
 0202العدد السادس والعشرون  مركز اإلرشاد النفسي جملة اإلرشاد النفسي

 ()مقياس للمهارات الالزمة ملشرفات احلضانة
 للتعامل مع طفل احلضانة

 ()يفاطمة الزهراء حممد شوق      

 مقدمة

مسئولية البناء اليوم ىم رجال الغد الذين حيملون على عاتقهم   فأطفالالطفولة ىي صانعة ادلستقبل 
نسان،  فهي ادلرحلة اليت تشكل األساس يف والتعمري والتنمية، وتعترب مرحلة الطفولة من أىم مراحل عمر اإل

  بناء الشخصية اإلنسانية حيث تتفتح فيها ادلواىب والقدرات وتكتسب فيها القيم واالجتاىات.
 (062: 6991حربيل، )ثريا عبد الرؤوف    

ادلبكرة مرحلة ىامة يف حياة الطفل حيث يقل اعتماده على الكبار ويزداد ثباتو تعد مرحلة الطفولة 
 بدأ يف اكتساب أساليب التكيف السليم مع البيئة اخلارجية. وي

 (99: 6992)زيدان عبد الباقي،           
ودلا كان علم الصحة النفسية يبحث يف تكوين األفراد ووقايتهم، لذا يتحتم لدراسة ىذا العلم أن 

 (66: 6991)عبد العزيز القوصي،   ندرس الفرد يف أسرتو، يف مدرستو، يف رلتمعو.
وعلى ىذا ميكن القول أن فًتة احلضانة فًتة حرجة يف عملية التطبيع االجتماعي للطفل، فقد أرجع العلماء  

 مجيع ادلشكالت احلياتية بالنسبة للفرد إىل مرحلة ما قبل ادلدرسة.
 (729: 6990)فؤاد أبو حطب، آمال صادق،        
ون سويًا ومقبواًل عندما يكون متمشيًا مع سلوك تؤكد نتائج الدراسات والبحوث على أن سلوك الطفل يك 

الغالبية العظمى من األطفال يف مثل سنو، فإذا كان الطفل غري قادر على التكيف مع ادلعايري السائدة يف 
   اجملتمع أو ال يتمكن من التكيف معها، فإنو يصبح بذلك طفالً غري قادر على التكيف.

 (71: 6999)حامد زىران،        
ول يف إكساب الطفل ادلعرفة وإشباع ما عنده من لفكرة السائدة واليت ال تزال إن احلضانة ىي العامل األإن ا

  ميل لالكتشاف، كما أهنا تفيد يف تأكيد الذات عند الطفل واالعتماد على النفس واالستقالل.
 (9: 0220)حسنية عبد ادلقصود،           

أهنا تشبع بعض حاجات الطفل، ألن البيت ال والعامل الذي ىو أرحب، وتعد احلضانة معرب شلتاز بني البيت  
 (10: 6990يزاكس، )سوزان إ             يستطيع أن يشبعها إشباعاً كاماًل.

                                                           

(  )."ملخص لدراسة بعنوان: "فاعلية برنامج إرشادي لتنمية مهارات مشرفات احلضانة للتعامل مع طفل احلضانة 

()مسجامعة عني -كلية الًتبية  -قسم الصحة النفسية -طالبة ماجستري  
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 وإعداد مشرفات احلضانة البد أن يكون بادلعرفة الكاملة واجليدة للطرق اليت يقمن بتنفيذىا. 
                   (Hoing Alica: 1990: 4) 
إن ادلمارسة ادلهنية دون اإلعداد يًتتب عليو العديد من األخطاء العتماد ادلمارس على احملاكاة دلن لو خربة،  

، بأنو جيب الًتكيز يف تدريب مشرفات احلضانة على أسس 6992لذا توصي دراسة إصللها ردت وإرنست، 
 ونظريات بداًل من االجتهادات الشخصية.

         (Engihardt & Jernst: 1990: 434) 
، عندما 6991وميكن أن دتنح مشرفة احلضانة دورات تدريبية خاصة أثناء اخلدمة مثلما فعل ىاوزوند عام  

للتعامل مع األطفال ذوي العاىات وادلعوقني، وذلك من خالل تعلم مناىج خاصة  أعطى ادلشرفات دورات
  (Howze: 1985: 15)    ىت تتمكن من أداء دورىا بالكامل.ح

 مشكلة الدراسة:
انبثقت مشكلة الدراسة من خالل عمل الباحثة كموجهة بإدارة األسرة والطفولة بوزارة التضامن االجتماعي،  

هتدد دور احلضانة وىي عدم توافر ادلهارات الالزمة لدى مشرفات  حيث وجد الباحثة مشكلة جد خطرية
النمائية لطفل احلضانة، باإلضافة إىل وجود خلط بني احلضانة، وأيضاً عدم تفهم مشرفات احلضانة للخصائص 

 ما ىو مظهر منائي وما ىو سلوك مشكل.
 أهمية الدراسة:

 تكمن أمهية الدراسة احلالية يف أمهية اجلانب الذي تتصدى لدراستو، وذلك من خالل اجلوانب النظرية 
 والتطبيقية ويتضح ذلك فيما يلي:

 زمة دلشرفات احلضانة للتعامل مع طفل احلضانة.تقدمي مقياس مقنن للمهارات الال -6
 أمهية مرحلة الطفولة ادلبكرة وكوهنا مرحلة حامسة إلرساء معامل الشخصية واليت تتضح وتتبلور يف ادلستقبل. -0
الطفولة الباكرة تعترب أسرع فًتة منو يف الناحية اجلسمية والعقلية واللغوية واالجتماعية لدى إن مرحلة  -7

 يالحظ أيضاً أن خصائص الطفل ومساتو الشخصية تكون عرضة للتغيري والتشكيل يف ىذه ادلرحلة.الطفل، و 
ميكن أن تفيد نتائج ىذه الدراسة ادلسئولني عن تربية األطفال يف حتسني مهاراهتم يف التعامل مع أطفال  -4

 ىذه ادلرحلة.
 فهم اخلصائص النمائية لطفل احلضانة.فتح الطريق أمام دراسات أخرى دلساعدة مشرفات احلضانة على ت -1
 
 

 أهداف الدراسة:
 هتدف الدراسة احلالية إىل: 
 * إعداد مقياس "مقنن للمهارات الالزمة دلشرفات احلضانة للتعامل مع طفل احلضانة". 
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 مصطلحات الدراسة:
 تتناول الدراسة ادلصطلحات التالية: 

 Skillادلهارة:  -6

 ارة بأهنا:حطب وآمال صادق ادلهأبو   يعرف فؤاد
نشاط معقد يتطلب فًتة من التدريب ادلقصود، وادلمارسة ادلنظمة، واخلربة ادلضبوطة، حبيث تؤدى بطريقة 

 (19: 6992)فؤاد أبو حطب، آمال صادق،          مالءمة. 
 ويرى فاروق عبد السالم وميسرة طاىر أن ادلهارة ىي:

 (1: 6992يسرة طاىر، )فاروق عبد السالم وم   قدرة مكتسبة لألداء اجليد.
 وترى سعدية هبادر أن ادلهارة ىي:

حركات متتابعة متسلسلة يتم اكتساهبا عادة عن طريق التدريب، وىي إذا مت اكتساهبا وتعلمها تصبح عادة 
   متأصلة يف سلوك الفرد حيث يقوم هبا دون سابق تفكري يف خطواهتا أو مراحلها.

 (70، 0220)سعدية هبادر،       
 .جرائياً إرف ادلهارة عت -6 

نشاط معقد ومكتسب من خالل سلسلة متتابعة من التدريب اذلادف لتكسبهن اخلربة يف األداء اجليد 
 بسهولة وسرعة ودقة وتصبح عادة يف سلوك الفرد يف رلال ادلهارات التالية:

 )الباحثة(     اللغوية، واالجتماعية، وادلالحظة، واالتصال.
 Kindergarten Childأطفال احلضانة:  -0

( سنوات وملتحقني بدور احلضانة التابعة إلشراف 4 -0ىم األطفال الذين تًتاوح أعمارىم ما بني ) 
 )الباحثة(      وزارة التضامن االجتماعي.

 Kindergartenerمشرفة احلضانة:  -7
امج اليومي ومالحظة ىي اليت تتوىل رعاية األطفال وتربيتهم وتدعيمهم اجتماعياً، وتقوم بإعداد الربن 

 حية والوطنية يف نفوسهم.و ر واىبهم الطبيعية، وتغرس القيم المهاراهتم ومسلوك األطفال وتوجيههم لتنمية 
 )الباحثة(       
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 أداة الدراسة:
 )إعداد الباحثة(  مقياس ادلهارات الالزمة دلشرفات احلضانة للتعامل مع طفل احلضانة: 

 

مسحية لالطالع على بعض االختبارات وادلقاييس العربية ادلتوافرة لقياس  قامت الباحثة بعمل دراسة -6 
 مستوى أداء ادلعلمات فوجدت من ىذه ادلقاييس:

 مقياس ادلعلومات واالجتاىات الًتبوية دلعلمات دور احلضانة ورياض األطفال. - أ
 كرم الدين   إعداد: أ.د. عماد الدين إمساعيل، أ.د. أمينة كاظم، د. ىدى الناشف، د. ليلى   

 )ب. ت(.
، رمزية مقياس االجتاىات الًتبوية للمعلمني. إعداد: أمحد زكي صاحل، زلمد عماد الدين إمساعيل -ب

 الغريب.
 مقياس اجتاىات معلمة احلضانة ضلو مهنتها. إعداد: فوزي إلياس غربيال )ب. ت(. -ج
 ة.وجدت الباحثة أن مجيع ىذه ادلقاييس ال ترتبط بالدراسة احلالي -0
 عبارة، مقسمة على األبعاد اآلتية: 42وصف األداة: عبارة عن  -7

 البعد األول: ادلهارات اللغوية. - أ

 ت االجتماعية.ار البعد الثاين: ادلها -ب
 ت ادلالحظة.االبعد الثالث: مهار  -ج
 البعد الرابع: مهارات االتصال. -د
 صاغت الباحثة ادلفاىيم اخلاصة بادلقياس. -4
 بوضع سؤال إسقاطي مفتوح، وىو: ما ىي ادلهارات الالزمة دلشرفات احلضانة؟ قامت الباحثة -1

 ووجهت ىذا السؤال إىل ثالث شرائح وىم:    
 رلموعة من ادلوجهني االجتماعيني: وىم شلن يقومون باإلشراف والتوجيو للحضانات. -أ    
 رلموعة من مديرات احلضانات. -ب   
 ت.رلموعة من مشرفات احلضانا -ج   
 معًتض( -ال أدري -)موافق  قامت الباحثة بوضع مجل خربية ثالثية األبعاد: -1
 (*)وضعت الباحثة ادلقياس يف صورتو ادلبدئية للعرض على السادة احملكمني -9
 % فأكثر.92عدلت الباحثة العبارات اليت مل حتصل على نسب  -9

                                                           
 -إميان فوزي -زلمد السيد عبد ادلعطي -نبيل حافظ -فرماوي زلمد فرماوي -مسرية شند -مصطفى احلاروين -آمال فوزي -إبراىيم عيد (*)

 معتز زلمد -ومهان مهام السيد
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 مت عمل تدوير للمجموعات. -9
 ألبعاد متساوية.راعت الباحثة أن تكون ا -62

 أبعاد أداة الدراسة9
 البعد األول: ادلهارات اللغوية -أ

 تعرف ادلهارات اللغوية إجرائياً:
بأهنا نشاط مكتسب بالتدريب لتقوم ادلشرفة بعملها بأداء جيد بسهولة وسرعة ودقة يف ادلهارات  

 قراءة.اللغوية سواء داخل قاعة الدراسة أو خارجها وتتضمن مهاريت االستماع وال
مهارة االستماع: تتمثل يف استخدام كلمات مفهومة وواضحة عند التحدث، واالنتباه أثناء االستماع، مع 

 على انفعاالت األطفال، وترك حرية التعبري ذلم مع مراعاة النظام. التعرفزلاولة 
الفردية بينهم ومراعاة تتمثل يف القراءة بطريقة جاذبة، وتناسب األطفال، مع مراعاة الفروق مهارة القراءة: 

 ضبط سلارج احلروف.
 مالحظات ال تنتمي تنتمي ـارةالعب م
تستخدم ادلشرفة كلمات مفهومة وواضحة عند التحدث مع  6

 األطفال.
   

    بانتباه لألطفال عند التعبري عن أنفسهم.تستمع ادلشرفة  0
    .تنظر ادلشرفة يف وجو األطفال عند احلديث دلعرفة انفعاالهتم 7
    عند احلديث مع مراعاة النظام ادلتبع.تًتك ادلشرفة لألطفال احلرية  4
    تقرأ ادلشرفة القصص بطريقة جتذب األطفال. 1
    تقرأ ادلشرفة القصص بطريقة تناسب األطفال. 1
    تراعي ادلشرفة الفروق الفردية بني األطفال عند قراءة القصص. 9
    حلروف لدى األطفال.تراعي ادلشرفة سلارج ا 9
    تنتبو ادلشرفة لألطفال عند التحدث معهم. 9
    تًتك ادلشرفة لألطفال حرية احلديث دون قيود. 62
 
 البعد الثاين: ادلهارات االجتماعية -ب

 تعرف ادلهارات االجتماعية إجرائياً:
ماعي مع البيئة، واحًتام آراء لألطفال من خالل التفاعل االجت ادلشرفةبأهنا ادلهارات اليت تكسبها  

توزيع العمل بينهم، وإكساهبم مهارات األطفال، مع زلاولة تعديل سلوكهم، ومراعاة التعاون بني األطفال، 
 لتعميق االنتماء، ومشاركة ادلشرفة األطفال يف األنشطة، ومقابلتهم بابتسامة مرحة.
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 مالحظات ال تنتمي تنتمي ارةالعب م
    دمج األطفال يف البيئة االجتماعية. تعمل ادلشرفة على 6
    حتًتم ادلشرفة آراء األطفال. 0
    تشارك ادلشرفة األطفال يف ألعاهبم من أجل تعديل سلوكهم. 7
    من خالل األنشطة. توضح ادلشرفة لألطفال أمهية التعاون بينهم 4
    توزع ادلشرفة األطفال على رلموعات متعاونة. 1
    رفة األطفال مهارات لتعميق االنتماء لديهم.تكسب ادلش 1
تشارك ادلشرفة األطفال يف األنشطة ادلختلفة داخل القاعة ادلخصصة  9

 لذلك.
   

    تستقبل ادلشرفة األطفال يف الصباح بابتسامة مرحة. 9
    تقسم ادلشرفة األطفال إىل رلموعة متعاونة عند استخدام األركان. 9
    ة يف تعميق االنتماء لدى األطفال.تساىم ادلشرف 62

 البعد الثالث: مهارات ادلالحظة: -ج
 تعرف مهارات ادلالحظة إجرائياً:

بأهنا مهارة سلطط ذلا من قبل، وتشمل مالحظة اىتمامات األطفال، واحتياجاهتم، ومعرفة  
 التعلم. ادلشكالت السلوكية لديهم، ويكون ذلك أثناء اللعب، أو النشاط، أو الرحالت، أو

 مالحظات ال تنتمي تنتمي العبـــــــــارة م
    ختطط ادلشرفة لعملية ادلالحظة قبل القيام هبا. 6
    تتعرف ادلشرفة على اىتمامات األطفال من خالل ادلالحظة. 0
    تتعرف ادلشرفة على احتياجات األطفال من خالل ادلالحظة. 7
ية لدى األطفال من خالل تتعرف ادلشرفة على ادلشكالت السلوك 4

 ادلالحظة.
   

    تالحظ ادلشرفة سلوك األطفال أثناء اللعب بسهولة ويسر. 1
    تالحظ ادلشرفة األطفال داخل قاعة النشاط. 1
    ببعض الرحالت مع األطفال من أجل مالحظة سلوكهم.تقوم ادلشرفة  9
    راسة.تقوم ادلشرفة بعملية مالحظة األطفال داخل قاعة الد 9
    جتد ادلشرفة صعوبة يف معرفة احتياجات األطفال. 9
    يصعب على ادلشرفة ادلالحظة لسلوك األطفال أثناء اللعب. 62

 البعد الرابع: مهارات االتصال: -د
 تعرف مهارات االتصال إجرائياً:

، ويتضمن االتصال بأهنا رلموعة ادلهارات اليت حتتوي على تبادل األفكار، والتفاعل مع األطفال 
اللفظي، أو غري اللفظي، والتأكيد على أمهية االبتكار عند تقدمي بدائل، وإعطاء معلومات عن البيئة، وتدعيم 

 األطفال باإلنصات اجليد ذلم، والتشجيع على إبداء الرأي.
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 مالحظات ال تنتمي تنتمي العبـــــــــارة م
    قاعة النشاط.تتبادل ادلشرفة األفكار مع األطفال داخل  6
    تتفاعل ادلشرفة مع األطفال يف قاعة الدراسة وخارجها. 0
    تشجع ادلشرفة األطفال على التحدث اللفظي معها. 7
تساعد ادلشرفة األطفال على التعبري غري اللفظي من خالل اإلشارات  4

 واإلمياءات.
   

    ر بدائل كحل ذلا.تقدم ادلشرفة مشكلة بسيطة وتًتك لألطفال حرية اختيا 1
    تشجع ادلشرفة األطفال على تقدمي معلومات عن البيئة. 1
    تدعم ادلشرفة األطفال باإلنصات اجليد ذلم. 9
    تشجع ادلشرفة األطفال على إبداء آرائهم. 9
    تتبادل ادلشرفة احلديث مع األطفال. 9
    رة النشاط.تشجع ادلشرفة اآلراء ادلختلفة البديلة داخل حج 62
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 الصورة النهائية ألداة الدراسة لقياس ادلهارات الالزمة
 دلشرفات احلضانة للتعامل مع طفل احلضانة

         
 فاطمة الزىراء زلمد شوقيإعداد/ 

 بيانات أولية:
 ( االسم:6
  ماجستري    عايل   ( ادلؤىل:  متوسط0
 ( اسم احلضانة:7
 ثالث سنوات فأكثر من سنة إىل ثالث مده العمل باحلضانة: أقل من سنة( 4
 ثالث فأكثر   أقل من ثالث  ( عدد الدورات التدريبية: ال يوجد1
 مطلقة أو أرملة   متزوجة  الة االجتماعية: آنسة( احل1

 معًتض ال أدري موافق العبـــــــــارة م
    التحدث مع األطفال. تستخدم ادلشرفة كلمات مفهومة وواضحة عند 6
    تعمل ادلشرفة على دمج األطفال يف البيئة االجتماعية. 0
    ختطط ادلشرفة لعملية ادلالحظة قبل القيام هبا. 7
    تتبادل ادلشرفة األفكار مع األطفال داخل قاعة النشاط. 4
    تتقبل ادلشرفة آراء األطفال. 1
    طفال من خالل ادلالحظة.تتعرف ادلشرفة على اىتمامات األ 1
    لألطفال عند التعبري عن أنفسهم. بانتباهتستمع ادلشرفة  9
    تتفاعل ادلشرفة مع األطفال خارج قاعة الدراسة. 9
    تتعرف ادلشرفة على احتياجات األطفال من خالل ادلالحظة. 9
    تشجع ادلشرفة األطفال على التحدث معها. 62
    يف وجو األطفال عند احلديث دلعرفة انفعاالهتم. تنظر ادلشرفة 66
    توظف ادلشرفة لعب األطفال لتعديل سلوكهم. 60
تساعد ادلشرفة األطفال على التعبري غري اللفظي من خالل اإلشارات  67

 واإلمياءات.
   

    تًتك ادلشرفة لألطفال احلرية عند احلديث مع مراعاة النظام ادلتبع. 64
    ادلشرفة لألطفال أمهية التعاون بينهم من خالل األنشطة. توضح 61
    تتعرف ادلشرفة على ادلشكالت السلوكية لدى األطفال من خالل ادلالحظة. 61
    تقرأ ادلشرفة القصص بطريقة جتذب األطفال. 69
    توزع ادلشرفة األطفال على رلموعات متعاونة.  69
    ل أثناء اللعب بسهولة ويسر.تالحظ ادلشرفة سلوك األطفا 69
    تقدم ادلشرفة مشكلة بسيطة وتًتك لألطفال حرية اختيار بدائل حللها. 02
    تكسب ادلشرفة األطفال مهارات التواصل االجتماعي. 06
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    تالحظ ادلشرفة األطفال داخل قاعة النشاط. 00
    تشجع ادلشرفة األطفال على تقدمي معلومات عن البيئة. 07
    تقرأ ادلشرفة القصص بطريقة تناسب األطفال. 04
    تستخدم ادلشرفة الرحالت كأداة دلالحظة السلوك التلقائي لألطفال. 01
    تدعم ادلشرفة األطفال باإلنصات اجليد ذلم. 01
    تراعي ادلشرفة الفروق الفردية بني األطفال عند قراءة القصص. 09
    ال يف األنشطة ادلختلفة داخل القاعة ادلخصصة لذلك.تشارك ادلشرفة األطف 09
    تشجع ادلشرفة األطفال على إبداء آرائهم. 09
    تراعي ادلشرفة سلارج احلروف لدى األطفال. 72
    تستقبل ادلشرفة األطفال يف الصباح بابتسامة مرحة. 76
    .تقوم ادلشرفة بعملية مالحظة األطفال داخل قاعة الدراسة 70
    تنتبو ادلشرفة لألطفال عند عند حتدثهم معها. 77
    تقسم ادلشرفة األطفال إىل رلموعات متعاونة عند استخدام األركان. 74
    تتعرف ادلشرفة على احتياجات األطفال من خالل ادلالحظة. 71
    تتبادل ادلشرفة احلديث مع األطفال. 71
    اصل االجتماعي لدى األطفال.تساىم ادلشرفة يف تعميق التو  79
    يسهل على ادلشرفة ادلالحظة لسلوك األطفال أثناء اللعب. 79
    تشجع ادلشرفة اآلراء ادلختلفة البديلة داخل حجرة النشاط. 79
    تًتك ادلشرفة لألطفال حرية احلديث دون قيود. 42

مشرفة،  612شرفات احلضانة على عينة قوامها مت حساب اخلصائص السيكومًتية دلقياس ادلهارات الالزمة دل
 وتوضح الباحثة ما توصلت إليو من نتائج يف ىذا الصدد.

 تقنني أداة الدراسة:
 قامت الباحثة بتقنني أداة الدراسة بعمل الصدق والثبات كما يلي: 

 أواًل: صدق أداة الدراسة: مت حساب الصدق بالطرق اآلتية:
 صدق احملكمني، -أ

 الداخلي والصدق التمييزي. االتساق -ب
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 (1جدول )
 صدق احملكمني

  

 % فأكثر.92مت تعديل العبارات اليت مل حتصل على نسبة 
 لصدق باستخدام االتساق الداخليا

بعد الذي تنتمي إليو وكذلك ارتباطها مت حسابو عن طريق إجياد معامل االرتباط بني العبارة والدرجة الكلية لل
 والدرجة الكلية واجلداول التالية توضح ىذه ادلعامالت.

 صدق االتساق الداخلي للبعد األول )ادلهارات اللغوية( -6
 (2جدول )

 يوضح صدق االتساق الداخلي للبعد األول
 كلية لألداةمعامل االرتباط بالدرجة ال معامل االرتباط بالدرجة الكلية للبعد العبارة
6 29791** 29429** 
9 29199** 29167** 
66 29129** 29196** 
64 29969** 29194** 
69 29411** 29101** 
04 29169** 29407** 
09 29140** 29199** 
72 29969** 29900** 
77 29976** 29199** 
42 29129** 29412** 

 2926** دال عند 

 األبعاد            
 العبارة 

األول )ادلهارات 
 اللغوية(

 الثاين )ادلهارات 
 االجتماعية(

الثالث )مهارات 
 ادلالحظة(

الرابع )مهارات 
 االتصال(

6 622 622 622 622 
0 622 92 622 92 
7 622 92 622 92 
4 622 622 622 622 
1 92 622 622 92 
1 92 92 622 622 
9 622 622 92 622 
9 622 622 622 622 
9 92 92 92 622 
62 622 622 92 622 
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 الثاين: )ادلهارات االجتماعية(صدق االتساق الداخلي للبعد  -0
 (3جدول )

 يوضح صدق االتساق الداخلي للبعد الثاين
 معامل االرتباط بالدرجة الكلية لألداة معامل االرتباط بالدرجة الكلية للبعد العبارة
0 29491** 29794** 
1 29191** 29191** 
60 29160** 29119** 
61 29179** 29110** 
69 29171** 29172** 
06 29990** 29960** 
09 29971** 29107** 
76 29719** 29414** 
74 29129** 29499** 
79 29997** 29949** 

 2926** دال عند 
 (مهارات ادلالحظة: )الثالثصدق االتساق الداخلي للبعد  -7

 (4جدول )
 الثالثيوضح صدق االتساق الداخلي للبعد 

 معامل االرتباط بالدرجة الكلية لألداة للبعد معامل االرتباط بالدرجة الكلية العبارة
7 29961** 29121** 
1 29499** 29161** 
9 29929** 29174** 
61 29196** 29192** 
69 29992** 29491** 
00 29799** 29196** 
01 29191** 29114** 
70 29971** 29119** 
71 29149** 29461** 
79 29969** 29191** 

 2926** دال عند 
 
 (االتصال: )مهارات الرابعصدق االتساق الداخلي للبعد  -4
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 (5جدول )
 الرابعيوضح صدق االتساق الداخلي للبعد 

 معامل االرتباط بالدرجة الكلية لألداة معامل االرتباط بالدرجة الكلية للبعد العبارة
4 29997** 29999** 
9 29174** 29161** 
62 29747** 29094** 
67 29479** 2.32.** 
02 29941** 29199** 
07 29160** 29171** 
01 29490** 29419** 
09 29177** 29999** 
71 29121** 29741** 
79 29997** 29964** 

 2926** دال عند 
والذي يؤكد صدق  2926يتضح من اجلداول السابقة أن مجيع معامالت االرتباط دالة عند مستوى  

 ياس.االتساق الداخلي ألبعاد ادلق
كما مت حساب معامالت االرتباط بني األبعاد الفرعية والدرجة الكلية لألداة واجلدول التايل يوضح  

 ىذه ادلعامالت.
 (6جدول )

 يوضح معامالت االرتباط بني األبعاد الفرعية والدرجة الكلية للمقياس
 ل االرتباط بالدرجة الكليةممعا البعد

 **2999 ادلهارات اللغوية
 **2992 االجتماعية ادلهارات

 **2997 مهارات ادلالحظة
 **2991 مهارات االتصال

 2926** دال عند 
( أن األبعاد تتسق مع ادلقياس ككل حيث تًتاوح معامالت االرتباط بني: 1يتضح من جدول ) 

ياس، ( شلا يشري إىل أن ىناك اتساقاً بني مجيع أبعاد ادلق2926( ومجيعها دالة عند مستوى )2992 -2997)
 وأنو بوجو عام صادق يف قياس ما وضع لقياسو.
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 صدق ادلقارنة الطرفية )الصدق التمييزي(:
ومت حسابو عن طريق ادلقارنة بني ادلرتفعني وادلنخفضني على األبعاد الفرعية والدرجة الكلية لألداة  

 والدول التايل يوضح ىذه ادلقارنة:
 
 (7جدول )

 فراد العينةأ درجاتيوضح الفروق بني متوسطات 
 ادلنخفضني وادلرتفعني على أبعاد ادلقياس وادلقياس ككل

 ادلتوسط العدد اجملموعة قياسادلأبعاد 
 احلسايب

االضلراف 
 ادلعياري

 مستوى الداللة قيمة ت

 ادلنخفضون  األول
 ادلرتفعون

42 
42 

07990 
79991 

7944 
2976 

 2926دالة عند مستوى  66926

 ادلنخفضون الثاين
 نادلرتفعو 

42 
42 

0791 
09999 

7929 
2961 

 2926دالة عند مستوى  67966

 ادلنخفضون الثالث
 ادلرتفعون

42 
42 

0699 
09999 

4920 
2961 

 2926دالة عند مستوى  67

ادلنخفضون  الرابع
 ادلرتفعون

42 
42 

07929 
72920 

7914 
2961 

 2926دالة عند مستوى  60924

 ادلنخفضون  الدرجة الكلية
 ادلرتفعون

42 
42 

9097 
669990 

9911 
2901 

 2926دالة عند مستوى  07966

، والذي يدل على 2926( أن مجيع قيم "ت" دالة إحصائيًا عند مستوى 9يتضح من جدول ) 
 الصدق التمييزي ألبعاد ادلقياس وادلقياس ككل.

 ثانياً: ثبات أداة الدراسة:
 قامت الباحثة حبساب ثبات األداة بطريقتني مها: 
 طريقة التجزئة النصفية -ب   ألفا كرونباخطريقة  -أ  

 ألبعاد ادلقياس وادلقياس ككل واجلدول التايل يوضح معامالت الثبات:
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 (8جدول )

 يوضح معامالت الثبات بطريقيت ألفا كرونباخ والتجزئة النصفية ألبعاد ادلقياس وادلقياس ككل
 التجزئة النصفية معامل ألفا كرونباخ البعد

 )سبريمان براون(
 2991 2996 ادلهارات اللغوية

 2992 2997 ادلهارات االجتماعية
 2996 2991 مهارات ادلالحظة
 2991 2999 مهارات االتصال

 2991 2994 ادلقياس ككل
التجانس بني الثبات مرتفعة والذي يؤكد ثبات ادلقياس  معامالت( أن مجيع 9يتضح من جدول ) 

 تجريبية قبل تطبيق الربنامج:أفراد اجملموعة الضابطة واجملموعة ال
قامت الباحثة حبساب التجانس بني أفراد اجملموعة التجريبية واجملموعة الضابطة يف مقياس ادلهارات  

 واجلداول التالية توضح ما توصلت إليو الباحثة من نتائج:الالزمة دلشرفات احلضانة قبل تطبيق الربنامج 
 (9جدول )

 ة التجريبية واجملموعة الضابطة على أبعاد مقياس ادلهارات يوضح الفروق بني أفراد اجملموع
 الالزمة دلشرفات احلضانة والدرجة الكلية قبل تطبيق الربنامج

 االضلراف متوسط ن القياس البعد
 ادلعياري

 مستوى الداللة ت

 ادلهارات اللغوية
 

 غري دالة 2924 7911 07991 02 ضابطة
 7976 07992 02 جتريبية

 غري دالة 297 7940 07991 02 ضابطة ت االجتماعيةادلهارا

 0991 07941 02 جتريبية
 غري دالة 2961 4901 06992 02 ضابطة مهارات ادلالحظة

 7999 06912 02 جتريبية
 مهارات االتصال

 
 غري دالة 2960 4901 07961 02 ضابطة

 7924 07922 02 جتريبية
 الدرجة الكلية

 
 غري دالة 2909 9919 90911 02 ضابطة

 9996 96991 02 جتريبية
( أن مجيع قيم "ت" غري دالة إحصائياً، والذي يدل على جتانس اجملموعة 9يتضح من جدول ) 

 التجريبية واجملموعة الضابطة على أبعاد مقياس ادلهارات الالزمة دلشرفات احلضانة وادلقياس ككل.
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