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ملخص: 

يهدف هذا البحث اإىل و�سع قائمة بكفايات تربية الأطفال الر�سع والفطم ورعايتهم 
)من امليالد حتى الثالثة( .وقد مت الطالع على اأدبيات البحث، والدرا�سات ال�سابقة، والتو�سل 
اإىل جمموعة من الكفايات، وُعر�ست قائمة بها على جمموعة من املتخ�س�سني يف املجال، 
وُعدِّلت القائمة من حيث و�سوح العبارات يف �سوء تعليقات املحكمني، واأجريت املعاجلة 
لتلك  الن�سبية  والأهمية  املعياري،  والنحراف  احل�سابي،  املتو�سط  وُح�سب  الإح�سائية، 
الكفايات، وح�سلت كلها على اأهمية ن�سبية مرتفعة.وقد نوق�ست النتائج، وقدِّمت التو�سيات 

واملقرتحات يف �سوء نتائج الدرا�سة.
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Abstract: 
The objective of this research is to develop competencies list of Educating 

and caring for infants and toddlers (birth to three) .The researcher surveyed 
the literature and the previous studies to reach a set of competencies.The 
competencies’ list was presented to a group of specialists in the field, and the 
researcher modified the sentences to clarify them, in the light of comments of 
the specialists.The researcher conducted statistical treatment and calculated 
the arithmetic means and the standard deviation and the relative importance 
of competencies.All competencies got high importance.The researcher 
discussed the results, presented recommendations and proposals in the light 
of the results of the study.
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مقدمة: 
تكوين  على  وتوؤثر  املدر�سة،  يف  جناحهم  مدى  لالأطفال  املبكرة  اخلربات  حتدد 
�سخ�سيتهم مدى احلياة؛ وذلك لأن تلك املرحلة هي مرحلة نوافذ املخ، وت�سمى »املرحلة 
احلرجة، اأو احلا�سمة« )Critical Period( ، التي ات�سح للباحث من خالل درا�سته للدكتوراه 
Infant & Tod-( (  أأنها تبداأ منذ ميالد الطفل.ويوؤكد( مركز رعاية الر�سع وال�سغار بنيويورك

dler Technical Assistance Resource Center,2006( ( اأن ال�سنوات الثالث الأوىل من 
حياة الطفل تتميز بالنمو ال�رصيع للمخ، حيث ينمو اأكرث من تريليون م�سار للتعلم والنمو.
القدرة  تنمو  حيث  الطبيعي،  و�سعها  اإىل  املخ  قدرة  58%من  ن�سبة  ت�سل  الثالثة  وبحلول 
وال�سلوك  التعلم،  عادات  على  املبكرة  اخلربات  توؤثر  والتف�سري.وكذلك  والتعلم  التحدث  على 

الجتماعي، والنمو البدين والوجداين مدى احلياة.
وقد تزايد اهتمام الدول الغربية، وخا�سةً الوليات املتحدة الأمريكية بو�سع معايري 
الرو�سة  قبل  ما  مرحلة  وخا�سةً  املبكرة،  الطفولة  ومرحلة  كافة،  التعليم  ملراحل  التعلم 
العمر،  من  العامني  يبلغوا  مل  الذين  الر�سع  الأطفال  تخ�ص  وهي   ،”Prekindergarten“
والُفُطم الذين مل يبلغوا �سن الرابعة بعد؛ وذلك بهدف و�سع اإطار ملا يجب اأن يعرفه الطفل 

ويتعلَّمه، وما ي�ستطيع القيام به يف هذه املرحلة العمرية.
اأن   )Catherine Scott,2007( واآخرون  �سكوت”  “كاثرين  تذكر  الإطار،  هذا  ويف 
هناك اهتماماً كبرياً ومتزايداً يف عدد الوليات باأمريكا التي و�سعت معايري مرحلة ما قبل 
الرو�سة منذ عام 2003م، وتوؤكد اأن معظم الوليات انتهت من و�سع تلك املعايري، وكذلك 
و�سعت ا�سرتاتيجيات للمعلمني من اأجل ا�ستخدام هذه املعايري، وذلك من خالل امل�سح الذي 

ُطبق على الوليات كافة.
 )Kagan , & Frelow , 2003( »وتاأكيدًا على ما �سبق، ي�سيف كل من »كاجان وفريلو 
اأن ع�رص وليات فقط قامت بو�سع معايري اأطفال ماقبل الرو�سة يف عام 1990م، وو�سل 
عدد الوليات اإىل 27 ولية عام 2002م، واأن العدد يف تزايد بدرجٍة كبرية منذ هذا التاريخ.

يف  الب�رصية  املوارد  ا�ستثمار  وهو  األ  عاملياً  اجتاهاً  هناك  اأن  �سبق،  مما  ون�ستنتج 
امل�ستقبل، والذي يبداأ منذ ميالد الطفل، عن طريق الرعاية والتعليم عايل اجلودة.

يف  الفجوات  تقليل  هو  الرو�سة،  ماقبل  برامج  من  الأ�سا�سي  الهدف  اأن  ويت�سح 
التح�سيل وال�ستثمار يف امل�ستقبل.وي�ستثمر املناف�سون الدوليون يف التعليم املبكر داخل 
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الرو�سة وتربيته. الرغبة يف رعاية طفل ماقبل  زيادة  اإىل  اأدى  الذي  الأمر  العوملة،  �سوق 
بها  ولية،   40 اإىل  لي�سل  2002م  2001م/  الدرا�سي  العام  يف  الوليات  عدد  ازداد  وقد 
برامج لأطفال ماقبل الرو�سة.وقد اأكدت نتائج البحوث َتَقدُّم هوؤلء الأطفال عند التحاقهم 
بالرو�سة، يف مهارات الريا�سيات والقراءة، كما ات�سح وجود َحّد من امل�سكالت الجتماعية 
لة،  اإىل معلمة موؤهَّ الربامج بحاجة  اأن هذه  اإىل  اأي�سًا،  النتائج  اأ�سارت  الأطفال.وقد  لهوؤلء 

ومعايري للمنهج.
ويف املقابل، تالحظ اأنه ل توجد معايري اأو تخ�س�ص ما قبل الرو�سة يف اجلامعات 
العربية، بل ما زال الأمر مقت�رصًا على مرحلة ريا�ص الأطفال.واإن ُوجدت بع�ص اجلامعات 
تهتم بتخ�س�ص تربية الطفولة املبكرة )8- 0( ، اإل اأنه ل يوجد تخ�س�ص “تربية ورعاية 
الر�سع الُفُطم” )ما قبل الرو�سة( ، كما ل توجد معايري اأو مناهج وبرامج لهذه الفئة العمرية 
من الأطفال.لذلك كان من ال�رصوري و�سع تلك املعايري، التي �سُتبنى عليها بعد ذلك املناهج 
ع والُفُطم، واإعداد معلمات ومقدمات الرعاية لهذه الفئة العمرية وتقوميهن. والربامج للرُّ�سَّ

و�ست�ساعد اأي�سًا كل من يتعامل مع اأطفال ما قبل املدر�سة )ما قبل الرو�سة( ، مبعرفة ما 
ميكن اأن يتعلمه اأو يقوم به.

اأنه يجب  اإىل   )Susan Catapano,2005( )�سوزان كتابانو(  ت�سري  ال�سدد،  ويف هذا 
تعليم الطالب املعلمني ملرحلة الطفولة املبكرة معايري تعلم الأطفال منذ الولدة حتى �سن 
الثامنة، ومعرفة كيف ُبنيت هذه املعايري، وملاذا هي مهمة بالن�سبة لهم عند التعامل مع 
الأطفال يف بداية حياتهم املهنية.ويجب اأن يعلم هوؤلء الطالب، اأن تلك املعايري �رصورية 
لتمكن الأطفال من حتقيق الكفاءة يف مهارات فنون اللغة، والعلوم، والريا�سيات، والدرا�سات 

الجتماعية.

مشكلة البحث: 
تكمن م�سكلة البحث احلالية، يف عدم وجود تخ�س�ص معلمة الر�سع والفطم، وبالتايل 
عدم وجود كفايات لرتبية الر�سع والفطم ورعايتهم يف الدول العربية؛ وذلك لأ�سباب عدة؛ 
الطفولة  مفهوم  بني  واخللط  املرحلة،  هذه  يف  الطفل  تعلم  باإمكانية  العتقاد  عدم  منها: 
الرتبية،  املتخ�س�سني يف  بع�ص  يرى  الأولية.وكذلك  والرعاية  الأطفال،  وريا�ص  املبكرة، 
عدم �رصورة و�سع معايري لرتبية الأطفال قبل �سن الرابعة وتعليمهم؛ اعتقادًا منهم باأنها 
الع�سوائية، وعدم جودة خمرجات  اإىل  اأ�س�ص تربوية ومنهجية، مما يوؤدي  مرحلة لي�ص لها 
لرتبية  كفايات  وجود  عدم  فاإن  ثم،  الطفل.ومن  حياة  من  املهّمة  املرحلة  تلك  يف  التعلم 
اأطفال ما قبل الرابعة ورعايتهم، ميثل م�سكلة البحث الأ�سا�سية.وتتبلور م�سكلة البحث يف 



208

ع والُفُطم ورعايتهم. د. محمد خليفة إسماعيل متوليكفايات تربية الرُّضَّ

ال�سوؤال الرئي�سي الآتي: 
ع والُفُطم ورعايتهم؟  ما هي الكفايات املقرتحة لرتبية الرُّ�سَّ

أهداف البحث: 
يهدف البحث احلايل اإىل: 

حتديد كفايات تربية الر�سع والفطم ورعايتهم )اأطفال ما قبل الرو�سة( .. 1
أهمية البحث: 

تكمن اأهمية هذا البحث يف اأنه: 
ُيعد من البحوث العربية الأوىل التي تتناول تربية الر�سع والفطم ورعايتهم.. 1
اإدراج تخ�س�ص “اأطفال ما قبل الرو�سة” يف اجلامعات . 2 يلقي ال�سوء على اأهمية 

العربية.
يلفت النتباه اإىل حتويل كليات ريا�ص الأطفال اإىل كليات تربية الطفولة املبكرة.. 3
ي�ساعد م�سممي برامج الطفولة املبكرة.. 4

مصطلحات البحث
ع والُفُطم ورعايتهم:  ◄ كفايات تربية الرُّ�سَّ

والإجراءات  واملهارات  املعارف  اأنها جمموعة  على  احلايل  البحث  اإليها يف  وي�سار   
والجتاهات التي حتتاجها املعلمة اأو املربية، لرتبية ورعاية الر�سع و�سغار الأطفال.

ع والُفُطم ◄ الرُّ�سَّ
وُيق�سد بهم يف هذا البحث، اأنهم الأطفال الر�سع، وال�سغار الذين ترتاوح اأعمارهم من 

�سن الثانية حتى ما قبل الرابعة.
حدود البحث: 

حدود مو�سوعية:  ♦
التو�سل اإىل قائمة بكفايات تربية الر�سع والفطم ورعايتهم.

حدود ب�رضية:  ♦
اقت�رص البحث احلايل على جمموعة من املتخ�س�سني من اأع�ساء هيئة التدري�ص يف 

جمال الطفولة املبكرة.
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حدود مكانية:  ♦
طبقت اأداة الدرا�سة يف الف�سل الثاين للعام الدرا�سي 1432- 1433هـ.

اإلطــار النـظري: 

اأن  اأنه توجد ثمة معايري يجب   ، (Ronald Lally , 2000) ( رونالد اليل )يرى
تو�سع يف االعتبار عند ت�سميم منهج الر�سع والفطم، نعر�س منها ما ياأتي: 

ت�سمل الر�ساعة ثالث مرحل: . 1
الر�سيع  للنمو؛  خمتلفة  مراحل  بثالث  الثالثة  �سن  اإىل  امليالد  حلظة  منذ  الطفل  مير 
ال�سغري young infant، والر�سيع املتحرك mobile infant، والطفل ال�سغري اأو الطفل الذي 
ينتقل من  للطفل عندما  املقدمة  تتطور اخلربات  اأن  ولذلك يجب   ،toddler امل�سي  يبداأ يف 

مرحلة لأخرى، ويجب اأن يو�سع يف العتبار النتقال بني هذه املراحل.
يتعلم الر�سع بالطريقة الكلية: . 2

مير الر�سع بتعلم اخلربات الجتماعية، والعقلية، واللغوية، والبدنية بطريقة مت�سلة 
التعامل مع  اأن يعلموا ذلك جيدًا؛ حتى يتمكنوا من  الكبار  انف�سال، ويجب على  من دون 

الر�سيع بطريقة فعالة.
العالقات اأ�سا�ص النمو: . 3

البدين،  التي تت�سم بالقرب، والرعاية، وال�ستمرار للنمو  يعتمد الر�سع على العالقات 
عندما  اأف�سل  بطريقٍة  الر�سيع  وينمو  اإيجابية؛  بطريقة  والعقلي  والوجداين،  والجتماعي، 
�سنكوف  ذلك(  لحتياجاته.ويوؤكد  وي�ستجيب  يفهمه  اأن  ي�ستطيع  مربيًا  لديه  اأن  من  يتاأكد 
فيليب�ص ) )Shonkoff , Phillips ,2000( ، فيذكر اأن البحوث التي اأُجريت على مخ الر�سع 

اأو�سحت اأن م�ساراته تنمو من خالل عالقات الر�سع مع املربني والأمهات.
ي�سعر الر�سع بالإح�سا�ص بالذات لأول مرة خالل تفاعلهم مع الآخرين: . 4

يقومون  من  �سلوك  تقليد  خالل  من  وال�سعور،  التفكري  كيفية  عن  اأكرث  الر�سع  يتعلم 
برعايتهم.

الر�سع متعلمون ن�سطون، ولديهم دافعية ذاتية: . 5
لت�سهيل  والف�سول؛  والتجريب  الدافعية،  للحفاظ على  واأن�سطة  بيئات  توافر  بد من  ل 

عملية تعلم الر�سع.
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الر�سع لي�سوا مت�سابهني، فهم اأفراد ذوو اأمزجة خمتلفة: . 6
وب�سبب هذه الختالفات، يجب اأن يراعي املعلم اأو املربي احتياجات كل ر�سيع.

تنمو مهارات اللغة والعادات مبكرًا: . 7
يعّد عامل منو اللغة اأ�سا�سًا مهّماً جدًّا خالل مرحلة الر�ساعة، والرعاية اجليدة للر�سيع 

هي التي ت�ساعد على دجمه يف خربات تعتمد على الت�سال مع املربني.
بيئات الر�سع اأقوى: . 8

ع والُفُطم بالبيئات، والروتني، واخلربات اليومية بدرجة كبرية، وخا�سةً اأن  يتاأثر الرُّ�سَّ
الر�سيع ل ي�ستطيع اأن ينتقل بنف�سه من بيئٍة لأخرى.

باملدر�سة،  اإحلاقة  عند  للتعلم  الطفل  ا�ستعداد  الرو�سة يف  قبل  ما  برامج  تاأثري  وعن 
الرو�سة على قدرات  قبل  ما  اأطفال  اإيجابي لربامج  تاأثري  اأنه يوجد  البحوث  نتائج  اأثبتت 
القراءة والكتابة، ومهارات ما قبل تعلم  الأطفال املعرفية، وخا�سةً مهارات ما قبل تعلم 
الف�سل  الكلمات، والهجاء.وقد يرجع  اإىل احلروف ونطق  التعرف  الريا�سيات، والقدرة على 
يف تطبيق برامج ما قبل الرو�سة، اإىل عدم مراعاة معايري مناهج ما قبل الرو�سة، وطرق 
التعليم اخلاطئة، مما يوؤثر على خربات الأطفال وا�ستعدادهم للرو�سة واملدر�سة )كورلك، 

 )Koralek, Derry G.& Dombro, Amy Laura,2005( )ودومربو، واآرمي
املعريف،  التطور  تنمي  الرو�سة  قبل  ما  لأطفال  املوجهة  الربامج  اأن  ات�سح،  وقد 
“�سحة  برنامج  يف  املثال،  �سبيل  املدر�سة.على  الطفل  دخول  عند  الأكادميية  واملهارات 
ع””Infant Health and Development Program” والذي كان يرعى الأطفال  ومنو الرُّ�سَّ
اأطفال الثالثة بذلك املركز قد ح�سلوا  اأن  منخف�سي الوزن من امليالد حتى الثالثة ات�سح 
على اأربع نقاط يف مقيا�ص الذكاء، وكانت هذه النتيجة اأعلى من اأطفال اخلام�سة للمجموعة 
 Head( �ستارت«  »الهيد  برنامج  على  اأُجريت  التي  الدرا�سات  اإحدى  يف  التجريبية.كذلك، 
Start( ات�سح اأن العينة التي كانت لأطفال يبلغون من العمر �سبع �سنوات، والذين التحقوا 
بربامج ما قبل الرو�سة قد اأحرزت تقدمًا بفارق �سبع نقاط يف اختبار املفردات، عن اأقرانهم 
 Administration on Children, Youth and( الرو�سة  قبل  ما  يلتحقوا بربامج  الذين مل 

 )Families.2001

ويف الإطار نف�سه، جند اأن الأطفال الذين ح�رصوا ملدة عام قبل الرو�سة ح�سلوا على 
0.64 يف النحراف املعياري، على املهارات الأكادميية يف ريا�ص الأطفال.كذلك، وجود 
والريا�سيات.وتوجد  القراءة  حت�سيل  يف  الأطفال،  هوؤلء  مثل  تقدم  ا�ستمرار  يوؤكد  دليل 
قبل  ما  لربامج  اإيجابي  تاأثري  وجود  اأكدت  كما  ال�سابقة،  النتائج  اأكدت  مالحظة  درا�سات 
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الرو�سة على ال�ستعداد للمدر�سة، ومن هذه الدرا�سات البحث الذي قام بتقومي برنامج ولية 
جورجيا.وكذلك يف درا�سٍة اأخرى ِلَعينة ت�سم جمموعةً كبرية من اأطفال الوليات املتحدة، 
الذين التحقوا بالرو�سة عام 1998، وقد ح�سل هوؤلء الأطفال على 0.19 على النحراف 
املعياري لتقومي مهارات القراءة والريا�سيات عند دخول املدر�سة، عن اأقرانهم الذين ظلوا 

 )Ehrle, Gina, and Kathryn, 2001( )يف املنزل.)اإيرل، وجينا، وكاثرين
يق�سيه  الذي  للوقت  نظرًا  املعريف؛  الطفل  لنمو  اإيجابية  تغريات  وجود  ذلك،  ويوؤكد 
داخل مركز رعاية الطفل.وكذلك، ح�سول اأطفال الثالثة والرابعة على درجات مرتفعة، على 
ع والُفُطم  مقيا�ص التح�سيل الأكادميي، عن الأطفال الذين مل يلتحقوا بربنامج تربية الرُّ�سَّ
ورعايتهم.ولكن، مل يت�سح وجود ارتفاع ثابت وم�ستمر يف التح�سيل الأكادميي، لالأطفال 
ال�سن  حول  �سوؤالًا  يثري  ذلك  الثالثة.ولعل  �سن  حتى  امليالد  منذ  بالربامج  التحقوا  الذين 
املنا�سب لإبعاد الطفل عن اأمه، وتلقيه رعايةً وتعليمًا من معلمٍة مربية )جوملي، وفيلب�ص( 

. )Gormley & Phillips., 2005(

ومن ناحيٍة اأخرى، فاإن تاأثري برامج ما قبل الرو�سة ميتد اأثره فيما بعد.ويوؤكد ذلك 
 )Frances A.Campbell and Craig, 1995 T.Ramey( )فران�سيز، كامبل وكرياج رامي(
؛ حيث يذكر اأن الفوائد الأكادميية للطفل ت�ستمر.وقد ات�سح له ذلك، من خالل البحوث التي 
قام بها ملقارنة ذكاء اأطفاٍل يبلغون من العمر ثمانية اأعوام، وجمموعٍة اأخرى ت�سم اأطفالًا 
يبلغون من العمر خم�سة ع�رص عامًا وقد التحقوا بربامج ما قبل الرو�سة باأقرانهم ممن مل 
يلتحقوا مبثل هذه الربامج؛ حيث ح�سل اأطفال برامج ما قبل الرو�سة على درجٍة اأعلى من 
جمموعات الأطفال الذين مل يلتحقوا بربامج ما قبل الرو�سة.وعالوةً على ذلك، فاإن برامج 

ما قبل الرو�سة تقلل من الرتبية اخلا�سة، ور�سوب الطالب فيما بعد.
واملعرفية؛  الأكادميية  املهارات  تنمية  اأجل  من  الرو�سة،  قبل  ما  برامج  اأُن�سئت  لقد 
مهارات  على  الرو�سة  قبل  ما  برامج  تاأثري  تناولت  التي  الدرا�سات  من  القليل  جند  ولذلك 

الأطفال الجتماعية، وامل�سكالت ال�سلوكية.
ال�سلوك  معدل  انخفا�ص  اأكدت  التي  التتبعية،  الدرا�سات  من  العديد  يوجد  ذلك،  ومع 
الالاجتماعي واجلرمية، وكذلك النحرافات يف �سن املراهقة، وقد ات�سح ذلك من خالل ح�رص 
املراهقني الذين ُقب�ص عليهم.ويظهر اأن التفاعل الجتماعي مع الر�سيع من اأهم املجالت 
 )Goleman,1995(  ( جوليمان  والُفُطم.(  الر�سع  وتعلم  ال�سليم،  النمو  على  توؤثر  التي 

 )Szanton,2001( سيزانتون�
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والنمو  العالقات  على  يعتمد  قادمة،  واملدر�سة كمرحلة  للرو�سة  الر�سع  ا�ستعداد  اإن 
الوجداين.ول يقت�رص تاأثري العالقات مع الطفل الر�سيع وال�سغري على ذلك فقط، بل يتعداه 

اإىل جمالت التعلم والنمو كافة.

الدراسات السابقة: 

الدرا�سات املتعلقة بتاأثري برامج ما قبل الرو�سة على منو االأطفال وتعلمهم: 
على  اأجريت  التي   ،  (Lillian M.Feldman, 1988) فيلدمان(  )ليليان  درا�سة  يف 
جمموعٍة من املراهقني بعد �سبعة ع�رص عامًا من التحاقهم بربنامج ما قبل الرو�سة كان 
هدف هذا البحث تق�سي اأثر خربة هوؤلء املراهقني، عند التحاقهم بربنامج ما قبل الرو�سة، 
واأثر ذلك على حياتهم واآبائهم.وقد اأ�سارت النتائج اإىل اأنه على الرغم من اختالف م�ستوى 
قبل  ما  مرحلة  يف  اكت�سبوها  التي  املعلومات  من  ا�ستفادوا  اأنهم  اإل  بعد،  فيما  حت�سيلهم 
تقارير  الإيجابي.وكانت  الذات  مفهوم  ومنو  الوجداين،  النمو  تعزيز  خالل  ومن  الرو�سة، 
اأبنائهم ا�ستطاعوا ا�ستخدام املعلومات، التي اكت�سبوها يف مرحلة ما  اأن  الآباء دليلًا على 

قبل الرو�سة، ومنت لديهم قيمة الذات.
وطفلة  طفلًا   150 وفتزجريالد(  وجربر  �ستيورات،  كلرك  درا�سة(  عينة  وكانت 
اإىل  الثانية  اأعمارهم من  ترتاوح   (Clarke- Stewart, Gruber, & Fitzgerald,1994)
والرعاية  الرتبية  مبراكز  امللتحقني  الأطفال  منو  مقارنة  البحث،  هذا  هدف  الثالثة.وكان 
وخرباتهم، بالأطفال املاكثني يف املنزل مع اأمهاتهم.وقد ا�ستخدم البحث ا�ستمارة مالحظة 
املعريف  للنمو  مقيا�ص  وكذلك  واملعلمني،  الآباء  مع  ومقابالت  والرعاية،  الرتبية  مركز 
والجتماعي.واأكدت نتائج البحث، اختالف خربات الأطفال الذين مل يلتحقوا مبراكز الرتبية 
اأي�سًا تقدُّم منو  التحقوا بتلك املراكز.وات�سح  الذين  اأقرانهم  اأقل من  والرعاية؛ حيث كانت 
مع  املنزل  يف  ظلوا  الذين  اأقرانهم  عن  والرعاية،  الرتبية  مبراكز  التحقوا  الذين  الأطفال 

اأمهاتهم.
 Steven) بارنت، وكنيثيا المي، وكوانغي جينج(  )�ستيفن  وكذلك هدفت درا�سة 
Barenett; Cynthia Lamy ; Kwaanghee Jung,2005) اإىل قيا�ص تاأثريات خم�سة 
برامج لأطفال ما قبل الرو�سة يف خم�ص وليات بالوليات املتحدة الأمريكية، على مهارات 
الأطفال الأكادميية عند التحاقهم بالرو�سة فيما بعد.وتكونت عينة البحث من 5071 طفلًا 
مفردات  وفريجينيا.وقي�ست  وكارولينا،  واأوكالهوما،  جري�سي،  ونيو  مت�سجن،  وليات  من 
تاأثري  اإىل وجود  البحث  نتائج  واللغة.واأ�سارت  الريا�سيات  الأوىل يف  الأطفال، واملهارات 
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ا لربامج اأطفال ما قبل الرو�سة اخلم�سة، على منو اللغة والريا�سيات، مع وجود  دال اإح�سائيًّ
اإىل حٍدّ ما لربنامج قوي من الربامج اخلم�سة على مهارات وعي باملطبوعات،  دليل قوي 

لالأطفال من ِقبل الأ�رص منخف�سة الدخل.
وتتفق نتائج هذا البحث مع نتائج درا�سات )جورملي واآخرين، 2004( ، )وبارنيت 
 Gormley et al.,( ،( )1982 ،واآخرين، 2004( ، )وفِرد وبارنت، 1992( ، و )اإرفن واآخرين

 )2004; Barnett et al., 2004; Frede & Barnett, 1992; Irvine, et al, 1982

 (Patricia M.Cooper; etal,2007) )بينما هدفت درا�سة )بارت�سيا كوبر واآخرين
والقراءة  املفردات  مهارات  على  الق�سة  ب�رصد  امل�ساحب  املنهج  ا�ستخدام  اأثر  بحِث  اإىل 
التعبريية، واختبار  البحث اختبار بيار�سون، واختبار املفردات  ا�ستخدم  والكتابة املبكرة 
املفردات امل�سورة.وات�سح من خالل نتائج البحث، وجود تقدم يف منو مهارات املفردات 
والقراءة والكتابة املبكرة، ومدى فاعلية املدخل املتمركز على املهارات يف تعلم اأطفال ما 

قبل الرو�سة.
ويف درا�سة )بيار�سون �سنون، واأو�ستنت بريجوت، ودي اأكوينو �سايل( 

 (Pearison,Shannon; Austin,Ann M.Berghout;de Aquino,Cyle ,2008)
امليالد  من  الأطفال  عمر  وتراوح  باراجواى،  يف  �سغري  وطفل  ر�سيع   106 حوايل  �سارك 
حتى 24 �سهرًا.وكان �ستٍة واأربعون طفلًا من هوؤلء الأطفال غري ملتحقني بربنامج اأطفال 
ما قبل الرو�سة، و�ستون طفلًا ملتحقني بربنامج تربية الطفل ورعايته.وهدف البحث اإىل 
مقارنة النمو املعريف وبيئة الرعاية بني املجموعتني.وقد اأ�سارت نتائج البحث اإىل وجود 
فروق ذات دللة يف النمو املعريف لأطفال الربنامج عند امليالد حتى ال�سهر الرابع، ومن 
ال�سهر الع�رصين حتى ال�سهر الرابع والع�رصين.بينما ظهرت فروق دالة لدى جمموعة الأطفال 
ال�سابطة، التي مل تلتحق باأي برنامج منذ امليالد حتى ال�سهر التا�سع ع�رص.كما كانت نتائج 

املجموعة التجريبية اأف�سل يف ال�سحة والتغذية، واملتغريات التعليمية.
Daugherty,) Mar- �ستيفن(  ووايت  ومارثا،  )دوغرتي،  درا�سة كان هدف   يينما 
عن   )Vygotsky( )فيجوت�سك�ص(  فكرة  ا�ستك�ساف   (tha; White, C.Stephen,2008
احلديث اخلا�ص، كعملية معرفية نظامية، وكيف اأنها ترتبط مبقايي�ص الإبداع بني الأطفال 
يف برنامج )هيد �ستارت( )Head Start( لأطفال ما قبل الرو�سة.وقد قدِّم اختبار توران�ص 
الفعل واحلركة.كما ُجمع احلديث اخلا�ص لالأطفال  الإبداعي يف  التفكري  لالإبداع، واختبار 
يف اأثناء اللعب املفتوح، ويف اأثناء اأن�سطة الريا�سيات املنطقية اأي�سًا.وقد ات�سح من نتائج 
البحث، اأن الإبداع املرتبط بالطالقة والأ�سالة مرتبط باحلديث اخلا�ص لالأطفال، وقد اأكدت 

نتائج البحث ارتباط احلديث اخلا�ص املعريف الذاتي بالتفكري الإبداعي.
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 Geri) واآخرون(  مولر  مار�سال  )جريي  قامت  الرو�سة،  قبل  ما  برامج  تاأثري  وعن 
Marshall Mohler,etal,2009) بدرا�سة طولية على مدى ثالث �سنوات، ا�ستهدفت قيا�ص 
اأطفال  اثنني وع�رصين ف�سلًا من ف�سول  لدى  والكتابة،  القراءة  اإثرائي ملباديء  اأثر منهج 
ما قبل الرو�سة بولية كاليفورنيا.وبعد مرور عام من تطبيق املنهج، ات�سح تقدُّم هوؤلء 
ا  اإح�سائيًّ دالة  فروق  وجود  ات�سح  والكتابة.كما  القراءة  مبادىء  مقايي�ص  على  الأطفال 
ل103 اأطفال على مقيا�ص القراءة والكتابة يف الرو�سة، مقارنةً بـ 665 طفلًا من اأقرانهم 

من اأطفال الرو�سة الذين مل يلتحقوا باأي برنامج قبل اللتحاق بها.
ا�ستك�ساف   (Jacqueline Lynch,2009) لين�س(  )جاكلني  درا�سة  وا�ستهدفت 
معتقدات معلمي ما قبل املدر�سة، عن اللغة املكتوبة لدى عينة من الأطفال الكنديني.كما 
طبق البحث مقابالت مع مدر�سي ثماين ح�سانات ملا قبل الرو�سة.وقد تو�سلت نتائج البحث، 
اإىل عدم التاأكد، والتنوع يف املعتقدات حول كيف ومتى يتعلم اأطفال ما قبل الرو�سة القراءة 
املهنية  املعلمني  معرفة  قلة  وكذلك  الرو�سة،  قبل  ما  ح�سانات  بني  والعزلة   ، والكتابة؟ 
والكتابة،  القراءة  تنمية  يف  الآباء  دور  اأهمية  ات�سح  املرحلة.كما  لهذه  والكتابة  بالقراءة 

واحلاجة لزيادة املعرفة بهما يف هذه املرحلة من ِقبل املعلمني.
العوامل  قيا�ص   (,  Guven, Yildiz  2009) يلدز(  )جوفن  درا�سة  من  الهدف  وكان 
املرتبطة باأطفال ما قبل الرو�سة واأمهاتهم، واأثرها على قدراتهم الريا�سية احلد�سية.وقد 
اأ�سارت النتائج اإىل وجود فروق ذات دللة يف قدراتهم الأطفال الريا�سية احلد�سية، عندما 
اأتيحت الفر�سة لالأطفال يف التفكري احلد�سي وعمل التقديرات، وكذلك عندما اعتقدت الأمهات 
باأهمية توافر مثل تلك الفر�ص للطفل يف املنزل.وبالتايل، ح�سل الأطفال الذين كان لديهم 
ميل للتفكري ال�رصيع، وفح�ص تفا�سيل الأ�سياء، على درجات مرتفعة.كما ات�سح اأن الأمهات 
اأن  اأكرث من الأمهات غري العامالت.كما  اإعطاء فر�ص لأطفالهن،  اإىل  العامالت كن يهدفن 
اإعطاء  يف  الرغبة  لديهن  كانت  الرو�سة،  قبل  ما  بربامج  اأطفالهن  التحق  الالتي  الأمهات 
اأطفال  بالتقدير.وحينما كانت تخطئ  والقيام  احلد�سي،  التفكري  اأجل  لأطفالهن من  فر�ص 
الدرجة  ذات  الأمهات  ذلك  من  العك�ص  وعلى  اأطفالهن،  يوبخن  كن  تعليمًا،  الأقل  الأمهات 

العلمية الأعلى، فاإنهن كن ي�رصحن لأطفالهن �سبب اأخطائهم.
 Monica, Greene ,) واآخرون(  جرين  )مونيكا  به  قامت  الذي  البحث  وا�ستهدف 
واحد  فيه  اخترب  الأكادميي.وقد  والتح�سيل  الدافعية  بني  العالقة  تو�سيح   (,etal ,2009
املعريف  والنمو  الدافعية  يف  الرو�سة  قبل  ما  برامج  من  برناجمني  من  طفلًا  وثمانون 
)الت�سل�سل، وال�سيء املختلف( ، والتح�سيل الأكادميي )مقيا�ص التعرف على احلرف، ومقيا�ص 
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النتائج، وجود ارتباط دال بني املتغريات كافة،  .وات�سح من خالل  التطبيقية(  امل�سكالت 
وكذلك اأن الدافعية القبلية توؤدي اإىل التح�سيل الأكادميي فيما بعد ولي�ص العك�ص، كما مت 
اإثبات وجود عالقة بني الدافعية وبني النمو املعريف، وبني النمو املعريف وبني التح�سيل 
الأكادميي.وكان من اأهم تو�سيات البحث �رصورة التاأكيد على اأهمية الدافعية لدى طفل ما 

قبل الرو�سة، ودورها يف التقدم الأكادميي فيما بعد.

تعقيب على نتائج الدراسات السابقة: 

يت�سح من خلل نتائج الدرا�سات التي ُعر�ست، وتناولت تاأثري برامج ما قبل 
الرو�سة على منو االأطفال تعلمهم، ما ياأتي: 

قبل . 1 )ما  ورعايتهم  والُفُطم  الر�سع  تربية  تناولت  التي  ال�سابقة  الدرا�سات  قلة 
الرو�سة( يف الدول العربية، يف حدود علم الباحث، مما يعطي اأهميةً لهذه البحث.

عدم اهتمام الباحثني يف املجتمع العربي برتبية اأطفال ما قبل الرو�سة ورعايتهم.. 2
من . 3 حت�سيلهم-  م�ستوى  اختالف  رغم  املراهقة-  مرحلة  يف  الأطفال  ا�ستفادة 

اأن  على  والأمهات  الآباء  وتاأكيد  الرو�سة،  قبل  ما  مرحلة  يف  اكت�سبوها  التي  املعلومات 
اأبناءهم قد متكنوا من ا�ستخدام املعلومات التي اكت�سبوها يف مرحلة ما قبل الرو�سة، ومنو 
تقدير الذات.)ليليان فيلدمان( )Lillian M.Feldman, 1988( ، مما يوؤيد �رصورة التعلم قبل 

الرو�سة واأهمية.
وكذلك . 4 الرو�سة،  قبل  ما  تعليم  بربامج  يلتحقوا  مل  الذين  الأطفال  خربات  قلة 

والرعاية،  الرتبية  التحقوا مبراكز  الذين  املعريف-  النمو  الأطفال- وخا�سةً يف  تقدم منو 
 ( وفتزجريلد(  وجربر،  �ستيورات،  اأمهاتهم.كالرك  مع  املنزل  يف  ظلوا  الذين  اأقرانهم  عن 
)Clarke- Stewart, Gruber, & Fitzgerald,1994.كما اأكد )بيار�سون و�سنون، واأو�ستنت، 
 Pearison,Shannon; Austin,Ann M.Berghout;de( �سايل(  اأكوينو  ودي  وبريجوت، 
Aquino,Cyle ,2008( على وجود فروق ذات دللة يف النمو املعريف، وال�سحة، والتغذية، 
واملتغريات التعليمية ل�سالح الأطفال امللتحقني بربامج ما قبل الرو�سة، الأمر الذي ي�سري 

اإىل �رصورة ا�ستغالل هذه الفرتة لتعزيز منو الطفل وقدراته.
الريا�سيات . 5 وخا�سةً  بالرو�سة،  التحاقهم  عند  الأكادميية  الأطفال  مهارات  منو 

بارنت، وكنيثيا  الرو�سة.)�ستيفن  قبل  ما  التحاقهم بربامج  بف�سل  اللغة؛  واللغة ومفردات 
 )Steven Barenett; Cynthia Lamy ; Kwaanghee Jung,2005( )لمي، وكوانغي جينج
، )جورملي، واآخرون، 2004( ، )بارنيت واآخرون، 2004( ، )فرد وبارنت، 1992( ، )اإرفن 
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Gormley et al., 2004; Barnett et al., 2004; Frede & Bar-(  ،  )1982  ااآخرون،
 Patricia( واآخرين  كوبر  )بارت�سيا  درا�سة  وكذلك   ،  (nett, 1992; Irvine, et al, 1982
 Geri Marshall( واآخرين(  مولر  مار�سال  جريي  ودرا�سة   ،  )M.Cooper; etal, 2007
Mohler,etal,2009( التي اأكدت تقدم اأطفال برامج ما قبل الرو�سة يف مهارات املفردات، 
والقراءة، والكتابة؛ مما ي�سري اإىل اأهمية معايري حمتوى برامج ما قبل الرو�سة، الأمر الذي 
يوؤدي اإىل تقدم الأطفال يف املهارات الأكادميية فيما بعد، وخا�سةً الريا�سيات واللغة، التي 

متثل �سعوبات م�ستقبلية عند كثرٍي من الأطفال.
ووايت . 6 ومارثا،  )دوغرتي،  الرو�سة،  قبل  ما  اأطفال  لدى  الإبداعي  التفكري  منو 

فر�سة  وجود  يوؤكد  مما   ،  )Daugherty,) Martha; White, C.Stephen,2008 �ستيفن( 
كبرية لالكت�ساف املبكر للطفل املوهوب يف هذه املرحلة، واإمكانية تعلم التفكري، وهو ما 

تهدف اإليه الرتبية يف الع�رص احلايل.
زيادة رغبة الآباء يف تعليم اأطفالهم القراءة والكتابة، بينما تكون املعلمات على . 7

عدم وعي بالقدر الكايف لتقدمي مهارات ما قبل القراءة والكتابة يف هذه املرحلة )جاكلني 
لين�ص( )Jacqueline Lynch,2009( .وهذا ما يوؤكد اأي�سًا �رصورة و�سع معايري وكفايات 

وا�سحة، لرتبية اأطفال ما قبل الرو�سة ورعايتهم.
8 . 2009Guven,( يلدز(  )جوفن  الرو�سة  قبل  ما  اأطفال  لدى  احلد�سي  التفكري  منو 

Yildiz ,( ، مما يدل على اإمكانية تنمية احلد�ص يف هذه املرحلة، خالل تقدمي الأن�سطة التي 
تثري مخ الطفل املرن.

بعد التعليق على الدرا�سات ال�سابقة وحتليل نتائجها، تت�سح اأهمية البحث احلايل، وقد 
ا�ستفاد الباحث من تلك الدرا�سات ال�سابقة يف حتديد م�سكلة البحث وت�ساوؤلتها واأهدافها، 

وكذلك حتديد ت�سور الكفايات لرتبية اأطفال ما قبل الرو�سة ورعايتهم.
منهج البحث وإجراءاته: 

أوالً- منهج البحث: 
يعتمد البحث احلايل على املنهج الو�سفي التحليلي؛ حيث اتبع البحث املنهج الو�سفي 
البنائي، من خالل ا�ستبانة وزِّعت على اأفراد العينة؛ وذلك لغر�ص ا�ستطالع اآراء اأفراد العينة، 

حول كفايات تربية الر�سع و�سغار الأطفال ورعايتهم.
عينة البحث: 

تكونت عينة البحث من ثالثٍة واأربعني من اأع�ساء هيئة التدري�ص، من خمتلف اجلامعات 
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املتخ�س�سة يف الطفولة املبكرة.

أدوات البحث: 

اأواًل- ا�ستبيان مفتوح:  ♦
�سمم الباحث ا�ستبانة مفتوحة للمتخ�س�سني ومعلمات الطفولة املبكرة؛ وذلك بهدف 

التعرف اإىل اأهم كفايات تربية الر�سع والُفُطم ورعايتهم من وجهة نظر املخت�سني.
ثانياً- ا�ستبيان مغلق:  ♦

املبكرة،  الطفولة  تربية  جمال  يف  املتخ�س�سني  من  لعينة  موجهة  ا�ستبانة  �سممت 
ل�ستطالع اآرائهم حول كفايات تربية الر�سع والفطم ورعايتهم.وقد بنيت اأداة الدرا�سة من 

خالل املراحل الآتية: 
االطلع على االأدبيات والدرا�سات: . 1

اطلع الباحث على اأدبيات البحث التي تناولت كفايات مقدمات الرعاية للر�سع والفطم.
وا�ستفاد الباحث من هذه الأدبيات يف حتديد املحاور الرئي�سة للكفيات و�سياغة مفردات 
ال�ستبانة.ومن بني اأدبيات البحث املهّمة التي تناولت معايري تربية ورعاية الر�سع والُفُطم؛ 
 Lillian) MFeldman, 1988) (Clarke- Stewart, Gruber, & Fitzgerald,1994)  :
ومت   ،  )(Pearison,Shannon; Austin, Ann M.Berghout;de Aquino,Cyle ,2008
وبالتايل  الكفايات،  مكونات  الباحث  وبالتايل حّدد  مكوناتها وحمتوياتها،  على  التعرف 

ا�ستبانة حتكيم تلك الكفايات
حتديد هدف اال�ستبانة: . 2

ع والُفُطم يف �سورة ا�ستبانة، وتهدف هذه الكفايات  قدَّمت كفايات رعاية وتربية الرُّ�سَّ
التعليمية والقيا�ص،  الرعاية والتعليم، مما �سوف ي�ساعد يف املمار�سات  اإىل �سمان جودة 
الأمر الذي يعّد مبثابة دليل اإر�سادي للمعلمني واملوجهني يف تربية اأطفال ما قبل الرو�سة 
للممار�سات  اإطارًا  ت�سع  اأداء  كفايات  تقدمي  املبكرة.كذلك  الطفولة  مرحلة  يف  ورعايتهم، 

التعليمية املنا�سبة لهذه املرحلة العمرية املهّمة، واإعداد معلمة متخ�س�سة لها.

أهداف وضع الكفايات: 

ُو�سعت كفايات تربية ورعاية الر�سع والفطم، بهدف: 
الجتماعي،  - والنمو  التعلم،  جمالت  �ستى  يف  ككل  الطفل  تنمية  اأهمية  تو�سيح 

والوجداين، واجل�سمي، واملعريف، والتعبري الإبداعي.
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تي�سري خربات التعلم التي تتيح التفاعل والتحدي للطفل. -
املعلم  - وتقومي  مالحظة  عن  والناجت  الطفل،  حول  املتمركز  للمنهج  دليل  و�سع 

امل�ستمرَّين للطفل.
توفري بيئة تعلم ثرية واآمنة لكل الأطفال، مبا فيهم ذوي ال�سعوبات. -

ويعد الهدف الأ�سا�سي من تطبيق ال�ستبانة هو ا�ستطالع راأي املتخ�س�سني يف جمال 
�سمم  ذلك  �سوء  والفطم.ويف  الر�سع  ورعاية  تربية  كفايات  حول  املبكرة  الطفولة  تربية 
الباحث ا�ستبانة، ت�سمنت املحاور الآتية: املجال الأول: منو الر�سع والفطم، املجال الثاين: 

الأ�رصة والثقافة، ملجال الثالث: البيئة واملنهج، و ملجال الرابع: والتقومي.
ت�سميم اال�ستبانة: . 3

تكونت ال�ستبانة من اأربعة جمالت: املجال الأول: منو الر�سع والفطم، ويتكون هذا 
املجال من )3( كفايات و )28( مفرده اأو كفاية ثانوية، تعك�ص يف جمملها املعرفة باأهم 
املجال  الثالثة.بينما  حتى  امليالد  من  الطفل  منو  وجمالت  الطفل،  منو  واأبحاث  نظريات 
كفايات   )3( من  املجال  هذا  ويتكون  وثقافته،  الطفل  اأ�رصة  بكفايات  يتعلق  كان  الثاين 
بعالقتها  املعلمة  بدور  يتعلق  ما  كل  املجال  هذا  يتناول  ثانوية،  كفاية   )25( و  رئي�سة 
باأ�رصة الطفل، وعالقتها بالطفل ذاته، ودور املعلمة يف التدخل املبكر.اأما املجال الثالث، 
كفايات   )3( من  املجال  هذا  التعلم.وتكون  وبيئة  باملنهج  املتعلقة  الكفايات  تناول  فقد 
رئي�سة، و )31( كفاية ثانوية.وتكون املجال الرابع من )3( كفايات، و )35( كفاية ثانوية، 
تتناول يف جمملها مالحظة الطفل وتقوميه، واإدارة الربنامج، ومهنية تربية ورعاية الر�سع 
والفطم.و من ثم يكون العدد الكلي للكفايات الرئي�سة )12( كفاية، والعدد الكلي للكفايات 

الثانوية هو 119.
ت�سحيح اال�ستبانة: . 4

حدِّد تقدير درجات املقيا�ص باإعطاء )3( يف حالة اختيار “مهم جداً” على اأية مفردة 
ال�ستجابة بو�سع عالمة يف خانة درجة  )2( عند  الدرجة  واإعطاء  املقيا�ص،  من مفردات 

“غري مهم”. “مهم”، واإعطاء ا )1( عند اختيار 
ح�ساب ال�سدق والثبات. 5

وذلك  ؛   )0.81( ال�ستبانة  ثبات  وكان  املعايري،  ل�ستبانة  والثبات  ال�سدق  ُح�سب 
با�ستخدام طريقة اإعادة التطبيق، و )0.87( للتجزئة الن�سفية، وتراوحت معامالت ال�سدق 

بني )0.88- 0.90( ؛ وذلك عن طريق ح�ساب ال�سدق الظاهري، و�سدق الت�ساق الداخلي.
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ويف �سوء اآراء املحكمني، وبعد اإجراء التعديالت على ال�سورة الأولية للمقيا�ص، اأ�سبح 
املقيا�ص يف �سورته النهائية، وهو عبارة عن كرا�سة اأ�سئلة تتكون من �سفحة الغالف يليها 
�سفحة التعليمات، التي تت�سمن بيانات تعريفية، التي اقت�رصت على التخ�س�ص.و�سفحة 
مت الكفايات، من حيث الو�سوح ومدى منا�سبتها  الكفايات التي بلغ عددها )119( .وقد ُحكِّ
واأهمية كل كفاية يف مرحلة حتكيم ال�ستبانة مع املتخ�س�سني يف جمال ريا�ص الأطفال.

بع�ص  عّدلت  الأطفال،  ريا�ص  جمال  يف  املتخ�س�سني  على  الكفايات  عر�ص  بعد 
النهائي  ال�سكل  وحّددت  وا�سحة،  تكن  مل  التي  العبارات  وبع�ص  التعليمات،  يف  الكلمات 
للت�سور املقرتح لكفايات تربية الر�سع والُفُطم ورعايتهم.وقد اأ�سفرت نتائج التحكيم على 
بقاء العبارات التي ح�سلت على ن�سبة 80% فاأكرث من اتفاق املحكمني جميعهم، وبالتايل 
من  عدد  �سياغة  الباحث  عّدل  ثم  ومن  التفاق،  ن�سبة  على  حت�سل  مل  عبارة   25 حذفت 

املعايري واملوؤ�رصات واملمار�سات، وعلى هذا الأ�سا�ص عّدل التعليمات وفقًا لذلك.
للكفايات. النهائي  الت�سور  واُ�ستخل�ص  ال�ستبانة،  على  ال�ستجابات  م�سمون  وُحلِّل 

وقد ح�سلت على ن�سبة اتفاق مرتفعة كان متو�سطها اأكرث من 85% بني املحكمني.وبعد ذلك 
�ساغ الباحث بنود ال�ستبانة، والتو�سل اإىل �سياغة �سهلة ومب�سطة الهدف منها �سهولة فهم 

الكفايات.

إجراءات البحث:  
اتبع البحث اإجراءات عدة، كانت على النحو الآتي: 

امل�سكلة . 1 طبيعة  ل�ستنتاج  ال�سابقة  والدرا�سات  النظري،  الأ�سا�ص  على  الطالع 
واأبعادها، ومعاجلة الباحثني لها، مما ميكن اأن ي�سهم يف و�سع ت�ساوؤلت البحث، وحتديد 

املنهج املنا�سب.
الطالع على معايري تربية الر�سع والُفُطم العاملية ورعايتهم وحتليلها.. 2
تقدمي ا�ستبانة مفتوحة ملجموعة من املتخ�س�سني؛ لتحديد الكفايات التي يرونها . 3

�رصورية لرتبية الر�سع والفطم ورعايتهم.
حتليل ا�ستجابات العينة ال�ستطالعية على ال�ستبانة املفتوحة.. 4
�سياغة الكفايات يف �سورتها الأولية.. 5
تقدمي ا�ستبانة مغلقة ملجموعة من املتخ�س�سني واملعلمات؛ لتحكيم املعايري.. 6
كل . 7 اأهمية  درجة  بتحديد  ومطالبتهم  العينة،  اأفراد  على  املغلقة  ال�ستبانة  توزيع 
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ا – ومهم  معيار، اأو احلذف اأو الإ�سافة من خالل حتديد ذلك يف حقٍل اآخر متدرج )مهم جدًّ
– وغري مهم( ، بجانب حقل الكفايات املقرتحة.

مهم . 8 كالآتي:  للحقول  العددية  القيمة  باعتبار  معيار،  كل  اأهمية  متو�سط  ح�ساب 
جدًّا= 3، مهم= 2، غري مهم= 1.

اأفراد العينة،( وذلك من خالل حذف بع�ص املعايري، . 9 تعديل ال�ستبانة وفقًا لآراء 
هذه  يف  بجانبه  معيار  لكل  الأهمية  درجة  متو�سط  ح  و�سّ وقد   ، بالآخر(  بع�سها  ودمج 

ال�ستبانة.
مناق�سة النتائج وتف�سريها.. 10
تقدمي الكفايات يف �سورتها النهائية.. 11
تقدمي التو�سيات واملقرتحات.. 12

نتائج البحث: 
يركز هذا اجلزء من البحث على عر�ص النتائج وحتليلها ومناق�ستها وفقاً ل�ستجابات 
ع  الرُّ�سَّ الدرا�سة الأول: »ما هي الكفايات املقرتحة لرتبية  اأفراد العينة.لالإجابة عن �سوؤال 
عبارة  لكل  املعيارية  والنحرافات  احل�سابية،  املتو�سطات  ُح�سبت   » ورعايتهم؟  والُفُطم 
اأو�سحت النتائج �سالحية جميع الكفايات؛  من عبارات ال�ستبانة، وكذلك لكل حمور.وقد 

واجلداول من )1( اإىل )4( تو�سح تلك النتائج: 
النتائج املتعلقة باملحور االأول: منو الر�سع والفطم ◄

من خالل اجلدول )1( تراوحت الأهمية الن�سبية لكفايات حمور منو الر�سع والفطم من 
63.40% اإىل 72.20%، وهي ن�سبة اتفاق مرتفعة.وهذا يثبت بالفعل �رصورة متكن معلمة 
الوراثة  بني  التفاعل  على  للتعرف  ا�ستخدامها  يجب  حيث  النمو؛  لكفايات  والفطم  الر�سع 
والبيئة، ومراعاة ذلك يف ممار�ساتها مع الطفل.اأي�سًا ي�ساعد متكن املعلمة من كفاية حمور 
النمو، اإدراك التنوع يف مزاج الطفل، واأثره يف عالقته بالآخرين والبيئة، ومراعاة ذلك مع 
.كما تدرك املعلمة من   )Bredekamp, S., and Copple, C,.2009( الطفل؛ ويوؤكد ذلك 
خالل تعرفها على خ�سائ�ص منو الطفل، كيف ت�ستجيب بطريقة منا�سبة للفروق يف اأمزجة 
الأطفال.كما يتاح للمعلمة تطبيق املعرفة بالفروق بني العقاب والتوجيه، وا�ستخدام طرق 
الإر�ساد الإيجابية؛ ويوؤكد ذلك  Clifford, R., Cryer, D., and Harms, T.(2006).كذلك 
اتفق اجلميع على اأن الكفاية املتعلقة بالنمو ت�ساعد املعلمات، ومقدمات الرعاية على توفري 

العديد من الفر�ص للر�سع والفطم للتعلم، من خالل ال�ستك�ساف والتكرار.
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الجدول (1) 
المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري واألهمية النسبية لكفايات محور نمو الرضع والفطم

رقم 
املتو�سط الفقرةالفقرة

احل�سابي
االنحراف 
املعياري

االأهمية 
الن�سبية

املحور االأول: منو الر�سع والفطم

نظريات النمو واأحدث البحوث1

66.40%3.320.99التعرف اإىل مراحل النمو من امليالد حتى الثالثة.1.1
63.40%3.170.99القدرة على و�سف تغري النمو والتعلم يف كل مرحلة منو.2.1

و�سف اأحدث الأبحاث اخلا�سة باأهمية دور مقدمة الرعاية يف منو املخ خالل 3.1
69.20%3.461.03ال�سنوات الأوىل.

65.40%3.271.04و�سف تاأثري منو الطفل قبل الولدة وبعدها على الر�سع.4.1

ا�ستخدام املعرفة والنظريات اخلا�سة بت�سل�سل جمالت النمو يف مراحل النمو 5.1
68.80%3.441.06املختلفة.

67.20%3.361.01و�سف التنوع يف مزاج الطفل واأثره يف عالقته بالآخرين والبيئة.6.1

ا�ستخدام املعرفة اخلا�سة بالتفاعل بني الوراثة )الطبيعة( والبيئة )رعاية( يف 7.1
71.40%3.570.98منو الطفل.

النمو الوجداين واالجتماعي واالإبداعي2

68.60%3.431.04دعم التزان الوجداين للطفل، وتكوين عالقة ناجتة عن الثقة والأمان.1.2
66.20%3.311.05ت�سجيع التفاعل الجتماعي الإيجابي بني الأطفال.2.2
68.40%3.421.06تعزيز ا�سرتاتيجيات حل ال�رصاع بني الأطفال.3.2
68.60%3.431.04اإظهار احرتام الهوية املختلفة لكل طفل.4.2
66.20%3.311.05ت�سجيع منو تقدير الذات للر�سع والفطم.5.2
68.40%3.421.06الفهم وال�ستجابة بطريقة منا�سبة للفروق يف اأمزجة الأطفال.6.2
70.80%3.540.98الفهم وال�ستجابة ل�سلوكيات الأطفال النمطية لكل عمر ولكل مرحلة منو.7.2

تطبيق املعرفة بالفروق بني العقاب والتوجيه، وا�ستخدام طرق الإر�ساد 8.2
71.20%3.561.00الإيجابية.

ال�ستجابة بطريقة منا�سبة وبا�ستمرار لحتياجات الطفل خالل ال�ستجابات 9.2
69.40%3.471.03اللفظية وغري اللفظية.

72.20%3.610.97خلق فر�ص لتعلم الطفل عن الهوية والرعاية الذاتية.10.2
70.20%3.510.99دعم ا�سرتاتيجيات حل امل�سكالت للطفل.11.2
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رقم 
املتو�سط الفقرةالفقرة

احل�سابي
االنحراف 
املعياري

االأهمية 
الن�سبية

املحور االأول: منو الر�سع والفطم

67.60%3.381.01اإظهار الفهم من خالل اأن التنوع يف اخلربات يعزز الإبداع.12.2
65.60%3.281.03م�ساعدة الأطفال يف حماولتهم اللعب الجتماعي مع الأقران.13.2

النمو اجل�سدي واملعريف واللغوي وتعلم القراءة والكتابة.3

اإظهار املعرفة بالن�سج اجل�سدي، والنمو املعريف واللغوي، والنمو الجتماعي 1.3
68.00%3.400.99الوجداين من قبل امليالد اإىل �سن الثالثة.

67.80%3.391.00دعم جهود الأطفال لتنمية الع�سالت الدقيقة والغليظة.2.3
64.00%3.201.02ا�ستغالل حلظات التدري�ص املمكنة كفر�ص منا�سبة للتعلم.3.3
67.40%3.371.00توفري العديد من الفر�ص للر�سع والفطم للتعلم من خالل ال�ستك�ساف والتكرار.4.3
70.40%3.521.01دعم دمج تعلم القراءة والكتابة خالل ا�ستخدام اللغة.5.3

دعم دمج اللغة للر�سع والفطم خالل التفاعالت اللفظية وغري اللفظية بني الكبار 6.3
65.80%3.290.99والأطفال.

7.3
دعم دمج تعلم القراءة والكتابة خالل البيئة املادية والب�رصية لأن�سطة تعلم 

القراءة والكتابة؛ مثل: قراءة الكتب، واللعب بالعرائ�ص، ولعب الأ�سابع والأغاين، 
و اآلت الإيقاع.

3.180.99%63.60

67.00%3.351.03توفري فر�ص للفطم من اأجل مالحظة وممار�سة ال�سبب والنتيجة.8.3

النتائج املتعلقة باملحور الثاين، االأ�رضة والثقافة:  ◄
حمور  لكفايات  الن�سبية  الأهمية  اأن  جند   ،  )2( رقم  اجلدول  نتائج  وبا�ستعرا�ص 
على  يدل  مما  ا،  جدًّ عالية  ن�سبة  وهي   ،%90 اإىل   %  79 من  تراوحت  والثقافة،  الأ�رصة 
اأ�رصة  مع  عالقة  بناء  اأهمية  على  اأي�سًا  يدل  والثقافة.وهذا  الأ�رصة  حمور  كفاية  اأهمية 
 H.2002) & Raikes، الطفل، تكون قائمة على الفهم والثقة املتبادلني، وي�سري اإىل ذلك 
ع والُفُطم على  �سَّ اأو معلمة الرُّ Edwards,C.P.( .كما ت�ساعد هذه الكفاية مقدمة الرعاية 
النف�سال. مع  التكيف  على  والأطفال  الآباء  مل�ساعدة  وتخطيطها  ا�سرتاتيجيات  ت�سميم 
املبكر،  التدخل  تدل على �رصورة  التي  املوؤ�رصات  املعلمة  تدرك  الكفاية  ومن خالل هذه 

والتعاون مع الأ�رصة يف ذلك.
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الجدول (2) 
المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري واألهمية النسبية لكفايات محور األسرة والثقافة

رقم 
املتو�سط املحور الثاين: االأ�رضة والثقافةالفقرة

احل�سابي
االنحراف 
املعياري

االأهمية 
الن�سبية

69.00%1.011.01العلقات االأ�رضية1

68.20%1.001.00اإظهار القدرة على تنمية واحلفاظ على العالقة مع الأ�رصة.1.1

اإظهار القدرة على التوا�سل اليومي مع الأ�رصة لبناء عالقة من الفهم والثقة 2.1
69.60%1.031.03املتبادلني.

82 %4.130.64العمل مع الأ�رصة ل�سمان رعاية ذات جودة عالية للر�سع والفطم.3.1
87 %4.350.73ال�ستماع والتوا�سل بفاعلية لت�سهيل بناء العالقات.4.1
83 %4.150.73تزويد الأ�رصة باأف�سل املمار�سات واملعلومات املهّمة بفاعلية وثقة.5.1
85 %4.250.62ت�سميم اأن�سطة ت�سجع وتدعم وت�سمح مب�ساركة الأ�رصة يف الربنامج.6.1
82 %4.130.64اإظهار احرتام ثقافة ومعتقدات واأمزجة الأطفال واأ�رصهم.7.1
87 %4.350.73ال�سعي لتوفري رفاهية الأطفال واأ�رصهم.8.1
83 %4.150.73اإدراك وفهم القيم واملمار�سات اخلا�سة بكل اأ�رصة.9.1

االرتباط واالنف�سال.2

82 %4.130.64و�سف نظريات الرتباط والنف�سال ومراحلهما.1.2
90 %4.50.63�رصح عملية الرتباط.2.2

ا�ستخدام املعرفة عن مربرات اأن الثقة يف العالقة بني مقدمة الرعاية والر�سيع 3.2
85 %4.250.80اأو الفطيم اأ�سا�سية للنمو الأمثل.

88 %4.430.63حتديد مراحل و�سلوكيات النف�سال.4.2
85 %4.250.86ت�سميم وتخطيط ا�سرتاتيجيات مل�ساعدة الآباء والأطفال للتكيف مع النف�سال.5.2
90 %4.50.63تو�سيح اأن الرتباط امل�ستمر له تاأثري على منو الطفل.6.2
84 %4.220.65تو�سيح كيف اأن مقدمي الرعاية يدعمون الرتباط العاطفي للر�سيع اأو الفطيم.7.2

الرتكيز على الرعاية امل�ستمرة للتاأكد اأن كل ر�سيع وفطيم قادر على تكوين 8.2
85 %4.250.70عالقة مع مقدمة الرعاية.

ت�سميم وتنفيذ خطة مل�ساعدة الآباء من اأجل احلفاظ على الرتباط العاطفي 9.2
80 %4.000.67باأطفالهم.
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رقم 
املتو�سط املحور الثاين: االأ�رضة والثقافةالفقرة

احل�سابي
االنحراف 
املعياري

االأهمية 
الن�سبية

التدخل املبكر3

79 %3.980.65تقومي ن�سج ومنو الطفل با�ستخدام املمار�سات املتوقعة.1.3

فهم املعدل النمطي ملجالت النمو املتعددة من اأجل التعرف اإىل الوقت املنا�سب 2.3
88 %4.40049للتدخل.

84 %4.220.69حتديد العالقات مع م�سادر املجتمع املتاحة للتقييم والتدخل.3.3
81 %4.080.65تلبية كل احتياجات الأطفال الفردية واأ�رصهم.4.3
81 %4.050.59التعاون وا�ستخدام التدخل املبكر.5.3

امل�ساركة وامل�ساهمة والعمل اجلماعي يف فريق لتطوير ا�سرتاتيجيات تفيد كل 6.3
84 %4.200.71طفل.

79 %3.95071اإدراك املوؤ�رصات باأن الطفل بحاجة اإىل التقييم والتقومي والتدخل املبكر.7.3

النتائج املتعلقة باملحور الثالث: البيئة واملنهج ◄
البيئة  حمور  لكفايات  الن�سبية  الأهمية  اأن  يت�سح   ،  )3( اجلدول  نتائج  خالل  ومن 
ا.وت�ساعد هذه الكفاءة  واملنهج، تراوحت بني 77 % و 92 %، وهي اأي�سًا ن�سبة مرتفعة جدًّ
وال�سالمة  ال�سحة  اإجراءات  واتباع  الطفل،  منو  لدعم  البيئة؛  حتليل  على  الرعاية  مقدمات 
اأو الأن�سطة  اأن�سطة لعب املجموعات،  والأمان، وت�سميم الفراغ، اإىل مناطق ن�ساط تت�سمن 
متكن  الكفاية  هذه  اأن  فاعلية.كما  اأكرث  التعلم  بيئة  جتعل  التي  الطريقة  وحتديد  الفردية، 
البيئة، وحتديد خطط الأمان، وت�سميم بيئة  املعلمة من فهم قدرات الطفل وحدوده داخل 
ا، وا�ستخدام الفراغ خللق مناخ م�سابه للمنزل.ويوؤكد ذلك، تخطيط املنهج  اآمنة مالئمة منائيًّ
وتقوميه منائيًّا يف اأثناء اللعب، وت�سمني برنامج يدعم جمالت النمو، والع�سالت الدقيقة 
والفطم،  للر�سع  تعلم  اأن�سطة  ت�سميم  على  املعلمة  الكفاية  هذه  ت�ساعد  والكبرية.وكذلك، 
واملهارات  للقدرات  منا�سبة  اأدوات  وحتديد  الفردية،  واهتماماتهم  احتياجاتهم  �سوء  يف 
للطفل. الإبداعي واخليايل  التعبري  لتحفيز  النمائية.كما تعمل على توفري اخلربات احل�سية 
 L.,Brekken.,2004) (Gomzalez- Mena.J.,&Eyer,D.W.,2007) (Collet,B.R.,&(

 )Spltz,M.L.2006
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الجدول (3) 
المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري واألهمية النسبية لكفايات محور البيئة والمنهج

رقم 
املتو�سط املحور الثالث: البيئة واملنهجالفقرة

احل�سابي
االنحراف 
املعياري

االأهمية 
الن�سبية

ال�سحة واالأمان1

تو�سيح املعايري والربوتوكولت يف جمال مكافحة العدوى والحتياطات 1.1
81 %4.050.59العاملية.

80 %4.000.67التعرف اإىل وو�سف اأعرا�ص وعالمات الأمرا�ص ال�سائعة.2.1

معرفة موؤ�رصات �سوء املعاملة، وو�سف املتطلبات القانونية، والإجراءات؛ 3.1
81 %4.050.59لالإبالغ عن اإ�ساءة معاملة الأطفال.

82 %4.100.66التمكن من الإ�رصاف على كل الأطفال.4.1

حتليل البيئة بانتظام لدعم النمو واحلفاظ على اتباع اإجراءات ال�سحة 5.1
81 %4.050.59وال�سالمة.

80 %4.000.67ا�ستخدام املالحظة لتاأكيد �سحة وحماية واأمان الطفل.6.1

البيئة2

ت�سميم الفراغ اإىل مناطق ن�ساط، تت�سمن اأن�سطة لعب املجموعات، اأو الأن�سطة 1.2
92 %4.630.48الفردية.

81 %4.080.52ا�ستخدام مناطق للراحة، وتوفري مناطق ت�سع للعب ر�سيعني اأو فطيمني.2.2

ا لتفاعل الأطفال مع 3.2 حتديد الطريقة التي من خاللها تكون البيئة موؤ�رصًا قويًّ
89 %4.470.50الكبار.

فهم قدرات الطفل وحدوده داخل البيئة، وحتديد اأي خطة توازن بني الأمان 4.2
83 %4.150.57واملخاطرة.

80 %4.000.77ت�سميم بيئة اآمنة مالئمة منائيًّا.5.2
81 %4.050.22ا�ستخدام الفراغ خللق مناخ م�سابه للمنزل.6.2
81 %4.080.85حتديد اهتمامات كل طفل كفرد واإ�سافة اأدوات تنا�سبه.7.2
79 %3.950.38و�سف البيئة التي ترثي التذوق اجلمايل للطفل.8.2
84 %4.220.61خلق بيئة من المتثال للقواعد والنظام.9.2

87 %4.350.48تقومي البيئة با�ستمرار.10.2
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رقم 
املتو�سط املحور الثالث: البيئة واملنهجالفقرة

احل�سابي
االنحراف 
املعياري

االأهمية 
الن�سبية

املنهج3

ا اأثناء اللعب.1.3 77 %3.880.51تخطيط وتقومي املنهج منائيًّ
92 %4.630.48ت�سمني برنامج يدعم جمالت النمو والع�سالت الدقيقة والكبرية.2.3
81 %4.080.52ت�سميم اأن�سطة تعلم للر�سع والفطم يف �سوء احتياجاتهم واهتماماتهم الفردية.3.3
89 %4.470.50حتديد اأدوات منا�سبة للقدرات واملهارات النمائية.4.3
82 %4.130.64تخطيط اأن�سطة متنوعة اإبداعية ح�سية تدعم الروتني اليومي.5.3
87 %4.350.73التخطيط للخربات احل�سية من اأجل حتفيز التعبري الإبداعي واخليايل للطفل.6.3
83 %4.150.73تدعيم دور الأ�رصة كمعلم اأول للطفل.7.3

امل�ساركة وامل�ساهمة والعمل اجلماعي يف فريق لتطوير ا�سرتاتيجيات تفيد كل 8.3
85 %4.250.62طفل.

82 %4.130.64تكوين عالقة اآمنة مع كل طفل كاأ�سا�ص للمنهج.9.3

النتائج املتعلقة باملحور الرابع: التقومي ◄
وبا�ستعرا�ص الأهمية الن�سبية لكفايات حمور والتقومي من خالل اجلدول )4( ، جندها 
ا.وهذه الكفاية متكن املعلمة  تراوحت ما بني 68.20% و90 %، وهي اأي�سًا ن�سبة مرتفعة جدًّ
مع  املفتوح  والتوا�سل  للمنهج،  التخطيط  اأجل  من  وتقوميها  مالحظاتها،  ا�ستخدام  من 
الأ�رصة.كما متكنها من ا�ستغالل الوجبات لتنمية الت�سال، والع�سالت الدقيقة، واملهارات 

الجتماعية، وعادات التغذية وال�سحة ال�سليمة.
كما ت�ساعد هذه الكفاية على توفري بيئة ي�ستطيع فيها الطفل النوم من دون اإزعاج، 
وكذلك احلفاظ على الإجراءات ال�سحية.اأي�سًا ت�ساعد على اإعداد الطفل ودجمه يف الأن�سطة 
املركز  اإدارة  �سيا�سات  اإىل  التعرف  على  املربية  الكفاية  هذه  ت�ساعد  املختلفة.وكذلك 
واإجراءاته؛ مثل متطلبات الأمان، واإجراءات منع احلريق والإخالء.وحتديد الت�سل�سل القيادي 
لت�سغيل الربامج، واتخاذ القرارات احلا�سمة.وكذلك التخطيط للتاأكد من اأن مقدمات الرعاية 
حتديد  على  ت�ساعد  الفردية.اأي�سًا  والفطم  الر�سع  احتياجات  عن  كافية  معلومات  لديهن 
اأثناء التنقل بني مقدمات  اأدوات منا�سبة للقدرات، واملهارات النمائية، وتدعيم الطفل يف 

الرعاية.
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الجدول (4) 
المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري واألهمية النسبية لكفايات محور التقييم والتقويم

رقم 
املتو�سط املحور الرابع: التقييم والتقوميالفقرة

احل�سابي
االنحراف 
املعياري

االأهمية 
الن�سبية

امللحظة والتوا�سل1

89 %4.450.59و�سع نظام جلمع املعلومات عن الطفل اجلديد، وم�ساركة اأولياء الأمور.1.1
75 %3.780.42تنمية مهارات املالحظة وتوثيق منو و�سلوك الطفل2.1
71 %3.550.97ا�ستخدام املعرفة النظرية للنمو يف مناق�سة مالحظة الأطفال والتفاعل معهم.3.1
72 %3.630.80تو�سيح الفروق بني املالحظات الذاتية واملو�سوعية التقوميية.4.1

ذكر التنوع يف طرق ت�سجيل الروتني اليومي واحل�سور، ومعلومات عن منو 5.1
89 %4.450.59و�سلوك الأطفال.

75 %3.780.42جمع معلومات عن جمالت منو الطفل املختلفة.6.1
71 %3.550.97تطوير اإجراءات لت�سجيل املعلومات عن الأطفال.7.1
74 %3.730.50ا�ستخدام املالحظات امل�سجلة من اأجل التخطيط للمنهج.8.1
77 %3.880.51مقارنة املالحظات والتوثيق امل�سجل ل�سحة الطفل بعالمات النمو النمطية.9.1

ت�سمني نظام للتوا�سل املفتوح بني الأ�رص ومقدمات الرعاية، ي�سمل املوؤمترات 10.1
75 %3.780.42وال�سجالت اليومية.

89 %4.450.59احلفاظ على خ�سو�سية كافة املعلومات عن الطفل والأ�رصة.11.1
اإدارة الربنامج.2

89 %4.450.59و�سف دور الروتني اليومي لتوفري الرعاية الفائقة للر�سع والفطم.1.2
82 %4.130.64تعزيز وجبات الطعام، كفر�ص لتنمية مهارات امل�ساعدة الذاتية للر�سع والفطم.2.2

ا�ستغالل الوجبات لتنمية الت�سال، والع�سالت الدقيقة، واملهارات الجتماعية، 3.2
69.00%1.011.01وعادات التغذية وال�سحة ال�سليمة.

68.20%1.001.00توفري بيئة ي�ستطيع فيها الطفل النوم من دون اإزعاج.4.2

التاأكيد على اأن تغيري احلفا�ص خربة ممتعة للر�سع والفطم، واحلفاظ على 5.2
69.60%1.031.03الإجراءات ال�سحية.

82 %4.130.64اإعداد الطفل ودجمه بالأن�سطة املختلفة.6.2

التعرف اإىل �سيا�سات اإدارة املركز واإجراءاته، مثل متطلبات الأمان، واإجراءات 7.2
87 %4.350.73منع احلريق والإخالء.

83 %4.150.73حتديد الت�سل�سل القيادي لت�سغيل الربامج واتخاذ القرارات احلا�سمة.8.2
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رقم 
املتو�سط املحور الرابع: التقييم والتقوميالفقرة

احل�سابي
االنحراف 
املعياري

االأهمية 
الن�سبية

التخطيط للتاأكد من اأن مقدمات الرعاية لديهن معلومات كافية عن احتياجات 9.2
85 %4.250.62الر�سع والفطم الفردية.

82 %4.130.64حتديد اأدوات منا�سبة للقدرات واملهارات النمائية.10.2
87 %4.350.73تدعيم الطفل اأثناء النتقال بني مقدمات الرعاية.11.2

املهنية3

تقييم ذاتي ملقدمات الرعاية مع فهم الذات، وال�رصية، وو�سع الأهداف، واتخاذ 1.3
83 %4.150.73القرار.

82 %4.130.64العمل بروح الفريق مع الزمالء والأ�رص، والزمالء، واملجتمع.2.3
90 %4.50.63تقبل امل�سوؤولية وحماولة تنفيذها.3.3
85 %4.250.80توفري خربات جودة لالأطفال، والآباء، واملعلمني.4.3
88 %4.430.63المتثال للوائح التنظيمية.5.3
85 %4.250.86تقومي الربنامج با�ستمرار من اأجل التخطيط للم�ستقبل.6.3
ا مع بقية مقدمات الرعاية.7.3 ا وثقافيًّ 90 %4.50.63تخطيط اأن�سطة منا�سبة منائيًّ
84 %4.220.65حتديد املجالت التي ميكن اأن يتح�سن فيها الأداء.8.3
85 %4.250.70امل�ساركة يف اجلمعيات والأن�سطة املهنية.9.3

80 %4.000.67و�سع اأهداف مهنية تعليمية طويلة وق�سرية املدى.10.3
69.00%1.011.01ال�ستمرار يف التعلم، وتطبيق اأف�سل املمار�سات.11.3
68.20%1.001.00تكوين ملف النمو املهني واحلفاظ عليه.12.3
69.60%1.031.03الدفاع عن النف�ص، وعن الأطفال واأ�رصهم، واملهنة.13.3

التوصيات واملقرتحات: 

يف �سوء نتائج البحث، يو�سى باالآتي: 
مراعاة هذه الكفايات عند ت�سميم برامج للر�سع والفطم.. 1
الأخذ بهذه الكفايات، وفتح تخ�س�ص تربية ورعاية الر�سع والفطم يف اجلامعات . 2

العربية.
�رصورة ت�سميم برامج للر�سع والفطم يف �سوء هذه الكفايات.. 3
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تلك . 4 �سوء  يف  الثالثة  حتى  امليالد  من  وتربيتهم  الأطفال  رعاية  مراكز  اإن�ساء 
الكفايات، ويف �سوء معايري بيئة تعلم الر�سع والفطم.

العمل على و�سع مناهج خا�سة لتلك املرحلة.. 5
حتى . 6 امليالد  منذ  وتعليمهم  الأطفال  تربية  جمال  يف  البحوث،  من  مزيد  اإجراء 
الثالثة.
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