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امللخـــ�ص:
ومعلمات  عام،  ب�سكل  اأثناء اخلدمة  املعلمني  اإعداد  يف  بارز  دور  من  التعليمية  الكفايات  ملا حتتله  نظرًا 
ريا�س الأطفال ب�سكل خا�س فقد عنيت هذه الدرا�سة  با�ستق�ساء درجة امتالك معلمات ريا�س الأطفال للكفايات 
التعليمية من جهة، ومن جهة اأخرى واقع ممار�سة املعلمات لهذه الكفايات.ا�ستملت الدرا�سة على عينة قوامها 
)135( معلمة يف ريا�س الأطفال يف املحافظات الفل�سطينية املختلفة، وقد مّت بناء مقيا�س الكفايات التعليمية يف ظل 
الكفايات التي اأعدها اليك�س )Allex، 2010(، وقد قام الباحثان مبراجعة الأدب الرتبوي احلديث والدرا�سات 
العربية والأجنبية املتعلقة مبو�سوع البحث، كما ومّت التحقق من دللت �سدق وثبات املقيا�س بعدة طرق ك�سدق 
امل�سمون و�سدق املحكمني، وكذلك مت التحقق من ثبات املقيا�س با�ستخدام معادلة كرونباخ األفا، وثبات التجزئة 

الّن�سفية.وقد اأ�سفرت الدرا�سة عن النتائج الآتية:ترتبت درجات امتالك املعلمات للكفايات وفقا للرتتيب الآتي:
الكفايات  والجتماعية،  ال�سخ�سية  الكفايات  الن�ساط،  وقاعات  ال�سف  باإدارة  اخلا�سة  1.الكفايات 
التدري�س،  واأ�ساليب  بطرق  الكفايات اخلا�سة  بالتقومي،  الكفايات اخلا�سة  الأطفال،  مع  التعامل  يف  الجتماعية 
الكفايات  التعليم،  تقنيات  با�ستخدام  اخلا�سة  الكفاية  املهنية،  الكفايات  التعليمية،  الأركان  ا�ستخدام  كفايات 

اخلا�سة بامل�ساركة املجتمعية التي احتلت املرتبة الأخرية.
2.وجد اأن درجات امتالك الكفايات لدى املعلمات اللواتي يحملن درجة البكالوريو�س اأعلى من اللواتي 
يحملن درجة الدبلوم، واأن املعلمات اللواتي يحملن موؤهال تربويًا لديهن درجات امتالك للكفايات ب�سورة اأف�سل 

من اللواتي ل يحملن موؤهال تربويًا.
 3.وجد فروق بني درجات امتالك املعلمات للكفايات التعليمة ودرجات املمار�سة لهذه الكفايات ل�سالح 
درجة المتالك التي كانت اعلى من درجة املمار�سة، وقد خرج البحث مبجموعة من التو�سيات املنبثقة من نتائج 

الدرا�سة.
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Abstract :

 The educational competencies occupied a prominent role in the prep-
aration of the in-service teachers in general, and kindergarten teachers in par-
ticular. Given this important trend, this study aims at investigating the degree 
of acquisition of educational competencies gained by kindergarten teachers, 
and on the other hand, to investigate the real practice parameters for these 
skills.
The study included a sample of 135 teachers in kindergarten in the Hebron 
district. The researchers have built a scale for educational competencies fol-
lowing Alex (2010) recommendations.
The researchers conducted a literature review on the subject of the research, 
the questionnaire validity and reliability was calculated by content validity 
and by utilizing Cronbach’s alpha equation.
The study resulted in the following findings:
-There were differences between the degrees of practice of the competen-
cies and the degrees of acquisition of the competencies among kindergartens 
teachers in the favor of acquisition.  
-The competencies were ordered regarding teachers degree of acquisition 
in the following order: competence of classroom management, personal 
competence, and social competence in dealing with children, competence of 
evaluation, competence of methods of teaching, competence of educational 
components, and professional competence for using teaching techniques, 
competence for community participation, which ranked last.
-It was found that the degree acquisition of competencies among kindergar-
ten bachelor’s teachers was higher than those who hold diplomas, and those 
kindergarten teachers who hold educational qualifications had a higher de-
gree than those who do not have educational qualifications. The research 
came out with a set of recommendations drawn from the results of the study

ريا�س  ومرحلة  املبكرة،  الطفولة  مرحلة  ت�سكل 
الطفل  �سخ�سّية  لتكوين  الأ�سا�سي  البناء  الأطفال 
اإذ  التالية من حياته،  للمراحل  وتاأهيلها  امل�ستقبلية، 
تعد هذه املرحلة اأكرث مراحل الرتبية اأهمية بالن�سبة 
للفرد، فهي توؤثر يف املراحل التي تليها وحتدد معاملها 

بدرجة كبرية.

�سخ�سية املقدمة:   نبني  اأن  باإمكاننا  باأنه  واط�سون  واأو�سح 
واأكد  اخلام�سة،  �سن  قبل  نهدمها  اأو  ونقويها  الفرد 
فرويد على الأثر الكبري الذي ترتكه مرحلة الطفولة 
للفرد،  املتكاملة  ال�سخ�سية  ت�سكيل  على  املبكرة 
ذلك  بعد  والعقلية  النف�سية  بالأمرا�س  الإ�سابة  اأو 

)حوا�سني، 2008(.
ومع تنامي اهتمام نظم التعليم يف جميع دول العامل 
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مبرحلة ريا�س الأطفال، فقد اأ�سبحت الرعاية املبكرة 
و�سناع  والباحثني  وامل�رصعني  املربني  بني  اأولوية 

.)Ladd &Gray، 2005( ال�سيا�سة الرتبوية
اأ�سبحت  العامل  دول  غالبية  فاإن  ال�سدد  هذا  ويف 
ُتويل عناية خا�سة ملرحلة ريا�س الأطفال لال�ستجابة 
للمعرفة،  امل�ستمر  والتجدد  الأطفال،  لحتياجات 
اأكرث ذكاء ومقدرة للتعامل مع  اأطفاًل  والذي يتطلب 
لعتبار  امل�ستقبل،  احتمالت  ومواجهة  امل�ستجدات 
يف  رعايتها  تتم  التي  املبكرة  الطفولة  مرحلة  اأن 
التنمية  حتقيق  يف  اأ�سا�سي  دور  لها  الأطفال  ريا�س 
 ،)  Ziegler & Gilliam، 2006( للطفل  ال�ساملة 
ولأهمية هذه املرحلة فقد اأ�سبح ال�ستثمار يف جميع 
مرحلة  يف  الرتبية  بجودة  مرتبط  احلياة  جمالت 
الطفولة املبكرة، اإذ ت�سري الدرا�سات اإىل اأن انخفا�س 
املبكرة  للطفولة  املقدمة  الرتبية  نوعية  يف  ال�ستثمار 
احلياة  جمالت  جميع  يف  ال�ستثمار  قيمة  يخف�س 
الأخرى، واأن ُيح�ّسن نوعية التدخل املبكر لالأطفال يف 
اأف�سل الفر�س للنجاح  عمر )3–5( �سنوات مبنحهم 
 Dodge ،( الالحقة  املراحل  يف  للتعلم  وال�ستعداد 

.)  2004
املرحلة  بهذه  الهتمام  اأ�سبح  فقد  املنطلق  هذا  ومن 
امل�ستوى  على  والتعليمية  الرتبوية  الأولويات  من 
والع�رصين،  احلادي  القرن  يف  والعربي  الدويل 
ولتحقيق اأهداف هذه املرحلة كان لزامًا على املربني 
ريا�س  معلمة  تلعبه  الذي  الدور  اأهمية  على  الرتكيز 
الأطفال يف هذه املرحلة هذا من جهة ومن جهة اأخرى 
الركيزة  الأطفال هي  ريا�س  باأن معلمة  القول  ميكن 
الرتبوية  املنظومة  يف  الأ�سا�س  وحجر  الأ�سا�سية 
الدرا�سية  املراحل  معلمي  حال  هو  كما  والتعليمية، 
عن  امل�سوؤولة  كونها  من  انطالقًا  وذلك  املختلفة، 
اأ�س�س  على  والتعليمية  الرتبوية  الأهداف  حتقيق 
طرق  اإىل  التطرق  مت  ما  اإذا  خا�سة  وفنية،  علمية 
وتكنولوجيا  وتقنيات  احلديثة،  التدري�س  واأ�ساليب 

التعلم احلديثة، واملناهج املطورة وغريها من مكونات 
ت�ستطيع  ل  فاإنها  والتعليمية،  الرتبوية  املنظومة 
والتعليمية  الرتبوية  الأهداف  حتقق  اأن  وحدها 
املرغوبة فيها، وذلك لأنها مبجملها تعتمد وبالدرجة 
وما  وثقافتها،  وم�ستواها  املعلمة  نوع  على  الأوىل 

متتلكه من كفايات تربوية وتعليمية.
وانطالقًا من ذلك فقد حر�ست الربامج الرتبوية على 
بالكفايات  وتزويدها  الأطفال  ريا�س  معلمة  اإعداد 
ال�رصورية الالزمة للتعامل مع املعرفة ومع الأطفال 
اأن املعلمني  وفق منحى الكفايات، وذلك انطالقا من 
لتطوير  والكفايات  املهارات  هذه  �سي�ستخدمون 
قدرات الأطفال اأثناء تعليمهم، ولذا فاإنه ميكن القول 
باأّن ابرز التحديات التي تواجه الكثري من الدول يف 
املعلم،  كفاية  زيادة  على  العمل  هي  احلايل  ع�رصنا 
تعتمد  املعلمني  لتاأهيل  برامج  اإعداد  خالل  من  وذلك 
على جمموعة من الكفايات التي تلبي حاجات املعلمني 
وتواكب متطلبات الع�رص، وت�سهم يف تنمية كفاياتهن 
مبا ينعك�س اإيجابيا على اأدائهن امل�ستقبلي، ويجعلها 

اأكرث ان�سجاما مع واجبات العمل امليداين.
فقد  الكفايات  منظومة  وفق  املعلمني  اإعداد  ولأهمية 
الدرا�سات  من  كثريا  والدار�سون  الباحثون  كر�س 
يف جمال الكفايات الالزمة للمعلم، فقد اأ�سار روبرت 
عدد  اإىل   )2005( ال�رصاقي  يف  ورد  كما   )Robert(
املتعلقة  الكفايات  وهي:  الكفء  املعلم  كفايات  من 
والكفايات  املهنية  والكفايات  ال�سخ�سية،  بال�سمات 
والكفايات  التدري�س  قوة  وكفايات  بالتنفيذ  املتعلقة 

الأكادميية وكفاية العالقة باملجتمع املحلي.
ريا�س  معلمة  كفايات  اأهم   )1997( بهادر  وحددت 
العمل  وكفاية  الأهداف،  حتديد  كفاية  يف  الأطفال 
اجلماعي مع الآخرين، وكفاية اإثارة دافعية الأطفال 

وكفاية التقييم وكفاية اإدارة عمليات التعلم.
معلمة  كفايات   )2010( وجوهر  الهويل  وحددت 
ريا�س الأطفال يف الكفايات ال�سخ�سية العامة، وكفاية 
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التعليمية، وكفاية  التخطيط والتنفيذ وتقومي احللقة 
التعليمية،  العملية  واإدارة  التعليمية  الأركان  تهيئة 
وكفاية  الأطفال،  مع  والتفاعل  الف�سل  اإدارة  وكفاية 

�رصد الق�سة، وكفاية اإعداد الأن�سطة غري ال�سفية.
ريا�س  معلمة  كفايات   اأهم  كراز)2000(  وخل�س 

الأطفال يف مهارات ال�ستعداد النف�سي والعاطفي 
املهني واملهارات املتعلقة بطرق واأ�ساليب التدري�س، 
ومتتعها بثقافة عامة، هذا ف�ساًل عن حتّليها بعدد من 
 )1987( جاد  حددت  حني  يف  ال�سخ�سية،  ال�سمات 
اخلا�سة  الكفايات  يف  الأطفال  ريا�س  معلمة  كفايات 
بتنفيذ  اخلا�سة  والكفايات  للتعليم،  بالتخطيط 
الالزمة  والكفايات  الأطفال،  ريا�س  يف  الربامج 
التقييم،  وكفايات  الآخرين،  مع  والتوا�سل  للتفاعل 

والكفايات املهنية.
م�سكلة الدرا�سة واأ�سئلتها

تهدف هذه الدرا�سة اإىل الوقوف عن كثب على مدى 
للكفايات  الأطفال  ريا�س  معلمات  وممار�سة  امتالك 
التعليمية يف حمافظة اخلليل، وذلك عن طريق الك�سف 
الكفايات  من  فرعية  كفاية  كل  امتالك  درجات  عن 
درجات  اختلفت  اإذا  فيما  اختبار  وكذلك  الرئي�سة، 
العلمي  املوؤهل  من  كل  باختالف  الكفايات  امتالك 

للمعلمة ونوع التخ�س�س الذي حتمله املعلمة. 
وحتديدا حتاول الدرا�سة الإجابة عن الأ�سئلة الآتية:

1.ما درجة امتالك معلمات ريا�س الأطفال يف حمافظة 
لها  ممار�ستهن  ودرجة  التعليمية  للكفايات  اخلليل 
على كل من الكفايات التي تك�سف عنها اأداة الدرا�سة 
)الكفايات اخلا�سة باإدارة ال�سف وقاعات الن�ساط، 
الكفايات ال�سخ�سية، الكفايات الجتماعية يف التعامل 
الكفايات  بالتقومي،  اخلا�سة  الكفايات  الأطفال،  مع 
اخلا�سة بطرق واأ�ساليب التدري�س، كفايات ا�ستخدام 
الأركان التعليمية، الكفايات املهنية، الكفاية اخلا�سة 
اخلا�سة  الكفايات  التعليم،  تقنيات  با�ستخدام 

بامل�ساركة املجتمعية(؟
لدى  الكفايات  هذه  امتالك  درجات  تختلف  2.هل 
معلمات ريا�س الأطفال يف حمافظة اخلليل باختالف 

كل من املوؤهل العلمي للمعلمة ونوع التخ�س�س؟
اأهمية الدرا�سة

واقع  ت�ستق�سي  اأنها  يف  الدرا�سة  هذه  اأهمية  تكمن 
الأطفال  ريا�س  معلمات  وممار�سة  امتالك  درجة 
ي�ساعد  اأن  �ساأنه  من  الذي  الأمر  التعليمية  للكفايات 
على تكوين �سورة جلّية عن كفايات معلمات ريا�س 
التي  املهارات  واقع  على  ال�سوء  ويلقي  الأطفال 
نوعية  وبالتايل  الأطفال  ريا�س  معلمات  متتلكها 
الأطفال يف حمافظة اخلليل،  به  الذي يحظى  التعليم 
املعلمات  مقدرات  بناء  توجيه  على  ي�ساعد  مما 
مع  تن�سجم  التي  املن�سودة  التعليم  نوعية  نحو 
الفل�سطينيني  املعلمني  لتاأهيل  الوطنية  ال�سرتاتيجية 
الأطفال  ريا�س  معلمات  تاأهيل  ب�رصورة  نادت  التي 
التطوير عليها  يتم  اأن  ينبغي  اأربعة جمالت  من بني 
)ا�سرتاتيجية اإعداد وتاأهيل املعلمني- وزارة الرتبية 

والتعليم، 2008(. 
حدود الدرا�سة

اقت�رصت هذه الدرا�سة على معلمات ريا�س الأطفال 
حمافظة  يف  والتعليم  الرتبية  مديريات  يف  العامالت 
كما   ،2012  –  2011 الدرا�سي  العام  يف  اخلليل 
به  يتمتع  ما  على  الدرا�سة  هذه  نتائج  واقت�رصت 
وممار�سة  امتالك  درجة  لتحديد  امل�ستخدم  املقيا�س 
�سدق  درجات  من  التعليمية  للكفايات  املعلمات 
على  اإل  نتائجها  تعميم  يعيق  الذي  الأمر  وثبات، 

بيئات م�سابهة.
م�سّلمات الدرا�سة

ي�سلم الباحثان اأّنه كّلما كانت درجات امتالك املعلمات 
للكفايات التعليمية اأعلى، كلما زادت درجة املمار�سة 
لهذه الكفايات وكلما انعك�س ذلك ب�سكل اإيجابي على 

اكت�ساب الأطفال للخربات واملهارات املختلفة.
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لتنمية  الالزمة  الأدائية  الكفايات  توافر  يف  تربويا 
الرو�سة  معلمات  عينة  اأن  واإىل  الأطفال،  ابتكارية 
حديثات التخرج تت�ساوى مع عينة معلمات الرو�سة 
اللواتي لديهن خربة خم�س �سنوات فاأكرث يف توافر 

الكفايات الأدائية الالزمة لتنمية ابتكارية الأطفال.
الكفايات  اإىل تقومي  النجار )1999(  وهدفت درا�سة 
و�سعب  الأطفال  ريا�س  كليات  لدى خريجات  املهنية 
 230 من  الدرا�سة  عينة  تكونت  وقد  الطفل،  تربية 
وتربية  الأطفال  ريا�س  كليات  خريجات  من  خريجة 
الطفل، واقت�رصت الدرا�سة على و�سف وت�سخي�س 
ال�رصقية،  مبحافظة  الدرا�سة  لعينة  امليداين  الواقع 
للمعلمة  ذاتي  تقومي  بطاقة  ا�ستخدامها  جانب  اإىل 
يف  املهنية  بالكفايات  املرتبطة  النظرية  اجلوانب  يف 
للمعلمة  جمايل التخطيط والتقومي، وبطاقة مالحظة 
يف اجلوانب العملية املتعلقة بالكفايات املهنية يف جمال 
بالكفايات  قائمة  اإىل  الدرا�سة  وتو�سلت  التنفيذ، 
معلمات  لدى  توافرها  ينبغي  التي  الأ�سا�سية  املهنية 
جمالت  ثالثة  اإىل  ت�سنيفها  ويتم  الأطفال،  ريا�س 
التنفيذ،  وجمال  التخطيط،  جمال  هي:  رئي�سية 
وجمال التقومي، واأو�سحت الدرا�سة  �رصورة تدريب 

معلمات ريا�س الأطفال على تلك الكفايات.
حتديد  اإىل  هدفت  فقد   )2003( يا�سني  درا�سة  اأما 
معلمات  لدى  العامة  الأ�سا�سية  التعليمية  الكفايات 
بالعا�سمة  احلكومية  الريا�س  يف  الأطفال  ريا�س 
ت�سمنت  مالحظة  بطاقة  وا�سُتخدمت  املقد�سة، 
م�ستوى  اأن  اإىل  الدرا�سة  وتو�سلت  مهارة.   )58(
واملهارات  للكفايات  الأطفال  ريا�س  معلمات  اأداء 
تدريب  اإىل  بحاجة  واأنهن  �سعيفة،  كانت  التدري�سية 
اأ�سارت  وكذلك  التدري�سية،  املهارات  جلميع  واإتقان 
نتائج الدرا�سة اإىل اأن معلمات ريا�س الأطفال يتمتعن 
اأ�سارت  كذلك  عالية،  وبدرجة  �سخ�سية  بكفايات 
درجة  يف  دللة  ذات  فروق  وجود  عدم  اإىل  الدرا�سة 
ملتغريات  تبعا  املختلفة  للكفايات  املعلمات  امتالك 

م�سطلحات الدرا�سة
اأهمها  املفاهيم  من  جمموعة  الدرا�سة  هذه  تتناول 
 )1995( الد�سوقي  عّرفها  التي  الكفاية  مفهوم 
اأّنها جمموعة من املقدرات، وما يرتبط بها من  على 
اأداء  على  مقتدرًا  وجتعله  املعلم،  ميتلكها  مهارات 
مهماته واأدواره وم�سوؤولياته بكفاءة ، ومبا ينعك�س 

على كفاءة العملية التعليمية.
بالدرجة  الدرا�سة  هذه  يف  اإجرائيًا  الكفاية  وتعّرف 
كل  على  )املفحو�س(  امل�ستجيب  عليها  يح�سل  التي 
بعد من اأبعاد الأداة املكونة من ت�سعة جمالت و 54  

فقرة  وامل�ستخدمة يف هذه الدرا�سة.
الّدرا�سات ال�سابقة

واقع  اإىل  للتعرف   )1990( الكر�س  درا�سة  هدفت 
معلمات  لدى  املتطلبة  التعليمية  الكفايات  وجود 
ريا�س الأطفال يف �سوء معايري التقييم، وكذلك هدفت 
اإىل التو�سل لبع�س املقرتحات التي ت�سهم يف حت�سني 
الكفايات  لتحديد  ا�ستبانة  وا�ستخدمت  الواقع،  هذا 
وطبقت  الأطفال  ريا�س  معلمات  لدى  املتوافرة 
الدرا�سة على عينة مكونة من )22( معلمة، وتو�سلت 
الدرا�سة اإىل عدم امتالك املعلمات للكفايات الرتبوية، 
مما جعلهن غري قادرات على تعليم الأطفال واإك�سابهم 
اخلربات املختلفة، كذلك اإر�سادات الدرا�سة اإىل وجود 
اأداء املعلمات لالأن�سطة املو�سيقية،  ق�سور وا�سح يف 

وقراءة الق�سة، وامل�رصح.
وكذلك هدفت درا�سة عديل )1997( اإىل تقدمي قائمة 
معلمة  لدى  توافرها  الواجب  الأدائية  بالكفايات 
وتكونت  الأطفال،  ابتكارية  لتنمية  الالزمة  الرو�سة 
عينة الدرا�سة من )30( معلمة موؤهلة تربويا و)37( 
حديثة  معلمة  و)37(  تربويا،  موؤهلة  غري  معلمة 
خم�س  خربة  لديهن  الالتي  من  و)36(  التخرج، 
عينة  تفوق  اإىل  الدرا�سة  وتو�سلت  فاأكرثـ  �سنوات 
معلمات الرو�سة املوؤهالت تربويا على غري املوؤهالت 
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اخلربة،  و�سنوات  العلمي،  املوؤهل  وهي  الدرا�سة 
وعدد الدورات التدريبية التي التحقن بها.

على  للتعرف   )2005( حرب  اأبو  درا�سة  وهدفت 
ريا�س  ملعلمات  الالزمة  التدري�سية  الكفايات  اأهم 
الأطفال يف �سوء تطوير مناذج املنهج للقرن احلادي 
للدرا�سة  كاأداة  ال�ستبانة  وا�سُتخدمت  والع�رصين 
اختار  وقد  رئي�سة،  كفايات  خم�س  ت�سمنت  والتي 
يف  مديرة   20 و  معلمة   28 قوامها  عينة  الباحث 
منطقة م�سقط، وتو�سلت الدرا�سة اإىل حاجة معلمات 
التدري�سية  الكفايات  جلميع  املا�سة  الأطفال  ريا�س 
ربط  وكفاية  التخطيط،  كفايات  وهي:  اخلم�س 
الأفكار، واملعلومات وا�ستخدامها يف التعليم، وكفاية 
جمع  وكفاية  الآخرين،  مع  والعمل  امل�سكالت،  حل 

البيانات وا�ستخدامها وحتليلها.
اإىل  هدفت  فقد   )2005( وغراب  املزين  درا�سة  اأما 
الأطفال  ريا�س  ملربيات  الأ�سا�سية  الكفايات  حتديد 
الريا�س  مديرات  نظر  وجهة  من  غزة  حمافظة  يف 
وتو�سلت  التحليلي  الو�سفي  املنهج  وا�سُتخدم 
على  ح�سلت  اجل�سمية  الكفايات  اأن  اإىل  الدرا�سة 
اأعلى درجة من الهتمام للمديرات، وتالها الكفايات 

النفعالية والعاطفية واأخريا املجال املعريف. 
 )Lee ،2003( ويف ال�سياق نف�سه تناولت درا�سة يل
الأمريكية ب�سكل عام، وتقييم  املبكرة  الربامج  تقييم 
العتماد،  معايري  على  بالعتماد  الريا�س  معلمي 
وتو�سلت الدرا�سة اإىل �رصورة تطوير قدرات معلمي 
تنفيذهم  و�رصورة  املناق�سة،  جمال  يف  الريا�س 
اأّن  التي مل يالحظ  للربامج يف �سوء معايري اجلودة 

معلمي الريا�س يلتزمون بتحقيقها.
اإىل  التعرف  اإىل   )2006( اجلعربي  درا�سة  وهدفت 
الحتياجات التدريبية ملعلمات ريا�س الأطفال الأهلية 
يف مدينة اخلليل، وقد اختار الباحث عينة قوامها 47 
املنهج  وا�سُتخدم  الأطفال  ريا�س  معلمات  من  معلمة 
الو�سفي التحليلي، وُوظفت ال�ستبانة كاأداة رئي�سة، 

اإىل  الدرا�سة  وتو�سلت  واملالحظة  املقابلة  عن  ف�سال 
الريا�س  ملعلمات  التدريبية  الحتياجات  درجة  اأن 
يف  عالية  احتياج  ن�سبة  هي  اخلليل  مدينة  يف  الأهلية 
باملجتمع  املعلمة  عالقة  وهي  الدرا�سة  كافة  جمالت 
اخلا�سة،  الحتياجات  ذوي  الطلبة  ورعاية  املحلي 
وكذلك اأ�سارت نتائج الدرا�سة اإىل اأن املعلمات بحاجة 
وبني  بينها  العالقة  جمالت  يف  تدريبية  برامج  اإىل 

الطفل واخل�سائ�س الأكادميية وفعالية الأداء.
ال�سيباين )2006( فقد ا�ستهدفت تقومي  اأما درا�سة 
يف  الأهلية  الأطفال  ريا�س  ملربيات  الأدائية  الكفاءات 
التعليم  ا�سرتاتيجيات  حمددات  �سوء  يف  تعز  مدينة 
من  مربية   117 على  الدرا�سة  وطبقت  الإبداعي، 
مربيات الطفال يف مدينة تعز، وقد بينت النتائج قلة 
مما  للمربيات،  التدريبية  والدورات  العلمي  التاأهيل 
التقليدية  الأ�ساليب  اتباع  اإىل  اللجوء  عليهن  يفر�س 
املعلومات  لإي�سال  النظري  وال�رصح  كالإلقاء 
على  تركيزهن  على  يدل  الذي  الأمر  واخلربات 
اجلانب املعريف لهذه اخلربات دون حماولة القرتاب 
�سخ�سيات  يف  والجتماعية  الوجدانية  اجلوانب  من 

الأطفال وتفهم دوافعهم وم�سكالتهم.
اإىل  للتعرف   )2010( كنعان  درا�سة  وهدفت 
اإعداده  ومتطلبات  الأطفال  ريا�س  معلم  موا�سفات 
ريا�س  معلم  اإعداد  برامج  واقع  اإىل  التعرف  وكذلك 
وطبقت  دم�سق،  بجامعة  الرتبية  كلية  يف  الأطفال 
وطالبة  طالبا   1478 قوامها  عينة  على  الدرا�سة 
�سف،  معلم  تخ�س�س  من  الرابعة  ال�سنة  طلبة  من 
ريا�س  معلم  اإعداد  لتقييم  ال�ستبانة  وا�سُتخدمت 
باأهداف  املتعلقة  للمجالت  وفقا  وتاأهيله  الأطفال 
التدري�سية،  الهيئة  اأع�ساء  الربامج،  وحمتوى 
وتو�سلت  والتقومي.  التعليم،  وتقنيات  املن�ساآت، 
الدرا�سة اإىل اأن متطلبات اجلودة ال�ساملة املحققة يف 
برامج اإعداد معلمي الريا�س يف جمال الأهداف كانت 
حمتوى  مبجال  يتعلق  فيما  متدنية  وكانت  مرتفعة، 
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الن�سب  واأن  الأطفال،  ريا�س  معلم  اإعداد  برامج 
املوؤدية فيما يتعلق مبجال تقنيات التعليم كانت متدنية 

جدا اأما جمال طرائق التدري�س فكانت ن�سبا متدنية.
 )2010( والقالف  وجوهر  الهويل  درا�سة  اأما 
لدى  الكفايات  توافر  مدى  اإىل  للتعرف  هدفت  التي 
جمموعة من معلمات ريا�س الأطفال، وعالقتها بعدد 
من املتغريات، وتكونت عينة الدرا�سة من 66 معلمة 
بطريقة  اختيارهن  مت  الأطفال  ريا�س  معلمات  من 
املنهج  على  الدرا�سة  واعتمدت  ب�سيطة،  ع�سوائية 
الو�سفي لالإجابة عن ت�ساوؤلت الدرا�سة وا�سُتخدمت 
بطاقة مالحظة مت بناوؤها يف �سوء عدد من الكفايات 
ريا�س  معلمات  من  عينة  على  الدرا�سة  وطبقت 
الكفايات  �سوء  يف  اأدائهن  م�ستوى  ملعرفة  الأطفال 
اأن  اإىل  وتو�سلت  الدرا�سة،  اأداة  ت�سمنتها  التي 
كفايات معلمة ريا�س الأطفال يف الكفايات ال�سخ�سية 
احللقة  وتقومي  والتنفيذ  التخطيط  وكفاية  العامة، 
واإدارة  التعليمية  الأركان  تهيئة  وكفاية  التعليمية، 
العملية التعليمية ، كفاية اإدارة الف�سل والتفاعل مع 
الأطفال، وكفاية �رصد الق�سة، وكفاية اإعداد الأن�سطة 

الال �سفية متوفرة بدرجة متو�سطة.
جودة  تقومي  اإىل   )2011( احل�سني  درا�سة  هدفت 
وفقا  دم�سق  ريف  حمافظة  يف  الأطفال  ريا�س 
للنموذج الأوروبي لإدارة اجلودة، وقد تكونت عينة 
منطقة  يف  الأطفال  ريا�س  مديرة   100 من  الدرا�سة 
ذات  فروق  وجود  اإىل  الدرا�سة  وتو�سلت  دم�سق، 
الأطفال بح�سب  اإح�سائية بني مديرات ريا�س  دللة 
اأبعاد  يف  خا�س(  )حكومي،  الأطفال  ريا�س  تابعية 
)القيادة- ال�سرتاتيجية– نتائج الأداء الرئي�سية(، 
ذات  فروق  وجود  عدم  الدرا�سة  نتائج  واأظهرت 
العلمي  املوؤهل  بح�سب  املديرات  بني  اإح�سائية  دللة 
يف اأبعاد )القيادة- العامالت يف الرو�سة– ال�رصاكة 

واملوارد- العمليات- نتائج امل�ستفيدين(.
وبالنظر ملجمل الّدرا�سات ال�سابقة يالحظ ما ياأتي:

ارتباطا  ارتبطت  قد  مبجملها  الدرا�سات  هذه  اإن   .1
وثيقا بدرجة امتالك معلمات ريا�س الطفال للكفايات 
التعليمية، وقد اتفقت هذه الدرا�سات على عدم توفر 
ريا�س  معلمات  لدى  املنا�سبة  التعليمية  الكفايات 

الأطفال.
2.  اأ�سارت بع�س الدرا�سات اإىل العالقة بني امتالك 
املتغريات  وبع�س  للكفايات  الطفال  ريا�س  معلمات 
وجود  عدم  عن  الدرا�سات  تلك  اأ�سفرت  اإذ  امل�ستقلة، 
فروق تعزى لكل من املوؤهل العلمي و�سنوات اخلربة.
تدريب  �رصورة  اإىل  الدرا�سات  اأغلب  اأ�سارت   .3
يف  التعليم  كفايات  لمتالك  الأطفال  ريا�س  معلمات 
واإدارة  والتنفيذ  التخطيط  كفايات  مثل  املرحلة  هذه 

ال�سف. 
جمتمع الدرا�سة

ريا�س  معلمات  جميع  من  الدرا�سة  جمتمع  تكون   
 )974( عددهن  والبالغ  اخلليل  حمافظة  يف  الأطفال 
لعام  الرتبية  اإح�سائيات مديريات  معلمة وذلك وفق 

.)2012 – 2011(

عينة الدرا�سة
اختيارهن  مت  معلمة   135 من  الدرا�سة  عينة  تكونت 
يبني   )1( واجلدول  الب�سيطة،  الع�سوائية  بالطريقة 
توّزع العينة وفقًا للموؤهل العلمي، ونوع التخ�س�س 

الذي حتمله املعلمة.
اجلدول )1( توّزع اأفراد عينة الدرا�سة ح�سب املوؤهل العلمي 

والتخ�س�ص

املوؤهل 
العلمي/ 
التخ�س�س

تربية 
ابتدائية 

تخ�س�سات 
اأخرى

املجموع

354277دبلوم
401858بكالوريو�س 

7560135املجموع
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اأداة الدرا�سة
درجة  عن  تك�سف  ا�ستبانة  بت�سميم  الباحثان  قام 
التعليمية  للكفايات  الأطفال  ريا�س  معلمات  امتالك 
من  اخلليل  حمافظة  يف  لها  ممار�ستهن  ودرجة 
اإطار  يف  ذلك  مت  وقد  اأنف�سهن،  املعلمات  نظر  وجهة 
وقد  الكفايات،  مبو�سوع  املتعلق  الرتبوي  الأدب 
ل�سمان  اخلما�سي  لل�سلم  وفقًا  الفقرات  تدريج  مت 
ق�سمني:  من  ال�ستبانة  تكونت  وقد  ال�ستجابة،  دقة 
الق�سم الأول �سم املعلومات الأولية: كاملوؤهل العلمي، 

و�سنوات اخلربة، ونوع التخ�س�س. 
كل  وفقرات  الكفايات  جمالت  الثاين:  اجلزء  و�سم 

جمال، وذلك على النحو الآتي:
كفايات امل�ساركة املجتمعية، وكفايات طرق واأ�ساليب 
الن�ساط،  وقاعات  ال�سف  اإدارة  وكفايات  التدري�س، 
الأركان  ا�ستخدام  وكفايات  املهنية،  والكفايات 
التقومي،  وكفايات  ال�سخ�سية،  والكفايات  التعليمة، 
الأطفال،  مع  التعامل  يف  الجتماعية  والكفايات 
وكفايات ا�ستخدام تقنيات التعليم، بواقع )6( فقرات 

لكل كفاية.
وهنالك درجات تقدير لتحديد درجة حتقق كل كفاية، 
ت�سحيح  مفتاح  وفق  الفقرات  اإجابات  �سممت  وقد 
عالية  بدرجة  التحقق  درجة  تاأخذ  بحيث  كال�سيكي 
 ،3.66 عن  الفقرة  على  احل�سابي  املتو�سط  زاد  اإذا 
احل�سابي  املتو�سط  وقع  اإذا  متو�سطة  وبدرجة 
املتو�سط  قل  اإذا  متحققة  وغري   ،3.66  2.33- بني 

احل�سابي للكفاية عن 2.33.

ال�ستبانة  جمالت  من  جمال  كل  اإىل  وانتمائها 
حذف،  اأو  اإ�سافة،  منهم  طلب  كما  املعنى،  وو�سوح 
ب�سالحية  املحكمون  اأقر  وقد  فقرة.  اأية  تعديل  اأو 
عليها  التعديالت  بع�س  اإجراء  بعد  ال�ستبانة 
وا�سبحت ب�سورتها النهائية مكونة من )9( جمالت 

بواقع 6 فقرات لكل جمال.

 �سدق اأداة الدرا�سة
للتحقق من �سدق اأداة الدرا�سة مت عر�س ال�ستبانة 
ب�سورتها الأولية على �سبعة حمكمني يحملون درجة 
الدكتوراه يف الرتبية يف كل من جامعة اخلليل وجامعة 
منهم  وقد طلب  الغربية،  ال�سفة  يف  املفتوحة  القد�س 
الفقرات،  �سدق  مدى  حول  واملالحظة  الراأي  اإبداء 

ثبات اأداة الدرا�سة
با�ستخدام  الدرا�سة  اأداة  ثبات  من  التحقق  مت 
كفاية  لكل  الداخلي  لالت�ساق  األفا  كرونباخ  معادلة 
الكليةـ فقد بلغ  الفرعية وكذلك للدرجة  الكفايات  من 
معامل الثبات لكفايات اإدارة ال�سف 0.82 وللكفايات 
 0.85 الجتماعية  وللكفايات   0.81 ال�سخ�سية 
التدري�س  طرق  ولكفايات   0.84 التقومي  ولكفايات 
 0.80 التعليمية  الأركان  ا�ستخدام  ولكفايات   0.84
تقنيات  ا�ستخدام  ولكفايات   0.80 املهنية  وللكفايات 
 0.81 املجتمعية  امل�ساركة  ولكفايات   0.79 التعليم 
كما بلغت الدرجة الكلية لأداة الدرا�سة 0.87 وجميع 
الدرا�سة  اأداة  با�ستخدام  وت�سمح  مقبولة  القيم  هذه 

لغايات البحث الرتبوي.
كما ومت ا�ستخراج الثبات با�ستخدام معادلة التجزئة 
هذا  قيمة  بلغت  وقد  عام  ب�سكل  لال�ستبانة  الن�سفية 
املعامل با�ستخدام معادلة �سبريمان براون )0.80(،  

وهي اأي�سا قيمة مقبولة للبحث الرتبوي.
التحليل الإح�سائي

احل�سابية  املتو�سطات  الباحثان  ا�ستخدم 
األفا،  كرونباخ  ومعادلة  املعيارية،  والنحرافات 
الأحادي وذلك  التباين  اختبار )ت( وحتليل  ونتائج 
لالإجابة عن اأ�سئلة الدرا�سة وذلك با�ستخدام برنامج 

الرزم الإح�سائية للعلوم الجتماعية
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نتائج الدرا�سة
ن�س ال�سوؤال الأول على:

للكفايات  الأطفال  ريا�س  معلمات  امتالك  درجة  ما 
تراها  كما  وذلك  لها  ممار�ستهن  ودرجة  التعليمية 

املعلمات اأنف�سهن؟
ولهذه الغاية قام الباحثان اأول بح�ساب املتو�سطات 
من  كفاية  لكّل  املعيارية  والنحرافات  احل�سابية 
اأداة  يف  الواردة  الأطفال  ريا�س  معلمات  كفايات 
الّدرا�سة وكذلك وفقًا لكل من درجة امتالك املعلمات 
لهذه  املعلمات  لدرجة ممار�سة  الكفايات ووفقا  لهذه 
البيانات  تو�سح  ذلك.  يبني   )2( واجلدول  الكفايات 
ودرجة  امتالك  درجة   )2( اجلدول  يف  الواردة 
ممار�سة معلمات ريا�س الأطفال للكفايات التعليمية، 
مرتفعة  بدرجة  حظيت  قد  كفايات  ثالث  اأن  فيالحظ 
من  كل  يف  الدرا�سة-  اأداة  ت�سحيح  ملفاتيح  -وفقًا 
درجة المتالك ودرجة املمار�سة، وهذه الكفايات هي: 
الن�ساط،  وقاعات  ال�سف  باإدارة  اخلا�سة  الكفايات 
يف  الجتماعية  والكفايات  ال�سخ�سية،  والكفايات 
التعامل مع الأطفال،  اأما الكفايات اخلا�سة بالتقومي 
حظيت  ولكنها  مرتفعة،  امتالك  بدرجة  حظيت  فقد 

بدرجة ممار�سة متو�سطة. 
الكفايات بدرجات متو�سطة من  يف حني حظيت بقية 

المتالك وكذلك بدرجات متو�سطة من املمار�سة وفقًا 
وهذه  الدرا�سة  هذه  يف  امل�ستخدم  الت�سحيح  ملفتاح 
واأ�ساليب  بطرق  اخلا�سة  الكفايات  هي  الكفايات 
التعليمية،  الأركان  ا�ستخدام  وكفايات  التدري�س 
با�ستخدام  اخلا�سة  والكفايات  املهنية،  والكفايات 
بامل�ساركة  اخلا�سة  والكفايات  التعليم  تقنيات 

املجتمعية.
ب�سكل  اأنه  جند  احل�سابية  املتو�سطات  يف  وبالتدقيق 
عام درجة المتالك للكفايات التعليمية كانت ب�سورة 
اأعلى من درجة املمار�سة، على جميع الكفايات  عامة 
تقف  التي  املعيقات  بع�س  اإىل  ما  ب�سكل  يوؤ�رص  مما 
اأمام معلمات ريا�س الأطفال كي يعك�سن ما ميتلكنه 
من كفايات يف واقع ممار�ساتهن التعليمية، ولعل من 
اأبرز هذه املعيقات اإمكانات ريا�س الأطفال من حيث 
لعبت  رمبا  وكذلك  املنا�سبة،  التعليمية  البيئة  توفر 
الأطفال،  ريا�س  يف  كمعلمات  للعمل  املعلمات  دافعية 
اإىل وجود  اأّدت  كعوامل  الوظيفي  ر�ساهن  ودرجات 
وواقع  كفايات  من  املعلمات  متتلكه  ما  بني  فروق 

املمار�سة ال�ّسفية.
ثم قام الباحثان برتتيب الفقرات ترتيبا تنازليا وفقا 
لكل كفاية من الكفايات الت�سع املت�سمنة يف الدرا�سة.

اجلدول )2( ترتيب الكفايات وفقًا لكل من درجة امتالك ودرجة ممار�سة معلمات ريا�ص الطفال  لها. 

الــكـــــفـــــايــــــــة
المتالك 

 
املمار�سة

املتو�سط 
احل�سابي

النحراف 
املعياري

املتو�سط درجة المتالك
احل�سابي 

النحراف 
املعياري 

درجة 
املمار�سة 

الكفايات اخلا�سة باإدارة 
ال�سف وقاعات الن�ساط

مرتفعة 4.001.10مرتفعة 4.201.46

مرتفعة4.001.10مرتفعة 4.111.55الكفايات ال�سخ�سية 
يف  الجتماعية  الكفايات 

التعامل مع الأطفال
مرتفعة3.880.99مرتفعة 4.011.54

اخلا�سة  الكفايات 
بالتقومي

متو�سطة3.500.85مرتفعة 4.000.83
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الكفايات اخلا�سة بطرق 
واأ�ساليب التدري�س

متو�سطة3.221.30متو�سطة3.551.82

ا�ستخدام  كفايات 
الأركان التعليمية

متو�سطة3.221.00متو�سطة.3.45071

متو�سطة3.151.10متو�سطة3.441.62الكفايات املهنية
اخلا�سة  الكفاية 
تقنيات  با�ستخدام 

التعليم

متو�سطة3.100.95متو�سطة3.221.36

اخلا�سة  الكفايات 
بامل�ساركة املجتمعية

متو�سطة3.010.98متو�سطة3.021.20

الن�ساط وقاعات  ال�سف  اإدارة  1.كفايات 
اجلدول )3( يبني ترتيب فقرات املجال الأول املتعلق بامتالك كفايات اإدارة ال�سف وقاعات الن�ساط

املتو�سط املجال الول: كفايات ادارة ال�سف وقاعات الن�ساطالرقم
احل�سابي

النحراف 
املعياري

درجة المتالك

تتدخل لوقف امل�ساكل التي ت�سدر عن الأطفال �سمن اإطار الغرفة 3
ال�سفية وقاعات الن�ساط  

مرتفعة4.220.55

مرتفعة4.110.68ت�ستخدم التعزيز ال�سلبي لدفع الطفل لالإقالع عن ال�سلوك ال�سيء2
مرتفعة4.100.45ت�ستخدم التعزيز الإيجابي فوريا بعد ا�ست�سدار الطفل لل�سلوك املرغوب4
مرتفعة4.000.65تتجنب ا�ستخدام ال�سخرية ب�سخ�سية الطفل5
مرتفعة3.900.55ت�ساعد الطفل على حتديد �سلوكه ال�سيء6
مرتفعة3.750.41تت�رصف بحزم ل�سبط الأطفال �سمن الغرف ال�سفية وقاعات الن�ساط1

برتتيب  واملتعلق  ال�سابق  اجلدول  يف  البيانات  ت�سري 
كفايات  امتالك  واملرتبط مبدى  الأول  املجال  فقرات 
اإدارة ال�سف وقاعات الن�ساط ح�سب درجة الأهمية، 
اإىل اأن الفقرة رقم  3 والتي تن�س على "تتدخل لوقف 
امل�ساكل التي ت�سدر عن الأطفال �سمن اإطار الغرف 
الأوىل  الّرتبة  احتلت  " قد  الن�ساط  وقاعات  ال�سفية 
من بني فقرات هذا املجال، حيث بلغت قيمة املتو�سط 

احل�سابي لهذه الفقرة  )4.22( 
الثانية الفقرة )2( والتي تن�س على  وجاء يف الرتبة 
عن  لالإقالع  الطفل  لدفع  ال�سلبي  التعزيز  "ت�ستخدم 

ال�سلوك ال�سيء"، فقد بلغت قيمة املتو�سط احل�سابي 
لهذه الفقرة )4.11(، وكان اأقل هذه الكفايات امتالكا 
الأطفال  ل�سبط  بحزم  "تت�رصف  الكفاية  هذه  �سمن 
مبتو�سط  الن�ساط"  وقاعات  ال�سفية  الغرف  �سمن 
درجات  اأن  عام  ب�سكل  ح�سابي)3.75(.ويالحظ 
امتالك معلمات ريا�س الأطفال لهذه الكفاية قد كان 

مرتفعًا وفق مفتاح الت�سحيح. 
واأما فقرات الكفاية الثانية املتعلقة بامتالك الكفايات 

ال�سخ�سية فقد مت ترتيبها كما يف اجلدول )4( 

اجلدول )4( يبني ترتيب فقرات الكفايات ال�سخ�سية ح�سب درجة المتالك 
املتو�سط املجال الثاين: الكفايات ال�سخ�سية  الرقم

احل�سابي
النحراف 

املعياري
درجة 

املمار�سة
مرتفعة4.110.45تت�رصف بنوع من العطف مع الأطفال بعيدا عن لغة التهديد والأمر1
مرتفعة4.050.66تتمتع باللياقة البدنية و�سالمة احلوا�س3
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مرتفعة4.000.55تتحلى بقدر كبري من ال�سرب اأثناء التعامل مع الأطفال4
مرتفعة4.000.36ت�سيع املحبة والثقة بالنف�س لدى الطفال5
مرتفعة3.880.45متتلك القدرة على جذب انتباه الأطفال2
متو�سطة3.560.45ت�سفي نوعا من املرح وروح الدعابة اأثناء التعامل مع الأطفال6

ت�سري البيانات يف اجلدول )4( املتعلق برتتيب فقرات 
املجال الثاين واملرتبطة بامتالك الكفايات  ال�سخ�سية 
الفقرة رقم )1( والتي  اأن  اإىل  ح�سب درجة الأهمية، 
" تت�رصف بنوع من العطف مع الأطفال  تن�س على 
بعيدا عن لغة التهديد والأمر "قد احتلت الرتبة الأوىل 
املتو�سط  قيمة  بلغت  اإذ  املجال،  هذا  فقرات  بني  من 
املرتبة  يف  )4.11(.وجاء  الفقرة  لهذه  احل�سابي 
باللياقة  " تتمتع  بـ  املتعلقة  الفقرة رقم )3(  الثانية 
البدنية و�سالمة احلوا�س"، فقد بلغت قيمة املتو�سط 
هذه  اأقل  وكانت   ،)4.05( الفقرة  لهذه  احل�سابي 
الكفايات امتالكا الفقرة رقم )6( �سمن هذه الكفاية 
" ت�سفي نوعا من املرح وروح الدعابة اأثناء التعامل 

مع الأطفال "مبتو�سط ح�سابي )3.56(.
بامتالك  واملتعلقة  الثالثة  الكفاية  فقرات  واأما 
مت  فقد  الأطفال  مع  التعامل  يف  الجتماعية  الكفايات 

ترتيبها كما يف اجلدول رقم )5(. 
ت�سري البيانات يف اجلدول )5( املتعلق برتتيب فقرات 

املجال الثالث املتعلق بامتالك معلمات ريا�س  الأطفال 
اأن  اإىل  الأطفال  مع  التعامل  يف  الجتماعية  للكفايات 
عالقات  تبني   " على  تن�س  والتي   )1( رقم  الفقرة 
والوعيد"  التهديد  لغة  عن  بعيدا  الأطفال  مع  حميمة 
قد احتلت املرتبة الأوىل من بني فقرات هذا املجال، 
الفقرة  لهذه  احل�سابي  املتو�سط  قيمة  بلغت  حيث 
)4.55( ، وجاء يف املرتبة الثانية الفقرة رقم )4( التي 
العمل  ون�رص  اجلماعة  روح  على  "توؤكد  على  تن�س 
املتو�سط  قيمة  بلغت  فقد  الأطفال"،   بني  التعاوين 

احل�سابي لهذه الفقرة )4.12(. 
كما يت�سح من نف�س اجلدول باأن الفقرة رقم )6( التي 
التلقائي  والتحدث  التحرك  فر�س  "تتيح  على  تن�س 
حيث  من  الأخرية  املرتبة  احتلت  قد  الأطفال"،  بني 
احل�سابي  املتو�سط  قيمة  بلغت  اإذ  المتالك،  درجة 

لهذه الفقرة )3.50(، 
فقد  التقومي  كفايات  بامتالك  املتعلقة  الفقرات  واأما 

اأمكن ترتبيها كما يف اجلدول )6(. 

اجلدول رقم  )5( يبني ترتيب فقرات املجال الثالث املتعلق بالكفايات الجتماعية للتعامل مع الطفال

�سط املجال الثالث: الكفايات الجتماعية يف التعامل مع الطفال الرقم ملتو ا
احل�سابي

ف  ا نحر ل ا
املعياري

جة  ر د
المتالك

مرتفعة 4.550.56تبني عالقات حميمة مع الأطفال بعيدا عن لغة التهديد والوعيد5
مرتفعة 4.120.55توؤكد على روح اجلماعة ون�رص العمل التعاوين بني الأطفال4
مرتفعة 4.110.41تعزز تعلم الطفل للقيم واملهارات الجتماعية امل�ستح�سنة بني الأطفال2
مرتفعة 4.050.28توثق عالقات الأطفال للتفاعل الجتماعي مع بيئتهم املحيطة3
مرتفعة 3.900.66تعتمد على الدراما الجتماعية ومتثيل الأدوار لتقوية العالقات بني الأطفال1
متو�سطة3.500.85تتيح فر�س التحرك والتحدث التلقائي بني الأطفال6
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اجلدول )6( يبني ترتيب فقرات املجال الرابع املتعلق بكفايات التقومي ح�سب درجة الأهمية 

املتو�سط املجال الرابع: كفايات التقومي الرقم
احل�سابي

النحراف 
املعياري

درجة 
المتالك

متتلك القدرة على تقومي مهارات الطفل احل�سية وال�سمعية والب�رصية 1
واللغوية

مرتفعة4.110.41

مرتفعة4.050.41تنوع يف ا�ستخدام الأ�ساليب التقوميية بح�سب الفروق الفردية4
مرتفعة4.000.72تزيد من فر�س معرفة الأطفال جلوانب الق�سور الذاتي لديهم2
مرتفعة3.950.85ت�ستخدم التقومي امل�ستمر للتاأكد من حتقيق الأهداف5
مرتفعة3.950.58تنوع يف الأ�سئلة التي تطرحها على الأطفال )تفكري، فهم، ا�ستذكار(6
مرتفعة3.850.44ت�سجع التقومي الذاتي بني الأطفال3

فقرات  اأعلى  اأن  اإىل   )6( اجلدول  يف  البيانات  تظهر 
املتعلقة   )1( بالفقرة  ارتبطت  قد  التقومي  كفايات 
الطفل احل�سية  املعلمة كفاية تقومي مهارات  بامتالك 
الكفايات  اأقل  كانت  فيما  والب�رصية،  وال�سمعية 
مرتبطة بالفقرة رقم )3( املتعلقة بقدرة املعلمة على 

ت�سجيع الطفل على التعلم الذاتي. 
امتالك  درجة  اأن  اإىل  اجلدول  ي�سري  عامة  وب�سورة 

كانت  التقومي  لكفايات  الطفال  ريا�س  معلمات 
مرتفعة جلميع فقرات الكفاية. 

واأما امتالك معلمات ريا�س الأطفال للكفايات املتعلقة 
يبني   )7( رقم  فاجلدول  الّتدري�س،  واأ�ساليب  بطرق 
بامتالك  واملتعلق  اخلام�س  املجال  فقرات  ترتيب 
بطرق  اخلا�سة  للكفايات  الأطفال  ريا�س  معلمات 
 7 اجلدول  يف  البيانات  ت�سري  التدري�س.  واأ�ساليب 
املتعلق  اخلام�س  املجال  فقرات  برتتيب  املتعلق 

اجلدول )7( ترتيب فقرات كفايات طرق واأ�ساليب التدري�ص ح�سب درجة امتالكها 

املتو�سط املجال اخلام�س: كفايات طرق وا�ساليب التدري�سالرقم
احل�سابي

النحراف 
املعياري

درجة 
المتالك 

مرتفعة 4.110.55توظف اللعب كطريقة تعليمية لتحقيق اأهداف الن�ساط2
مرتفعة 4.110.56ت�ستخدم الق�سة يف تربية وتعليم الأطفال3
مرتفعة 4.020.56ت�ستخدم طرق التدري�س القائمة على املح�سو�سات4
مرتفعة 3.990.88تعر�س خربات الن�ساط بطريقة الإ�سكالية واأ�سلوب حل امل�سكالت5
متو�سطة 3.560.45ت�ستخدم طرق التدري�س القائمة على الدراما والتمثيل6
متو�سطة3.500.41ت�ستخدم طرق التدري�س القائمة على التقنيات احلديثة 1

الأطفال ح�سب  التعامل مع  بالكفايات الجتماعية يف 
درجة المتالك، اإىل اأن الفقرة رقم )2( والتي تن�س 
على " توظف اللعب كطريقة تعليمية لتحقيق اأهداف 
فقرات  من بني  الأوىل  املرتبة  احتلت  "  قد  الن�ساط 
هذا املجال، حيث بلغت قيمة املتو�سط احل�سابي لهذه 
الفقرة )4.11( ، وجاء يف املرتبة الثانية الفقرة رقم 
وتعليم  تربية  الق�سة يف  " ت�ستخدم  بـ  واملتعلقة   )3(
لهذه  املتو�سط احل�سابي  قيمة  بلغت  فقد   ،" الأطفال 

باأن  نف�سه  اجلدول  من  يت�سح  كما   .)4.11( الفقرة 
طرق  "ت�ستخدم  على  تن�س  والتي   )1( رقم  الفقرة 
احتلت  التقنيات احلديثة" قد  على  القائمة  التدري�س 
والمتالك،  الأهمية  درجة  حيث  من  الأخرية  املرتبة 
الفقرة  لهذه  احل�سابي  املتو�سط  قيمة  بلغت  حيث 
كفايات  بامتالك  املتعلقة  الفقرات  واأما   .)3.50(
يبني   )8( فاجلدول  التعليمية  الأركان  ا�ستخدام 

ترتيب فقرات املجال ال�ساد�س.
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اجلدول )8( يبني ترتيب كفايات ا�ستخدام الأركان التعليمية ح�سب درجة الأهمية والمتالك

املتو�سط املجال ال�ساد�س: كفايات ا�ستخدام الأركان التعليمية الرقم
احل�سابي

النحراف 
املعياري

درجة 
المتالك 

مرتفعة 4.220.45حتث الطفل على القيام بعمل اإنتاجي اأثناء وجوده يف اأي من الأركان التعليمية1
تتدخل لإك�ساب الطفل خربة معينه اأثناء تفاعله مع اأي من النماذج املختلفة يف اأي 2

من الأركان التعليمية
مرتفعة 4.110.55

مرتفعة 4.000.58تتيح الفر�سة للطفل لختيار الركن الذي يتنا�سب مع ميوله ورغباته5
مرتفعة 3.950.66ت�سارك الأطفال اأعمالهم يف الأركان التعليمية6
متو�سطة3.550.68توفر العدد الكايف من الأدوات والنماذج التعليمية يف كل ركن4
متو�سطة3.550.56توجه الأطفال لالأركان التعليمية مبا ي�سمن عددا منا�سبا من الأطفال يف كل ركن3

برتتيب  واملتعلق   )8( اجلدول  يف  البيانات  ت�سري 
كفايات  امتالك  حول  ال�ساد�س  املجال  فقرات 
ا�ستخدام الأركان التعليمية، اإىل اأن الفقرة رقم )1( 
بعمل  القيام  على  الطفل  حتث   " على  تن�س  والتي 
التعليمية"  الأركان  من  اأي  يف  وجوده  اأثناء  اإنتاجي 
قد احتلت املرتبة الأوىل من بني فقرات هذا املجال، 
 ( الفقرة  لهذه  احل�سابي  املتو�سط  قيمة  بلغت  حيث 
وجاء يف املرتبة الثانية الفقرة رقم )2( والتي   )4.22
تن�س على "تتدخل لإك�ساب الطفل خربة معينه اإثناء 
تفاعله مع اأي من النماذج املختلفة يف اأي من الأركان 

التعليمية "، فقد بلغت قيمة املتو�سط احل�سابي لهذه 
باأن  نف�سه  اجلدول  من  يت�سح  كما   ،)  4.11( الفقرة 
الفقرة رقم )3( واملتعلقة بـ " توجه الأطفال لالأركان 
التعليمية مبا ي�سمن عددا منا�سبا من الأطفال يف كل 
درجة  حيث  من  الأخرية  املرتبة  احتلت  قد  ركن"، 
لهذه  احل�سابي  املتو�سط  قيمة  بلغت  حيث  الأهمية، 

الفقرة )3.55(.
فقد  املهنية  بالكفايات  املتعلقة  ال�سابعة  الكفاية  واأما 
اأمكن ترتيب فقراتها كما يف اجلدول )9( الذي يبني 
ترتيب فقرات الكفايات املهنية ح�سب درجة المتالك.

اجلدول)9( توزيع فقرات الكفايات املهنية وفقًا لأهميتها

املتو�سط املجال ال�سابع: الكفايات املهنيةالرقم
احل�سابي

النحراف 
املعياري

درجة 
المتالك

مرتفعة 4.420.77لديها فهم عميق لقيمة اللعب واأهميته يف هذه املرحلة1
مرتفعة 4.320.85لديها قدرة على اكت�ساف وحل م�سكالت الأطفال وتوجيه �سلوكهم2
مرتفعة 4.100.22الدراية بحقوق الطفل والقدرة يف الدفاع عنها4
مرتفعة 4.000.65تلم بفل�سفة واأهداف مرحلة ريا�س الأطفال5
مرتفعة 3.990.55متتلك معرفة بنمو الطفل ومطالبه النمائية يف هذه املرحلة3
مرتفعة 3.990.54تلم باملعارف واملهارات املرتبطة مبنهج الن�ساط والأركان التعليمية6

برتتيب  واملتعلق   )9( اجلدول  يف  البيانات  ت�سري 
فقرات املجال ال�سابع واملتعلق بالكفايات املهنية، اإىل 
عميق  فهم  " لديها  على  تن�س  )1( والتي  الفقرة  اأن 
احتلت  قد   " املرحلة  هذه  يف  واأهميته  اللعب  لقيمة 
الرتبة الأوىل من بني فقرات هذا املجال، حيث بلغت 

وجاء   )4.42( الفقرة  لهذه  احل�سابي  املتو�سط  قيمة 
يف الرتبة الثانية الفقرة رقم )2( واملتعلقة بـ " لديها 
قدرة على اكت�ساف وحل م�سكالت الأطفال وتوجيه 
لهذه  احل�سابي  املتو�سط  قيمة  بلغت  فقد  �سلوكهم" 
باأن  نف�سه  اجلدول  من  يت�سح  كما   ،)  4.32( الفقرة 
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الفقرة رقم )6( واملتعلقة بـ " تلم باملعارف واملهارات 
قد   ،" التعليمية  والأركان  الن�ساط  مبنهج  املرتبطة 
احتلت الرتبة الأخرية من حيث درجة الأهمية، حيث 

بلغت قيمة املتو�سط احل�سابي لهذه الفقرة  )3.99(.
الكفايات  بامتالك  واملتعلقة  الثامنة  الكفاية  واأما 
فقراتها  ترتيب  اأمكن  فقد  التعليم  بتقنيات  اخلا�سة 
كما يف اجلدول رقم )10( الذي يبني ترتيب الفقرات 

اخلا�سة بتقنيات التعليم ح�سب درجة المتالك.
املتعلق  الثامن  املجال  فقرات  ترتيب  مت  وكذلك 
 )10( واجلدول  التعليم  تقنيات  ا�ستخدام  بكفايات 
يبني ترتيب هذه الفقرات وفقا لدرجة امتالك معلمات 

ريا�س الأطفال لهذه الكفايات.
بكفايات  املتعلق   )10( اجلدول  يف  البيانات  ت�سري 
ا�ستخدام تقنيات التعليم، اإىل اأن الفقرة رقم )2( التي 
تن�س على "تهيئ املوقف التعليمي ل�ستخدام تقنيات 
التعلم" قد احتلت املرتبة الأوىل من بني فقرات هذا 

لهذه  احل�سابي  املتو�سط  قيمة  بلغت  حيث  املجال، 
رقم  الفقرة  الثانية  الرتبة  يف  وجاء   )4.01  ( الفقرة 
"ت�ستخدم الفيديو يف املواقف  )3( التي تن�س على  
املتو�سط  قيمة  بلغت  فقد  املختلفة"،  التعليمية 
من  يت�سح  كما   ،)  4.00( الفقرة  لهذه  احل�سابي 
على  تن�س  التي   )6( رقم  الفقرة  باأن  نف�سه  اجلدول 
احتلت  قد  تعليميا"  م�سدرا  احلا�سوب  "ت�ستخدم 
املرتبة الأخرية من حيث درجة الأهمية، حيث بلغت 

قيمة املتو�سط احل�سابي لهذه الفقرة  )3.55(.
ريا�س  معلمات  امتالك  درجة  فاإن  عامة  وب�سورة 
هذا  فقرات  جميع  على  مرتفعة  كانت  قد  الأطفال 
املجال ما عدا الفقرة الأخرية اإذ كانت درجة المتالك 

متو�سطة.
التا�سعة املتعلقة  اأمكن ترتيب فقرات الكفاية  وكذلك 
رقم  واجلدول  املجتمعية،  امل�ساركة  كفايات  بامتالك 
املتعلق  التا�سع  املجال  فقرات  ترتيب  يبني   )11(

بكفايات امل�ساركة املجتمعية ح�سب درجة المتالك.
اجلدول )10( يبني ترتيب امتالك فقرات الكفايات اخلا�سة با�ستخدام تقنيات التعليم ح�سب الأهمية

املتو�سط املجال الثامن: الكفايات اخلا�سة بتقنيات التعليمالرقم
احل�سابي

النحراف 
املعياري

درجة 
المتالك

مرتفعة4.010.24تهيئ املوقف التعليمي ل�ستخدام تقنيات التعلم 2
مرتفعة4.000.56ت�ستخدم الفيديو يف املواقف التعليمية املختلفة3
مرتفعة3.990.36تلم بطرق ا�ستخدام الأجهزة والو�سائل التعليمية وتوظيفها لتحقيق الأهداف1
مرتفعة3.950.35ت�ستخدم جهاز عر�س ال�رصائح لإك�ساب الأطفال بع�س اخلربات التعليمية4
مرتفعة3.880.87ت�ستخدم �سبكة املعلومات )النرتنت( للح�سول على بيانات تعليمية تخ�س الأطفال5
متو�سطة3.550.55ت�ستخدم احلا�سوب م�سدرا تعليميا6

اجلدول رقم )11( يبني ترتيب فقرات كفايات امل�ساركة املجتمعية ح�سب درجة الأهمية
املتو�سط املجال التا�سع: كفايات امل�ساركة املجتمعيةالرقم

احل�سابي
النحراف 

املعياري
درجة 

المتالك
مرتفعة 4.120.55تتوا�سل مع رو�سات اخرى يف منطقتها التعليمية او خارجها1
مرتفعة 4.020.45ت�سارك جمتمعها املحلي يف الحتفالت املختلفة مثل) يوم الأر�س، عيد ال�سجرة، يوم الأ�سري(2
مرتفعة 4.000.66تقوم بعمل زيارات منزلية لأطفال الرو�سة5
مرتفعة 4.000.45تتوا�سل مع الأهايل حلل م�ساكل اأطفالهم4
مرتفعة 3.950.42ت�ساهم يف حل بع�س امل�سكالت الجتماعية يف املجتمع املحلي6
مرتفعة 3.900.69تنظم ان�سطة ت�سهم يف تعميق العالقة بني الرو�سة واملجتمع املحلي3
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برتتيب  املتعلق   )11( اجلدول  يف  البيانات  ت�سري 
فقرات املجال التا�سع حول امتالك كفايات امل�ساركة 
 " على  تن�س  التي   )1( الفقرة  اأن  اإىل  املجتمعية، 
تتوا�سل مع رو�سات اأخرى يف منطقتها التعليمية اأو 
خارجها" قد احتلت الرتبة الأوىل من بني فقرات هذا 
املجال، اإذ بلغت قيمة املتو�سط احل�سابي لهذه الفقرة 
)4.12( وجاء يف الرتبة الثانية الفقرة )2( التي تن�س 
على " ت�سارك جمتمعها املحلي يف الحتفالت املختلفة 
مثل )يوم الأر�س، عيد ال�سجرة، يوم الأ�سري(" فقد 
بلغت قيمة املتو�سط احل�سابي لهذه الفقرة )4.02 (، 
التي   )3( الفقرة  باأن  نف�سه  اجلدول  من  يت�سح  كما 
العالقة  تعميق  يف  ت�سهم  اأن�سطة  "تنظم  على  تن�س 
املرتبة  احتلت  قد  املحلي"  واملجتمع  الرو�سة  بني 
قيمة  بلغت  اإذ  الأهمية،  درجة  حيث  من  الأخرية 
املتو�سط احل�سابي لهذه الفقرة )3.90(.ن�س ال�سوؤال 
الثاين على: هل هناك فروق يف درجة امتالك معلمات 
ريا�س الأطفال يف حمافظة اخلليل للكفايات التعليمية 
نوع  ومتغري  العلمي(  )املوؤهل  متغري  من  لكل  تبعًا 

التخ�س�س؟

دللة  ات لختبار  اختبار  ا�ستخدام  الغاية مت  ولهذه 
املوؤهل  ملتغري  وفقا  الكفايات  جمالت  يف  الفروق 
وهي  التخ�س�س،   نوع  ملتغري  وفقا  وكذلك  العلمي، 

مو�سحة يف اجلدولني رقم )12( ورقم )13(
ت�سري النتائج يف اجلدول )12( اإىل وجود فروق على 

الكفايات الآتية:
والكفايات  التدري�س،  بطرق  اخلا�سة  الكفايات 
تقنيات  با�ستخدام  اخلا�سة  والكفايات  ال�سخ�سية، 
ل�سالح  ذكر  ما  جميع  يف  الدللة  كانت  وقد  التعليم 
اأن حملة  اإىل  يعزى  ذلك  ولعل  البكالوريو�س،   حملة 
اإعدادهن  عمليات  خالل  اكت�سنب  قد  البكالوريو�س 
الكفايات املذكورة ب�سورة اأف�سل من اللواتي يحملن 
درجة الدبلوم، وتتفق نتيجة هذه الدرا�سة مع عديد 
من الدرا�سات التي اأجريت يف هذا املجال مثل درا�سة 
بهادر )1997( واأبو رجب )2005( وكراز )2000( 
 13 اأما اجلدول   .)2011( )1987( واحل�سني  وجاد 
في�سري اإىل نتائج اختبارا ت لختبار دللة الفروق يف 
درجة امتالك الكفايات وفقا ملتغري نوع التخ�س�س. 

اجلدول )12( نتائج اختبار ت لختبار دللة الفروق يف درجات امتالك الكفايات وفقا ملتغري املوؤهل العلمي
املوؤهل الكفاية

العلمي
املتو�سط العدد

احل�سابي
النحراف 

املعياري
م�ستوى قيمة تد. ح

الدللة
املجتمعية امل�ساركة  الأول:كفايات  774.220.451330.600.56دبلوماملجال 

584.210.55بكالوريو�س 

2.190.03*773.990.75133دبلوماملجال الثاين:كفايات طرق التدري�س 

584.420.23بكالوريو�س 
وقاعات  ال�سف  اإدارة  الثالث:كفايات  املجال 

الن�ساط
774.220.651331.100.11دبلوم

584.110.51بكالوريو�س 
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774.010.681331.070.11دبلوماملجال الرابع:الكفايات املهنية
584.110.55بكالوريو�س 

774.120.521331.760.09دبلوماملجال اخلام�س: الكفايات اخلا�سة بالتقومي
584.010.64بكالوريو�س 

773.991331.190.24دبلوماملجال ال�ساد�س: كفايات الأركان التعليمية 
584.111.65بكالوريو�س 

2.710.01*773.991.38133دبلوماملجال ال�سابع: الكفايات ال�سخ�سية
584.320.98بكالوريو�س 

للتعامل  الجتماعية  الكفايات  الثامن:  املجال 
مع الأطفال

773.882.121331.590.12دبلوم
584.011.76بكالوريو�س 

تقنيات  ا�ستخدام  كفايات  التا�سع:  املجال 
التعليم

2.400.02*773.850.85133دبلوم
584.140.59بكالوريو�س 

اجلدول )13(  يبني ترتيب فقرات الكفايات اخلا�سة بعر�ص الدر�ص ح�سب درجة الأهمية
نوع الكفاية

التخ�س�س
املتو�سط العدد

احل�سابي
النحراف 

املعياري
م�ستوى قيمة تد. ح

الدللة
تربية املجال الأول: كفايات امل�ساركة املجتمعية

ابتدائية 
504.33660.133*2.030.03

854.000.85غري ذلك

تربية املجال الثاين: كفايات طرق التدري�س 
ابتدائية 

504.310.85133*2.000.03

854.000.66غري ذلك
ال�سف وقاعات  اإدارة  كفايات  الثالث:  املجال 

الن�ساط
تربية 

ابتدائية 
504.120.891330.550.70

854.000.84غري ذلك
تربية املجال الرابع: الكفايات املهنية

ابتدائية 
504.000.851330.890.38

853.990.68غري ذلك
تربية املجال اخلام�س: الكفايات اخلا�سة بالتقومي

ابتدائية 
504.330.88133*2.70.001

853.990.65غري ذلك
تربية املجال ال�ساد�س: كفايات الأركان التعليمية 

ابتدائية 
504.020.851330.03

853.820.55غري ذلك
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تربية املجال ال�سابع: الكفايات ال�سخ�سية
ابتدائية 

504.010.761330.210.80

854.020.66غري ذلك
للتعامل  الجتماعية  الكفايات  الثامن:  املجال 

مع الأطفال
تربية 

ابتدائية 
5016.170.90133*2.520.01

8515.050.56غري ذلك
تقنيات  ا�ستخدام  كفايات  التا�سع:  املجال 

التعليم
تربية 

ابتدائية 
5017.430.911330.310.77

8517.380.74غري ذلك
امتالك  درجة  يف  فروق  توجد  اأنه  النتائج  تظهر 
الكفايات املختلفة تعزى لنوع التخ�س�س الذي حتمله 

املعلمة يف ريا�س الأطفال وذلك على املجالت الآتية: 
كفايات  وجمال  املجتمعية،  امل�ساركة  كفاية  جمال 
وجمال  التقومي  كفايات  وجمال  التدري�س،  اأ�ساليب 
الدللة  كانت  وقد  الطفل،  مع  التعامل  كفايات 
تربويا  موؤهال  يحملن  اللواتي  املعلمات  ل�سالح 
على  الكفايات  درجات  يف  فروق  هناك  تكن  مل  فيما 
التدري�س  ا�ساليب  بطرق  املتعلقة  الكفايات  جمالت 
والكفايات  والجتماعية  ال�سخ�سية  والكفايات 
املتعلقة با�ستخدام تقنيات التعليم وكفايات امل�ساركة 
اللواتي  املعلمات  اأن  اإىل  يعزى  ذلك  ولعل  املجتمعية 
من  غريهن  عن   متيزن  قد  تربويا  موؤهال  يحملن 
ما  ب�سبب  الأخرى  التخ�س�سات  ذوات  املعلمات 
الدرا�سة  اأثناء  يف  تربوي  تاأهيل  من  عليه  ح�سلن 
اأف�سل من خالل  الأطفال ب�سورة  لتعليم  اأهلهن  مما 

امتالكهن للكفايات املختلفة. 
وتتفق نتيجة هذه الدرا�سة مع كل من درا�سة الكر�س 
التي  وكنعان)2010(    )1997( وعديل   )1990(
تو�سلت اإىل اأنه كلما كان تاأهيل املعلم اأعلى كلما كانت 

درجة امتالكه للكفايات اأف�سل.
التو�سيات

من  بعدد  الباحث  يو�سي  الدرا�سة  نتائج  �سوء  يف 
التو�سيات التي منها: 

-�رصورة تركيز برامج اإعداد معلمي ريا�س الأطفال 

التعليمية  للكفايات  وامتالكهن  املعلمات  تدريب  على 
املتعلقة  والكفايات  املهنية،  والكفايات  عام،  ب�سكل 
التدري�س  واأ�ساليب  التعلم وطرق  تقنيات  با�ستخدام 

احلديثة ب�سكل خا�س.
-عقد ور�سات تدريبية ملعلمات ريا�س الأطفال لتنمية 

مهاراتهن وممار�ساتهن للكفايات التعليمية.
الواجب  التعليمية  للكفايات  حمددة  معايري  -و�سع 

توافرها لدى معلمي ريا�س الأطفال.
قبل  الأطفال  ريا�س  معلمي  اإعداد  برامج  -اإثراء 
يف  ي�سهم  مبا  املختلفة  التعليمية  بالكفايات  اخلدمة 

زيادة كفاياتهم وكفاءتهم الرتبوية والتعليمية. 
التج�سري  على  الأطفال  ريا�س  معلمات  -ت�سجيع 
لغايات احل�سول على درجة البكالوريو�س والنتقال 
من مرحلة الدبلوم ملرحلة البكالوريو�س ملا لذلك من 

اإك�سابهن كفايات منا�سبة لتعليم الأطفال.
الفل�سطينية  اجلامعات  يف  الرتبية  كليات  حث   -
الأطفال،  ريا�س  تخ�س�س  خا�س  ق�سم  فتح  على 
والرتبية  ال�سف  معلم  اأق�سام  على  القت�سار  وعدم 

البتدائية.
- �رصورة الهتمام مبا يح�سن من اجتاهات املعلمات 
نحو العمل يف ريا�س الأطفال ورفع دافعيتهن للتعليم 
الأمر الذي من �ساأنه اأن يجعلهن يعك�سن ما ميتلكن 

من كفايات على واقع املمار�سة الرتبوية. 
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الإبداعي،  التعليم  ا�سرتاتيجيات  حمددات  �سوء  يف 
وبناء  التعليم  مناهج  ع�رص،  الثامن  العلمي  املوؤمتر 
عني  جامعة   ) يوليو   26-  25  ( العربي  الإن�سان 

�سم�س.
الأدائية لدى  الكفايات  10.فهمي، عاطف )1997(. 
 " الأطفال  ابتكارية  لتنمية  الالزمة  الرو�سة  معلمة 
بعنوان  الثاين  العاملي  املوؤمتر   ،" ميدانية  درا�سة 
 – تدريبه   – )اكت�سافه  املوهوب  العربي  الطفل 

رعايته(، القاهرة، كلية ريا�س الأطفال.
11.كراز، حممد )2000(. اأ�ساليب ومهارات ريا�س 
الكويت،  والن�رص،  للطباعة  الفالح  مكتبة  الأطفال، 

�س51.
الكفايات  بع�س   .)1990( حممد  12.الكر�س، 
املوؤمتر  الأطفال،  ريا�س  ملعلمات  املتطلبة  التعليمية 
وطرق  للمناهج  امل�رصية  للجمعية  الثاين  العلمي 
امل�رصية  للجمعية  الثاين  العلمي  املوؤمتر  التدري�س، 
الرتاكمات  املعلم  )اإعداد  التدري�س  وطرق  للمناهج 

والتحديات(، الإ�سكندرية.
13.كنعان، اأحمد ) 2010 (. تقومي اإعداد معلم ريا�س 
الأطفال وتاأهيله وفق متطلبات اأنظمة اجلودة، جملة 
احتاد اجلامعات العربية للرتبية وعلم النف�س، املجلد 

التا�سع، العدد الأول، �س 164.
 )2005( ه�سام.  وغراب  �سليمان  14.املزين، 
الكفايات الأ�سا�سية ملربيات ريا�س الأطفال من وجهة 
الثاين،  الرتبوي  املوؤمتر  الريا�س،   مديرات  نظر 
وطموحات  الواقع  حتديات  بني  الفل�سطيني  الطفل 
امل�ستقبل، املنعقد بكلية الرتبية يف اجلامعة الإ�سالمية 

.2005/  11  /23 – يف الفرتة من 22 
15.النجار، �سهري )1999( درا�سة تقوميية للكفايات 
تربية  و�سعب  الأطفال  ريا�س  خريجات  لدى  املهنية 
جامعة  من�سورة،  غري  ماج�ستري  ر�سالة  الطفل، 

الزقازيق، كلية الرتبية – فرع بنها.
نبيل  والقالف،  �سلوى  وجوهر،  عبري  16.الهويل، 

املراجع
التدري�سية  الكفايات   .)2005( يحيى  حرب،  1.اأبو 
�سوء  يف  املدر�سة  قبل  ما  مرحلة  ملعلمات  الالزمة 
والع�رصين،  احلادي  للقرن  املنهج  مناذج  تطوير 
الأو�سط  ال�رصق  مدن  يف  وال�سباب  الأطفال  موؤمتر 

و�سمال اأفريقيا، دبي، الإمارات العربية املتحدة.
دار  الريا�س،  معلمة   ،)1997( �سفيق  2.بهادر، 

البحوث العلمية للطباعة والن�رص، الكويت، �س61.
الأ�سا�سية  الأدائية  الكفايات   .)1987( عزة  3.جاد، 
ومدى توافرها يف معلمات ريا�س الأطفال، درا�سات 

الطفولة، القاهرة.
4.اجلعربي، طارق )2006(. الحتياجات التدريبية 
اخلليل،  مدينة  يف  الأهلية  الأطفال  ريا�س  ملعلمات 
ر�سالة ماج�ستري غري من�سورة، كلية الرتبية، جامعة 

القد�س.
جودة  تقومي   .)2011( اإبراهيم  5.احل�سني، 
ريا�س الأطفال يف حمافظة ريف دم�سق وفق ملعايري 
التعليمية  املجلة  اجلودة،  لإدارة  الأوروبي  النموذج 
ال�سابع  املجلد  امللك في�سل،  الرتبية، جامعة  – كلية 

والع�رصين، العدد الأول، �س 496.
 .)2008( مفيد  وحوا�سني،  زياد  6.حوا�سني،  
الفكر  دار  عمان،  الطفل،  تربية  يف  حديثة  اجتاهات 

للطباعة والن�رص والتوزيع،  �س71.
7.الد�سوقي، حممد )1995( برنامج مقرتح متعدد 
التعليم  يف  التكنولوجيا  لعلم  التعليمية  الو�سائل 
البتدائي يف �سوء كفايات تدري�سها ، ر�سالة دكتوراه 
غري من�سورة ، كلية الرتبية ، جامعة املنوفية ، م�رص

التفكري  تعليم   .)2005( ان�رصاح  8.ال�رصايف، 
اللبنانية،  امل�رصية  الدار  الرو�سة،  لطفل  الإبداعي 

بريوت، لبنان، �س 120.
الكفاءات  تقومي   .)2006( حلمي  9.ال�سيباين، 
الأدائية ملربيات ريا�س الأطفال الأهلية يف مدينة تعز 
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ملعلمات  والدائية  ال�سخ�سية  الكفايات   )2010(
جملة  املطور،  الأ�سلوب  �سوء  يف  الأطفال  ريا�س 

ر�سالة اخلليج العربي، العدد 105.
الأدائية  الكفايات   )1997( فهمي.  عديل  17.عاطف 
ابتكارية  لتنمية  الالزمة  الرو�سة  معلمة  لدى 
الثاين  العاملي  املوؤمتر  ميدانية(  الأطفال)درا�سة 
بعنوان الطفل العربي املوهوب )اكت�سافه – تدريبه 

الأطفال. ريا�س  كلية  القاهرة،  – رعايته( 
 .)2008( فل�سطني.  والتعليم  الرتبية  18.وزارة 
فل�سطني.  يف  املعلمني  وتاأهيل  اإعداد  ا�سرتاتيجية 

من�سورات وزارة الرتبية والتعليم.
معلمات  مهارات  تقومي   .)2003( نوال  19.يا�سني، 
اأم  املقد�سة، جملة جامعة  بالعا�سمة  الأطفال  ريا�س 
اخلام�س  املجلد  والإن�سانية،  الرتبوية  للعلوم  القرى 

ع�رص، العدد الأول، �س 155.
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