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 الممخص
تيدف الدراسة الحالية إلى تحديد الكفايات األدائية المينية العامة واألساسية لدى 
لى درجة توافرىا في كل  معممات رياض األطفال بالروضات الحكومية بمحافظة الجبيل، وا 

( 8( معممة في عدد )87معممة من معممات عينة الدراسة، حيث شممت عينة الدراسة عمى )
 .روضات حكومية بمحافظة الجبيل

طبقت عميين أداة الدراسة، وىي عبارة عن بطاقة مالحظة من تصميم الباحثة 
بالدقة والوضوح في تحديد األداء المرغوب وأن تكون قصيرة  حيث روعي فييا أن تتميز

وأن تصف مكونًا واحدًا من السموك، وقد استخدمت المتوسطات الحسابية  حة المعنىوواض
  كأساليب إحصائية لمحصول عمى النتائج التالية:  واالنحرافات المعيارية واختبار )ت(

  معممات رياض األطفال في مدارس الروضات الحكومية يتمتعن بكفايات شخصية
  .ممتازة وبدرجة عالية

 عممات رياض األطفال لمكفايات التدريسية ضعيف وبحاجة إلى ومستوى أداء م
تقان لجميع الميارات األدائية كي يصمن إلى المستوى المنشود   .تدريب وا 

  درجة توافر الكفايات الشخصية لدى معممات رياض األطفال ال تختمف باختالف
  .المؤىل العممي التخصص أو

 معممات رياض األطفال ال تختمف  درجة توافر الكفايات األدائية المينية لدى
 .سنوات الخبرة أو عدد الدورات التدريبية التي التحقن بيا باختالف

  :كما أوصت الدراسة باالتي
  عقد دورات تدريبية مكثفة لمعممات رياض األطفال في مجالي طرق التدريس

ات وتوجيو سموكيم، وذلك إلثراء أفكارىن بأمثمة وتدريب وأساليب معاممة األطفال
باألدوات واألجيزة الالزمة لكل تدريب،  وتطبيقات تربوية بسيطة ومثيرة، وتزويدىن

  .والعمل عمى تحضيرىا قبل القيام بيا
  ضرورة تكثيف عممية اإلشراف عمى معممات رياض األطفال وتزويدىن بكل جديد

التخصص، وذلك باستخدام أسموب تبادل الزيارات وحضور الدروس  في مجال
ذلك في طبيعة التعمم المكتسب، حيث أن ىناك عالقة  باستمرار ألىمية النموذجية

يجابية المتعمم  .الفرد وثيقة بين جودة التعمم ونشاط وا 
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Evaluation Study of the Professional 
Performance Competencies for 

Kindergartens Teachers 

In Jubail in Saudi Arabia 

Abstract 

The present study aims to determine the professional and 

general professional competencies of kindergarten teacher in 

government kindergartens in Jubail and the degree of availability in 

each teacher of the parameters of the sample parameters. This study 

consists of (78) teachers working in seven public preschools, meeting 

study criteria, which was set up by the investigator. 

The questionnaire is very clearly punctually concentrated on 

performance. They were short, clear and described only one thing of 

the behavior. The mean proportional, reoccurrence, percentage, mean 

and standard deviations and analysis of variance were used as 

statistical means to obtain the following results: 

 Public pre-school teachers have excellent personal abilities. 

 The performance level of pre-school teachers for educational 

competences are very weak and a lot of training and 

perfection to all performance skills to reach the wanted level 

is needed. 
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 The degree of personal competences that the pre-school 

teachers have does not differ according to their specialization 

or their years of experiences or number of training course. 

 The degree of general, main and educational qualifications of 

pre-school teachers do not differ with years of experience or 

the number of training courses, which they had. 

 The study suggested that, having intensive training courses to 

preschool Teachers in both teaching methods and in the way 

of dealing with children and directing their behavior. Doing 

this is to enrich teacher’s ideas with simple, educational and 

exciting examples and exercises. 
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 مقدمة:
تعتبر مرحمة رياض األطفال من المراحل الميمة في حياة اإلنسان؛ ألنيا مرتكز 
منطمقات العممية التعميمية في المراحل التالية، فيي تحدث تغيرات في حياة الطفل من حيث 

فكار النمو الجسمي، والعقمي، والعاطفي، واالجتماعي، ومن خالليا يكون الطفل تصورات وأ
أنيا مرحمة أساسية لنمو ذكاء الطفل بشكل يفوق عنو في  عن الحياة وما يحدث فييا. كما

  بقية حياتو العمرية المختمفة
إن اىتمام نظم التعميم يتنامى في جميع دول ( 69، 5002ويرى )ليدى&جراى

رية المبكرة عمى العالم بمرحمة الطفولة المبكرة نتيجة األثر الكبير لمتربية في ىذه المرحمة العم
جميع مراحل حياة اإلنسان. وبّينت العديد من الدراسات أن األطفال الممتحقين ببرامج تعميم 
الطفولة المبكرة يكون أداؤىم أفضل من غير الممتحقين بيا، وتكون لدييم فرٌص أكثر لمنجاح 

اآلباء، في المدرسة، وفي الحياة بشكل عام، لذلك أصبحت الرعاية المبكرة أولوية بين 
 والمربين، والمشرعين، والباحثين، وصناع القرار التربوي.

وترى الباحثة أن العمل التعميمي برياض األطفال ىو جيود تعميمية منظمة مع 
الطفل، فإذا استقامت ىذه المرحمة استقامت جميع المراحل التعميمية الالحقة؛ ألنيا ىي 

ل ىي األساس في عممية التطوير التربوي األساس في تنشئة اإلنسان, ومعممة رياض األطفا
لتنشئة األجيال فيى ليست ناقمة لممعرفة بل مبدعة، مبتكرة ألنشطة متعددة من خالليا 

 تساعد عمى تنمية جوانب الشخصية المتكاممة لمطفل, لذلك ينبغي أن تمتمك العديد
تحديات من الكفايات المينية واالحتياجات التدريبية التي تساعدىا عمى مواجية 

العصر. وتعتبر مرحمة رياض األطفال مرحمة إعداد اللتحاق الطفل بالمدرسة، وكل تخطيط 
نماء لقدرات الطفل يجب أن يكون عمى ىذا األساس. ويتفق معظم الباحثين عمى  دراسي وا 
أن رياض األطفال تؤدي وظيفة اجتماعية نحو األطفال، وأن الممتحق بيا منيم ىو أقدر من 

 (.82، 5007ختالط بالغير )ممحم،غيره عمى اال
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وتعد الروضة ىي المؤسسة التربوية األولى التي يمتحق بيا الطفل في ىذه المرحمة، 
وقد أوالىا العمماء اىتماما بالغا لما ليا من تأثير عمى شخصية الطفل مستقبال يفوق أو 

ن اتجاىات إيجابية يساوي تأثير األسرة، فالمناخ التربوي الذي تييئو الروضة يسيم في تكوي
نحو مجاالت الحياة؛ لذلك فاالىتمام بيا يعتبر مسؤولية قومية وتربوية في آن واحد )قناوي، 

(. وفي ىذا الصدد فإن غالبية دول العالم أصبحت تعطي عناية خاصة لمرحمة 52، 5002
وأولياء أمورىم، وأصحاب األعمال، والتجدد  ،رياض األطفال لالستجابة الحتياجاتيم

لمستمر لممعرفة الذي يتطمب أطفاال أكثر ذكاء وقدرة لمتعامل مع المستجدات، ومواجية ا
الطفولة المبكرة التي تتم رعايتيا في رياض  احتماالت المستقبل، عمى اعتبار أن مرحمة

 (       92، 5009األطفال ليا دور اساسى في النجاح المدرسى)زجمر&جيالم ,
معممة رياض األطفال ىي العنصر االساسى ( إن 570، 5000وترى )أبو حمدة

في برنامج التعميم في مرحمة رياض األطفال حيث يتطمب ذلك أن تقوم بأدوار مختمفة 
فال تستطيع الروضة المزودة  لتحقيق األىداف التربوية ألطفال مرحمة ما قبل المدرسة،

خصصة، ومؤىمة بأحدث وسائل التعميم وأرقى اإلمكانات ان تحقق أىدافيا دون معممة مت
)العشى,  تأىياًل عمميًا وتربويًا في جميع المجاالت المينية، واألكاديمية، والثقافية، وأشارت

لذا  ،أساسيًا في النظام التربويُتعتبر محركًا ( إلى ان معممة رياض األطفال 88، 5007
ذه الخصائص ألن ى تؤدى خصائصيا المعرفية والمينية دورًا رئيسيًا في فعالية ىذه العممية,

تشكل إحدى المدخالت التربوية الميمة التي تؤثر عمى المستويات المعرفية واالنفعالية لدى 
 الطفل.

( الى أن معممة الروضة تقوم بالعديد من الميام 520، 5008يشير )العتيبي،
واألدوار التي تؤدييا وتتمخص في دورىا كممثمة لقيم المجتمع وتراثو كما تتسم بعدد من 

 ئص الشخصية التي ينبغي ان تمتمكيا ومنيا:  الخصا
الخصائص الجسمية :من حيث كونيا الئقة طبيًا وسميمة الحواس، مع تمتعيا بمياقة 
بدنية تساعدىا عمى القيام بدورىا الذى يتطمب منيا حركة ونشاط مع ضرورة اىتماميا 

حيث كونيا تتمتع بمظيرىا العام لتكون قدوة ونموذج ألطفاليا، والخصائص العقمية: من 
بقدر كاف من الذكاء والتصرف بحكمة في المواقف المختمفة ولدييا القدرة عمى حل 
المشكالت اليومية التي تقابميا وان يكون لدييا دقة مالحظة لتقيم أطفاليا يوميًا وتساعدىم 

فقط عمى النمو الشامل المتكامل ان ميمة المعممة ال تنحصر في الناحية التعميمية لألطفال 
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بل تمتد الى عدة نواحى فيى توفر البيئة المناسبة لجميع أنواع النمو الجسمية والعقمية 
شاعة جو من الشعور باألمن والطمأنينة في نفس الطفل ليستطيع التعبير  واالجتماعية، وا 

 (66، 5002عن نفسو بكل حرية )عدس،
ت الخمقية الحميدة : أنو البد أن تتمتع معممة الروضة بقدر من الصفاوترى الباحثة

مثل العطف والحنان واالحترام فتتعامل مع األطفال بمودة وحب وأن تحترميم وتشجعيم عمى 
التعمم في جو يسوده المرح وان يكون لدييا تواصل جيد مع أولياء األمور حتي يكون في 

 .تكامل بين الروضة والمنزل في أساليب تنشئة وتعميم األطفال
ىي التي تشجع األطفال عمى أن يتفاعمو مع بيئتيم بشكل  فمعممة الروضة الناجحة

 (5000،055فعال ويستخدمون حواسيم ويطرحون األسئمة )عدس
إن شخصية المعممة ىي التي تحدد الى درجة كبيرة ما سوف يحققو الطفل من نمو 
تحت اشرافيا وتوجيييا كما يتمخص اليدف االساسى لمتربية في مرحمة الروضة الى دعم 

 (    5002،08الطفل وكفاءتو في تحقيق ذاتو وفى تعاممو مع اآلخرين )الناشف قدرة
بانو البد أن تتوافر في معممة الروضة سمات  (5007،052،ويرى )عبد العال

ومواصفات خاصة تمكنيا من العمل في ىذه المرحمة والتعامل مع األطفال. إن معممة 
ور األولى لشخصية الطفل وغرسيا فيو، لذا رياض األطفال ليا أدوارًا ميمة في تكوين البذ

كان البد من توافر صفات شخصية ومينية خاصة لكل من تعمل في ىذا المجال باإلضافة 
الى مستوى كفايتيا في أدائيا لعمميا والقدرة عمى التجديد واالبتكار في األنشطة المقدمة 

لمطفل بوجود معممة جيدة  ( فتتحقق التربية والتنشئة السميمة77، 5000،لمطفل )أبو حمدة
لذا فإن التعميم الحديث ال يعتمد عمى حفظ المتعمم فأداء المعممة لدييا كفاءة وابداع 

لممعمومات، وال يعتمد عمى خبرة المعمم بميام التعميم فحسب، فيو عمل عممي مخطط مسبقًا 
كما يتوقف  ويستيدف مخرجات تعميمية فيو حمقة تبدأ وتنتيى باألىداف المرغوب تحقيقيا.

نجاح أي مجتمع في تحقيق أىدافو ومتابعة نموه وتطوره عمى الكفاية اإلنتاجية لكل فرد بال 
استثناء. وكفاية الفرد ال تتحقق إال بوضع الفرد في المينة التي تالئم اإلطار العام لشخصيتو 

يو، ينجح في وتتالءم أيضًا مع استعداداتو وقدراتو وميولو، فبقدر كفايتو في عممو وتكيفو ف
 أداء رسالتو.
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ولما كان إعداد المعممة أثناء الخدمة يرمى إلى تطوير عمميا وتجديده بصورة 
وفى  ،ومسايرة التطورات في المجال التربوى ،تجعميا قادرة عمى مواجية مشكالت العمل

مجال تخصصيا عن طريق االرشاد و التوجيو واكسابيا خبرات جديدة بما تحتويو من ميول 
اىات ومفاىيم وأساليب تفكير تؤدى الى رفع مستوى أدائيا المينى لذا كان من واتج

ومعممة رياض األطفال في المممكة العربية  ،الضرورى العمل عمى رفع مستوى الكفاية لدييا
السعودية بحاجة ماسة الى رفع مستوى األداء )الكفاية( لدييا. إضافة إلى تعدد مستويات 

وعدد الدورات التدريبية، كل ذلك يفرض  ت والخبرات التعميميةالمعممات من حيث المؤىال
ويستوجب تقويمًا مستمرًا إلدخال التحسينات عمى الواقع  ،تدريبًا مستمرًا أثناء الخدمة

 .التعميمى
 مشكمة الدراسة: 

ومن خالل معايشة الباحثة لفترة اإلشراف عمى الطالبات / المعممات في رياض 
بعض معممات رياض األطفال إلى بعض الميارات الميمة وضعفًا  األطفال الحظت افتقار

شديدًا في بعض جوانب األداء التعميمي الميمة عمى سبيل المثال ال الحصر، عدم مراعاة 
مكانات،  طبيعة الطفل وخصائص نموه، وعدم مراعاة الظروف المادية من أجيزة وأدوات وا 

ائط التكنولوجية الحديثة بمايحقق أىداف وضعف قدرة المعممات عمى استخدام وتوظيف الوس
أيضًا  ،النشاط ؟ كذلك كفاية استخدام االستراتيجية التعميمية المناسبة لتحقيق أىداف النشاط

ميارة حب االستطالع والبحث والتقصى عن احدث المستجدات التربوية والتعميمية، وتتساءل 
لمعدة والمؤىمة تربويًا لتربية الطفل؟ أم الباحثة، ىل يرجع ذلك إلى عدم توفير القوى البشرية ا

الدقة عن اختيار معممات رياض األطفال لممينة ؟ أم ألسباب أخرى؟ وىذا مما  لعدم مراعاة
شجع الباحثة إلجراء الدراسة الحالية ومعرفة واقع الممارسات التربوية لدى معممات رياض 

  .األطفال
 الية: ويمكف تحديد مشكمة الدراسة في التساؤالت الت

 ما الكفايات التعميمية األساسية الالزمة لمعممات رياض األطفال؟ .0
 ؟األساسية في معممات رياض األطفالماواقع توفر الكفايات التعميمية  .8
 ىل يوجد اختالف في درجة توافر الكفايات التعميمية األساسية العامة لدى معممات .3

 ؟العممي لديينرياض األطفال يعزى لمتغير المؤىل 
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يوجد اختالف في درجة توافر الكفايات التعميمية األساسية العامة لدى معممات ىل  .4
 رياض األطفال يعزى لمتغير الخبرة لدييم؟

ىل يوجد اختالف في درجة توافر الكفايات التعميمية األساسية العامة لدى معممات  .5
 رياض األطفال يعزى لمتغير عدد الدورات التدريبية ؟

 : أىداؼ الدراسة
 : ىذه الدراسة إلى ما يميتسعى 
 التعميمية األساسية العامة لدى معممات رياض التعرف عمى درجة توافر الكفايات -0

 .األطفال بمدينة الجبيل
توافر الكفايات التعميمية األساسية العامة  معرفة ما إذا كانت ىناك فروقًا في درجة -8

أو خبرتين  أو تخصصين معممات رياض األطفال تعزى إلى مؤىمين العممي لدى
 .التدريبية التي تم االلتحاق بيا أو عدد الدورات

 منيج الدراسة:  
اعتمددددت الباحثدددة فدددي الدراسدددة الحاليدددة عمدددى المدددنيج الوصدددفى التحميمدددي القدددائم عمدددى 
التحميل الذى بواسطتو يتم جمع الحقائق الواقعية والبيانات والمعمومات عدن الظداىرة المدروسدة 

 .بيا من أجل إستخالص تقييمات ذات فائدة لممعرفةوتصنيفيا وتحميميا وتبوي
 عينة الدراسة:

مددن معممددات ريدداض األطفددال واشددتممت العينددة اقتصددرت الدراسددة الحاليددة عمددى عينددة 
معممددة ريدداض أطفددال وكددان عدددد الروضددات التددي ُأخددذت  092معممددة مددن اجمددالى  87عمددى 

اختيددددار العيندددة بطريقددددة  وقددددد تدددم روضدددات حكوميددددة بمحافظدددة الجبيدددل 8منيدددا عيندددة الدراسددددة 
 عشوائية من الروضات التي بيا تربية عممية 
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 حدود الدراسة:
 يمتـز البحث الحالي بالحدود اآلتية:

 الحدود البشرية: -0

 ( معممة من معممات رياض األطفال87تكونت عينة البحث من )

 الحدود الزمنية:  -8

 5008/5007ي طبددق البرنددامج خددالل الفصددل الدراسددي األول مددن العددام الدراسدد
 وقامت الباحثة بتطبيق بطاقة المالحظة لموقوف عمى دقة التطبيق 

 الحدود المكانية: -3

تم اختيار عينة الدراسة بطريقة عشوائية مدن مددارس ريداض األطفدال بمحافظدة 
الجبيدددل واقتصدددرت الدراسدددة عمدددى الروضدددات الحكوميدددة فقدددط دون الروضدددات األىميدددة 

تمتددزم بتنفيددذ برنددامج وزارة التعمدديم وتطبددق المددنيج )الخاصددة( لكددون المدددارس الحكوميددة 
 المطور في الروضات  

 أداة الدراسة:
 اعتمد البحث الحالي عمى األداة التالية:

 )إعداد الباحثة( بطاقة مالحظة الميارات االدائية والكفايات التعميمية لمعممات الروضة

 مصطمحات البحث:
 الكفايات: 

مختمدف أشددكال األداء التدي تمثدل الحدد الددذي »يدا: ( بأن55 ،5009يعرفيدا )طعيمدة، 
مددا. وىدي مجموعددة االتجاىدات، وأشددكال الفيدم، والميددارات التدي مددن شددأنيا  يمدزم لتحقيددق ىددف

 .أن تيسر لمعممية تحقيق أىدافيا العقمية والوجدانية والنفس حركية
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 الكفايات االدائية :
تقددوم المعممددة بتنفيددذ خطددة ىددي األداء الفعمددي لتنفيددذ الميددارات داخددل الصددف، حيددث 

 إضافة إلى حسن التصرف وسرعة البديية، وقوة المالحظة خالل التنفيذ لمميارة تعميمية
وتعرف الكفايات اجرائيًا بأنيدا المقددرات )األداءات(التدي يكتسدبيا الفدرد وتسدمح لدو ان 

ضدديا يسددمك مسددمكًا معينددًا وىددى عبددارة عددن معددارف وقدددرات وميددارات واتجاىددات تندددمج مددع بع
الددبعض فيقددوم الفددرد باسددتخداميا وتوظيفيددا فددي مواجيددة المواقددف و المشددكالت التعميميددة ليقددوم 

 .بحميا
 التقويـ ذي المحؾ المرجعى:

( بأنو " عممية إصدار الحكدم عمدى مسدتوى أداء المتعممدين 5000،78عرفو )زيتون، 
يددا الشددخص الددذي ومدددى إنجددازىم لألىددداف التدريسددية وتحقيقيددا، وتعددد ىددذه محكددات يسددتنير ب

 عمى مدى تعمم المتعممين. يقوم بعممية التقويم عند الحكم
 معممة رياض األطفاؿ :
( ىدددددي المسدددددؤولة عدددددن تربيدددددة مجموعدددددة مدددددن األطفدددددال 25 ،5005،يعرفيدددددا )طمبدددددة

وتنشددددئتيم، واألخددددذ بأيدددددييم نحددددو التكيددددف، والنمددددو بمددددا تددددزودىم بددددو مددددن الخبددددرات والميددددارات 
 .يم المختمفة في ىذه المرحمة العمريةالمتنوعة بما يتناسب وخصائص

وتعرفيدددا الباحثدددة بأنيددددا ىدددي التدددي تقددددوم برعايدددة األطفدددال واألىتمددددام بيدددم وتقددددم ليددددم 
 .البرنامج أنشطة متكاممة في ضوء المنيج المعتمد من وزراة التربية والتعميم

 اإلطار النظري والدراسات السابقة:
التاليددة : الكفايددات األدائيددة التعميميددة،  اإلطددار النظددري لمبحددث الحددالي المحدداور يتندداول

   .معممة رياض األطفال
 المحور األوؿ: الكفايات األدائية التعميمية:

كدددان لقيدددام حركدددة الكفايدددات إلعدددداد وتكدددوين المعمدددم األثدددر البدددال  فدددى تحميدددل وتحديدددد 
لقدددد و  ،ومعرفددة أدوار معممدددة مرحمدددة ريددداض األطفدددال المطمدددوب منيدددا إتقانيدددا و تأديتيدددا بكفددداءة

ظيدددرت كثيدددر مدددن الدراسدددات والبحدددوث التدددى حاولدددت تحديدددد ىدددذه األدوار بنددداء عمدددى الكفايدددات 
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فإن تحديدد الكفايدات الواجدب  ،الواجب توفرىا، ونسبة الختالف تقسيمات و تصنيفات الكفايات
فدإن تحديدد الكفايدات الالزمدة لمعممدة  ،توفرىا، ونسبة الختالف تقسيمات و تصنيفات الكفايات

إضدافة إلدى  ،طفال تختمف من دراسة إلى أخرى تبعدًا لمتصدنيف المتبدع فيدو لمكفايداترياض األ
 إلختالف فى المنيج السائد فى الثقافة المحددة

 :الكفايات التعميمية لمعممة رياض األطفاؿ
ىنددداك كفايدددات عامدددة يجدددب ان تتدددوفر فدددي معممدددة ريددداض األطفدددال ذكرىدددا كثيدددر مدددن 

 (29، 0669الباحثين وىى: )لبن،
 مة الصحة وخموىا من األمراض سال -0
 حسن المظير -8
 الرفق في معاممة األطفال والصبر عمييم  -3
 جودة النطق ووضوح الصوت -4
 الصبر عمى معاناة التعميم وتسييل سبل المعمومات وتوصيميا إلى أذىان األطفال  -5
 فال يكون ضيق الخمق وسرعة الغضب في سموك المعممة  ،الحزم مع المين -6
 العدل بين األطفال  -7

 (  الكفايات العقمية وىى: 61-58، 0996ويضيؼ )لبف،
 غزارة العمم وسعة اإلطالع  -0
 الوعى العممى  -8
 التفكير السميم  -3

العذوبددة مددع  ،كمددا يضدديف الكفايددات المينيددة العامددة وىددى : القدددرة عمددى تحديددد األىددداف
 ،العمدددلالدددتمكن مدددن  ،مراعددداة الفدددروق الفرديدددة ،التددددرج فدددي التعمددديم ،األطفدددال والتدددرويح عدددنيم

ثارة انتباه األطفال    .اإلعتماد عمى مبدأ التعمم الذاتي وا 
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( إلددددى كفايددددات المعممددددة بضددددرورة تمتعيددددا 5000،20وفددددى ىددددذا السددددياق يشددددير )كددددرار، 
بالخصائص التاليدة: أن يكدون لددييا اإلسدتعداد النفسدي والعداطفى والميندى لمعمدل مدع األطفدال 

ى ال يقددل عدن دبمدوم معممددات مدع حصددوليا ان تكددون حاصدمة عمدى مؤىددل عممد ،لفتدرات طويمدة
وان تكدون  ،أن تتمتدع بالدذكاء والحيويدة والشداط ،عمى دورات تدريبية وتأىيمية خاصدة بالطفولدة

وأشددار )كامدددل( لمكفايددات التددي يجددب ان تتددوافر فددي المعممدددة  ،ذات ثقافددة عامددة وفكددر ناضددج
اتيددة المتعمقددة بشخصدديتيا وتددؤدى الددى احتراميددا وتاثيرىددا عمددى األطفددال وتشددمل : الصددفات الذ

والنددددواحى الجسددددمية كخموىددددا مددددن العاىددددات وقدددددرتيا عمددددى التعبيددددر والصددددفات العقميددددة كحسددددن 
وان تتمتددع بدإتزان انفعددالى وصدفات خمقيددة مرغوبدة كدداإلخالص فدي العمددل  ،التصدرف و الدذكاء
تتمثدل  (505 ،5002)سدارة & نجداح، كما توجد كفايات أخرى كمدا أكددت ،والتمسك بالمبادئ

 ،في: أن تمتمك المعممة ىواية شخصية تسدتطيع مدن خالليدا اإلفدادة فدي عمميدا الفندي والعممدى
إضافًة لمزاولة النشاط الرياضى واإلجتماعى وقدرتيا عمى حل مشكالت األطفال ممدا يكسدبيا 

 .حبيم
ونسددتخمص ممددا سددبق أنددو وردت كفايددات متعددددة لمعممددة ريدداض األطفددال فددي العديددد مددن 

وث ولذلك قامت الباحثة باختيار بعض من الكفايدات األساسدية فدي محاولدة أن الدراسات والبح
 تشمل كل الجوانب الرئيسة المطموب توافرىا في معممة رياض األطفال. 

 وسوؼ تعرض الباحثة التصنيؼ التالى لمكفايات : 
  الكفايات الشخصية 
  الكفايات المينية 
  الكفايات التدريسية 
 اعل مع األطفال كفاية إدارة الفصل والتف 
  الكفايات التعميمية 

عمددى ضددرورة تفعيددل دور  (0666)حامددد  (،0677كمددا أكدددت دراسددة كددل مددن )عددزة 
وأشددارت دراسددة  ،االشددراف والتوجيددو التربددوي فددي مجددال ريدداض األطفددال لرفددع كفدداءة المعممددات

( 5008)آمددال  ،(5008) قاسددم &عبددد المطيددف  ،(5008)فاطمددة  ،(5002كددل مددن )يحددى 
رورة مراجعددة بددرامج اعددداد معممددات ريدداض األطفددال وضددرورة متددابعتين أثندداء الخدمددة إلددى ضدد
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واشراك بعدض وسدائل اإلعدالم فدي بدث بدرامج خاصدة لتأىيدل معممدات ريداض األطفال،وأكددت 
( عمدددى 5002) ىدددال  ،(5002)لمدددى  ،(5000)نجدددالء  ،(5000دراسدددة كدددل مدددن  )انشدددراح 

األساسدية  وتمتعيدا بقددر كداف مدن األداء التعميمددى أىميدة امدتالك المعممدة لعددد مدن الكفايدات 
وممدا سدبق تدرى الباحثدة  ضدرورة تحسدين  ،الذى يمكنيا من القيام بمياميا عمدى الوجدو األمثدل

وزيددددادة عدددددد الدددددورات والددددورش  ،كفايددددات معممددددات الروضددددة بمددددا يددددتالءم مددددع المددددنيج والطفددددل
 التدريبية لتنمية قدراتين وأدائين التعميمى مع أطفال الروضة.

ىدذا وتنددرج تحددت كدل كفايددة ممدا سددبق مجموعدة مددن الكفايدات الفرعيددة والتدي ظيددرت 
فددي  شددكل أفعددال وممارسددات مطمددوب توافرىددا فددي معممددة الروضددة وتظيددر فددي أدائيددا داخددل 

 الفصل مع األطفال: 
المقصدددود بالكفايدددات الشخصدددية اجرائيدددا ىدددو مسدددتوى أداء معممدددة ت الشخصػػػية: الكفايػػػا -0

الروضددة المبنددى عمددى مددا تمتمكددو مددن صددفات وخصددائص وىددي غالبددًا تمتمكيددا فددي قاعددة 
 النشاط لكنيا تقوم بتطويرىا وتنميتيا كي تصير كفايات يمكن تقويميا 

لثقدددددة ( أندددددو البدددددد أن تتميدددددز بقدددددوة الشخصدددددية وا5000،059وتدددددذكر )ياسدددددين،
بدددالنفس، وان تمتمدددك القددددرة عمدددى فيدددم االخدددرين، كمدددا يمكنيدددا مدددن التعامدددل مدددع الطفدددل 

 بسيولة وتتمتع بقوة المالحظة وان تكون جيدة الصحة البدنية وتتمتع بالمياقة 
 الكفايات الخاصة بإدارة الفصؿ والتفاعؿ مع األطفاؿ:  -8

درة عمدى الدتحكم ويقصد بيا ميارات االتصال مدع األطفدال والتفاعدل معيدم والقد
( أنددو عمددى 58، 5002بسددموكيم داخددل الفصددل بكددل حريددة مددع أقددرانيم وتؤكددد )محمددد،

المعممدددة ان تييدددص الفدددرص لألطفدددال لتكدددوين عالقدددات اجتماعيدددة داخدددل الروضدددة، وان 
تتدديح الفددرص لكددل طفددل ليددتمكن مددن التعبيددر عددن نفسددو عددن طريددق إقامددة حددوار ىددادئ 

 واالستماع ليم باىتمام.
والمقصدود بيدا اجرائيدا واقدع مسدتوى األداء الفعمدى يارات األدائيػة التعميميػة كفايات الم -3

( انو البدد عمدى  057، 5000،لمعممة الروضة ومياراتيا داخل الفصل فتؤكد )ياسين
المعممدددة ان تييدددص الجدددو الدددذى يسددداعد عمدددى الدددتعمم، وان تشدددرك األطفدددال فدددي اختيدددار 

وان تخمدق جدو مدن المحبدة  ،معيدا موضوعات النشداط حتدى تضدمن تفداعميم وانتبداىيم
 تنظم البيئة التعميمية بمثيرات التعمم المناسبة لألطفال،واأللفة مع األطفال أثناء التعمم
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والمقصدددود بيدددا ميدددارات التفاعدددل مدددع كفايػػػات تعميميػػػة لمجػػػاؿ العانػػػات اإلنسػػػانية:  -4
قامة العالقات االجتماعية الداعمة لعممية التعميم والقدرة عمدى  اآلخرين ومع األطفال وا 

أنددو البددد لممعممددة ان تتقبددل قدديم  (25، 5006التوافددق مددع اآلخددرين، وتشددير )العريقددى،
المجتمددع وعاداتددو وتراثددو وتقدديم عالقددات اجتماعيددة وديددة مددع زميالتيددا فددي العمددل كددأن 
تعمل بروح الفريق معيم، وتتعاون مع أسدر األطفدال فدي حدل مشداكميم السدموكية التدي 

 .تظير داخل الصف
والمقصود بيا تمدك التدي تبدين قددرة المعممدة عمدى أداء مياميدا يات النمو المينى : كفا -5

في مينتيا بدرجة من االتقان عالية مع وجود الدافعيدة لتطدوير الدذات والتنميدة المينيدة 
انددو البددد لممعممددة ان تحددرص عمددى متابعددة كددل جديددد فددي  (5002،22وتؤكددد )السدديد،

عمددى درايددة وعمدم بكددل التعميمدات والقددوانين التددي وان تكدون  ،مجدال العمددل مدع األطفددال
، والبدد ان تتميدز تنظم العمل داخل مؤسسات رياض األطفدال وان تدتقن كتابدة التقدارير

 .باالبتكار والتجديد المستمر في عمميا
وتدرى الباحثدة ان نجداح المعممدة فدي مينتيددا ال يتوقدف عمدى تدوفر ىدذه الكفايدات فقددط 

ذه الكفايات واستخداميا بالشدكل األمثدل مدع قدوة يقينيدا وايمانيدا بل يجب ان تنجح في تفعيل ى
 برسالتيا في المجتمع وقوة دافعيتيا نحو التطوير والتقدم.

 المحور الثانى: معممة رياض األطفاؿ 
معممة الروضة تعد الركيزة األساسية لبناء شخصية الفرد والعمود الفقرى لمعممية 

 جيال فالمعممة فى مرحمة الروضة يوكل الييا كثير منالتربوية وشرطًا أساسيا لنجاح األ
الميام الضرورية والخاصة بتكوين اتجاىات الطفل وتطوير مقدراتو وتكوين 

( انو ال يكتمل دور المعممة اال بتطبيق المنيج وتعديل سموكو ويؤكد )عادلىشخصيتو 
ة وحسن اعداداىا من والخبرات التعميمية بطريقة فعالة ومن ىنا كان اختيار معممة الروض

أن نجاح  (5006،272وتشير )بدر،،اىم العوامل التي تساعد الروضة عمى تحقيق أىدافيا
المعممة في مينتيا مرىون بتحقيق اىداف الروضة فيى يقع عمى عاتقيا نجاح العممية 

( ان معممة 0662،5007،59عبد الرحيم  ،التربوية كما أكد كل من )سموى عبد العال
عمى عاتقيا ميمة تنمية األطفال في كل مناحى نموىم الجسمية والنفسية  الروضة يقع

 واالجتماعية والعقمية وىى من اىم عناصر بيئة الروضة 
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 : أىداؼ تنمية معممة الروضة
 (أف مف أىداؼ تنمية المعممة ما يمي: 69، 0995ذكر )سعيد، 

اىدددداتيم وصددددقل تحقيددددق النمددددو لممعممددددات لرفددددع مسددددتوى أدائيددددم المينددددي، وتحسددددين اتج -0
ميدداراتيم التعمميددة، وزيددادة معددارفيم، وزيددادة مقدددرتيم عمددى اإلبددداع والتجديددد، ومددن ثددم 
االرتقدداء بالمسددتوى العممددي والمينددي والثقددافي لممعممددين بمددا يحقددق طمددوحيم واسددتقرارىم 

خالصيم في أداء رسالتيم.  النفسي، ورضاىم الميني تجاه عمميم وا 
زيددادة فعاليددة المعمددم ورفددع كفايتددو اإلنتاجيددة إلددى  تعميددق األصددول المينيددة عددن طريددق -8

 .حدىا األقصى، وتصحيح عيوب البرنامج الذي تمقاه قبل انخراطو في العمل
يقددددافيم عمددددى التطددددورات الحديثددددة فددددي تقنيددددات  -3 تجديددددد معمومددددات المعممددددات وتنميتيددددا وا 

 سيالتعميم، وطرق التدريس والمحتوى الدراسي وغير ذلك من مكونات المنيج الدرا
إتاحددددة الفرصددددة إلقامددددة حددددوار بددددين معممددددي المعممددددات الددددذين أشددددرفوا عمددددى إعدددددادىم  -4

 .والمعممات في الميدان، أي إقامة حوار بين النظرية والتطبيق
اإلطددالع عمددى أحدددث النظريددات التربويددة والنفسددية، والطددرق الفعالددة، وتقنيددات التعمدديم  -5

برنددددامجي والتعمدددديم المصددددغر، الحديثددددة، واسددددتخدام األسدددداليب الجديدددددة مثددددل التعمدددديم ال
 والتعميم الذاتي،
 :تقويـ معممة الروضة

وبمددا أن المعممدددة طددرف حيدددوي وأساسددي فدددي عمميددة التددددريس فددال يصدددح أن تنصدددب 
عممية التقويم في االىتمام بتقويم أداء المعممة إذ ال تكتمل صدورة التددريس عمدى أداء الطدالب 

نمددا يجدب تقددويم التدددريس دون تقدويم ال  .معممددة جندب إلددى جنددب مدع تقددويم المتعممددينفحسدب، وا 
 فدددددإذا كدددددان اليددددددف مدددددن تقدددددويم المعممدددددة ىدددددو إعدددددادة تأىيمدددددو أو تطدددددويره مينيدددددًا فقدددددد أوضدددددح

 : بأن التقويم يمر بأربعة مراحل ىي )5000،69)قنديل
  .مقابمة تمييدية مع المعممة  -0
مالحظددددة المعممددددة فددددي غرفددددة الصددددف، وذلددددك باسددددتخدام بطاقددددة مالحظددددة محددددددة  -8

 الكفايات األدائية التعميمية المطموبة لمعرفة مدى تمكنيا منيا مون تتضمنالمض
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 .تحميل نتائج المالحظة  -3
 وضع خطة بالتشاور مع المعممة لتحديد محاور التدريب في وقت الحق  -4

وأنددو البددد أن يكددون لدددى المعممددين فكددرة واضددحة جدددًا عددن الدددور التربددوي الددذي يقددع 
اتيم التدريبية لالرتقاء بميام عمميدم ألداء ىدذا الددور عمدى عمى عاتقيم، وأىمية تشخيص حاج

 .أفضل نحو ممكن

 :مفيـو التقويـ التعميمى 

(بأندددو عمميدددة منظوميدددة يدددتم فييدددا إصددددار حكدددم عمدددى 2001،87وقدددد عرفدددو )زيتدددون،
مددددا أو أحددددد مكوناتيددددا أو عناصددددرىا، بغيددددة إصدددددار قددددرارات تتعمددددق بإدخددددال  منظومددددة تعميميددددة

ت عمددى تمددك المنظومددة ككددل أو عمددى بعددض مكوناتيددا أو عناصددرىا وبمددا تحسددينات أو تعددديال
 يحقق األىداف المرجوة من تمك المنظومة

العديدد مدن الجواندب، مدن أىميدا : تقدويم تعمدم األطفدال،  كما يتضمن التقويم التعميمدى
ة تقددويم الكفايددات التعميميددة لممعممددين، تقددويم خطددط التدددريس، تقددويم مصددادر الددتعمم، تقددويم بيئدد

 .الصف وغيرىا

 الميدانية إجراءات الدراسة
 :مجتمع الدراسة

يتكدددون مجتمدددع الدراسدددة مدددن جميدددع مددددارس ريددداض األطفدددال التابعدددة لمرئاسدددة العامدددة 
 87وعددددد المعممدددات  ( روضدددات8لتعمددديم البندددات والييئدددة الممكيدددة بمحافظدددة الجبيدددل وعدددددىا )

 .معممة
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 :عينة الدراسة
 ألطفاؿ عف طريؽ القرعة العشوائيةمف مدارس رياض ا (7)تـ اختيار 

 النسبة المئوية عدد المعممات اسـ الروضة ـ
 %8018 07 روضة الساـ 0
 %0113 8 روضة طيبة 8
 %0015 9 0روضة القدس  3
 %8516 81 8روضة القدس 4
 %9 7 روضة الفيحاء 5
 %0818 01 روضة الربيع 6
 %9 7 روضة البكيرية 7
 %011 78 المجموع 

 الجدوؿ السابؽ عدد المعممات عينة الدراسة في كؿ روضة  يوضح
 .( معممة فقط87وعددىن )

 : أداة الدراسة
عبارة عن بطاقة مالحظة من تصميم الباحثة وذلك من واقدع االطدالع عمدى البحدوث 

 والدراسات السابقة 
 : بناء بطانة الماحظة

ي بنددداء نظدددام المالحظدددة إعدددداد بطاقدددة المالحظدددة بدددالخطوات اإلجرائيدددة التدددي تسدددتخدم فددد
 : وىي

التقددير الكمدي ألداء  –تحديدد أسدموب المالحظدة  -التعرف عمى اليدف من البطاقدة 
 : ضبط البطاقة لمتأكد من صدقيا وثباتيا، ويمكن توضيح ذلك عمى النحو التالي –المعممة 
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 : اليدؼ مف البطانة -أ
معممدات ريداض األطفدال لكدل ىدفت البطاقة التي تم إعدادىا إلى قياس مستوى أداء 

ميددارة مددن الكفايددات الشخصددية واألدائيددة التعميميددة وكددذلك الكشددف عددن الفددروق إذا وجدددت بددين 
 .متغيرات الدراسة

 : تحديد أسموب الماحظة -ب
ىدددو األنسدددب فدددي ىدددذه الدراسدددة نظدددرًا لقددددرتيا عمدددى تحقيدددق  يعتبدددر أسدددموب المالحظدددة

 اليدف من المالحظة
 : الماحظةصياغة بنود بطانة  -ج

تطمددددب األخددددذ بأسددددموب المالحظددددة المباشددددرة  تقسدددديم الكفايددددات األدائيددددة التعميميددددةإلى 
وأمددددام كددددل مجموعددددة رئيسددددية مكوناتيددددا  ،مجمددددوعتين : كفايددددات شخصددددية وكفايددددات تدريسددددية

السدددموكية التدددي تعبدددر عدددن جواندددب األداء الفرعيدددة )فدددي صدددور بندددود( ثدددم مسدددتويات كدددل مكدددون 
( كفاية روعي أن تتميدز بالدقدة والوضدوح فدي تحديدد األداء 27فايات)سموكي، وقد بم  عدد الك

 .المرغوب، وأن تكون قصيرة وواضحة المعنى وأن تصف مكونًا واحدًا من السموك
 : التقدير الكمي لألداء -د

كدددل مكدددون سدددموكي إلدددى خمسدددة  -تدددم تحديدددد طريقدددة أداء المعممدددة، وذلدددك بتقسددديم
 :  دى المعممة ووضع إشارة أمام أحد الدرجات كما يميمستويات تحدد درجة توافر الكفاية ل

 .درجات 5عالية جدًا = 
 .درجات 4عالية = 

 .درجات 3متوسطة = 
 .منخفضة = درجتاف

 منخفضة جدًا = درجة واحدة
 ( إذا لـ يصدر السموؾ مف المعممة عمى اإلطاؽ0حيث تعبر خانة )
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ة فددي ىددذا المجددال تددم اعتمدداد وبعددد االطددالع عمددى األدب التربددوي والدراسددات السددابق
 النسب المئوية التالية في تحديد درجة التوافر وتفسير النتائج

 % فما فوؽ درجة توافر عالية جداً  91مف 
 % درجة توافر عالية 91% إلى أنؿ مف  81مف 
 % درجة توافر متوسطة 81% إلى أنؿ مف  71مف 
 % درجة توافر منخفضة 71% إلى أنؿ مف  61مف 

 % درجة توافر منخفضة جداً  61أنؿ مف 
 عرض النتائج وتفسيرىا ومنانشتيا

 : لإلجابة عف السؤاؿ األوؿ والذي نصو
 معممات رياض األطفاؿ ؟ الكفايات التعميمية األساسية العامة لدى ما“

لقددد سددداعد فدددي اإلجابدددة عددن ىدددذا السدددؤال الرجدددوع إلددى األدبيدددات التربويدددة، والتدددي فدددي 
 ،الحظة، وأمكن بعد إخضاعيا لمتحكيم وثبات صدالحيتيا لمتطبيدقضوئيا تم تكوين بطاقة الم

وأعتبدددرت الباحثدددة أن وصدددوليا لمكفايدددات الشخصدددية والتدريسدددية التدددي تدددم إدراجيدددا فدددي بطاقدددة 
المالحظدددة فدددي صدددورتيا النيائيدددة وتدددم تطبيقيدددا عمدددى عيندددة الدراسدددة حيدددث ىدددي اإلجابدددة عدددن 

    .التساؤل األول
والددذي نصدددو : ىدددل يوجدددد اخددتالف فدددي درجدددة تدددوافر ولإلجابددة عمدددى التسددداؤل الثددداني 

الكفايات التعميمية األساسية العامة لددى معممدة ريداض األطفدال يعدزى لمتغيدر المؤىدل العممدي 
قامددت الباحثددة بعمددل اختبددار )ت( لممقارنددة بددين متوسددطات درجددات عينددة الدراسددة  " لدددييم ؟

   )حسب متغير المؤىل العممي ) دبموم متوسط، مؤىالت أخرى
،)رجدددب( 0660، )الكدددرش ( 0660وتتفدددق ىدددذه النتيجدددة مدددع نتيجدددة دراسدددة )الدددزراد(

وتختمدددددف نتيجددددة ىدددددذه الدراسددددة مدددددع نتيجددددة دراسدددددة عبددددد الحميدددددد  0677)المدددددكور(  ،0677
م( والتي أثبتت أن ىناك فروق بين المعممات المؤىالت تربويًا وغير المدؤىالت تربويدًا 0670)

 :ن تمخيص ىذه النتائج فيما يمييمك .في درجة الممارسات التربوية
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معممددددات ريدددداض األطفددددال فددددي مدددددارس الروضددددات الحكوميددددة يتمددددتعن بكفايددددات  -0
 شخصية ممتازة وبدرجة عالية

تقددان لجميددع الميددارات االدائيددة  -8 مسددتوى أداء معممددات ريدداض بحاجددة إلددى تدددريب وا 
 والتعميمية كي يصمن إلى المستوى الذى يتفق مع أىداف المنيج والروضة

توافر الكفايات الشخصية لدى معممات رياض األطفال ال تختمف بداختالف  درجة -3
 .التخصص أو المؤىل العممي

درجة تدوافر الكفايدات التعميميدة األساسدية العامدة لددى معممدات ريداض األطفدال ال  -4
 .تختمف باختالف سنوات الخبرة أو عدد الدورات التدريبية التي التحقن بيا

 : التوصيات
يبيددددة مكثفددددة لمعممددددات ريدددداض األطفددددال فددددي مجددددالي طددددرق التدددددريس عقددددد دورات تدر  -0

وذلددك إلثددراء أفكددارىن بأمثمددة وتدددريبات  وأسدداليب معاممددة األطفددال وتوجيددو سددموكيم،
وتطبيقددات تربويددة بسدديطة ومثيددرة وتزويدددىن بدداألدوات واألجيددزة الالزمددة لكددل تدددريب 

 .والعمل عمى تحضيرىا قبل القيام بيا
شدراف عمدى معممدات ريداض األطفدال وتزويددىن بكدل جديدد ضرورة تكثيف عمميدة اإل -8

فدددي مجدددال التخصدددص؛ وذلدددك باسدددتخدام أسدددموب تبدددادل الزيدددارات وحضدددور الددددروس 
النموذجية باسدتمرار ألىميدة ذلدك فدي طبيعدة الدتعمم المكتسدب، حيدث أن ىنداك عالقدة 

يجابية المتعمم الفرد  .وثيقة بين جودة التعمم ونشاط وا 
ج إعدددداد معممدددات ريددداض األطفدددال وتحسدددينيا، حيدددث أثبتدددت إعدددادة النظدددر فدددي بدددرام -3

الدراسة الحالية عدم جدوى درجة الدبموم في رياض األطفال، فيي غير كافية لتأىيدل 
معممة متمكنة ومبتكرة الستراتيجيات حديثة وأساليب تربويدة جديددة توظفيدا فدي الدتعمم 

 .من خالل األنشطة اليومية في الروضة
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مدددددى فاعميددددة برنددددامج إرشددددادي مقتددددرح لتخفيددددف حدددددة التددددوتر لدددددى معممددددات ريدددداض  -0

 .األطفال بالجبيل
دراسدددة العالقدددة بدددين مواقدددف الحيددداة الضددداغطة التدددي تتعدددرض ليدددا معممدددات ريددداض  -8

 األطفال واألداء التدريسي المتميز
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