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   يف حمافظة تعز  األطفالمربيات رياض 

  *)دراسة ميدانية(
  *صادق عبده سيف املخاليف. د                                                       

  **عبده سعيد الصنعاين.                                                        أ
 

وأولتـها  ، الكتابات التخصصية مربية الروضة بكـثري مـن العنايـة   تناولت الكثري من الدراسات و 
، فعليها تقع مسئولية ترمجـة رسـالة الروضـة     ، أمهية خاصة كوا حمور عمل الروضة وأساسه      

ويترتب على جناحها يف واجباا ووظائفها؛ جناح الروضـة يف حتقيـق غايتـها يف اإلسـهام يف التنميـة           
لقيم يف عقله وقلبـه وتوجيـه ممارسـاته مبـا يـستقيم مـع هـذه           املتوازنة لشخصية الطفل وغرس ا    

الغاية بالتعاون مع أولياء األمور وبعمل تكاملي مع بقية أعضاء اهليئات العاملة يف الروضـة وعلـى      
  . رأسها اإلدارة التنفيذية

لـدور   وهذا أمر بديهي نظراً ل- الزاوية يف العملية التربوية    رإذ تعد مربية األطفال يف الروضة حج      
 فعلى عاتقها تلقى مسئولية تفعيل العملية التربوية برمتـها، ومل          -الذي تقوم به يف هذه العملية     

 واملعلومات، بل تعدى ذلـك إىل تنظـيم البيئـة التربويـة املاديـة           فيعد دورها مقتصراً على نقل املعار     
فق مع قدراته وحاجاته والنفسية، وامليسرة لعملية التعلم وجعلها ممتعة ويف متناول كل طفل مبا يت

  ).٣١ : ٢٠٠١مرتضى، (وميوله واهتماماته 
وهنا ينبغي اإلشارة إىل أن األدبيات السابقة عادة ما تعنون هذا اجلانب مبربية أو معلمـة الروضـة      
وال تقل معلمي آو مريب الروضة مع  التأكيد على أن األصل يف اللغة التـذكري،  إن هـذا التخـصيص               

 لدور األم، ومن هنا ميكن القـول أن الـشرط األول   ةرياض األطفال مرحلة تكميلي   يؤكد على أن مرحلة     
  . يف من يقوم بتربية هذا الطفل يف هذه املرحلة أن يكون من اإلناث

هي اليت تقوم بتربية الطفل يف مرحلة الروضـة وتـسعى إىل حتقيـق األهـداف التربويـة             فاملربية  
تقـوم بـإدارة النـشاط وتنظيمـه يف      و ،لعمرية لتلك املرحلة  املنهاج مراعية اخلصائص ا    اليت يتطلبها 

غرفـة النـشاط وخارجهـا إضــافة إىل متتعهـا مبجموعـة مــن اخلـصائص الشخـصية واالجتماعيــة        
  .)١٧٤:  ٢٠٠٥حمامدة ، ( والتربوية اليت متيزها عن غريها من معلمات املراحل العمرية األخرى

ووضـعتها  ، مسألة اختيار املربية  ، ية برياض األطفال  ومن األمور اليت أكدت عليها الكتابات املعن      
يف سلم األولويات اليت ينبغي على إدارة الروضة العناية ا وإيالئها اهتماماً يف مـضامني وظائفهـا          

                                                        
بحوث ودراسات اجلدوى مضن دراسة م اكم  عن ر ض األطفال يف حمافظة تعز*  ل أجریت هذه ا راسة  رشاف ومتویل مركز ا
سم  الرتیة* تاذ ورئ س  ب ا ق سا دس  بیة الرتیة/ مل اخلاصة ا  . امعة تعز/ لك

نفس الرتبوي** سم  مل ا ید  ل  بق بیة الرتیة / مع   . امعة تعز/ لك
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وترمجتها يف تنظيم العمل والسعي إىل جعلـه واقعـاً يـرى ويـشاهد يف      ، املختلفة ومنها التخطيط  
ويـشكل االختيـار عمليـة تربويـة وفنيـة          ... ليت حددت الختيار املربية   وفق الشروط واملعايري ا   ، الروضة

  . وإدارية مركبة
، ويأيت التدقيق والتحري يف اختيار املربية ليس فقط كوا مربية ذات مهمة مباشرة مع األطفال   
ة بقدر ما يأيت اعترافاً بدورها يف اإلدارة واإلشراف بعامة والتخطيط خباصة، لذا تـسعى هـذه الدراسـ     

  .إىل التعرف على واقع مربيات أطفال الروضة يف حمافظة تعز من وجهة نظرهن
 

من املالحظ يف السنوات القليلة املاضية إنتشار رياض األطفال بنسبة كبرية عما كانت عليه             
مـام  يف السنوات السابقة يف حمافظة تعز، وهذا االنتشار الكبري لِرياض األطفال يـستدعي الوقـوف أ   

واقع مربية األطفال يف الروضة، من حيـث مـدى إمكاناـا ومؤهالـا ومهامهـا واملـشكالت الـيت                 
تواجهها، فمربية األطفال هي أم أوالً ومربية ثانياً، حتتـاج إىل أن يكـون لـديها مهـارات متعـددة ختـدم           

ى تـصميم برنـامج   أغراضاً خمتلفة، فهي حباجة إىل إحاطة كاملة بالربنامج التربوي، بل والقدرة علـ    
مرن يتالءم مع احتياجات األطفال اخلاصة، ويقوم على التجربة الذاتية هلم، والنشاط اخلـاص ـم،               
حبيث تتوافر هلم االستمرارية يف اخلربات اليت متتد معهم من الروضة إىل املدرسة األساسية، وبالتايل 

عـد وجودهـا شـرطاً أساسـياً لوجـود      فإن الدراسة احلالية قد اختذت موضوعها مربية األطفال اليت ي     
الروضة خاصة يف مثل هـذا التطـور امللحـوظ يف انتـشار ريـاض األطفـال، ولـذلك تتبلـور مـشكلة                      

  :الدراسة يف التساؤالت اآلتية
 ما مؤهالت وختصصات مربيات األطفال يف الروضة؟ .١
 ما خربات مربيات األطفال يف الروضة وما مدى حصوهلن على التدريب؟ .٢
ملربيات يف ختطيط العمل التربوي، وما الوسائل الـيت يـستخدمنها أثنـاء أداء    هل تشارك ا   .٣

 مهامهن؟
ما مـدى مـسامهة املربيـة يف إعـداد الوسـائل التعلميـة لألطفـال ، واخلطـط التربويـة،                    .٤

 والسجالت اخلاصة بعمل املربيات ؟
 سهن؟ ما الشروط اليت جيب أن تتوفر يف مربيات األطفال من وجهة نظر املربيات أنف .٥
 ؟. ما طبيعة التقارير وأنواعها اليت يفترض أن تقوم املربية بإعدادها من وقت ألخر .٦
 ما املهام االخرى اليت تقوم ا املربية يف الروضة اىل جانب دورها كمربية؟ .٧
 ما الصعوبات اليت تواجهها املربية أثناء ممارسة عملها يف الروضة؟ .٨
  املربية على طفل الروضة؟ما أبرز املشكالت السلوكية اليت تالحظها .٩
ما مدى مراعاة الربنامج التربوي  جلوانب النمو املختلفةألطفال الروضة مـن وجهـة نظـر      .١٠

 املربيات؟ 
ما املقترحات اليت تعمل على تطوير الربنامج التربـوي لريـاض األطفـال مـن وجهـة نظـر           .١١

 املربيات؟
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  :دف الدراسة احلالية اىل التعرف على اآليت

 .مؤهالت وختصصات مربيات األطفال يف الروضة .١٢
 .خربات مربيات األطفال يف الروضة ومدى حصوهلن على التدريب .١٣
مدى مشاركة املربيات يف ختطيط العمل التربوي والتعرف على الوسائل اليت تستخدمها  .١٤

 .أثناء أداء مهامهن
ط التربوية، والسجالت مدى مسامهة املربية يف إعداد الوسائل التعلمية لألطفال ، واخلط .١٥

 .اخلاصة بعمل املربيات
 .الشروط اليت جيب أن تتوافر يف مربيات األطفال من وجهة نظر املربيات أنفسهن .١٦
 ..طبيعة التقارير وأنواعها اليت يفترض أن تقوم املربية بإعدادها من وقت ألخر .١٧
 .املهام االخرى اليت تقوم ا املربية يف الروضة اىل جانب دورها مربية .١٨
 .الصعوبات اليت تواجهها املربية أثناء ممارسة عملها يف الروضة .١٩
 .أبرز املشكالت السلوكية اليت تالحظها املربية على طفل الروضة .٢٠
مدى مراعاة الربنامج التربوي  جلوانب النمـو املختلفـةألطفال الروضـة مـن وجهـة نظـر                .٢١

 .املربيات
ج التربوي لرياض األطفال من وجهة التعرف على املقترحات اليت تعمل على تطوير الربنام .٢٢

 .نظر املربيات

 
  :تنبع أمهية الدراسة واحلاجة إليها مما يأيت

  .أمهية مربيات أطفال الروضة باعتبارهن حمور العملية التربوية التعلمية  -
 .توفري املعلومات امليدانية عن واقع مربيات رياض األطفال يف حمافظة تعز   -
دة املسئولني يف وزارة التربية والتعليم واجلهات املعنية على معرفة اجلوانب االجيابية لدى مساع   -

  .املربيات والبناء عليها ومعرفة جوانب الضعف والعمل على تالفيها
 . فتح الطريق أمام دراسات أخرى الحقة يف جمال مربيات رياض األطفال    -

 
-   

تقوم بتربية الطفل يف مرحلـة الروضـة و تـسعى إىل حتقيـق األهـداف التربويـة الـيت              هي اليت   
وتنظيمـه    بإدارة النـشاط   ميتطلبها املنهاج مراعية اخلصائص العمرية لتلك املرحلة، وهي اليت تقو         

ضافة إىل متتعها مبجموعة من اخلـصائص الشخـصية واالجتماعيـة و           إيف غرفة النشاط و خارجها      
  .)٣٢ :٢٠٠١مرتضى ( متيزها عن غريها من معلمات املراحل العمرية األخرىالتربوية اليت
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-   
هي مؤسسة تربوية اجتماعية تسهم يف تربية األطفال الذين تتراوح أعمارهم من ثالث إىل ست         
سنوات، ودف إىل حتقيق النمو املتكامل لألطفال من مجيع اجلوانب اجلسمية والعقلية والنفسية       

السلوكية، باإلضافة إىل تنمية قدرام عن طريق الربامج واألنشطة واألساليب املناسـبة حلاجـات       و
  )٢٨٧ :٢٠٠٥األغربي،( هذه املرحلة من العمر

 
تقتصر حدود الدراسة احلالية على مربيات أطفال الروضة يف حمافظة تعز مـن وجهـة نظـرهن                

روضة من رياض حمافظـة تعـز حـدوداً    ) ٤١(مربية يف ) ٦٤(مهاحدوداً موضوعية ومكانية ، وعينة قوا   
بشرية، باإلضافة إىل األداة والوسائل االحصائية املستخدمة فيها،  كما تتحدد زمانياً بالعام امليالدي         

)٢٠٠٨. (    
 

 أن ياخـذ بعـني   أن أي جهـد  تربـوي يـستهدف االصـالح والتطـوير ينبغـي          ) ١٩٩٧(يرى كوجاك     
االعتبار قضية إعداد وتدريب مربية اطفال الروضة املستمر أثناء اخلدمة ، النه مهما توافر من مبـاين          
وبرامج ووسائل وتقنيات حديثة وامناط ادارية واساليب اشراف وتوجيه علـى قـدر كـبري مـن الكفايـة              

ا صـفات شخـصية ومهنيـة       والعصرية، فاا لن تستطيع ان حتدث التطوير املنشود دون مربية هل          
(  متكنها من احداث التكامل بني هذا كله وترمجته اىل مواقف تعلميه على درجة كبرية من الفعالية       

   ).١٥ :٢٠٠٨أبو الليل وسالمة،
 الـيت ينبغـي أن تتمتـع     - كما توردها االدبيات الـسابقة     -من هنا كان لزاما تناول هذه اخلصائص      

مرحلـة ريـاض   ( يع القيام باملهام املنوطة ا مـع فئـة عمريـة   ا مربية أطفال الروضة، كي تستط     
  .اضحى االهتمام ا ضرورة حياتيه ومسئولية حضارية وتنموية) األطفال
 

  :و اآليتنـحرسم أهل االختصاص مجلة من اخلصائص للمربية يوردها الباحثان بتصرف على ال 
-أ   

أن تتمتـع بالرغبــة واالسـتعداد، واإلميــان بقـدراا مــن ناحيـة وبقــدرات األطفـال علــى الــتعلم      
واالستيعاب من ناحية ثانية، ومعرفة أهداف الروضة ومتثلها، وان تتمتع بالنشاط والتجـدد واحليويـة            

لـها مـع األطفـال،    والصحة، والقدرة على إشاعة االهتمام بكل األطفال، واإلجيابية واالحترام يف تعام      
والكفاءة واإلبداع، والتنوع والتنويع يف الوسائل وأساليب التعامل مع األطفـال، والبـساطة واملظهـر               
احلسن، والقدرة على استعمال اللغة بتمكن، والقدرة على التأثري وإحداث التغيري يف سلوك األطفال،         

 .والذوق الرفيع يف التعامل واالختيار، والتذوق وحب اجلمال
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    -ب
•  

أن تكون املربية الئقة طبياً ال تعاين من أمراض ميكن أن تعوقها عن القيـام بعملـها علـى أكمـل               
 وجه، وأن تكون سليمة احلواس وخالية مـن العاهـات أو العيـوب اجلـسمية الـيت ميكـن أن تـؤثر علـى         
توافقها من األطفال أو تؤدي إىل تعلم خاطئ مثل الثأثأة وغريها من عيوب النطق، وأن تتمتع باللياقة    
البدنية حيث يتوقع األطفال من املربية أن تشاركهم لعبهم ونشاطهم ويـسعدهم ذلـك كـثرياً، وأن     

بسيط تقوم بـه  تتوافر فيها احليوية والنشاط حىت ال تشعر بالتعب املستمر واإلجهاد بعد كل عمل         
جيعلها أقل كفاية وحيد من نـشاطها واهتماماـا تـدرجيياً إىل أن تتحاشـى كـل جهـد مهمـا كـان                       
بــسيطاً ممــا يقلــل مــن محــاس األطفــال وفاعليتــهم يف األنــشطة املختلفــة، وأن ــتم مبظهرهــا  

طفال، وتعترب وهندامها دون املبالغة حبيث تتوخى البساطة يف األلوان بشكل ينمي الذوق الفين يف األ  
 ).١٧٨: ٢٠٠٥الناشف، (األلوان الزاهية اهلادئة مناسبة ملربية الروضة

•   

أن تكون على قدر من الـذكاء يـساعدها علـى التـصرف احلكـيم وحـل املـشكالت الـيت                    .١
تصادفها يف املواقف التعليمية املختلفة، كما يتوقع من مربية الروضـة أن تكـون سـريع       

  .سنة التصرف يف املواقف املفاجئةالبديهة، ح
أن تتميز بدقة يف املالحظـة متكنـها مـن مالحظـة أطفاهلـا وتقيـيم تقـدمهم اليـومي                 .٢

 .واستغالل كل فرصة ملساعدم على النمو بشكل شامل ومتكامل
أن تكون لديها القدرة والقابلية إلدراك املفاهيم األساسية يف العلوم والرياضيات واللغـة       .٣

داب إىل جانب نظريات علم النفس والتربية وعلم االجتماع غريها من جمـاالت   والفنون واآل 
 .الدراسة اليت يتضمنها برنامج اإلعداد التربوي

 واملنـاخ التربـوي ويف   يأن تكون قادرة علـى االبتكـار والتجديـد املـستمر يف اجلـو التعليمـ               .٤
شجيعهم علـى   طبيعة األنشطة ونوعية الوسائل التعليمية اليت توفرهـا لألطفـال لتـ           

 .ةالتعلم الذايت ومتابعة  االهتمام مبوضوعات اخلربة التعليمي
أن تدرك أن جمال العمل يف الروضة حيتاج إىل املتابعة الواعيـة للفكـر التربـوي املعاصـر،                 .٥

 .فتحرص على مواصلة الدراسة واالطالع والنمو املهين كمربية ألطفال الروضة
 برامج تربية الطفولة املبكرة ويف الوسائط املتعددة أن تكون قادرة على مالحقة اجلديد يف   .٦

ــا      ــا يناســب أطفالن ــصميم م ــار وت ــصاالت وحتــسن اختي ــات واالت ــا املعلوم وتكنولوجي
 ).١٧٩-١٧٨: ٢٠٠٥الناشف، (منها

•  
أن تتمتع بدرجة عالية من االتزان االنفعـايل حـىت تـستطيع أن حتقـق لنفـسها التوافـق                   .١

 .فسي فتأيت تصرفاا طبيعية ال تصنع فيهاالن
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أن تكون حمبة لألطفال قادرة على العمل معهـم بـروح العطـف والـصرب حبيـث تعطـي                   .٢
 .الفرصة لالنتهاء مما يريد قوله أو فعله مهما احتاج من وقت يف سبيل ذلك

 أال تكون قاسية يف ذيبها لسلوك األطفال وان حتسن إثابة الطفل ومدحه على ما يأيت          .٣
 .من أفعال حسنه

أن تتمتع بالثقة بالنفس ولديها مفهوم اجيايب عـن نفـسها تـشعر معـه بأـا موضـع                    .٤
 .احترام األطفال وحمبتهم

أن تقبل على عملها حبماس وإخالص وجتد فيه حتقيقاً لذاا وتتمتع بقدر من املـرح وروح           .٥
كالت الـيت قـد   الدعابة واملرونة حىت تكون قادرة على مواجهـة متطلبـات العمـل واملـش       

 .تعترضها يف احلياة املدرسية
أن تكون قادرة على إقامة عالقات إنسانية سوية مـع األطفـال والـزميالت وأوليـاء األمـور                   .٦

 ).٢٥١-٢٥٠: ٢٠٠٧شريف، (وغريهم

•  
أن تكون متقبلة لقيم اتمع وعاداته، وعلى قدر مـن التوافـق معهـا يتـيح هلـا القيـام                      .١

  .التواصل الثقايف وربط الطفل بتراثه وحضارته اإلنسانيةبدورها يف 
أن حتترم أخالقيات املهنة وتلتزم بقواعدها وتعتز باالنتماء إليها وأن تكـون مقتنعـة متامـاً              .٢

 .بعملها مربية يف روضة األطفال
أن تعمل على تقوية الـروح الدينيـة يف نفـوس األطفـال وتـسعى إىل تنـشئتهم يف ظـل                       .٣

 .سالمي ومبادئهتعاليم الدين اال
أن جتعل من نفسها قدوة حسنة يف كل تصرفاا تقديراً منها للدور الكبري الذي تلعبـه          .٤

 ).٢٥١: ٢٠٠٧شريف، (يف بناء شخصية طفل  الروضة وتوجيه سلوكه
ووفقاً هلذه اخلصائص يترتب على املربية القيام بعدد من املهام يف تنمية القدرات واالجتاهـات                

  :و اآليتنـححددها أهل االختصاص على ال، فالوامليول لدى األط
 

  -: أدوار املربية-أ     
تقوم مربية رياض األطفال بأدوار عديدة متنوعة تتطلب مهارات فنية خمتلفة يـصعب حتديـدها      

يـه واإلرشـاد علمـاً بـأن     وتفصيلها فهي مسئولة عن كل ما يتعلمه الطفل إىل جانب مهمـة التوج   
  :األدبيات السابقة حتدد أدوار مربيات أطفال الروضة باآليت

 مبعىن أن دورها ال يقتصر على تلقـني املعلومـات بـل أن هلـا ادوار متعـددة فهـي           :بديل لألم  .١
بديلة لألم من حيث التعامل مع أطفال تركوا أمهام ومنازهلم ألول مرة ووجـدوا أنفـسهم      

  .ري مألوفة لذا فان مهمتها مساعدم على االنسجام والتوافقيف بيئة جديدة غ
 وهنا جيب أن يكون دورها دور املربيـة اخلـبرية يف فـن التـدريس مـع أطفـال              :التربية والتعليم  .٢

 .حيتاجون إىل الصرب واإلملام بطرق التدريس احلديث
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 مرتبطة بقيم  مبعىن أن مهمتها هي تنشئة األطفال تنشئة اجتماعية:ممثلة لقيم اتمع .٣
 .وتقاليد اتمع

 حبيث تستطيع من خالل ذلك اكتشاف خصائص األطفال :حلقة اتصال بني املرتل والروضة .٤
 .ومساعدة الوالدين يف حل املشكالت اليت تعترض أبنائهم يف مسريم التعليمية

 إن إدارة الفصل من أساسيات العمـل التربـوي مـع احلريـة يف             :إدارة الصف وحفظ النظام    .٥
 .رياض األطفال بتشجيعهم على التعبري احلر اخلالق يف إطار روح من حب الطاعة وااللتزام

 من خالل اطالعها على كل جديد يف جمال التربيـة وعلـم   :معلمة متعلمة يف الوقت ذاته   .٦
 .النفس، وتطوير قدراا وجتديد ثقافتها

 األطفال واهتمامـام   يقوم دور مربية الروضة هنا بتحديد قدرات :موجهة نفسية تربوية   .٧
وميـوهلم وتوجيــه طاقــام ومــن مث حتديــد األنـشطة واألســاليب املناســبة لــذلك، وحتديــد   
املشكالت أيضاً بالتعاون مع املرشد النفسي يف عالج تلك املشكالت واختـاذ التـدابري الوقائيـة      

ــا  ــل ظهوره  )htm.kindergardenteacher/na2abnao/com.hayatnafs.www://http( .قب
)http://www.algomhoriah.net/newsweekarticle.php?sid=58603(  

  -: واجبـــات املربيــــــة-ب
وعلى ، تناط ا العديد من الواجبات اليت جتعلها يف الواجهة    ، تأسيساً على دورها املهم واحليوي    

وبالتايل املشاركة يف ، الفاعلني داخل الروضة ويف حميطها من خالل مشاركتها يف صناعة القرار  رأس  
حتمل املسئولية سلباً وإجياباً، أي أا ال تعفى مـن املـسئولية يف حالـة اإلخفـاق والتعثـر ويف الوقـت                  

ات وفق مـا جـاء   نفسه ال حترم من شرف النجاح والتميز فهي شريكة يف احلالتني  وتتحدد أهم الواجب        
  -:باألدب النظري املتصل برياض األطفال باآليت

  .احلضور املبكر الستقبال األطفال واملغادرة املتأخرة بعد توديعهم .١
 .غرس املبادئ السامية والقيمية يف نفوس وعقول األطفال ومساعدم على ممارستها .٢
نية لنفـسية الطفـل     التعرف على حاجات الطفل وتلبيتها يف ضوء معرفتها العلمية وامله          .٣

 .وطبيعة مرحلة النمو اليت مير ا
االنتباه واليقظة ومبا ميكنها من املراقبة الدقيقة والتخصصية لنمو الطفل ومالحظـة أيـة     .٤

  -:والقيام السريع والفوري باآليت، مؤشرات سلبية تظهر عليه
 
 .االتصال بالوالدين للتشاور بالتنسيق مع اإلدارة أو من خالهلا −
 . إىل ملف الطفل واإلطالع على التقارير الصحية والتربوية املتصلة بهالعودة −
إجراء اختبـارات لـسلوك الطفـل للتعـرف علـى طبيعـة الـسلوك وكتابـة امللحوظـات                   −

 . العلمية حوله
أثناء ممارسـة األنـشطة واملـشاركات       ، العودة إىل التقارير وامللحوظات املدونة عن الطفل       −

 . املنظم واملوجهمع أقرانه يف اللعب احلر أو

http://www.algomhoriah.net/newsweekarticle.php?sid=58603
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 . تنظيم األنشطة وتقدمي اخلربات مثل نشاط يف سياق اموعات األطفال −
والتوتر ويئة األجواء الصحية ملمارسة الطفل ليومـه حبيويـة       ، جتنيب األطفال اإلرهاق   −

 .ومتعة
 .محاية األطفال من األخطار من خالل اليقظة املستمرة حلركة األطفال −
واللجوء لتغري النـشاط وبـسرعة إذا شـعرت        ،  مع األطفال  التصرف بدفء وحنان ولطف    −

واعتمـاد التـشويق القصـصي واالنتقـال        ، بفتور األطفـال يف جتـارم للنـشاط اجلـاري         
 .املنظم من جو إىل آخر حبنكة منهجية واقتدار تربوي ونفسي

الثناء على الطفل وتقدير جهده مهما كان مستواه وتشجيع األطفال على التعبري عـن    −
 .ارهم وآرائهم ومشاهدام دون حمدداتأفك

إلبقـاء جـسور   ، إقامة صالت وثيقة مع أوليـاء األمـور والتـشاور معهـم مـن وقـت آلخـر         −
 .التواصل ممتدة وحمققة للتغذية والتغذية الراجعة بني الروضة واألسرة

مشاركة األطفال رحالم وجوالم وأنشطتهم امليدانيـة بـروح عاليـة مـن األمومـة                −
 )٢٥٩-٢٥٥: ٢٠٠٧شريف، )( ١١٤-١٠٨: ١٩٩٥عدس ومصلح، .( ف أو تسلطودون تكل

 
مشكالت رياض األطفال يف اجلمهورية اليمنية مـن        :" دراسة بعنوان ): ٢٠٠١(أجرى الشيباين  - ١

  "وجهة نظر املربيات
 الدراسة إىل التعرف على الفروق ذات الداللة االحـصائية بـني مـشكالت ريـاض األطفـال            هدفت

مربيـة،   ) ١٣٣( عشوائية بلغـت عينة حلكومية واألهلية من حيث األمهية، وطبقت الدراسة على         ا
  مربية يف الرياض األهلية،  ) ٥٩( مربية يف الرياض احلكومية، و ) ٧٤( روضة، بواقع ) ٢٦( موزعات على

  :ومن أهم النتائج اليت توصلت إليها الدراسة اآليت
 .فسية واجتماعية لصاحل الرياض احلكوميةمعاناة بعض األطفال من مشكالت ن -
 .تقليل املديرة جلهود بعض املربيات يف اال اإلدراي لصاحل الرياض احلكومية -
يف جمال املنهج واألنـشطة التربويـة       " اخلربة املتكاملة " افتقار الروضة إىل منهج واضح املعامل      -

 .لصاحل الرياض األهلية
 للمشرفة التربوية أثناء العـام الدراسـي يف جمـال االشـراف     افتقار الروضة إىل الزيارة املنتظمة     -

 .لصاحل الرياض األهلية ، مبعىن أن الرياض األهلية تفتقر إىل زيارة املشرفني التربويني
تقومي مهـارات معلمـات ريـاض األطفـال بالعاصـمة           " دراسة بعنوان ) : ٢٠٠٣(واجرى ياسني  - ٢

   "املقدسة
 معلمـات  لـدى  العامـة  األساسـية  التعليميـة  اتالكفايـ  حتديـد  إىل  هـذه الدراسـة  هـدفت 

 كــل يف توافرهـا  درجــة وإىل املقدسـة،  بالعاصـمة  احلكوميــة األطفـال بالروضــات  ريـاض 
 يف معلمـة ) ٧٨(علـى  الدراسـة  عينـة  مشلـت  حيـث  عينـة الدراسـة،   معلمـات  مـن  معلمـة 

ــيهن طبقــت )مكــة املكرمــة(بالعاصــمة املقدســة حكوميــة روضــات)  ٧(عــدد  أداة عل
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) ٥٨(علـى  حيـث أحتـوت   الباحثـة  تـصميم  مـن  مالحظـة  بطاقـة  عـن  عبـارة  وهـي  ،الدراسـة 
 قـصرية  تكـون  وأن املرغـوب  األداء حتديـد  يف والوضـوح  بالدقـة  تتميـز  أن فيهـا  روعـي  مهـارة 

 املتوسـطات  اسـتخدمت  وقـد  ، الـسلوك  مـن  واحـداً  مكونـاً  تـصف   وأن املعـىن  وواضـحة 
 كأسـاليب  األحـادي  التبـاين  حتليـل   واختبـار )ت (واختبـار  املعياريـة  رافاتنــح واال احلـسابية 
  . إحصائية

 : اآلتية وقد توصلت الدراسة إىل النتائج 
 ممتـازة  شخـصية  بكفايـات  يتمتعن احلكومية الروضات مدارس يف األطفال رياض  معلمات -١

  .عالية وبدرجة
 وإتقان بتدري إىل وحباجة ضعيف التدريسية للكفايات األطفال رياض معلمات أداء مستوى   -٢

 . املنشود املستوى إىل يصلن كي التدريسية جلميع املهارات
 التخصص باختالف ختتلف ال األطفال رياض معلمات لدى الشخصية الكفايات توافر درجة -٣ 

  . العلمي أو املؤهل
 ختتلـف  ال األطفـال  رياض معلمات لدى العامة األساسية التدريسية الكفايات توافر درجة  -٤

 . ا التحقن اليت التدريبية الدورات عدد أو اخلربة واتباختالف سن
       دراسة بعنوان االحتياجات التدريبية ملربيات رياض األطفال) : ٢٠٠٥( كما أجرى حممد واحلمادي-٣
  ).من وجهة نظر املربيات واملديرات( 

ل من وجهة نظر  هذه الدراسة إىل التعرف على االحتياجات التدريبية ملربيات رياض األطفا هدفت
املربيات واملديرات، وكذالك هدفت إىل التعرف على الفروق يف تقـدير املربيـات الحتياجـان التدريبيـة           

 الدراسـة مجيـع ريـاض األطفـال يف مدينـة تعـز       عينةاملؤهل، اخلربة، التدريب، ومشلت   : تبعاً ملتغريات 
مديرة، ولإلجابة عـن   ) ١٨( مربية، و ) ٦٠( روضة، حيث مت تطبيق أداة الدراسة على  ) ٢٠(والبالغ عددها 

أسئلة الدراسة قامت الباحثتان باعداد اسـتبانه لتقـدير االحتياجـات التدريبيـة ملربيـات األطفـال يف               
  :الروضة، ومن أهم النتائج اليت توصلت إليها الدراسة اآليت

  
  )٢,٦٥( بانة بنيتراوحت متوسطات تقديرات املربيات لالحتياجات التدريبية اليت مشلتها االست -
األمر الذي يشري إىل أن مجيع االحتياجات موضع القياس تقع يف دائرة احلاجة للتدريب، حيث       ) ٣,٤٨( و

التخطـيط، طرائـق    : جاء ترتيب جماالت االحتياجات من وجهة نظر املربيـات علـى التـوايل كـاآليت              
ة املوقف التعليمي والعالقـات،  التعليم وأساليبه، الوسائل التعليمية واالنشطة االجتماعية، إدار    

 .النمو املهين واالكادميي، وأخرياً التقييم
ال توجد فروق ذات داللة احصائية يف تقدير املربيات لالحتياجات التدريبية هلن تبعاً ملـتغري املؤهـل             -

 .احتياج )٧٢( احتياج من بني )٦٠( يف
اخلـربة،  : جـات التدريبيـة تبعـاً ملـتغريي      ال توجد فروق ذات داللة احصائية يف تقدير املربيـات لالحتيا           -

 .والتدريب يف مجيع االحتياجات املتضمنة يف االستبانة
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 .عدم وجود أثر ظاهر للخربة يف تقدير املربيات الحتياجام رغم تفاوت مستويان -
قصور الدورات التدريبية السابقة اليت حصلت عليها املربيات عن تلبية احتياجـان الداء مهـام       -

 . املتوقع منهن نظراً لعدم وجود داللة للتدريب يف حتديد مستوى االحتياجالدور
استخدام تدريس األقران يف تنمية بعض      :" بدراسة حتت عنوان    ): ٢٠٠٨( وقام أبو الليل وسالمة    -٤

املهارات التدريسية لدى معلمات رياض االطفال واثر ذلك على تنمية املفاهيم الرياضية لدى أطفال 
  "الروضة
 الدراسة إىل حتديد أهم املهارات التدريسية الالزمة ملعلمات رياض األطفال ومدى توافرهـا   فتهد

حمكماًَ لتحديد نسبة توافر املهارات الالزمة لدى املعلمات، ) ٢٧(لديهن، واشتملت عينة الدراسة على
ة لغـرض  معلمة يف روضيت دوحة الزمـان واالمساعليـة التجريبيـ      ) ١٦(ومشلت عينة الدراسة أيضاً     

تطبيق اجلانب التجرييب من الدراسة، واستخدمت الدراسـة قائمـة املهـارات التدريـسية مـن إعـداد                   
الباحثان، واليت اشتملت على أربعة عشر مهـارة رئيـسية، ومـن أهـم النتـائج الـيت توصـلت اليهـا               

  :الدراسة ما يلي
مهـارة يئـة   : يأن املهارت التدريسية  اليت هلا أمهيـة لـدى معلمـات ريـاض االطفـال هـ                -

، %)٧٠(، واسـتخدام الوسـائل التكنولوجيـة    %)٧٤(، والتعزيـز  %)٨١,٥( والقصة  %) ٧٠(املوقف التعليمي 
، %)٥٩(، واالتـصال أثنـاء التـدريس   %)٦٣(، واملهـارات اللغويـة   %)٦٧(، والبيان العملـي   %)٦٧(واتقان احملتوى 

  %).٤٤(امتة، واخل%)٤٨(، والتقومي%)٥٩(، واستخدام االسئلة%)٥٩,٣(واللعب 
، %)٨٥(اسـتخدام القـصه  :  تبني أن أهم املهارات غري املتوفرة لدى معلمات هـذه املرحلـة هـي      -

  %).٦٣(، والتعزيز%)٦٧(، واتقان احملتوى%)٧٠(املهارات اللغوية،، %)٧٠(وادراة املناقشة
 

يف السعي إىل حتديد الكفايات أو  ) ٢٠٠٨(ة، وأبو الليل وسالم)٢٠٠٣( اتفقت دراسة ياسني:األهداف -
املهارات الالزمـة ملربيـات األطفـال، ومـدى توافرهـا لـدى املربيـات، يف حـني هـدفت دراسـة حممـد             

 ملربيات رياض األطفـال مـن وجهـة نظـر املربيـات             إىل حتديد االحتياجات التدريبية   ) ٢٠٠٥(واحلمادي
سابقني يف عموميته وخصوصيتهم، أمـا هـدف   واملديرات، هذا اهلدف يتفق أيضا مع اهلدفني ال       

فقد وضع ملعرفـة مـشكالت ريـاض األطفـال احلكوميـة واألهليـة، هـذه               ) ٢٠٠١(دراسة الشيباين 
األهداف كافة توضح وتؤكد على أن واقع رياض األطفال وبالذات املربيات يعاين مـن اوجـه قـصور              

رف علـى واقـع ريـاض األطفـال يف     ينبغي العمل على تالفيها، والدراسـة احلاليـة ـدف إىل التعـ       
  .حمافظة تعز من وجهة نظر املربيات

ويف )  ١٣٣( تباينت أحجام عينات الدراسات من دراسة ألخرى إذ بلغت يف دراسة الشيباين :العينات -
أمـا دراسـة أبـو الليـل وسـالمة فقـد طبقـت              ) ٦٠(ويف دراسة حممد واحلمادي   ) ٧٨( دراسة ياسني 

 لالنتباه أن عينة دراسة كل من ياسني، وأبو الليل وسالمة قد أجريـت  مربية، لكن امللفت ) ١٦(على
من رياض األطفال يف حني أجريت دراسة كل من الشيباين، وحممد واحلمادي على عينـة     ) ٢(و) ٧(يف
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روضة، مما يعين أن معظم رياض األطفـال يف الـيمن ليـست ريـاض مـستقلة، وامنـا              ) ٢٠(و) ٢٦(يف
 صورة فصول خاصـة باطفـال الريـاض، وهلـذا فـإن عينـة الدراسـة        توجد ضمن اطار املدراس يف   

 .روضة من رياض األطفال يف حمافظة تعز) ٤٢(مربية يف ) ٦٤( احلالية اشتملت على
 استخدمت الدراسات كافة االستبيان عـدا دراسـة الـشيباين الـيت اسـتخدمت بطاقـة               :األدوات -

 . فتوح أداة هلااملالحظة، والدراسة احلالية تعتمد على االستبيان امل
على الرغم من تباين النتائج الـيت توصـلت إليهـا الدراسـات الـسابقة إال أن الدراسـات         : النتائج -

كافة تبني أن وضع املربيات يف مواضع هذه الدراسات الزالت تعاين من أوجة قصور متعدد ينبغـي       
  .العمل على مواجهته

  :اجرءات الدراسة
  : املنهج-أ

ية على املنهج الوصفي يف وصف وحتليل واقع مربيات أطفال الروضـة         اعتمدت الدراسة احلال  
يف حمافظة تعز من وجهة نظرهن، والذي يفيد يف وصـف وتفـسري الظـاهرة املدروسـة كمـا هـي يف                

  .الواقع ، على أمل وضع احللول واملعاجلات املمكنة 
  : عينة الدراسة -ب

روضة، اختريت بطريقة قصديه  ) ٤٢(يف  مربية يعملن   ) ٦٤( أجريت الدراسة على عينة قوامها      
  ). حيفان ،املظفر،القاهرة ، صالة (من أربع مديريات هي 

  :  أداة الدراسة-ج
 اعتمدت الدراسة احلالية على االستبيان املفتوح الذي صمم من قبل الباحثني ، وقد اشتملت     

التاكـد مـن صـدق     بغـرض  •سؤاالً مفتوحـاً، وعرضـت علـى جمموعـة مـن احملكمـني      ) ١٨(األداة على  
، أمـا بالنـسبة للثبـات    **حمتواها، واليت طبقت على عينة الدراسة من خالل فريق للبحـث امليـداين           

فـرج ،  ( فيعد خاصية تتوفر يف كل إختبار صادق بينما الصدق ال يتوفر بالـضرورة لكـل اختبـار ثابـت       
  .داة املستخدمة ، من هنا فإن الثبات يتوافر بصدق االختبار نظراً لطبيعة األ)٢٩٥: ٢٠٠٧
  :  الوسائل االحصائية -د

  :للتحقق من أهداف الدراسة احلالية اعتمد الباحثان على الوسائل االحصائية اآل تية
  . التكرارات -
  .النسبة املئوية -

                                                        
  عبدالسالم  احلكيمي . عبدالباسط الفقية     ،  د. امل عبدالوهاب    ، د. حممد النظاري    ،  د. عبداهللا الذيفاين  ، د/ د. أ •

  توفيق أمحد  -  صابرين على- بسيمه األغربي - صباح احلداد   - فتحية عبد الوهاب –دالل خالد ** 
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  .التعرف على مؤهالت وختصصات مربيات رياض األطفال: نتائج اهلدف األول

 

  

   


    

   

 

 10 35.71  4 66.67 

 

5 17.86  1 16.67 

 3 10.71 







6


9.3
8




 1 16.67 


 
3 10.71 

 
9 34.62 

 2 7.14  4 15.38 


 

1 3.57  3 11.54 

 1 3.57  3 11.54 

 

1 3.57  2 7.69 

 1 3.57  2 7.69 






28



43

.75




 1 3.57 
 

2 7.69 

 3 4.69     1 3.85 
 1 1.56    









26


40
.63





 

1 3.85 

    
الـدبلوم، والثانويـة، واالبتدائيـة،    من مربيـات األطفـال حيملـن مؤهـل       % ) ٥٠(أن  ) ١(يتضح من جدول     

 محلة الدبلوم ومـادون، تعـود      نونفس النسبة حلملة الليسانس، والبكالوريوس، ولعل هذه النسبة م        
إىل اخنفاض أجورهن مقارنة حبملة املؤهل اجلامعي وهو ما تسعى إليه رياض األطفال اخلاصة وبالتايل          

  . للظروف االقتصادية السيئةقبول محلة هذه املؤهالت للعمل باجر زهيد، نظراً
 كما أن هذه النسبة تعين أن مربية أطفال الروضة بعيدة عن شرط املؤهل احملدد بالبكـالوريوس       
التربوي، وبعيدة كل البعد عن من يطرح حول ضرورة حـصول املربيـة علـى دراسـات متقدمـة عقـب          

ياً متخصصاً على املستوى اجلامعي، البكالوريوس، واليت تشري إىل أن إعداد املربية يتطلب تدريبا مهن         
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لكنه اليتناىف  ) ١٨٥: ٢٠٠٥الناشف،(ويشترط البعض دراسات عليا ختصصية تتجاوز الدرجة اجلامعية       
أن تكـون املربيـة   ) ٣٨( الالئحة املنظمة لرياض األطفال يف اليمن الـيت تـشترط يف مادـا     مشروع مع

عداد علـى تنميـة كفاءـا التعليميـة     حاصلة علـى مؤهـل علمـي تربـوي، وان يكـون لـديها االسـت        
  .والتطوير من خرباا التربوية بالتدريب، أي أن مشروع الالئحة مل حيدد نوع املؤهل العلمي

يتبني من اجلدول أيضاً أن غالبية التخصصات بعيدة عن التخصص املطلوب يف رياض األطفـال،          
رياض األطفال تعـد نـسبة حمـدودة    من محلة البكالوريوس املتخصصات يف %) ٣٤,٦٢(وان ما نسبته  

، وما ينبغي التشديد عليه يف هذا الصدد هو أن %)١٤(حينما يتم حساا إىل اموع الكلي للمربيات
 لرياض األطفال مل تشترط يف املربية التخـصص يف ريـاض األطفـال، لـذا     ةمشروع الالئحة التنظيمي  

يمن يتوىل القيـام بـدور املـريب يف هـذه         فان األمر يستدعي وضع شرط التخصص يف رياض األطفال ف         
  .املؤسسات التربوية، ومن مث االلتزام به

   .خربات مربيات األطفال يف الروضة وحصوهلن على التدريب التعرف على :نتائج اهلدف الثاين
    إن عامل املؤهل والتخصص وان كان ال يرقى إىل املستوى املطلوب يف مربيات األطفال، فان اخلربة، 

دورات التدريبية قد تسد إىل حد ما هذا الضعف، لذا مت التعرف على اخلربة والدورات التدريبية لدى وال
  .يوضح ذلك) ٣(، )٢( املربيات، وجدول

                 
 

  
  

       
  
  
  
  
  
  

%) ٩٥,٣(عاماً بنسبة ) ٢٥ -١(غالبية املربيات لديهن خربة تتراوح بني أن ) ٢(يتضح من جدول 
ال ميلكن اخلربة، والتساؤل الذي يطرح نفسه، هل هذه اخلربة يف جمال تربية أطفال الرياض %) ٤,٧(عدا

؟ ولإلجابة على هذا التساؤل ميكن القول أن الواقع يؤكد أن هذه اخلربة ليست يف  أم يف التدريس عموماً
ملها على األقل يف جمال رياض األطفال لسبب بسيط يتعلق حبداثة إنشاء رياض األطفال يف جم

  .موضع الدراسة احلالية

   
5-1 39 60.9 
10-6 12 18.8 
15-11 5 7.8 
20-16 4 6.3 
25-21 1 1.6 

 3 4.7 

   

  16 25.0 
    

 
39 60.9 

    

 
9 %14.1 

 64 100.0 
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لديهن دورات تدريبية %) ٧٥( يبني أن ما نسبته) ٣(فيما يتعلق بالدورات التدريبية فإن جدول    
 أية دورة تدريبية، وأعلى نسبة مل يتلقني%) ٢٥( وأعالهن مخس دورات تدريبية، وانةاقلهن دورة تدريبي

كانت للحاصالت على دورة إىل ثالث دورات، أي أن غالبية املربيات مل %) ٦٠,٩(كما يتضح من اجلدول
يتلقني إال دورات قليلة العدد أوالً، وثانياً أن هذه الدورات يف جمملها ليست يف جمال رياض األطفال 

 اليت حصلت عليها ة أن بعض الدورات التدريبيحسب استجابات بعض املربيات، لذا ميكن القول
املربيات متت مببادرة من قبلهن، وليس من قبل اجلهات املسئولة، وتتفق هذه النتيجة مع ما توصلت 

من أن املربيات على الرغم من ) ٢٠٠٥(ودراسة حممد واحلمادي) ٢٠٠٣(إليه دراسة كل من ياسني
يب، وهذا أمر بديهي ألن الدراستني اجريت يف نفس اختالف مؤهالن إال أن حباجة إىل التدر

  .احملافظة، وهذا يعين أن املربيات ال زالت احلاجة قائمة لديهن للتدريب
 والوسائل  التعرف على مشاركة مربيات األطفال يف ختطيط العمل التربوي،:نتائج اهلدف الثالث

   .اليت تستخدم أثناء أداء مهامهن
 

  
 

    
 53 82.81 11 17.19 

 53 82.81 11 17.19 
 62 96.88 2 3.12 

 62 96.88 2 3.12 
  هل تشاركني يف

 63 98.44 1 1.56 
  

أن مربيات األطفال يشاركن يف ختطيط العمل التربوي، ويف اختاذ القرارات بنسبة ) ٤(    يبني اجلدول 
لكل منهما، وتنظيم طابور الصباح، واملشاركة يف األنشطة األخرى لرياض األطفال بنسبة %) ٨٢,٨١(
منهما، وجند النسبة املتصلة مبعرفة أسباب عدم انتظام األطفال يف الروضة عالية لكل %) ٩٦,٨٨(

 تعد مؤشراً اجيابياً على شيوع روح الفريق بالعمل، اوهذه النسبة وما قبله%) ٩٨,٤٤(جداً حيث بلغت 
وعند تفنيد النسب اتصاالً مبوضوعها جند أن النسب العالية جاءت يف املشاركات اإلجرائية اليت 
تتطلب جهداً ومتابعة كطابور الصباح ومتابعة حضور الطلبة، بينما تنخفض عند املشاركة يف 
التخطيط واختاذ القرارات، مما يعين أن بعض إدارات رياض األطفال ال زالت تعتقد أن اختاذ القرار 

لى  التنظيمية لرياض األطفال يؤكد عةوالتخطيط التربوي مقتصراً عليها، مع أن مشروع الالئح
، وتتفق الدراسة احلالية مع )١٥(الفقرة ) ١٠٨(أمهية مشاركة املربية يف هذه األعمال بنص املادة 

  .من أن إدارات الرياض تقلل من جهود بعض املربيات يف العمل اإلداري) ٢٠٠١(دراسة الشيباين
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ألطفال فان اجلدول وفيما خيص  الوسائل اليت تستخدمها املربية أثناء أداء مهامها يف تربية وتعليم ا

   . يبني ذلك) ٥(
 

        

1  28 43.75 20  4 6.25 

2  23 35.94 21  4 6.25 

3  22 34.38 22  3 4.69 
4  21 32.81 23  3 4.69 
5  17 26.56 24  3 4.69 
6  17 26.56 25  2 3.13 

7  16 25 26  2 3.13 

8  14 21.88 27  2 3.13 

9  11 17.19 28  2 3.13 

10  10 15.63 29  2 3.13 

11  10 15.63 30  2 3.13 

12  10 15.63 31  2 3.13 

13  10 15.63 32  1 1.56 
14  8 12.5 33  1 1.56 
15  7 10.94 34  1 1.56 
16 

 
7 10.94 35  1 1.56 

17  6 9.38 36  1 1.56 
18  5 7.81 37  1 1.56 
19  5 7.81     

  
أن الوسائل اليت حازت على أعلى النسب يف استخدامها من قبل املربية يف تربية ) ٥(يتبني من جدول 

اللوحات %) ٣٤,٣٨(الصور %) ٣٥,٩٤(الصلصال %) ٤٣,٧٥(وتعليم أطفال الرياض هي البطائق 
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يقة األمر أن وحق%) ٢٥(لكل منهما مث اسمات %) ٢٦,٥٦(السبورة واملسجل %) ٣٢,٨١(التعليمية 
هذه النسب توضح حمدودية استخدام الوسائل يف تربية وتعليم أطفال الروضة، مع أا حتتل درجة 
عالية من األمهية يف ترمجة الربامج التربوية ومتكن األطفال من استيعاا، ناهيك عن ندرة 

ر، ومسرح  بعض الوسائل اليت قد تكون ذات جدوى يف تنفيذ الربامج مثل الكمبيوتماستخدا
العرائس، والدمى، بينما جند أن الوسائل اليت تستخدم إمكانيات البيئة مثل الطحني، وأعواد الكربيت 
نادرة مع أمهيتها ورخص كلفتها وتوفرها يف احمليط، وامللفت لالنتباه أن بعض املربيات أعتربن الكتاب 

ى تعليمي حيتاج إىل اسناده املدرسي وسيلة تعليمية يف حني يشكل الكتاب عند التربويني حمتو
بوسائل تعليمية وطرائق تدريس تترجم معانيه وجتعلها أكثر وضوحاً للمتلقي، وهذه النتيجة 

الناشف، (تتجاىف مع االدبيات السابقة اليت تؤكد على ضرورة التنوع والتنويع يف الوسائل التعليمية
١٧٨: ٢٠٠٥.(  

  
املربية يف إعداد الوسائل التعلمية لألطفال ، اخلطط  التعرف على مدى مسامهة :نتائج اهلدف الرابع

  .التربوية، والسجالت اخلاصة بعمل املربيات 
 

 
   

 
      

 62 96.88 2 3.12   


 
42 65.62 19 29.69 3 4.69 


 

59 92.19 4 6.25 1 1.56 

 51 79.96 9 14.06 4 6.25 
 33 51.56 23 35.94 8 12.5 
 26 40.26 30 46.88 8 12.5 


 

 44 98.75 13 20.31 7 10.94 
  

وللتعرف على مدى قيام املربيات بإعداد وسائل تعليمية جند أن النسب املستقاة من امليدان جاءت      
هذه النسبة قد يبدو أا تتناقض مع ما جاء يف %) ٩٦,٨٨(سبة املئويةعالية جداً حيث بلغت الن

مما يعين عدم وضوح املعىن املقصود بالوسائل التعليمية لدى املربيات، ومن املالحظ أن ) ٥(اجلدول 
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معظم الوسائل املستخدمة هي وسائل جاهزة وليست من تصميم الروضة أو املربية، كما أن هناك 
أي هل من املنطقي أن ). "٥(استخدام هذه الوسائل كما يشري إىل ذلك اجلدول ضعف واضح يف نسب 

ناجم عن توزع ) ٥(، وقد يكون اخنفاض النسب يف اجلدول"تقوم املربية بإعداد الوسيلة مث ال تستخدمها
ومع ذلك فإن . هذه الوسائل يف االستخدام لدى املربيات ومن هنا جاء اخنفاض نسب االستخدام

الوسائل التعليمية أمر إجيايب تؤكد عليه االطر النظرية وإن ) تصميم(املربيات بإعداداستجابات 
  .جاءت بنسب ضعيفة

   
%) ٩٢,١٩(كما يوضح اجلدول أن املربيات يزودن من قبل إدارة الروضة باخلطة التربوية السنوية بنسبة 

نوية، وقد احتلت فيها وأن هناك خططاً فصلية، وشهرية، وأسبوعية، ويومية يف إطار اخلطة الس
لكن امللفت لالنتباه أن بعض إدارات الرياض، وان %) ٧٩,٦٩(اخلطط الفصلية املرتبة األوىل بنسبة 

كانت حمدودة، ال تقوم بتزويد املربيات باخلطة السنوية، وال توجد خطط فصلية، وشهرية، 
جابة، ومن قراءة النسب وأسبوعية، ويومية كما يتضح من استجابات املربيات بال أو بعدم االست

يتضح أن اخلطط يتم إعدادها مببادرة من قبل إدارة الرياض وليس تنفيذاً لتوجيهات أو استجابة 
لطبيعة املهام املتصلة بالرياض من قبل اجلهة املسئولة، وهذا يتضح من تفاوت النسب يف اجلدول 

ور هذه اجلهة يف املتابعة كما تؤكد النسب اخلاصة بالسجالت املتوافرة للمربية على قص) ٦(
%) ٦٥,٦٢(والتقومي إلدارات رياض األطفال ومربياا، حيث بلغت نسبة وجود سجالت خاصة باملربيات 

أي أن هناك تقصري من قبل بعض إدارات رياض األطفال، وإدارة الرياض يف مكتب احملافظة يف أداء 
ن مل يست%)٢٩,٦٩(مهامها تبلغ نسبته  ٤,٦٩(جيب من املربيات واليت بلغت ، مضاف إليه نسبة م(% ،

وبالتايل مل تبني موقفها وقد حتسب هذه النسبة يف سياق الغياب للسجالت أو عدم وضوح املهمة 
لدى املربيات من جانب وغياب التوجيه الذي ينبغي أن يلفت انتباه املربية إىل هذا القصور، إن كان هذا 

ية بتوفري السجالت وتزويد الرياض ا، وتدعم هذه النتيجة القصور من جانبها أو مفاحتة اجلهة املعن
من ندرة الزيارات املنتظمة للمشرفة التربوية أثناء العام ) ٢٠٠١(ما توصلت اليه دراسة الشيباين

  .الدراسي
  

التعرف على الشروط اليت جيب أن تتوافر يف مربيات األطفال من وجهة نظر  :نتائج اهلدف اخلامس
 .ناملربيات أنفسه
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1  42 65.63 16  9 14.06 

2 


 
36 56.25 

17 


 
8 12.5 

3  24 37.5 18 
 

7 10.94 

4 
 

21 32.81 19  6 9.38 

5  19 29.69 20 
 

6 9.38 

6  18 28.13 21  5 7.81 

7 


 
16 25 22  4 6.25 

8  13 20.31 23  4 6.25 

9  12 18.75 24  4 6.25 

10 


 
11 17.19 25 

 
4 6.25 

11  11 17.19 26 
 

4 6.25 

12  10 15.63 27  4 6.25 

13  9 14.06 28 
 

2 3.13 

14  9 14.06 29  2 3.13 

15  9 14.06     

ية مل ترق إىل املستوى املقبول، أن غالبية الشروط اليت جيب أن تتوافر يف املرب) ٧(يتبني من جدول    
مما %) ٥٦,٢٥(واخلربة والقدرة يف التعامل مع األطفال %) ٦٥,٦٣(فيما عدا شرط الصرب من قبل املربية 

 سبيل يدل على أن غالبية املربيات جيهلن اخلصائص أو السمات اليت جيب أن تتمتع ا املربية فعلى
ومعرفة احتياجات %) ٣,١٣(والقدرة على التواصل مع أولياء األمور%) ٣,١٣(املثال جاءت الثقة بالنفس 

يف ذيل قائمة الشروط اليت جيب أن تتوافر يف مربية الروضة، مع العلم أن مشروع %) ٦,٢٥(األطفال 
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أولياء األمور من قبل مربية الالئحة التنظيمية لرياض األطفال يعترب أن إقامة العالقة والتواصل مع 
  ).١٤ ، فقرة ١٠٨مادة (الروضة مهمة من مهامها وشرطا ينبغي توافره فيها

إن بعض الشروط اليت جيب أن تتوافر يف املربية كما حددها مشروع الالئحة هي أن تكون املربية عضواً 
 التعليمية وطنياً متصفة بأخالق محيدة وقدوة حسنة يف عملها، وأن تكون ملمة بالسياسة

املنصوص عليها يف القانون العام للتربية والتعليم، وأن تكون مستوعبة للربامج التربوية والتعليمية 
  .اليت تضطلع بتدريسها ومطلعة على برامج الفئات األخرى املختلفة يف الروضة

اد مشروع  إن الشروط اليت نص عليها مشروع الالئحة، وان مل تذكرها املربيات يدل على تأخر اعتم
الالئحة، وبالتايل تعميمها على اجلهات املعنية، كما أن الشروط اليت ذكرا املربيات ال تتعارض مع 
مشروع  الالئحة، بل جاءت مكملة هلا ونابعة من واقع العمل مع أطفال الرياض، ومنسجمة مع 

  .األدبيات السابقة
ا يف املربية وتعميمها على مؤسسات مما سبق تربز ضرورة اإلعالن عن الشروط اليت جيب توافره

الرياض والتأكيد على أمهية وضعها أساساً الختيار وتعيني املربيات، مبعىن أن تعمم بآلية املقابلة 
والتوظيف للمربيات، وأن تتخذ أساسا يف عمليات التقومي، ومن مث احلكم على استمرار املربية من 

  .ضعدمه يف أداء مهامها ومبا حيقق أهداف الريا
 التعرف على طبيعة التقارير وأنواعها اليت يفترض أن تقوم املربية بإعدادها :نتائج اهلدف السادس

  . من وقت آلخر
 

   
 

   
 

1 

 

21 32.81 8 


 
3 4.69 

2  20 31.25 9 


 
3 4.69 

3 


 
11 17.19 10  3 4.69 

4  6 9.38 11  2 3.13 

5  5 7.81 12  1 1.56 

6 


 
5 7.81 13 


 

1 1.56 

7  4 6.25 14  1 1.56 

 أربعة عشر نوعاً من التقارير اليت تقوم املربية بإعدادها، منها ثالثة أن مثة) ٨(يتضح من جدول     
أنواع تقارير عامة هي التقارير السنوية، ونصف السنوية، والشهرية، والتقارير األخرى تتوزع على 



 

 
   
 

 

154 

تقارير ذات طابع ختصصي يف جوانب العملية التعليمية، وسري اخلطة الدراسية، واملشكالت اليت 
ة، فضالً على تقارير تتخصص يف صحة الطفل ونظافته، والعالقة بني املربية وأسر تواجه املربي

األطفال من خالل ما تقوم به من زيارات، وبالنظر هلذه التقارير وطبيعتها فهي ذات صلة مباشرة 
داد مبهام املربية وتغطي جوانب كثرية منها، إال أن اجلدول يبني أن نسبة عالية من املربيات ال يقمن بإع

 باملستوى التعليمي ةوكانت يف جانب التقارير اخلاص%) ٣٢,٨١(التقارير حيث بلغت أعلى نسبة 
األول أن معظم إدارات رياض : لألطفال، وتدين النسب حبسب ماهو واضح يف اجلدول قد يدل على أمرين

ر الثاين؛ إمهال واضح األطفال التم ذه التقارير، وبالتايل تعترب نفسها غري معنية مبتابعتها، واألم
 لتجنب أعبائها يف اإلعداد، ومن قبل املربيات والذي قد يكون نتيجة جلهل بأمهية التقارير أ

والصياغة، واملتابعة اليومية كخطوات الزمة إلعداد التقارير، وهذا بدوره ينعكس سلباً على سري 
  . املتصلة باملربياتالعملية التربوية التعليمية يف الرياض، ويؤثر على طبيعة املهام

التعرف على املهام األخرى اليت تقوم ا املربية يف الروضة إىل جانب دورها : نتائج اهلدف السابع
 .مربية ألطفال الروضة

 
        
1  20 31.25 12  2 3.13 
2            

 
15 23.44 13            

                 
 

2 3.13 

3  
 

11 17.19 14  2 3.13 

4  11 17.19 15  2 3.13 

5  6 9.38 16  1 1.56 
6            

 
5 7.81 17  

 
1 1.56 

7  5 7.81 18        
 

1 1.56 

8  5 7.81 19 
 

1 1.56 

9  4 6.25 20  1 1.56 
10  3 4.69 21  1 1.56 
11 

 
2 3.13     



 

 
   
   

155 

 

أن هناك مهام أخرى تقوم ا املربيات من أمهها إشراف عام يف الراحة ) ٩(ل يتضح من جدو   
ولعل تفسري ذلك يرتبط بوعي . هذه اإلجابة) ٤(وقد عكس اجلدول رقم %) ٣١,٢٥(والطابور بنسبة 

أن مهمة اإلشراف على األطفال يف أوقات الطابور والراحة هي من "املربية وإدارة الرياض إىل حدٍ سواء 
اليت تقوم ا ) الثانوية( يتضح ضعف نسب املهام األخرى) ٩(وبالعودة إىل اجلدول .  املربيةمهام

 كما حدده مشروع الالئحة -املربيات، وهذا أمر وارد باعتبارها مهام تسند إليهن من قبل إدارات الرياض
و إىل االنتباه أن املربيات ، إىل جانب مهامها الرئيسية، إال أن ما يدع)د(عبارة ) ١٥(فقره) ١٠٨(يف املادة 

بتدريس الطفل، مع أا مهام %) ٧,٨١(بالقيام بتربية الطفل، و%) ٩,٣٨(قد استجنب مبا نسبته 
  .رئيسية، وليست ثانوية

 .التعرف على الصعوبات اليت تواجهها املربية أثناء ممارسة عملها يف الروضة: نتائج اهلدف الثامن
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14 21.88 14  2 3.13 

2    
 

13 20.31 15  2 3.13 

3   
 

12 18.75 16  2 3.13 

4  7 10.94 17  2 3.13 

5  6 9.38 18  2 3.13 

6   
 

6 9.38 19  2 3.13 

7     
 

5 7.81 20    
 

2 3.13 

8   
 

4 6.25 21  1 1.56 

9  4 6.25 22  1 1.56 

10  4 6.25 23 
 

1 1.56 

11  3 4.69 24  1 1.56 
12  3 4.69 25  1 1.56 

13  3 4.69 26  1 1.56 
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   -:يتضح من إجابات املربيات اآليت 
 أن الصعوبات اليت تواجه املربية يف عملها برياض األطفال قد جاءت بنسب ضعيفة، أعالهـا عـدم                 -

 أي أن غالبية املربيات ال يواجهن صعوبات ،%)٢١,٨٨(وجود وسائل خاصة ببعض الدروس، وذلك بنسبة 
يف العمل مع األطفال، وهذا غري صحيح، وينم عـن معرفـة ضـعيفة يف اـال بـدليل أن مـا نـسبته                

اعتربن أن عدم تقبل الطفل للمادة الدراسية بسبب االنشغال باللعب إحدى الصعوبات اليت %) ٩,٣٨(
ملربيـة إيـصال الربنـامج إىل الطفـل يف هـذه املرحلـة       تواجه املربية يف عملها، مع العلـم أن وظيفـة ا         

العمرية؛ وهلذا يشدد أهل االختصاص بضرورة تقدمي املعرفة للطفل عـن طريـق اللعـب واألنـشطة                 
اجلماعية والفردية احلرة واملوجهة بـدالً مـن الـدخول إىل الـصفوف كمـا حيـدث يف املراحـل الدراسـية             

ملية، ألن الطفل يف هذه املرحلة العمريـة يـرفض الـدخول     فاللعب وسيلة رئيسة يف هذه الع     . األخرى
إىل الفصل، نتيجة ملا يقدم له من مواد جافة ال تعمل على جذبه وتشويقه كما أا التتناسـب مـع         
عمره، ومن هنا جاءت الصعوبة املتمثلة يف كثرة غياب الطفل وتأخره عـن أقرانـه علمـاً بـأن مـشروع       

حتدد عدد النشاطات األسـبوعية لكـل فئـة عمريـة       ) ٩٢(ال يف مادة    الالئحة التنظيمية لرياض األطف   
موزعة على النشاطات املوجهة والتعليمية واللعب املوجه واللعب احلر كما يف اخلطة الدراسـية مـع      

  -:مراعاة ما يأيت
 -:يوزع اجلدول الزمين وفق اآليت 

 . دقيقة ١٥سنوات مدة النشاط  ) ٤ – ٣(    الفئة الصغرى 

 . دقيقة ٢٠سنوات مدة النشاط  ) ٥ – ٤(ئة الوسطى الف   

 . دقيقة ٢٥سنوات مدة النشاط  ) ٦ – ٥( الفئة الكربى    

 -: أنشطة اللعب – ٢

  ) . دقيقة ٦٠(  نشاط اللعب املوجه واحلر للفئة الصغرى مدته–أ 
  ) . دقيقة ٦٠( نشاط اللعب املوجه واحلر للفئة الوسطى مدته–ب 
  ) . دقيقة ٥٠( وجه واحلر للفئة الكربى مدته  نشاط اللعب امل–ج 

وعـدم وجـود منـهج دراسـي     %) ٦,٢٥(ومن الصعوبات اليت أشرن اليها صـغر سـن األطفـال بنـسبة            
هذه الصعوبات بنسبها تدل على أن بعض املربيات جيهلن مع من يتعاملن، الن صـغر   %) ٣,١٣(بنسبة  

، وان )صغار الـسن ( جدت هلذه املرحلة العمريةسن األطفال بداهة ال تعد صعوبة، فرياض األطفال و       
  .هذه املرحلة العمرية تقدم هلا برامج تربوية، وليس منهجا دراسيا

 أن بعض الصعوبات جيب أخذها بعني االعتبار، والعمل على تالفيهـا والتغلـب عليهـا، فكثـرة عـدد          -
وطـول فتـرة   %) ٣,١٣(وزيـادة عـدد احلـصص لطفـل الروضـة      %) ٩,٣٨( األطفال داخل الصف أو احلجرة 

تـبني أن هـذه الـصعوبات     %) ٣,١٣  (-متهيـدي + روضة-وتفاوت أعمار األطفال  %) ١,٥٦(الدوام الرمسي   
  .اليت تواجه املربيات منبعها إدارة الروضة، وان كانت نسبها بسيطة
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 يتضح مرة أخرى  صواب أودقة ما سبق اإلشارة إليـه مـن وجـود خلـل كـبري يف فهـم ووعـي              قمما سب 
 الرياض وحتديداً املربيات واإلدارة ممثلـة باملـديرات والـوكيالت    تمني على العملية التربوية مبؤسسا  القائ

  .وكذا يف دور اإلدارة املختصة مبكتب التربية
التعرف على أبرز املشكالت السلوكية اليت تالحظها املربية على طفل : نتائج اهلدف التاسع

  الروضة
 

        

1  18 28.13 16  2 3.13 

2 
          

 16 25 17 
 

1 1.56 

3  15 23.44 18  1 1.56 

4  15 23.44 19  1 1.56 

5  12 18.75 20  1 1.56 

6  11 17.19 21  1 1.56 

7 
        

 
8 12.5 22  

1  1.56 

8  7 10.94 23  1 1.56 

9  5 7.81 24  1 1.56 

10  3 4.69 25  1 1.56 

11  3 4.69 26  1 1.56 

12  2 3.13 27  1 1.56 

13  2 3.13 28  1 1.56 

14  2 3.13 29  1 1.56 

15  2 3.13     
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أن أبـرز املـشكالت الـسلوكية لـدى أطفـال الروضـة هـي العدوانيـة بنـسبة                ) ١١(يتضح من جدول    
ى الـرغم مـن نـسبها      هذه املـشكالت الـسلوكية علـ      %) ٢٥(تليها مشكلة النشاط الزائد     %) ٢٨,١٣(

الضعيفة تدل على أن املربيات ال ميلكن القدرة على التعامل معها باعتبارهن غري متخصصات كمـا            
  :ومما يدل على أن املربيات غري متخصصات ما يأيت) ١(يتضح من جدول 

   .، واأللفاظ البذيئة، واملشاكسة تندرج حتت السلوك العدواينت أن مشكلة االعتداء على املمتلكا-
  . أن اإلعاقة، وصعوبة النطق ال تعد مشكالت سلوكية-
  . أن اخليال الواسع لدى الطفل يعد مسة اجيابية ينبغي تنميتها يف املسار الصحيح-
 أن هذه املشكالت تنم عن غياب األخصائي النفسي يف رياض األطفال، وغياب العالقة بني الروضـة           -

  .وأُسر األطفال
 ضعيفة إال أا تلقي باملسؤلية على عاتق املربية بالعمل على إحداث      إن النسب السابقة وإن كانت    

  .التغيري املنشود واالجيايب يف سلوك أطفال الروضة كما تطرحه االدبيات السابقة
مـن معانـاة بعـض      ) ٢٠٠١(مع ما توصلت اليـه دراسـة الـشيباين        ) التاسع(وتتفق نتيجة هذا اهلدف   

   .األطفال من مشكالت نفسية واجتماعية
مدى مراعاة الربنامج التربوي  جلوانب النمو املختلفة ألطفال التعرف على : نتائج اهلدف العاشر 

 .وما إذا كان يتم تقومي الربنامج التربوي أم الالروضة من وجهة نظر املربيات 

  مراعاة الربنامج التربوي لنمو الطفل )١٢(جدول 

   
 

      


 
60 93.75 1 1.56 3 4.69 


 

60 93.75 2 3.13 2 3.13 


 

59 9219 2  3 4.69 


 

60 93.75 1 1.56 3 4.69 


 

57 89.06 3 4.69 3 4.69 

 56 87.5 4 6.25 4 6.25 
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  :يتيتضح من إجابات املربيات اآل
لكـل منـهم،   %) ٩٣,٧٥( أن الربنامج التربوي يراعي منو الطفل عقليا، واجتماعيا، ولغويا بنسبة بلغت        

وهي عموما نـسباً عاليـة،   %) ٨٧,٥( ، وان الربنامج التربوي يتم تقوميه بنسبة %)٩٢,١٩(وحركيا بنسبة  
  .وملبية  ملشروع الالئحة التنظيمية لرياض األطفال

 ، ٥، ٤ اجلداول السابقة يتضح عكس هذه النتيجة متاماً حيـث بينـت اجلـداول رقـم     اإل أنه بالعودة إىل 
ضعفاً واضحاً يف استيعاب املربيات لدورهن من ناحية وغياب التقـومي ألدائهـن لـربامج الروضـة مـن                
ناحية أخرى، ومن مث فالقراءة لنسب هذه اجلداول ينبغي أخذها بكثري من احليطة واحلـذر، وخاصـة مل             

ذكر الربنامج يف فقرات اإلجابات السابقة بقدر ما كانت اإلجابات تتحدث عن املنهاج، ومت التعليـق    يأت  
  ).١٠(على ذلك يف موضعه من اجلدول 

صمم جدول خاص مبوضوعات الربنامج التربوي اليت تعمل على تنميـة  ) ١٢(واتصاالً باجلدول السابق    
تعرف على مـا تقدمـه املربيـة يف هـذا اجلانـب، وقـد       اجلانب العقلي، والوسائل املستخدمة يف ذلك، لل    

  .فقرة يف جانب الوسائل) ٣١(فقرة يف جانب املوضوعات، و) ٢١(أحتوى اجلدول على 


 
        
1  14 21.88 1  19 29.69 
2  13 20.31 2  13 20.31 

3 
 

12 18.75 3  
13 20.31 

4  10 15.63 4  11 17.19 

5  9 14.06 5  11 17.19 

6  6 9.38 6  10 15.63 

7  6 9.38 7  7 10.94 

8  6 9.38 8  7 10.94 

9  5 7.81 9  6 9.38 

10  5 7.81 10  5 7.81 

11  4 6.25 11  5 7.81 

12  4 6.25 12  4 6.25 

13  4 6.25 13  4 6.25 

14  3 4.69 14  4 6.25 
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15  2 3.13 15  3 4.69 

16  2 3.13 16  3 4.69 

17  2 3.13 17  3 4.69 

18  2  3.13 18  3 4.69 

19  1 1.56 19  3 4.69 

20  
1 1.56 20 

 
3 4.69 

21  1 1.56 21  2 3.13 

    22  2 3.13 

    23  2 3.13 

    24  2 3.13 

    25  2 3.13 

    26  2 3.13 

    27  1 1.56 

    28  1 1.56 

    29  1 1.56 

    30  1 1.56 

    31  1 1.56 

أن تعليم الطفل القراءة والكتابة قد احتلت املرتبة : و اآليتنـحوقد جاءت إجابات املربيات على ال     
%) ٢١,٨٨( اليت تعمل على تنمية القدرات العقلية لدى أطفال الرياض بنسبة ت يف املوضوعااألوىل

وهي نسبة ضعيفة يف واقع األمر، وتنم عن ضعف حمتوى الربنامج املقدم لتنمية القدرات العقلية 
لدى األطفال، إىل جانب أن تعليم القراءة والكتابة للطفل تعرب عن املوضوعات اليت تعمل على 

  .نمية النمو اللغوي بدرجة أساسية، ومنها أيضا تعليم النطق السليم، واإللقاء، واإلنشادت
أما ما يتعلق بالوسائل املستخدمة يف ترمجة املوضوعات اليت تعمل على منو األطفال عقليا، فقد 

فل ملوضوع تعليم الط%) ٢٩,٦٩(احتلت البطائق واللوحات املرتبة األوىل يف الوسائل بنسبة بلغت 
  .القراءة والكتابة

وبقراءة معمقة للفقرات يتضح أن املربيات قد خلطن بني املوضوعات والوسائل ومبا جعلهن يعتربن 
استخدام الصلصال يف كتابة احلروف والكلمات موضوعاً ووسيلة يف الوقت نفسه، مع أن استخدام 

 بعض املوضوعات غري الصلصال يف حقيقة األمر يعد وسيلة، ال موضوعاً، إضافة إىل أن وضع
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حمددة مثل موضوعات من البيئة وموضوعات من املنهج، كما أن موضوع التفكري كما ورد ال يعد 
  .موضوعاً، بقدر ما هو مرادفا للجانب العقلي

عموما ميكن القول أن املوضوعات والوسائل اليت يتضمنها اجلدول بنسبها الضعيفة تعد حمكا ملا 
على أن %) ٩٣,٧٥(قلي لألطفال، الذي سبق أن استجابت املربيات بنسبة  العبيقدم يف تنمية اجلان

واألرجح أن الواقع يؤيد ) ١٢(الربنامج التربوي يعمل على منو الطفل عقلياً كما يتضح يف جدول 
، مع أن الواقع يف سياق اجلداول السابقة التتناغم مع )٦(ال جدول ) ١٣(النسب اليت وردت يف جدول 

من طبيعة وعي املربيات بدورهن، ولعل مرجع ذلك إىل أن النسبة ) ١٣( يف جدول النسب الواردة
  .العالية منهن غري متخصصات

لتعرف على موضوعات الربنامج التربوي اليت تعمل على تنمية اجلوانب االجتماعية، والوسائل  ول- 
  .وسيلة ) ٢٢(موضوعاً، و) ٢٨( صمم جدول مكون من املستخدمة يف ذلك


 

 
 

  
 

    
 

1  16 25 1  17 26.56 
2  14 21.88 2 

 
15 23.44 

3 
 

14 21.88 3  13 20.31 

4  13 20.31 4  6 9.38 

5  12 18.75 5  6 9.38 
6  12 18.75 6  6 9.38 
7  11 17.19 7  6 9.38 
8  11 17.19 8  5 7.81 
9  8 12.5 9  3 4.69 
10  8 12.5 10  3 4.69 
11  8 12.5 11  2 3.13 
12  7 10.94 12  2 3.13 
13  6 9.38 13  2 3.13 
14  5 7.81 14  2 3.13 
15  5 7.81 15  1 1.56 
16  5 7.81 16  1 1.56 
17  4 6.25 17  1 1.56 
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18  4 6.25 18  1 1.56 
19  3 4.69 19  1 1.56 
20  3 4.69 20  1 1.56 
21  2 3.13 21  1 1.56 
22  2 3.13 22  1 1.56 
23  2 3.13     
24  2 3.13     
25  1 1.56     
26  1 1.56     
27  1 1.56     
28  1 1.56     
يف %) ٢٥(أن طاعة الوالدين والعطف على الصغار، حتتل املرتبة األوىل بنسبة ) ١٤(ضح من جدول يت

املوضوعات اليت تعمل على تنمية اجلوانب االجتماعية لدى األطفال، ويف ذيل قائمة املوضوعات، 
النسب يف هذه %) ١,٥٦(موضوع األناشيد، والتزام اهلدوء، واالعتذار عن اخلطأ، وكتب السفري بنسبة 

أعالها وأدناها تعد نسباً ضعيفة فيما يقدم لألطفال يف الرياض من موضوعات تعمل على تنمية 
  -:اجلوانب االجتماعية، وتدل على احد أمرين أو مها معاً

 األول ضعف وضآلة ما يقدم ألطفال الرياض من موضوعات يف الربنامج التربوي، واليت من شاا -
  .ب االجتماعيةالعمل على تنمية اجلوان

 والثاين ضعف وعي املربيات باملوضوعات اليت تعمل على تنمية اجلوانب االجتماعية للطفل يف -
  .الربنامج التربوي

ويف جانب الوسائل يتضح أن وسيلة الصور يف إيصال املوضوعات االجتماعية للطفل حتتل املرتبة 
لتعريف الطفل مبواقف %) ١,٥٦(نار بنسبة و يف ذيل قائمة الوسائل مثال ال%) ٢٦,٥٦(األوىل بنسبة 

اخلطر، علما بان معرفة مواقف اخلطر قد تعمل على تنمية اجلوانب العقلية بدرجة أساسية، وان 
  .استخدام النار قد ال تكون وسيلة مناسبة

  وبالنظر إىل املوضوعات والتدقيق يف فقراا، يتضح أن غالبيتها تعمل على تنمية اجلوانب 
ية، وتنشئة الطفل تنشئة تنسجم مع الثقافة اإلسالمية، وثقافة اتمع اليمين، إال أا االجتماع

ال تنسجم وال ترقى إىل استجابة املربيات بان الربنامج التربوي يعمل على منو اجلوانب االجتماعية لدى 
ربيات مع التشديد على أن استجابات امل) ١١(كما يتضح من جدول رقم %) ٩٣,٧٥(الطفل بنسبة 

ذه النسب الضعيفة، قد يرجع إىل عدم القدرة على استحضار املوضوعات، فإحداهن تستحضر 
موضوعا وأخرى تستحضر موضوعا آخر وهكذا، ومبا يدل على أمهية التدريب وتنمية القدرات 

  .و أفضلنـحللمربيات ليتمكن من أداء مهامهن على 
التربوي اليت تعمل على تنمية اجلوانب احلركية، التعرف على موضوعات الربنامج أما فيما خيص  -

، و) ٢١( صمم جدوالً مكون من والوسائل املستخدمة يف ذلك   .وسيلة) ٢٤(موضوعاً



 

 
   
   

163 

 


 

 
 

   
 

  

1  23 35.94 1  20 31.25 
2  22 34.38 2  19 29.69 
3  8 12.5 3  13 20.31 
4                  

 
7 10.94 4 

 
10 15.63 

5  7 10.94 5  9 14.06 
6  7 10.94 6  9 14.06 
7  6 9.38 7  8 12.5 
8  6 9.38 8  7 10.94 
9  5 7.81 9  7 10.94 
10  5 7.81 10  6 9.38 
11  5 7.81 11  4 6.25 
12  4 6.25 12  4 6.25 
13  4 6.25 13  3 4.69 
14  3 4.69 14  3 4.69 
15  3 4.69 15  3 4.69 
16  2 3.13 16  3 4.69 
17  2 3.13 17  3 4.69 
18  2 3.13 18  2 3.13 
19  1 1.56 19  2 3.13 
20  1 1.56 20  2 3.13 
21  1 1.56 21  1 1.56 

    22  1 1.56 

    23  1 1.56 

    24  1 1.56 
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وبقراءة النسب الدالة على إجابات املربيات أتضح أن أعلى نسبة يف املوضوعات جاءت يف موضوع     
أدىن النسب ، يف حني جاءت يف %)٣٤,٣٨(، وتالها موضوع الرياضة بنسبة %)٣٥,٩٤(اللعب حيث بلغت 

، أما الوسائل املستخدمة فقد احتل %)١,٥٦( بنسبة تموضوعات االجتاهات، واملهن، وأنواع احليوانا
وهو وسيلة تناسب املرحلة العمرية لألطفال وتعمل على %) ٣١,٢٥(الصلصال املرتبة األوىل بنسبة 
  .تنمية املهارات احلركية الصغرى

مج التربوي اليت تعمل على تنميـة اجلوانـب اللغويـة،    التعرف على موضوعات الربنا  ويف جانب    -
، و) ١٦( صمم جدول مكون من والوسائل املستخدمة يف ذلك   .وسيلة) ٢٤(موضوعاً

 
        
1  25 39.06 1  24 37.5 
2  19 29.69 2  13 20.31 
3  18 28.13 3  11 17.19 
4  16 25 4  10 15.63 

5  15 23.44 5  9 14.06 

6  11 17.19 6  8 12.5 

7  7 10.94 7  8 12.5 

8  6 9.38 8  6 9.38 

9  6 9.38 9  6 9.38 

10  5 7.81 10  5 7.81 

11  4 6.25 11  5 7.81 

12  2 3.13 12  4 6.25 

13  2 3.13 13  4 6.25 

14  1 1.56 14  4 6.25 

15  1 1.56 15  3 4.69 

16  1 1.56 16  3 4.69 

    17  3 4.69 

    18  2 3.13 

    19  2 3.13 

    20  2 3.13 

    21  1 1.56 

    22  1 1.56 

    23  1 1.56 

    24  1 1.56 

أن نسب املوضوعات اليت تعمل على ) ١٦(وقد اتضح من إجابات املربيات وفق النسب الواردة باجلدول
تنمية اجلوانب اللغوية لدى أطفال الرياض قد ارتفعت مقارنة باجلوانب السابقة، إذ بلغ موضوع نطق 
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دام املسجل والكاست، يف استخ%) ٣٧,٥(، وكذا بالنسبة للوسائل بنسبة %)٣٩,٠٦(احلروف ما نسبته 
مما يؤكد أن املوضوعات اليت تعمل على تنمية اجلوانب اللغوية للطفل تعد من املوضوعات اليت 
يدركها الكثري ممن تلقى قسطا من التعليم، مبعىن أن إدراك هذه املوضوعات ووسائلها من السهولة 

  .واليسر إىل حد كبري
ات يف اعتباره موضوعاً أم وسيلة، ومع ذلك فإن النسبة  وبالنسبة للعب اجلماعي، فقد تباينت اإلجاب

، وهذا يدل على ضعف واضح %)١,٥٦(اليت أشارت إليها املربيات ضئيلة ويف أدىن اجلدول حيث بلغت 
يف إدراك املربيات ألمهية اللعب اجلماعي يف تنمية اجلوانب اللغوية ألطفال الرياض، مبا يثريه هذا 

ر واحملادثة واجلدل، فضالً عما يشكله من وقاية وعالج لالضطرابات اللعب من فرص واسعة للحوا
  .  السلوكية اليت تنتج عن العزلة واالنكفاء على الذات

تعرف على موضوعات الربنامج التربوي اليت تعمل على تنمية اجلوانب السلوكية، والوسائل  ولل- 
  .وسيلة) ٢٢(و، موضوعاً، )٢١( صمم لذلك جدوالً مكون من املستخدمة يف ذلك


 

  


     
1  16 25 1  12 18.75 
2  14 21.88 2  6 9.38 
3  13 20.31 3  5 7.81 
4  11 17.19 4  4 6.25 

5  10 15.63 5  
 

4 6.25 

6  9 14.06 6  3 4.69 

7  8 12.5 7  3 4.69 

8  8 12.5 8  3 4.69 

9  8 12.5 9  3 4.69 

10  7 10.94 10  2 3.13 

11  7 10.94 11  2 3.13 

12  7 10.94 12  2 3.13 

13  6 9.38 13  2 3.13 

14  5 7.81 14  1 1.56 

15  5 7.81 15  1 1.56 

16  4 6.25 16  1 1.56 
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17  3 4.69 17  1 1.56 

18  3 4.69 18  1 1.56 

19  2 3.13 19  1 1.56 

20  1 1.56 20  1 1.56 

21  1 1.56 21  1 1.56 

    22  1 1.56 

وانب السلوكية قد جاءت أتضح من قراءة اإلجابات أن املوضوعات اليت تعمل على تنمية اجل
مما يدل على أن املربيات %) ٢٥(نسبها ضعيفة، إذ احتل موضوع آداب اجللوس املرتبة األوىل بنسبة 

يعملن قدر املستطاع على جعل الطفل جيلس ألطول فترة ممكنه، وان ال ينشغل باللعب، كما أن 
 يف املوضوعات االجتماعية، هناك عدم وضوح يف بعض املوضوعات السلوكية، وتكرار ملا سبق ذكره

مبعىن أن بعض املوضوعات السلوكية من توكيدية وثقة بالنفس وتنمية روح املبادأة مل ترد 
، كموضوعات سلوكية أكدت عليها األدبيات السابقة ومشروع الالئحة التنظيمية لرياض األطفال

  .ولعل ذلك  مرده أن غالبية املربيات غري متخصصات يف رياض األطفال
  كما يتضح من اجلدول أن الوسائل املستخدمة يف إيصال املوضوعات السلوكية إىل األطفال متثل  

يف استخدام القصص، أما بقية الوسائل %) ١٨,٧٥(نسباً ضعيفة يف االستخدام فأعلى نسبة
ولعل ذلك يرجع إىل ضعف إمكانية املربيات يف عمل الوسائل . فنسب استخدامها ضعيفة للغاية

ة، وغياب هذه الوسائل وعدم توفريها من قبل إدارة رياض األطفال، وقد سبق التأشري على هذا املناسب
  .القصور يف مواضع سابقة من هذا البحث

التعرف على املقترحات اليت تعمل على تطوير الربنامج التربوي لرياض : نتائج اهلدف احلادي عشر
  .األطفال من وجهة نظر املربيات

 

   
 

   
 

1  9 14.06 12  2 3.13 

2  6 9.38 13  1 1.56 

3  5 7.81 14  1 1.56 

4 
 

4 6.25 15  1 1.56 

5  4 6.25 16 
 

1 1.56 
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6  3 4.69 17 
 

1 1.56 

7  3 4.69 18 
 

1 1.56 

8  3 4.69 19  1 1.56 

9 
 

3 4.69 20 
 

1 1.56 

10  2 3.13 21 
 

1 1.56 

11  2 3.13 22 
 

1 1.56 

أن املالحظات واملقترحات ذات العالقة بالربنامج، وإن كانت نسبها ضعيفة، ) ١٨(    يتضح من اجلدول
إال أا تعرب عن بعض جوانب القصور يف رياض األطفال موضع الدراسة، وتؤكد االحتياج لبعض 

  .هذه االحتياجاتاملستلزمات، وضرورة التغلب على ذلك بسد 
 كما يتضح من اجلدول أن املالحظات واملقترحات اليت وافقت جمال رياض األطفال وأكدت على 
صلتها بربناجمه ينم صدورها عن مربيات متخصصات يف جمال رياض األطفال، ويؤكد ذلك أوىل 

فس عدد لتسع مستجيبات، وهو ن%) ١٤,٠٦(املقترحات بتوفري الوسائل الالزمة للربنامج بنسبة
  ).١(املربيات املتخصصات يف رياض األطفال كما يبينه جدول

أن املالحظات واملقترحات املبينة يف اجلدول تعد مدخال مناسبا لالرتقاء بالربامج التربوية، وبالتايل 
اإلسهام بشكل اجيايب يف عملية منو وتنمية اجلوانب املعرفية، والسلوكية، واالجتماعية واللغوية 

ألطفال الرياض إذا ما مت األخذ ا، وهذا ما اكدت عليه االدبيات السابقة من ضرورة توافر واحلركية 
عدد من الصفات والشروط يف املربية لكي تستيطع القيام مبهامها يف تنمية جوانب النمو املختلفة 

  .للطفل
 

  :أوضحت النتائج يف هذا اجلانب مايأيت
املربيات ال تستقيم مع املؤهالت املطلوبـة هلـذه املرحلـة وفقـاً     أن مؤهالت نسبة عالية من   -

للفكر التربوي واألدب النظري املتصل ا، إذ بلغت نسب املتخصـصات يف ريـاض األطفـال          
، وهذا يدل على غياب التحديد الـدقيق للمـؤهالت والتخصـصات املطلوبـة للعمـل                 %)١٤(

وع الالئحة الـذي جـاء خاليـاً مـن هـذا         كمربيات يف رياض األطفال، نأمل أن يستوعبها مشر       
 . التحديد الدقيق
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أنه على الرغم من عدم انطباق شروط املؤهل والتخصص على مربيات األطفال؛ فـإن غيـاب     -
اخلربة والدورات التدريبية مل تسد هذا اجلانب إىل حد كبري إذ بلغت نسبة من تتراوح خربن          

 حاصالت على دورة إىل ثالث دورات واليت ، ونفس النسبة%)٦٠,٩(بني سنة إىل مخس سنوات  
منـهن مل يـتلقني أيـة دورة    %) ٢٥(يف جمملها ليست يف جمال رياض األطفال، فضالً على أن    

تدريبية على اإلطالق، وهذا يتعارض مع مشروع الالئحة الذي مل حيـدد نـوع املؤهـل العلمـي       
ميـة كفاءـا التعليميـة    للمربيات ولكنه اشترط أن يكون لدى املربية االسـتعداد علـى تن        

 .والتطوير من خرباا التربوية بالتدريب

أن أعلى النسب يف مشاركة مربيات األطفال يف القرارات والتخطيط النشطة الرياض جاءت  -
يف جمال املشاركة اإلجرائية اليت تتطلب جهداً ومتابعة كتنظيم طابور الـصباح، ومعرفـة         

نما تنخفض هـذه النـسبة يف جمـال التخطـيط           أسباب عدم انتظام الطفل يف احلضور، بي      
 .للعمل التربوي، واملشاركة يف اختاذ القرارات

البطـائق،  : أن أكثر الوسائل التعليمية اليت تستخدمها املربيات يف الرياض هي على التوايل            -
الصلصال، الصور، اللوحات التعليمية، والسبورة، واملـسجل واألشـرطة وأخـرياً اـسمات،         

استخدام بعض الوسائل ذات اجلـدوى يف تنفيـذ الـربامج مـع أمهيتـها يف تربيـة              بينما يندر   
، حيث "الكمبيوتر، ومسرح العرائس، والدمى" وتعليم األطفال يف هذه املرحلة العمرية مثل     

 .جاء ترتيب هذه الوسائل يف أدىن اجلدول

 ، و%)٩٢,١٩(لـسنوية  أن نسبة املربيات الالئي يزودن من قبل إدارة الروضة باخلطـة التربويـة ا            -
مع العلم أن هذه اخلطط يـتم  ، %)٧٩,٦٩(وقد احتلت اخلطط الفصلية املرتبة األوىل بنسبة    

إعدادها مببادرة من قبل ادارات الرياض وليس تنفيذاً لتوجيهات أو استجابة لطبيعـة املهـام              
بيـة وإدارات  املتصلة بالروضة وهذا يوضح خلالً يف العالقة بـني إدارة الريـاض يف مكتـب التر    

 .الرياض يف امليدان

أن غالبية الشروط اليت جيب أن تتوافر يف املربية واليت حددا املربيات يف إجابتهن علـى اداة     -
الدراسة مل ترتق إىل املستوى املقبول، حيث جاءت يف أدىن الـسلم شـروطٌ البـد أن تكـون يف                

، "األمور،معرفة احتياجات الطلبةالثقة بالنفس، القدرة على التواصل مع أولياء  "أعاله مثل   
 .وهذا يعكس وعياً متدنياً بدور املربية ومتطلبات جناح هذا الدور

أن غالبية املربيات ال يقمـن بإعـداد التقـارير، إذ بلغـت أعلـى نـسبة يف إعـداد التقـارير عـن                      -
، وهذا يدل علـى أن معظـم إدارات الريـاض ال يعطـني           %)٣٢,٨١(املستوى التعليمي لألطفال    

 .ذه التقارير أي أمهية وبالتايل ال يتابعن املربيات يف هذا األمره

بروز مهام رئيسة للمربية كمهام أخرى ثانوية من وجهة نظر إدارات الرياض كما بينت ذلـك            -
، بينمـا جـاءت   %)٩,٣٨(النسب اليت خرجت ا الدراسـة إذ احتلـت نـسبة تربيـة األطفـال                

 %). ٧,٨١(نسبة تدريس األطفال 
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 نسبة من املربيات ميل الطفل إىل اللعب صعوبة من الصعوبات الـيت تـواجههن يف         اعتبار -

أداء مهامهن يف حني أن هـذه املرحلـة تقـوم باألسـاس يف براجمهـا علـى اللعـب، إذ يتلقـى                    
الطفل القيم واملفاهيم واملهارات من خالل كون اللعب يف مؤسسات الرياض لعبـاً موجهـاً         

ا الفهـم حباجـة إىل تـصويب مـن خـالل التـدريب والتوعيـة              وحراً يف نفس الوقت ومثل هـذ      
  .املكثفة للمربيات

  

أوضحت الدراسة أيضاً وجود فهم قاصر لدالالت النشاط الزائد والعدوانية حيـث أعتربتـه              -
نسبة من املربيات صعوبات أو مشكالت يف حني أا مسألة طبيعية يف مثل هـذه املرحلـة      

د والعدوان قد يكون طاقة وحيوية لدى الطفل ال يـصل اىل        العمرية، مبعىن أن النشاط الزائ    
حد املشكالت السلوكية، اال بعد التاكد من ذلك عن طريق القيـاس والتـشخيص الـدقيق،            
وهنـا يـأيت دور املربيـة خباصـة والريـاض بعامـة يف اسـتيعاب هـذه الـسلوكيات وتوجيههـا           

 .الوجهة الصحيحة

 
 

ب توافرها يف املربية على مؤسسات الرياض، والتأكيـد علـى    ضروة تعميم الشروط اليت جي     -١
  .أمهية وضعها أساساً لتعيني املربية يف الروضة

أن تأخذ اجلهات املعنية بإعداد الالئحـة يف عـني االعتبـار شـرط أولويـة التخـصص بريـاض             -٢
 .االطفال لقبول املربيات يف الروضة

دريبـة يف فهـم وتـشخيص املـشكالت     العمل على تأهيل املربيات من خـالل إقامـة دورات ت         -٣
 .السلوكية لدى أطفال الروضة وكيفية التعامل معها

ضروة إشراك املربيات من قبل إرارة الرياض يف ختطيط الـربامج التربويـة ألطفـال الروضـة،                -٤
واختاذ القرارات الالزمة اليت من شأا العمل على تنمية جوانـب النمـو املختلفـة لطفـل        

 .الروضة

هات املسؤلة بإلزام إدارات الرياض بتـوفري الوسـائل التقنيـة خـصوصاً والعمـل      أن تقوم اجل  -٥
 .على تشجيع املربيات على تصميم الوسائل التعليمية االخرى على وجه العموم

ضروة قيام ادراة رياض االطفال مبكتب التربية يف احملافظة بتوفري كافـة املتطلبـات املنوطـة       -٦
  .ف واملتابعة والتقومي املستمر لسري عمل الرياضا لرياض االطفال ومن مث االشرا
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