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 ٢٠١

  الكفایات األساسیة لمربیات ریاض األطفال من وجهة نظر مدیرات الریاض
 :ملخصال

هدفت الدراسة إلي تحدید أهم الكفایات األساسیة لمربیـات ریـاض األطفـال بمحافظـات غـزة مـن وجهـة 
  :نظر مدیرات الریاض في المجاالت األربعة التالیة

ــة، الكفایــات الجســمیة، الكفایــات المهنیــة و  ــات المعرفیــة العقلیــة، الكفایــات االنفعالیــة العاطفی قــد الكفای
مـن المجتمـع  )% ١٦.٥(مـدیرة مـن مـدیرات ریـاض األطفـال بنسـبة  )١٢٠(نتكونت عینـة الدراسـة مـ

اسـتخدم الباحـث المـنهج الوصـفي التحلیلـي للتعـرف علـى وقـد  )٧٢٨(األصلي للدراسة والبالغ عددهن 
الدراســة إلــى  توصــلتوأخیــرا  اســتخدم االســتبانة كــأداة فــي جمــع البیانــاتكمــا أهــم الكفایــات األساســیة 

  .النتائج التالیة
حصـل مجـال كمـا حصلت جمیع الكفایات بنسـبة مئویـة عالیـة ممـا یؤكـد أهمیتهـا لـدي عینـة الدراسـة، 

الكفایـات الجســمیة علــى أعلــى درجــة فــي االهتمــام لــدى المــدیرات وجــاء مجــال الكفایــات الجســمیة فــي 
ة فـي المرتبــة المرتبـة الثانیـة وتـاله مجـال الكفایـات االنفعالیـة والعاطفیـة وأخیـرا مجـال الكفایـات المعرفیـ

  . الرابعة
Abstract 

The study amid at determining the major competencies of the 
Kindergartens teachers Gaza governorates from their head teachers 
perspectives. In the following domains:   the cognitive competencies,  the 
sentimental and emotional competencies, the physical competencies and the 
professional competencies.  The study sample consisted from (120) 
kindergartens head teachers, (16.5%) of the total population  which is (728) 
kindergartens.  The researcher followed the analytical descriptive 
methodology in order to recognize the major competencies.  A 
questionnaires was  used to collect data.  Study results revealed that the 
physical competencies rank was the first, followed by the professional 
competencies, followed by the sentimental and emotional competencies  
and ended by the cognitive competencies  
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 ٢٠٢

  :المقدمة
ــة المبكــرة  ــاة الطفــل حیــث یكــون الطفــل فیهــا تعتبــر مرحلــة الطفول مــن أهــم المراحــل فــي حی

ــة المحیطــة بــه  ــأثیر بالعوامــل المختلف ــة للت ــة والنفســیة شــدید القابلی ــواحي الجســمیة والعقلی غضــا مــن الن
تتـرك طابعهـا فیـه طیلـة  ةیظهر أهمیة السنوات الخمس األولي في تكوین شخصیته بصور  األمر الذي

  )     ١٣ :١٩٨٠، ومصلح ،عدس(ه وتجعل تربیته في هذه المرحلة أمرًا یستحق العنایة البالغة ـحیات
حیــث یــتم فیهــا غــرس ، و تعــود أهمیــة مرحلــة الطفولــة المبكــرة لكونهــا مرحلــة تكــوین الطفــل

، ونمــو میولـــه واســـتعداداته، لـــي لشخصــیة اإلنســـان المســـتقبلیة وتشــكیل عاداتـــه واتجاهاتـــهالبــذور األو 
حیث تتحدد مسارات نموه الجسمي واالجتماعي والنفسي والعقلـي والوجـداني بقـدر مـا تتیحـه وتـوفره لـه 

فـــي  ةالمباشـــر  تقتصـــر أهمیـــة هـــذه المرحلـــة علـــي آثارهـــا إ  ال،  البیئـــة المحیطـــة بعناصـــرها المختلفـــة
نتیجــة للتغذیــة والرعایــة الصــحیة المناســبة التــي تتــوفر لــه  –التكــوین الجســمي للفــرد حاضــرًا ومســتقبًال 

نمـــا فـــي تشـــكیل المالمـــح األساســـیة فـــي شخصـــیته إذ تظهـــر خـــالل  –خاللهـــا  ٕ الفتـــرة القـــدرات  تلـــكوا
وترســـم الخطـــوط الكبـــرى لمـــا ســـیكون علیـــه الطفـــل فـــي المســـتقبل وقـــد أكـــدت بعـــض ، واالســـتعدادات

 ةمن المكتسبات الذهنیة المتوافرة لدي المراهقین في سن السـابعة عشـر  )% ٥٠(الدراسات النفسیة أن 
منهـا نظهـر فیمـا بـین الرابعـة  )% ٣٠(وأن، تحصـل فـي السـنوات األربـع األولـى مـن عمـره، من عمـره

)  ١٧: ١٩٩٨، عـوض(المتبقیـة تكتمـل فیمـا بـین سـن الثامنـة والسـابعة عشـر  )% ٢٠(والثامنة وأن 
ولقــد كــان لإلســالم منــذ أربعــة عشــر قرنــًا الســبق فــي االهتمــام بالطفــل منــذ اللحظــة األولــى الرتبـــاط 

ــنطفكم فــ:" الــزوجین حیــث قــال الرســول صــلى اهللا علیــه وســلم ــیهم تخیــروا ل " انكحوا األكفــاء وانكحــوا إل
مـن أهـم وظائفهـا من هنـا نجـد أن اإلسـالم قـد أهـتم بتكـوین األسـرة التـي    )١٣٣م، ١٩٩٤: البیهقي(

أن العنایــة بالطفــل "ومــن أهــم أراء الغزالــي فــي تربیــة األطفــال ، رعایــة األطفــال والعمــل علــى إســعادهم
رضـــاعه إال امـــرأة صـــالحة  ٕ وقـــد كـــان )  ٧:ت، د، الزـهــري" (منـــذ والدتـــه وال یســـتعمل فـــي حضـــانته وا

ـــي هـــي إحـــد ةاالهتمـــام واضـــحًا وجلیـــًا حـــین تحـــدث القـــرآن عـــن رضـــاع ـــل الطفـــل والت ـــوق الطف ى حق
األساسـیة والتـي تســهم فـي نمـوه الجســمي والعقلـي واالنفعــالي وبنـاء شخصـیة تتســم بالتكامـل و الســواء 

والوالــدات یرضــعن أوالدهــن حــولین كــاملین لمــن أراد أن یــتم " :تعــالىفقــال  النفســیة المتوازنــةوالصــحة 
  ).  ٢٣٣آیة  البقرة،" ( الرضاعة 

ــذل جهــود جبــارة لترســیخ دعامــات بنــاء الشخصــیة ذلــك تقــوم الــدول المتقدمــة ال ألجــل یــوم بب
ــ، المتوازنــة لإلنســان أن التنشــئة الصــحیحة للطفــل " تحتــوي فــي ذاتهــا علــي مفهــوم شــامل مــؤداه  يالت

تعتبر حجر الزاویة في سبیل تحقیق هذه الغایة وأن الطفـل محـور االهتمـام فـي الجهـود المبذولـة علـي 
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ه فــي األســرة حســن اجتیــاز الطفــل لهــذه المرحلــة یتوقــف مســتقبلفعلــى ، اختصاصــتهاكافــة مســتویاتها و 
ولقـد أكــدت العدیـد مـن الدراســات واألبحـاث علـي أهمیــة مرحلـة الطفولـة المبكــرة  "والمدرسـة والمجتمـع 

فما أحوجنا إلى بدایـة سـلیمة فـي تعاملنـا مـع األطفـال فـي أول حیـاتهم حیـث یسـهم ذلـك فـي بـث الثقـة 
 مفهـ، آفـاقهموتتسـع ، حـین تشـتد سـواعدهم، فـي المسـتقبل بمسـئولیاتهمالقیـام في نفوسهم إذا أردنـا لهـم 

بحاجة لبذل الكثیر لیعیشوا حیاة عامرة في كل مرحلـة مـن مراحـل تطـورهم فـال یشـعرون فـي المسـتقبل 
یشـمله برعایتـه  ،إلیـهفالطفـل بحاجـة إلـى شـخص ینتمـي  كلـذل، كاهلهموالقیام بالواجب یثقل  أن العمل

ویفهمـــه ككـــائن حـــي مســـتقل وشـــخص متمیـــز ویعاملـــه علـــى هـــذا  ،وحنانـــهمـــن عطفـــه  علیـــه قویغـــد
  ) ٣ :٢٠٠٥، صینلغا(.األساس

 ،حتمیـةو بناء على ما تقدم أصبح وجود مؤسسات لرعایـة الطفـل فـي هـذه المرحلـة ضـرورة 
الظـــرف  الرجــل نتیجــةخاصــة فــي هــذا العصـــر التــي خرجــت فیــه المـــرأة للعمــل جنبــًا إلــى جنـــب مــع 

مـن  إنحیـث  ،مـن الـدولدیة الصعبة التي تعیشها العدید من المجتمعات اإلنسانیة في العدید االقتصا
النمـو  وظائفهـا رعایـةللطفل هي ریاض األطفـال والتـي مـن  أهم المؤسسات التي تبنت النمو المتكامل

تنمیـة كما تهدف إلـى ، وتهدف ریاض األطفال إلى إعداد األطفال للمستقبل .للطفلالشامل والمتكامل 
تـتمكن مـن تنمیـة نمـوهم  كـياألطفال في الجوانب الجسمیة والحركیة واالجتماعیة واالنفعالیـة والعقلیـة 

متكاملً  المعارف والقیم واالتجاهات المرغوبة وتبث فـیهم روح العمـل الجمـاعي وحـب  وتزویدهمبشكل ً
فـي مرحلـة مـا قبـل مؤسسـات تربیـة الطفـل  الطبیعـي أنولعله من )  ١٩٩٤:١٥، منسي( االستطالع 

المدرسة ال بد لها من مقومات مادیة وبشریة وعلي وجه الخصوص المقومات البشـریة التـي یجـب أن 
یراعــي طبیعــة المرحلــة فقــد افتــرض  أن التربیــة المبكــرة لألطفــال  Hess)هــیس  (تكــون مؤهلــة تــأهیال ً

، عزوقــة(منـزل والروضـة تعتبـر مـن أهـم واجبـات القـائمین والمخططـین والمشــرفین علـي تـربیتهم فـي ال
كبیــرة ملقــاة علــي عــاتق معلمــة الروضــة التــي  مســئولیةونظــرًا ألن العمــل مــع األطفــال  ). ٦ :١٩٩٥

ــرة، تتعامــل مــع الطفــل النــامي ــام بــأدوار كثی ــب منهــا القی ــك یتطل ــإن ذل ، ووظیفتهــا ذات أبعــاد مختلفــة ف
وتزویـــدها بـــبعض المعلومـــات  ال بـــد مـــن إعـــدادها وتـــدریبها ،ولكـــي تـــتمكن مـــن ممارســـة هـــذه األدوار

ً ألداء وظیفتهــــا  ◌ إن " ). ٣: ٢٠٠٥، صـــــینغال(والمهــــارات والخبــــرات التـــــي تشــــكل أساســــًا ومنطلقـــــًا
ألن المعرفـة المتزایـدة بحاجـات ، األعمال التي أصبحت معلمة األطفال تطالب بتأدیتها كثیرة ومتنوعـة

خاللــه حــاول إیجــاد وضــع یســتطیع مــن األطفــال وبــالفروق الفردیــة بیــنهم تعنــي أن المعلمــة یجــب أن ت
ــدیر  ،الشــعور باألمــانطفــل  كــل ــداء الرضــا  ،الــذاتوتق ــي المعلمــة أن تكــون جــاهزة إلب ــذلك كــان عل ل

یكون صورة ذاتیة حسـنة    النجاح یجعلهوأن تتأكد من حصول كل طفل علي قدر من  ،المدیحوتوجیه 
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ل المدرسـة أبـرز أهمیـة إعـداد المعلمـات مـا قبـ معلمة مرحلـةوهذا التعقید في دور معلم أو  ،نفسهعن 
  ).  ١١٢ :٢٠٠٠، أبیض(لهذه المرحلة 

أما فیما یتعلق بالدراسات التي تناولت مجال الطفولة وأكـدت علـي دور المربیـة فـي الریـاض 
فــي دراســته عــن واقــع ومشــكالت ریــاض األطفــال فــي قطــاع )  ١٩٩٣(قــد أشــار األغــا ففهــي متعــددة 

بعنـوان ) ١٩٩٩(كما أكدت دراسة العمـایرة  ،األطفالهیل معلمات ریاض غزة إلي انخفاض مستوي تأ
من معلمات ریـاض األطفـال  ).%٢٦.١(نسبة ریاض األطفال في قطاع غزة بین الواقع والطموح أن 

مـــنهن مـــن حملـــة الـــدبلوم المتوســـط وأن  %)٦٧.٤(وأنفـــي غـــزة مـــن حملـــة الثانویـــة العامـــة فمـــا دون 
بسیســــو  أیضـــا دراســــةمختلفــــة وأكــــدت  اختصاصـــاتوریوس فــــي ـالــــة البكـن مــــن حملــــمنهـــ) %٦.٥(
بضـرورة بنـاء بــرامج لتـدریب مربیــات ریـاض األطفـال علــي األسـالیب الحدیثــة فـي التــدریس ) م١٩٩٩(

  .الخدمةلرفع مستواهن العلمي والتربوي قبل وبعد 
ل مما سبق یتضح أهمیة المربیة في ریاض األطفال وذلـك مـن خـالل مـا تقـوم بـه مـن أعمـا

وكـذلك یتضـح أن اإلصـالح التربـوي یـرتبط بشـكل مباشـر  ،المسـتقبلوفعالیات تسهم في إعـداد أجیـال 
ومـــن هـــذا المنطلـــق قـــام  ،األطفـــالبإصـــالح نوعیـــة المربیـــات العـــامالت فـــي الحقـــل التربـــوي لریـــاض 

ــة ریــاض األطفــال مــن وجهــة نظــر المــدیرات فــي  الباحثــان بدراســة الكفایــات الواجــب توافرهــا فــي مربی
  .هذا الموضوعبأهمیة  ثینشعورًا من الباحالریاض بمحافظات غزة 

  :مشكلة الدراسة
خاصـة أنهـن یتعـاملن مـع  الـنشءمربیات ریاض األطفال من أهم الفئات المعنیات برعایة  تعتبر

ــة بصــیاغة إنســان الغــد و  ــة كفیل ــة البرمجــة ویقضــون مــع المربیــات فتــرات طویل ــال فــي مرحل  تبقــىأطف
ل األهـل لـذا جـاءت بـالتجـاوب الكبیـر مـن ق مـع األخـذ باالعتبـار نوطة بنوعیة المربیـاتنوعیة البناء م

ــات األساســیة لمربیــات ریــاض األطفــال مــن وجهــة نظــر  هــذه الدراســة لتكشــف النقــاب عــن أهــم الكفای
المـــدیرات باعتبـــارهن مشـــرفات مقیمـــات یطلعـــن بـــدور مباشـــر علـــى أهـــم الكفایـــات األساســـیة الواجـــب 

  :مربیات وتحاول الدراسة أن تجیب عن السؤال الرئیس التاليتوافرها في ال
  ؟ما الكفایات األساسیة لمربیات ریاض األطفال من وجهة نظر مدیرات الریاض

  ـ:ا السؤال األسئلة الفرعیة التالیةمن هذقد تفرعت و 
  ما أكثر الكفایات األساسیة لمربیات ریاض األطفال وزنا من وجهة نظر مدیرات الریاض؟ .١
 لمربیات ریاض األطفال من وجهة نظر مدیرات الریاض؟الكفایات المعرفیة العقلیة  درجة أهمیة ما .٢

  لمربیات ریاض األطفال من وجهة نظر مدیرات الریاض؟االنفعالیة العاطفیة ما درجة أهمیة الكفایات  .٣
 لمربیات ریاض األطفال من وجهة نظر مدیرات الریاض؟الجسمیة ما درجة أهمیة الكفایات  .٤
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 ٢٠٥

 لمربیات ریاض األطفال من وجهة نظر مدیرات الریاض؟المهنیة ا درجة أهمیة الكفایات م .٥

   :أهداف الدراسة
  : تهدف الدراسة إلى معرفة مایلي

أكثــــر الكفایــــات األساســــیة لمربیــــات ریــــاض األطفــــال وزنــــا مــــن وجهــــة نظــــر مــــدیرات  .١
  .الریاض

ال من وجهة نظـر مـدیرات المعرفیة العقلیة لمربیات ریاض األطف درجة أهمیة الكفایات .٢
 الریاض؟

االنفعالیــة العاطفیــة لمربیــات ریــاض األطفــال مــن وجهــة نظـــر  درجــة أهمیــة الكفایــات .٣
  مدیرات الریاض؟

ـــة الكفایـــات .٤ ـــاض األطفـــال مـــن وجهـــة نظـــر مـــدیرات  درجـــة أهمی الجســـمیة لمربیـــات ری
 الریاض؟

  دیرات الریاض؟المهنیة لمربیات ریاض األطفال من وجهة نظر م درجة أهمیة الكفایات .٥
    :أهمیة الدراسة

ذات العالقــة بالطفولــة  واالجتماعیــةالدراســة رافــدا أساســیا تســتفید منــه المؤسســات التربویــة  هتعتبــر هــذ
  :على النحو التالي

ـــات العـــامالت فـــي :الریـــاض .١ ـــة مـــن المربی ـــاض األطفـــال تـــوفر نخب هـــم الكفایـــات أل وفـقــاری
  األساسیة الواجب توافرها في مربیات الریاض

كمـا تفید في التعرف على نوعیة المربیات الصالحات للعمـل فـي ریـاض األطفـال  :المدیرات .٢
  .توضح للمدیرات آلیة التعامل مع المربیات بالتوجیه واإلرشاد

ـــات .٣ ـــدور المطلـــوب: المربی ـــات طبیعـــة ال ـــیم أنفســـهن  توضـــح للمربی مـــنهنّ كمـــا ترشـــدهم لتقی
  .منها بأنفسهم

لمرحلــــة الطفولـــة المبكـــرة مـــن خـــالل حصـــر الكفایــــات  تفیـــد فـــي التخطـــیط الفعـــال:الـــوزارة .٤
  .األساسیة في مربیات الریاض

فــي  تأهیــل المربیـاتتفیــد فـي تحسـین أدائهــا مـن خـالل  :واالجتماعیـةالتربویــة سسـات ؤ الم .٥
  .مجال الطفولة وفقا ألهم الكفایات األساسیة

  :حدود الدراسة
  :حدود الدراسة فیما یلي انحصرت
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 ٢٠٦

  ات مربیات ریاض األطفال من وجهة نظر مدیرات الریاضمواصف :الحد الموضوعي
  سیتم إجراء الدراسة في ریاض األطفال بمحافظات غزة :الحد المكاني
  .م٢٠٠٥في  ام الدراسة إجراء سیتم: الحد الزماني

 :منهج البحث
الباحثـــان المــنهج الوصـــفي التحلیلـــي الــذي یقـــوم علـــى التسلســل المنطقـــي لألفكـــار،  اســتخدم

األساسیة لمربیات ریاض األطفـال مـن وجهـة نظـر المـدیرات، كفایات الالل الوقوف على وذلك من خ
  .)١١٢، ١٩٩٢:عودة(.األطفاللتحسین أداء المربیات في ریاض 

  :مصطلحات الدراسة
 .هــي المــدیرة الفنیــة واإلداریــة ألحــدى الریــاض والمســئولة عــن ســیر العملیــة التعلیمیــة بانتظــام:المــدیرة

  )٢٦٥:م٢٠٠٣حسن شحاته، (
ولــیس مربیـــة وذلــك ألنهــا تقــدم التوجیـــه  )مرشــدة(وفــي مقــام آخــر اصـــطلح علــى تســمیتها  :المربیــة

واإلرشــاد علــى التلقــین وحشــو ذهــن المــتعلم بالمعلومــات، إذ یعــد اإلرشــاد محــور الخــدمات التــي تقــدم 
علــى مســتوى تمتلــك المهــارات الفنیـة  مختصـةللفـرد فــي برنـامج التوجیــه ویحتــاج اإلرشـاد إلــى مرشــدة 

ـــرد والجماعـــة  ـــي أســـالیب دراســـة الف ــــإلرشادیة مـــع عـــال ف ـــیم المســـاعدة ا ـــى حاجاتهـــا وتق التعـــرف عل
إلى أفضل درجة من اإلنتاجیة والتكیـف النفسـي واالجتمـاعي ویتطلـ ذلـك  بباألسالیب العلمیة وصوال ٍ

  ) ١٩٩٩:١١:جامعة القدس المفتوحة(متابعة المرشدة للطفل واكتشافه وتقدیم النصح واإلرشاد 
سـنوات،  ٦-٤بـین مـا األطفال الصغار الذین تتراوح أعمارهم مختصة بتربیةمؤسسة تربویة  :الروضة

مـع األطفـال القـیم التربویـة واالجتماعیـة  إلـى تزویـدبقـدرتها علـى القیـام بأنشـطة متعـددة تهـدف  زوتتمیـ
مــــن خــــالل اللعــــب  إتاحـــة الفرصــــة لتعبیــــر عــــن الــــذات، والتــــدریب علــــى كیفیـــة العمــــل والحیــــاة معــــا

  )١٩٢:م٢٠٠٣حسن شحاته، (المنظم
تعنـي السـعة والقابلیـة والقـدرة وهـي أفضـل مسـتوى یحتمـل أن یصـل إلیـه الفـرد إذا :الكفایات األساسـیة

  .)٢٤٦:م٢٠٠٣حسن شحاته، (االقتدارحصل على أنسب تدریب أو تعلیم وقد تسمى 
  .عالیة ومستوى معین من األداءشيء بكفاءة وفعمل وتعني المقدرة على : الكفایة األدائیة

هــي مجموعـة المعــارف والمهــارات واالتجاهـات الالزمــة للمعلـم للنجــاح فــي أداء : الكفایـات التدریســیة
  .المجال الستعراضها هنا عد العشرات من هذه الكفایات ال یتسوتوجمهنة التدریس 

معلــم ومنهــا اللغــة العربیــة، ، التــي ســیقوم بتدریســها الاالختصــاصومــن بــین هــذه الكفایــات إتقــان مــادة 
تقـان مهـارات التـدریس وتـوافر  توالدراسا ٕ اإلسالمیة والعلوم والریاضیات ومعرفة طرق التعلیم والتعلم وا
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 ٢٠٧

اتجاهـات معینـة خاصــة بالمهنـة مثـل االتجــاه الموجـب نحــو ممارسـة مهنـة التــدریس واالتجـاه الموجــب 
  )٢٤٦:م٢٠٠٣حسن شحاته، . (نحو إقامة عالقات إنسانیة مع الطالب

   :إجرائیاالباحثان الكفایات األساسیة  قد  رفو 
المربیـــات داخـــل  امـــا تمتلكـــه المربیـــات مـــن معـــارف ومهـــارات وقـــیم واتجاهـــات وممارســـات تباشـــر هـــ

الریــاض فـــي تفاعلهـــا مـــع األطفـــال تمكنهـــا مـــن االرتقـــاء بهـــم فـــي شـــتى المجـــاالت العقلیـــة والجســـمیة 
  .والعاطفیة واالنفعالیة واالجتماعیة

  الدراسات السابقة
دراسـة "للتوسـع  فالیونیسـیأداء الریاض في مشـروع :( بعنوان) 1996(ن یدراسة نادیة السرور وآخر  -١

  ).میدانیة
ــال التابعــة لالتحــاد العــام  )فالیونیســی(واقــع مشــروع هــدفت الدراســة لمســح  للتوســع فــي ریــاض األطف

أداء  ؛الریـاض مـن حیـث تلـكواقـع  إلـي فللتعـر  للجمعیات الخیریة وصندوق الملكة علیـاء فـي األردن
األهـــالي  ل، وتفاعـــتوالمبـــاني، والتجهیـــزا التعلیمیـــة،واســـتخدام المـــواد  ،وتصـــمیم المنـــاهج ،المعلمـــات

) 65(بلـغ عـدد عینـة الدراسـة قـد و الریـاض،  لتلـكبرامج دعـم مسـتقبلیة  والتقویم بهدف تخطیط وتنظیم
  .لمحافظات واأللویة في المملكةروضة أطفال شملها برنامج التوسع موزعة على ا

اعتمد فریق البحث علـى  كما البیانات،المالحظة الصفیة والمقابلة لجمع  تاستبیاناواستخدم فریق البحث 
  .والتكراراتأسلوب التحلیل الوصفي لهذه الدراسة وذلك باستخدام النسب المئویة والمتوسطات 

عـــدم فعالیـــة التـــدریب وغیـــاب  إلـــيیعـــود  ذلـــكو  توقـــعمأظهـــرت النتـــائج أن أداء المعلمـــات دون الوقـــد 
اإلشراف وتدني الرواتب وعدم توفر المواد التعلیمیة األولیة وسوء اختیـار المعلمـة فـي البدایـة مـن قبـل 

  .رؤساء الجمعیات ومدیري المراكز
مواصـــفات الغرفــة الصـــفیة مــن حیـــث اإلضــاءة والتهویـــة أبــرزت النتـــائج أن هنــاك مشـــكلة فــي كــذلك 
ــاث،وفــرش األرضــیات وتوزیــع  والتدفئــة ــب  األث ــال المعلمــات والمــدیرات لطل ــائج أن إغف كمــا بینــت النت

كمـا  الروضـة،وتشجیع األهل یعود الي عدم معـرفتهم بأهمیـة وطـرق ووسـائل دمـج أولیـاء األمـور فـي 
  .أن هناك غیاب ألدوات التقویم المناسبة في تفعیل أداء الروضة

المشــكالت التــي تواجــه معلمــات ریــاض األطفــال  ":بعنــوان )1996(دراســة محمــود عبــد الــرحیم غــالب -٢
  ".خریجات ریاض األطفال بالقاهرة"

تواجههـا معلمـة ریـاض األطفـال خریجـة كلیـة ریـاض  يهدفت الدراسة الي التعرف على المشكالت الت
  .األطفال بالقاهرة والتي لها مردود سلبي علي العملیة التربویة والتعلیمیة
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 ٢٠٨

قــام الباحــث باســتخدام كمــا المســتخدم فــي هــذا البحــث هــو المــنهج الوصــفي التحلیلــي مــنهج الدراســة 
  .النسب المئویة

ــاوتوصــل الباحــث الــي أن المعلمــة تواجــه مجموعــة مــن المشــكالت تتعلــق  ــة تباإلمكانی ٕادارة و ، المادی
  .المختصاتومع زمیالت المعلمة غیر  ،الروضة وأولیاء أمور األطفال

الكفایــات التدریبیــة لمــدیرة ریــاض األطفــال فــي : بعنــوان )١٩٩٥( عزوـفـةســلیم دراســة غــدیر معتصــم  -٣
  )محافظة عمان

الدراسة إلى وضع قائمـة بالكفایـات األساسـیة لمـدیرة روضـة األطفـال فـي األردن أو تحدیـد  هدفت تلك
  .برنامج تدریبي لمدیرات الریاض

مــدیرة، ) 180(ن البــالغ عــددها وتكونـت عینــة الدراســة مــن مـدیرات ریــاض األطفــال فــي محافظـة عمــا
فقــرة موزعــة علــي ســبعة مجــاالت منهــا ) 87(الغــرض اســتبانة تكونــت مــن  لــذلكالباحثــة  تـطـور وـقـد 

الباحثــــة المتوســــطات  تاإلداریـــة، واســــتخدماألطفـــال والمــــدیرة ألعمــــال  تالخبــــرات، ومربیــــاتخطـــیط 
  .الحسابیة واالنحرافات المعیاریة كأسلوب إحصائي لتحلیل البیانات

  .التحلیليمنهج الدراسة المستخدم في هذا البحث هو المنهج الوصفي أما عن 
ـــواحي األكادیمیـــة  ـــة لـــدي المـــدیرات مـــن الن ـــات التدریبی ـــائج أن هنـــاك قصـــور فـــي الكفای وأظهـــرت النت

كفایــات متنوعــة ومهـــارات ب لتزویــدهنوأن مــن الضــروري وضــع بـــرامج تدریبیــة  ،كیة والتربویــةو والســل
ن الضـروري انتقـاء المـدیرات وفـق معـاییر وشـروط محـددة مـكـذلك  التربویة،العملیة المجاالت  ةمختلف

  .بإشراف وزارة التربیة والتعلیم
  ."أوضاع التربیة ما قبل المدرسة في الضفة الغربیة وقطاع غزة"بعنوان  )1995( فالیونیسیدراسة  -٤

قـام حیـث  غـزة،الضـفة وقطـاع هدفت الدراسـة الـي التعـرف علـي أوضـاع التربیـة مـا قبـل المدرسـة فـي 
المـوارد للطفولـة المبكـرة فـي القـدس بـإجراء دراسـة میدانیـة لمؤسسـات التربیـة فـي الضـفة الغربیـة  مركز

بدراسـة  Save The Childrenأمـا فـي قطـاع غـزة قامـت مؤسسـة إنقـاذ الطفـل ،)1988(خالل العام 
ــة عــام ــین مؤسســة للتربیــة قبــل ) 1991( تقویمی ومــن الســلطات المشــرفة علیهــا  المدرســة،شــملت ثالث

سـیف نیكذلك قامـت الیو  والكویرز، كالبلدیات،ومؤسسات خاصة  الشعبیة،الجمعیات الخیریة، واللجان 
ــة عــام ــة والقــدس ) 1994( بدراســة تقویمی ــة المبكــرة فــي قطــاع غــزة والضــفة الغربی ــة الطفول لواقــع تنمی

  .الشرقیة
ــة المعلمــات لســن مــؤهال ــب وأظهــرت النتــائج أن غالبی ــة العامــة والروات ت ومعظمهــن مــن حملــة الثانوی

 إلـي المفتقـرةمتدنیة لدرجة كبیرة مما أفقدهن دافعیة العمل والتسرب من الوظائف كـذلك األبنیـة غیـر المناسـبة 
  . فالً  (50-60بینما الساحات غیر متوفرة والفصول مزدحمة تصل الي ما بین  الخدمات،
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وغیـاب تعـاون  التربویـة،جهیزات األساسیة كاأللعـاب والمـواد وقصور في الت التمویل،وهناك نقص في 
  .بین المجتمع المحلي واألسرة مع مؤسسات ما قبل المدرسة

دراسة حول بعض المشكالت التي تواجـه ( :بعنوان) 1994( دراسة مبارك الجنید وحسین بدر -٥
  )األطفال بدولة البحرین إدارات ریاض

مــع  )البحــرین(التــي یعــاني منهــا إدارات ریــاض األطفــال فــي  هــدفت الدراســة الــي تحدیــد المشــكالت
  .أهمیتهاالمشكالت وفق  تلكترتیب وجوب 

مــن المــدیرات والمعلمـات فــي عــدد مـن الریــاض األهلیــة والخاصــة ) 104(وتكونـت عینــة الدراســة مـن 
تـي تواجــه مفتوحـة تــم توزیعهـا علـى أفـراد العینـة للتعــرف علـى المشـكالت ال اسـتبانةواسـتخدم الباحثـان 

  .الریاضإدا ات هذه 
ــوزن النســبي لتر  ــان ال ــة واالختكمــا اســتخدم الباحث ــب المشــكالت مــن حیــث األهمی ــار لمعرفــة داللــة تی ب

ــین المســتجیبات مــن الریــاض األهلیــة والخاصــة والمــدیرات والمعلمــات ذوات الخبــرة األطــول  الفــروق ب
  .واألقل

معلمات الروضة أكثر أهمیة مـن غیرهـا ممـا یـدل علـى وأظهرت نتائج الدراسة أن معظم المشكالت الخاصة ب
  .الریاض المشكالت لتلكأن إعداد وتدریب هذه الفئة یسهم إسهاما فعاًال في معالجة الكثیر من 

كمـا بینــت النتــائج عــدم اخــتالف الریــاض األهلیــة والخاصـة حــول ترتیــب معظــم المشــكالت مــن حیــث 
  .ظیم الروضة وهي لصالح الریاض األهلیةوتن الخاصة بإدارةاألهمیة بإعداد المشكالت 

هــرت النتــائج عـدم وجــود فــروق بـین مــدیرات ومعلمــات الریـاض حــول معظــم المشـاكل مــا عــدا ظكمـا أ
االشـــتراك  عـــن  فـــعمشـــكلة ضـــعف إدراك المعلمـــات بمشـــكالت األطفـــال وتـــأخر أولیـــاء األمـــور مـــن 

بات األقـل خبــرة وخاصــة األكثــر كـذلك كانــت المســتجی للمبنــي،الشـهري وعــدم تــوافر الشـروط الصــحیة 
خبرة یعطین المشكالت المتعلقة بإدارة وتنظیم الروضـة والمشـكالت المتعلقـة بـالنواحي المادیـة والعمـل 

  .المعنیةمع وزارة الدولة 
  "واقع ومشكالت ریاض األطفال في قطاع غزة ":بعنوان) 1993( دراسة إحسان األغا -٦
  خالل  منالت ریاض األطفال في قطاع غزة هدفت الدراسة التعرف على واقع ومشك 

واقـع  اهج فـي ریـاض األطفـال فـي قطـاع غـزة ومعرفـةواقع المن، و واقع الجانب اإلداري للریاض معرفة
ــي قــد ، و البیئــة التربویــة فــي ریــاض األطفــال فــي قطــاع غــزة اســتخدام الباحــث المــنهج الوصــفي التحلیل

كمـا اسـتخدم الباحـث أسـلوبا إحصــائیا  للبحـث، للحصـول علـى معلومـات تجیـب علـي األسـئلة المحـددة
  .لنتائجلتحلیل  ٢ن النسب المئویة قیم كامتض
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 92/91واتضـح مــن نتــائج الدراســة إن العـدد التقــدیري لریــاض األطفــال كـان فــي نهایــة العــام الدراســي 
  .منها غیر مرخصة معظمها حدیث التأسیس) 80(منها مرخصة و) 72(، روضة) 152(هو 

منخفضـة المسـتوي ومرتبـاتهن متدنیـة  فهـي الت األكادیمیة والتربویة للعامالت بالریـاضأما عن المؤه
  .متزوجاتدینارًا وأكثرهن غیر  (25-50)من 

وأظهــرت النتــائج إن المشــكالت اإلداریــة تتركــز حــول اكتظــاظ الریــاض والغــرف وصــغر حجمهــا وقلــة 
نهـاج فهنـاك غیـاب فلسـفة متفـق علیهـا أما عن مشـكالت الم .األطفالالتأهیل التربوي لمربیات ریاض 

حــول نقــص المــواد التعلیمیــة فقــد تمحــورت  أمــا عــن مشــكالت البیئــة التعلیمیــة، الریــاضلتربیــة أطفــال 
الرعایـــة والخـــدمات  لوالبصـــریة، ووســـائكـــذلك الوســـائل الســـمعیة  وأدواتهـــا،ونقـــص األلعـــاب بأنواعهـــا 

  .الصحیة واالتصاالت والمواصالت
الكفایـات األدائیـة األساسـیة ومـدي توافرهـا   "بعنـوان ) 1987(جاد النـادي دراسة عزة محمد  -٧

  ."في معلمات ریاض األطفال
الدراســة إلــى تحدیــد الكفایــات األدائیــة الالزمــة لمعلمــة ریــاض األطفــال والتعــرف  تلــكهــدفت          

ة بــین نــوع توضــیح العالقــمــع  لعلــى مــدي توافرهــا أو تــوافر بعضــها لــدي عینــة مــن معلمــات األطفــا
  .مؤهل المعلمة وعدد سنوات خبرتها في العمل بریاض األطفال وتوافر الكفایات األدائیة لدیها

معلمـة ) 30(ولتحقق هذه األهداف أجریت دراسة لمالحظة عینة من معلمات ریاض األطفال ضمت 
كومیـــة اللغـــات الخاصـــة والح سالعربیـــة، ومـــدار تــم أخیـــارهن مـــن ریـــاض األطفـــال الملحقـــة بالمــدارس 

ومعلمـــات التربیـــة  واإلنجلیزیـــة،شـــملت العینـــة معلمـــات للغتـــین العربیـــة  والجیـــزة،بمحـــافظتي القـــاهرة 
وأجریت الدراسة باستخدام عشر بطاقـات مالحظـة وباالسـتعانة بفریـق مـن  والحساب،الریاضیة والفنیة 

  .الغرضالمالحظین تم تدریبهم لهذا 
هناك عالقة بین نـوع المؤهـل وتـوافر الكفایـات األدائیـة لـدي  وبعد إجراء الدراستین تبین من النتائج أن

كمــا أن معلمــات ریــاض األطفــال مجموعــة البحــث ال تتــوافر لــدیهن  البحــث،معلمــات مجموعــة مــن 
  .المختصونالكفایات األدائیة األساسیة الذي یرضي عنة 

  .زمة لمعلمة ریاض األطفالوقد انتهت الدراسة في ضوء نتائجها إلى وضع قائمة بالكفایات األساسیة الال
  "دراسة حالة"ض األطفال في األردن واقع ریا" :بعنوان )1987(دراسة أحمد سلیمان وآخرون -٨

وتكونـت عینـة  الهاشـمیة،هدفت الدراسة إلى تقییم واقع األطفال في محافظة اربد في المملكة األردنیة 
فقــرة  ةعلـي مائــة وثمـاني عشــر  احتــوتلقــد صـمم البــاحثون اســتبانة شـاملة روضـة و ) 56(الدراسـة مــن 

الجانــب  والفنـي،جانـب الموقــع والبنـاء والتجهیــزات فـي الجانــب اإلداري  :التالیــةغطـت الجوانــب السـتة 
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واألنشـــطة، جانــب المنــاهج  والغـــذائي،الصــحي  بواألســـري، الجانــالثقــافي واالقتصــادي واالجتمــاعي 
  .والحاجاتالمشكالت  بجان

وعـدم وجـود منـاهج والكتـب  والتوجـه،المعلمـات وضـعف اإلشـراف  ؤهـلموأشارت النتائج إلـى ضـعف 
  .الموجودة

  .األطفالكذلك غیاب االتصال الفعال بین أولیاء األمور والقائمین على ریاض 
كما بینت النتائج أن هناك توسع في فتح الریاض والتركیز علي الكم على حساب الكیف، كـذلك البـد مـن 

  .من مدي صالحیة الروضة وانطباق المواصفات ومالءمتها لألطفال تنظیم عملیة التوسع والتأكد
تقــویم فاعلیــة مــدیرات ومعلمــات ریــاض األطفــال فــي  ":بعنــوان 1985)(اد الخطیــب زیــدراســة  -٩

  "األردن في تنفیذ برنامج الروضة وفق نموذج مقترح
الروضـة، اجات الغـد عنـد طفـل هدفت الدراسة إلى تقویم فاعلیة مدیرات ومعلمات ریاض األطفال في تلبیة ح

مـــن عینــــة المــــدیرات %  55اختیــــار عینـــة عشــــوائیة مــــن المـــدیرات والمعلمــــات العـــامالت بلغــــت النســــبة  موتـــ
برنـامج  أنمـوذجأقسـام مشـتقة مـن  ةواستخدمت الباحثة استبانة مكونة من ثالثـ المعلمات،منن عینة  )%(15و

  .الراجعةالتغذیة  ، التقویم،ةالمحتوي، األنشط األهداف،:الخمسةالریاض المقترح مستندة الي عناصر المنهاج 
ــي التكــرارات  ــة إحصــاءات وصــفیة تعتمــد عل ــائج أن  والنســب،اســتخدمت الباحث  )%(50وأظهــرت النت

بعض  نالعامة، وأمن المعلمات ال تزید مؤهالتهن عن شهادة دراسة الثانویة  )57%(من المدیرات و
  .ونموهصور الكامل من حاجات األطفال ال یمتلكن الت المدیرات والمشرفات

مـــن الشـــروط والمواصـــفات التـــي  األدنـــىوأن أكثـــر مـــن نصـــف ریـــاض األطفـــال ال یتـــوفر فیهـــا الحـــد 
أن  االتربویـة، كمـكبیرة تفتقـر الـي المرافـق والتسـهیالت واألجهـزة  ةوالتعلیم، ونسبوضعتها وزارة التربیة 

  .ال لیس فاعالً تنفیذ المدیرات والمعلمات لبرامج ریاض األطف
ریــاض األطفــال واقعهــا ومشــكلتها بمنطقــة مكــة  ":بعنــوان) 1982(بــردي لعقیــدراســة أكــرم  -١٠

  ."المكرمة بالمملكة العربیة السعودیة
تشــخیص مــع هـدفت الدراســة إلـى التعــرف علـى الواقــع الفعلــي لریـاض األطفــال بمنطقـة مكــة المكرمـة 

  .وتحدیدها مشكالتها
أهـم  أن إلـيتوصـلت الباحثـة  داألطفال، وقمعلمات ریاض )  110(مدیرة)  12(شملت عینة الدراسة 

نقص فـي الخـدمات التـي تقـدم و اللعب  تالتعلیمیة، وأدواالمشكالت هي النقص المالحظ في الوسائل 
  .واأللعابلألطفال في الخدمات في مجاالت التغذیة والرعایة الصحیة 
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ـــة المبـــاني وتجهیزاتهـــا المســـتخد ـــة المســـاحات والحـــدائق وكـــذلك عـــدم كفای ـــال مـــع قل مة لریـــاض األطف
بریـاض األطفـال وعــدم  المختصـاتباإلضــافة الـي عـدم تـوافر المعلمــات  المناسـبة،والقاعـات والمرافـق 

  .وجود التأهیل الكافي والدورات التدریبیة المناسبة لهن
ن وجهـة مشكالت العمل فـي ریـاض األطفـال مـ ": بعنوان )1982(أحمد النوري هدراسة خول -١١

  ."نظر المدیرات والمعلمات في مدینة بغداد
هـــدفت الدراســـة إلـــى التعـــرف علـــي مشـــكالت ریـــاض األطفـــال فـــي محافظـــة بغـــداد مـــن وجهـــة نظـــر 

  .والمدیراتتحدید المشكالت المشتركة بین المعلمات مع المدیرات والمعلمات 
  .مدیرة (30)معلمة و 120)(عینة مكونة من  لدراسةاستخدمت الباحثة استبانة 

ــاني واألثــاث باإلضــافة إلــى قــد و  ــة بالمب ــاق المعلمــات علــى وجــود مشــكالت متعلق أظهــرت النتــائج اتف
العـامالت، خـدمات التغذیـة وعـدم تـوفر العـدد الكـافي مـن  صوالتربویة، ونقـقصور الخدمات الصحیة 

  .یةاإلدار الي قلة الوسائل التعلیمیة والتربویة المناسبة وعدد من المشكالت  ةباإلضاف
  التعلیق على الدراسات السابقة

أداء المعلمـات وتصـمیم المنـاهج واسـتخدام الوسـائل التعلیمیـة وتوظیـف ) ١٩٩٦(تناولت دراسة نادیـة
یـتم  بموجبهـاالتقویم بهدف تنظیم برامج الروضة، وتوصلت إلى عدم وضوح الكفایات األساسیة التي 

  .اختیار المربیة من قبل مدیرة الروضة
كمـــا  وأثـــر ذلــك علـــى أدائهـــن غیـــاب الكفایـــات لــدي المربیـــاتعــن ) ١٩٩٦(ة غـــ بوتحــدثت دراســـ

لقیامهــا بــدورها فــي عــن الكفایــات األساســیة الــالزم توافرهــا كأســاس ) ١٩٩٥(تحــدثت دراســة عزوفــة 
ــیم  ــة التعل ــیم، ولعــل عملی ــكوالتعل ــة مــع دراســتنا الحالیــة إال أنهــ تل تحــدثت عــن  االدراســة جــاءت متفق

 ـعـدم  فــرة عــن) ١٩٩٥(وتحــدثت دراســة الیونیســیف  مــدیرات ولــیس لــدى المربیــات،الكفایــات لــدى ال
للتدریب والتأهیـل فـي بـرامج الریـاض ممـا أدى إلـى سـوء األداء وعـدم القـدرة علـى ة یالكفایات األساس
داریا مع األطفال واألهل واإلدارة التواصل مهنیا ٕ   .وا

  .كافة المیادین فاعل فيتوالریاض أهمیة الكفایات في حیویة ال) ١٩٩٤(وبینت دراسة بدر
ـــة التأهیـــل  )١٩٩٣(وتحـــدثت دراســـة األغـــا األطفـــال وانعكـــاس ذلـــك علـــى العملیـــة  تلمربیـــاعـــن قل

ــادي فــي حــین ، التربویــة ــوافر ) ١٩٨٧(ركــزت دراســة الن ــدریب وت علــى العالقــة بــین نــوع المؤهــل والت
ــات المتــوافر  ــى عــدم الرضــا عــن الكفای ــدیهم،  ةالكفایــات وتوصــلت إل ناهیــك عــن عــدم وجــود المــدیرة ل

  .كمشرفة مقیمة في حیاة المربیات
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ــــة واإلداریــــة والفنیــــة ) ١٩٨٧(وجــــاءت دراســــة ســــلیمان ــــي الكفایــــات المهنی لتجســــد مــــدى الــــنقص ف
لعــدم وفــرة الكفایـات األساســیة لــدي المــدیرات والمربیــات علــى ، ضــعف المربیــات ي، ومــداالجتماعیـة

  .حد سواء
ــر نقــص الكفایــات النــاتج عــن عــدم شــملت ) ١٩٨٥(دراســة الخطیــب  علــى المــدیرات والمربیــات وأث

  .والتدریب توغیاب الخبرة والمعلوما الخاصة بالطفولةدراسة البرامج 
والوسـائل  تعـن الـنقص فـي الكفایـات المرتبطـة بـالبرامج واإلمكانیـا) ١٩٨٢(وتحدثت دراسة بـردیس 

  والمادة التدریبیة 
ــات كمــا ســة المــدیرات والمربیــات شــملت علــى درا) ١٩٨٢(دراســة النــوري  ركــزت علــى عالقــة الكفای

الدراسـة علــى طبیعـة المحتـوى وخطــورة  تالعمــل، وركـز بـوفرة االمكانـات والتــدریب وتحـدیات ظـروف 
  .المعرفي دون المهاري والقیمي بانحساره في الجان

ــى عــدم اختصــاص الم) ١٩٧٢(دراســة مــردان  ــات عنیــت بدراســة المــدیرات والمربیــات وأشــارت إل ربی
  .وتدني مستوى الخبرة التعلیمیة في الروضة

  :ما أضافته الدراسة الحالیة للدراسات السابقة
ــة وفــرة الكفایــات  - ١ جــاءت هــذه الدراســة لتؤكــد علــى مــا أكــدت علیــه الدراســات الســابقة مــن أهمی

  .ربیات ریاض األطفالاألساسیة لم
 .ظر المدیرات في الریاضتفردت بدراسة الكفایات األساسیة لمربیات الریاض من وجهة ن - ٢

 .اتسعت لتشمل مجتمع دراسة لم یحظ بعدد كاف من الدراسات - ٣

 .عالجت موضوع طالما غفله الباحثون - ٤

الكفایــة الجســـمیة (عالجــت جملــة مـــن الكفایــات األساســیة المطلـــوب توافرهــا فــي المربیـــات مثــل - ٥
  .)والعقلیة واالنفعالیة والمهنیة

  الدراسةإجراءات 
  :الدراسةمجتمع 

ــة ) ٧٢٨(مجتمــع الدراســة مــن  تكــون مــدیرة لریــاض األطفــال بمحافظــات غــزة وتــم أخــذ عین
ـــة فـــي ریـــاض )  ١٢٠(مـــن المجتمـــع األصـــلي وبلغـــت % ١٦.٥بنســـبة قصـــدیة غرضـــیة  مـــدیرة عامل

  .األطفال بمحافظات غزة
   :الدراسةعینة 

األصـلي مجتمـع مـن ال %١٦.٥مـن العینـة الكلیـة أي بنسـبة مـدیرة روضـة ١٢٠أجریت الدراسة علـى عینـة 
  .القصدیة الغرضیة موزعة على محافظات الشمال والجنوببطریقة العینة  وقد تم اختیارهنللطلبة 



  –  
 

 ٢١٤

اختیارهـا بطریـق عشـوائي  قد تمأن عینة الدراسة ممثلة للمجتمع األصلي و  انالباحثوقد رأى   
  .ریاض األطفال بقطاع غزةمدیرات  حیث وزعت العینة على

   :الدراسةأدوات 
كأداة بحثیه لتحقیق أهداف هذه الدراسـة فقـام ببنـاء  االستبانةد الباحث في دراسته على اعتم  

ــة  اســتبیان ــال مــن وجهــة نظــر مــدیرات لمعرف ــات ریــاض األطف ــات األساســیة لمربی ــة الكفای درجــة أهمی
  : وقد اتبع الباحث الخطوات التالیة الریاض
جــال التربــوي مســتفید ممــا ورد بهــا اإلطــالع علــى األدب التربــوي والدراســات الســابقة فــي الم .١

  .أدواتمن 
من خالل مناقشة األساتذة في المجال التربوي حول المشكالت السكانیة ذات العالقـة بحیـاة  .٢

،اإلنســان النوعیــة حاضـــرًا  ثـــم التعــرف علـــى أهــم المشـــكالت ذات العالقــة بـــالفرد  ومســتقبًال
   .والمجتمعواألسرة 

ــ .٣ ــم  بصــیاغة هــذه األفكــار انثــم قــام الباحث وضــعها فــي قائمــة بحیــث شــكلت فــي مجموعهــا ث
ـــاس، مجـــاالت الدراســـة األربعـــة كـــأداة  ـــأوقـــد للقی ـــي بنـــاء  انفـــاد الباحث مـــن كـــل مـــا ســـبق ف

  ان كأداة للدراسة التي تقیس یاالستب
كـرد الخماسـي ینمـوذج لأصیاغة فقرات االستبانة حسـب  تمع أغراض الدراسة تم وانسجاما .٤

أعارض بشــــدة،أوافق،متردد،أعارض،أواـفـــق : (ائل التالیــــةإحــــدى البـــد المــــدیرةختــــار ت بحیـــث
تعطــي الفقـــرات  تصـــحیح االســتجابات اإلجابــة المناســبة وعنــد المـــدیرةختــار تبحیــث ) بشــدة

  )١=بشدة  ض،أعار ٢= ض،أعار ٣= د،مترد٤= ق،أواف٥=أوافق بشدة ( :الدرجات التالیة
   :لالستبیانالخصائص السیكومتریة 

   :المحكمینصدق .١
ـــى لجنـــة مـــن المحكمـــین مـــن ذوي االختصـــاص فـــي التربیـــة  انالباحثـــ قـــام     بعـــرض االســـتبانة عل

المناســبة  االقتراحــاتوذلــك لتقـدیم  فـي الجامعــات الفلسـطینیةواالجتماعیــة وبـرامج الطفولــة، والدراسـات 
ضــافة، ومــدى ارتبــاط الفقــرات بالقیــاس ولیحكمــوا علــى مــدى مناســبتها وانتمائهــا  ٕ مــن حــذف وتعــدیل وا

الدراســة وبنــاء علــى آراء المحكمــین تمــت صــیاغة الفقــرات التــي أجمعــوا علیهــا وكــذلك حــذفت ل لمجــا
وبهــذا أصــبحت فقــرات  ،بالمقیــاسالفقــرات التــي كــان یكتنفهــا الغمــوض أو الفقــرات التــي ال عالقــة لهــا 

    .فقرة) ٤٨( االستبانة
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لباحـث بتطبیـق االسـتبانة علـى قامـت ا: معامل االتساق الداخلي بین كل مجال والدرجـة الكلیـة : وًال 
فردًا تـم اختیـارهم مـن خـارج عینـة الدراسـة ثـم تـم التأكـد مـن صـدق ) ٢٦(عینة استطالعیة مكونة من 

ــداخلي  ــین كــل مجــال مــن مجــاالت االســتبانة والدرجــة  لإلســتبانةاالتســاق ال ــاط ب بإیجــاد معامــل االرتب
   :) ١( كما یتضح من جدول رقم  لإلستبانةالكلیة 

  )١(رقم الجدول 
 یوضح معامل االرتباط بین كل مجال من مجاالت االستبانة والدرجة الكلیة لالستبانة

 مستوى الداللة معامل االرتباط البیان  المجال

  ** ٠.٩٠٩ الكفایة العقلیة المعرفیة األول 
 ** ٠.٩٨٠ الكفایة المهنیة الثاني

 ** ٠.٨١٥ الكفایة الجسمیة الثالث  

  ** ٠.٩١١ االنفعالیةالكفایة  الرابع 
  ) ٠.٠١(دالة إحصائیا عند ** 

داللـة إحصـائیة مـع الدرجـة  اذ ارتباطاً أن جمیع مجاالت االستبانة مرتبطة ) ١(یتضح من جدول رقم 
و  )٠.٨١٥(بــــین  مـــا فقـــد تبـــین أن معامـــل االرتبـــاط لفقـــرات االســـتبانة محصـــور لإلســـتبانة،الكلیـــة 

   .ط قوي جدًا بین المجاالت والدرجة الكلیةیعني أن معامل االرتبا مما) ٠.٩٨٠(
  : معامل االتساق الداخلي بین كل فقرة والدرجة الكلیة :ثانیاً 

ـــداخلي   ـــرات  لإلســـتبانةتـــم حســـاب صـــدق االتســـاق ال ـــرة مـــن فق ـــین كـــل فق ـــاط ب بإیجـــاد معامـــل االرتب
     :)٢(االستبانة والدرجة الكلیة لها، كما یتضح من جدول رقم 
  )٢(جدول رقم 

  لهاضح معامل االرتباط بین كل فقرة من فقرات االستبانة والمجموع الكلي یو 
 الداللة مستوى معامل االرتباط الفقرات م

 ** ٠.٧٩٩ تلم بالمبادئ العامة لنمو األطفال ١

 ** ٠.٧١١ تدرك أنواع السلوك الخاص بكل مرحلة من مراحل حیاة الطفل  ٢

 ** ٠.٧٨٨ في مرحلة الریاض  تكون علي درایة وعلم بحاجات األطفال ٣

 ** ٠.٧٨٠ تلم بالمشكالت الجسمیة والنفسیة التي یعاني منها أطفال هذه المرحلة  ٤

 ** ٠.٧٩٦ تدرك األسس االجتماعیة لمنهاج الروضة  ٥

 ** ٠.٧٢٣ أن تعي األسس النفسیة لمنهاج الروضة ٦
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 ** ٠.٦٦١ تتعامل وفق مبدأ الفروق الفردیة بین األطفال  ٧

 ** ٠.٥٨١ تلم بطرق دراسة النمو عند األطفال في جوانبه المتعددة  ٥

 ** ٠.٧٨١ تلم بطرق وأسالیب التواصل مع األطفال  ٩
 ** ٠.٦٨٠ اإللمام بأسالیب تنمیة التفكیر عند األطفال  ١٠
 ** ٠.٧٤٧ لدیها القدرة علي إدارة الحوارات والمناقشات مع أسر األطفال  ١١
 ** ٠.٨٩٦ ة مستمرة علي المعلومات المستجدة حول األطفالتطلع بصور  ١٢
 ** ٠.٧٢٨ تواكب المعلومات المستجدة المتعلق بمعالجة الطفولة  ١٣
 ** ٠.٨٦٢ تتمكن من إتاحة فرص التعلم لألطفال كل حسب قدراته ومیوله واهتماماته    ١٤
 ** ٠.٧٦٧  رات جدیدةلكسب خبلدیها القدرة علي استثارة اهتمام ودوافع األطفال  ١٥
 ** ٠.٦٦٩ تملك أسالیب التقویم المناسب ألطفال الروضة  ١٦
 ** ٠.٥٠٩ لدیها القدرة علي تشخیص مواطن القوة والضعف في شخصیة الطفل  ١٧
 ** ٠.٦٤٩ تتمكن من تحلیل سلوك األطفال  ١٨
 ** ٠.٧٧٦ لدیها القدرة علي التعامل مع مشكالت األطفال وطرق التغلب علیها  ١٩
 ** ٠.٧٨٥ تتمكن من عمل السجالت التراكمیة الخاصة باألطفال  ٢٠
 **  ٠.٨٠٩ تتعامل وفق مبدأ الفروق الفردیة بین األطفال   ٢١
تتمكن من توظیف المعلومات المدونة في السجالت في تطـویر مهـارات    ٢٢

 األطفال 
٠.٧٠٧  ** 

 ** ٠.٧٩٨ ال تتمكن من إدارة األنشطة أثناء العمل مع األطف  ٢٣
تتمكن من مهارات توظیـف التقنیـات التربویـة والتعلیمیـة المتاحـة فـي   ٢٤

 تنظیم عملیة التعلیم والتعلم 

٠.٦٨٥ ** 

 ** ٠.٨٥٥ تلم بالمبادئ والقوانین التي تنظم العمل في ریاض األطفال وتلتزم بها  ٢٥
 ** ٠.٧٨٧ واهتماماته   تتمكن من إتاحة فرص التعلم لألطفال كل حسب قدراته ومیوله  ٢٦
 ** ٠.٥٩٥  تملك أسالیب التقویم المناسب ألطفال الروضة  ٢٧
    لكسب خبرات جدیدةلدیها القدرة علي استثارة اهتمام ودوافع األطفال  ٢٨

 ** ٠.٤٥٧ تمتع بصحة جیدة وبنیة جسمیة قویة ٢٩
 ** ٠.٥٢١ تتمتع بالرشاقة واللیاقة البدنیة وخفة الحركة ٣٠
 ** ٠.٣٦٩ هتم بمظهرها العام ومالبسها أنیقةت ٣١
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 ** ٠.٨١١ تتسم بالبشاشة وخفة الروح والدعابة مع األطفال ٣٢
 ** ٠.٥٧٧ تتمتع بنبرة صوت عالیة وواضحة ٣٣
 ** ٠.٤٦٨ تخلو من مشكالت النطق والتواصل اللفظي ٣٤
 ** ٠.٦٩٢ تتمتع بحاسة سمع قویة ٣٥
 ** ٠.٥١٦ سي وتتقبل العمل مع الطفلیتوفر لدیها االستعداد النف ٣٦
 ** ٠.٨٢٥ لدیها القدرة علي االستماع مدة طویلة لألطفال  ٣٧
 ** ٠.٨٦٥ تتفاعل مع مشكالت األطفال وتعمل علي مساعدتهم ومشاركتهم وجدانیاً   ٣٨
 ** ٠.٧٧٤ تتعاطف مع األطفال وتتحسس مشاكلهم     ٣٩
 ** ٠.٤٩٨ تتمتع بمستوي عالي من الصحة النفسیة  ٤٠
 ** ٠.٣٩٠ تتمتع بقدر مناسب من الثقة بالنفس  ٤١
 ** ٠.٥٧٦ تضبط مشاعرها وانفعاالتها أثناء العمل مع األطفال     ٤٢
 ** ٠.٣٩٠ لدیها القدرة علي التحمل والصبر  ٤٣
 ** ٠.٥٩٥ تتمتع بعالقات ایجابیة مع زمیالتها  ٤٤
 ** ٠.٦٨٤ روضةإل  التتفاعل مع أسر األطفال أثناء زیاراتهم  ٤٥
 ** ٠.٨٠٣ محبة لعملها وترغب في االستمرار في العمل ٤٦
 ** ٠.٧٠٢ تلتزم بأخالقیات المهنة دون ضغط أو خوف من الرقابة الخارجیة ٤٧
 **  ٠.٧٦٢ نهااإلجابة عثم تعطي األطفال حق طرح األسئلة   ٤٨
 ** ٠.٧٨٢ تعمل مع اإلدارة والزمیالت بروح الفریق ٤٩

داللـــة إحصــائیة مــع الدرجـــة  اأن جمیــع فقــرات االســـتبانة مرتبطــة ارتباطــًا ذ) ٢(جـــدول یتضــح مــن  
  .لإلستبانةالكلیة 

 )٠.٣٩٠(بــین  ة مـامحصــور  تواتضـح مــن الجـدول أن معامــل االرتبـاط لألســئلة الداللـة المعنویــة كانـ
  .یعني أن معامل االرتباط قوي بین الفقرات والدرجة الكلیة مما )٠.٨٩٦(و

  :ككل لإلستبانةوالتجزئة النصفیة  )ألفا كرونباخ(مل قیمة معا
  :خاللولقد ثم التأكد منه من 

 :كرونباخطریقة ألفا 
وذلـــك ألنهـــا تعطـــي الحـــد األدنـــى  )ألفـــا كرونبـــاخ(حیـــث تـــم التأكـــد مـــن ثبـــات االســـتبانة بطریقـــة 

ت االسـتبانة لمعامل ثبات االستبانة بجانب أنها تتطلب إعادة تطبیقه كما أنهـا تسـتخدم كـل عبـارا
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وهـو معامـل قـوي فـي ) ٠.٩٧٥٧(والمعادلة الخاصة بـذلك تبـین أن معامـل ألفـا كرونبـاخ یسـاوي 
  .مثل هذه الدراسات 

ویتضـح ممـا سـبق أن االســتبانة تتمتـع بدرجـة عالیــة مـن الثبـات تطمـئن إلــى صـحة النتیجـة التــي 
 .الدراسةفي استخدامها سالمة صالحیة االستبانة و كما أظهرت  علیها،یتم الحصول 

  

  ومناقشتها الدراسةنتائج 
ما أكثر الكفایات األساسـیة لمربیـات ریـاض األطفـال وزنـا مـن وجهـة نظـر مـدیرات : السؤال األول

  )٣(الریاض ویتبین ذلك من جدول رقم
یبـــــین المتوســـــطات الحســـــابیة واالنحـــــراف المعیـــــاري والنســـــب المئویـــــة ) ٣(جـــــدول رقـــــم 

  .اسیة لمربیات ریاض األطفال من وجهة نظر المدیراتللمجاالت األربعة للكفایات األس
  النسبة المئویة  االنحراف المعیاري  المتوسط  المجــــــــــال  م
  ٨٣.٥٣٨٤  ٦.٨٨١٦٨  ٤١.٧٦٩٢  الكفایات المعرفیة العقلیة  ١
  ٩٠.١٩  ٦.٣٧٧١٣  ٦٣.١٣٤٦  الكفایات المهنیة  ٤
  ٩٣.٥١  ٢.٧٣٧٦٥  ٣٢.٧٣٠٨  الكفایات الجسمیة  ٣
  ٨٤.١٦  ١٠.٧٤٢٠٠  ٧١.٥٣٨٥  االنفعالیة الكفایات  ٢

أن مجــال الكفایــات الجســـمیة یحتــل المرتبـــة األولــى مــن حیـــث النســبة المئویـــة ) ٣(یبــین الجــدول رقـــم
هــذا المجــال یهــتم أن و ) ٣٢.٧٣٠٨(والمتوســط الحســابي) ٩٣.٥١(العامــة لهــذا المجــال والتــي بلغــت 

المربیـة  المجاالت األخـرى، وكـذلك یهـتم بتمتـعبالحالة الصحیة للمربیة والذي بدوره ینعكس على كافة 
ح البشاشة والقـدرة علـى التعامـل مـع األطفـال بمـا یـتالءم وطبیعـتهم المرحـة وحـبهم للدعابـة والمـرح برو 

وقد حصل مجـال الكفایـات المهنیـة علـى المرتبـة الثانیـة مـن حیـث النسـبة المئویـة العامـة والتـي بلغـت 
ـــة كمـــا أن ) ٦٣.١٣٦٤(والمتوســـط الحســـابي ) ٩٠.١٩( ـــة للمربی ـــات المهنی هـــذا المجـــال یهـــتم بالكفای

والتي تتمثل بشكل عام في قـدرتها علـى العمـل فـي المجـال التربـوي والقـدرة علـى التخطیطـي لألنشـطة 
والفعالیــات الخاصــة بطفـــل الروضــة وقــدرتها علـــى جــذب اهتمــام األطفـــال بهــذه األنشــطة والفعالیـــات 

العمل معم األطفال مما یعطي أهمیة واضـحة لهـذا المجـال مـن  وقدرات أخرى إداریة مهمة في مجال
  .قبل مدیرات الریاض

وقــد حصـــل مجــال الكفایـــات االنفعالیــة علـــى المرتبـــة الثالثــة مـــن حیــث النســـبة المئویــة العامـــة والتـــي 
بالحالـة االنفعالیـة التـي یجتـب مع اهتمـام هـذا المجـال ) ٧١.٣٨٥(والمتوسط الحسابي) ٨٤.١٦(بلغت
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ع بهـا المربیـة وذلـك مـن خـالل تقبلهـا للعمـل مـع األطفـال وقـدرتها علـى التعامـل مـع مشـكالت أن تتمت
  .األطفال وكذلك قدرتها على التحمل والصبر أثناء القیام بالفعالیات واألنشطة في الروضة

وقد حصل مجال الكفایات المعرفیة على المرتبة األخیرة من حیث النسبة المئویـة العامـة لهـذا المجـال 
بالجانـــب المعرفـــي مـــن حیـــث مـــع اهتمـــام ) ٤١.٧٦٩٢(ومتوســـط حســـابي) ٨٣.٥٣٨٤(والتـــي بلغـــت 

ــى  ــال وقــدرتها عل ــة الطفــل وحاجــات األطف ــة بالمعــارف الخاصــة بتربی التعامــل مــع األطفــال إلمــام المربی
  .ومراعاة الفروق الفردیة بینهم وتمكنها من تطویر خبراتهم وقدراتهم العقلیة والمعرفیة

ــین و  ــل النتــائج أنقــد تب ــات  مــن تحلی ــل المرتبــة األولــى ومجــال الكفای مجــال الكفایــات الجســمیة قــد احت
المهنیة قد احتل المرتبة الثانیة، ومجال الكفایـات االنفعالیـة قـد احتـل المرتبـة الثالثـة، ومجـال الكفایـات 

  .المعرفیة العقلیة قد احتل المرتبة الرابعة
ت على نسب مئویة عالیة، مما یؤكد أهمیتها جمیعًا على الرغم من ومن المالحظ أن جمیع الكفایات قد حصل

أن الكفایــات الجســمیة كانــت هــي التــي حصــلت علــى المرتبــة األولــى، ممــا یؤكــد ضــرورة االهتمــام بالجوانــب 
الشخصیة الذاتیة للمربیة من حیث صحتها وقدرتها على التفاعل مع األطفال وتمتعها بحواس على قـدر عـال 

لســالمة، وذلــك یــنعكس إیجابیــًا علــى قــدرتها علــى التعامــل مــع األطفــال بشــكل یــوفر لهــم حاجــاتهم مــن القــوة وا
بسهولة ویسر، ونالحظ من النتائج أن االهتمام بالكفایات الجسمیة و المهنیة قد فاقت في نسبتها القویة مجال 

مــع واقــع حاجــات األطفــال فــي  الكفایــات االنفعالیــة وبــاألخص الكفایــات المعرفیــة العقلیــة، وهــذا یتناســب فعــالً 
الریاض فهم بحاجة إلى مربیة ال معلمة تحشو أدمغتهم بالمعارف والمعلومات بـل مربیـة تتمتـع بالرشـاقة وخفـة 

  .و المواقف المختلفة مع األطفال بصبر وقدرة على التحملالروح والدعابة والقدرة على التعامل مع الفروق الفردیة 
  :الثانيالسؤال 

  ت المعرفیة العقلیة لمربیات ریاض األطفال من وجهة نظر مدیرات الریاض؟ما الكفایا
هذا السؤال فقد تـم اسـتخدام المتوسـطات الحسـابیة واالنحـراف المعیـاري والنسـب المئویـة  نولإلجابة ع

  ).٤(جدول رقم لكل فقرة مع مجالها كما یوضحها 
  ) ٤(رقم  جدول

  لنسب المئویة للكفایات المعرفیة العقلیة لمربیات ریاض األطفالالمتوسطات الحسابیة واالنحراف المعیاري وا

 النسب المئویة االنحراف المتوسط الفقرة
٨٧.٤٠  ٠.٧٤٢  ٤.٣٧ ١  
٨٢.٦٠  ٠.٩٠٨  ٤.١٣ ٢  
٨٨.٠٠  ٠.٨٢٣  ٤.٤٠ ٣  
٨٢.٦٠  ٠.٩٥٠  ٤.١٣ ٤  
٨٢.٤٠  ٠.٨٣٢  ٤.١٢ ٥  
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٨٠.٨٠  ٠.٩٨٩  ٤.٠٤ ٦  
٨٠.٤٠  ٠.٧٧٩  ٤.٠٢ ٧  
٨٦.٢٠  ٠.٩١٩  ٤.٣١ ٨  
٨٤.٦٠  ٠.٨٣١  ٤.٢٣ ٩  

٨٠.٤٠ ٠.٨٩٦   ٤.٠٢ ١٠ 

 ٨٣.٥٣٨٤  ٦.٨٨١٦٨ ٤١.٧٦٩٢ المجموع

أن متوســط االســتجابة لــدى عینــة الدراســة علــى هــذا المجــال ككــل بلــغ ) ٤(رـقـم  للجــدو ا نویتضــح مــ
وهو یعبر عن هذا المجال بدرجـة  ،)%  ٨٣.٥٣٨٤(وبلغ الوزن النسبي لهذا المجال )  ٤١.٧٦٩٢(

وقد تتفاوت فقرات المجـال وفقـًا لمقـادیر الـوزن النسـبي لمعرفـة  الریاض،هة نظر مدیرات عالیة من وج
   %.٨٨و % ٨٠.٤٠ بینما  أي الفقرات ساهمت بشكل أكبر حیث كانت تنحصر

مـن  هذا المجال قد حصلت على درجـة عالیـة في الواردة الكفایاتجمیع  أن على وهذا مؤشر واضح 
وكفایـة ) %٨٨(علـى نسـبة مئویـة ) ٣(رقـم  الكفایـاتحیث حصـلت  تالمدیرانظر  وجهةاألهمیة من 

ـــى نســـبة مئویـــة ) ١( رقـــم ـــاتممـــا یؤكـــد أهمیـــة هـــذه ) %٨٧.٤٠(عل ـــة الدرا الكفای ة مـــن ســـلـــدى عین
وهـذا مؤشـر %) ٨٠(عن نسـبة  زادتأن جمیع الكفایات أیضا قد حصلت على نسب مئویة  ظالمالح

  .وجهة نظر عینة الدراسة نأهمیة جمیع الكفایات في هذا المجال م لىع
ة المربیة وعلمها بحاجات األطفال، وكذلك الكفایة التي خبر أن الكفایة التي تتعلق بمن تحلیل النتائج قد تبین و 

تتعلق بإلمامها بمبادئ النحو، وكذلك الكفایة التي تتعلق بإلمام المربیة بطرق دراسة النحـو، قـد حصـلت علـى 
مجال، ممـا یؤكـد أهمیـة إطـالع المربیـة بحاجـات األطفـال والعمـل علـى تلبیتهـا أعلى النسب المئویة في هذا ال

في إطار الروضة، وذلك بالتنسیق مع أسرة الطفل، وكذلك إطالع المربیة على مراحل النمـو المختلفـة للطفـل 
یحقـق األطفـال بمـا لكل مرحلة حاجاتها الخاصة التي علـى المربیـة أن تلـم بهـا لتـتمكن مـن العمـل مـع إن حیث 

  .لهم السعادة والراحة النفسیة والقدرة على تجاوز المرحلة النمائیة بإیجابیة ودون معیقات
  :لثالثاالسؤال 

   مدیرات الریاض؟الكفایات االنفعالیة العاطفیة لمربیات ریاض األطفال من وجهة نظر درجة أهمیة ما 
النحـراف المعیـاري والنسـب المئویـة هذا السؤال فقد تـم اسـتخدام المتوسـطات الحسـابیة وا نولإلجابة ع

  :)٥(لكل فقرة مع مجالها كما یوضحها جدول رقم 
  )٥(رقم  جدول

  المتوسطات الحسابیة واالنحراف المعیاري والنسب المئویة للكفایات االنفعالیة العاطفیة لمربیات ریاض األطفال
 النسب المئویة االنحراف المتوسط الفقرة

٨٤.٢٠  ٠.٨٧١  ٤.٢١  ١١  



  –  
 

 ٢٢١

  

أن متوســــط االســـتجابة لـــدى عینــــة الدراســـة علـــى هــــذا المجـــال ككـــل بلغــــت ) ٥(جـــدول رقـــم  بـــینوی
هـذا المجـال بدرجـة  ، وهـو یعبـر عـن% )  ٨٤.١٦( وبلغ الوزن النسبي لهذا المجال )  ٧١.٥٣٨٥(

عالیة من وجهة نظر مدیرات الریاض ، وقد تتفاوت فقرات المجال وفقًا لمقادیر الوزن النسـبي لمعرفـة 
  % .  ٩٢و % ٧٣بین  ما أي الفقرات ساهمت بشكل أكبر حیث كانت تنحصر

یؤكــد بشــكل عــام علــى أهمیــة هــذا المجــال فقــد لــوحظ أن عــددا مــن الكفایــات التــي حصــلت علــى  ممــا
والكفایات حسـب الترتیـب مـن أعلـى %) ٩٢-٨٥.٨٠(بین ما رجة عالیة كانت نسبتها المئویة تتراوحد
وجمیعهــا تعتبــر مهمــة مــن وجهــة نظــر المــدیرات وقــد حصــلت ) ١٧—١٩-١٢-٢٣-٢١-٢٦-٢٧(

%) ٨٢.٦-٨٤.٦(علــــى نســـبة مئویــــة تراوحـــت فیمــــا بــــین ) ٢٥-١٣-١٦-١١-١٤-٢٢(الكفایـــات 
ممـا یؤكــد أیضــا أهمیــة هــذه الكفایـات مــن وجهــة نظــر المــدیرات عینــة  وهـذه كــذلك تعتبــر نســبة عالیــة

٨٧.٤٠  ٠.٧٩٣  ٤.٣٧  ١٢  
٨٢.٦٠  ٠.٧٤٣  ٤.١٣  ١٣  
٨٤.٢٠  ٠.٨٢٥  ٤.٢١  ١٤  
٨٨.٠٠  ٠.٧٩٩  ٤.٤٠  ١٥  
٨٣.٨٠  ٠.٧٩١  ٤.١٩  ١٦  
٨٥.٨٠  ٠.٩٦٣  ٤.٢٩  ١٧  
٧٤.٢٠  ١.١٢٦  ٣.٧١  ١٨  
٨٥.٨٠  ٠.٨٩٣  ٤.٢٩  ١٩  
٧٨.٠٠  ٠.٩١٣  ٣.٩٠  ٢٠  
٨٧.٦٠  ٠.٧٩٦  ٤.٣٨ ٢١  
٨٤.٦٠  ٠.٨٠٧  ٤.٢٣ ٢٢  
٨٧.٤٠  ٠.٧٦٨  ٤.٣٧ ٢٣  
٧٣.٠٠  ١.١٠١  ٣.٦٥ ٢٤  
٨٢.٦٠  ٠.٨١٧  ٤.١٣ ٢٥  
٨٩.٢٠  ٠.٧٥٣  ٤.٤٦ ٢٦  
٩٢.٠٠ ٠.٧٢١   ٤.٦٠ ٢٧ 

  ١٠.٧٤٢٠٠ ٧١.٥٣٨٥  المجموع
 

٨٤.١٦ 



  –  
 

 ٢٢٢

وهـي نسـبة مئویـة %) ٧٣(،%)٧٨(الدراسة وقد حصلت ثالث كفایات على نسبة مئویة تراوحت بـین 
  .جیدة لكنها لم تحظ ینفس االهتمام من قبل المدیرات عینة الدراسة

ـــین ـــائج  كمـــا تب ـــت مهمـــةمـــن تحلیـــل النت ـــة الكفایـــات كان ـــات  أن كاف ـــة إال أن الكفای  أرقـــامبدرجـــة عالی
یؤكــد أهمیتهــا مــن وجهــة نظــر  ممــاعلــى الترتیــب قــد حصــلت علــى درجــات ممیــزة، ) ١٧،١٦،١٤،٥(

المــدیرات، ومــن المالحــظ أن هــذه الكفایــات تتحــدث عــن قــدرة المربیــة علــى التعامــل بــروح الفریــق مــع 
كس آثارها علـى المنـاخ التربـوي فـي الروضـة، الزمالء واإلدارة، وهذه الكفایة إذا توفرت في المربیة تنع

تاحــة فــرص  ٕ یجابیــة، وكــذلك تعاملهــا مــع األطفــال حســب مســتویاتهم وا ٕ ــیح فــرص عمــل مناســبة وا وتت
النقـاش والسـؤال فالطفـل فــي هـذه المرحلـة یكثـر مــن األسـئلة لیزیـد مـن خبراتــه ومعارفـه، وكـذلك تتمتــع 

وعــن العــاملین ى العمــل بكفــاءة ورضــا عــن المهنــة المربیــة بصــحة نفســیة عالیــة ممــا یعطیهــا القــدرة علــ
  .معها من الزمیالت واإلدارة، وكذلك التقبل لألطفال والعمل معهم وتلبیة حاجاتهم بفاعلیة

  :الرابع السؤال
  ما الكفایات الجسمیة لمربیات ریاض األطفال من وجهة نظر مدیرات الریاض ؟

ات الحسـابیة واالنحـراف المعیـاري والنسـب المئویـة هذا السؤال فقد تـم اسـتخدام المتوسـط نولإلجابة ع
  )٦(جدول رقم لكل فقرة مع مجالها كما یوضحها 

  )٦(جدول رقم 
  المتوسطات الحسابیة واالنحراف المعیاري والنسب المئویة للكفایات الجسمیة لمربیات ریاض األطفال 

 الفقرة المتوسط االنحراف النسب المئویة

٢٨  ٤.٧٣  ٠.٤٤٨  ٩٤.٦٠ 

٢٩  ٤.٦٩  ٠.٦٧٣  ٩٣.٨٠ 

٣٠  ٤.٦٢  ٠.٥٣٠  ٩٢.٤٠ 

٣١  ٤.٧٥  ٠.٥٩٠  ٩٥.٠٠ 

٣٢  ٤.٦٧  ٠.٥١٣  ٩٣.٤٠ 

٣٣  ٤.٦٥  ٠.٥٢٠  ٩٣.٠٠ 

٣٤ ٤.٦٢ ٠.٥٩٩ ٩٢.٤٠ 

٢.٧٣٧٦٥ ٩٣.٥١  
 

٣٢.٧٣٠٨  
 

 المجموع

أن متوســط االســتجابة لــدى عینـة الدراســة علــى هــذا المجــال ككــل بلغــت ) ٦(جــدول رقــم ویتضـح مــن 
وهــو یعبــر عــن هــذا المجــال بدرجــة % )  ٩٣.٥١( لــوزن النســبي لهــذا المجــال وبلــغ ا)  ٣٢.٧٣٠٨(



  –  
 

 ٢٢٣

وقد تتفاوت فقرات المجـال وفقـًا لمقـادیر الـوزن النسـبي لمعرفـة  الریاض،عالیة من وجهة نظر مدیرات 
    %.٩٥و % ٩٢.٤٠بین  ما أي الفقرات ساهمت بشكل أكبر حیث كانت تنحصر

لت علــى درجــة عالیــة جـــدا مــن االهتمــام مــن قبــل عینـــة وهــذا یشــیر أن الكفایــات الجســمیة قـــد حصــ
الدراسة مما یؤكد على أهمـة هـذا المجـال عنـد اختیـار مربیـات ریـاض األطفـال وقـد حصـلت الكفایـات 

  .وهي درجات عالیة جدا%) ٩٢.٤٠-٩٥(بین  ما لهذا المجال على نسب مئویة تراوحت
،  أن جمیـع كفایـات هـذا المجـالمـن تحلیـل النتـائج  وقد تبین قـد حصـلت علـى نسـب مئویـة عالیـة جـدًا

ــب قــد حصــلت علــى أعلــى النســب ) ٣،٢،٥(یؤكــد أهمیتهــا جمیعــًا إلــى أن كفایــة رقــم  ممــا علــى الترتی
المئویـة، وهـي التــي تتحـدث عـن اهتمــام المربیـة بمظهرهـا العــام ومالبسـها، وذلـك یظهــر أهمیـة القــدوة 

لى مظهرها أنیقـًا ومناسـبًا بحیـث تصـبح المربیـة الحسنة من المربیة ألطفالها، حیث علیها المحافظة ع
القــدوة للطفــل، وكــذلك الكفایــة التــي تتحــدث عــن الرشــاقة واللباقــة وخفــة الحركــة، فالمربیــة بحاجــة لهــذه 

ن العمل مع األطفال یتطلب رشاقة ولیاقة وخفة في الحركة وسهولة في التعامـل مـع إالصفات، حیث 
ألطفـال بكفـاءة وفعالیـة، وكـذلك الكفایـة التـي ال بـد مـن توافرهـا المواقف والسلوكیات التي تصدر عـن ا

وهـــي الصـــوت الواضـــح الـــذي یعمـــل علـــى جـــذب انتبـــاه األطفـــال أثنـــاء القیـــام بالفعالیـــات و األنشـــطة 
  .المتعددة داخل الریاض

  :السؤال الخامس
  ما الكفایات المهنیة لمربیات ریاض األطفال من وجهة نظر مدیرات الریاض ؟

هذا السؤال فقد تـم اسـتخدام المتوسـطات الحسـابیة واالنحـراف المعیـاري والنسـب المئویـة  نة عولإلجاب
  .)٧(جدول رقم لكل فقرة مع مجالها كما یوضحها 

  )٧(جدول رقم 
  المتوسطات الحسابیة واالنحراف المعیاري والنسب المئویة للكفایات المهنیة لمربیات ریاض األطفال

 الفقرة لمتوسطا االنحراف النسب المئویة
٣٥  ٤.٦٧  ٠.٤٧٤  ٩٣.٤٠  
٣٦  ٤.٣١  ٠.٧٢٩  ٨٦.٢٠  
٣٧  ٤.٣٧  ٠.٧٦٨  ٨٧.٤٠  
٣٨  ٤.٥٤  ٠.٧٢٧  ٩٠.٨٠  
٣٩  ٤.١٩  ٠.٧٤٢  ٨٣.٨٠  
٤٠  ٤.٤٦  ٠.٥٧٦  ٨٩.٢٠  
٤١  ٤.٦٧  ٠.٥١٣  ٩٣.٤٠  



  –  
 

 ٢٢٤

٤٢  ٤.٥٨  ٠.٤٩٩  ٩١.٦٠  
٤٣  ٤.٦٢  ٠.٥٦٥  ٩٢.٤٠  
٤٤  ٤.٥٦  ٠.٦٠٨  ٩١.٢٠  
٤٥  ٤.٦٧  ٠.٦٧٨  ٩٣.٤٠ 

٤٦  ٤.٤٨  ٠.٧٧٩  ٨٩.٦٠ 

٤٧  ٤.٥٦  ٠.٦٠٨  ٩١.٢٠ 

٤٨   ٤.٤٦ ٠.٧٢٧ ٨٩.٢٠ 

 المجموع ٦٣.١٣٤٦   ٦.٣٧٧١٣ ٩٠.١٩

أن متوســط االســتجابة لــدى عینـة الدراســة علــى هــذا المجــال ككــل بلغــت ) ٧(مــن جــدول رقــم ویتضـح 
، وهـو یعبـر عـن هـذا المجـال بدرجـة % )  ٩٠.١٩( وبلغ الوزن النسبي لهذا المجال )  ٦٣.١٣٤٦(

ة من وجهة نظر مدیرات الریاض ، وقد تتفاوت فقرات المجال وفقًا لمقادیر الوزن النسـبي لمعرفـة عالی
  % .  ٩٣.٤٠و% ٨٩.٢٠بین  ما أي الفقرات ساهمت بشكل أكبر حیث كانت تنحصر

حصــلت علــى نســبة مئویــة عالیــة جــدا ممــا یؤكــد مــدى  قــد كفایــات) ٧(ویتبــین مــن الجــدول أیضــا أن 
ــالي  أهمیتهــا مــن وجــه نظــر ــى النحــو الت ــة عل ــة الدراســة وهــي مرتب -٩٣.٤٠-٩٣.٤٠-٩٣.٤٠(عین

ـــى نســـبة مئویـــة أقـــل مـــن ) ٥(حصـــلت  كمـــا) ٩٠.٨-٩١.٦-٩١.٢٠-٩١.٢٠-٩٢.٤٠ كفایـــات عل
-٨٩.٢٠-٨٩.٦٠(ســابقتها لكنهــا قــد حــازت علــى نســبة مئویــة عالیــة وهــي مرتبــة علــى النحــو التــالي

٨٣.٨٠-٨٦.٢٠-٨٧.٤٠-٨٩.٢٠(.  
أرـقـام أن جمیـع الكفایـات قــد حصـلت علــى درجـات عالیـة، لكــن الكفایـات النتــائج  مــن تحلیـل وقـد تبـین

قـد حصـلت علـى أعلـى النسـب المئویــة، وهـي كفایـات أساسـیة وهامـة یجـب أن تمتلكهــا ) ١٠، ٦، ١(
المربیة بكفاءة واقتدار، وهي القدرة على التخطیط لتعلیم األطفال والقـدرة علـى تحلیـل سـلوكهم، وكـذلك 

  .توظیف المعلومات من األطفال في تطویر المهاراتتمكنها من 
هذه الكفایات ال بد للمربیة أن تكون قـادرة علـى التعامـل معهـا لكـي تحقـق نجاحـًا فـي المجـال المهنـي ف

ــة للطفــل بمــا  ــة التعلیمی ــد للعملی ــى التخطــیط الجی ــد مــن القــدرة عل ــال حیــث ال ب ــاء العمــل مــع األطف أثن
المعرفیــة وخبــراتهم الســابقة، وكــذلك القــدرة علــى فهــم ســلوك األطفــال  مــع مســتویاتهم العقلیــة و یــتالءم

ــة، وكــذل ــز الســلوكیات اإلیجابی ــى الســلوكیات الســلبیة وتعزی ــتمكن مــن الســیطرة عل ــه لت قــدرتها  كوتحلیل
اقتصـادیة  ماجتماعیـة أ مأسریة أ مكانت شخصیة أأعلى توظیف كافة المعلومات المتوفرة لدیها سواء 

مــع الجهــات الطفــل، وعــدم التوقـف أمــام المعیقــات بــل العمــل علــى حلهـا بالتنســیق  فـي تطــویر مهــارات
  .المعنیة كإدارة الریاض واألسرة لتتمكن من تنشئة جیل یتمتع بالسواء والصحة النفسیة



  –  
 

 ٢٢٥

  التوصیات
  :في ضوء نتائج هذه الدراسة یوصي الباحثان بما یلي

هــــذه  إلـــى اعتمـــادالخـــاص بـــالوزارة  وزارة التربیـــة والتعلـــیم وخاصـــة قســـم التعلــــیم تســـعىأن  .١
  .الكفایات عند إعطاء ترخیص للریاض في فلسطین

التأكیــد علیهــا أثنــاء  مــعضـرورة اهتمــام المشــرفین التربــویین بهــذه الكفایــات و التعـرف علیهــا  .٢
 .العمل مع المربیات في الریاض

تحقیقهــا  ضــرورة إطــالع المربیــات العــامالت فــي الریــاض علــى الكفایــات المختلفــة ومحاولــة .٣
 .واقعًا في شخصیتها من خالل تأهیل نفسها أكادیمیًا وتربویاً 



  –  
 

 ٢٢٦

  هوامش الدراسة
المؤتمر العلمي األول نحو رؤیة جدیدة لمشكالت  ث، بحواقع ومشكالت ریاض األطفال في قطاع غزة) ١٩٩٣( إحسان األغا  .١

 .، غزةكلیة التربیة الحكومیة المعاصرة،ظل المتغیرات ي المجتمع في قطاع غزة ف
 .الكویتیة لتقدم الطفولة العربیة، الكویت ةالجمعی، دراسة حالة"، واقع ریاض األطفال في األردن )١٩٨٧(وآخرون عودة أحمد سلیمان .٢

  "ریاض األطفال واقعها ومشكلتها بمنطقة مكة المكرمة بالمملكة"، )١٩٨٢( لأكرم عقی .٣
 .مكتبة الكتاني، إربد، "لبحث العلمي في التربیة والعلوم اإلنسانیةأساسیات ا ")م١٩٩٢(أحمد سلیمان عودة، فتحي حسن ملكاوي  .٤

 .، مكة٣٣، ج"سنن البیهقي ")١٩٩٤(بن حسین البیهقي  دالبیهقي، أحم .٥
 .عمان األردن والتوجیه في مراحل العمر، اإلرشاد) ١٩٩٩(جامعة القدس المفتوحة .٦
 .، الدار المصریة اللبنانیة،  القاهرة"لنفسیةمعجم المصطلحات التربویة وا") م٢٠٠٣(حسن شحاتة، زینب النجار .٧
وعالقتها  ، مشكالت العمل في ریاض األطفال من وجهة نظر المدیرات والمعلمات في مدینة بغداد)١٩٨٢(خوله أحمد النوري  .٨

 .٩٤-٧٦، صص٣، ع٩والدراسات، جمؤته للبحوث  ببعض المتغیرات،
  .م والنشر والتوزیع، رام اهللاریاض األطفال، دار القل) ت، د(ریاض مصباح الزهري  .٩

، تقویم فاعلیة مدیرات ومعلمات ریاض األطفال في األردن في تنفیذ برنامج الروضة وفق نموذج )١٩٨٥(زیاد یوسف الخطیب  .١٠
  .مقترح، العربیة السعودیة

ــش الغصــین  .١١  تطــویر إعــداد معلمــة ریــاض األطفــال فــي محافظــات غــزة فــي ضــوء خبــرات بعــض الــدول )٢٠٠٥(عــاطف دروی
  .المتقدمة، رسالة ماجستیر، جامعة األقصى، عین شمس

ماجسـتیر كلیـة  ة، رسـالاألطفـالالكفایات األدائیة األساسیة ومـدي توافرهـا فـي معلمـات ریـاض ) ١٩٨٧(عزة محمد جاد النادي  .١٢
  .حلوان ةالتربیة، جامع

ماجستیر غیر منشورة  ة، رسالظة عمانالكفایات التدریبیة لمدیرة ریاض األطفال في محاف) ١٩٩٥( غدیر معتصم سلیم عزوفة .١٣
 .الجامعة األردنیة

المفهــوم الشـمولي فــي تعلـیم العــزف علـى آلــة الفیولنیـة، المــؤتمر السـنوي الرابــع للطفـل المصــري وتحــدیات ) ١٩٩١(كمـال رزق  .١٤
 .، القاهرة١٥، صفحة ١٩٩١إبریل  ٣٠-٢٧القرن الحادي والعشرین، المنعقد في جامعة عین شمس من 

 ةدراســة حـول بعــض المشـكالت التــي تواجــه إدارات ریـاض األطفــال بدولـة البحــرین، مجلــ) ١٩٩٤( جنیــد وحسـین بــدرمبـارك ال .١٥
 .١، ع٢١دراسات العلوم االجتماعیة، ج

دراسـة مقارنـة لـنظم ریـاض األطفـال فـي مصـر والسـعودیة والبحـرین فـي ضـوء بعـض االتجاهـات ) ١٩٩٨(محمد أحمد عـوض  .١٦
 .، مطبعة العمرانیة لألوفست، الجیزة، مصر١٧تربیة، المجلد األول، العدد األول صفحة العالمیة المعاصرة، مجلة ال

 .       الفكر للطباعة والنشر والتوزیع عمان ر، دا٣ط)  ١٩٨٠(عدنان عارف مصلح، محمد عبد الرحمن عدس .١٧
ة الجامعیــة للدراســات والنشـــر الطفولــة المبكــرة والجدیــد فــي ریـــاض األطفــال، الطبعــة الثانیــة، المؤسســ)  ٢٠٠٠(ملكــة ابــیض  .١٨

 .والتوزیع، بیروت
 ة، مجلـخریجـات ریـاض األطفـال بالقـاهرة"المشـكالت التـي تواجـه معلمـات ریـاض األطفـال ) ١٩٩٦(محمود عبد الرحیم غـالب .١٩

 .جامعة المنیا ل، ابری٢٠، جاآلداب والعلوم اإلنسانیة

بداع األطفال، دا) ) ١٩٩٤(محمود عبد الرحیم منسي   .٢٠ ٕ   .ر المعرفة الجامعیة، اإلسكندریةالروضة وا
، دراسـات للعلـوم التربویــة ة، مجلـدراسـة میدانیـة"للتوسـع  فأداء الریـاض فـي مشـروع الیونیســی) ١٩٩٦( نادیـة السـرور وآخـرون  .٢١

  .٢، ع٣٩ج
    .أوضاع التربیة ما قبل المدرسة في الضفة الغربیة وقطاع غزة) ١٩٩٥(  فالیونیسی .٢٢


