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التدريس لدي عينة  مهنة عالقتها باالجتاه حنوة يف الكفايات التدريسي
 جبامعة امللك خالد األطفالرياض  قسممن خرجيات 

 مني هاشم حمسن الزهراني/  دكتورة
 الملك خالد جامعة -أستاذ المناهج وطرق التدريس المساعد 

 : مستخلص
الكفايةات التدريسةية باالتجةاه نحةو التةدريس عالقةة تعرُّف هدف هذا البحث إلى ي          
، ولتحقية   بجامعةة الملةك خالةدبكلية التربيةة  عينة من خريجات قسم رياض األطفال ىلد

، المختلفةةةالكفايةات التدريسةية بعبعادهةا التعةرُّف علةى مسةتوى  ةحثةاالب تهةذا الهةدف حاولة
ثةةم التعةةرف علةةى طبيعةةة العالقةةة االرتباطيةةة بةةين ، ومسةةتوى االتجةةاه نحةةو مهنةةة التةةدريس

الكفايةةات التدريسةةية بعبعادهةةا المختلفةةة وبةةين االتجةةاه نحةةو مهنةةة التةةدريس ، ثةةم التنبةةة  
، باالتجةةاه نحةةو مهنةةة التةةدريس مةةن خةةالل أبعةةاد الكفايةةات التدريسةةية لةةدى عينةةة البحةةث

الهةةدف قامةةت الباحثةةة ببنةةان مقياسةةين أحةةدهما لقيةةاس الكفايةةات التدريسةةية ولتحقية  هةةذا 
الباحثةة  مهنة التدريس واالثنين من إعةداد بعبعادها المختلفة ، واآلخر لقياس االتجاه نحو

وتم التحق  من الخصائص السيكومترية لهاتين األداتين من خالل تطبيقهما على  .2020
ن خريجةات قسةم ريةاض األطفةال بجامعةة الملةك خالةد، ( خريجة م50عينة تقنين قوامها )

وذلك للتعكد من توافر الشروط السيكومترية لهما، والختبار صحة فروض البحث تم تطبي  
الصةةورا النهائيةةة ليداتةةين علةةى عينةةة أخةةرى مةةن خريجةةات قسةةم ريةةاض األطفةةال قوامهةةا 

الكفايةةات  متغيةر لةىارتفةةام مسةتوى عينةة البحةةث ع -وأسةفرت النتةائج عةن: أوالا ،  (100)
ارتفام مستوى عينة البحث علةى متغيةر االتجةاه نحةو  -سية بعبعادها المختلفة، ثانيااالتدري

عالقة ارتباطية موجبة دالة إحصائيا بين الكفايات التدريسية وجود  -، ثالثااسمهنة التدري
باالتجةاه نحةو مهنةة إمكانية التنب   -بعبعادها المختلفة واالتجاه نحو مهنة التدريس، رابعاا
 ) التخطيط والتقويم للدرس(.      التدريس من خالل الكفايات التدريسية وخاصة كفايتي

الكلمات المفتاحية: الكفايات التدريسية، االتجاه نحو مهنة التدريس، خريجات قسم رياض 
 األطفال.
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 Abstract : 

 The current study aims to identify the relationship between 
teaching competencies and the trend towards teaching 
profession through identifying the level of teaching 
competencies, the trend towards teaching profession, and 
predicting the trend towards teaching profession through 
teaching competencies among a sample of female graduates 
from the Kindergarten Department at King Khalid University.To 
achieve such goals, two criteria for teaching competencies and 
the trend towards teaching profession were used by the 
researcher 2020. The psychometric properties of these two 
criteria were verified by applying them to a rationing sample of 
50 female graduates from the Kindergarten Department at King 
Khalid University, in order to ensure the availability of 
psychometric conditions for them, and to test the validity of the 
research hypotheses, the final image of the two criteria was 
applied to another sample of  100 female graduates of the 
Kindergarten Department  
The findings showed the following, first, the high level of the 
participants' teaching competencies, second, the high level of 
the participants' trend towards teaching profession, third, there 
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are statistical significant relation between teaching 
competencies and the trend towards teaching profession, 
fourth, the trend towards teaching profession can be predicted 
through teaching profession especially via (Lesson Evaluation, 
and Lesson Planning) . 
key words: Teaching competencies, the trend towards the 
teaching profession, female graduates from the Kindergarten 
Department 
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      : مقدمة البحث
في النظام التربوي بعكمله ، فهو بمثابة  األهموالمحور  األساسييعد المعلم العنصر        

عاتقه مسئولية التربية والتعليم  ىحلقة الوصل بين النظام التربوي والطلبة ، وتقع عل
والمتمثلة في إكساب الطلبة المفاهيم والمعارف والقيم واالتجاهات والمهارات الالزمة في 

، والمعلم الناجح هو الذي يستطيع عام وفي الجانب التخصصي بشكل خاصحياتهم بشكل 
لتربوية الالزم ا األهداف ىاستثمار قدرات ومعارف الطلبة وخبراتهم المختلفة للوصول إل

 .سائل المتاحة التي تمكنه من ذلكتحقيقها بتوظيف جيد منه للو 
 الةةةنفس لعلةةم بالنسةةبة خاصةةة كبيةةرا أهميةةةة النفسةةية االتجاهةةات موضةةوم يحتةةلو
 السةةةلوك فةةةي تةةةعثير مةةن تحدثةةةه لمةةةا حياتنةةا مةةةن مهةةةم جةةزن فهةةةي التربةةةوي  و االجتمةةاعي
 نحةو الطةالب فاتجاهةات االجتماعيةة، المواقةف مةن الكثيةر فةي توجيهةه و للفةرد االجتمةاعي
 التةدريس مهنةة نحو واالتجاهات تعلمهم عملية دفع في دور لها معلميهم نحو و الدراسة
 التعليميةةة العمليةة فةي أساسةيا ركنةا يظةل الةةذي للمعلةم المهنةي األدان فةي بةارزا دورا تة دي

 قدراتهم ينمي بحيث المجتمع أبنان تعليم مس ولية عاتقه على يحمل الذي هو و التعلمية،
 لةةه و الةتعلم، نحةةو دافعيةتهم إثةارا و المسةة ولية تحمةل و المبةةادرا روح ويغةرس وميةولهم
 في حإصال ألي الفشل أو النجاح تحقي  في و التربوية السياسات تطبي  في البارز الدور

 مةن يحمله بما و مختلفة تعليمية كفايات من المعلم يمتلكه ما خالل من الدراسية المناهج
 لمةةا نظةرا و سةلبا أو إيجابةا المةدرس أدان علةى انعكةةاس لهةا التةي و مهنتةه نحةو اتجاهةات
 نحةو المدرسةون  يحملةه الةذي االتجةاه دراسةة فةنن الشةخص سةلوك علةى تعثير من لالتجاه
 للتغيرات نظرا ضروريا أمرا يعد خصوصا االبتدائية المرحلة معلمو و اعموم التدريس مهنة
 للكشف سعىي الحالي البحث و الجزائر، في التربوية المنظومة في الحاصلة المستجدات و
  (. 80،2013)طبشي، و الساسي، المستجدات. هذه ظل في االتجاه هذا طبيعة عن

نعبر عنها بعبارات سلوكية تشمل  هي قدراتعلى إنها  الكفايات التدريسيةتعرف و 
ووجدانية ( تكون األدان النهائي المتوقع إنجازه  ، ومهارية مجموعة مهام )معرفية ،

بمستوي معين مرض من ناحية الفاعلية ، والتي يمكن مالحظتها وتقويمها بوسائل 
الكفايات أو المالحظة المختلفة . والكفايات التي نتحدث عنها هنا هي الكفايات التدريسية 

بشكل  األطفالومعلمة رياض مالكاا لها بشكل عام التي يجب أن يكون المعلم التعليمية 
ذلك ألنها بمثابة السالح الذي يقاتل به في معركة أصبحت مليئة بالمفاجآت ليس خاص 
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كل يوم بل في كل لحظة في ظل ذلك التطور العلمي والتكنولوجي الهائل واالنفجار 
الفتالوي ).ومهنة التدريس أو مهنة التعليمالمعرفي الحادث في شتي مجاالت الحياا ، 

،2003 ,29 )  
والجامعة هي الم سسة المنوط بها إعداد الكوادر التعليمية الذين سوف يمارسون 

تلك الم سسات دراسة اتجاهات الطالب  ىمستقبل ، ومن ثم يجب علمهنة التدريس في ال
تزداد الرغبة  ىتنمية وتطوير هذه االتجاهات حت ىالمعلمين نحو مهنة التدريس والعمل عل

الطالب المعلمين لممارسة هذه المهنة بصورا أكثر فاعلية ، ذلك ألن المعلمين الذين ى لد
التالميذ الذين  ىوقوية نحو مهنة التدريس سوف ينعكس ذلك عل إيجابيةلديهم اتجاهات 

أما اذا كانت .السليم  االتجاهالتطور والنمو في  ىيتعاملون معهم ويساعدونهم عل
ذلك راجعاا للكثير من العوامل اتجاهات المعلمين سلبية نحو مهنة التدريس فقد يكون 

، وقد يكون لجامعية لمزاولة هذه المهنةحلة االجيد في المر  اإلعدادوأهمهم عدم  واألسباب
 عف الكفايات التدريسية لديهم.ض

 : مشكلة البحث
، في حياا الطالب  األساسيةمن أهم المراحل والمحطات  الجامعية المرحلةتعد 

لكثير من األفكار والمعارف التي من الممكن با محمالا  إلى تلك المرحلة حيث يدخل الطالب
لها كبير  فهي، ر الثقافي الجديد الذي وجد فيهاالطاأو أن تتف  أو تختلف مع المحيط 

نا هنا ص حديثخويمكن أن ن األثر في تشكيل خلفيات وثقافات الطالب المنتسبين إليها ،
لممارسة مهنة هذه الكليات حيث يتم إعداد الطالب في  كليات إعداد المعلمين ىعل

 ىثم فنن هذه الكليات والمعاهد من المفترض أن تعمل عل التدريس في المستقبل ومن
التي ال غني عنها لكي يستطيع  المعلمين الكثير من الكفايات التدريسية  إكساب الطالب

 .جيدبشكل هذا الطالب المعلم أن يزاول حياته المهنية في المستقبل 
المتعلم  ىتشكيل االتجاهات التدريسية لد ىالتدريسية قد تعمل عل وهذه الكفايات

وتجعل لديه الرغبة في الممارسة الفعلية والجادا لهذه المهنة في المستقبل ، ولكن إذا كان 
الدعم والتدريب  ىهناك قصور في هذه المرحلة الحاسمة من حياا المتعلم ولم يحصل عل

نحو السلبية تشكيل بعض االتجاهات  ىل علالالزمين فثمة مشكلة سوف تظهر وتعم
 إيجابيممارسة هذه المهنة ، وشرط الممارسة الفعلية ألي مهنة أن يكون هناك اتجاه 

، حيث أن ال يكون هناك تقصير أو تهاون في ممارسة هذا العمل  ىنحو هذا العمل حت
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حيث نجد أن ، اإلعداد االكاديمي للطالب فحسبكليات إعداد المعلمين ليست معنية ب
شين فننه  ىدل عل إنبالشكل المقبول وهذا  األطفالالكثيرين منهم ال يحسن التعامل مع 

القصور في إمكانات ه الن وعدم امتالكهن الكفايات التدريسية الكافية لمزاولة  ىيدل عل
 األطفالوالتدريب في كليات رياض  اإلعدادضعف نظم  ناتج عنمهنة التدريس ، وهذا كله 

 مما ينعكس أثره علي التالميذ الذين يتعاملون معهم .
 يرى  إذ التربوية العملية في أهمية من له لما المعلم شخصية بدراسة االهتمام ازدادو 
 حيث أسسها أهم و التعلمية -التعليمية العملية عماد المعلم أن التربية علمان أغلب
-التعليمية العملية في أساسيا عنصرا المعلم "يعتبر (229: 1998) نشواتي يقول

 و العملية"، هذه فعالية في هاما دورا واالنفعالية المعرفية خصائصه وتلعب التعلمية،
 الكثير إنجاز على تساعده التي العوامل بين من تعد التدريس مهنة نحو المعلم اتجاهات

 باعتماد التدريس بمهنة الملتحقين اختيار حسن إلى يدعو ما وهذا التربوية األهداف من
  المهنة، لممارسة قبولهم يتم خاللها من التي الم شرات كعحد الرغبة

 دراسة :مثل سلبية المعلمين اتجاهات أن الدراسةات بعةض بينت لقد و
– ورقلة بواليات االبتدائية المرحلة معلمي اتجاهات أن نتائجها من التي (2013)الشايب،
 نتائجها أظهرت أخرى  دراسات وهناك .سلبية مهنتهم نحو بالجزائر سوف وادي -غرداية

  (140 :2004)الفحل، دراسة منها التدريس مهنة نحو إيجابية اتجاهات لهم المعلمين أن
 موضوم تناولت التي واألجنبية العربية الدراسات على ةالباحث اطالم خالل ومن 
 جعل ما المعلمين الطلبة عينة على ركزت معظمها أن تالحظ التدريةةس مهنة نحو االتجاه
مشكلة ويمكن صياغة  ،األطفال رياض قسم خريجات لدى الموضوم في بحثت ةالباحث
 :األتيةفي التسا الت  البحث

 ؟خريجات قسم رياض األطفال بجامعة الملك خالدلدى  ةما مستوى الكفايات التدريسي .1
 خريجات قسم رياض األطفال بجامعة الملك خالد؟ما مستوى االتجاه نحو مهنة التدريس لدى  .2
خريجات لدى  هل توجد عالقة ارتباطية بين الكفايات التدريسية واالتجاه نحو مهنة التدريس .3

 ؟ قسم رياض األطفال بجامعة الملك خالد
خريجات لدى نحو مهنة التدريس من خالل الكفايات التدريسية باالتجاه هل يمكن التنب   .4

 ؟ قسم رياض األطفال بجامعة الملك خالد
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 :أهمية البحث
 في : البحثتتضح أهمية 

 .فى تنشئة األطفال فى سن ما قبل المدرسة األطفالمعلمات رياض بيان أهمية دور  .1
 حياا الطفل. فى األطفالأهمية مرحلة رياض  .2
 تقديم فهم نظري حول العالقة بين الكفايات التدريسية واالتجاه نحو مهنة التدريس . .3
توضيح الدور الذي تلعبه الكفايات التدريسية في تشكيل اتجاهات الطالب المعلمين  .4

 نحو مهنة التدريس .
 :أهداف البحث

 : ىإل الحاليالبحث  هدف
لممارسة  الخريجاتتمتع بها تالكفايات التدريسية التي يجب أن  ىالتعرف عل .1

 التدريس.
 نحو ممارسة مهنة التدريس . خريجات قسم رياض األطفالاتجاهات  ىالتعرف عل .2
التحق  من وجود عالقة ارتباطية بين الكفايات التدريسية واالتجاه نحو مهنة  .3

 التدريس . 
التحق  من إمكانية التنب  باتجاهات الطالب المعلمين نحو مهنة التدريس من خالل  .4

 معرفة الكفايات التدريسية . 
 :للبحث اإلجرائيةالتعريفات 

القيام بعدان محةدد يتعلة  بعحةد مهةام المعلةم فةي  ىهي القدرا علالكفايات التدريسية : -ج
الموقف التدريسي بحيث يكون هذا األدان م ثراا في تحقي  أهداف ذلك الموقف من جهةة 

ويقصةةد بالقابليةةة للمالحظةةة إمكانيةةة مالحظةةة  ى وقةةابالا للمالحظةةة والقيةةاس مةةن جهةةة أخةةر 
إدارا الفصل أو بصورا مكتوبة االدان بصورا مرئية إذا كان أدانا يتعل  بتنفيذ التدريس أو 

 إذا كان أدانا يتعل  بتخطيط الدرس .
ي كد غنيم في تعريفه بعن االتجاه "مفهوم يوجده اإلنسان  االتجاه نحو مهنة التدريس: -د

 ، فاالتجةاه هةو االستجابات المتطورا للفرد إزان مشةكلة أو موضةوم معةين ليصف به ترابط
أو اعتقةاده فيمةا يتعلة  بموضةوم معةين، مةن  أي الشخص"الحالة الوجدانية القائمة وران ر 

 .هذا الرفض أو القبول حيث رفضه لهذا الموضوم أو قبوله ودرجة
 

https://mathj.journals.ekb.eg/


 رياض األطفال الكفايات التدريسية في عالقتها باالتجاه نحو مهنة التدريس لدي عينة من خريجات قسم
 مني هاشم محسن الزهراني                                                           بجامعة الملك خالد

 

322 

   جملة البحث يف الرتبية وعلم النفس

https://mathj.journals.ekb.eg/            المجلد 35 العدد 4 الجزء 2 اكتوبر 2020 م 

 -:فروض البحث
 لدى عينة البحث. ةالكفايات التدريسي من مرتفع مستوى  يوجد .1
 نحو مهنة التدريس لدى عينة البحث.االتجاه  مرتفع منيوجد مستوى  .2
الكفايات  داله إحصائيا بين درجات الطالب على متغير توجد عالقة ارتباطية .3

 .لدى عينة البحث االتجاه نحو مهنة التدريسدرجاتهم على متغير التدريسية و 
لدى عينة نحو مهنة التدريس من خالل الكفايات التدريسية باالتجاه يمكن التنب   .4

 .البحث
 للبحث. طار النظرياإل

 أوالا : الكفايات التدريسية :
الكفاية بعنها " المعارف والمهارات ( 59، 2015عبدهللا )يعرف  مفهوم الكفاية : -1

يمكنه من أدان والقدرات التي يكتسبها الفرد ليصبح جزنا من سلوكه ، األمر الذي 
سلوكيات مرضية في المجاالت المعرفية واالنفعالية والحركية ، وتبين هذه الكفايات 

الذي يقوم الفرد بدراسته ، وتكتب في صورا أهداف األغراض التعليمية للبرنامج 
 محددا يجب تحقيقها ".

( الكفايات التدريسية 471، 2016يعرف عيروط ) -مفهوم الكفايات التدريسية : -2
قي  بعنها " القدرا التي يبديها عضو هيئة التدريس في موقف تعليمي محدد سعياا لتح

( بعنها مجموعة 183، 2014اهيم )كما عرفها إبر ، هدف أو أهداف تعليمية معينة 
القدرات التي يجب أن يمتلكها المعلمون من مهارات واتجاهات ، ويمارسونها أثنان 

، الوسائل  ى تدريسهم الصفي في مجاالتهم المختلفة من حيث األهداف ، المحتو 
 واالنشطة ، طرق التدريس ، إدارا الصف ، والتقويم .

أربعة ( الي 191: 190، 2015) عبدهللافقد صنفها : تصنيف الكفايات التدريسية -3
 :أقسام وهي 

تشير الي المعلومات والعمليات المعرفية والمهارات الفكرية و : ةالمعرفيالكفاية  -أ
الضرورية ألدان الفرد في شتي المجاالت واألنشطة المتطلبة لهذه المهام ويتعل  هذا 

كفاية المعلومات في هذا الجانب  ىالجانب بالحقائ  والعمليات والنظريات ويعتمد مد
 الم سسة التعليمية في الجانب المعرفي . استراتيجيةعلي 
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وميوله واتجاهاته وقيمه ومعتقداته  استعداد الفردوتشير الي : الكفاية الوجدانية -ب
ثقته بنفسه واتجاهه وسلوكه الوجداني وهذه تعطي جوانب كثيرا وعوامل متعددا مثل 

 نحو االخرين
التي يظهرها الفرد وتتضمن المهارات النفس  األدانتشير الي كفاية و : األدائيةالكفاية  -ت

حركية في ضون المواد التكنولوجية والمواد المتصلة بالتكوين البدني والحركي وأدان 
 هذه المهارات وتعتمد علي ما تحصله الفرد سابقاا من كفاية معرفية .

رد للكفايات السابقة في الميدان وينبغي أن تشير الي أثر أدان الفو : اإلنتاجيةالكفاية  -ث
هل وذلك أن هذه البرامج تعد خريج م   تلقي االهتمام في برامج إعداد الكوادر الفنية

 التعهل، والكفاية عادا ما تشير الي نجاح المتخصص في أدان عمله .كفن 
تسعة محاور كما يوضحها  ىصنفت جامعة عين شمس الكفايات التدريسية ال بينما

كفايات ، و كفايات إعداد الدرس والتخطيط له: ( وهي 272: 271، 2000) ىموس
ية والوسائل كفايات استخدام المادا العلم، و ريسكفايات عملية التد، و تحقي  األهداف

دارا الفصلكفايات ال، و التعليمية واألنشطة  ،كفايات عملية التقويم، و تعامل مع التالميذ وا 
لحل مشكالت  اإلعدادكفاية ، و األخرينكفايات إقامة العالقات مع ، و كفايات انتظام المعلمو 

 البيئة .
الالزمةة  التدريسةيةوفي نهايةة هةذا االسةتعراض لةيدب التربةوي المتعلة  بالكفايةات 

والتعليم ال بد من اإلشارا إلى الكفايات التي أوردتها وزارا التربية لمعلم المستقبل المتميز ، 
األردنية كتصور مقترح إلعداد المعلمين قبل الخدمة وهي الكفايات التاليةة: ) وزارا التربيةة 

 (:2003والتعليم،
الكفايةةات المتعلقةةة بالمعرفةةةة: أي يجةةب علةةى المعلةةةم أن يعةةرف األمةةور التاليةةةة  -أوالا:    

ي األردنةي بشةكل عةام، ويفهمها: فلسفة التربية والتعليم وأسسها ومرتكزاتها والنظام التربةو 
ومعرفة أصول التخطيط للتدريس وآليات تنفيذه، وكيفية تطبي  نظريات التعلم والتعليم في 
المواقف التعليمية، والحاجات االجتماعية والثقافيةة والصةحية والنفسةية للطلبةة، والموضةوم 

 عرفة حقوقه وواجباته ومس ولياته.أو الموضوعات التي يدرسها، وم
الكفايةةات المتعلقةةة بغرفةةة الصةةف، وتعنةةي أن يكةةون المعلةةم قةةادراا علةةى: إثةةارا  -ثانيةةاا:    

دافعية الطلبة للتعلم وتشجيعهم على العمل، واالتصال الفاعةل مةع الطلبةة، وطةرح األسةئلة 
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بطريقة فاعلة واالستجابة ألسئلة الطلبة، واستخدام مصادر التعلم المختلفة مثل ) المكتبة 
 المختبرات....(يمية و والوسائل التعل

االتجاهات، أي يجب على المعلم أن يكةون: محمسةاا للتعلةيم الكفايات المتعلقة ب -ثالثاا:    
مهنةة، ومشةجعاا الطلبةة علةى الةتعلم، وملتزمةاا بالعمةل علةى رفةع مسةتوى نظةرتهم ألنفسةهم 
راا ولغيرهم، ومتعاوناا مع الةزمالن وأوليةان األمةور والمختصةين مةن المجتمةع المحلةي، ومقةد

للقيم الروحية واألخالقية للطلبة والعمل على تنميتهةا، ومقةدراا لقةيم العدالةة وتكةاف  الفةرص 
) سامح واإلعاقة والجنس والعرق والدين. والعمل على تنميتها وبخاصة فيما يتعل  بالعمر

وقةةد تبةةين أن العديةةد مةةن الدراسةةات فةةي كافةةة الةةدول تناولةةت (18: 15، 2009محافظةةة، 
لقةةد طةةرح )رسةةنك( فةةي كتابةةه " و  نات الالزمةةة لتحسةةين نوعيةةة المعلمةةين.موضةةوم اإلجةةرا

المهةارات الفنيةة الالزمةةة لمعلةم القةةرن الحةادي والعشةةرين" أفكةاراا لتحسةةين نوعيةة المعلمةةين 
 (2007، هوالطالب، نذكر منها الفكرتين التاليتين في إصالح التعليم )بوجود

( تشةةمل Burbuls & Densmore, 1991هنةاك حاجةة إلةى تمهةين التعلةيم. وفقةاا ) .1
دارا الصةفالخصةائص التةةي تميةز المهةةن  المهنيةةة، والةتحكم بالتةةدريب،  كفايةة تهيئةةة وا 

عطةان اإلجةازا للةداخلين الجةدد إلةى المهنةة، وسةلطة ذاتيةة  ومنح الشهادات المهنية، وا 
محددا الحكم وذاتية الرقابة، والتزام بالخدمة العامة، وقاعدا معرفة نظرية ومتخصصة 

 بوضوح ومتطورا.

سةي المعلمةين وتطبيقهةا. يتركةز االهتمةام فةي  .2 ثمة حاجة إلى إنشةان معةايير إلعةداد مدر 
همةال معةايير  العديد مةن البلةدان علةى وضةع معةايير إلعةداد معلمةي مةا قبةل الجامعةة وا 
سي المعلمةين الةذين يلعبةون دوراا رئيسةياا فةي تحسةين نوعيةة المعلمةين. وقةد  إعداد مدر 

سي المعلمين يجب حددت   (: AETS, 1997)الم سسات المهنية أن  مدر 

 -كفايات معلمة الروضة : -4
( أنه ال بد من توافر مجموعة من الكفايات في 483 ،482، 2019)لميان تري 

 معلمة الروضة حتي يتسنى لها القيام بعملها علي أكمل وجه وهي :
 األطفالتعامل ، جسمية قويةمتع بصحة جيدا وبنية الت: كفايات شخصية : تتمثل في -1

، ومشاركتهم األطفالتحترم مبادرات ، األطفالتتصف بالروح المرحة مع ، برف  ولين
 .نة انفعالياا وذات خل  يحتذي بهمتز 
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، وجوانب النمو المختلفة  األطفاللديها معرفة بحاجات : كفايات معرفية : تتمثل في -2
من الثقافة العامة واتسام كون علي قدر ت، يا والتحديات المحلية والعالميةتلم بالقضا
 المالئمة لتطبي  المنهج الجديد  تكون علي دراية باألساليب التربوية الجديدااألف ، 

تعزز االنتمان ، استراتيجيات التدريس الحديثة تتبع: كفايات تدريسية : تتمثل في  -3
، . األطفاللدي  واإلبداعيتنظم مواقف لتنمية التفكير الناقد ، األطفالوالمواطنة لدي 

ي وضع بدائل متعددا عل األطفالتشجع ، طفال بالتعبير عن انفسهم بحريةتسمح لي
تتيح ، هج بحياا الطفلتربط محاور المن، تلم بمحاور المنهج الجديد، لحل المشكلة

المهارات الحياتية ومهارات  األطفال إكسابالقدرا علي ، ليطفال فرصة العمل المنتج 
 اصل .التو 

 ثانياا : االتجاه نحو التدريس :
( االتجاهات بعنها نزعات ت هل 205، 2018)خليفةماجدا  تعرفها: مفهوم االتجاه -1

 أوضام أوحوادث  أو أفكارالفرد لالستجابة بعنماط سلوكية محددا نحو أشخاص أو 
أو أشيان معينة وت لف نظاماا معقداا تتفاعل فيه مجموعة كبيرا من المتغيرات 

 المتنوعة .
( االتجاه نحو  595، 2019يعرف السويلم ) :التدريس  مهنة مفهوم االتجاه نحو -2

مهنة التدريس بعنه مجموم استجابات القبول أو الرفض نحو التدريس كمهنة ، 
وهل هو استجاباته نحو التدريس كمهنة ،تضمن فاتجاه المعلم نحو مهنة التدريس ي

 .نها مهنة مثل سائر المهن األخرى أنها مهنة مفروضة عليه ، وأ ى متقبل لها أم ير 
  -أهمية االتجاهات نحو التدريس : -3

أن لالتجاهات نحو  ى( ال29، 2012حيث يشير عبدهللا المجيدل وسعد الشريع )
 -التدريس أهمية مميزا ألنها :

 ىالتقدم في المجاالت المعرفية ، وتجعله أكثر إقباالا عل ىالطالب/المعلم علتساعد  -1
 المادا التي يدرسها ، فيشعر بسهولتها ومتعتها له .

 ت ثر في اختياره لتخصصه المستقبلي . -2
المثابرا ، وحب االستطالم والدافعية نحو  ىالمعلم عل اإليجابيةتحث االتجاهات  -3

 تطوير االدان بشكل متواصل .
 االتجاهات ذات قيمة في التنب  بتحصيل المتعلم . -4
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تمكن المتعلم من اتخاذ القرارات، وتوجيه استجابته ليشخاص والموضوعات وتجعله  -5
 يفكر بطريقة محددا تجاه الموضوعات الدراسية .

 تحدد أسلوب التعامل بين المعلم والمتعلمين . -6
 والمتعلمين داخل بيئة التعلم .تحق  التفاعل الكامل بين المعلم والمادا الدراسية  -7
 -نحو التدريس : اتمكونات االتجاه -4

 ( أن لالتجاه نحو التدريس ثالث مكونات وهي :32-31، 1991مهدي ) ى ير  
والمعلومات والخبرات والمواقف التي يتعرض لها  األفكاريتضمن  المكون المعرفي : -1

الطالب خالل دراسته في الكلية والتي ت ثر في وجهة نظره نحو مهنة التدريس والتي 
 تكوين المركب الوجداني . ىبدورها ت دي ال

النواحي الشعورية أو العاطفية التي تساعد وتحدد  ىوهو يشير ال المكون الوجداني : -2
 هنة التدريس أي أنها تتضمن تقديماا ليفضلية نوم تعل  الطالب بم

 الشين نحو سلبية أو إيجابية مشاعر وجود يبين ,fisher) :1997 (61" يقول   
 الجانب إلى التعريف هذا يشير الخارجية"، األشيان مع تتناغم وجدانية حالة وهو

 قد و االتجاه، موضوم إزان الفرد يتخذه الذي السلبي أو اإليجابي العاطفي أو الشعوري 
 .الفرد نظر جهة و تحديد في المعرفي المكون  على المكون  هذا يستند

مهنة التدريس وان هذا الميل  ىالمكون السلوكي :هو نزعة الطالب أو ميله ال -3
السلوكي يتس  أو من المفروض أن يتس  مع شعور الطالب وانفعاالته ومعارفه 

المشكالت المهنية واالجتماعية والمميزات المتعلقة بالمهنة وما تتضمنه تلك المعارف 
 .مستقبل المهنةلالنظرا و 
 : للبحث جرااات امليدانيةاإل
قةةوم علةى دراسةةة وهةو ياالرتبةاطي  المةنهج الوصةةفي الباحثةةمت اسةةتخد: البحةثمةنهج  -1

لإلجابةة علةى أسةئلة  البحةثويتمثل بجمةع المعلومةات مةن عينةة  الباحثةحددها ت ظاهرا
 (71، 2006عبد هللا، ) البحث

ريةةاض  قسةةمخريجةةة مةةن خريجةةات ( 150) الحةةالي البحةةثبلغةةت عينةةة : البحةةثعينةةة  -2
لتقنين للتعكد من صدق وثبات تم استخدامهم بعينة ا خريجة ( 50)مقسمة الى األطفال

 بالعينةةة األساسةةية  خدامهاتةةم اسةت خريجةة. (100)، وعينةةة أخةرى قوامهةةاأدوات البحةث
 للتعكد من صحة فروض البحث.
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هةدفت إلةى  األطفالرياض  قسملخريجات  مقياسينبنعداد  الباحثة تقام: البحثأدوات  -3
 : من قياس كل

، و كفاية تنفيذ  الدرس تخطيطالكفايات التدريسية من خالل أربع كفايات هما ) كفاية  -1
دارا الصف، وكفاية تقويم الدرس(.  الدرس ، وكفاية تهيئة وا 

  نحو مهنة التدريس. األطفالرياض  قسم لقياس اتجاه خريجات الثانىوالمقياس  -2
، نةادرا ة انةا، غالبةا، أحيدائمةاتقةديرات ليكرت)مةن خةةالل  المقياسةينويةتم اإلجابةة علةى 

 ابدأ(.
 :البحث ألدواتالشروط السيكومترية 

 (2020الباحثة / فايات التدريسية ) إعدادمقياس الك -1
 :صدقال –أوال 
 :المحتوى صدق  -1
فةةي  (5وعةةددهم ) علةةى مجموعةةة مةةن المتخصصةةين المقيةةاسبعةةرض  الباحثةةة تقامة 
وتوافة   المقيةاسللحكةم علةى مةدى صةالحية  األطفالرياض  ، وعلم النفس التربوي  مجال

وتةم تعةديل بعةض  الكفايات التدريسية بعبعادها المختلفةة،متغير على  عينة البحثالعبارات 
، وتةم اإلبقةان علةى المفةردات التةى حصةلت علةى نسةبة اتفةاق الفقرات وف  آلران المحكمين

 .  الالزمةمحكمين بعد إجران التعديل من أجمالي أران ال 100%
 التساق الداخلي:ا -2

تم حساب االتساق الداخلي لمقياس الكفايات التدريسية وأبعاده المختلفة كم شر 
)بيرسون( الستبعاد البنود  استخدام معامل االرتباط لةلسالمة بنية االختبار وذلك من خالل 

ثم إيجاد معامل  ،الذي تنتمي له العبارا  البعدالتي ال ترتبط ارتباطات دالة بالدرجة على 
 ( .     1االرتباط بين درجة البعد ودرجة المقياس ككل كما هو موضح بالجدول )  

  :المفردات ودرجة البعد التى تنتمى إليه.بين درجة  االرتباط أيجاد معامل -أ
 50( معامالت االرتباط بين درجة المفردا ودرجة البعد التى تنتمى إليه ن =  1جدول )

 معامل االرتباط بالبعد اسم البعد رقم البند معامل االرتباط بالبعد البعداسم  رقم البند
1 

ط 
خطي

 الت
اية
كف

س 
لدر
ل

 

0,810** 11 

رس
الد
يذ 
 تنف
اية
كف

 

0,548** 
2 0,784** 12 0,718** 
3 0,809** 13 0,677** 
4 0,813* 14 0,661** 
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 **0,666 15 غير داله 0,0100 5
6 0,487** 16 0,680** 
7 0,711** 17 0,694* 
8 0,778** 18 0,760** 
 غير داله 0,1100 19 **0,845 9
10 0,706** 20 0,528** 
21 

صف
ا ال
دار
 وا 
يئة
 ته
اية
كف

 

575**, 28 
رس
الد
يم 
تقو
ية 
كفا

  
0,709** 

22 0,797** 29 0,865** 
23 0,814** 30 0,898** 
24 0,850** 31 0,772** 
25 0,814** 32 0,589** 
 **0,827 33 غير داله 0,1300 26
27 0,720** 34 0,772** 

 
35 0,827** 
36 0,847** 

   0.01مستوى  عند دالةجميع القيم ** 
 ارتباطاةةا داالا بةين درجةات البنةةود جميةع البنةود ذاتوقةد أشةارت النتةائج إلةةى ارتبةاط 

فيما عدا البنةود )  تلك البنود التي تم االستقرار عليها،وهي  الفرعية ليبعاد والدرجة الكلية
  .يها( تم حذفهم لعدم داللة ارتباطهم واتساقهم مع بنية األبعاد التى تنتمى ال26، 9، 5
 (: 2كما موضح فى جدول )  بين األبعاد والدرجة الكلية للمقياس: االرتباط أيجاد معامل -ب

 
 بين درجة األبعاد الفرعية والدرجة الكلية للمقياس معامالت االرتباط (  2   جدول )

 للمقياس االرتباط بالدرجة الكلية األبعاد الفرعية للمقياس م
 ** 909,0 كفاية التخطيط للدرس  1
 ** 857,0 كفاية تنفيذ الدرس 2
دارا الصف 3  ** 758,0  كفاية تهيئة وا 
 ** 907,0  كفاية تقويم الدرس 4
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ومن الجدول الساب  تم التوصل إلى ارتباطات دالة بين كل بعد من أبعاد المقياس   
هذه النتائج شير ت ( ، ومن ثم0,01والدرجة الكلية للمقياس وجميعها دالة عند مستوى )
 للعبارات واألبعاد. إلى تمتع المقياس بقدر كبير من التجانس الداخلي

 ثبات المقياس: -ثانياا
عن طري  معامل ثبات الفاكرونباخ  مقياس الكفايات التدريسيةم حساب ثبات ت
 (3)جانت كما هو موضح فى جدولحيث  للمقياس المقياس والدرجة الكلية ألبعاد

 كالتالي:
 بعبعاده المختلفة. معامالت الثبات لمقياس الكفايات التدريسية (   3  جدول )

 معامل الفا كرونباخ عدد العبارات األبعاد الفرعية للمقياس م

  896,0 9 كفاية التخطيط للدرس  1
  836,0 9 كفاية تنفيذ الدرس 2
دارا الصف 3   853,0 6  كفاية تهيئة وا 
  924,0 9  كفاية تقويم الدرس 4

 0,968 33 مقياس المهارات الحياتية ككل
، مما يشير األبعاد والمقياس ككل جيدا أن جميع معامالت ثبات (3) ويتبين من الجدول 

 .من الثبات عاليةأن المقياس يتمتع بدرجة 
 الصورا النهائية لمقياس الكفايات التدريسية: وصف  -ثالثا 

تتكون الصورا النهائية لمقياس الكفايات التدريسية من اربع أبعاد هما: بعد )التخطيط 
عبارات(، وبعد ) تهيئة 9، وبعد )تنفيذ الدرس ويتكون من عبارات ( 9للدرس ويتكون من 

دارا الصف من ست عبارات (، وبعد) تقويم الدرس ويتكون من  عبارات( لتصبح  9وا 
من خالل كل عبارا  ، وتتم اإلجابة عنعبارات  33الصورا النهائية للمقياس مكونة من 

 ((.1( ة أبدا)2(، نادرا)3انا)(، أحي4(، غالبا)5)دائما)الخماسية وهى :  تقديرات ليكرت
 (.33) هى( وأقل درجة ممكنة 165)لتكون أعلى درجة ممكنة على هذا المقياس هى
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 مقياس االتجاه نحو مهنته التدريس:  -2
 الصدق:  –أوال 
 :صدق المحكمين -1
فةةي  (5وعةةددهم ) علةةى مجموعةةة مةةن المتخصصةةين المقيةةاسبعةةرض  الباحثةةة تقامة 
وتوافة   المقيةاسللحكم على مدى صةالحية  األطفالرياض  ، وعلم النفس التربوي  مجال

وتةم تعةديل بعةض الفقةرات  متغير االتجةاه نحةو مهنةة التةدريس،على  عينة البحثالعبارات 
 %100، وتم اإلبقان على المفردات التةى حصةلت علةى نسةبة اتفةاق وف  آلران المحكمين
  .محكمين بعد إجران التعديل الالزمهمن أجمالي أران ال

 التساق الداخلي:ا -2

كم شر لسالمة بنية  لمقياس االتجاه نحو مهنة التدريستم حساب االتساق الداخلي 
)بيرسون( الستبعاد البنود التي ال  استخدام معامل االرتباط لةاالختبار وذلك من خالل 
   4)   رقمالمقياس ككل كما هو موضح بالجدول  على الكلية ترتبط ارتباطات دالة بالدرجة

 . ) 
  :المفردات ودرجة البعد التى تنتمى إليه.بين درجة  االرتباط أيجاد معامل -ت

 50( معامالت االرتباط بين درجة المفردا ودرجة البعد التى تنتمى إليه ن = 4جدول ) 

معامل االرتباط البند  المقياس رقم البند
 المقياس رقم البند بالدرجة الكلية للمقياس

البند معامل االرتباط 
بالدرجة الكلية 
 للمقياس

1 

س 
دري
 الت
هنة
و م
 نح
جاه
االت

 

0,607** 10 

س 
دري
 الت
هنة
و م
 نح
جاه
االت

 

 غير داله 0,132
2 0,493** 11 0,748** 
3 358**, 12 0,730** 
4 0,496* 13 0,704** 
5 0,473** 14 0,710** 
6 0,466** 15 0,751** 
7 0,426** 16 0,746** 
8 0,441** 17 0,743** 
9 0,707**  

   0.01مستوى  عند دالةجميع القيم ** 
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بين ( 0.01عند مستوى )ارتباطاا داالا  جميع المفرداتوقد أشارت النتائج إلى ارتباط 
، فيما عدا وهي تلك البنود التي تم االستقرار عليها للمقياس، والدرجة الكلية درجات البنود
 حةذفها ، وذلةك لعةدم داللةة قيمةة ارتباطهةا بالدرجةة الكليةة للمقيةاس.( تةم 10المفردا رقم )

 ( مفردا.16وأصبحت الصورا النهائية للمقياس االتجاه نحو مهنة التدريس )
 ثبات المقياس: -ثانياا

عن طري  معامل ثبات  مقياس االتجاه نحو مهنة التدريس م حساب ثباتت
 كالتالي: (  5)  جانت كما هو موضح فى جدول حيث الفاكرونباخ 
 50معامالت الثبات مقياس االتجاه نحو مهنة التدريس . عند ن =  (    5   جدول )

 معامل ثبات الفاكرونباخ عدد العبارات  المقياس
  878,0 16 االتجاه نحو مهنة التدريس

 .قيمة معامل الثبات جيداأن  ( 5) رقم ويتبين من الجدول       
 الصورا النهائية لمقياس الكفايات التدريسية:  وصف -ثالثا

عبارات ، وتتم  16تتكون الصورا النهائية لمقياس االتجاه نحو مهنة التدريس من 
(، 4(، غالبا)5تقديرات ليكرت الخماسية وهى : )دائما)من خالل اإلجابة عن كل عبارا 

( وأقل 80)لتكون أعلى درجة ممكنة على هذا المقياس هى ((.1( ة أبدا)2(، نادرا)3أحيانا)
 (.16درجة ممكنة هى) 

 :األساليب اإلحصائية المستخدمة الختبار صحة الفروض
يوجةةد مسةةتوى مرتفةةع مةةن "  والةةذى يةةنص علةةى للبحةةثاختبةةار صةةحة الفةةرض األول  -1

 test- tباسةةتخدام اختبةةار  الباحثةةة تقامةة .لةةدى عينةةة البحةةث؟ ةالكفايةةات التدريسةةي
 .لعينة واحدا

 مرتفةةع مةةن يوجةةد مسةةتوى "  والةةذى يةةنص علةةى للبحةةثاختبةةار صةةحة الفةةرض األول  -2
باسةةتخدام اختبةةار  الباحثةةة تقامةة .االتجةةاه نحةةو مهنةةة التةةدريس لةةدى عينةةة البحةةث ؟

test- t لعينة واحدا. 
دالةه  توجد عالقة ارتباطيةة ال"  والذى ينص علىاختبار صحة الفرض الثالث للدراسة  -3

درجةاتهم علةى متغيةر الكفايةات التدريسةية و  إحصةائيا بةين درجةات الطةالب علةى متغيةر
معامةةل االرتبةةاط وذلةةك مةةن خةةالل  لةةدى عينةةة البحةةث. االتجةةاه نحةةو مهنةةة التةةدريس

   (.correlation person) بيرسون 
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االتجةةاه نحةةو مهنةةة ب يمكةةن التنبةة "  والةةذى يةةنص علةةى الرابةةعاختبةةار صةةحة الفةةرض  -4
 الباحثةةةة تقامةةة "مةةةن خةةةالل أبعةةةاد الكفايةةةات التدريسةةةية لةةةدى عينةةةة البحةةةث التةةدريس
 .Stepwise Regressionاستخدام تحليل االنحدار المتدرج باستخدام 

 :نتائج البحث
 الكفايات التدريسية لدى عينة البحث؟ يوجد مستوى مرتفع من .1

 -T-test   Oneوللتحق  من هذا الس ال استخدمت الباحثة اختبار)ت( لعينة واحدا 

Sample    للمقارنة بين المتوسط االفتراضي والمتوسةط الحقيقةي لتحديةد مسةتوي عوامةل
 -306، 2016الحميد، الكفايات التدريسية بعبعادها المختلفة لدى عينة البحث) عزت عبد 

 ( يوضح نتائج هذا االختبار. 6)رقم ( والجدول307
 100ريسية بعبعاده المختلفة ن =( يوضح نتائج مستوي الكفايات التد6)جدول  

 المتغير
المتوسط 
 االفتراضي

المتوسط 
 الحقيقي

االنحراف 
 المستوي  الداللة قيمة  ت المعياري 

 مرتفع 0,000 13,018 8,38 34,72 27 كفاية التخطيط للدرس 
 مرتفع 0,000 8,015 8,41 31,77 27 كفاية تنفيذ الدرس

دارا الدرس  مرتفع 0,000 14,82 5,64 23,92 18 كفاية تهيئة وا 
 مرتفع 0,000 9,51 9,09 33,12 27 كفاية تقويم الدرس

 مرتفع 0,000 12,67 27,36 123,53 99 الكفايات التدريسية ككل  
 ومن الجدول الساب  يتضح أنه: 
ذات داللة إحصائية بةين المتوسةط الحقيقةي والمتوسةط االفتراضةي لعينةة توجد فروق  -

الكفايات التدريسية بعبعادها المختلفة لجانةب المتوسةط الحقيقةي ممةا يعنةى  البحث فى
 ارتفام  مستوى عينة البحث على متغير الكفايات التدريسية بعبعادها المختلفة.

بجامعةة الملةك خالةد،  األطفةالريةاض  قسةمتشير النتيجة السابقة إلى أن خريجات 
م لديهم قدرا كبيرا على التخطيط للدرس يتمتعن بمستوى عال من الكفايات التدريسية، فه

 والتنفيذ الجيد له، 
دارته بمهارا عالية ، لذا فلةديهم القةدرا  ومن ثم فهن قادرون على تهيئة الصف وا 
على تقويم مستوى طالبهم ومعرفة نقاط القوا والصعف لدى كل تلميذ من تالميذهم ، فهم 

املون مةةع تالميةةذهم بمسةةتوى عةةال مةةن الةةتمكن واإلتقةةان فهةةم مةةدربون تةةدريبا عةةال عةةيت
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وقةةادرون علةةى التعامةةل مةةع الفةةروق الفرديةةة لةةدى تالميةةذهم مهمةةا اختلةةف مسةةتوى تلةةك 
 الفروق. 

 األطفةالويعود السبب فى ذلك إلةى قناعةة أغلةب الخريجةات بعهميةة مجةال ريةاض 
نجح  يهالمعلم ف جحلتعليمية فى السعودية ، فنذا ننجاح العملية ا يباعتباره عنصرا هاما ف

 األطفةالريةاض  تالمجتمع ككل ، وقد يرجع ذلةك إلةى تركيةز بةرامج إعةداد المعلمةات بكليةا
الخريجةات تةم تةعهيلهم قبةل الخدمةة  اولئةكعلى الكفايات التدريسية والتدريب عليها ، وان 

ثنةان فتةرا التةدري البحثوأثنان  ب العملةي علةى التةدريس . فهةم تةم على هةذه الكفايةات ، وا 
تدريبهم على كيفية التخطيط للدرس وكيفية تنفيذه، وكيفية إدارا الصف وتهيئته ، ومن ثم 

 تقويم التالميذ وتعديل سلوكياتهم
) ( و2010ويةةوب ،  ،) يةةوبوتتفةة  هةةذه الدراسةةة مةةع نتةةائج دراسةةة كةةل مةةن : 

. والةةةذى توصةةةلت نتةةةائج (2018( و ) الموسةةةى، والرحيلةةةي، 2011والبلوشةةةي،  الرواحةةةي
. بينمةةا تختلةف نتةةائج هةةذه المعلةمدراسةاتهم إلةةى ارتفةام مسةةتوى الكفايةات التدريسةةية لةةدى 

تهاني ( و ) العبوسي، 2014،  حمديالدراسة مع نتائج دراسة كل من : ) إبراهيم ، رماز 
استهم إلةى انخفةاض مسةتوى الكفايةات التدريسةية توصلت نتائج در  والتي( 2018محمد ، 
 .لدى المعلم

 ؟االتجاه نحو مهنة التدريس لدى عينة البحث  يوجد مستوى مرتفع من  .2
 -T-test   Oneوللتحق  من هذا الس ال استخدمت الباحثة اختبار)ت( لعينة واحدا 

Sample    للمقارنة بين المتوسط االفتراضي والمتوسط الحقيقي لتحديةد مسةتوي االتجةاه
(  7) رقم  ( والجدول 307 -306، 2016نحو مهنة التدريس  لدى عينة البحث) عزت ، 

 يوضح نتائج هذا االختبار. 
 .100يوضح نتائج مستوي االتجاه نحو مهنة التدريس  ن =   ( 7) جدول  

المتوسط  المتغير
 االفتراضي

المتوسط 
 الحقيقي

االنحراف 
 المعياري 

 المستوي  الداللة قيمة  ت

 مرتفع 0,000 8,74 13,15 56,14 48 االتجاه نحو مهنة التدريس 
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 ومن الجدول الساب  يتضح أنه: 
ذات داللة إحصائية بةين المتوسةط الحقيقةي والمتوسةط االفتراضةي لعينةة توجد فروق  -

االتجةاه نحةو مهنةة التةةدريس لجانةب المتوسةط الحقيقةي ممةا يعنةى ارتفةةام   البحةث فةى
 مستوى عينة البحث على متغير االتجاه نحو مهنة التدريس .

 نحو إيجابي اتجاه لهم األطفال رياض قسم خريجات بعن النتيجة هذه تفسير ويمكن
 في والرغبة التدريس في والرغبة الميل نتيجة بالمهنة التحقوا لكونهم يرجع التدريس مهنة
 المعلةم يكنةه الةذي بالحةب وجةداني شةعور جةود و بعةد تكةون  قةد التةي التالميةذ مةع العمل
 صعوبات و مزايا من المهنة به تتمتع ما على مسب  تفكير و معلومات و التدريس لمهنة

 في الذي هذا و األخرى  التخصصات من غيرها دون  أختارها بالتالي و بها يتعل  ما كل و
 فةي جةان مةا مةع يتفة  الطةرح هةذا و المهنةة نحةو اإليجةابي االتجةاه تكةون  سةبب اعتقادنا
 مةن سةلبا أو إيجابةا التةدريس مهنةة تجةاه الفةرد يحةدده الةذي السلوك بعن  النظري  الجانب

 مزاياهةا و مشةكالتها مةن بالمهنةة تتعلة  التةي ومعارفةه انفعاالتةه مةن ينةتج أن المفةروض
  ذلك غير إلى واالجتماعية المادية
 التدريس لمهنة اإليجابي االتجاه تكوين في دورا االجتماعية التنشئة تلعب قدو 
 التقدير و االحترام ألبنائها و لها تحق  التي الحسنة المكانة المهنة في ترى  التي فاألسرا

 بمهنة لالحتفاظ تسعى أسر  هناك و المهنة، حب أبنائها في تنمي المقبول العيش و
 الناس بعض اختيار يعود قد " (29: 2000)إبراهيم، يذكر لذلك و عائلي كتقليد  التدريس
 إنسانية ألسباب تكون  قد و عائلي"، كتقليد التدريس بمهنة االحتفاظ إلى التدريس لمهنة

 العالقات تكوين و الخير بععمال القيام في و المجتمع خدمة في الرغبة مثل أخالقية و
 التدريةس مهنةة نحةو للمعلم اإليجابي االتجاه ظهور سبب يرجع قد و اآلخرين مع الطيبة
 عني ما منها و بالدنا في التربوية المنظومة شملت التي اإلصالحات و التغييةرات إلةى

 خالل من له واالجتماعية المادية الجوانب بتحسين االهتمام و تكوينه حيث من بالمعلم
 و والتفاني الجدية من بشين مهامه أدان من  تساعده التي الظروف وتحسين األجور رفع
 مهنته. عن المعلم رضا من الرفع

 التدريس مهنة نحو إيجابي باتجاه األطفال رياض معلمات تمتع أن القول يمكن لذا
 المردود تحسين في و المعلم أدان في أهمية له الجديدا التربوية اإلصالحات ظل في

 من هذا مرتفعة بدافعية و عالية بعزيمة الجديد المنهاج تطبي  خالل من المنشود التربوي 
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 بعنه مهنته نحو اإليجابي اتجاهه خالل من المعلم أن استنتاج يمكن أخرى  جهة ومن جهة
 يعينه هذا و فيها االستمرار و بها التمسك و لالعتزاز يدفعه ما التدريس مهنة عن راض
 .التدريسية العملية في أفضل هو ما تقديم و المهنية الصعوبات على للتغلب

بجامعةة  االطفةال بكليةة التربيةة ريةاض قسةمريجةات وتشير هذه النتيجة إلى تمتةع خ
 النتيجةة هةذه تتف و  ، الملك خالد بمستوى عال من االتجاه اإليجابي نحو مهنة التدريس

 )الفحةل،و (1999 الزنةامي، ) مثةل: السةابقة الدراسةات من مجموعة إليه توصلت ما مع
2004 :140( 

واالتجاه  فةبعبعادها المختل التدريسيةتوجد عالقة ارتباطية دالة إحصائيا بين الكفايات  .3
 .نحو مهنة التدريس لدى عينة البحث

-Parsonتةم حسةاب معامةل االرتبةاط لبيرسةون  الفةرضوللتحقة  مةن صةحة هةذا 

correlation   علةةى مقيةةاس  الكفايةةات التدريسةةية ،  البحةةثوذلةةك بةةين درجةةات عينةةه
( نتةائج   8)    رقم ودرجاتهم على مقياس االتجاه نحو مهنة التدريس  ويوضح الجدول

 هذا الس ال:
على مقياس الكفايات  البحث( معامالت االرتباط بين درجات عينه   8جدول )   

 (200التدريسية، ودرجاتهم على مقياس االتجاه نحو مهنة التدريس  )ن = 

 االتجاه نحو مهنة التدريس  المتغيرات
 مستوى الداللة قيمة االرتباط

سية
دري
 الت
ات
كفاي
ال

 
 0,000 **0,701 كفاية التخطيط للدرس 
 0,000 **0,516 كفاية تنفيذ الدرس

دارا الصف  0,000 **0,534 كفاية تهيئة وا 
 0,000 **0,712  كفاية تقويم الدرس
 0,000 **0,720 ككل الكفايات التدريسية

  (  0.01** جميع قيم االرتباط  دالة عند مستوى )
( : وجةود عالقةة ارتباطيةة موجبةة دالةة إحصةائياا عنةد  8) رقةم  يتضح من جةدول

بعبعادهةةا المختلفةةة وبةين االتجةةاه نحةةو مهنةةة  (  بةةين الكفايةةات التدريسةية0،01مسةتوى ) 
 عينة البحث. التدريس  لدى

بعبعادهةا المختلفةة كلمةا  كلمةا ارتفةع درجةة الكفايةات التدريسةيةوهذا يدل على أنه، 
بجامعة الملك  األطفالرياض  قسمخريجات  ىمعها االتجاه نحو مهنة التدريس، لد ارتفع 
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شةةعور الخريجةات باإلشةةبام النفسةي مةةن خةالل امةةتالكهم بالكفايةةات  أنخالةد، ويعةةود ذلةك 
إيجةابي نحةو اه جةن أتيالالزمة للتدريس جعلتهم يميلون للشعور بهذا اإلشبام الجيةد وتكةو 

، فشعورهم بارتفام قدرتهم على التخطيط الجيد للدرس وكفانتهم على تنفيذ التدريس مهنة
دارا الجيدا الصف و  تهيئته بشكل ممتع تجعلهم فرحةون بمهنةتهم الشرح داخل الصف ، وا 

مهنةة التةدريس وتحمةل  امتهةانومنتمين لها محبين االلتحاق بهةا فتقةوى اتجاهةاتهم نحةو 
 تباعاتها.

المعلمةات للكفايةات التدريسةية وممارسةةتها  امةتالكوقةد يعةزى هةذا االرتبةاط إلةةى أن 
إيجابيةةة نحةو مهنةةة  عمليةا، قةد يسةةهم بشةكل كبيةةر فةى نجةةاح المعلمةات ، وبنةةان اتجاهةات

 ومةةديري ،  األمةةور نوألوليةةاالتةةدريس مةةن خةةالل تكةةوين اتجاهةةات إيجابيةةة نحةةو الطةةالب ، 
، وربمةةا يعةةود السةةبب فةةى ذلةةك إلةةى أن امةةتالك المعلمةةات  التربةةوي المدرسةةة ، والمشةةرف 

 والتةينحو مهنةة التةدريس ،  اتجاهاتهمللكفايات التدريسية قد أنعكس بشكل إيجابي على 
ن أدان مهامهم التدريسية على أكمل وجه، مما أشعرهم بالسعادا، لذا فقد جانت مكنتهم م
إيجابية نحو مهنة التدريس . وتتف  هذه الدراسة مع نتائج دراسة كل من : )  اتجاهاتهم

 (2018( و ) الموسى، والرحيلي، 2011الرواحي والبلوشي، 
 الكفايات التدريسية لدى عينة البحث؟باالتجاه نحو التدريس من خالل أبعاد  يمكن التنب  .4

 Stepwiseوللتحق  من صحة هذا الفرض، تم استخدام تحليل االنحدار المتدرج       

Regression  ، وأبعاد في نموذج يتضمن االتجاه نحو مهنة التدريس  كمتغير تابع
لى أساس كمتغيرات مستقلة، حيث تدخل المتغيرات واحده تلو األخرى عالكفايات التدريسية 

ارتباطها بالمتغير التابع من جانب والمتغيرات المستقلة األخرى من جانب أخر، ففي كل 
خطوا يتم اختيار أعلى المتغيرات المستقلة ارتباطاا بالمتغير التابع بعد حذف أثر ارتباطها 

(. وجانت النتائج 139: 121، 2011بالمتغيرات المستقلة األخرى )صالح أحمد مراد، 
 موضحة بالجدول التالي.كما هى 
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 (100=) التنب  باالتجاه نحو التدريس نالمسهمة فى  التدريسية للكفاياتتحليل االنحدار  (9جدول)

قيمة 
 الثابت

مستوى 
 الداللة

 قيمة
 )ت(
 

القيمة 
 )ف(
 

معامل 
االنحدار 
المعياري 
Beta 

الوزن 
 االنحداري 
 Bالعادي 

التباين 
 المشترك

R2 

معامل 
االرتباط 
 المتعدد

R 

المتغير 
 التابع

المتغيرات 
 المستقلة

 الخطوات

22.00 0,00 14.27 203.72 0.712 1.031 0.507 0.712 
االتجاه 
نحو مهنة 
 التدريس 

كفاية تقويم 
  الدرس

 األولى

14.96 
0,00 6.012 

130.7 
0.426 0.616 

0.570 0.755 

كفاية تقويم 
  الدرس

 الثانية
0,00 5,38 0.381 0.598 

كفاية التخطيط 
 للدرس 

 
 ويتضح من الجدول الساب  ما يلى:

ا في تباين المتغير  أظهرت الخطوا األولى أن أكثر المتغيرات المستقلة إسهاما
( فقد كفاية تقويم الدرسهو بعد )  عينة البحث لدى( االتجاه نحو مهنة التدريس ) التابع

(، 0.507(، وأحدث تبايناا مقداره )0.712بلغ قيمة االرتباط المتعدد بين المتغيرين )
 (. االتجاه نحو مهنة التدريس ( تقريباا من تباين المتغير التابع )%50,7وذلك بنسبة )

كما ظهر في الخطوا الثانية من تحليل االنحدار متدرج الخطوات أن أشتراك بعدى      
ا في  (، جعلهما أكثر المتغيراتكفاية التخطيط للدرس،  كفاية تقويم الدرس) إسهاما
فقد بلغ قيمة االرتباط المتعدد بينهما ،  عينة البحث( لدى االتجاه نحو مهنة التدريس )
(0.755،) 

( تقريباا %57,00(، وذلك بنسبة إسهام قدرها )0.570كما أحدثا تبايناا مقداره ) 
سهام الدالة ومن خالل النتائج السابقة يمكن صياغة المعادلة اإل من تباين المتغير التابع.

 على التنب  كما يلى
 

 

 
 

 توصيات البحث
لمةا لةه مةن  األطفالرياض بدور اتجاه مهنة التدريس لدى خريجات ضرورا االهتمام  -1

 أدان متطلبات مهنتهم. دور إيجابي فى نجاحهم فى

( كفاية  14.96)+  كفاية تقويم الدرس  ( 0.616)=االتجاه نحو مهنة التدريس 
  14.96 +التخطيط للدرس 
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تنميةةةة الكفايةةةات التدريسةةية لطالبةةةات وخريجةةةات كليةةةات ريةةةاض ضةةرورا العمةةةل علةةةى  -2
 .األطفال

تةدريبات وبةةرامج تدريبيةة لرفةةع كفةانا الكفايةةات التدريسةية لمعلمةةات  تصةةميمضةرورا   -3
 لما لها من دور كبير فى زيادا قوا اتجاههم نحو مهنة التدريس. األطفالرياض 

بالجامعة أو بوزارا التربية والتعليم السةعودية يعمةل علةى : رفةع الكفايةات أنشان مركز  -4
، ومنهةةةا تنميةةة اتجاهةةات اإليجابيةةة نحةةو مهنةةةة األطفةةالالتدريسةةية لمعلمةةات ريةةاض 

 التدريس. 
 ةاملقرتحالبحوث 

تغير مستقل واالتجةاه نحةو التةدريس كمتغيةر وسةيط  كمدراسة أثر الكفايات التدريسية  -1
 على التحصيل الدراسي لطالبهم.  األطفاللمعلمات رياض 

اآلثار المباشرا وغير المباشرا الكفايات التدريسةية علةى االتجةاه نحةو مهنةة التةدريس  -2
 .األطفاللدى عينة من معلمات رياض 

لدى عينة  النفسيباالحتراق  كمنبعتالكفايات التدريسية واالتجاه نحو مهنة التدريس  -3
 . األطفالمن معلمات رياض 
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 :مراجع البحث
 المراجع العربية:

الكفايات التعليمية لدي الطالبات المعلمات تخصص رياضيات . : (2011ابتسام ) ،محمد
 . 120كلية التربية ،م –جامعة عين شمس  –مجلة القرانا والمعرفة 

الكفايات المهنية الالزمة لتنمية معلمة الروضة تنمية : (2014إبراهيم، رماز حمدي ) 
في مصر . مجلد  األطفالمستدامة في ضون المعايير القومية لرياض 

 .213 -171، ص ص  19والعدد  6الطفولة والتربية ، مصر ، مجلد 
  ،القاهرا الثالثة، لطبعةا التدريس. لعملية التربوية األصول :(2000عزيز) مجدي إبراهيم،

 المصرية. األنجلو بةمكت

 الصف( )معلم طالب اتجاهات :(2009) نازك قطيشات، و إسماعيل زكريا الضبعات، أبو
 الزيتونة جامعة في المتغيرات ببعض وعالقتها التدريس مهنة نحو

 .300-273 ،53العربية،العدد الجامعات اتحاد مجلة الخاصة. األردنية

المهنية لمعلمات  األدائيةدراسة تقويمية للكفايات  :(2018أحالم عبدالعظيم ) ،حامد
بمحافظة الجبيل بالمملكة العربية السعودية ، مجلة  األطفالرياض  

 5م ،دراسات في الطفولة والتربية
(. تكوين معلمين مهنيين: االستراتيجيات والكفايات، ترجمة نور الدين 1998وأفنار ) ،باكي

لتربية والثقافة والعلوم، المركز العربي ساسي، منشورات المنظمة العربية ل
 سورية. -للتعريب والترجمة والتعليف والنشر، دمش 

عةةةداد هيئةةة التةةدريس فةةةي الةةدول العربيةةةة 2007بوجةةوده، صةةوما ) (: تحةةةديات التعلةةيم وا 
وتعهيلها، دراسات وأبحاث المنتةدى العربةي الرابةع للتربيةة والتعلةيم: التعلةيم 

 األردن. -عمان، 1واحتياجات سوق العمل، ط
 لةدى التةدريس مهنةة نحةو االتجةاه قيةاس( : 2013محمةد )  ،والساسةيبلخير ،  ،طبشي

 بةالجزائر الجديةدا التربويةة اإلصةالحات ظةل فةي االبتدائيةة المرحلةة معلمةي
العلةةةةوم اإلنسةةةةانية . مجلةةةةة ورقلةةةةة بمدينةةةةة استكشةةةةافية ميةةةةداني دراسةةةةة

 87 -79. ص ص 13واالجتماعية ، العدد 
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الكفايات التعليمية .مجلة التربية ، اللجنة الوطنية القطرية  :(2009أندراوس )تيسير 
 169م، 38،مج للتربية والثقافة والعلوم .

(. ما مدي اتقان معلم الجغرافيا بمدارس محافظة ذمار 2008جبر محمد ) ،الكولي
تربية  –للكفايات التدريسية دراسة استطالعية . الم تمر العملي األول 

طنة ومناهج الدراسات االجتماعية ، الجمعية التربوية للدراسات الموا
 . 1االجتماعية ،مج

 كليةةات لطةةالب التربويةةة النفسةةية لالتجاهةةات (.دراسةةة1984) الةةرحيم عبةةد حسةةن ،طلعةةت
 يةةةةةالترب كليةةةة مجلةةةةة التةةةدريس. مهنةةةةة نحةةةو اإلمةةةةارات بمجتمةةةع التربيةةةة

 .75-61، 2الجزن ،6العدد،مصر ،بالمنصورا ،

(. الكفايات التدريسية لدي طالب التربية العملية في 2015حمد بن عبدهللا ) ،القميزي 
قسم التربية الخاصة بكلية التربية بالمجمعة في ضون معايير الجودا 

 . 59جامعة طنطا ، م –واالعتماد االكاديمي . مجلة كلية التربية 
 سيكولوجية :سنة( شحاتة)بدون  المنعم عبد محمود، و محمد اللطيف عبد خليفة،

 والتوزيع. والنشر للطباعة غريب دار طبعة، بدون  االتجاهات.

تقويم الكفايات التدريسية لمعلمي العلوم في المرحلة المتوسطة : (2004ندان )  ،الخميس
للمناهج الموحدا في دولة الكويت ، مجلة مركز البحوث التربوية ، عدد 

 .135 -97، ص 26
 في للمعلمين العليا المعاهد طلبة اتجاهات :(1999مسفر) معوض أحمد علي الزنامي،

 اليمن. ،صنعان، منشورا غير ماجستير رسالة التعليم. مهنة نحو اليمن

الدورات التدريبية أثنان الخدمة وعالقة ذلك بفاعلية المعلم  :(2005زياد أمين ) ،بركات
 . 45،مواتجاهاته نحو مهنة التدريس . مجلة اتحاد الجامعات العربية 

 السنة طلبة اتجاهات :(2003حسين.) يحي حرب، أبو و سليمان بن حمد السالمي،
 ذات المتغيرات بعض نحو قابوس السلطان بجامعة التربية كلية في الرابعة
 والتربوية، النفسية الدراسات سلسلة التربوي. المنهج بمنظومة العالقة
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 وهران جامعة منشورا، غير دكتوراه عمان. قابوس السلطان جامعة مطبعة
 ،الجزائر.

واالتجاه نحو التدريس لدي  األدائية(. الكفايات 2011سوسن بنت عبدالحميد ) ،كوسه
–طالبات كلية التربية للبنات تخصص رياضيات . مجلة القرانا والمعرفة 

 . 116جامعة عين شمس ،م

علم في ضون برامج التربية ( . الكفايات التدريسية للم2016صبحية سالم )  ،السائح
 –القائمة علي الكفايات . مجلة علوم التربية الرياضية والعلوم األخرى 

 . 1كلية التربية البدنية ،م –جامعة المرقب 
( : األسةةةاليب اإلحصةةةائية فةةةى العلةةةوم النفسةةةية والتربويةةةة 2011صةةةالح أحمةةةد ) مةةةراد، 

 القاهرا ، مكتبة األنجلو المصرية. 2واالجتماعية . ط

( . درجة توفر الكفايات التدريسية لدي معلمي العلوم 2018عبدهللا بن مشرف ) ،زربان
جامعة أسيوط  –الشرعية بالمعاهد العلمية .مجلة كلية التربية 

 . 11م34،مج
(. االتجاه نحو التدريس وعالقته باالغتراب النفسي 2014عبدالقادر محمد ) ،عبدالمطلب

ن طالبات كلية التربية األساسية بالكويت واالنجاز االكاديمي لدي عينة م
مجلس النشر  –جامعة الكويت  –. مجلة دراسات الخليج والجزيرا العربية 

 . 155، م 40العلمي ، س
( : أثر استخدام المدخل المنظومى في تحسين الكفايات 2018العبوسي، تهاني محمد) 

دى طلبة التدريسية واالتجاه نحو مهنة التدريس والتحصيل الدراسي ل
، ص 45التربية العملية. مجلة العلوم والتربية ، الجامعة األردنية ، مجلد 

 .556 -542ص 
يقةةةةةةةات بوالتربةةةةةةةوي تط النفسةةةةةةةي(. اإلحصةةةةةةةان 2016عةةةةةةةزت عبةةةةةةةد الحميةةةةةةةد )، محمةةةةةةةد

 العربي.دار الفكر ، ، الكويت spssباستخدام برنامج 
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المسةةةتقبلية فةةي نظةةام التعلةةةيم (. "كفايةةةات المعلةةم وفقةةاا ألدواره 2006عزمةةي، نبيةةل جةةاد )
آذار  29-27اإللكتروني عن بعةد"، المة تمر الةدولي للةتعلم عةن بعةد مةن 

 ، مسقط، سلطنة عمان.2006

(. االتجاه نحو مهنة التدريس لدي طالب 2019عبدالواحد )  ،عيسيعماد ،  ،عبدالحميد
جامعة –أبحاث  كلية التربية )البيضان( وعالقته ببعض المتغيرات .مجلة

 . 13سرت ،م
 للطباعة قبان دار القاهرا: . النفسية الدراسات في بحوث (.2004محمد) نبيل الفحل،

 . التوزيع و والنشر

في ضون  األطفال( . الكفايات الحاكمة لمعلمات رياض 2019لميان أحمد )، محمود
في  ,الم تمر الدولي الثاني :بنان طفل الجيل الرابع 2.0المنهج الجديد 

 .  األطفال، جامعة أسيوط _ كلية رياض 2030ضون ر ية التعليم 
( وعالقته باالتجاه نحو A-B(. نمط الشخصية السائد )2018ماجدا أحمد ) ،خليفة

مهنة التدريس لدي الطالب المعلمين بدولة الكويت : دراسة فارقة تنب يه 
 . 4م26جامعة القاهرا ، مج –. مجلة العلوم التربوية 

( : معلم المستقبل : خصائصه ، مهاراتةه، كفاياتةه. بحةث مقةدم 2009محافظة، سامح ) 
للم تمر العلمي الثانى: المنعقد فى جامعة دمش ، كلية التربية، فى التفرا 

 .2009/  10/  27 – 20من 
(. اتجاهات المعلمين نحو مهنة التدريس : دراسة 2013محمد الساسي )  ،الشايب

لجنوب الشرقي الجزائري . مجلة عالم التربية ،الم سسة ميدانية بمنطقة ا
 . 41م14العربية لالستشارات العلمية وتنمية الموارد، س

( . الكفايات التدريسية لمعلم اللغة العربية .مجلة القرانا 2000محمد محمود ) ،موسي
الجمعية المصرية للقرانا  –كلية التربية  –والمعرفة جامعة عين شمس 

 . 2موالمعرفة ،
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مستوي توافر الكفايات التدريسية الالزمة لدي اعضان  :(2016مصطفي محمد ) ،عيروط
جامعة  –. مجلة كلية التربية  األردنيةالهيئة التدريسية في الجامعات 

 . 62طنطا ، م
أساليب التفكير وعالقتها باالتجاه نحو مهنة : (2019مهما محمد علي ) ،السويلم

في محافظة البكيرية .مجلة كلية  األطفالالتدريس لدي معلمات رياض 
 كلية التربية. –،جامعة كفر الشيخ 1م19التربية ،مج

 معلمي: مستوى ممارسة (2018، فيصل سالم ) والرحيلي، جعفر محمود ، الموسى
الدراسات االجتماعية في المرحلة المتوسطة للكفايات التعليمية وعالقتها 

(. ص 12نحو مهنة التدريس. مجلة العلوم التربوية ، العدد ) مباتجاهاته
 .74 -15ص 

(. الكفايات التدريسية لمعلمي التربية الخاصة : 2017نادية بوضياف ) ،بن زعموش
دراسة ميدانية لدي عينة من معلمي التربية الخاصة . مجلة العلوم 

 . 31ورقلة ، م –جامعة قاصدي مرباح  –االنسانية واالجتماعية 
(. فعالية برنامج إعداد المعلم بكلية التربية في امتالك 2011ناصر بن ياسر ) ،الرواحي

الطلبة المعلمين للكفايات المهنية وعالقتها باتجاهاتهم نحو العمل في 
جامعة السلطان  –مهنة التدريس . مجلة الدراسات التربوية والنفسية 

 . 2,م5قابوس ، مج
 بعض وأثر التعليم مهنة نحو المعلمين الطالب اتجاهات (.1984محمود) يونس ناصر،

 دمش ، ،جامعة منشورا غير دكتوراه رسالة تطورها، في الدراسية المواد
 سوريا.

 الرسالة. م سسة بيروت: ،9ط التربوي. النفس علم:(1998المجيد) عبد نشواتي،

ساتذا نحو مهنة التدريس (. اتجاهات طلبة المدارس العليا لي2018هاجر بن أعمر )
المسيلة . رسالة  –بوسعادا  –دراسة ميدانية بالمدرسة العليا ليساتذا 

، جامعة محمد  واالجتماعية اإلنسانيةماجستير منشورا ، كلية العلوم 
 بوضياف ، الجزائر
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(. تصور مقترح إلعداد المعلمين قبل الخدمة، مديرية التدريب 2003وزارا التربية والتعليم )
 األردن. -التربوي، عمان

( : تقويم الكفايات التدريسية ليستاذ الجامعي . 2010يوب ، نادية و يوب ، مختار ) 
 .109 -93، ص ص  8مجلة الواحات للبحوث والدراسات ، العدد
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