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 متغيري هة نظرهن في ضوء ن وجحساء للكفايات التعليمية مطقة األ درجة امتالك معلمات رياض األطفال في من  علىالتعرف لى إ  الدراسة هدفت

 تم إعداد استبيان مكون  وقد، الوصفي  املنهج ولتحقيق هذا الهدف اعتمدت الدراسة ، هـ1440/1441الدراس ي  الخبرة للعامنوات وس، املؤهل العلمي

 . كفاية التخطيط وكفاية التنفيذ وكفاية التقويم وهي : ة موزعة على ثالث كفايات تعليمية( مهار 45من )
 
 على عينة من وثباتهبق  بعد حساب صدقه وط

تتراوح بين  للكفايات التعليمية أن درجة امتالك معلمات رياض األطفالإلى شارت نتائج الدراسة وأ ، ( معلمة250) معلمات رياض األطفال بلغ قوامها

 درجة كبيرة ودرجة كبيرة جد
 
( وانحراف 4,12بأعلى متوسط حسابي بلغ )في املرتبة األولي  جاءت  مهارة التخطيطأن إلى كما أشارت ، أداة الدراسة على ا

املرتبة الثالثة مهارة التقويم  ( ثم جاءت في0,320وبانحراف معياري )، (4,11تلتها في املرتبة الثانية مهارة التنفيذ بمتوسط حسابي )، (0,431معياري )

 عند مستوى الداللة ) الدراسة دلتف، (0,318وبانحراف معياري )، (4,09بمتوسط حسابي )
 
( في درجة  α = 0.05على عدم وجود فروق دالة إحصائيا

عزى 
 
 يضودلت أ ، إلى متغير املؤهل العلمي امتالك املعلمات للكفايات التعليمية ت

 
 تعزى ملتغير سنوات الخبرة ولصالح  على  ا

 
وجود فروق دالة إحصائيا

 . للكفايات الشخصيةاألطفال إجراء دراسات تقوم بقياس درجة امتالك معلمات رياض بوأوصت الدراسة  سنوات( 10عن ) الالئي تزيد خبراتهن

 .  ت الخبرة ا سنو  ؛التقويم كفاية  ؛كفاية التنفيذ ؛طكفاية التخطي ؛ياض األطفالر : الكلمات املفتاحية

 : قدمةامل

 ، مرحلة رياض األطفال اللبنة األولى في بناء النظام التعليمي تعد  
 
  لذا أولتها دول العالم املتقدمة اهتماما

 
تمثل في تأهيل وتدريب الكوادر  خاصا

وتهيئة البيئة  ، واقع من خالل تنفيذ املنهج املقرر إلى ال سيما املعلمات الالئي يقع عليهن عبء ترجمة السياسات التعليمية و ، العاملة في هذه املرحلة

 و . التعليمية
 
قناة هي املجتمع وتراثه وتوجهاته و  وممثلة لقيم ، ة وموجهة لعملية التعلم والتعليم مديرة وميسر فهي علمة رياض األطفال همية دور مأل  نظرا

. ( 2017، )الناشف وتقديم املهارات الالزمة لألطفال ، مساعدة في عملية النموو ، دارة الصف وحفظ النظامومسؤولة عن إ ، اتصال بين املنزل والروضة

لى نحو فعال وقوي في الجو االجتماعي واالنفعالي وفي سلوك املعلمة يؤثر عفإن عليه ؛ األطفالحلة رياض تحقيق األهداف التربوية الخاصة بمر ودورها في 

باستمرار وذلك بالتركيز الجيد في األطفال لذلك يجب االهتمام بمعلمة رياض ، العالقات بين األطفال وفي تنمية اتجاهاتهم وقدراتهم العقلية وغيرها

فالبد أن تتصف برامج إعداد وتدريب . (2008، )مومنيعالية ى قادرة على العطاء بكفاءة ثناء العمل لكي تبقأ واملنهي قبل العمل وفي  األكاديميتأهيلها 

وقدرتها على ، فالعامل األساس ي في زيادة كفاية املعلمة هو رغبتها في التعليم املستمر؛ وتزويد املعلمة بمقومات النمو الذاتي، املعلمات باالستمرارية

للمحافظة على مستوى عال من ؛ تقبل ما هو جديد وحل املشكالت املستجدة التي يحدثها االنفجار املعرفي تحسين مهاراتها الذهنية بما يكفل لها

 .  (2016، شعبانالكفاية )

حدد خصائص النمو وت  ، فدورها املتجدد يملي عليها أن تكون مخططة وموجهة للعلمية التعليمية؛ لم تعد معلمة رياض األطفال ناقلة للمعرفة

   .  ((Vamam:2007 والتكاملقيق الشمولية والتوازن لتح أسر األطفالوتتواصل مع ، نظم البيئة التعليميةوت  ، صمم برامج وأنشطةوت  ، رديةوالفروق الف

  أشدُّ حاجةفإن معلمة رياض األطفال ؛ جويده في شتى املجاالتمن أجل تحسين األداء وتوفي ظل ما يعيشه العالم في عصر يتنافس فيه الجميع 

وتحديد املهارات التي ينبغي أن  أثناءهاسواء أكان قبل الخدمة أم في ، حيث يتطلب أن يكون إعدادها على مستوى عال من الفعالية، لتحسين أدائها

 .  (2016، الحشانيخارجها )تكتسبها لتمكينها من أداء عملها على نحو أفضل سواء داخل الروضة أو 
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على عاتق معلمات رياض األطفال اللواتي عليهن  العبء الكبير في تطوير طرقهن وأساليب تفكيرهن   يقع عبء تربية األطفال في هذه املرحلة   

م التيارات أما والتزود بلغة العصر وبالخبرات واملعارف واملهارات التي تمكنهن من مساعدة الطفل على التفكير السليم والتعلم الجيد بما يؤهلن للوقوف 

 . (2016، الخوالدة و  يمين)الكر في أوجه الحياة  فهناملعاصرة التي تصاد

 : والدراسات السابقة اإلطار النظري 

 وتحديات هائلة كان لها كبير األثر على العملية التربوية والتعليم
 
 مذهال

 
 وتطورا

 
 معرفيا

 
ية، حيث يعد يشهد العالم في السنوات األخيرة انفجارا

لنشاطات كل ذلك  املعلم أهم عنصر في العملية التربوية وعليه يتوقف نجاحها إلى حد كبير مهما كانت املناهج والتقنيات التربوية ومهما كانت األبنية وا 

همة وحيوية. ولتحقيق على تطبيقها في العملية التربوية، مما جعل عملية إعداد املعلم بشكل عام عملية م قى غير ذا فائدة ما لم يتوفر معلم قادريب

  األهداف التعليمية فإن إعداد معلمات رياض األطفال أصبح أكثر أهمية، نظرا للطبيعة الخاصة لهذه املرحلة العمرية املهمة من حياة الطف
 
ل، ونظرا

 من خالل معلمة مؤهلة ومعدة للمتطلبات النمائية واالجتماعية واملهارية التي تسعى املعلمة إلى إشباعها لدى الطفل في هذه املرحلة، ولن 
 

يتأتى ذلك إال

 بطريقة جيدة تستطيع من خالله تلبية كافة املتطلبات وإشباع الحاجات األساسية لألطفال. وأكد كل من السبيع
 
 وأكاديميا

 
 مهنيا

 
  (Alsubaie)ي إعدادا

د الحتياجات املجتمع في كل  مرحلة من مراحل عملية على أن تطوير وتمكين املعلم يساعد في ( 2010)( Mogharreban et al( و) 2016) التفكير الجي 

إعداد املعلم يجب أن يرتبط بما ينبغي عليه عمله، وما تتطلبه مهنته من ( أن 2008) امر. وأضاف عتطوير املناهج الدراسية، وفي عملية تنفيذها

  كفاءات تعليمية وسمات شخصية كي يستطيع أن يؤدي أدواره في املستقبل.

خرى منها  أ لم يكن اتجاه الكفايات هو االتجاه الوحيد الذي ظهر وتنامى في ميدان التعليم خالل العقود األخيرة إذ ظهرت إلى جانبه اتجاهات 

االتجاه التربوي  كان على الكفايات التعليم املصغر، والتعليم عن بعد، والتعليم املبرمج، واملجتمعات التعليمية، لكن إعداد املعملين وتدريبهم القائم 

جاهات الحديثة التي سادت برام ج إعداد الذي أخذ أهمية أكبر وقد استخدم في املؤسسات التربوية بصورة أوسع. ويعد اتجاه الكفايات من أبرز االت 

ب التربية العربي عام املعلمين عامة ومعلمات رياض األطفال بوجه خاص، وأكدت وثيقة استشراف مستقبل العمل التربوي في الدول األعضاء بمكت

(2000 
 
  ( على ضرورة معاودة تثقيف املعلم نظريا

 
وبصورة مستمرة مع متابعة نموه املنهي وتحديد الكفايات العلمية واألدائية املطلوبة وتصميم  وعمليا

اع هذا االتجاه أٌن املعرفة عبارة عن كفايات . يتصور أتب(2014البرامج املناسبة لدعم هذه الكفايات وتطويرها وتسخيرها للعملية التعليمية )إبراهيم، 

، وكان الهدف الذي سعى إليه أصحاب هذا االتجاه، هو تقنين املنهج وزيادة فعاليته من خالل تحديد مخرجات  يمكن تدريبها وتقويمها بصورة منفصلة

 (.2015التعلم في صورة كفايات وأنشطة أساسية ينبغي أن يتدرب املعلمون على إتقانها )حفني،

 الكفاية:مفهوم  

  الكفاية التعليمية بأنها تعرف
 
 ومتكامال

 
 سليما

 
مجمل سلوك املعلم املتضمن معارفه ومهاراته واتجاهاته وقدراته، الذي ييسر تعليم الطلبة تعلما

 .(2003والفعالية )أبو نمرة،ويمارس املعلم هذا السلوك بمستوى معين من األداء يتسم بالكفاءة 

  وتعرف
 
ملوكلة إلى املعلم بمستوى معين من اإلتقان يضمن تحقيق النتاجات املطلوبة في  الكفاية التعليمية بأنها القدرة على أداء املهام ا  أيضا

ويرتقي بأدائه   سلوك املتعلم، ومجموع املعارف واملفاهيم واملهارات واالتجاهات التي يكتسبها الطالب نتيجة إعداده في برنامج تعليمي معين يوجه سلوكه

 (.2009سهولة، ويتم قياسه بالدرجة على استبيان الكفايات التعليمية )شريف، إلى مستوى من التمكن يمكنه من ممارسة مهنته ب

مرورها بأداء تدريبي يحدث في   نتيجةالكفاية التعليمية هي القدرة على تطبيق مجموعة من املعارف واملهارات والقدرات التي تمتلكها املعلمة 

 .(2010)أبو الصواوين،  غرفة الدراسة يمكن مالحظتها وقياسها

للكفاية التعليمية تبين أنها عبارة عن قدرة املعلم على توظيف مجموعة مرتبة من املعارف وأنماط  قةالساب تعريفاتالخالل استعراض  من

إلتقان برنامج تعليمي محدد بحيث يرتقي بأدائه إلى مستوى معين من ا  ملروره فيالسلوك واملهارات أثناء أدائه ألدواره التعليمية داخل الفصل نتيجة 

 
 
 أن هناك أربعة أنواع من الكفايات هي:يمكن مالحظته وتقويمه، وتبين أيضا

شتى   ملهامه في، والقدرات العقلية والوعي واملهارات الفكرية الضرورية ألداء املعلم والعمليات املعرفيةشير إلى املعلومات الكفاية املعرفية: ت .1

الجانب يتعلق بالحقائق والعمليات والنظريات والفنيات، ويعتمد على مدى كفاية املعلومات في هذا املجاالت واألنشطة املتصلة بهذه املهام، وهذا 

 الجانب على استراتيجية املؤسسة التعليمية في الجانب املعرفي. 

املتصلة بالتكوين البدني والحركي، وأداء هذه ، واملواد علم وتتضمن املهارات النفس حركيةا املظهرهإلى كفايات األداء التي ي األدائية: تشيرالكفاية  .2

 .املهارات يعتمد على ما حصله املعلم من كفاءات معرفية

هذه الذي يؤثر على أدائه لعمل و و ، استعداداته وميوله واتجاهاته وقيمه ومعتقداته وسلوكه الوجدانيو  راء املعلم آ تشير إلى  الكفايات الوجدانية: .3

.الكفاية توضح اتجاه املعلمة 
 
 نحو مهنة التعليم، فحبها ملهنتها يجعل عطاءها متميزا
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)الشهراني   ما تحققه املعلمة من نواتج تعلمية في املجاالت املعرفية واالنفعالية واملهارية لدى األطفال الكفايات اإلنتاجية: تشير إلى .4

 (.2018وآخرون،

 

 الفرق بين الكفاية واملهارة:

 هناك عالقة بين املفهومين 
 
 بينهما ويمكن أن تمييز مفهوم الكفاية عن مفهوم املهارة في النقاط التالية: الكفاية واملهارة، إال أن هناك فرقا

 نطاق الكفاية أعم وأشمل من املهارة، فاملهارة تعد أحد عناصر الكفاية. •

صول إلى الهدف، في حين تتطلب الكفاية أقل تتطلب املهارة شروط السرعة والدقة والكيف ودقة التوقيت ومستوى التمكن وفق معايير للو  •

 تكاليف من حيث الجهد والوقت والنفقات ولكن ليس بمستوى أداء املهارة.

نجاز أو أداء ش يء ما، فهي تعني التحقق الكفاية له، أما إذا تحققت الكفاية لش يء ما، فهذا ال يعني بالضرورة تحقق املهارة تحققت املهارة في إ إذا  •

 له.

 فاية بالكثير من األعمال التنظيمية والفنية واالدارية، في حين ترتكز املهارة في أداء عمليات حركية حسية.ترتبط الك •

 (.2005)راشد، املستوى العالي من الكفاية في اإلنجازتعد املهارة تصور  •

 قياس الكفايات التعليمية  

 وسائل قياس الكفايات التعليمية إلى نوعين هما: تصنف

 
ا
 :وسائل قياس ذاتية: أول

مكن من االطالع على  عتمد فيها على هي تلك الوسائل التي ي   خبرة الفرد الشخصية وتقديراته الذاتية ورأيه الخاص في موضوع محدد، وت 

 انطباعات األفراد ومدى إدراكهم ملوضوع معين وتوجد أنواع عدة منها:

 تقديرات املعلمين الذاتية  •

تهم التعليمية ووصف قدراتهم ومهاراتهم وتسجيل انطباعاتهم وخبراتهم الشخصية وذلك باالستعانة باالستفتاءات  يقوم املعلمون بتقدير كفايا 

ألنه يرى فيها ما  واملقاييس وقوائم املالحظة الذاتية، ويعتمد هذا النوع من التقديرات على فرضية أن تقييم اآلخرين للمعلم قد يستثير فيه رد فعل دفاعي

عدل تصرفه ويعمل على تحسين يهدده، لكنه  عندما يشارك في تقويمه لنفسه فإن ردود فعله تصبح ايجابية وبناءة، فهو يكتشف ذاته ويفهم نفسه، وي 

شبع النتائج املتحصل عليها بالذاتية)الفتالوي،
 
 (.2003نتائج فعاليته، ولعل أهم ما يؤخذ على هذا النوع من التقديرات ت

 تقديرات التالميذ ملعلمهم   •

 يتلقى املعلومات واملعارف فقط بل هو 
 
 سلبيا

 
عنصر  يعتمد هذا النوع من التقديرات على فرضية أن التلميذ في التربية الحديثة لم يعد عنصرا

 أل إ 
 
 صحيحا

 
قوم التلميذ عمل املعلم تقويما سهم بجدية في تطوير العملية التعليمية التعلمية وفي تقويمها، وفي هذا السياق ي   يجابي ي 

 
 نه أكثر احتكاكا

باملعلم وأكثر معرفة به من الناحية الشخصية والنواحي العملية، ويمكن استخدام وسائل وأساليب متعددة مثل االستبيانات واالستفتاءات 

 (.2003)الفتالوي،

 تقديرات املشرفين التربويين وتقديرات فريق الزمالء •

حول كفايات املعلمين التعليمية باعتبار احتكاك املشرفين التربويين والزمالء  يمكن أن يقدم هذا النوع من التقديرات معلومات مفيدة 

 يةومعرفتهم الجيدة باملعلمين، إال أنه يعتبر مجرد مؤشر يمكن االستفادة منه ولكنه ال يمكن االكتفاء به، فهو محفوف بالذاتية واالنطباع

 (.2004)براجل،

: وسائل قياس موضوعية 
ا
 ثانيا

دوات هي تلك الوسائل واألساليب التي تحاول وصف الظاهرة املراد قياسها ورصدها وتسجيلها في حينها وأثناء حدوثها، وذلك باعتماد عدد من األ 

ياس قالتي تتميز بالصدق والثبات والقابلية لالستخدام للوصول إلى حكم موضوعي حول سلوك املعلم وكفايته التعليمية ويوجد نوعان من وسائل ال

 املوضوعية هما: 

 الختبارات املوضوعية  •

جوانب   تتميز االختبارات املوضوعية باستبعاد العوامل الذاتية التي يمكن أن تؤثر في الحكم على كفايات املعلم التعليمية وتهدف إلى قياس عدة 

 (.2002من شخصية املعلم وقدراته واستعداداته )إبراهيم وحسب هللا،
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 املالحظة •

يقصد بها الوسائل املوضوعية التي تم اختبارها وتقنينها بهدف تسجيل جوانب من العملية التعليمية خالل املالحظة، ومن ضمن أسباب  

حسين إعداد استخدام املالحظة اإلدراك املتزايد لفشل األساليب والوسائل التقديرية في تحديد مواصفات املعلم ذي الفاعلية باإلضافة إلى محاوالت ت

املعلم وتدريبه على مالحظة وتحليل ما يحدث داخل الفصل، وتشجيعه على مالحظة وتحليل الجوانب املتنوعة من سلوك التدريس بطريقة منظمة  

 (. 2003)الدريج،

 الكفايات التعليمية وإعداد املعلم

طاق واسع في معظم البرامج املستخدمة في الدول زداد االهتمام ببرامج إعداد املعلمين القائمة على الكفايات بحيث بدأ استخدامها على نا 

 املتقدمة فمعرفة الكفايات تجعل من املمكن رسم الخطوط العريضة لفلسفة تربية املعلمين قبل الخدمة في كليات التربية وإعداد املعلمين

 (، وتقوم فكرة إعداد املعلم القائم على الكفايات على عدة مبادئ منها:2019)املومني،

 معلم إتقان املهام املختلفة للتدريب على مستوى عال، وذلك إذا ما وفر له الوقت الكافي للتعلم، والنوعية الجيدة من التدريب. ي يمكن أل  •

 يجب إرجاع الفروق الفردية في مستوى إتقان املعلم ملهام التدريس إلى أخطاء في نظام التدريب، ال إلى خصائص املعلمين. •

 يجعل املعلمين متشابهين إلى حد كبير في معدل اكتساب التعليمات. املناسبة توفير اإلمكانيات •

 على االختالفات في التعلم من التركيز على االختالفات بين املعلمين.يجب التركيز  •

، فالتقويم يرتبط باألداء والق •
 
 درة على العمل.معيار النجاح يعتمد على أداء متطلبات العمل الفعلي، حيث يمارس املعلم نشاطات تدريسية فعليا

 (.2005يتلقى املعلم تغذية راجعة مستمرة تعطيه صورة دقيقة عن مدى التقدم اليومي)زيتون، •

  وهي أربعة مناح؛ لغرض تحديد الكفايات التدريسية الالزمة ألداء تدريس فعال للمعلم ي إطار الكفايات األدبيات واألبحاث التي تمت ف أخذت •

 كالتالي:

 منحى أسلوب تحليل النظم، واستخدام تقنياته في تحليل نظام العملية التعليمية الستخالص الكفايات الالزمة. •

 ل الشتقاق الكفايات الالزمة إلعداد املعلمين.منحى مالحظة سلوك املجموعة من املعلمين الناجحين في عملية التدريس الفعا •

  منحى البحوث التربوية التي من شأنها أن تكشف عن املتغيرات، أو العوامل التي تؤثر في عملية التعليم بصور إيجابية؛ الشتقاق الكفايات •

 التعليمية املطلوبة إلعداد املعلم الناجح.

 (.2002التربويين املشتغلين بإعداد وتأهيل املعلمين لتحديد الكفايات التعليمية )كرم،منحى التعرف على آراء ووجهات نظر  •

 : ها لدى معلمة رياض األطفال وأهميتهاعليمة املطلوب توفر الكفايات الت

بأشكالها املختلفة   من الضروري تكامل الكفاياتو الكفاية مجموعة من املهارات املتداخلة، بحيث تشكل القدرة على القيام بجانب منهي محدد، 

( أن املعلمة الناجحة هي 2007قطاوي )واإلدارة الصفية، وكفاية املادة الدراسية، وكفاية أساليب التدريس، كما أشار  التقويم،لدى املعلمات من كفاية 

 :التي تمتلك الكفايات التدريسية التالية

   كفاية التخطيط

د خطوة يؤدي  عد التخطيط مهمة أساسية في العملية ي    التربوية بشكل عام وفي العملية التعليمية والتعلمية بشكل خاص، والتخطيط الجي 

الخطيب إنجازها إلى ضمان النجاح في تحقيق األهداف املنشودة، ويعرف التخطيط بأنه مجموعة التدابير التي تستخدم لتحقيق أهداف معينة )

 (. 2002والخطيب، 

علم مهارة التخطيط حتى يتمكن من توفير أفضل بيئة تعليمية ويعمل على خلق املناخ املناسب الذي يدفع الضروري أن يتقن امل لذلك من 

لم جنب املعتاملتعلمين على التفاعل وبالتالي على الحصول على أكبر قدر من التعلم، والتخطيط إلعداد الدرس خطوة أساسية في سبيل نجاح املعلم ، و 

املهارية، ويساعد على تحديد أفضل اإلجراءات لتنفيذ األنشطة وتقويمها، ويسهم في ات املعرفية و خبر اليسهم في نمو مواقف املحرجة والطارئة، و لل

 يعين في التعرف على األهداف العام
 
ة والخاصة التعرف على مفردات املادة التعليمية وتحديد جوانب القوة والضعف وتقديم املقترحات للتحسين، أيضا

 باالضطراب ، ويجعل املعلم تحقيقها، واختيار وسيلة التعليم املالءمة وإعدادهاوكيفية 
 
 (.  2005براون، )  أكثر ثقة وأقل شعورا

 كفاية التنفيذ  
ات الخبر أن عملية تنفيذ الدروس تستدعي من املعلم القيام بالعديد من اإلجراءات واألساليب واملهارات املعقدة التي من شأنها إكساب املتعلمين 

شود )الخليفة، التربوية املستهدفة من معارف ومهارات وقيم واتجاهات، والتي بدروها تساهم في تعديل سلوك املتعلمين وفقا للغاية املرجوة والهدف املن
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تفاعل اللفظي ومهارة (. ولكي يقوم املعلم بتنفيذ الدرس على الوجه املطلوب عليه أن يتمكن من مهارة تهيئة الدرس، ومهارة الشرح، ومهارة ال2006

 (. 2001زيتون، الصف )اإلثارة والتشويق، ومهارة استخدام التقنيات التعليمية، ومهارة إدارة 

 كفاية التقويم

األساسية في املنظومة التربوية، ومن املرتكزات  من أهم الكفايات التي ينبغي للمعلم الجيد اإلملام بها والتمكن منها. ويعد التقويم من أهم عناصر

كونه املعيار الحقيقي لتشخيص مواطن القوة  والتعلمية؛ ملا له من عالقة أساسية مع األهداف والكفايات املسطرة. عالوة على العملية التعليمية

 أداة فاعلة للتثبت من نجاعة التجارب اإلصالحية في مجال التربية والتعليم 
 
 . (2017وي، )حمدا  والضعف في نظامنا التربوي. ويعد أيضا

  يفكفاية التقويم وتكمن أهمية 
 
 أم ختاميا

 
باإلضافة إلى قدرته على اختيار أدوات  قدرة املعلم على تقويم املتعلمين سواء كان هذا التقويم مرحليا

 .(2002عليم )دندس،ءمة وإعدادها واستخدامها واستخراج نتائجها وتفسير هذه النتائج واالستفادة منها في تحسين نوعية التالتقويم املال

بالضرورة أن تمتلك معلمة رياض األطفال الكفء ثالث كفايات رئيسة مهمة هي كفاية التخطيط، وكفاية التنفيذ، وكفاية التقويم. ومما سبق  

اء هذه املخططات  وإذا كانت كفاية التخطيط قائمة على وضع خطط هندسية استشرافية قريبة ومتوسطة وبعيدة، فإن كفاية التنفيذ قائمة على إجر 

معايير كمية وكيفية لقياس معارف الطفل وخبراته وقدراته حين يوضع أمام وضعيات  وتطبيقها وتنزيلها واقعيا وميدانيا. أما كفاية التقويم فتستند إلى 

 وتحديد مواطن القوة والضعف يساعد التقويم املعلمة الكفء على معرفة مستوى األطفال،معقدة ومركبة وجديدة لحل مشاكلها املستعصية. ومن ثم 

  التربوية لديهم. كما يسعفها في اختيار املناهج والبرامج الصالحة لتحسين املنظومة 
 
املرجوة   في معرفة مدى تحقق األهداف والكفاياتويساعد أيضا

 البلوغ إليها، ويعطيها صورة واضحة عن مدى ما تحققه الروضة من نتائج.  

ودرجة توافرها في ضوء   ملعلمات رياض األطفالوالشخصية واملهنية  كفايات التعليميةال تحديد إلى  السابقة لقد تطرقت العديد من الدراسات 

( تحديد الكفايات التعليمية األساسية العامة لدى 2001تناولت دراسة ياسين )ص. فقد والتخصالخبرة، املؤهل العلمي، وسنوات ك كثير من املتغيرات 

حيث اشتملت عينة ، معلمات رياض األطفال الحكومية بالعاصمة املقدسة "مكة املكرمة" ودرجة توافرها لدي معلمات رياض األطفال عينة الدراسة

وتوصلت إلى نتائج أبرزها أن معلمات رياض األطفال  ، خالل استخدام بطاقة مالحظة ( معلمة في سبع رياض أطفال حكومية من78الدراسة على )

لجميع املهارات   إتقانوأن مستوى أداء معلمات رياض األطفال التعليمية ضعيف وبحاجة إلى ، يتمتعن بكفايات شخصية ممتازة وبدرجة عالية

فايات التعليمية ال تختلف باختالف التخصص والخبرة واملؤهل العلمي أو الدورات  وأن درجة توافر الك، التعليمية كي يصلن إلى املستوى املطلوب

  . التدريبية

إلى تحديد الكفايات التعليمية األدائية األساسية ملعلمات رياض األطفال بوالية بنسلفانيا  دراسة هدفت ( Selven, 2003سيلفن ) وأجرت

واشتملت عينة الدراسة على مجموعة من ، األمريكيةاألمريكية ومدى توافرها لديهن برعاية مؤسسات تأهيل ورعاية الطفولة املبكرة بالواليات املتحدة 

وأبرز نتائج  . وأعدت الباحثة قائمة بالكفايات التعليمية األدائية التي يتوجب توافرها لدى معلمة الروضة، لميناملتخصصين في مجال إعداد وتدريب املع

معلمات رياض األطفال بالوالية ال تتوافر   إلى أنكما توصلت ، قائمة الكفايات األدائية األساسية الالزمة ملعلمات رياض األطفالإلى الدراسة التوصل 

بين عدد سنوات الخبرة في العمل برياض األطفال ودرجة  إحصائياوال توجد عالقة دالة ، التعليمية األدائية األساسية بالقدر املطلوب لديهن الكفايات 

   . توافر الكفايات األدائية األساسية لدى معلمات رياض األطفال

لمات مرحلة رياض األطفال في ضوء تطوير نماذج املنهج للقرن  ملع ملعرفة الكفايات التدريسية الالزمةبدراسة هدفت إلى ( 2005أبو حرب ) وقام

( كفاية موزعة على 85وقد قام الباحث بإعداد قائمة بالكفايات التدريسية التي بلغ عددها )، ( مديرة ومعلمة48الحادي والعشرين من وجهة نظر)

وكفاية ربط األفكار واملعلومات واستخدامها في التعليم ، ية( كفاية فرع18كفاية التخطيط وتنظيم األنشطة وتضمن ): خمس كفايات رئيسة هي

وكفاية جمع وتنظيم البيانات وتحليلها  ، ( كفاية فرعية20واحتوت )خرين اآل وكفاية حل املشكالت والعمل مع ، ( كفاية فرعية16واشتملت على )

نتائج الدراسة حاجة املعلمات املاسة لجميع الكفايات التدريسية  وأظهرت، ( كفاية فرعية13وكفاية استخدامها وتضمنت )، ( كفاية فرعية18وتضمن )

 . املقترحة

، األساليب: إلى معرفة درجة تقدير معلمات رياض األطفال ملهارتهن التدريسية على املجاالت الخمسةهدفت ( 2008العليمات )أما دراسة 

ولجمع البيانات استخدم ، ( معلمة من معلمات رياض األطفال في دولة األردن145)وتكونت عينة الدراسة من ، التقويم ، التخطيط، الوسائل، األنشطة

وأظهرت نتائج الدراسة أن معرفة درجة تقدير معلمات رياض األطفال ملهارتهن التدريسية على . الباحث االستبانة تحقق الصدق والثبات الالزمين

( في حين جاء مجال األنشطة في الترتيب األول بمتوسط حسابي 3,85متوسط حسابي )كانت بدرجة تقدير مرتفعة فقد حصلت على ، املجاالت الخمس

 .  (3,79) األخير( في حين جاء مجال التقويم في الترتيب 3,95)

إلى معرفة مدى امتالك معلمات املرحلة األساسية الدنيا في املدارس الخاصة التابعة لوزارة دراسة هدفت ( 2010)" خزعلي ومومني" وأجرى 

والتخصص ، وسنوات الخبرة ، لتربية والتعليم ملنطقة إربد األولى في األردن للكفايات التدريسية من وجهة نظرهن في ضوء متغيرات املؤهل العلميا 

برز وقد أظهرت نتائج الدراسة أن ا ، ( مدرسة خاصة في محافظة إربد30( معلمة يعملن في )168ولتحقيق هدف الدراسة تم اختيار عينة تكونت من )
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وصياغة ، واستخدام األسلوب التدريس ي املالئم للموقف التعليمي، الكفايات التدريسية التي تمتلكها املعلمات هي استغالل وقت الحصة بفاعلية

لة إحصائيا  وبينت نتائج الدراسة عدم وجود فروق ذات دال. سئلة التقويمية بطريقة واضحة ومحددة وجذب انتباه الطلبة واملحافظة على استمراريتهاأل 

حصائيا في إ في درجة امتالك املعلمات للكفايات التدريسية تعزى ملتغيري املؤهل العلمي والتخصص في حين وجدت الدراسة وجود فروق ذات داللة 

 . نوات( س6درجة امتالك املعلمات للكفايات التدريسية تعزى لسنوات الخبرة التدريسية ولصالح املعلمات ذوات الخبرة التي تزيد عن )

وتكون مجتمع الدراسة من  ، ( إلى التعرف على مستوى الكفايات التدريسية ملعلمات رياض األطفال2011) وآخرون هدفت دراسة الحمال 

من  %35( معلمة ما يعادل 41( معلمة والعينة )119مؤسسات رياض األطفال عامة بمدينة طرابلس وكان عدد أفراد مجتمع الدراسة ) 4املعلمات لـ 

ويالحظ من خالل استجابات أفراد العينة على فقرات كفايات املعلم في املحاور . استخدمت أداة االستبيان وأداة املالحظة غير املقننة. املجتمع حجم 

يعزى إما لعدم وقد ، املرجح إلجابات أفراد العينة .والكفايات الشخصية االرتفاع غير املتوقع في املتوسط، وإدارة الصف، التخطيط للدرس: الثالث

 . أو لعدم اطالعهم على الصورة املثلى لكفايات املعلم ، صدق أفراد العينة

لبعض  مصراتةالتعرف على درجة امتالك معلمات رياض األطفال غير املتخصصات بمدينة  إلىدراسة هدفت  (2016الحشاني )وأجرى 

  مصراتهغير املتخصصات بمدينة  توافر بعض الكفايات التدريسية لدى املعلمات والتعرف على ما إذا كانت هناك فروق في درجة، الكفايات التدريسية

غير األطفال وتوصلت الدراسة إلى مجموعة نتائج أهمها مستوى أداء معلمات رياض . تعزى إلى املؤهل العلمي أو التخصص أو عدد سنوات الخبرة 

وأيضا ال ، مستوى مرض إلىستمرة من قبل متخصصين في هذا املجال للوصول وبحاجة إلى تدريب عن طريق دورات مهنية م، املتخصصات ضعيف جدا 

 . توجد فروق ذات داللة إحصائية في درجة ممارسة بعض الكفايات التدريسية لدى املعلمات تعزى للمؤهل العلمي وعدد سنوات الخبرة 

واقتصرت الدراسة على ثالث كفايات ، يم املفاهيم العلمية( إلى التعرف على كفايات معلمات رياض األطفال في تعل2016هدفت دراسة عسيري )

باإلضافة إلى التعرف على الفروق في استجابات أفراد الدراسة في هذه الكفايات والتي تعزى ، التقويم(، التنفيذ، في تعليم املفاهيم العلمية )التخطيط

اتبعت الباحثة املنهج الوصفي . لدورات التدريبية التي حصلت عليها املعلمة(عدد ا  -عدد سنوات الخبرة  -التخصص -ملتغيرات الدراسة )املؤهل العلمي

( معلمة وتوصلت الدراسة إلى نتائج تبين توافر كفايات التخطيط والتنفيذ والتقويم لتعليم املفاهيم 71بحثية "االستبانة" على عينة ) أداة باستخدام 

  .دريبيةالعلمية بدرجة كبيرة غير أنها متفاوتة بين أفراد الدراسة تبعا ملتغيرات املؤهل العلمي والتخصص وعدد سنوات الخبرة وعدد الدورات الت

( إلى تحديد مستوى الكفايات التدريسية التي تمتلكها معلمات رياض األطفال الحكومية في محافظة 2018) وآخرونهدفت دراسة الشهراني 

اية واستخدمت املقابلة كأداة للدراسة مكون من ثالثة محاور كفاية التخطيط وكفاية التنفيذ وكف، وقد اتبعت الباحثات املنهج الوصفي التحليلي، بيشة

أن أكثر الطرق استخداما لتخطيط األهداف التدريسية في رياض األطفال هو مراعاة طبيعة : عدد من النتائج أهمهاإلى وقد توصلت الدراسة . التقويم 

طفال هو  وأكثر الطرق استخداما لصياغة أهداف تحقق كفاية تخطيط الحلقة واللقاء األخير في رياض األ ، (%26,7األطفال بنسبة إجابات بلغت )

( وأكثر الطرق استخداما لتخطيط الحلقة واللقاء األخير من أجل الكفايات التدريسية في رياض %50واقعية األهداف على الروضة بنسبة بلغت )

  .(%56,7بلغت) إجاباتاملفاهيم بنسبة إيصال األطفال هو مناسبة الوسائل واألدوات التعليمية املستخدمة ملوضوع الدرس وأن تساعد في 

التجديد املستمر   لدى معلمة رياض األطفال لتحقيق والشخصية ة واملهنيةيالسابقة أهمية الكفايات التعليم ويتضح من طرح الدراسات

 لجهود الباحثين في املجال، ولسد النقص في هذا الحقل إذ  ومواكبة التقدم والتطور في مجال العملية التعليمية 
 
لذا تأتي الدراسة الحالية استكماال

 تحاول معرفة درجة امتالك معلمات رياض األطفال للكفايات التعليمية من وجهة نظرهن بمنطقة األحساء.  

 : مشكلة الدراسة

 لعب ت
 
 رئيسا

 
حيث تقوم  ، في بناء شخصية الطفل وتحديد مالمحها بما تمتلكه من معارف وقيم وكفايات متنوعة معلمة رياض األطفال دورا

 ، عديدة ومتنوعة تستثمرها في تنمية قدراتهدوار بأ
 
ما يتعلمه الطفل وما يتعلق  فهي مسؤولة عن كل  ، وتلبية احتياجاته وتوظيف طاقاته توظيفا سليما

 . الحساسة من مراحل نموه بتحقيق مطالب نموه في هذه املرحلة 

 
 
التي توفر املناخ التعليمي واالجتماعي والنفس ي الذي يساعد على فهي ، عد معلمة رياض األطفال جوهر العملية التربوية وعمودها الفقري  ت

 أ و ، تحقيق األهداف التربوية
 
 في إ ساسي  تمثل شرطا

 
تمتلك من خالله الخبرات والقدرات األدائية التي تمكنها  كي إعدادها إعداد متميزا  يجبلذا ؛ نجاحهاا

 الحديثة ملواكبة متطلبات العصر  مية بشكل جيد وتدريبها وفق املستجدات التربويةيمن القيام بالعملية التعلمية والتعل
 
  مطلبا

 
لتقوم بأدوارها على  تربويا

 . أكمل وجه

ن إلى ضرورة ية بالتربية للقرن الحادي والعشريتابعة ملنظمة األمم املتحدة للتربية والعلوم والثقافة )اليونسكو( واملعنأشارت اللجنة الدولية ال

 التربية املستدامة من خالل تطوير كفاياتهم 
 
األكاديمية تحسين كفايات املعلمين باعتماد سياسات وتدابير أهمها التدريب قبل واثناء الخدمة محققا

واقع الكفايات  علىلى الوقوف والحاجة امللحة إ الضرورة القصوى  أن مشكلة الدراسة تكمن في رأت الباحثة؛ وعليه( 2010ة )خزعلي ومومني،واملهني

 .  من وجهة نظرهن التعليمية ملعلمات رياض األطفال

 : فيما يليتتمثل أسئلة الدراسة و 
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 ؟  التعليمية من وجهة نظرهنللكفايات األطفال امتالك معلمات رياض  درجة ما .1

طفال للكفايات التعليمية تعزى إلى األ في درجة امتالك معلمات رياض ( α = 0.05إحصائية عند مستوى الداللة ) ةفروق ذات دالل هل توجد .2

 ؟ متغير املؤهل العلمي

طفال للكفايات التعليمية تعزى إلى األ  ضفي درجة امتالك معلمات ريا( α = 0.05إحصائية عند مستوى الداللة ) داللةفروق ذات  هل توجد .3

 ؟ لخبرة سنوات ا متغير 

 أهداف الدراسة: 

 التعرف على درجة امتالك معلمات رياض األطفال للكفايات التعليمية لدى مجموعة من معلمات رياض األطفال.   .1

 الكشف عن العالقة بين املؤهل العلمي وسنوات الخبرة لدى معلمات رياض األطفال وتوافر الكفايات التعليمية لديهن.    .2

 :  أهمية الدراسة

 .  للكفايات التعليمية موضوع الدراسة بمنطقة األحساء  طفالاأل الواقع الحالي ألداء معلمات رياض  صورة واضحة عن عرض .1

 . ثناء الخدمةقائمين على تدريبيهن أ وكذلك ال، األطفالاملسؤولين عن برامج إعداد معلمات مرحلة رياض  الحالية الدراسةد تفيد نتائج ق .2

   األطفال. التعليمية ملعلمات رياض الكفايات  تطوير ع أن تساهم في من املتوق .3

 . التعليمية املهنية والشخصية قد تساعد في فتح الباب أمام الباحثين إلجراء مزيد من الدراسات في مجال الكفايات .4

 .  الكفايات التعليمية ملعلمات رياض األطفالإثراء التراث التربوي باألطر النظرية املتعلقة بمجال  .5

 : الدراسة محددات

 . وكفاية التقويم ، وكفاية التنفيذ، كفاية التخطيط: ثالث كفايات تعليمية رئيسة هيتحددت الدراسة في : الحدود املوضوعية •

 .اقتصرت الدراسة على معلمات رياض األطفال بمنطقة األحساء: الحدود البشرية واملكانية •

 .هـ 1440/1441الفصل الدراس ي األول للعام : الحدود الزمانية •

 : مصطلحات الدراسة 

( كبيرة جدا ، متوسطة، كبيرة ، قليلة، جدا  مستويات )قليلة  ةخمسفي الدراسة على االستبيان وهي و  املستجيبين ستوى التي يحصل عليهامل :درجة

 . (2018، )الرقيبات

 . (2018، )الرقيبات على فقرات االستبيان املستجيبينهي الدرجة املعبرة عن الوسط الحسابي لتقديرات : امتالك

مجموع االتجاهات وأشكال الفهم واملهارات التي  وهي، ماف مختلف أشكال األداء التي تمثل الحد األدنى الذي يلزم لتحقيق هدهي : التعليميةالكفاية 

 . (2006، طعيمة)حركية  والوجدانية والنفستحقيق أهدافها العقلية و من شأنها أن تيسر للعملية التعليمية 

الجسمية والعقلية هي شخصية تربوية تم اختيارها بعناية بالغة من خالل مجموع من املعايير الخاصة بالسمات والخصائص  :الروضةة ممعل 

 
 
 تكامليا

 
 وتدريبا

 
في كليات جامعية لتتولى مسئوليات العمل التربوي في  واالجتماعية واألخالقية واالنفعالية املناسبة ملهنة تربية الطفل حيث تلقت إعدادا

 . (2001،إبراهيم ) مؤسسات تربية ما قبل املدرسة

 للعمل في روضات األطفال لتقديم املعرفة وتعليم األطفاليتم إعدادها في كليات رياض األطفال ملدة أربع سنو  
 
 وتربويا

 
الصغار  ات دراسية لتأهيلها علميا

 . (2006،  الذين تتراوح أعمارهم ما بين ثالث سنوات ونصف إلى ست سنوات )جوهر

حيث توفر له ، عداد للمدرسة النظاميةامتداد لدور املنزل وإالطفل وتكسبه فن الحياة السيما أن دورها تربوية تنموية تنش ئ  مؤسسة :رياض األطفال 

على تنميتها فيكتشف ذاته ويعرف قدراته ويعمل  وتتيح له فرص اللعب املتنوعة، بطريقة سوية هاتالرعاية الصحية وتحقق مطالب نموه وتشبع حاج

 
 
  ويتشرب ثقافة مجتمعه فيعيش سعيدا

 
 . (2012، )قناوي  مع ذاته ومع مجتمعه متوافقا

  :جراءات الدراسةإ

 : الدراسة منهج

 
 
وتفسير بياناتها  ، موضوع الدراسة حيث تم تحديد الظاهرة ، ملالءمته لطبيعة الدراسة الحالية وأهدافها استخدمت الباحثة املنهج الوصفي نظرا

 . بغرض توفير املعلومات التي تساعد في توضيحها القتراح الحلول املناسبة لها 
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 : الدراسةمجتمع 

( معلمة يعملن  864إذ بلغ عددهن )، هـ1440/1441تكون مجتمع الدراسة من جميع معلمات رياض األطفال في منطقة األحساء للعام الدراس ي 

لتحقيق هدف  هنوقد تم اختيار . ( روضة أهلية43( معلمة في )444( روضة حكومية و)43( معلمة في )420حيث كان توزيع عدد )، ( روضة86في )

التعليم/  إدارة إحصائية : املصدر). نظرهنطفال للكفايات التعليمية من وجهة األ الدراسة الرامي إلى التعرف على درجة امتالك معلمات رياض 

 . هـ(6/4/1441ه استخرجت من النت بتاريخ  1439/1440حساء/للعام األ 

 :  عينة الدراسة

،  من مجتمع الدراسة % 28,94بنسبة  من معلمات رياض األطفال  ( معلمة250عددها )ة بالطريقة العشوائية وبلغ تم اختيار عينة الدراس 

 . الخبرة يمثل أعداد هؤالء املعلمات والنسب املئوية لهذه األعداد موزعات على املؤهل العلمي وسنوات ( 1)والجدول 

 املؤهل العلمي وسنوات الخبرة توزيع أفراد عينة الدراسة حسب ل التكرارات والنسب املئوية: (1جدول )

 النسبة التكرار  الفئات  املتغير 

 % 20,17 43 دبلوم بعد الثانوية املؤهل 

 % 82,80 207 بكالوريوس  

 % 100 250 املجموع 

 % 6,17 45 ( سنوات 5من ) أقل  الخبرة سنوات 

 % 2,17 43 ( سنة 10) من أقل ى إل (5) من  

 % 8,40 103 ( سنة 15من ) إلى أقل ( 10من )  

 % 4,24 59 ( سنة 15من ) أكثر 

 % 100 250 املجموع 

 : الدراسةأداة 

)دراسة   مثل ميةالدراسات السابقة املتعلقة بموضوع الكفايات التعليدب النظري و األ لى ف الدراسة قامت الباحثة بالرجوع إ لتحقيق هد

قامت الباحثة بإعداد ، دبيات البحوث وخبرة الباحثة الشخصيةوفي ضوء أ  ،واالستفادة من أدواتها ((Lillvist, 2014 ودراسة (2011، خرونآ و  الحمال

، غير موافق، محايد، موافق، ة موافق بشد)في االستجابة عنه الخماس ي  "ليكرت" مقياس ( فقرة على تدريج 45النهائية من ) في صورته تكون  االستبيان

 : ( محاور 3ووزعت الفقرات على ) بشدة(فق غير موا

 . كفايات التعليمية ملهارة التخطيطتقيس ال (14لىإ  1)الفقرات : األول املحور 

 . ( تقيس الكفايات التعليمية ملهارة التنفيذ31ىإل 15)الفقرات : املحور الثاني

 . تقيس الكفايات التعليمية ملهارة التقويم  (45 إلى 32الفقرات ): املحور الثالث

 :  األداةصدق 

 :  الصدق الظاهري   •

املناهج وطرق التدريس ورياض  في ( من املختصين 11الغ عددهم )عرضها على عدد من املحكمين والبصدق األداة من خالل  تم التحقق من

بتوجيهاتهم ومقترحاتهم من إضافة فقرات جديدة مناسبة ووضع الفقرات في املجال الذي طفال وتم األخذ ن معلمات رياض األ وذوات الخبرة م األطفال

 . تنتمي إليه وحذف بعض الفقرات غير املناسبة

   :صدق التساق  •
وتم احتساب معامل ارتباط بيرسون بين أطفال رياض  من معلمات ( معلمة30وبلغ عددها )ة استطالعية داة الدراسة على عينتم تطبيق أ 

 :  ( يبين ذلك2وكذلك بين الفقرات واملحاور والدرجة الكلية ألداة الدراسة والجدول ) إليهالفقرات واملحور الذي تنتمي 
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   ية لألداةمعامالت ارتباط بيرسون بين الفقرات واملحور الذي تنتمي إليه وبين الفقرات واملحاور والدرجة الكل : (2جدول )

املحور األول: الكفايات   ارتباط بيرسون  املحور الفقرات 

التعليمية ملهارة  

 التخطيط 

املحور الثاني: 

الكفايات التعليمية  

 ملهارة التنفيذ 

املحور الثالث:  

الكفايات التعليمية  

  ملهارة التقويم

 الدرجة الكلية 

   املحور األول:

التخطيط الكفايات التعليمية ملهارة     

** 0.731 1 ارتباط بيرسون    **0.728 0.799 **  

 0.000 0.000 0.000 0.000 الداللة اإلحصائية 

 30 30 30 30 العدد

عد الخطط التدريسية "السنوية والفصلية  1
 
. أ

  .واألسبوعية واليومية "وفقا للبرنامج

** 0.750 ارتباط بيرسون   0.499 **   *0.372 0.554 **  

اإلحصائية الداللة   0.000 0.005 0.043 0.002 

 30 30 30 30 العدد

. أستعين باإلرشادات والتوجيهات والواردة بدليل املعلمة  2

  عند وضع الخطة.

** 0.641 ارتباط بيرسون   0.522 **  0.462 *  0.431 *  

 0.17 0.010 0.003 0.000 الداللة اإلحصائية 

 30 30 30 30 العدد

حقق 3
 
التوازن بين مختلف مجاالت األهداف التعليمية. . أ ** 0.544 ارتباط بيرسون     0.633 **  0.370 *  0.592 **  

 0.001 0.044 0.000 0.002 الداللة اإلحصائية 

 30 30 30 30 العدد

.  أصوغ األهداف السلوكية بطريقة قابلة للمالحظة  4

  والقياس.

** 0.577 ارتباط بيرسون   0.536 **  0.613 **  0.500 **  

 0.005 0.000 0.002 0.001 الداللة اإلحصائية 

 30 30 30 30 العدد

. أصوغ أهداف سلوكية تشمل كافة املستويات للمجاالت  5

املعرفية والوجدانية والنفس حركية وفق ما يتيح موضوع  

  التعلم.

** 0.592 ارتباط بيرسون   0.552 **  0.455 *  0.845 **  

اإلحصائية الداللة   0.001 0.002 0.12 0.000 

 30 30 30 30 العدد

 تناسب طبيعة النشاط.6
 
.أحدد أهدافا * 0.378 ارتباط بيرسون      *0.462  *0.426 0.396 *  

 0.030 0.019 0.010 0.040 الداللة اإلحصائية 

 30 30 30 30 العدد

. أختار التقنيات والوسائل املناسبة لتنفيذ النشاط.7 * 0.402 ارتباط بيرسون     0.507 **  0.402 *  0.845 **  

 0.000 0.028 0.004 0.028 الداللة اإلحصائية 

 30 30 30 30 العدد

. أحلل املحتوى التعليمي لبناء اإلجراءات املناسبة.8 ** 0.616 ارتباط بيرسون     0.387 *  0.460 *  0.545 **  

 0.002 0.011 0.035 0.000 الداللة اإلحصائية 

 30 30 30 30 العدد

. أخطط ملواقف تعليمية تثير مهارات ومستويات لتفكير  9

  عند األطفال.

** 0.845 ارتباط بيرسون   0.623 **  0.845 **  0.626 **  

 0.000 0.000 0.000 0.000 الداللة اإلحصائية 

 30 30 30 30 العدد

. أعد خطط عالجية ملشكلة تدني مستوى األطفال في  10

  مهارة ما.

** 0.875 ارتباط بيرسون   0.530 **  0.574 **  0.564 **  

 0.001 0.001 0.003 0.000 الداللة اإلحصائية 

 30 30 30 30 العدد

.أحدد أساليب التقويم املستخدمة في النشاط.11 ** 0.609 ارتباط بيرسون     0.855 **  396 *  0.402 *  

 0.028 0.030 0.000 0.000 الداللة اإلحصائية 

 30 30 30 30 العدد

. استخدم مصادر متنوعة عند التخطيط للنشاط.12 ** 0.525 ارتباط بيرسون      **0.552  **0.729 0.544 **  

 0.002 0.000 0.002 0.003 الداللة اإلحصائية 

 30 30 30 30 العدد

. أعد خطة نشاط بخطوات متسلسلة ومنظمة  13

  منطقيا.

* 0.383 ارتباط بيرسون    **0.473  **0.613 0.642 **  

 0.000 0.000 0.008 0.036 الداللة اإلحصائية 

 30 30 30 30 العدد

. اربط بين عناصر خطة النشاط من حيث األهداف  14

  واإلجراءات وخطوات سير النشاط.

** 0.623 ارتباط بيرسون    **0.543  **0.523 0.543 **  

 0.002 0.003 0.002 0.000 الداللة اإلحصائية 

 30 30 30 30 العدد

   املحور الثاني:

  الكفايات التعليمية ملهارة التنفيذ. 

  

** 0.731 ارتباط بيرسون   1 0.455 *  0.877 *  

* 0.356 0.000 الداللة اإلحصائية   0.012 0.000 

 30 30 30 30 العدد

. أطبق استراتيجيات التعلم الحديثة واملالءمة.15 ** 0.487 ارتباط بيرسون     0.396 *  0.383 *  0.875 **  
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 0.000 0.036 0.030 0.006 الداللة اإلحصائية 

 30 30 30 30 العدد

. أقدم النشاط بأسلوب علمي ينمي مهارة التفكير عند  16

  األطفال.

** 0.551 ارتباط بيرسون   0.544 **  0.523 **  0.623 **  

 0.000 0.003 0.002 0.002 الداللة اإلحصائية 

 30 30 30 30 العدد

. استخدم طرائق تدريس متنوعة إلثارة دافعية  17

  األطفال للتعلم.

** 0.663 ارتباط بيرسون   0.504 **  0.747 **  0.543 **  

 0.002 0.000 0.005 0.000 الداللة اإلحصائية 

 30 30 30 30 العدد

. أنوع في طرائق التعليم بما يناسب خصائص نمو  18

  األطفال.

** 0.580 ارتباط بيرسون   0.642 **  0.740 **  0.673 **  

 0.000 0.000 0.000 0.001 الداللة اإلحصائية 

 30 30 30 30 العدد

. استخدم استراتيجيات متنوعة بما يتناسب مع طبيعة  19

  النشاط.

** 0.681 ارتباط بيرسون   0.642 **  0.426 *  0.635 **  

 0.000 0.019 0.000 0.000 الداللة اإلحصائية 

 30 30 30 30 العدد

درس القيم واالتجاهات التي تتضمنها الوحدات  20
 
. أ

  التعليمية للمنهج.

** 0.649 ارتباط بيرسون   0.642 **  0.460 *  0.542 **  

 0.002 0.011 0.000 0.000 الداللة اإلحصائية 

 30 30 30 30 العدد

. أراعي الفروق الفردية بين األطفال أثناء تنفيذ  21

  النشاط.

** 0.595 ارتباط بيرسون   0.504 **  0.460 *  0.397 *  

 0.030 0.004 0.005 0.001 الداللة اإلحصائية 

 30 30 30 30 العدد

. استخدم األدوات والوسائل التعليمية املتنوعة  22

  واملناسبة في تنفيذ النشاط.

** 0.681 ارتباط بيرسون   0.763 **  0.831 **  0.609 **  

اإلحصائية الداللة   0.000 0.000 0.000 0.000 

 30 30 30 30 العدد

. أستعين بالتقنيات التعليمية املناسبة في تنفيذ  23

  النشاط.

** 0.768 ارتباط بيرسون   0.504 **  0.486 **  0.390 *  

 0.033 0.006 0.005 0.000 الداللة اإلحصائية 

 30 30 30 30 العدد

. أستخدم لغة عربية فصحى بسيطة مناسبة لألطفال.  24

  

* 0.370 ارتباط بيرسون   0.474 **  0.385 *  0.419 *  

 0.021 0.036 0.008 0.044 الداللة اإلحصائية 

 30 30 30 30 العدد

. أجرى أبحاث حول مشكالت عملية تتعلق بتنفيذ  25

  النشاط.

** 0.521 ارتباط بيرسون   0.737 **  0.433 *  0.489 **  

 0.006 0.017 0.000 0.003 الداللة اإلحصائية 

 30 30 30 30 العدد

.  أعالج املشكالت التي تحدث في بيئة التعلم بطريقة  26

  ودية.

** 0.547 ارتباط بيرسون   0.803 **   **0.641 0.629 **  

 0.000 0.000 0.000 0.002 الداللة اإلحصائية 

 30 30 30 30 العدد

على تهيئة البيئة الصفية املادية "والتي تشمل  . أحرص 27

درجة الحرارة. "  –التهوية  –"اإلضاءة   

* 0.457 ارتباط بيرسون   0.795 **   *0.412 0.595 **  

 0.001 0.022 0.000 0.011 الداللة اإلحصائية 

 30 30 30 30 العدد

. أتدرج في شرح النشاط من البسيط إلى املعقد.28 ** 0.858 *0.418* ارتباط بيرسون      **0.487 0.738 **  

 0.000 0.006 0.000 0.022 الداللة اإلحصائية 

 30 30 30 30 العدد

. أستخدم أساليب التعزيز املالءمة أثناء تنفيذ  29

  النشاط.

* 0.368 ارتباط بيرسون   0.610 **  0.515 **  0.695 **  

 0.000 0.004 0.000 0.046 الداللة اإلحصائية 

 30 30 30 30 العدد

. أربط موضوع النشاط بحياة األطفال والقيم الدينية  30

  واالجتماعية.

* 0.269 ارتباط بيرسون   0.510 **   *0.363 0.535 **  

 0.002 0.050 0.004 0.004 الداللة اإلحصائية 

 30 30 30 30 العدد

. أتبع أساليب متنوعة في إدارة املوقف التعليمي داخل  31

وخارجها.غرفة النشاط    

** 0.488 ارتباط بيرسون   0.551 **  0.438 *  0.569 **  

 0.001 0.015 0.002 0.006 الداللة اإلحصائية 

 30 30 30 30 العدد

   املحور الثالث:

 . التعليمية ملهارة التقويم  تالكفايا    

  

* 0.462 0.501**  ارتباط بيرسون   1 0.471 **  

 0.009  0.010 0.005 الداللة اإلحصائية 

 30 30 30 30 العدد

. أستخدم عملية التقويم املستمر.32 * 0.362 ارتباط بيرسون     0.682 **  0.453 *  0.703 **  
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   (0,05عند )* دالة ، (0,01** دالة عند )

إحصائيا ور والدرجة الكلية دالة وكذلك بين الفقرات واملحاإليه ن معامالت ارتباط بيرسون بين الفقرات واملحور الذي تنتمي أ ( 2الجدول )ظهر أ 

 ( مما يدلل على تحقق صدق االتساق.0,05أو )( 0,01ما عند مستوى داللة )أ 

 : الدراسة أداةثبات  

 (باخ ألفانكرو )بطريقة االتساق الداخلي حسب معادلة  يانالدراسة تم استخدام االتساق الداخلي للفقرات االستبللتأكد من ثبات أداة 

 . يبين هذه املعامالت (3والجدول ) ( معلمة30من )ة استطالعية مكونة داة الدراسة على عينأ حيث تم تطبيق ، للمجاالت واألداة ككل

  

 0.000 0.012 0.000 0.050 الداللة اإلحصائية 

 30 30 30 30 العدد

. أعدل في طرق التدريس حسب نتائج التقويم.33 * 0.370 ارتباط بيرسون      **0.838 0.431 *  0.419 *  

 0.021 0.018 0.000 0.044 الداللة اإلحصائية 

 30 30 30 30 العدد

. احرص على أن تكون عملية التقويم شاملة لجميع  34

  جوانب نمو وتعلم األطفال.

* 0.384 ارتباط بيرسون    **0.619 0.438 *  0.489 **  

 0.006 0.015 0.000 0.036 الداللة اإلحصائية 

 30 30 30 30 العدد

. استفيد من نتائج التقويم في الكشف عن األطفال  35

  ذوي االحتياجات الخاصة.

* 0.385 ارتباط بيرسون   0.798 **  0.474 **  0.536 **  

 0.002 0.008 0.000 0.036 الداللة اإلحصائية 

 30 30 30 30 العدد

. أطبق اختبارات وأدوات تشخيصية لتحديد نقاط  36

طفل.القوة ومواطن الضعف لكل     

** 0.524 ارتباط بيرسون    **0.541 0.498 **  0.387 *  

 0.035 0.005 0.002 0.003 الداللة اإلحصائية 

 30 30 30 30 العدد

. استخدم أساليب تقويم متنوعة تتناسب مع طبيعة  37

  النشاط.

** 0.572 ارتباط بيرسون   0.739 **  0.722 **  0.415 *  

 0.023 0.000 0.000 0.001 الداللة اإلحصائية 

 30 30 30 30 العدد

. أتابع سجالت التقويم التي تتضمن بيانات األطفال  38

  ومستوى تمكنهم من املهارات.

** 0.400 0.594**  ارتباط بيرسون   0.569 **  0.663 **  

 0.000 0.001 0.029 0.001 الداللة اإلحصائية 

 30 30 30 30 العدد

للنشاط. استخدم أداة تقويم مناسبة 39 ** 0.663 ارتباط بيرسون      **0.523 0.791 **  0.580 **  

 0.001 0.000 0.003 0.000 الداللة اإلحصائية 

 30 30 30 30 العدد

. أوجه أسئلة تقيس مستويات التفكير لدى األطفال.40 ** 0.758 0.458*  0.487**  ارتباط بيرسون     0.681 **  

 0.000 0.000 0.011 0.006 الداللة اإلحصائية 

 30 30 30 30 العدد

. أوظف نتائج التقويم في تحسين أداء األطفال.41 * 0.372 ارتباط بيرسون      **0.466 0.695 **  0.649 **  

 0.000 0.000 0.009 0.043 الداللة اإلحصائية 

 30 30 30 30 العدد

. أشرك األطفال في تقويم عملهم وتقويم أعمال  42

  زمالئهم. 

بيرسون ارتباط   0.437 *   **0.613 0.728 **  0.399 *  

 0.029 0.000 0.000 0.016 الداللة اإلحصائية 

 30 30 30 30 العدد

. استفيد من نتائج التقويم في تقويم وتطوير عمليتي  43

  التعلم والتعليم.

** 0.606 ارتباط بيرسون   0.391 *  0.449 *  0.385 *  

 0.036 0.013 0.033 0.000 الداللة اإلحصائية 

 30 30 30 30 العدد

. اتبع أساليب التقويم املستمر أثناء تنفيذ النشاط.44 ** 0.596 ارتباط بيرسون     0.409 *  0.399 *  0.378 *  

 0.039 0.029 0.025 0.001 الداللة اإلحصائية 

 30 30 30 30 العدد

. أربط عملية التقويم باألهداف املراد تحقيقها  45

  باستمرار.

** 0.717 0.487**  ارتباط بيرسون   0.637 **  0.524 **  

 0.003 0.000 0.000 0.006 الداللة اإلحصائية 

 30 30 30 30 العدد

** 0.799 ارتباط بيرسون  الدرجة الكلية   0.877 **  0.471 **  1 

  0.009 0.000 0.000 الداللة اإلحصائية 

 30 30 30 30 العدد
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  للمحاور واألداة ككل  (ألفا كرونباخ) لالستبانة الداخليمعامل التساق  :(3جدول ) 

 

  

  

 

 

أن  واعتبرت هذه النسب مناسبة لغايات هذه الدراسة، (0,85 – 0,80)تراوحت بين  الدراسةثبات محاور  قيم معامالتأن  (3الجدول ) يبين

 . مرتفعة ومقبولة ةبوهي نس (0,87لألداة ككل بلغ )الثبات  معامل

   :الوزن النسبي  
  بالرجوع لألدب النظري والدراسات السابقة واألخذ بآراء بعض خبراء القياس والتقويم تم اعتماد التدريج اآلتي لدرجة تحقق محاور وفقرات

   (4بالجدول )االستبانة كما مبين 

 ة على كل فقرة من فقرات الستبيانالوزن النسبي لتفسير تقديرات أفراد عينة الدراس :(4جدول ) 

 الدرجة  املتوسط الحسابي  

  1,80أقل من   1,00من 
 
 قليلة جدا

 قليلة 61. 2أقل من  81. 1من

 متوسطة  41. 3أقل من  62. 2من

 كبيرة  21. 4أقل من  42. 3من

  00. 5أقل من  22. 4من
 
 كبيرة جدا

  

 : املعالجة اإلحصائية 

 : في تحليل نتائج الدراسة واإلجابة عن أسئلتها حيث تم استخدام ( SPSSالبرمجية اإلحصائية ) الباحثة اعتمدت 

 . املتوسطات الحسابية •

 .  االنحرافات املعيارية •

  .اختبار )مان وتني( •

 .  تحليل التباين األحادي  •

 . املقارنات البعدية بطريقة )شيفيه( •

 :  ج ومناقشتهاالنتائتفسير  

 ؟  نظرهنللكفايات التعليمية من وجهة األطفال ما درجة امتالك معلمات رياض : السؤال األول  

 – للكفايات التعليمية األطفالواالنحرافات املعيارية لدرجة امتالك معلمات رياض ، املتوسطات الحسابية لإلجابة عن هذا السؤال تم حساب  

 :  يوضح ذلك (5) والجدول ، -من وجهة نظرهن -مهارة التخطيط ومهارة التنفيذ ومهارة التقويم 

   من وجهة نظرهن للكفايات التعليميةاألطفال درجة امتالك معلمات رياض  ل املعيارية املتوسطات الحسابية والنحرافات :(5جدول ) 
االنحرافات  الدرجة 

 املعيارية 

املتوسطات  

 الحسابية 

  املحور/ الفقرات 

الكفايات التعليمية ملهارة التخطيط :  املحور األول  4.12 0.431 كبيرة   م 

.والفصلية واألسبوعية واليومية "وفقا للبرنامجعد الخطط التدريسية "السنوية أ 4.10 0.813 كبيرة    1 

. بدليل املعلمة عند وضع الخطة ستعين باإلرشادات والتوجيهات والواردةأ 4.05 0.777 كبيرة    2 

حقق التوازن بين  4.17 0.765 كبيرة 
 
.مختلف مجاالت األهداف التعليميةأ   3 

.السلوكية بطريقة قابلة للمالحظة والقياسصوغ األهداف أ 4.33 0.528 كبيرة جدا    4 

.صوغ أهداف سلوكية تشمل كافة املستويات للمجاالت املعرفية والوجدانية والنفس حركية وفق ما يتيح موضوع التعلمأ 4.02 0.405 كبيرة    5 

.دافا تتناسب طبيعة النشاطأهحدد أ 4.11 0.553 كبيرة    6 

.التقنيات والوسائل املناسبة لتنفيذ النشاطختار أ 4.09 0.461 كبيرة    7 

.أحلل املحتوى التعليمي لبناء اإلجراءات املناسبة  4.03 0.630 كبيرة    8 

.التفكير عند األطفال خطط ملواقف تعليمية تثير مهارات ومستويات أ 4.19 0.836 كبيرة    9 

 معامل الثبات  املحور  م

 0,82  املحور األول: الكفايات التعليمية ملهارة التخطيط. 1

 0,85  املحور األول: الكفايات التعليمية ملهارة التنفيذ.  2

 0,85  املحور األول: الكفايات التعليمية ملهارة التقويم. 3

 0,87 األداة ككل 
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.طفال في مهارة ماأعد خطط عالجية ملشكلة تدني مستوى األ  4.08 0.770 كبيرة    10 

.التقويم املستخدمة في النشاط أساليبحدد أ 4.07 0.773 كبيرة    11 

.ستخدم مصادر متنوعة عند التخطيط للنشاطأ 4.35 0.584 كبيرة جدا    12 

.اط بخطوات متسلسلة ومنظمة منطقياعد خطة نشأ 4.06 0.438 كبيرة    13 

.جراءات وخطوات سير النشاطواإل ربط بين عناصر خطة النشاط من حيث األهداف أ 4.09 0.311 كبيرة    14 

الكفايات التعليمية ملهارة التنفيذ: املحور الثاني 4.11 0.320 كبيرة   

.أطبق استراتيجيات التعلم الحديثة واملالءمة 4.03 0.188 كبيرة    15 

.مهارة التفكير عند األطفالأقدم النشاط بأسلوب علمي ينمي  4.03 0.217 كبيرة    16 

.أستخدم طرائق تدريس متنوعة إلثارة دافعية األطفال للتعلم 4.09 0.725 كبيرة    17 

.أنوع في طرائق التعليم بما يناسب خصائص نمو األطفال 4.09 0.719 كبيرة    18 

.النشاطأستخدم استراتيجيات متنوعة بما يتناسب مع طبيعة  4.07 0.744 كبيرة    19 

درس القيم واالتجاهات التي تتضمنها الوحدات التعليمية للمنهج 4.32 0.547 كبيرة جدا 
 
.أ   20 

.أراعي الفروق الفردية بين األطفال أثناء تنفيذ النشاط 4.05 0.355 كبيرة    21 

.تنفيذ النشاط واملناسبة فيأستخدم األدوات والوسائل التعليمية املتنوعة  4.07 0.369 كبيرة    22 

.أستعين بالتقنيات التعليمية املناسبة في تنفيذ النشاط 4.00 0.353 كبيرة    23 

 24   . استخدم لغة عربية فصحى بسيطة مناسبة لألطفال 3.99 0.347 كبيرة 

.مشكالت عملية تتعلق بتنفيذ النشاطبحاث حول أأجرى  4.18 0.764 كبيرة    25 

.عالج املشكالت التي تحدث في بيئة التعلم بطريقة وديةأ 4.16 0.862 كبيرة    26 

" . درجة الحرارة، التهوية، ضاءة احرص على تهيئة البيئة الصفية املادية والتي تشمل "اإل  4.19 0.820 كبيرة   27 

.املعقد إلىفي شرح النشاط من البسيط  تدرج أ 4.25 0.750 كبيرة جدا    28 

.ثناء تنفيذ النشاطأساليب التعزيز املالءمة أستخدم  أ 4.20 0.582 كبيرة    29 

.األطفال والقيم الدينية واالجتماعيةربط موضوع النشاط بحياة أ 4.07 0.554 كبيرة    30 

.التعليمي داخل غرفة النشاط وخارجهاتبع أساليب متنوعة في إدارة املوقف أ 4.11 0.586 كبيرة    31 

الكفايات التعليمية ملهارة التقويم : املحور الثالث 4.09 0.318 كبيرة   

.التقويم املستمر استخدم عملية 4.13 0.554 كبيرة    32 

.أعدل في طرق التدريس حسب نتائج التقويم 3.98 0.577 كبيرة    33 

.تكون عملية التقويم شاملة لجميع جوانب نمو وتعلم األطفالاحرص على أن  4.04 0.451 كبيرة    34 

.طفال ذوي االحتياجات الخاصةاأل ستفيد من نتائج التقويم في الكشف عن أ 4.21 0.429 كبيرة جدا    35 

.أطبق اختبارات وأدوات تشخيصية لتحديد نقاط القوة ومواطن الضعف لكل طفل  3.86 0.947 كبيرة    36 

.ساليب تقويم متنوعة تتناسب مع طبيعة النشاطأستخدم  أ 3.94 0.605 كبيرة    37 

.ومستوى تمكنهم من املهارات األطفال تابع سجالت التقويم التي تتضمن بيانات أ 3.99 0.646 كبيرة    38 

.ستخدم أداة تقويم مناسبة للنشاطأ 4.23 0.776 كبيرة جدا    39 

.طفالاأل التفكير لدى  أسئلة تقيس مستويات أوجه  4.28 0.724 كبيرة جدا    40 

.أوظف نتائج التقويم في تحسين أداء األطفال 4.08 0.754 كبيرة    41 

.عمال زمالئهمأأشرك األطفال في تقويم عملهم وتقويم  4.28 0.603 كبيرة جدا    42 

.عمليتي التعلم والتعليمستفيد من نتائج التقويم في تقويم وتطوير أ 4.43 0.572 كبيرة جدا    43 

.ثناء تنفيذ النشاطأالتقويم املستمر أساليب تبع أ 4.19 0.508 كبيرة    44 

.ربط عملية التقويم باألهداف املراد تحقيقها باستمرارأ 3.97 0.645 كبيرة    45 

 الدرجة الكلية  4.12 0.272 كبيرة 

من وجهة   طفال للكفايات التعليميةاأل امتالك معلمات رياض لقياس درجة  واالنحرافات املعياريةاملتوسطات الحسابية قيم ( 5يبين الجدول )

( 0,272( وبانحراف معياري )4,12) طفال للكفايات التعليميةاأل وبلغ املتوسط الحسابي على الدرجة الكلية لدرجة امتالك معلمات رياض ، نظرهن

( وانحراف معياري 4,12بأعلى متوسط حسابي بلغ )الكفايات التعليمية ملهارة التخطيط األول املحور حيث جاء في املرتبة األولى ، وبدرجة كبيرة 

صوغ األهداف السلوكية بطريقة قابلة للمالحظة والقياس" على أعلى متوسط حسابي من بين فقرات املحور بمتوسط  أ ( " 4)وحصلت الفقرة ، (0,431)

مما يدل على مقدرة معلمات رياض األطفال على صياغة األهداف بطريقة قابلة للقياس ، ة كبيرة جدا ( وبدرج0,528( وبانحراف معياري )4,33حسابي )

قل متوسط حسابي من بين فقرات املحور أ  على. "عد خطة نشاط بخطوات متسلسلة ومنظمة منطقيا( "أ 13)بينما حصلت الفقرة ، واملالحظة

ن كانت تتفاوت وأ إيجابية ات تجاه مهارة التخطيط علموجهة نظر امل وهذا يعني أن. ( وبدرجة كبيرة 0,438راف معياري )( وبانح4,06حسابي )بمتوسط 

املحور املرتبة الثانية  تاله في. طفالفراد العينة متخصصات في مجال رياض األ أ من  (%82,20) لى أن نسبةوقد تعزو الباحثة ذلك إ . من مهاره ألخرى 

وهذا يعني أن وجهة نظر املعلمات عينة الدراسة تجاه  ( 0,320)وبانحراف معياري ، (4,11بمتوسط حسابي )، ايات التعليمية ملهارة التنفيذالكف الثاني

درس القيم واالتجاهات 20وحصلت الفقرة ). وان كانت تتفاوت من مهاره ألخرى  إيجابيةمهارة التنفيذ 
 
" في  التي تتضمنها الوحدات التعليمية للمنهج( "أ

 0,547معياري )( وبانحراف 4,32على متوسط حسابي )أ على املحور الثاني 
 
معلمات رياض األطفال بالقيم  مما يؤكد على وعي، ( وبدرجة كبيرة جدا
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قل على أ " . بية فصحى بسيطة مناسبة لألطفالستخدم لغة عر أ "( 24)بينما حصلت الفقرة  واالتجاهات التي تتضمنها الوحدات التعليمية باملنهج

وقد يعود ذلك لعدم إدراك بعض املعلمات ، ( وبدرجة كبيرة 0,347( وبانحراف معياري )3,99متوسط حسابي من بين فقرات املحور بمتوسط حسابي )

بمتوسط كفايات التعليمية ملهارة التقويم الاملرتبة الثالثة املحور الثالث  تاله في. ناسبة لألطفالاملبسيطة الفصحى البية عر اللغة  ما ألهمية استخد

ن كانت تتفاوت وإ إيجابية سة تجاه مهارة التنفيذ وهذا يعني أن وجهة نظر املعلمات عينة الدرا ، (0,318التوالي )وبانحراف معياري على ، (4,09حسابي )

( 4,43على متوسط حسابي )ير عمليتي التعلم والتعليم" على أ ستفيد من نتائج التقويم في تقويم وتطو "أ  (43حصلت الفقرة )حيث . من مهاره ألخرى 

ومستوى تمكنهم من  األطفال تابع سجالت التقويم التي تتضمن بيانات أ ( "38الفقرة )بينما حصلت و ، ( وبدرجة كبيرة جدا 0,572معياري )وبانحراف 

وتعزو الباحثة ذلك  ، ( وبدرجة كبيرة 0,464( وبانحراف معياري )3,99" على اقل متوسط حسابي من بين فقرات املحور بمتوسط حسابي ). املهارات

ين توافر كفايات  التي تب (2019ع نتائج دراسة عسيري )الية منتائج الدراسة الح واتقفت . ( طفل في الصف30- 25لكثرة عدد األطفال ويتراوح العدد من )

 دراسةنتائج مع و  ،الدراسة تبعا ملتغير عدد سنوات الخبرة  أفرادالتخطيط والتنفيذ والتقويم لتعليم املفاهيم العلمية بدرجة كبيرة غير أنها متفاوتة بين 

((Al-Dababneh et al, 2016 كشفت نتائجها أن كفاءات املعلمين في تطوير استراتيجيات التخطيط التدريس ي الفرعية قد احتلت املرتبة األولى  التي

( التي أكدت أن معرفة درجة تقدير معلمات رياض 2008العليمات )مع نتائج دراسة  ،التي يحتاج املعلمون إلى تطويرها كأهم الكفاءات التعليمية

قد حصلت على متوسط  كانت بدرجة تقدير مرتفعة ف، التقويم و ، التخطيطو ، الوسائلو ، األنشطةو ، سية في مجال األساليباألطفال ملهارتهن التدري

خير بمتوسط حسابي  األ ( في حين جاء مجال التقويم في الترتيب 3,95حيث جاء مجال األنشطة في الترتيب األول بمتوسط حسابي ) (3,85حسابي )

أن مستوى أداء معلمات رياض األطفال للكفايات التعليمية إلى ( التي توصلت 2001اسة الحالية مع نتائج دراسية ياسين )وتختلف نتائج الدر . (3,79)

 . ميةيتقان لجميع املهارات التعلإ تدريب و إلى ضعيف وبحاجة 

طفال للكفايات األ ( في درجة امتالك معلمات رياض α = 0. 05هل توجد فروق ذات دلله إحصائية عند مستوى الدللة )  ": السؤال الثاني

   ؟ التعليمية تعزى إلى متغير املؤهل العلمي 

عن هذا السؤال تم التحقق من اعتدالية التوزيع للبيانات حسب متغير املؤهل العلمي على الدرجة الكلية للكفايات حيث تبين من اختبار   لإلجابة

لحساب داللة الفروق بين رتب   ( ""Mann- Whitneyوتني مان )ذا تم باستخدام اختبار ن البيانات ال تتوزع توزيع طبيعي لأ  ( وفن ر سميكوملجروف )

وفقا ملتغير املؤهل العلمي  لالستبيانوعلى الدرجة الكلية  االستبيانالكفايات التعليمية على محاور  على استبيان طفالاأل استجابات معلمات رياض 

 :  ( يبين ذلك6والجدول )( بكالوريوس، بعد الثانوية دبلوم)

الكفايات   استبيانير املؤهل العلمي على محاور طفال حسب متغاأل نتائج اختبار مان وتني لدللة الفروق بين رتب استجابات معلمات رياض  : (6جدول ) 

 ستبيان ليمية وعلى الدرجة الكلية لال التع 
ستبيانال  محاور  عدد   املؤهل 

 األفراد 

املتوسطات  

 الحسابية 

النحرافات  

 املعيارية 

متوسط  

 الرتب

مستوى   قيمة  U مجموع الرتب

 الدللة 

هارة  مل   الكفايات التعليمية: حور األول امل

. التخطيط  

 0.230 3947.0 25475.00 123.07 0.430 4.11 207 بكالوريوس

بعد  دبلوم

 الثانوية

43 4.19 0.438 137.21 5900.00 

املحور الثاني: الكفايات التعليمية   ملهارة  

 التنفيذ.

 0.948 4422.5 25950.50 125.36 0.317 4.11 207 بكالوريوس

دبلوم بعد 

 الثانوية

43 4.11 0.337 126.15 5424.50 

هارة  مل    الكفايات التعليمية: ور الثالثاملح

.التقويم  

 0.645 4253.0 26176.00 126.45 0.315 4.12 207 بكالوريوس

دبلوم بعد 

 الثانوية

43 4.09 0.312 120.91 5199.00 

. لدرجة الكلية للمقياسا  0.732 4303.0 25831.00 124.79 0.271 4.11 207 بكالوريوس 

بعد  دبلوم

 الثانوية

43 4.13 0.279 128.93 5544.00 

  على استبيان طفال رياض األ حصائية بين رتب استجابات معلمات إ لى عدم وجود فروق ذات داللة ( إ 6الجدول ) في) وتني  اختبار )مان ائج تشير نت

داللة ككل حيث كانت مستوى ال ستبيانس( على جميع املحاور وعلى اال بكالوريو ، بعد الثانوية دبلوم الكفايات التعليمية حسب متغير املؤهل العلمي )

أن معلمات رياض األطفال يمتلكن نفس الكفايات التعليمية بغض النظر عن مؤهلهن   إلىتعزو الباحثة هذه النتيجة ، (0,05من ) أكبرحصائية اإل 

التي تركز على مهارات التخطيط والتنفيذ  التأهيل العلمي والدورات التدريبيةو  الزيارات التوجيهية من قبل املشرفين التربويين  العلمي لخضوعهن لنفس

رجة امتالك عدم وجود اختالف في دإلى ي تشير الت( 2006) هودراسة حمادن( 2001ائج دراسة ياسين )مع نت الحالية الدراسةنتائج  واتفقت والتقويم،

( التي أثبتت وجود فروق  1999واختلفت نتيجة الدراسة الحالية مع نتيجة دراسة الخليل ). معلمات رياض األطفال للكفايات التعليمية باختالف املؤهل

 . الكفايات التعليمية تعزى ملتغير املؤهل العلميدالة إحصائيا في ممارسة 
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طفال للكفايات األ في درجة امتالك معلمات رياض ( α = 0. 05فروق ذات دلله إحصائية عند مستوى الدللة )  "هل توجد: السؤال الثالث 

 ؟  التعليمية تعزى إلى متغير سنوات الخبرة

  ( كوملجروف سميرنوف)تم التحقق من اعتدالية التوزيع للبيانات حسب متغير سنوات الخبرة على الدرجة الكلية للكفايات حيث تبين من اختبار 

رافات  تم استخراج املتوسطات الحسابية واالنح حيثعن هذا السؤال  لإلجابة األحادي ن البيانات تتوزع توزيع طبيعي لذا تم استخدام تحليل التباين أ 

ولبيان داللة الفروق اإلحصائية بين املتوسطات  ، متغير سنوات الخبرة  طفال للكفايات التعليمية حسباأل درجة امتالك معلمات رياض ل املعيارية

 .  وضح ذلكت( أدناه 8( و )7والجدولين )، الحسابية تم استخدام تحليل التباين األحادي 

طفال للكفايات  األ ثر متغير سنوات الخبرة على درجة امتالك معلمات رياض عيارية وتحليل التباين األحادي ألوالنحرافات امل املتوسطات الحسابية  :(7جدول ) 

 التعليمية 

لتعليمية حسب متغير طفال للكفايات ا األ وجود فروق ظاهرية بين املتوسطات الحسابية لدرجة امتالك معلمات رياض  (7يتبين من الجدول ) 

 :  ( يبين ذلك8والجدول ) األحادي تحليل التباين ولبيان داللة الفروق بين املتوسطات الحسابية تم استخدام ، سنوات الخبرة 

 طفال للكفايات التعليمية حسب متغير سنوات الخبرة األ حادي لدللة الفروق بين املتوسطات الحسابية لدرجة امتالك معلمات رياض األ تحليل التباين : (8جدول )

اإلحصائيةالدللة  ف  متوسط املربعات  درجات الحرية  مجموع املربعات  مصدر التباين املحور   

الكفايات  :  املحور األول 

التعليمية ملهارة  

. التخطيط  

 0.000 15.557 2.462 3 7.385 بين املجموعات 

 0.158 246 38.927 داخل املجموعات 

  249 46.312 الكلي 

الكفايات  : املحور الثاني

. التعليمية ملهارة التنفيذ  

 0.000 6.382 0.613 3 1.839 بين املجموعات 

 0.096 246 23.632 داخل املجموعات 

  249 25.472 الكلي 

الكفايات  : املحور الثالث

. التعليمية ملهارة التقويم  

 0.836 0.285 0.028 3 0.085 بين املجموعات 

 0.100 246 24.522 داخل املجموعات 

  249 24.607 الكلي 

 0.000 10.035 0.668 3 2.004 بين املجموعات  الدرجة الكلية للمقياس 

 0.067 246 16.379 داخل املجموعات 

  249 18.384 الكلي 

  

املتوسطات   العدد  سنوات الخبرة  املحور 

 الحسابية 

النحرافات  

 املعيارية 

الكفايات التعليمية ملهارة  : املحور األول 

 التخطيط 

سنوات  (5)قل من أ  45 3.82 0.479 

سنوات (10قل من)سنوات إلى أ (5)من   43 4.00 0.406 

سنة  ( 15)قل من إلى أ (10)من   103 4.27 0.354 

كثر أ سنة ف 15  59 4.20 0.397 

 0.431. 4.12 250 الكلي 

الكفايات التعليمية ملهارة  :  املحور الثاني

 التنفيذ

( سنوات 5أقل من )  45 3.95 0.388 

(سنوات 10( سنوات إلى أقل من)5من )  43 4.06 0.304 

( سنة 15( إلى أقل من )10من )  103 4.17 0.278 

سنة فأكثر  15  59 4.16 0.301 

 0.320 4.11 250 الكلي 

املحور الثالث: الكفايات التعليمية ملهارة  

 التقويم

( سنوات 5أقل من )  45 4.08 0.349 

(سنوات 10أقل من)( سنوات إلى 5من )  43 4.14 0.282 

( سنة 15( إلى أقل من )10من )  103 4.12 0.315 

سنة فأكثر  15  59 4.12 0.315 

 0.314 4.11 250 الكلي 

( سنوات 5أقل من ) الدرجة الكلية للمقياس   45 3.95 0.327 

(سنوات 10( سنوات إلى أقل من)5من )  43 4.07 0.249 

( سنة 15)( إلى أقل من 10من )  103 4.19 0.233 

سنة فأكثر  15  59 4.16 0.246 

 0.272 4.12 250 الكلي 
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طفال للكفايات التعليمية تعزى ملتغير األ لدرجة امتالك معلمات رياض ( α = 0. 05)وجود فروق ذات داللة إحصائية  (8) يتبين من الجدول 

حصائيا عند إ في حين لم تظهر فروق دالة . (0,05) حيث كانت مستوى الداللة اقل من، الثاني وفي األداة ككلاملحور ول و األ املحور الخبرة في سنوات 

ين ( يب9حصائيا تم استخدام املقارنات البعدية بطريقة شيفيه والجدول )إ ولبيان الفروق الزوجية الدالة . ( على املحور الثالث0,05مستوى داللة )

 .  ذلك

  املقارنات البعدية بطريقة شيفيه :(9جدول )

حصائية اإل الداللة  فرق املتوسطات  الخبرة  (J) الخبرة  (I) املحور   

الكفايات  : املحور األول 

ملهارة التخطيط التعليمية    

سنوات  5قل من أ سنة  15من إلى أقل  10من    0.452 *  0.000 

سنة فاكثر  15  0.381 *  0.000 

سنوات  10قل من سنوات إلى أ 5من  سنة  15من إلى أقل  10من    2.69 *  0.004 

الكفايات :  املحور الثاني

 التعليمية ملهارة التنفيذ 

سنوات  5قل من أ سنة  15من إلى أقل  10من    0.224 *  0.001 

سنة فاكثر  15  0.214 *  0.008 

سنوات  5قل من أ الدرجة الكلية للمقياس  سنة  15قل من أ إلى 10من    0.238 *  0.000 

سنة فاكثر  15  0.213 *  0.001 

 إ ( وجود فروق دالة 9ظهر الجدول )أ 
 
لكفايات التعليمية ملهارة ا وعلى املحور الثاني  ملهارة التخطيطلكفايات التعليمية ول ا حور األ على امل حصائيا

( سنة ولصالح من 15قل من )( إلى أ 10( سنوات وبين فئة من )5من ) قلمقياس حسب سنوات الخدمة بين فئة أ وكذلك على الدرجة الكلية لل التنفيذ

( سنة فأكثر ولصالح  15( سنوات وبين من خدمتهم )5ن )قل محصائيا بين من خدمتهم أ إ روق دالة ظهر فكما أ ، ( سنة15( إلى أقل من )10خدمتهم من )

تزود معلمة رياض باألساليب واالستراتيجيات التدريسية  التدريسية سنوات الخبرة إن  إلىتعزو الباحثة هذه النتيجة . ( سنة فأكثر15من خدمتهم )

 األنشطة بالروضة، وإنتاجوصقل مهارات تخطيط وتنفيذ  نمية القدراتوتساهم في رفع الوعي والفكر وت وتساعد في التمكن من املادة العلمية، املتنوعة،

 إلى ا ، الوسائل التعليمية املختلفة واستخدام
 
األمر الذي  اثناء الخدمة التي تشترك فيها املعلمة وورش العمل لدورات التدريبيةكما يرجع السبب أيضا

  التربويات من خالل باإلضافة الى توجيهات املشرفات املتنوعة،القدرات واملهارات  واألنشطة وتعزيز ودعم يمكنها من إضافة وتعديل العديد من الخبرات 

 على التحضير دفاترم وتقويالصفية  األنشطةامليدانية وتقويم  اتالزيار 
 
  والثقة بالنفس املنهي األداءالتحسن النوعي في مستوى  األمر الذي ينعكس إيجابا

الشخصية لألطفال وطبيعة نموهم وطرق تفكيرهم مما يعين االحتكاك اليومي واملباشر باألطفال يساعد في االملام بالسمات  أن افة إلى. باإلضوالطمأنينة

تبين  ( التي2010ومومني )دراسة خزعلي  مع نتيجةالدراسة الحالية  وتتفق نتيجة على إدارة الصف واختيار أساليب التعليم وطرق التقويم املالءمة،

حصائيا في درجة امتالك املعلمات للكفايات التدريسية تعزى لسنوات الخبرة التدريسية ولصالح املعلمات ذوات الخبرة التي تزيد إ وجود فروق ذات داللة 

بين عدد سنوات   حصائياإ ( التي أكدتا على عدم وجود عالقة دالة Selven,2003)  ( ودراسة سيلفن2001دراسة ياسين )وتختلف مع . ( سنوات6عن )

   األطفال. الخبرة في العمل برياض األطفال ودرجة توافر الكفايات التعليمة واألدائية األساسية لدى معلمات رياض

 :  التوصيات

 :  الباحثة بما يلي توص ي ةفي ضوء نتائج الدراس 

 .  درجة امتالك معلمات رياض األطفال للكفايات التعليمية من وجهة نظر املشرفات التربويات جراء دراسة ملعرفةإ  •

 .  طفال للكفايات الشخصيةدرجة امتالك معلمات رياض األ لى قياس إ إجراء دراسات تهدف  •

 .   والحلول املقترحة لهااض األطفال عند ممارستهن لكفاية التقويم جراء دراسات حول املعوقات التي تواجه معلمات ريإ  •

 :  املراجع 

: املراجع العربية:
ا
 أول

.  عداد معلمات رياض األطفال في مصر على ضوء املستجدات التربوية في مجال تربية الطفل إتصور مقترح لتطوير برامج ( 2001) ،.ا ، إبراهيم  .1

 .  164 – 101أول، جزء  47جلد امل، املنصورة جامعة ، مجلة كلية التربية باملنصورة . دراسة تحليلية ميدانية

مجلة  . القومية لرياض األطفال في مصرالكفايات املهنية الالزمة لتنمية معلمة الروضة تنمية مستدامة في ضوء املعايير  (2014) ،.ر، براهيم إ   .2

 . 312-171، 19ع  ،6جلدامل، جامعة اإلسكندرية، الطفولة والتربية كلية التربية

 .الكتب القاهرة: عالم  1، طمهاراته  -تحليله –( التفاعل الصفي، مفهومه 2002) ،م.إبراهيم، م. وحسب هللا،  .3
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Abstract: This study aimed to identify the degree to which kindergarten teachers in Al-Ahsa region possess 
educational competencies from their point of view in light of the variables of the educational qualification and 
years of experience for the academic year 1440/1441, to achieve this aim, the study adopted the descriptive 
approach. A questionnaire consisting of (45) skills distributed on three educational competencies has been 
prepared. It is the adequacy of planning, adequacy of implementation, and adequacy of evaluation. After testing 
for validity and reliability, it was applied to a sample of kindergarten teachers with number of (250) female 
teachers. Results of the study showed that the degree of kindergarten teachers possessing educational 
competencies ranges between a large degree and a very large degree, the study indicated that there were no 
statistically significant differences at the level of significance (α=0.05) in the degree of female teachers' acquisition 
of educational competencies due to the variable of the educational qualification, it also indicated that there were 
statistically significant differences attributable to the variable of years of experience and in favor of those with 
more than 10 years of experience. 

Keywords: kindergarten; planning adequacy; implementation adequacy; evaluation adequacy; years of experience  
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