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 المقدمة:
تمثؿ رياض األطفاؿ األساس التعميمي لكؿ المعطيات التربكية كالتعميمية , باعتبارىا القاعدة 
األساسية لممراحؿ التعميمية التالية , مف خبلؿ ما تقدمو الركضة لؤلطفاؿ مف الخبرات العممية كالمعرفية 

قمية كاالجتماعية , كىذا مايستدعي كجكد كاالجتماعية, التي تسيـ في تنمية استعداداتيـ كتفتيح قدراتيـ الع
التعممية في ىذه المرحمة كالسير بيا نحك  –المعممة الكؼء القادرة عمى اإلشراؼ عمى العممية التعميمية 

 أىدافيا .

كمف المعمكـ أف نجاح أم مجتمع في تحقيؽ أىدافو كمتابعة نمكه كتطكره يتكقؼ عمى الكفاية اإلنتاجية   
مع اإلطار العاـ  تتبلءـاستثناء , ككفاية الفرد ال تتحقؽ إال بكضع الفرد في المينة التي لكؿ فرد فيو دكف 

أيضان مع قدراتو كاستعداداتو كميكلو كاىتماماتو , فبقدر كفايتو في عممو كتكيفو فيو ,  كتتبلءـلشخصيتو 
ات لضماف تطكر المجتمع مف أىـ العممي عميـلمينة الت معمماترسالتو , لذا كاف اختيار ال ينجح في أداء

 كسيره نحك األفضؿ  .

مرحمة رياض األطفاؿ مف أىـ مراحؿ إعداد الفرد ككنو يكتسب في ىذه المرحمة كثيران مف كلما كانت 
الخبرات المعرفية كالعممية كاالجتماعية كالتي ستسيـ في بناء شخصيتو في المستقبؿ , لذلؾ فقد تكجيت 

ة بمزيد مف الرعاية كاالىتماـ , كقد أدل تعاظـ االىتماـ برياض األطفاؿ , التربية الحديثة نحك ىذه المرحم
إلى االىتماـ أيضان بإعداد المعممات المكاتي يعممف في ىذه الرياض , كتأىيميف بالكفايات البلزمة التي 

بؿ أكثر مف ق –تمكنيف مف القياـ بالمياـ األمكمية التربكية معان , فمـ تعد الركضة كما كانت عند إنشائيا 
تعنى بإيكاء األطفاؿ الفقراء كالمحركميف كتأميف الطعاـ كالمسكف ليـ , بؿ أصبحت مؤسسة  –مئة سنة 

(  6  - 3تربكية ) اجتماعية تعميمية ( ذات خصكصية معينة , تستقبؿ األطفاؿ في عمر ما بيف ) 
 .عرفية كالعممية كاالجتماعيةالم سنكات كتتكلى تربيتيـ كفؽ مناىج محددة , تتضمف مجمكعة مف األنشطة

كانطبلقان مف ىذه األىمية , شرعت الدكؿ بتأىيؿ العامبلت في رياض األطفاؿ مف اإلداريات » 
كالمعممات المشرفات , كذلؾ بإقامة الدكرات التأىيمية السريعة لمقائمات عمى رأس العمؿ في الميداف , أك 

رياض األطفاؿ في افتتاح أقساـ إعداد كتأىيؿ , في دكر المعممات كما كاف في سكريا مف قبؿ ) شعبة 
                                       «دكر المعممات في دمشؽ ( أك كما يحدث في كمية التربية بجامعة دمشؽ اآلف. 

 (2006,7) الشماس , السناد , 
في العممية التعميمية كتعددىا كاف البد أف يقابميا تغير مماثؿ في  ةكنظران لتغير طبيعة أدكار المعمم

 اتاد المعمم, مما أدل إلى ظيكر محاكالت عديدة لتطكير برامج إعداكتدريبي ابرامج إعدادىمضاميف 
اليب نظران ألف األس ف, كالنيكض كاالرتقاء بمستكاىفكرفع كفاياتي ف, مف أجؿ تحسيف أدائيفكتدريبي

لـ تعد قادرة عمى مكاكبة التغيرات التي طرأت عمى دكر المعممة في العممية  اتالتقميدية في إعداد المعمم
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القائـ عمى الكفايات المينية , الذم  اتتدريب المعممأسمكب ب اليساأل ىذه كاف مف أبرز, التعميمية
عة مف الكفايات كخارجو يتضمف مجمك  لصؼداخؿ ا ةينطمؽ مف االعتقاد أف األداء التربكم السميـ لممعمم

كال تستطيع المعممة أف تمارس أدكارىا المختمفة إال إذا تكافرت لدييا مجمكعة كفايات , العامة كالخاصة
 .مى أدائيا في المكاقؼ التعميميةأساسية ترتبط كتؤثر ع

اليكـ تفرض عمى المعممة أف تمتمؾ مجمكعة مف الكفاءات الخاصة , لتؤىميا لمقياـ  عميـمينة الت ك
لتي لـ نألفيا في نظامنا التربكم عامة كفي مناىجنا خاصة قديمان ,أما في رياض باألدكار الجديدة ا

األطفاؿ عمى كجو التحديد فقد تعددت أدكار المعممة لتصبح الباحثة كالمربية كصاحبة الفمسفة كالمنظمة 
تككف قادرة  كالمديرة لممكاقؼ التعميمية كاألنشطة الصفية , فالمعممة البد أف تككف مبدعة في البداية لكي

عمى تنفيذ المنيج عمى نحك إبداعي , كلتككف قادرة عمى تنمية الميارات اإلبداعية لدل األطفاؿ , كىذا ال 
يتأتى إال إذا كانت المعممة قادرة عمى تبني استراتيجيات مناسبة في التعميـ ) كاستراتيجيات التعمـ النشط 

فركؽ فردية بيف األطفاؿ , كلمراعاة التفاعبلت  ( لتسيـ في تنمية التفكير اإلبداعي  لما يكجد مف
 .لتعمميةاإلنسانية التي يجب أف تسكد غرفة النشاط في الكاقؼ التعميمية ا

رمك, ( ) 2011 ديب , ( ) 2003كقد أكدت الكثير مف الدراسات الحديثة منيا دراسة )ىجراف ,
( عمى ضركرة إعادة تطكير برامج التدريب لمعممات الرياض سكاء أثناء عممية اإلعداد قبؿ 2012

الخدمة أك التدريب أثناء الخدمة بما يتكافؽ مع النظريات الحديثة في التربية كعمـ النفس نتيجة لكجكد 
ايات األدائية التي قصكر في أداء المعممات , كلما كاف إعداد المعممة قبؿ الخدمة ضركريان إلتقاف  الكف

تجعميا أكثر قدرة عمى مكاجية المصاعب التي تعترضيا في غرفة النشاط , فإف التدريب أثناء الخدمة 
ضركرُم أيضان لرفع ىذه الكفايات األدائية كتطكيرىا كمسايرة كؿ جديد في المجاؿ التربكم كفي مجاؿ 

عممي كعدد سنكات الخبرة كالدكرات تخصصيا , حيث أف تعدد مستكيات المعممات مف حيث المؤىؿ ال
المتبعة كؿ ذلؾ يؤكد أىمية التدريب المستمر أثناء الخدمة , كيتطمب اعتماد استراتيجية جديدة في ىذا 
التدريب , حيث أف اإلنصات لمحاضرة أكلعرض بالحاسب ال يشكؿ تعممان فعاالن كلكي يككف التعمـ فعاالن 

التعمـ , كىك مايتطمب قراءة أك كتابة أك حؿ مشكمة تتعمؽ بمكضكع كنشطان ال بد أف ينيمؾ المتعممكف في 
 .لتحميؿ أك التركيب أك التقكيـ (مف المتعمميف أف يستخدمكا مياـ التفكير العميا ) كا

 ( 23, 2005) مرتضى وأبو النور, 
د عمى مف ىنا كانت ىذه المحاكلة في تصميـ برنامج قائـ عمى إستراتيجية التعمـ النشط الذم يعتم

التقكيـ (  –التنفيذ  –المشاركة الفعمية كالفعالة لممعممة لمعمؿ عمى تطكير الكفايات األدائية ) التخطيط 
لمعممات رياض األطفاؿ , كجعميف أكثر كفاءة في عمميف كزيادة قدرتيف عمى المتابعة كاالستمرار ألف 

لشعكر بالتفكؽ كالقدرة عمى االستمرار التدريب يحكؿ دكف شعكر المعممة بالعجز عف متابعة العمؿ إلى ا
 العطاء .
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 :Research Problemثانيًا :مشكمة البحث 
مرحمة التربية ما قبؿ المدرسية , مرحمة غير إلزامية في معظـ األنظمة التربكية العالمية , كال تدخؿ  تعتبر

في السمـ التعميمي , كنظران ألف الغالبية العظمى مف ىذه المؤسسات تتبع لجيات خاصة أك أىمية غير 
الشركط عمى الغالب حككمية , اختمفت شركط كمكاصفات المعممات العامبلت فييا , حيث أخذت ىذه 

طابعان اقتصاديان كشخصيان , أكثر مما أخذت طابعان تربكيان أك أكاديميان   كىذا ما أكدتو الكثير مف 
التي ( 2011) ديب ,  التي أجريت في مدينة مسقط , كدراسة( 2005,أبكحرب الدراسات مثؿ دراسة )

حيث أشارت ىذه مدينة دمشؽ ,التي أجريت في  (2012أجريت في جامعة البعث , كدراسة )رمك ,
الدراسات لكجكد قصكر في أداء المعممات بصكرة عامة كقد أكدت النتائج إلى أف المشكمة عمى الغالب 

 تعكد لنقص تأىيؿ عدد كبير مف المعممات  العامبلت في ىذه الرياض. 

الرؤية نحك تعييف العامبلت في الرياض في تطكر مستمر , فقد أدل التطكر المستمر في  لكف
كسائؿ االتصاؿ , كفي المجاالت كافة , كالتغيرات العممية كالتقانية إلى التأكيد عمى مبدأ التعمـ الذاتي 

لى التساؤؿ حكؿ أىمية المعممة كدكرىا الريادم في مجمؿ العم ميات التربكية كالتربية المستمرة , كا 
 (222, 2005)عمي ,كالتعميمية .

, تربية الحديثة مف مسؤكليات جديدةكانطبلقان مف أىمية دكر المعممة في ضكء ما تفرضو فمسفة ال 
كما تتطمبو مف أداء لمكجبات كاألدكار المككمة إلييا , كاف البد مف العمؿ عمى تطكير الكفايات األدائية 

تنميتيا , حيث أصبح مف األكلكيات البلزمة لمعمؿ التربكم ,الحاجة إلى لمعممات الرياض كالعمؿ عمى 
إعداد المعممات العامبلت في رياض األطفاؿ , لذلؾ فقد اتجيت األنظمة التربكية الحديثة نحك مسألة 

ممة , فالمعالتعممية -ي العممية التعميمية إعداد المعممات كتدريبيف إيمانان منيا بالدكر الريادم لممعممة ف
الجيدة ىي المعممة القادرة عمى تخطيط كتنظيـ المكاقؼ التعميمية كتكييؼ أدائيا في ضكء المعطيات 

 المتكافرة لتحقيؽ األىداؼ التربكية ليذه المرحمة.

كدراسة  (  2011)ديب, , ( 2012رمك , كقد أكدت معظـ الدراسات الحديثة منيا دراسة )
عمى كجكد قصكر  لدل المعممات بصكرة عامة في الكفايات األدائية كلعؿ ( 2010)العاجز كالمكاح , 

السبب في ذلؾ يعكد لنقص تأىيؿ عدد كبير مف المعممات حيث أف غالبيتيف يفتقرف لئلعداد التربكم 
بعد مدارس  –الصحيح أك لكجكد مجمكعة مف المشكبلت أثناء تطبيؽ التربية العممية منيا ) ضيؽ الكقت 

قمة التكاصؿ بيف المشرفيف كالطمبة المعمميف( كقد أكدت ىذه الدراسات  –كثرة العطؿ الرسمية  –التطبيؽ 
عمى ضركرة العمؿ عمى تنمية كتطكير الكفايات األدائية لمثؿ ىؤالء المعممات مف خبلؿ  اعتماد التطبيؽ 

لعامة كطرائؽ التدريس العممي , كالذم يتيح الفرصة لممارسة عممية التعمـ , كتطبيؽ المعارؼ كالقكاعد ا
ليفعؿ عمميتي التعميـ كالتعمـ ك ينشط باستراتيجياتو المتنكعة التي تدرس نظريان , كيأتي التعمـ النشط 
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المتعمـ كيجعمو يشارؾ بفاعمية كأف يعمؿ كيفكر فيما يتعممو حتى يستطيع اتخاذ القرارات كالقياـ 
 . باإلجراءات البلزمة في التطكير كالتغيير كالتقكيـ 

كقد الحظت الباحثة مف خبلؿ الدراسة االستطبلعية التي أجرتيا حيث قامت بمشاىدة عدد مف 
المعممات في عدد مف الرياض باإلضافة لما الحظتو الباحثة مف خبلؿ عمميا كمشرفة لمادة التربية 

رياض  العممية مف خبلؿ تطبيؽ دركس المشاىدة لطبلب التربية العممية كجكد قصكر في أداء معممات
األطفاؿ كتدف مممكس في الكفايات األدائية ) التخطيط _ التنفيذ _ التقكيـ ( , كلعؿ السبب في ذلؾ يعكد 
لنقص التأىيؿ العممي المناسب لممعممات أك ضعؼ إعدادىف كعدـ كفاية الدكرات التدريبية كالمتابعة 

 .  المستمرة ليف , أك غمبة الطابع النظرم عمى العممي في ىذه الدكرات

كمف ىنا شعرت الباحثة بضركرة العمؿ عمى تحسيف الكفايات األدائية لمثؿ ىؤالء المعممات مف 
خبلؿ تصميـ برنامج قائـ عمى إستراتيجية التعمـ النشط , ككف مثؿ ىذا النمط مف التعميـ يسيـ في زيادة 

ضافة مزيد مف المتعة لممكاقؼ التعمـ , قد  أشارت الكثير مف ا لدراسات مثؿ دراسة ) بنا, فرص التعمـ كا 
إلى  التي أجريت في مدينة مكة المكرمة ( 2009) المداح ,  التي أجريت في مدينة دمشؽ ك( 2011

باإلضافة لفاعمية الكرش  كاستراتيجيات التعمـ التعاكني كالتعميـ المصغر فاعمية  إستراتجية التعمـ النشط
( , حيث  فكير العميا ) كالتحميؿ كالتقكيـف استخداـ لمياـ التالتعميمية نظران لما تتطمبو ىذه اإلستراتيجية م

تجعؿ المتعمميف يقكمكف بعمميات كالمبلحظة كالكصؼ كالتفسير كالتنبؤ كاالستنتاج كتسيـ في بناء المتعمـ 
لمعرفتو بنفسو مف خبلؿ التفاعبلت االجتماعية مع اآلخريف كمع مكضكع التعمـ كبالتالي تسيـ في تحقيؽ 

 ؼ التي كضعت مف أجميا , األمر الذم يؤدم لزيادة فاعمية عممية  التعمـ بصكرة عامة. األىدا

 كيمكف تحديد مشكمة البحث في اإلجابة عف السؤاؿ التالي : 

_ ما فاعمية برنامج قائـ عمى استراتيجية التعمـ النشط في تطكير الكفايات األدائية لمعممات رياض 
 األطفاؿ ؟ 

 :Importance Researchثالثًا :أىمية البحث 
 تنبع أىمية البحث : 

مف أىمية إعداد معممة الركضة كتدريبيا التدريب السميـ سكاء قبؿ الخدمة أك أثناء الخدمة  -1
التأكيد عمى معرفة  جكانب القصكر في الكفايات األدائية لدييا ك كالعمؿ عمى تطكير أدائيا ك 
تقانيا لكفايات المينية كاألدائية بما يسيـ في زيادة قدرتيا عمى ا ذهلي ضركرة امتبلكيا كا 

 تحقيؽ أىداؼ العممية التعميمية .
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كنمط مف أنماط  ) التعميـ المصغر , التعمـ التعاكني( التعمـ النشط استراتيجيةمف أىمية  -2
عمية التعمـ المعاصر كالذم ينظر لممتعمـ عمى أنو محكر العممية التعميمية كبالتالي زيادة فا

 التعمـ.

استجابة لما ركزت عميو النظريات التربكية الحديثة في بناء البرامج  ىذا البحث أتى ككف -3
التدريبية باالعتماد عمى منيج التعمـ النشط مما يشجع المتدربيف عمى االستفادة منو 

 كالمشاركة فيو. 

 : Purpose Researchرابعًا :أىداف البحث 

 ييدؼ ىذا البحث إلى: 

لدل  " التخطيط , التنفيذ, التقكيـ " برنامج بالتعمـ النشط لتطكير الكفايات األدائيةتصميـ  -
, كلتحقيؽ ىذا اليدؼ قامت الباحثة بتدريب المعممات كفؽ استراتيجيات التعمـ  معممات الرياض

 . النشط " التعمـ التعاكني , التعميـ المصغر " 
 ألىداؼ المتكاخاة منو. قياس فاعمية ىذا البرنامج كقدرتو عمى تحقيؽ ا -

 Research Questionخامسًا :أسئمة البحث: 
 التعمـ النشط ؟  استراتيجيةما أىمية  -

 في تنميتيا ؟  االستراتيجيةما الكفايات األدائية التي يمكف أف تسيـ ىذه  -

 ما فاعمية برنامج بالتعمـ النشط في تطكير الكفايات األدائية لمعممات الرياض. -

 Research Hypothesesسادسًا :فرضيات البحث: 

( بيف متكسط درجات أفراد  0,5,ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ) .1
العينة التجريبية كمتكسط درجات أفراد العينة الضابطة عمى االختبار القبمي لقياس الكفايات 

 األدائية .
( متكسط درجات أفراد العينة 0,5,مستكل الداللة )ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند  .2

التجريبية كمتكسط درجات أفراد العينة الضابطة عمى االختبار البعدم لقياس فاعمية 
 البرنامج.

(  بيف متكسط درجات  0,5,ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة )  .3
 لصالح التطبيؽ البعدم .أفراد العينة التجريبية قبؿ تطبيؽ البرنامج كبعده 

( بيف متكسط درجات أفراد  0,5,ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة )  .4
 .  خبرةر البعدم حسب متغير سنكات الالعينة التجريبية عمى االختبا
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( بيف متكسط درجات أفراد  0,5,ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة )  .5
 .جريبية عمى االختبار البعدم حسب متغير المؤىؿ العمميالعينة الت

 : Approach Research سابعًا : منيج البحث : 

 إلتماـ البحث الحالي استخدمت الباحثة : 

لمكشؼ عف العبلقة بيف المتغير المستقؿ ) البرنامج التدريبي المقترح (  التجريبي:شبو  المنيج 
 شبو ( كيعرؼ المنيجالمعممات عمى االختبار التحصيمي كبطاقة المبلحظةدرجات كالمتغيرات التابعة )

التجريبي بأنو: تغيير متعمد كمضبكط لمشركط المحددة لكاقعة معينة كمبلحظة التغيرات الناتجة في ىذه 
 الكاقعة ذاتيا كتفسيرىا.

, ابعة في التجربةأك المتغيرات التأك ىك: محاكلة ضبط كؿ العكامؿ األساسية المؤثرة في المتغير 
ماعدا عامؿ كاحد يتحكـ فيو الباحث كيغيره عمى نحك معيف بقصد تحديد كقياس تأثيره عمى المتغير أك 

 (83,  2008) منصور وآخرون ,المتغيرات التابعة . 

 ثامنُا : حدود البحث : 

لمحافظة تـ تطبيؽ ىذا البحث عمى عينة مف معممات رياض األطفاؿ التابعة الحدود المكانية: 
 دمشؽ.

مف العاـ الدراسي  كحزيراف نيساف مشير  في الفترة الممتدة بيف: طبؽ ىذا البحث  الحدود الزمانية
2,14  _2,15 . 

(معممة ,4عينة مف معممات رياض األطفاؿ في محافظة دمشؽ بمغ عددىا ) الحدود البشرية:
 ( معممة  عينة تجريبية .  ,2( معممة عينة ضابطة ك ),2)

برنامج تدريبي مصمـ كفؽ استراتيجة التعمـ التعاكني ) التعميـ المصغر , التعمـ العممية :  الحدود
  لقياس أثر ىذا البرنامج عمى كفايات معممات رياض األطفاؿ األدائية .  التعاكني ( , بطاقة مبلحظة
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 تاسعًا : أدوات البحث: 

 اشتممت أدكات البحث عمى:

 امتبلؾ معممات رياض األطفاؿ لمكفايات األدائية. اختبار قبمي / بعدم لقياس مدل -

 برنامج قائـ عمى إستراتيجية التعمـ النشط لتطكير الكفايات األدائية لمعممات الرياض . -

 بطاقة مبلحظة صممتيا الباحثة لقياس مدل امتبلؾ المعممات لمكفايات األدائية . -

 عاشرًا : مجتمع البحث وعينتو :

 مجتمع البحث:

 عممات الرياض في محافظة دمشؽ.جميع م
رياض ( معممة مف معممات ,4بمغ عددىا )ىي " عينة مقصكدة مف مجتمع الدراسة  عينة البحث:

( معممة عينة تجريبية تـ اختيارىا بطريقة ,2( معممة عينة ضابطة ك),2األطفاؿ بمحافظة دمشؽ )
 مع الدراسة األصمي "  مقصكدة , كمف ثـ استخداـ تمؾ النتائج كتعميميا عمى كامؿ مجت

 أحد عشر : متغيرات البحث: 

يعرؼ بأنو " المتغير الذم يبحث أثره في متغير آخر , كلمباحث القدرة عمى  المتغير المستقل :
 (24,  2003) عبيد ,التحكـ فيو لمكشؼ عف اختبلؼ ىذا األثر باختبلؼ قيمتو أك فئتو , أك مستكياتو " 

كالمتغيرات المستقمة في ىذا البحث ىي :برنامج بالتعمـ النشط لتطكير الكفايات األدائية لمعممات   
 الرياض  , عدد سنكات الخبرة لدل المعممات , المؤىؿ العممي.

المعممات عمى االختبار البعدم لقياس فاعمية البرنامج المعد لتطكير الكفايات  درجةالمتغير التابع : 
, كأداء عمى بطاقة المبلحظة لقياس أثر البرنامج عمى تطكر األداء  عممات رياض األطفاؿاألدائية لم

 . لدل المعممات قبؿ تطبيؽ البرنامج كبعده 

 مصطمحات البحث والتعريفات اإلجرائية:

"التعمـ الذم يجعؿ المتعمـ محكر كؿ المكاقؼ , بحيث يستثمر قدراتو العقمية كالحركية  التعمم النشط:
 (2000,440) الحيمة,يمتمكو مف دكافع مف أجؿ أف يككف مشاركان إيجابيان في العممية التعممية .كما 

كيعرؼ أيضان: طريقة تعمـ كتعميـ في آف كاحد, يشترؾ فييا الطمبة بأنشطة متنكعة تسمح ليـ 
المتعممكف في اآلراء في باإلصغاء اإليجابي كالتفكير الكاعي كالتحميؿ السميـ لمادة الدراسة, حيث يتشارؾ 

 (33, 2006) سعادة,كجكد معمـ عممية التعمـ مما يدفعيـ نحك تحقيؽ ىدؼ التعمـ.
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التعريؼ اإلجرائي لمتعمـ النشط: طريقة تعمـ كتعميـ يشترؾ فييا المتعممكف في عمؿ أشياء تحثيـ 
يدة تمكنيـ مف استخدميا عمى التفكير فيما يتعممكنو إلكسابيـ الخبرات كالميارات كالمعمكمات بصكرة ج

 كتطبيقيا في حياتيـ.

معممة الركضة :"ىي اإلنسانة التي تقكـ بتربية األطفاؿ في الركضة داخؿ غرفة النشاط كخارجيا 
 مف خبلؿ تعايشيا اليكمي مع عمميا إلى تحقيؽ األىداؼ التربكية لمركضة ." 

    (2005,16)مرتضى , أبكالنكر , 

إجرائيان : ىي المربية التي تيتـ برعاية األطفاؿ داخؿ الركضة لتساىـ كتعرؼ معممة الركضة 
بتحقيؽ األىداؼ التربكية لرياض األطفاؿ في تحقيؽ النمك المتكازف لؤلطفاؿ مف كافة النكاحي الجسمية 

 كالعقمية كالنفسية كاالجتماعية .

ممبلحظة كالقياس كالقدرات الكفايات األدائية لمعممات الرياض : "مجمكعة مف الميارات القابمة ل
العقمية كاألدائية كالنفسية كالجسدية كاالجتماعية التي تمكف المعممة مف أداء األنشطة في الركضة بأقؿ 

 مايمكف مف الجيد كالكمفة كالكقت بما يحقؽ األىداؼ التربكية المتعمقة بتربية طفؿ الركضة .. "

 ( 2005,19تضى ,أبوالنور ,) مر                                          

ككفايات معممة الركضة : "ىي مجمكعة الخصائص كالمؤىبلت التي ينبغي أف تمتمكيا معممة 
الركضة كالتي تمكنيا مف التفاعؿ مع األطفاؿ مف جية كمع البيئة مف جية آخرم عمى اعتبار أف 

العمؿ بأداء يتمتع بالكفاءة الكفاية تتمثؿ في القدرة عمى فعؿ شيء كالحصكؿ عمى نتائج متكقعة ,أم 
 (189, 2006)الشماس , السناد ,  كالفاعمية ."

الدرجة التي تحصؿ عمييا المعممة عمى االختبار أما التعريؼ اإلجرائي كفايات معممة الركضة : 
 التحصيمي القبمي /البعدم كبطاقة المبلحظة لقياس مدل امتبلكيا الكفايات األدائية كالمينية.

 

 

 

 
  



10 
 

 الثانيالفصل 
 الدراسات السابقة

 المقدمة .
 أواًل : الدراسات العربية المتعمقة بالتعمم النشط .

 ثانيًا : الدراسات األجنبية المتعمقة بالتعمم النشط .

 ثالثاً  : الدراسات العربية المتعمقة بكفايات معممة الروضة .

 رابعًا : الدراسات األجنبية المتعمقة بكفايات معممة الروضة .

 مسًا : الدراسات العربية المتعمقة بالتدريب أثناء الخدمة .خا

 سادسًا : الدراسات األجنبية المتعمقة بالتدريب أثناء الخدمة.

 سابعًا : التعميق عمى الدراسات السابقة .

 ثامنًا : موقع الدراسة الحالية من الدراسات السابقة .
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 الفصل الثاني
 الدراسات السابقة

يعرض ىذا الفصؿ مجمكعة مف الدراسات كالبحكث السابقة ذات الصمة بمكضكع البحث الحالي 
كالتي تشمؿ دراسات تتعمؽ بالتعمـ النشط كاستراتيجياتو كدراسات تتعمؽ بكفايات معممة الركضة ,كدراسات 

الت جرت في تتعمؽ بالتدريب المعممات أثناء الخدمة ,  كتـ عرض ىذه الدراسات كأمثمة كنماذج لمحاك 
إطار البحث كذلؾ لبلسترشاد بمنيجيتيا كاالستفادة مف أدكات البحث المستخدمة فييا , كالنتائج التي تـ 

 التكصؿ إلييا كالمسائؿ التي طرحتيا , كلبياف مكقع الدراسة الحالية مف الدراسات السابقة .  

 أواًل : دراسات تتعمق بإستراتيجيات التعمم النشط:

 (  :2003)دراسة المشرفي .1

لتنمية كفايات تعميم التفكير اإلبداعي لدى الطالبات المعممات بكمية رياض مقترح فاعمية برنامج  "
 األطفال "

 ىدف الدراسة :

ىدفت الدراسة إلى تعرؼ عمى فاعمية برنامج مقترح في تنمية كفايات التفكير اإلأبداعي لدل  -
 الطالبات المعممات بكمية  رياض األطفاؿ .

عمى فاعمية البرنامج المقترح في تنمية التفكير اإلبداعي لدل أطفاؿ الطالبات تعرؼ  -
 المعممات بكمية رياض األطفاؿ .

 مكان الدراسة : اإلسكندرية , مصر.

 عينة الدراسة: 

 جامعة اإلسكندرية . -عينة مف الطالبات المعممات بالفرقة الثالثة بكمية رياض األطفاؿ 

عينة مف أطفاؿ الركضة الذيف تدرس ليـ ىؤالء الطالبات المعممات بالفرقة الثالثة أثناء فترة التربية 
 العممية . 

 أدوات الدراسة :

 اختبار تحصيمي في كفايات تعميـ التفكير اإلبداعي .                         

    بطاقة مبلحظة أداء كفايات تعميـ التفكير اإلبداعي .           

 .اختبار التفكير اإلبداعي لطفؿ مرحمة رياض األطفاؿ
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 نتائج الدراسة : 

استخداـ "التدريس المصغر" قد ساعد عمى أداءات الطالبات المعممات لكفايات  التفكير  -
اإلبداعي بصكرة أفضؿ , أم أف أسمكب التدريس المصغر يتسـ بالفاعمية في  تنمية كفايات 

 تعميـ التفكير اإلبداعي.
قد أثبت البرنامج  فاعمية في الجانب النظرم منو كبما تضمنو مف خمفية نظرية عف ك   -

اإلبداع كعكاممو كأىميتو ككيفية تنميتو , كدكر معممة رياض األطفاؿ في تنمية التفكير 
اإلبداعي لدل   أطفاليا , كما زكدت الطالبات المعممات "عينة البحث" ببدائؿ متعددة 

د مكاجية أم مشكمة مما قد يحقؽ ليا الشعكر بالرضا كالنجاح تستطيع أف تستخدميا عن
كالكعي بإمكاناتيا اإلبداعية , كقد يككف أيضان عامبلن مساعدان في إعادة إدراؾ الطالبات 
المعممات لمقضايا المختمفة بصكرة أكثر كفاءة, كبالتالي يككف ذلؾ دافعان قكيان لحثيف عمى 

حكؿ اإلبداع بصكره المختمفة , كالبحث عف حمكؿ كأفكار التعمؽ في اىتمامات معينة تتركز 
 كاستجابات جديدة غير مألكفة 

تدريب الطالبات المعممات عمى الجانب العممي مف البرنامج أدل إلى تنمية أدائيف في  -
 كفايات تعميـ التفكير اإلبداعي بمستكل أعمى مف القياس القبمي.

ي ألطفاليف أدل إلى تنمية القدرات اإلبداعية لدييـ تدريس الطالبات المعممات التفكير اإلبداع -
في مجاالت األنشطة المختمفة كالمتمثمة في " النشاط القصصي , النشاط الفني , النشاط 

 الحركي , النشاط المكسيقي " بمستكل أعمى مف القياس القبمي.

 (: 2009دراسة المداح ) .2

اليندسية واالتجاه نحو الرياضيات لدى "أثر استخدام التعمم النشط في تحصيل بعض المفاىيم 
 تمميذات الصف الخامس االبتدائي".

 اليدؼ : ىدفت الدراسة إلى :

 معرفة أثر استخداـ التعمـ النشط في تحصيؿ بعض المفاىيـ اليندسية كاالتجاه نحك الرياضيات .

 التعرؼ عمى العبلقة االرتباطية بيف التحصيؿ كاالتجاه نحك الرياضيات .

 دراسة : أجريت الدراسة في المممكة العربية السعكدية بمدينة مكة المكرمة .مكاف ال

( تمميذة مف تمميذات الصؼ الخامس االبتدائي مف 68العينة: طبقت الدراسة عمى عينة بمغ عددىا )
( تمميذة كاآلخر مجمعة ضابطة 34مدرستيف, حيث تـ اختيار فصميف أحدىما المجمكعة التجريبية )

 .( تمميذة34)
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 أدكات الدراسة : 

 اختبار المفاىيـ المعد مف قبؿ الباحثة . 

 مقياس االتجاىات نحك الرياضيات . 

 نتائج الدراسة : تكصمت الدراسة إلى النتائج التالية : 

تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطي درجات المجمكعة الضابطة كالتجريبية في التطبيؽ 
 المفاىيـ اليندسية لصالح المجمكعة التجريبية .البعدم الختبار تحصيؿ 

كجكد عبلقة ارتباطيو ذات داللة إحصائية بيف التحصيؿ كاالتجاه نحك الرياضيات لدل تمميذات 
 الصؼ الخامس االبتدائي البلتي استخدمف التعمـ النشط.

 ( : 2009دراسة سمطان ) .3

ل تالمذة الصف الرابع من التعميم " أثر برنامج تعميمي قائم عمى التعمم التعاوني في تحصي 
 األساسي في مادة العموم والتربية الصحية ".

 ىدؼ الدراسة : 

تصميـ برنامج قائـ عمى أسمكب التعمـ التعاكني لتدريس مادة العمكـ كالتربية الصحية , يمكف أف 
 يسيـ في زيادة تحصيؿ التبلميذ .

كب التعمـ التعاكني في تحصيؿ تبلمذة الصؼ التعرؼ عمى أثر البرنامج التعميمي القائـ عمى أسم
الرابع مف الحمقة األكلى في التعميـ األساسي . مقارنة بنظرائيـ الدراسيف لمكحدات نفسيا مف مادة العمـك 

 كالتربية الصحية بالطريقة العادية .

لبلذقية مكاف الدراسة : تـ إجراء الدراسة عمى عينة مف تبلمذة الصؼ الرابع األساسي في محافظة ا
 ( تمميذ مقسمة لمجمكعتيف ضابطة كتجريبية . ,,1كقد بمغ عدد أفراد العينة )

 أدكات الدراسة : 

برنامج تعميمي مقترح لتدريس مادة العمكـ كالتربية الصحية لمصؼ الرابع مف الحمقة األكلى في 
 التعمـ التعاكني .التعميـ األساسي , مصمـ كفؽ ثبلث استراتيجيات تدريسية قائمة عمى أسمكب 
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 اختبار  تحصيمي .

 نتائج الدراسة :

تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسط درجات المجمكعة التجريبية كمتكسط درجات المجمكعة 
 الضابطة بعد تطبيؽ البرنامج التعميمي عمى اختبار التحصيؿ الدراسي في القياس البعدم . 

عة التجريبية التي تعممت الكحدات التعميمية الثبلث المصممة تشير النتائج إلى تفكؽ تبلمذة المجمك 
كفؽ استراتيجية التعمـ التعاكني عمى تبلمذة المجمكعة الضابطة التي تعممت الكحدات نفسيا بالطريقة 
التقميدية في التحصيؿ المعرفي , كما تشير النتائج إلى تفكؽ الذككر كاإلناث في المجمكعة التجريبية عمى 

 اإلناث في المجمكعة الضابطة .الذككر ك 

 ( :2009دراسة شيبان ) .4

" أثر استخدام استراتيجية التعمم التعاوني في تعميم بعض مفاىيم مادة التربية االجتماعية عمى 
 التحصيل المعرفي " 

ىدؼ الدراسة : ىدفت الدراسة إلى معرفة أثر استراتيجية التعمـ التعاكني في تعميـ بعض مفاىيـ 
التربية االجتماعية عمى التحصيؿ المعرفي لدل طمبة المجمكعة التجريبية مقارنة بزمبلئيـ الذيف مادة 

 تعممكا المفاىيـ نفسيا بالطريقة التقميدية .

 مكاف الدراسة : أجريت الدراسة في كمية التربية جامعة دمشؽ .

ي , تحميؿ المضمكف أدكات الدراسة : استخدـ في ىذه الدراسة برنامج تعميمي , اختبار تحصيم
 كقائمة الشطب المعدة لقياس مدل اكتساب التبلميذ لمميارات االجتماعية المطمكبة .

 نتائج الدراسة : خمصت ىذه الدراسة إلى النتائج التالية :

كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في التحصيؿ بيف المجمكعة الضابطة كالتجريبية ككانت لصالح 
 المجمكعة التجريبية .

 ـ كجكد أثر لمتغير الجنس عمى التحصيؿ المعرفي في استراتيجية التعمـ التعاكني .عد

 (:2011دراسة بنا ) .5

 . "الميارات الحياتية لدى الطفل ضستخدام التعمم النشط في تنمية بع" أثر ا

  اليدؼ: ىدفت الدراسة إلى:

 . إعداد قائمة بالميارات الحياتية البلزمة لطفؿ الركضة -

 قائـ عمى أنشطة التعمـ النشط لتنمية بعض الميارات الحياتية لدل الطفؿ .بناء برنامج  -
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 قياس فاعمية البرنامج المصمـ في تنمية بعض الميارات الحياتية لدل طفؿ الركضة .  -

 مكاف الدراسة :

 أجريت ىذه الدراسة في محافظة حمب . 

 اض األطفاؿ الفئة الثالثة . ( طفبلن كطفمة , مف أطفاؿ ري,6العينة : بمغ عدد أفراد العينة )

 أدكات الدراسة:

 قائمة بالميارات الحياتية التي صممتيا الباحثة.   -
 برنامج مقترح معد مف أنشطة -
 بطاقة مبلحظة صممتيا الباحثة لمتأكد مف اكتساب طفؿ الركضة لمميارات الحياتية .  -

 نتائج الدراسة:

المجمكعتيف الضابطة كالتجريبية لمقياس يكجد فركؽ دالة إحصائيان بيف متكسطي درجات  -
الميارات الحياتية لصالح المجمكعة التجريبية في التطبيؽ البعدم لمقياس الميارات 

 الحياتية .
ال يكجد فرؽ داؿ إحصائيان بيف متكسط درجات ) الذككر كاإلناث( لممجمكعة التجريبية في  -

 الكمية لممقياس . التطبيؽ البعدم لمقياس الميارات الحياتية عمى الدرجة
فعالية البرنامج المعد كفؽ إستراتيجية التعمـ النشط في تنمية الميارات الحياتية لدل  -

 األطفاؿ.
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 ثانيا: الدراسات األجنبية حول التعمم النشط : 
 ( (McCarthy & Anderson, 2000وأندرسون  دراسة مكارثي -1

" Active Learning Techniques versus Traditional Teaching 
Styles Two Experiments from History and Political Science." 

 " أساليب التعمـ النشط كأساليب التعميـ التقميدية في  التاريخ كالعمـك السياسية "

 ىدؼ الدراسة :

ىدفت الدراسة إلى استقصاء أثر التعمـ النشط بأساليبو المتنكعة بما فييا لعب األدكار الجمعي 
كاألنشطة التعميمية التعاكنية كأساليب فاعمة في تنكيع األنشطة التعميمية لطمبة الجامعات مقارنة مع 

 أساليب التدريس التقميدية .

 نتائج الدراسة :

أظيرت نتائج الدراسة أف الطمبة الذيف تعممكا باستخداـ أساليب التعمـ النشط أحرزكا نتائج أفضؿ مف 
 خداـ أساليب التدريس التقميدية في االختبارات التحصيمية كاختبارات تقييـ األداء . أقرانيـ الذيف تعممكا باست

 : (   2007وبوين)  وبوالرد ومايرز وبوكس ترابان دراسة -2

(Taraban, R.; Box, C.; Myers, R.; Pollard, R; & Bowen,) 
" Effects of Active Learning Experiences on Achievement, 

Attitudes, and Behaviors in High School Biology." 
 " أثر توظيف التعمم النشط في التحصيل الدراسي واتجاىات وسموكات الطمبة لممرحمة الثانوية" 

 ىدؼ الدراسة :

ىدفت الدراسة إلى استقصاء أثر تكظيؼ استراتيجيات التعمـ النشط في التحصيؿ الدراسي كاتجاىات 
اء لممرحمة الثانكية , كتـ تصميـ مختبريف لمتعمـ النشط في مادة األحياء كسمككات الطمبة في مادة األحي

في إحدل المدارس الثانكية بكالية تكساس األمريكية , كقسـ الطمبة إلى مجمكعتيف ,مجمكعة ضابطة 
 كمجمكعة تجريبية .

 نتائج الدراسة :
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شط داخؿ المختبر استخدـ صحائؼ أظيرت النتائج أنو حيف كظؼ المعمـ المتعاكف استراتيجيات التعمـ الن
, كأداء الطمبة اتخذ الطابع التشاركي \كرؽ أقؿ , ككانت ممارساتو تعتمد بشكؿ أكبر عمى أداء الطمبة 

 كالتعاكني .

الطمبة الذيف تعممكا في مختبر التعمـ النشط قد اكتسبكا قدران أكبر مف محتكل المادة التعميمية مقارنة 
 رفة الصؼ العادية . بأكلئؾ الذيف تعممكا في غ

تكظيؼ التعمـ النشط يسيـ في زيادة فاعمية الطمبة داخؿ الغرفة الصفية , كيحسف مف اتجاىاتيـ نحك 
التعمـ كيعزز العمؿ التشاركي التعاكني بينيـ , كيعزز التعمـ الذتي لدييـ , كيزيد مف مدل فيميـ لمحتكل 

  المادة التعميمية .
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 األدائية لممعممة والتدريب أثناء الخدمة  :ثالثًا : دراسات الكفايات 
 ( : 2005دراسة أبو حرب ) .1

" الكفايات التدريسية الالزمة لمعممات مرحمة ماقبل المدرسة في ضوء تطوير نماذج المنيج 
 لمقرن الحادي والعشرين "

 ىدفت الدراسة إلى معرفة الكفايات التدريسية المبلزمة لمعممات مرحمة رياضىدف الدراسة : 
األطفاؿ في ضكء تطكير نماذج المنيج لمقرف الحادم كالعشريف كىي " المنيج المطَكر لرياض األطفاؿ 

, منيج يج خطكة فخطكة , المنيج اإلبداعيرفي دكؿ الخميج العربي , منيج إميميا لتعميـ الطفكلة , من
 ىام / سككب , منيج مف طفؿ إلى آخر , منيج منتسكرم .

 عينة الدراسة : 

عينة الدراسة نظريان مف مشاريع المناىج التي طرحت رؤيا جديدة لمكفايات التدريسية التي  تككنت
يجب أف تمتمكيا معممات رياض األطفاؿ في القرف الحادم كالعشريف لكي يتسنى ليف تنفيذ ىذه المناىج 

 عمى الكجو األكمؿ , 

 باإلضافة إلى عينة مف المعممات كالمديرات في مدينة مسقط .
 العاصمة مسقط .الدراسة :  مكان

 أدوات الدراسة:

استبانة اشتممت عمى خمس كفايات تدريسية رئيسة كتحت كؿ كفاية رئيسة تندرج مجمكعة مف 
 الكفايات الفرعية 

 نتائج الدراسة : 

 تكصمت الدراسة إلى مجمكعة مف النتائج :

 حاجة المعممات لجميع الكفايات التدريسية المقترحة . -
تقديرات الكفايات لمعممات ماقبؿ المدرسة بالكظيفة سكاء مديرة أـ معممة , كىذا يدؿ عدـ تأثر  -

عمى اتفاؽ بيف العامميف في تعميـ ماقبؿ المدرسة عمى ضركرة امتبلؾ المعممات لمكفايات 
 التدريسية التي تمكنيف مف القياـ باألعماؿ عمى الكجو األكمؿ داخؿ غرفة النشاط .

رات حسب متغير المؤىؿ العممي , كفسر الباحث ىذه الفركؽ إلى ككف كجكد فركؽ في التقدي -
الكفايات التي تحتاجيا المعممات المكاتي يحممف شيادة البكالكريكس تختمؼ عف معممات الشيادة 
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الثانكية , نظرَا ألف المعممات المكاتي يحممف شيادة الثانكية العامة يعتبرف التدريس في مرحمة 
 تطمب معممة مؤىمة تأىيبلن دراسيان عاليان .ماقبؿ المدرسة ال ي

 ( : 2006دراسة الصقرات ) .2

تخصص معمم الصف في ضوء الكفايات الالزمة لمتدريس وبناء "تقويم أداء الطالبات المعممات 
 ". برنامج تدريبي مقترح وقياس فاعميتو في جامعة مؤتة

 ىدؼ الدراسة : 

.تصميـ برنامج تدريبي مف شأنو رفع الكفايات كالميارات التدريسية لدل الطالبات المعممات ,  1
 مما يسيـ في التطكر الميني في مجاؿ التخصص . 

 .الكقكؼ عمى فاعمية البرنامج التدريبي المقترح . 2

ف قبؿ .تقديـ بطاقة مبلحظة لتقكيـ المستكل األدائي لمطالبات المعممات الستخداميا م 3
 المتخصصيف )المشرفيف التربكييف , المعمميف المتعاكنيف ( قبؿ الخدمة كأثنائيا.

 مكاف الدراسة : أجريت ىذه الدراسة في جامعة مؤتة في األردف . 

 ( معممة .,12( معممة متعاكنة مف المجمكع العاـ )1,1عينة الدراسة: طبقت الدراسة عمى )

 أدكات الدراسة: 

 بطاقة مبلحظة .

 نامج تدريبي لتطكير الكفايات التعميمية لممعممات .بر 

 نتائج الدراسة : 

 أظيرت نتائج الدراسة: 

فاعمية البرنامج المصمـ كتحقيؽ ىدفو في رفع الكفايات كالميارات لمطالبات المعممات  -
 بعد تطبيؽ البرنامج . 

 ( بعنوان :2008دراسة بدران ) .3

 ."التربوية المعاصرة التجاىاتا ضوء في الصف لمعممي التدريسية ات"الكفاي

 ىدفت الدراسة إلى :ىدف الدراسة : 

 كمية في المفتكح التعميـ نظاـ /الصؼ معمـ لطمبة لمعاصرةا التدريسية الكفايات مف قائمة إعداد
 .المعاصرة التربكية االتجاىات ضكء في دمشؽ بجامعة التربية
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لدل طمبة معمـ الصؼ التعميـ المفتكح في التربية تحديد الكفايات التدريسية المتكفرة بدرجة كافية 
 العممية مف كجية نظر مشرفي التربية العممية .

عينتيف متكافئتيف مف طمبة معمـ الصؼ / نظاـ التعميـ المفتكح ) المتخرجيف عينة الدراسة : 
 كالمستجديف ( .

 أدوات الدراسة :

التدريسية  لمكفايات المتخرجيفك  ديفالمستج الطمبة ممارسة درجة لتحديد صفية مبلحظة بطاقة
 المعاصرة.

  نتائج الدراسة : 

 أظيرت الدراسة النتائج التالية : 

كاف لمشركع تعميؽ التأىيؿ التربكم دكر إيجابي في ممارسة الطمبة المتخرجيف لمجمؿ الكفايات  -
التدريسية المعاصرة , ككفايتي التخطيط كالتنفيذ األساسيتيف كبعض الكفايات التدريسية المعاصرة 

 . مف عددىا اإلجمالي(%30.43بنسبة )الفرعية 

( مف مجمؿ %8,70بة الذككر لمكفايات في )بينما كاف لو دكر إيجابي في ممارسة الطم -
( مف الكفايات الرعية لمطمبة ذكم الخبرة عشر سنكات فما %4.35الكفايات الفرعية كبنسبة )

عامان فما أكثر ألم مف الكفايات التدريسية  ,2فكؽ كلـ يكف لو دكر إجابي لممعممات ذكم الخبرة 
 المعاصرة .

 ( بعنوان :2008دراسة العجرمي ) .4

مية برنامج تدريبي مقترح لتطوير الكفايات المينية لطمبة معممي التعميم األساسي بجامعة " فاع
 غزة في ضوء استراتيجية إعداد المعممين " –األزىر 

 ىدف الدراسة :

 األساسي التعميـ معممي الطمبة لدل المينية الكفايات لتطكير تدريبي برنامج بناء إلى الدراسة ىدفت
 . إعدادالمعمميف استراتيجية ضكء في

مجمكعة  ,6( طالب كطالبة تـ تقسيميـ إلى  ,12تككنت عينة الدراسة مف) عينة الدراسة : 
 مجمكعة تجريبية . ,6ضابطة ك

 أدوات الدراسة :

 اختبار تحصيمي .
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 بطاقة مبلحظة األداء .

 ( أسبكع .24البرنامج التدريبي المطبؽ فترة )

 كانت أىـ نتائج الدراسة : نتائج الدراسة : 

كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في متكسط درجات أفراد العينة التجريبية , كمتكسط درجات  -
أفراد العينة الضابطة في القياس البعدم لبلختبار التحصيمي , ككاف لصالح أفراد العينة 

 التجريبية. 

التجريبية , كمتكسط درجات  كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في متكسط درجات أفراد العينة -
, ككاف لصالح أفراد العينة  عمى بطاقة المبلحظةأفراد العينة الضابطة في القياس البعدم 

 التجريبية. 

كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في متكسط درجات أفراد العينة التجريبية , في القياس عدـ  -
البرنامج في احتفاظ الطمبة  , مما يدؿ عمى فاعميةلبلختبار التحصيمي كالتتبعي البعدم

 بالمعمكمات التي اكتسبكىا .
 ( بعنوان : 2009دراسة عويس ) .5

" فاعمية برنامج لتدريب معممات رياض األطفال عمى تنمية بعض ميارات التفكير لدى أطفال 
 الروضة " 

 ىدف الدراسة :

 لى:إ الدراسة ىدفت

دمشؽ لتدريبيف عمى تنمية بعض ميارات بناء برنامج تدريبي لمعممات رياض األطفاؿ في مدينة 
 التفكير لدل أطفاؿ الركضة .

لتحقيؽ ىذا اليدؼ قامت الباحثة بتدريب المعممات كفؽ الطرائؽ التعميمية الحديثة االتالية " الطريقة 
 لتنمية ميارات التفكير لدل األطفاؿ . االكتشافية , التعمـ التعاكني لعب األدكار "

 عينة الدراسة :

شممت العينة مجمكعتيف مف األطفاؿ الضابطة كىي المجمكعة التي لـ تخضع معمماتيا لمبرنامج 
التدريبي كتركت ليـ الحرية في تنمية ميارات التفكير لدل األطفاؿ ,  كالمجمكعة التجريبية كىي 

  المجمكعة التي خضعت معمماتيا لمبرنامج التدريبي المبني كفؽ الطرائؽ التعميمية الحديثة.

 نتائج الدراسة :
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 كانت أىـ النتائج التي تكصمت إلييا ىذه الدراسة :

 .الضابطة المجمكعة عمى التفكير لميارات البعدم االختبار في التجريبية المجمكعة تفكؽ -

تحسف بسيط في أداء المجمكعة الضابطة عمى االختبار البعدم ., كىذه النتائج تؤكد فاعمية  -
 البرنامج التدريبي في إكساب األطفاؿ ميارات التفكير. 

 (:2011ديب ) دراسة .6

:  "تصميم موقع إلكتروني لمتربية العممية وفق نظام التعميم عن بعد لتمكين طمبة عنكاف الدراسة 
 من بعض الكفايات األساسية في التدريس" .معمم الصف 

 ىدؼ الدراسة : 

تصميـ مكقع إلكتركني مقترح عمى اإلنترنت لتدريب الطمبة المعمميف في مادة التربية العممية عف 
 .عض الكفايات األساسية في التعميـبعد , كتمكيف طمبة معمـ الصؼ في كمية التربية بجامعة البعث مف ب

 العممية بطبيعة الكفايات األساسية في التدريس .تعريؼ طمبة التربية 

 تعرؼ دكر المكقع المقترح , في تمكيف الطمبة مف الكفايات األساسية في التدريس.

عينة الدراسة: اختارت الباحثة ثبلث مجمكعات متساكية مف مجمكعات التربية العممية, كتشكؿ 
 ( طالبان معممان.29العينة التجريبية )

 : استخدمت الباحثة في دراستيا:أدكات الدراسة 

مكقع إلكتركني لمتربية العممية , لتعميـ الكفايات التدريسية األساسية في التربية العممية )المجمكعة 
 التجريبية بكمية التربية بجامعة البعث.

 التنفيذ–بطاقة مبلحظة لتحديد مستكل الكفايات التدريسية األساسية في التربية العممية  ) التخطيط 
 القبمي كالبعدم لدل المجمكعة التجريبية . التقكيـ (–

 اختبار تحصيمي قبمي كبعدم .

مقياس اتجاه نحك التدرب مف خبلؿ المكقع االلكتركني المقترح مف كجية نظر أفراد المجمكعة 
 التجريبية.

 منيج الدراسة : استخدمت الباحثة المنيج التجريبي في دراستيا .

 نتائج الدراسة : 
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في المجمكعة -نتائج الدراسة أف لمكقع التربية العممية دكران فاعبلن في تمكيف الطبلب المعمميفأكدت 
 التقكيـ (. -التنفيذ–مف الكفايات األساسية في التدريس )التخطيط  -التجريبية

 ( :2012دراسة رمو ) .7

ألدوارىن "فاعمية برنامج تدريبي قائم عمى الكفايات في إتقان أداء معممات رياض األطفال 
 التربوية ."

 ىدف الدراسة : 

بناء برنامج تدريبي لمعممات رياض األطفاؿ كفؽ منحى الكفايات استنادان إلى المدخؿ السمككي 
لى الدراسات السابقة .  كالمعرفي كا 

 .رياض أألطفاؿ ألدكارىف التربكية قياس فاعمية البرنامج التدريبي المقترح في إتقاف أداء معممات

اتجاىات المعممات نحك كؿ مف : عناصر البرنامج التدريبي " أىداؼ , طرائؽ تدريب , دراسة 
 أدكات تقكيـ "

 ( معممة  مف معممات رياض األطفاؿ في مدينة حمص .,15:  شممت العينة ) عينة الدراسة 

 : نتائج الدراسة 

 :خمصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج وىي 

 إتقاف المعممات ألدكارىف التربكية . فاعمية البرنامج التدريبي في -
عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات أفراد المجمكعة التجريبية كفؽ لمتغير  -

 عدد سنكات الخبرة .

 . تجريبية كفؽ متغير المؤىؿ العمميكجكد فركؽ دالة إحصائيان بيف متكسطات أفراد العينة ال -

 رابعًا : الدراسات األجنبية المتعمقة بكفايات معممة الروضة والتدريب أثناء الخدمة  : 

 (  بعنوان :  Selvn, 2003سيمفن ) دراسة -1

 " الكفايات األدائية األساسية ومدى توافرىا في معممات رياض األطفال " 

-" Basic Performance competency and Measure if Teachers Doing it 
in Kindergarten." 

 :إلى الدراسة ىدفت
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تحديد الكفايات األدائية األساسية كالتعرؼ عمى مدل تكافرىا لدل معممات رياض األطفاؿ في كالية 
بنسمفانيا برعاية مؤسسات تأىيؿ كرعاية الطفكلة المبكرة في الكاليات المتحدة األمريكية , تككنت عينة 

 . مجاؿ إعداد كتدريب المعمميفمجمكعة مف المتخصصيف في الدراسة مف 

 كفاية قسمت إلى سبعة جكانب ىي : 61تكصمت الباحثة إلى قائمة بالكفايات كاشتممت عمى 

 الكفايات البلزمة لمتخطيط لمتعميـ . -1

 الكفايات البلـز تكافرىا لئلعداد لمتعميـ . -2

 الكفايات البلـز تكافرىا لتنفيذ البرامج في الرياض . -3

 إلدارة العممية التعميمية .الكفايات البلزمة  -4

 الكفايات البلزمة لمتفاعؿ مع اآلخريف . -5

 الكفايات البلزمة لمتقييـ . -6

 الكفايات البلزمة لمنمك الميني . -7

( معممة مف معممات رياض األطفاؿ في 150كتـ تطبيؽ بطاقة المبلحظة عمى عينة مؤلفة مف ) 
 التجريبي .لدييـ مف الكفايات باستخداـ المنيج  الكالية كقياس ما

 نتائج الدراسة :

 تحديد قائمة بالكفايات األدائية البلزمة لمعممات رياض األطفاؿ .

 التكجد عبلقة بيف عدد سنكات الخبرة في الرياض كتكافر الكفايات األدائية البلزمة لدل المعممات .

  

 ( بعنوان : " تحسين فاعمية أداء المعممين "   (Coop, 2006كووب دراسة -2
"increasing Teacher Effectiveness"  

 ىدف الدراسة : 

ىدفت الدراسة إلى إعداد قائمة كفايات تدريسية أساسية لممعمميف كمعرفة أىميتيا بالنسبة إلييـ مف 
كجية نظر المختصصيف التربكييف في الكاليات المتحدة األمريكية , كتعرؼ فيما إذا كانت تكجد فركؽ 

 اتيـ ليذه الفركؽ تعزل لمتغير الجنس .دالة إحصائيان بيف تقدير 

 عينة الدراسة :

لتحقيؽ أىداؼ ىذه الدراسة أجرل الباحث مقاببلت مع عينة مف المربيف المتخصصيف كالخبراء 
( تضمنت أسئمة مفتكحة كجيت إلييـ بيدؼ تحديد 289التربكييف في مدارس الصيف بمغ عددىا )
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محاكر أساسية ىي : تخطيط التدريس , تنفيذ , تقكيـ , الكفايات المينية كتضمنت االستبانة خمسة 
 كسائؿ كاألجيزة التعميمية .

 نتائج الدراسة :

 بينت نتائج الدراسة :

( كفاية ضركرية كجاءت تقديرات المعمميف 83حصؿ الباحث مف خبلؿ إجابات المربيف عمى ) -1
( %41.67التدريس ) ( , كفاية تنفيذ%11.66عمى النحك التالي : كفاية التخطيط لمتدريس )

 .( %21.67, الكفايات الشخصية )( %8.33), كفاية استخداـ الكسائؿ التعميمية 

حصائية بيف أىمية الكفايات مف كجية نظر المتخصصيف يمكف إناؾ فركؽ ذات داللة لـ يكف ى -2
أف تعزل لمتغير الجنس في المحاكر كافة, باستثناء محكر الكسائؿ كاألدكات التربكية حيث 

 ت فركؽ لصالح اإلناث . كجد

 :   ( CATCHINGS, 2000)دراسة كاتشنجز ) -3

 بعض أساليب التطوير الميني لممعممين " " بعنوان
" The models of professional Development fo teacher "  

 أىداؼ الدراسة :

المدارس  بعض في الميني التدريب في التقنية تطبيؽ في تساعد التي العكامؿ اكتشاؼ إلى كىدفت
 الكالية ىذه مف فقط ابتدائية مدارس أربعة عمى الدراسة تركزت كقد األمريكية لكيزيانا بكالية االبتدائية
  :مايمي الدراسة ىذه نتائج مف ككاف حالة كدراسة

 .الخدمة أثناء المدارس داخؿ المعمميف تدريب في الحديثة كالتكنكلكجيا التقنية استخداـ ضركرة  -

 .الحديثة المدرسية اإلدارة تدريب في الحديثة كالتكنكلكجيا التقنية استخداـ ضركرة -

 .الحديثة التكنكلكجية األجيزة مف الكافي العدد تكفير -

 التكنكلكجية . األجيزةى عم المعمميف لتدريب بخبراء االستعانة -
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 : التعميق عمى الدراسات السابقة خامساً 
 النشط : الدراسات التي تناولت التعمم 

أكدت معظـ الدراسات عمى فاعمية استخداـ استراتيجيات التعمـ النشط كتفكقيا عمى طرائؽ  1
( ) 2009( , )  سمطان ,2009(,)  المداح , 2010) األسطل  التعميـ التقميدية , منيا دراسات 

 ( 2011( ,  )  بنا , 2009شبيان,

McCarthy & Anderson, 2000) , 2007( , )ترابان , بوكس ) 

ه الدراسات حيث نجد أف دراسة ذتنكعت استراتيجيات التعمـ النشط التي تـ استخداميا في ى 2
, )الرفاعيت األسطؿ اعتمدت ) المناقشة , المحاضرة المعدنلة ( في حيف استخدمت دراسا

) أما دراسة  () استراتيجية التعمم التعاوني (2009(  و) شبيان , 2009(  و) سمطان ,2007
, أما فقد اعتمدت استراتيجية ) التعميـ المصغر ( لمطالبات المعممات   (2003المشرفي,

(  فقد ىدفت تصميـ مكقع إلكتركني لمعمؿ عمى تنمية الحاجات  2011دراسة) ديب ,
 (2000,) مكارثي وأندرسوناعتمدت دراسة  في حيف التدريسية األساسية لدل معممي الصؼ

 ميمية التعاكنية .لعب األدكار كاألنشطة التع
تنكعت العينات التي تـ تطبيؽ برامج التعمـ النشط عمييا حيث نجد أف العينة في دراسة  3

تككنت مف مجمكعة مف الطالبات المعممات باإلضافة إلى عينة مف  (2003)المشرفي, 
كانت (2010( و)  األسطل ,2009( و)سمطان , 2009) المداح, األطفاؿ , , عينة دراسة

 كانت مجمكعة مف أطفاؿ الركضة .( 2011) بنا ,المدارس , أما عينة دراسة ة ذتبلمي

( التعميـ المصغر–التعمـ التعاكني اعتمدت الدراسة الحالية عمى استراتيجيات التعمـ النشط )  4
ككنيا تتناسب مع مكضكع الدراسة مف جية كمع عينة الدراسة الحالية كىف معممات رياض 

 األطفاؿ .

  : الدراسات التي تناولت كفايات معممات رياض األطفال والتدريب أثناء الخدمة 
أشارت معظـ الدراسات إلى التدني الكاضح في أداء المعمميف كالمعممات لبعض الكفايات  .1

 ,(18, ص2005) أبو حرب , البلزمة أثناء ممارسة نشاطيـ التربكم مثؿ دراسات 
قائمة بالكفايات األدائية الكاجب تكافرىا لدل المعممات أكدت الدراسات عمى ضركرة تحديد  .2

( , ) 281, 2006) كووب ,ه القائمة في تصميـ برامج التدريب قيؿ كأثناء الخدمة ذكاعتماد ى
 ( 78,  2008بدران ,

, كفاية ركرة تحديدىا مثؿ كفاية التخطيطذه الكفايات كضاتفقت معظـ الدراسات عمى أىمية ى .3
ذ , كفاية التقكيـ ,كما يتفرع عنيا مف كفايات فرعية مثؿ  صياغة األىداؼ السمككية , التنفي

 .اختيار الكسائؿ التعميمية , طرؽ تقييـ األنشطة 
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اعتمدت معظـ الدراسات عمى بطاقة المبلحظة لتقييـ أداء المعممات أثناء تطبيؽ البرامج  .4
 (2005( ) أبو حرب ,2011( و )  المشرفي ,2012) رمو ,التدريبية مثؿ دراسات 

أظيرت الدراسات األثر الكاضح في أداء المعممات كممارساتيـ التعميمية بعد تطبيؽ البرامج  .5
 (2006(, ) كووب ,2011) المشرفيالتدريبية كساىمت في تنمية كفاياتيـ المينية 

باالتجاىات التربكية الحديثة المتعمقة باألساليب  ذأكصت بعض الدراسات بضركرة األخ .6
التربكية في رياض األطفاؿ , كاالعتماد عمييا عند التعامؿ مع أطفاؿ الركضة , مثؿ 

 (.123,  2003( )) صاصيال ,213,  2003)عويس ,دراسات : 

ى ه البرامج في تحديد الكفايات األدائية التي يسعى البرنامج إلذاستفادت الباحثة مف ى .7
تطكيرىا كفي تحديد  أساليب التعامؿ مع المعممات أثناء تطبيقيا برنامجيا التدريب , كىي 

 .ذاتياستراتيجيات : التعمـ التعاكني ) كرش العمؿ ( , التعميـ المصغر , كأسمكب التعمنـ ال

أثناء ات المعمم تدريب أىمية عمى األجنبية أك منيا العربية ,سكاء السابقة الدراسات تجمع .8
 .ة المعمم أداء مستكل لرفع دائـ تطكير إلى بحاجة التدريب ىذا أف كما الخدمة,

ات لممعمم المقدمة التدريبية البرامج في النظر إعادة ضركرة عمى ىذه الدراسات ركزت كما .9
 لتناسب البرامج ىذه تنكع مع التدريبية, البرامج ىذه كتصميـ تخطيط الخدمة, كمراعاة أثناء

 بما كمتكامؿ شامؿ بشكؿات المعمم لتدريب البرامج ىذه إعداد كضركرة ,اتاحتياجات المعمم
 .الفكرية ك العمميةيف مستكيات مع يتكافؽ كيتناسب

 

  منو الدراسة الحالية من الدراسات السابقة :  استفادتما 

 أفادت الباحثة مف مراجعة الدراسات السابقة مف عدة جكانب أىميا:     

عمى منيجية البحث الدراسة في الدراسات السابقة , كاختيار التصميـ التجريبي  االطبلع -
 لدراستيا , باستخداـ أسمكب القياس القبمي كالبعدم لممجمعتيف الضابطة كالتجريبية .

 اإلفادة مف أدكات الدراسة مف أجؿ تصميـ األدكات في الدراسة الحالية. -

التأكيد عمى ضركرة تنكيع االستراتيجيات المتبعة أثناء تطبيؽ البرنامج التدريبي , باالعتماد  -
عمى المعمكمات كالبيانات الكاقعية كالمحددة, التي تـ ذكرىا في ىذه الدراسات , فبالرغـ مف 
ت تنكع عينات الدراسات السابقة إال أنيا  اتفقت عمى كجكد مجمكعة مف االحتياجات كالكفايا

المشتركة لممعمميف كمعممات رياض األطفاؿ مع مراعاة خصكصية الفئة العمرية التي يتـ 
 التعامؿ معيا في الركضة كالتي يمكف تكظيفيا لخدمة البحث.  

عمى النتائج التي تكصمت إلييا تمؾ الدراسات مما ساعد الباحثة عمى صياغة  االطبلع -
 كبمكرة الفرضيات .
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ات المعمم تدريب محاكر إلى بالتعرؼ السابقة الدراسات مف اليةالح الدراسة استفادت كقد -
 كتصكر صكرة رسـ في منيا كاالستفادة التدريب مجاالت عمى كاالطبلع أثناء الخدمة,

 التكجييات إلى التعرؼ ,كذلؾ الخدمة أثناء األطفاؿ  رياض  معممة   بلتدري  لمتخطيط
 البرامج. ىذه إعداد فيات بالمعمم مباشرة صمةـ لي مف بآراء  األخذ مع المقترح لمتصكر

 : ما اختمفت فيو الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة 

تعد الدراسة الحالية خطكة متكاضعة في تقديـ برنامج يمكف اإلفادة منو كتجريبو في مختمؼ  -
أرجاء القطر مف أجؿ تطكير الكفايات األدائية لمعممة الركضة كبالتالي المساىمة في تطكير 

 العممية التربكية في رياض األطفاؿ . 
 ألطفاؿ (.العينة التي استيدفتيا الدراسة الحالية ) معممات رياض ا -

 : موقع الدراسة الحالية من الدراسات السابقة 
معظـ الدراسات التي تكفرت لمباحثة تناكلت أشكاؿ مختمفة مف استراتيجيات التعمـ ك أشكاؿ  -

مختمفة مف المعرفة , كلكف لـ تتعرض أم منيا لدكر التعمـ النشط في تطكير الكفايات 
 األدائية لممعممة .

ممة لمدراسات السابقة كلكنيا متميزة عنيا في العينة التي استيدفتيا جاءت الدراسة الحالية مك -
 الباحثة كالبرنامج المقترح.

تميزت الدراسة الحالية في تنكع استراتيجيات التعمـ النشط التي استخدمتيا الباحثة كالتي  -
 تسيـ في تطكير الكفايات األدائية لممعممات.
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 الفصل الثالث
 مبادئو ( –خصائصو  –ط ) مفيومو التعمم النشأواًل: 

 

 المقدمة .
 أواًل: مفيوم التعمم النشط .        

 ثانيًا : أىمية التعمم النشط .        

 ثالثًا : خصائص التعمم النشط .        

 رابعًا: مبادئ التعمم النشط .         

 خامسًا :استراتيجيات التعمم النشط .        

 كل من المعمم والمتعمم في التعمم النشط .سادسًا : دور         

 الخاتمة .
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 مبتدئو (  –خصائصو  –ط ) مفيومو لتعمم النشاأواًل: 
 المقدمة : 

إف مستقبؿ تطكير التعميـ  كالعممية التعميمية يتطمب منا جميعان أف نعمؿ عمى زيادة االىتماـ بالمتعمـ  
المتعمـ  محكر العممية التعميمية التعممية,  كتكجيو المعمـ نحك كالمعمـ عمى حد سكاء مف خبلؿ جعؿ 

العصر , كأف نبحث دكمان عف آليات متطكرة ذا أساليب التدريس الحديثة كالتي تتناسب مع مستجدات ى
 ه األىداؼ عمى أرض الكاقع  كفي مؤسساتنا التعميمية .ذتحقؽ ى

آلليات الميمة سعيان نحك تحسيف عممية التعمـ تمثؿ استراتيجية التعمـ النشط أحد أىـ الكسائؿ كا
كالتعميـ , كتحقيؽ الجكدة الشاممة في التعميـ , كنقؿ التعمـ مف الطرؽ التقميدية المعتمدة عمى االستظيار 
كالحفظ إلى طرؽ كاستراتيجيات أكثر إيجابية تعتمد عمى فاعمية المتعمـ كاشتراكو في عممية التعمـ , لتنمية 

ذا البحث عمى تكسيع دائرة النشاط كاءاتو , كيعتمد نجاح التعمـ النشط في ىذكقدراتو ك جكانب شخصيتو 
لمعممة الركضة التي تمثؿ المتعمـ النشط , كيمنحيا قدر كبير مف الحرية كالمشاركة اإليجابية لتنمية 

التعميمية التي تصمـ الميارات كاالقدرات غير التقميدية التي تتمتع بيا  حيث يختمؼ دكرىا في المكاقؼ 
 في ضكء التعمـ النشط عف دكرىا في المكاقؼ التعميمية التقميدية .

 : مفيوم التعمم النشط : أوالً 
ظير مصطمح التعمـ النشط في السنكات األخيرة مف القرف العشريف , كزاد االىتماـ مف قبؿ  

اىات التربكية كالنفسية المعاصرة التربكييف بو بشكؿ كاضح مع بداية القرف الحادم كالعشريف كأحد اتج
ّ  ات التأثير اإليجابي الكبير عمى عممية التعم  ذ ق متعمـ نشط فعاؿ ـ  , فيي تنظر لممتعمـ عمى أف 

ذؿ نشاط مقصكد بطبيعتو يبني معرفتو مف خبلؿ ربط المعرفة السابقة بالمعرفة الجديدة , كتحفزه لب
دة في مكقؼ التعمـ , كمف ثـ تطبيؽ ما تعممو عمى مكاقؼ لممكاءمة بيف المعرفة السابقة كالمعرفة الجدي

جديدة مشابية مف خبلؿ الممارسة الكاقعية , " فالنقطة المركزية في النظرية البنائية ىي األفكار المسبقة 
التي يمكف أف يستخدميا المتعمـ في فيـ الخبرات كالميارات كالمعمكمات الجديدة , كىذا ما انطمقت منو 

 (59,  2010) ماميش ,التعم ـ النشط "  ةياستراتيج

ع المتعمـ كقد تناكؿ الكثير مف التربكييف التعمـ النشط كمفيكـ فعر فو  مسعد بأنو : التعمـ الذم يشج
عمى االستقبللية كاالحتراـ بعيدان عف الطريقة الركتينية كالتمتع بخبرات مرنة بحيث تترابط خبرات التعمـ 

 (89,   2001) مسعد ,اتي .ذالسابقة بتييئة جك مف التفاعؿ كالتعمـ الالجديدة مع الخبرات 

ذلؾ بأف يككف كفي تعريؼ أخر جاء التعمـ النشط : ىك الركيزة األساسية في كرشة العمؿ ك 
المشارككف متفاعميف فاعميف في عممية التعم ـ , ال أشخاص يتمقكف آراء كخبرات المعمـ كيخزنكىا فقط, 
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يككف مبنيان عمى خبرات المشاركيف كمفاىيميـ , حيث تكفر ليـ كرشة العمؿ الفرصة  فالتعمـ ينبغي أف
لمناقشتيا , كنقدىا , كالخركج منيا باستنتاجات , كيسيؿ التعمـ النشط لمدرب المجمكعة الخركج بحمكؿ 

 ( 8,  2000) سروجي ,كبدائؿ لممشاكؿ كالمكضكعات المطركحة خبل العمؿ . 

 في حيف عرفو كؿ مف المقاني كالجمؿ بأف التعمـ النشط ىك : 

التعمـ الذم يشارؾ فيو المتعمـ مشاركة فعالة في عممية التعمـ , مف خبلؿ االقياـ بالقراءة كالبحث 
 كاالطبلع , كمشاركتو في األنشطة الصفية كالبلصفية كيككف المعمـ فييا مكجيان لعممية التعمـ .

 (120,  2003) المقاني والجمل ,
كما عرفو شاىيف : تعمـ قائـ عمى األنشطة المختمفة التي يمارسيا المتعمـ , كينتج عنيا سمككيات 
تعتمد عمى مشاركة المتعمـ الفاعمة كاإليجابية في المكقؼ التعميمي / التعمـ , فالمتعمـ محكر العممية 

بار ما يحيط بيـ , كىـ يتبعكف التكرار التعميمية , فالتعمـ النشط يكفر لممتعمميف فرصة الكتساب كاخت
 كالتقميد كالتجربة كالخطأ ,فيتعممكا  ) أسمع فأنسى , كأرل فأتذكر , كأعمؿ فأفيـ .( 
 (104, 2010)شاىين ,                                                                  

تعمـ تسمح لممتعمميف بالمشاركة الفاعمة كمما سبؽ يمكف تعريؼ التعمـ النشط إجرائيان : ىك طريقة 
في األنشطة المختمفة , بحيث تأخذىـ إلى ما ىك أبعد مف دكر الشخص المستمع السمبي , إلى الشخص 
الذم يأخذ ذماـ المبادرة في األنشطة المختمفة التي يمارسيا مع زمبلئو , كما نو طريقة تدريس تشرؾ 

فيما يتعممكنو إلكسابيـ معمكمات كميارات كقيمان أخبلقية المتعمميف في عمؿ أشياء تحفز تفكيرىـ 
 لتكظيفيا في حياتيـ .

 ثانيًا : أىمية التعمم النشط : 
ف استخدامو ذك فائدة عظيمة لذلؾ فقد أكد الكثير مف التربكيكف  إف لمتعمـ النشط أىمية كبيرة كا 

 عمى ضركرة استخدامو كذلؾ لقدرتو عمى تحقيؽ ما يمي : 

  المتعمميف مف التحدث عما يتعممكه ,, كيكتبكا عنو , كيربطكه بحياتيـ اليكمية "يمكف
 كيطبقكنو فييا .

  يساىـ في تعمـ المتعمميف لممفاىيـ كالمعمكمات التي تثير اىتماميـ , كتذكر المعمكمات التي
 يفيمكنيا.

  عف يتعمـ المتعممكف عف طريؽ العمؿ كالمشاركة بيف المتعمميف كيعطي صكرة كاضحة
 األنماط التي يستخدمكنيا كاالستماع كالفيـ كالتحميؿ كتفسير المعمكمات ."

 ( 52, 2000)عويس ,
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 . يجعؿ التعمـ متعة كبيجة " 
 . ينمي العبلقات االجتماعية بيف المتعمميف , كبينيـ كبيف المدرب 

 . تنمية االتجاىات اإليجابية نحك مكضكع التعمـ , كنحك أنفسيـ كزمبلئيـ 

  الدافعية أثناء التعمـ .ينمي 

 . يزيد مف اندماج المتعمميف في العمؿ 

 . يساعد عمى إيجاد تفاعؿ إيجابي بيف المتعمميف 

 ". د المتعمميف عمى إتباع القكاعد , كينمي لدييـ االتجاىات  (46, 2006)السيد ,يعك 

مف حيث  كمف كجية نظر الباحثة ,إف أىمية التعمـ النشط تأتي مف خصائصو التي يتمتع بيا
المركنة في المكاقؼ التعميمية كالمتعة  التي يمكف أف يضيفيا أسمكب التعمـ النشط عمى العممية التعميمية 
,  كما يمكف أف  يشجع التعاكف بيف المعممات إلتماـ التدريب ك تحقيؽ ىدؼ البرنامج التدريبي كبالتالي 

 ؿ عمى المعرفة  . يحقؽ الغاية مف التعمـ كلكف مع مزيد مف الرغبة في الحصك 

 ثالثًا : خصائص التعمم النشط 

في ضكء التدفؽ المعمكماتي الكبير في ىذه األياـ الذم يتطمب تطكير طريقة لمتعمـ تشجع المتعمميف 
عمى تحمؿ المسؤكلية كالتعامؿ مع ىذا الكـ اليائؿ مف المعارؼ كالمعمكمات , أكدت االتجاىات التربكية 

= تعمـ ) طاقة + معرفة الحديثة عمى ضركرة اعتماد التعمـ النشط , كتفعيمو مف خبلؿ اعتماد معادلة 
أنيا تتيح استخداـ استراتيجيات متنكعة تراعي المبادئ التربكية األساسية في التعمـ كتتطمب  ذنشط ( , إ

 مف المتعمـ الحراؾ كالتفاعؿ كالنشاط كمزيدان مف الدافعية .               

 كيتميز التعمـ النشط بعدة خصائص كقد تـ ذكره بأنو : 

لية متعمـ الجسمية كالعقمية كاالنفعاأم أنو تعمـ يرتبط بحاجات التعمـ ذك معنى,  .1
 كاالجتماعية .

يتضمف معمكمات كميارات كقيـ كاتجاىات قابمة لمبقاء يمكف لممتعمـ االستفادة منيا في  .2
 المستقبؿ .

 االجتماعي ( . –النفسي  –ييدؼ إلى تحقيؽ التكامؿ في النمك ) العقمي  .3

يثير الدافعية لمتعمـ لدل المتعمـ كيييئ لو النجاح , لذلؾ فيك يبعث في نفسو حب التعمـ  .4
 (86, 2008) طربيو ,كاالكتشاؼ كالبحث عف طرؽ كحمكؿ جديد لممشكمة كالتعمـ . 

إف أغمب برامج تدريب معممات رياض األطفاؿ يغمب عمييا الطابع النظرم مف خبلؿ استخداـ 
تقديـ النصائح كالتكجييات لممعممات عف األطفاؿ كطرؽ التعامؿ معيـ , أسمكب المحاضرة أك 

ة التعمـ النشط يمكف أف تسيـ بزيادة يكيمكننا القكؿ إف اعتماد برامج التدريب عمى استخداـ استراتيج
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فاعمية التعمـ لما تتمتع بو  ىذه االستراتيجية مف خصائص تزيد مف فرص نجاح عممية التعمـ 
 يؽ غاية التدريب .لممعممات كتحق

 رابعًا : مبادئ التعمم النشط :
ما  غرفة النشاط كمنيا في النشط التعمـ تنفيذ عند عمييا االستناد ينبغي التي المبادئ مف عدد ىناؾ

 : عمى يعمؿ أف ينبغي النشط التعمـ أف مف ( 2008 ) بدير ذكرتو

 يشكؿ خارجو أك الصؼكاف داخؿ  كاءأؿ سالتفاع ذاى ,كالمتعمميف المعمـ بيف التفاعؿ تشجيع"-
 .المستقبمية كخططيـ قيميـ في يفكركف يجعميـ ,بؿ كتحفيزىـ المتعمميف إشراؾ في ميمان  عامبلن 

بيف المتعمميف , فالتعمـ يتعزز بشكؿ أكبر عندما يككف بشكؿ جماعي , كالتدريس  تشجيع التعاكف -
 .افس كاالنعزاؿالجيد كالعمؿ الجيد يتطمب التشارؾ كالتعاكف كليس التن

تشجيع المتعمميف عمى التعمـ بشكؿ أفضؿ مف خبلؿ التحدث كالكتابة عما يتعممكنو كربطو  -
 بخبراتيـ السابقة , كتطبيقو في حياتيـ اليكمية . 

يعرفكنو تساعدىـ عمى  تقديـ تغذية راجعة سريعة , حيث أف معرفة المتعمميف بما يعرفكنو كما ال -
 ماتعممكه . االسابقة كتقييميا , فالمتعممكف بحاجة إلى أف يتأممك فيـ طبيعة معارفيـ 

ضركرة تكفير الكقت الكافي لمتعمـ ) زمف + طاقة = تعمـ ( كالمتعمـ بحاجة لكقت كافي  -
 كالمتعممكف بحاجة إلى تعمـ ميارة إدارة الكقت , كىي ميارة ليا أثر ىاـ في التعمـ .

 ف كالعمؿ عمى تحقيقيا .كضع تكقعات عالية ألداء المتعممي -

إدراؾ أف الذكاء أنكاع كأف لممتعمميف أساليب تعمـ مختمفة , كالممارسات التعميمية السميمة ىي  -
 التي تراعي ذلؾ التعدد كاالختبلؼ .

 ( 79, 2008) بدير ,
كترل الباحثة إف التعمـ النشط يحقؽ العديد مف المزايا لبرنامج تدريب المعممات حيث يسيـ بتعزيز 
التعاكف بيف المعممات كبناء العبلقات اإليجابية بينيف مف جية , كبينو كبيف المدرب مف جية ثانية , كما 

ئص المتعمميف ) الفئة يتيح استخداـ العديد مف االستراتيجيات بما يتناسب مع مكقؼ التعمـ كخصا
المستيدفة ( , األمر الذم يسيـ بزيادة الدافعية لمتعمـ كالمشاركة الفاعمة عند المتعمميف , كقد اعتمدت 
الدراسة الحالية استراتيجيات ) التعمـ التعاكني , التعميـ المصغر  ( ككف ىذه االستراتيجيات تتناسب مع 

 ص المعممات مف جية أخرل . محتكل البرنامج مف جية , كتتناسب مع خصائ
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 سًا : استراتيجيات التعمم النشط خام

 يذكر السيد مجمكعة مف االستراتيجيات المتضمنة في التعمـ النشط كىي : 

 التعمـ التعاكني . -
 حؿ المشكبلت . -

 العصؼ الذىني كالمناقشة . -

 استراتيجية المناقشة كالحكار. -

 تعميـ األقراف . -

 التعمـ الذاتي . -

 المصغر .التعميـ  -

 التعمـ البنائي . -

 مسرحة المناىج . -

 استراتيجية الذكاءات المتعددة  -

 الكتشاؼ ااستراتيجية  -

 (40, 2006) السيد ,    تمثيؿ األدكار .                       -

 
 

 :  والحوار  استراتيجية المناقشة

القضايا كدراستيا دراسة عبارة عف اجتماع عدد مف العقكؿ حكؿ مشكمة مف المشكبلت , أك قضية مف 
 منظمة , بقصد الكصكؿ إلى حؿ لممشكمة أك االىتداء إلى رأم في مكضكع القضية .

 جية حل المشكالت :استراتي

ىك نشاط ذىني منظـ لممتعمـ , كىك منيج عممي يبدأ باستثارة تفكير المتعمـ , بكجكد مشكمة ما ,  
 ممارسة مجمكعة مف األنشطة التعميمية . كالبحث عف حميا كفؽ الخطكات العممية , كمف خبلؿ

أحد األساليب التدريسية التي يقكـ فيو المعمـ بدكر إيجابي لمتغمب عمى صعكبة ما تحكؿ بينو  -
 كبيف تحقيؽ ىدفو كلكي يككف المكقؼ مشكمة البد مف تكافر ثبلثة عناصر :

 ىدؼ يسعى إليو . -

 صعكبة تحكؿ دكف تحقيؽ اليدؼ . -
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 (48,   2006) السيد , .طريؽ نشاط معيف يقـك بو المتعمـ لصعكبة عفرغبة في التغمب عمى ا -

 استراتيجية لعب األدوار :

ىي استراتيجية تفترض أف لممتعمـ دكر يجب اف يقـك بو معبران عف نفسو أك عف أحد أخر في مكقؼ  
 محدد , بحيث يتـ ذلؾ في بيئة آمنة كظركؼ يككف فييا المتعمميف متعاكنيف كمتسامحيف كمياليف لمعب .

عركفة كيختار كيقصد بمعب األدكار نشاط إرادم يؤدل في زماف كمكاف محدديف , كفؽ قكاعد كأصكؿ م
فييا المشارككف  األدكار التي يقكمكف بتأديتيا . كيرافؽ الممارسة شيء مف التكتر كالتردد كالكعي , 

 (30, 2003) المقاني ,  باختبلفيا عف الكاقع .

 استراتيجية التعمم باالكتشاف :

بشكؿ يمكنو مف رؤية ىي عممية تفكير تتطمب مف الفرد إعادة تنظيـ المعمكمات المخزكنة لديو كتكييفيا 
 عبلقات جديدة لـ تكف معركفة لديو مف قبؿ .

ىك التعمـ الذم يحدث كنتيجة لمعالجة الفرد لممعمكمات كتركيبيا كتحكيميا حتى يصؿ إلى معمكمات 
جديدة حيث تمكف الطالب مف تخميف أك أك تككيف افتراض أك أف يجد حقيقة رياضية باستخداـ االستقراء 

 باستخداـ المشاىدة كاالستكماؿ , أك طريقة أخرل .  أك االستنباط أك

 استراتيجية العصف الذىني :

 كأفكار إبداعية مف قبؿ الفرد كالمجمكعات حكؿ مشكمة معينة . يقصد بو تكليد آراء

أك ىك كضع الذىف في حالة استثارة كالجاىزية لمتفكير في كؿ االتجاىات لتكليد أكبر قدر مف األفكار 
حكؿ المشكمة أك المكضكع المطركح ك بحيث يتاح لمفرد جك مف الحرية يسمح بظيكر كؿ اآلراء كاألفكار 

 ( 52,  2008طربية ,  ).  

ني كالتعميـ المصغر ( لتطبيقيا ضمف كقد اختارت الباحثة استراتيجيتي ) التعمـ التعاك 
برنامج تطكير كفايات معممات رياض األطفاؿ األدائية ككف ىذه االستراتيجيات تتناسب مع 
خصائص الفئة المستيدفة مف جية حيث تسيـ في تفاعؿ المعممات مع بعضيف التماـ 

لبرنامج العمؿ ضمف مجمكعات , باإلضافة لككف ىذه االستراتيجيات تتناسب مع محتكل ا
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كىك الكفايات األدائية ) التخطيط , التنفيذ , التقكيـ ( كالتي تتطمب استخداـ التعميـ المصغر 
 لتصميـ األنشطة مف قبؿ كؿ مجمكعة كعرضيا عمى باقي أفراد المجمكعات .

 
 ( استراتيجيات التعمم النشط1الشكل رقم )

 
 

استراتيجيات 
 التعلم النشط 

التعلم 
 التعاوني

التعليم 
 المصغر

حل 
 المشكالت 

العصف 
الذهني 

 والمناقشة 

 تعليم األقران 

 التعلم البنائي التعلم الذاتي 

األلعاب 
 التعليمية 

استراتيجيات 
الذكاءات 
 المتعددة 

مسرحة 
 المناهج 

تمثيل 
 األدوار
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 لمعمم والمتعمم في التعمم النشط سادسًا : دور كل من ا
 " دور المتعمم يكمن في مايمي : 

 يبدأ كيبادر بأنشطة مف صنعو كيتحمؿ مسؤكلية تعممو . .1
 يتخذ القرارات كيحؿ المشكبلت . .2

 ينقؿ الميارات كالمعمكمات التي تعمميا إلى مكاقؼ حياتية جديدة . .3

 يستطيع العمؿ منفردان كباستقبللية أك يعمؿ في مجمكعات . .4

كجية نظره كيشرحيا باستراتيجية تجعؿ اآلخريف يستطيع في المناقشات أف يكضح  .5
يقدركنيا , كىك يعرض بطريقة تبلئـ المستمعيف مما يعكس فيمو العميؽ لؤلسمكب 

 المبلئـ لمكاقع الذم يتعامؿ معو .

 يثؽ بقدراتو كىك متحمس لعممو الذم يقكـ بو . .6

كنقاط  يستطيع أف يطكر أساليب لتقكيـ التقدـ في عممو كيتعرؼ عمى نقاط القكة .7
 الضعؼ عنده .

 .فمع اآلخري كاآلراء األفكار تبادؿ قيمة كتقدير التعميمة, الخبرات في الحقيقة المشاركة .8

المعمـ أك  مع المنتظمة المقاءات أجؿ مف البلـز الكقت كتخصيص المطمكب الجيد بذؿ .9
 المدرسة . المدرب في

يتقبؿ النصائح تفيـ بأف نمكه تطكره كفرد يبدأ مف ذاتو أكالن , كبالتالي  .11
 كاالقتراحات مف المعمميف كالميتميف كالمتخصصيف عمى أساس مف المكدة كالصداقة .

ثقة المتعمـ بقدراتو في التعامؿ بنجاح مع البيئة التعميمية التعممية المحيطة بو ,  .11
كتكظيفو لممعارؼ كالميارات كاالتجاىات التي اكتسبيا في مكاقؼ تعميمية كحياتية 

 جديدة. 
 (19, 2010,سطل) األ 

كترل الباحثة إف نجاح تطبيؽ استراتيجيات التعمـ النشط مع المعممات المتدربات  يعتمد بصكرة 
أساسية عمى المعممة / المتدربة, فيي الركيزة األساسية في البرنامج التدريبي لذا البد أف تشارؾ زميبلتيا 

, تشارؾ في تصميـ األنشطة المختمفة ,  المعممات في التعمـ التعاكني الجماعي تبادر بطرح األسئمة
رح األفكار الجديدة ,تعمؿ جمكعة كباقي المجمكعات كتبادر بطتشارؾ في الحكار كالمناقشة مع أفراد الم

بشكؿ مستقؿ ضمف الجماعة أك مع المجمكعة بما يحقؽ التكاصؿ كالتعاكف مع المعممات مايساعد عمى 
 ألفضؿ مستكل مف التعمـ .تطكير عممية التعمـ كالتدريب كالكصكؿ 
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 دور المعمم في التعمم النشط : 

"لقد اىتـ التعمـ النشط بالمعمـ كجعؿ لو أدكاران بارزة يؤدييا مف أجؿ الحصكؿ عمى نتائج كمخرجات 
 إيجابية كمف تمؾ األدكار الميمة لممعمـ في التعمـ النشط : 

يجاد التعمـ, عمى كمساعدتيـ المتعمميف يشجع -1  التعميمية الفردية األنشطة بيف التكازف كا 
 .كالجماعية

 في الدافعية  استمرارية عمى كيحافظ كالتعميـ, التعمـ بأخبلقيات الخاصة القضايا عمى يركز -2
 . التعمـ عممية

 عمييـ . التمرينات طرح مع النشط التعمـ عمى يدرب المتعمميف -3
 .المعرفة بناء في ,كيشارؾ لممعمكمات كمكثؽ الباحث بدكر يقكـ -4
 . الكثيرة كاآلراء كاألفكار المعاني بشأف معيـ كالتفاكض إثارتيـ عمى لممتعمميف ,كيعمؿ يصغي -5
 . منافس كشخص لمطالب الحقيقي الداعـ ىك بؿ , فحسب مرشدنا أك مكجيان  ليس المعمـ دكر -6
 تحكيؿ عمى  يعمؿ شخص ىك أيضا بؿ فقط, كالمعمكمات لممعارؼ ميسرنا ليس المعمـ دكر -7

 .أخرل تعاكنية إلى مجمكعة أكمف آلخر شخص مف تاالتفاىم
 بؿ كأيضا , فحسب الدراسية الحجرة داخؿ االجتماعية العبلقات عمىظ الحفا ليس المعمـ دكر -8

 .لطبلبو حسنو كقدكة ليا, كداعـ كباعث
 .فقط ليا تطبيؽ ليسب الطبل تعممو كما المدرسية البرامج تفسير المعمـ دكر -9

 .الطبلب ضعؼ لمكاطف كالمعالج المشخص بدكر يقكـ -,1
 .التعمـ ك العمـ في ,كترغيبيـ المستقبؿ نحك الطبلب يييئ -11
 .النشط التعمـ إلى التقميدم التعمـ كاالنتقاؿ بالمتعمـ مف الدراسي, المنيج يطكر -12
 فيـ ك , النشط التعمـ عمييا يستند التي كالمفاىيـ المبادئ لفحص الكافي الكقت يخصص -13

 .المتعمميف خصائص تبيف كالتي النشط التعمـ ممارسة في األساس تشكؿ التي التعمـ نظريات
 . النشط لمتعمـ المبلئمة التدريس كأساليب االستراتيجيات يختار -14
 الكقت تكفير ذلؾ في بما النشط التعمـ عمى ساعدي تالت البشرية ك المادية المصادر يكفر -15

 (113,  2006) سعادة كآخركف , لتسييمو." المبلئميف كالمكاف

يكفر المناخ الكدم اآلمف كالداعـ , كتييئة بيئة التعمـ الغنية كتزكيدىا بالخبرات المثيرة لمتعمـ  -16
 النشط .

 مراعاة التكامؿ بيف المكاد الدراسية . -17
 مراعاة الفركؽ الفردية بيف المتعمميف . -18
 مراعاة القيـ كالميكؿ كاالتجاىات لدل المتعمميف .  -19
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) األسطل , تتماشى مع أىداؼ التعمـ لممنيج المقدـ .تصميـ استراتيجيات التعمـ التي  -,2
2011,11 ) 

ي البرنامج التدريبي المقترح في تكفير الجك الكدم بيف المعممات , اختيار فيكمف دكر الباحثة 
استراتيجيات التعمـ النشط التي تتناسب مع محتكل البرنامج التدريبي مف جية , كمع خصائص العينة 

رياض األطفاؿ  مف جية ثانية  ,كقد اعتمدت الباحثة في ىذا البحث مجمكعة مف  المقترحة كىف معممات
استراتيجيات التعمـ النشط كىي ) استراتيجية التعمـ التعاكني , استراتيجية التعميـ المصغر ( ككنيا تناسب 

, كتقديـ تدريب فييايتـ تقديـ البرنامج الفئة المتدربيف المستفيديف مف ىذا البرنامج  , تييئة البيئة التي س
 الكسائؿ المساعدة عمى تحقيؽ ىدؼ البرنامج التدريبي.

 الخاتمة : 
دلت الكثير مف الدراسات عمى أىمية التعمـ النشط كدكره في تعزيز التعمـ كانتقاؿ أثره إلى المكاقؼ 

نشط التي يمكف الجديدة كبالتالي إسيامو في تحسيف العممية التعميمية ككؿ كتنكعت استراتيجيات التعمـ ال
لممعممة استخداميا كتطبيقيا في غرفة النشاط مع األطفاؿ بما يتناسب مع طبيعة المادة التعميمية كمستكل 

 األطفاؿ , مايسيـ في تطكير التعمـ كالتعميـ عمى حد سكاء .
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 :تعاونيثانيًا : التعمم ال
 المقدمة . -1
 مفيـك التعمـ التعاكني . -2

 التعاكني .خصائص التعمـ  -3

 المبادئ األساسية لمتعمـ التعاكني . -4

 إيجابيات  التعمـ التعاكني. -5

 عيكب كسمبيات التعمـ التعاكني . -6

 دكر المعمـ كالمتعمـ في التعمـ التعاكني . -7

 مؤشرات نجاح العمؿ التعاكني . -8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



41 
 

 التعمم التعاوني  ثانيًا :

 المقدمة :  .1

التعاكني في الستينات مف القرف العشريف بفضؿ جيكد بعض العمماء مثؿ ديكم بدأ االىتماـ  بالتعمـ 
ك كمباترؾ كذلؾ لتفعيؿ دكر المتعمـ في العممية التعميمية كذلؾ مف خبلؿ انضكائو تحت مجمكعة صغيرة 
ية أك كبيرة , بيدؼ حصكلو عمى المعمكمات  كالمعرفة العممية ككذلؾ المشاركة الفعمية كاإليجابية في عمم

نجاح تمؾ العممية .  التعمـ كا 

 مفيوم  التعمم التعاوني :  .2

التعاكني  كفيما يمي ستعرض الباحثة بعض  التعمـكقد تعددت التعاريؼ التي تناكلت مفيكـ 
 التعاريؼ التي كردت في بعض األدبيات كالدراسات التربكية .

حيث يسمح لمطمبة ( ب6-2بأنو تعمـ ضمف مجمكعات مف الطمبة ) عرفو ممكاوي والخطيب : - أ
العمؿ سكيان كبفاعمية كمساعدة بعضيـ بعضان لرفع مستكل كؿ فرد منيـ , كتحقيؽ اليدؼ 

 ( 90,  2008) ممكاوي والخطيب ,التعميمي المشترؾ . 
بأنو أحد أشكاؿ التعمـ الثبلثة الرئيسية : الفردم الجمعي  كما عَرفو أبو النصر وجمل : - ب

تقكـ عمى مبدأ نغرؽ معان أك  Cooperative Learning)التنافسي( , كالتعمـ التعاكني 
كفيو يعد المعممكف الدركس بحيث يعمؿ كؿ   we sink or swim togetherننجك معان 

الطبلب بعضيـ مع بعض لزيادة تعمميـ إلى أقصى حد كيعممكف لتحقيؽ األىداؼ المشتركة 
 (2005,218النصر وجمل , ) أبو. 

أحد أنكاع التعمـ الصفي الذم يتـ فيو تقسيـ الطمبة إلى  التعاونيوقد اعتبر زيتون أن التعمم  - ت
مجمكعات تعاكنية صغيرة بيدؼ تنمية كؿ مف التحصيؿ الدراسي كالميارات االجتماعية معان 

( أفراد , عادةن ما يككنكف غير متجانسيف مف  6-2, كفيو تتككف المجمكعة التعاكنية مف ) 
ؿ لممجمكعة ميمة تعميمية , كيككف لممجمكعة أىداؼ ناحية قدراتيـ التحصيمية , كيكك

جماعية تسعى لتحقيقيا مف خبلؿ ممارستيا لتمؾ الميمة , كيتشارؾ أفراد كؿ مجمكعة معان 
في ممارسة الميمة محؿ التكميؼ مف خبلؿ التفاعؿ المباشر فيما بينيـ أم مف خبلؿ 

اجعة لبعضيـ , إلى غير ذلؾ مف المناقشة كتبادؿ الخبرات ك كتقديـ العكف , كالتغذية الر 
صكر التفاعؿ كيعمؿ كؿ فرد في المجمكعة بيمة كحماس ألنو مسؤكؿ عف نجاح المجمكعة 
ككؿ , يتـ تقييـ أداء الفرد الكاحد في الصؼ  , كما يتمقاه مف تعزيز ال يعتمد عادةن عمى 

 أدائو الفردم فقط بؿ يعتمد أيضان عمى أداء مجمكعتو .

 (.246, 2113) زيتون , 
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: التعمـ التعاكني ىك التعمـ الذم يتـ كفؽ مجمكعة  ,اما عبابنة فقد عرفت التعمم التعاوني - ث
مف اإلجراءات المنظمة يتـ فييا إعداد الطمبة كتييئتيـ لمعمؿ الجماعي مف خبلؿ تقسيميـ 
عداد الميمات الرئيسة كالفرعية كتكزيعيا عمى  إلى مجمكعات صغيرة غير متجانسة كا 

ت بحيث تعمؿ كؿ مجمكعة عمى حؿ المشكمة المطركحة باستخداـ الحكار المجمكعا
كالمناقشة , كيتمثؿ دكر المعمـ في اإلشراؼ كالمراقبة كالتكجيو كاإلرشاد كالتشجيع كالتقكيـ 

نيائية يككف كؿ أثناء عمؿ المجمكعات مع تقديـ المساعدة عند الحاجة ك كفي المحصمة ال
 ( .10, ص  2006) عبابنة , كؿ عف نجاح مجمكعتو . ؤ طالب مس

بأنو  تقسيـ  واستنادًا إلى التعريفات السابقة قامت الباحثة بتعريف التعمم التعاوني إجرائيًا : - ج
( أفراد  6-2المتعمميف إلى مجمكعات تعمـ صغيرة يتراكح عدد أفراد المجمكعة بيف ) 

عطاء كؿ مجمكعة ميمة تعميمية كاحدة , كمشاركة كؿ عضك في المجمكعة كفؽ الدكر  كا 
مية لمفرد كمجمكعة التعمـ كالمجمكعات التعميمية يالذم كمؼ بو , بما يحقؽ الفائدة التعم

 ككؿ . التعممية

 خصائص التعمم التعاوني : .3

يكجد العديد مف الخصائص التي تميز التعمـ التعاكني عف غيره مف أساليب التعمـ كالتعميـ 
 ه الخصائص :ذمف ى

اكتشاؼ المكاىب كالقدرات الخاصة لدل كؿ متعمـ كتنميتيا عف طريؽ تكظيفيا في سياؽ  - أ
 عممي تطبيقي .

 المتعمميف .مراعاة الفركؽ الفردية بيف  - ب

تنمية ميارات التفكير  العميا كالتفكير المنطقي مف خبلؿ تكظيؼ أسمكب المشاريع كحؿ  - ت
 ك المعنى .ذالمشكبلت كالتعمـ 

بو مف استماع كفيـ تنمية ميارات االتصاؿ , كاإلدارة كالتنظيـ كالقيادة كالحكار , كما تتطم - ث
 ة بناءة في المناقشة .كالدخكؿ بطريق

 تعاكف كالعمؿ ضمف فريؽ كتنمية الميارات االجتماعية .تطكير ميارات ال - ج

 تبادؿ كجيات النظر حكؿ مكضكع معيف . - ح

 تبادؿ كفيـ أفكار اآلخريف . - خ

 ساليب التعميـ لزياد فاعمية التعمـ كدافعية المتعمـ .أتنكيع  - د

 (26-25.,  2008) آل محيا ,                 

كترل الباحثة أف أىـ مايميز التعمـ التعاكني اعتبار المتعمـ ) المعممة المتدربة (  محكر التعمـ , مف 
بدكريف متكامميف يؤكداف نشاط المعممة كىما دكر التعمـ كالتعميـ في آف كاحد معان بدافعية  القياـخبلؿ 
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الخبرات بينيف  , كبالتالي فإف الجيد اتية , باإلضافة إلى زيادة التكاصؿ بيف المعممات مايسيـ بتبادؿ ذ
ذلو المعممة في المكقؼ التعميمي يؤدم لبقاء أثر التعمـ كانتقالو إلى مكاقؼ مشابية في غرفة م تبذال

 النشاط مع األطفاؿ . 
 : التعاوني لمتعمم األساسية المبادئ .4

 : يأتي بما التعاكني لمتعمـ األساسية المبادئ إيجاز يمكف
 : ىما ىاميف عنصريف كيتضمف: التعممأ 

 .نفسو الفرد تعمـ -

 .تعممكا قد األفراد جميع أف مف التأكد -

 نفسوـ تعمي مسؤكليةو عمي تقع فرد فكؿ , متضامنة ك متكافمة التعاكني العمؿ مجمكعة أف يعنى كىذا
 كذلؾ تعميميـ أك التعمـ  عمى كحثيـ مجمكعتو في اآلخريف تعمـ مف التأكد كليةؤ مس عميو تقع كما ,

 .اإلتقاف مستكلى إل المجمكعة أفراد بجميع لمكصكؿ

 :التعزيز -ب

 بنجاح إليو  المككمة الميمة أحدىـ ينجز عندما خاصة البعض بعضيـ لتعميـ الطمبة تشجيع كيعني
 مفاىيـ لآلخريف الطمبة  أحد يكضح عندما أك بو كمؼ الذم النشاط أك لمادة تعمما أحدىـ يتقف عندما أك

 بيف كالمكدة لمساعدةا مثؿ سميمة جتماعيو ا أنماطان  فيظير يساعد التشجيع أك التعزيز, ك  الجديدة المادة
 .المجمكعة أعضاء
 :األفراد تقويم -ج

 مساعدةى إل  ةبحاج ىك كىؿ , فرد كؿ مستكم يعرؼ كأف , إسياماتو عف فرد كؿ يسأؿ أف كتعني
 بشكؿ عمؿ لك ما في أقكل  فرد كؿ جعؿ ىك التعاكني العمؿ مف األساسي اليدؼ ألف كذلؾ تشجيع أك

 مدل عمى لمتعرؼ كذلؾ تقكيـ دكف األفراد ترؾ  يجكز ال ذلؾل , التعاكني العمؿ خبلؿ مف كذلؾ فردم
 كاف إف لو المساعدة كتقديـ لتقكيمو كذلؾ الطالب عمى إنتاج التعرؼ ككذلؾ إليو كصؿ الذم التعمـ
 .ليا بحاجة
 :االتصال ميارة  -د

 أفراد تشجيع ك  معيـ كالعمؿ اآلخريف مع التكاصؿ كيفية عمى يتدرب أف فرد كؿ عمى أفى بمعن
 , المجمكعة أفراد بيف المتبادلة الثقة  بناء يتطمب مما التعاكني العمؿ إلتماـ أساسية أمكر كىي المجمكعة
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, 2010)عطوة , .المجمكعة تكاجو التي حؿ المشكبلت في كاألناة بالصبر كالتحمي بينيـ فيما كالتعاكف
30) 

تدريب  بيف المتدربات ترل الباحثة أف التعمـ التعاكني يعزز ميارات التكاصؿ خبلؿ جمسات ال
( كيسيـ بتبادؿ الخبرات بينيف كبناء العبلقات اإليجابية يعزز ركح الجماعة ألف نجاح أم فرد )المعممات

المعممة مسؤكلية نجاح الميمة المككمة إلييا بشكؿ فردم  , يمنحمجمكعة يعني نجاح المجمكعة كميافي ال
 كمسؤكلية نجاح عمؿ المجمكعة ككؿ .

 التعاوني:  إيجابيات التعمم .5

 :التعاكني التعمـ بيا ينفرد التي التعمـ فرص

 كيناقشكف  أسئمة, يثيركف فالمتعممكف , المعنى ذك التعمـ إلى الكصكؿ مف المتعمميف يمكف - أ
 عف فضبلن  بناء نقد عمى ,كيحصمكف االستماع فف كيتعممكف , أخطاء في كيقعكف , أفكاران 
 .تقرير صكرة في تعممكه ما خيصتملة فرص يكفر أنو

 يساعد أف يقتضي المتبادؿ ,فاالعتماد جميعنا المتعمميف نجاح لضماف فرص يكفر - ب
تقاف المفاىيـ تعمـ في المتعممكف بعضيـ  .المجمكعة تتعمميا التي الميارات كا 

 خبلؿ  مف إال يتـ ال اإلقناع أف حيث , مناقشاتيـ في المنطقي التفكير المتعممكف يستخدـ - ت
 .المنطقي التفكير استخداـ

 كمع اآلخريف مع كالتفكير كالتفسير كالشرح كاالستماع التحدث خبلؿ مف المتعمـ يتعمـ - ث
 ( 35, 2010) عطوة ,.نفسو

 ,أك إضافية فقاتو نب القائميف مف اليتطمب التعاكني باإلضافة ليذه الميزات يمكننا القكؿ إف التعم ـ
 متعمميف مف مخمصيف متحمسيف أناسان  يتطم ب ,بؿ برنامج التعمـ في تغيرات كبيرة ,أك تكنكلكجية تجييزات

 االىتماـ كقمة التنافس  إزاء  التعاكف لصالح الس ابقة كاتجاىاتيـ مكاقفيـ تغيير يستمـز كما كمعمميف ,
 يصبح ال "الص غرل التعم ـ التعاكني مجمكعة "المجمكعة في عضك كؿ إف ,إذ كمصالحيـ باآلخريف

 تعم ـ كعف , المجمكعة في  آخر فرد كؿ   تعم ـ عف أيضان  ,بؿ فحسب الش خصي تعم مو عف كالؤ مس
 . اإلجمالي المجمكعة

 عيوب وسمبيات التعمم التعاوني :  .6

بيا التعمـ التعاكني , إال أف ال يخمك مف مجمكعة مف بالرغـ مف المميزات كالخصائص التي يتمتع 
 العيكب كالسمبيات كمف السمبيات التي كجيت لمتعمـ التعاكني :
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ذلؾ سمبان عمى اإلتقاف كسرعة اإلنجاز لممجمكعات مما يؤثر يؤثر  ذ"ضعؼ إدارة الصؼ إ - أ
 عمى المكقؼ التعميمي ككؿ .

ىماؿ - ب ما عداه كمف ذلؾ التفاؼ أعضاء المجمكعة  التمركز حكؿ المتعمـ المبدع كالمتقف , كا 
 حكؿ الطالب المميز كاالىتماـ بآرائو كعدـ معارضتيا ز

حساس أعضاء المجمكعة بتفكؽ أحدىـ كسرعة إؼ الدافعية لمتعمـ كذلؾ مف خبلؿ ضعاإ - ت
 ك ـلديو قد يصرفيـ عف المشاركة فقد كفاىـ مؤنة البحث كالممؿ مما يقمؿ مشاركتي اإلتقاف

ه األمكر أثناء المكقؼ ذلذا مف الكاجب عمى المعممة االنتباه لمثؿ ىدافعيتيـ لمتعمـ , 
 (2008,60) األكمبي ,التعميمي كقطؼ ثماره كالكصكؿ بو إلى تحقيؽ أىدافو ." 

 "نقص األدكات كالتجييزات . - ث

 عدـ حصكؿ المعممات عمى التدريب المناسب الستخداـ التعمـ التعاكني مع األطفاؿ . - ج

 مبية بعض المتعمميف كعدـ االلتزاـ كالمشاركة كالعمؿ مع أفراد المجمكعة .س - ح

 عدـ كجكد الكقت الكافي لمتفاعؿ بيف أعضاء المجمكعة . - خ

 رغبة بعض المتعمميف بالعمؿ الفردم فقط كاحتكار األعماؿ بشكؿ فردم ." - د

 (  2009,34,)العدواني 

كبحسب رأم الباحثة فإف ضيؽ مساحة غرفة النشاط , مع كثرة عدد األطفاؿ في الصؼ الكاحد , 
لؾ نكع األثاث , الخكؼ مف فقداف السيطرة في غرفة النشاط مف قبؿ المعممة ىي أيضان مف ذيضاؼ إلى 

اتيجية ضمف ذه االستر معكقات تطبيؽ استراتيجية التعمـ التعاكني مع األطفاؿ , أما بالنسبة لتطبيؽ ى
البرنامج المقترح , فإف عدـ انتظاـ العمؿ بيف المعممات , ضيؽ الكقت , سمبية بعض المعممات كعدـ 
االلتزاـ بأدكارىف , قد تككف أحد نكاحي القصكر في تطبيؽ ىذه االستراتيجية , كىنا يكمف دكر المدربة 

يجاد المناخ المبلئـ لمتعاكف م ف خبلؿ تكزيع المياـ كاألنشطة بيف بتشجيع التكاصؿ بيف المعممات كا 
المجمكعات كاختيار المعممة لممجمكعة التي تريد العمؿ بيا كالدكر الذم ترغب بالقياـ بو ضمف 

 المجمكعة . 

 دور المعمم  في التعمم التعاوني : .7

ذ يرتكز دكره عمى التكجيو يختمؼ دكر المعمـ في التعمـ التعاكني عف طرؽ التعميـ التقميدية إ
تابعة لممتعمميف خبلؿ عممية التعمـ , كىك القائد كالميسر لسير ىذه العممية التعميمية , كيقع عمى كالم

 عاتقو مجمكعة مف المياـ قبؿ الدرس كأثنائو كبعده كمف ىذه المياـ :

 دور المعمم قبل َدرس التعمم التعاوني : - أ
 اختيار الدرس المناسب لمتعمـ التعاكني . -
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 لمدرس بحيث تككف شاممة لجميع عناصر الدرس.كضع خطة عمؿ مناسبة  -

 .كرش العمؿ أثناء العمؿ التعاكني تحديد الميارات التعاكنية التي سيتـ العمؿ بيا خبلؿ -

 تكفير الكسائؿ التعميمية المناسبة لدرس التعمـ التعاكني . -

تجييز بطاقة تقييـ العمؿ التي ستكزع في نياية الدرس التعاكني ليسجؿ أعضاء  -
 عة اإليجابيات كالسمبيات التي كجدكىا أثناء العمؿ .المجمك 

تحديد خطة سير الدرس التعاكني كالكقت المناسب لكؿ خطكة مف خطكات الدرس  -
 (35, 2010) عطوة , التعاكني ."

 دور المعمم أثناء درس التعمم التعاوني : - ب
 تشكيؿ الطاكالت داخؿ غرفة النشاط . -
 مراعاة الفركؽ الفردية .تكزيع المتدربات عمى كرش العمؿ مع  -

 مشجع". –ممخص  –مقرر  –تكزيع األدكار عمى أعضاء المجمكعة " قائد  -

 إعطاء كؿ عضك في المجمكعة رقمان أك إسمان معينان . -

 شرح األىداؼ التعميمية التي ستحقؽ في النشاط . -

 مشاركة المجمكعات أثناء العمؿ عمى تقريب المعمكمات . -

 . تفقد المجمكعات كمتابعتيـ -

 مناقشة المجمكعات في الدرس لمكصكؿ لؤلىداؼ المحددة . -

تمخيص النشاط ك تكزيع بطاقة التقييـ عمى المجمكعات التعاكنية في كرش العمؿ  -
 (  2007,60) العنزي ,لتسجيؿ النتائج اإليجابية كالسمبية في المجمكعات التعاكنية ." 

 من درس التعمم التعاوني : االنتياءدور المعمم بعد  - ت

 متابعة خطة العمؿ كمقارنتيا بالدركس الماضية .  - أ

 متابعة حظة مقدار تحسف أعضاء المجمكعة . - ب

 متابعة بطاقة المبلحظة التي سجمت فييا نشاطات الطبلب مف عمؿ كميارات . - ت

متابعة بطاقة التقييـ ألف بطاقة التقييـ تبيف اتفاؽ المجمكعة أك عدـ اتفاقيا ألف أعضاء  - ث
 ( 2007,61) العنزي ,سجمكف النتائج مف خبلؿ العمؿ المكمفيف بو . المجمكعة ىـ الذيف ي

يمكننا القكؿ أف دكر الباحثة كمدربة اعتمدت استراتيجية التعمـ التعاكني ضمف برنامجيا المقترح قبؿ 
 القياـ بجمسات التدريب ىك: 

اختيار األنشطة التدريبية التي تتناسب مع الفئة المستيدفة كىي معممات رياض  - ج
 األطفاؿ.

 كضع خطة مناسبة ألنشطة التعمـ المكزعة بيف المعممات. - ح
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 تييئة مكاف التدريب كتكفير الكسائؿ المناسبة ألنشطة التعمـ التعاكني التدريبية.  - خ

أما أثناء الجمسات التدريبية دكر المدربة يككف مف خبلؿ  تكزيع المعممات عمى المجمكعات التعمـ , 
يضاحيا بالنسبة لممعممات ,كمشاركة المجمكعات في العمؿ تحديد األىداؼ التعميمية لم جمسات التدريبية كا 

 لتقريب الكصكؿ لممعمكمات, تشجيع التعاكف بيف المعممات 

دكر المدربة بعد االنتياء مف نشاط التعمـ التعاكني , تقديـ التغذية الراجعة لممجمكعات , تدارؾ 
التعاكني كالعمؿ عمى إيجاد الحمكؿ لممشكبلت األخطاء كالصعكبات التي كاجيت عممية التعمـ 

 كالصعكبات التي كاجيت عممية التعمـ لمنع حدكثيا في أثناء تنفيذ التعمـ التعاكني في المستقبؿ .

 دور المتعمم في التعمم التعاوني :  .8

لكؿ تمميذ في التعمـ التعاكني دكر مختمؼ في مجمكعتو , حيث تكزع األدكار بحسب الفركؽ الفردية 
 بيف المتعمميف كمع مراعاة تكامؿ ىذه األدكار لتحقيؽ أىداؼ التعمـ :

كدكر القائد شرح ميمة العمؿ , قيادة الحكار , كالتأكد ( :  The Leaderقائد المجموعة )  - أ
مف مشاركة الجميع , كمنعيـ مف إضاعة الكقت , كتقريب كجيات النظر كتشجيع كؿ أفراد 

 ة .المجمكعة عمى المشاركة اإليجابي
يتأكد مف تقدـ المجمكعة نحك اليدؼ في الكقت المناسب , كمف قياـ كؿ فرد بدكره  المراقب : - ب

 كحسف استخداـ المجمكعة لممكاد المتاحة ليا .

يظير جكانب القصكر فيما قدمو زمبلئو كيبرر رأيو كيطمب منيـ تقديـ اقتراح بديؿ  الناقد : - ت
 (81, 2012, ) عميلتعديؿ العمؿ كتحسيف أداء المجمكعة . 

في المكاقؼ التي تتطمب استخداـ أدكات , يحدد المعمـ ىذا الدكر , كيستمـ  حامل األدوات : - ث
رجاعيا في النياية لمكانيا .حتمميذ المكاد كاألجيزة , كي  افظ عمى سبلمتيا كنظافتيا كا 

كيتمثؿ دكره في تسجيؿ مناقشات المجمكعة , كالتأكد مف اإلجابة قبؿ  مقرر المجموعة : - ج
 (38, 2007) الرفاعي ,تسجيميا بشكؿ نيائي . 

 يستحسف ما يقدمو زميمو , كيظير نكاحي القكة قيما قدمو مع تبرير استحسانو . المشجع : - ح

يو , كيقدـ أمثمة كعميو أف يطمب مف كؿ فرد إدالء رأيو , شرح الميمة المككمة إل المستوضح : - خ
 تكضيحية كأف يتأكد مف فيـ كؿ فرد مف أفراد المجمكعة لطبيعة عممو .

: كىك الذم يمخص إجابات األفراد كاالستنتاجات كالمنجزات  ( Summerizerالممخص )  - د
 التي قدمتيا المجمكعة , كقد يتكلى ذلؾ الدكر مقرر المجمكعة .

ؿ أسمائيـ كدكر كؿ عضك منيـ كمبلحظاتيـ , كيقكـ أعضاء مجمكعة التعمـ التعاكني بتسجي
كالنتائج التي تكصمكا إلييا في أكراؽ العمؿ الخاصة بيـ , بحيث يدكف فييا تقرير حكؿ أدكارىـ كمدل 

 إسياميـ في مكضكع الدراسة , نجاح المجمكعة يعتمد عمى تقكيـ ىذا التقرير .
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 ( 389, 2008( ) الكسباني ,30-2007,29) الردادي , 

الباحثة إف تكزيع األدكار يسيـ بتنظيـ العمؿ ضمف مجمكعات التعمـ التعاكني , حيث يمكف  كترل
أف تختار كؿ معممة متدربة الدكر الذم يتناسب مع شخصيتيا ضمف المجمكعة التي تشارؾ فييا األمر 

كعة الذم يحقؽ أىداؼ التعمـ مف جية , كيحقؽ الرضا لدل المعممة ككنيا اختارت دكرىا ضمف المجم
 كبالتالي أصبحت مسؤكلة عف نجاح عمميا ضمف المجمكعة .

 :مجموعات في والعمل التعاوني استراتيجية التعّمم نجاح مؤشرات .9

 مجمكعات يكجد مجمكعة مف المعايير في كالعمؿ التعاكني استراتيجية التعم ـ نجاح مدل عمى لمحكـ
 كالمؤشرات منيا : 

 .أفراد المجمكعة. جميع مستكيات معرفة الكمية أفراد المجمكعة حاؿ عمى الكقكؼ - أ
 . الد رس لمكضكع كالمحدد المناسب التمييد - ب

 . نشاط كؿ   في المجمكعات حجـ تحديد - - ت

 . كسرعة كيسر بسيكلة المجمكعات لتشكيؿ كاضحة خط ة رسـ -  - ث

 . مجمكعة كؿ   نشاط تحديد - - ج

 . بالتنفيذ البدء قبؿ ككضكح بدقة عممو المطمكب تكضيح - ح

 .المتعمميف كمستكل كحجمو أىميتو عمى بناءن  الن شاط تنفيذ زمف تحديد - خ

ـ   بحيث , مجمكعة كؿ  أفراد بيف  األدكار تكزيع - د  تنمية آلخر  نشاط مف األدكار ىذه تبادؿ يت
 المتعمميف .لدل  القيادة عنصر

 صحة مف  لمتأكد ؛ الن شاط تنفيذ أثناء أفرادىا في بيف كالجمكس المجمكعات بيف التجكاؿ - ذ
 ( 2008,89) العقمة ," .المناسب التكجيو ,كتقديـ العمؿ سير

 الخاتمة: 
مما ال شؾ فيو أف التعمـ التعاكني مف األساليب التعميمية المميزة في الركضة , لكف مف الضركرم 
لمعممة الركضة تحيد أىداؼ التعمـ بدقة , تنظيـ غرفة النشاط , تقسيـ األطفاؿ لمجمكعات التعمـ 

تشجيع األطفاؿ عمى المشاركة بالتعمـ كأداء األدكار المككمة إلييـ , تقديـ التكجيو المناسب التعاكني , 
   عكبات التي كاجيت عممية التعمـ (لؤلطفاؿ , التغذية الراجعة ,كتقكيـ عممية التعمـ ) أداء األطفاؿ  , الص
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 : التعميم المصغر  ثالثاً 
 المقدمة :  .1

 كخبرة األمريكية المتحدة  الكاليات في ستانفكرد جامعة في (1963)سنة المصغر التعميـ فكرة بدأت
 الميارات تحسيف بيدؼ  التخرج بعد كمعمميف لمعمؿ المرشحيف الطمبة لتدريب الخدمة قبؿ تدريبية
 يا,ئكأثنا الخدمة قبؿ المعمميف تدريب  برامج مف كثير في مقران  جزءان  اآلف أصبح كقد , عندىـ التعميمية
 العممية كالميارات لمكفايات ككاضح  كامؿ تصكر مف ينطمؽ تدريبي إشرافي كأسمكب المصغر كالتعميـ

 منظمان  بكصفو كمسؤكلياتو دكره إطار في التعميمية  لميماتو أدائو في المعمـ إلييا يحتاج التي األساسية
 يجرم متكاممة فرعية ميارات إلى أساسية ميارات مف  تضمنو كما الكفايات تقسيـ يجرم ثـ كمف متعممان,
 تعميمية مكاقؼ في األخرل بعد الكاحدة كنامية متدرجة بصكرة المستيدفيف  لممعمميف إكسابيا عمي التركيز
 في تنتظـ التي المترابطة الميارات بيف التكامؿ لتحقيؽ التدريبية العممية اإلشرافية ,كتتابع مصغرة تعممية
 – 6( دقيقة ك )  25- ,2كاحدة, إلى أف يتحقؽ لممتدرب إتقانيا في كؿ متكامؿ تعقيدان  )  كبرل كفاية
 ( تبلميذ . ,1

عمى مختمؼ أشكاؿ التدريب المكث ؼ  ( Microteaching )كيطمؽ اصطبلح التدريس المصغر 
 الذم يتناكؿ ميارات معينة ضمف زمف محدد باشتراؾ عدد مف الدارسيف. 

 تعريف التعميم المصغر : .2

يعرؼ أبك عطكاف التعميـ المصغر : ىك أسمكب مف أساليب تنمية الميارات يقـك عمى استخداـ 
ميمية حقيقية مماثمة لممكاقؼ الفعمية مع استخداـ نماذج مصغرة أك مبسطة لمممارسة تستغرؽ مكاقؼ تع

كقتان كجيدان أقؿ مما تحتاجو الممارسة في المكاقؼ الفعمية كيستخدـ ىذا األسمكب في إعداد المعمميف 
  (2008,40)أبو عطوان ,تخدـ في مجاالت التدريب األخرل .كتدريبيـ أثناء الخدمة كما س

أما أبك شممة فقد عرؼ التعميـ المصغر : بأنو اختصار عممية التعميـ كقتان كأسمكبان كمحتكل , فيك 
يذلؾ يكفر الفرصة لممعمميف كالمشرفيف لتجريب أفكار جديدة بدكف المخاطرة في الكضع التعميمي الحقيقي 

عطاء الفرصة لمتغذية الراجعة مف قبؿ الزمبلء كالمعمميف كالمشرفيف ,  كيمكف االستفادة منو أيضان في كا 
 ميارات اإلشراؼ التعاكني مف خبلؿ المشاركة في التخطيط كالتعميـ كالكصؼ كالتحميؿ .

 ( 62,  2000) أبو شممة ,    

( دقيقة ,2-4كسمي التعميـ المصغر مصغران ألنو لقاء تعميمي مصغر لمدة قصيرة مف الكقت بيف )
( كيركز عمى ميارات تعميمية محددة , كيستعمؿ التسجيؿ ,1-3كمجمكعة صغيرة مف المتعمميف مف )
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كيقكـ الطالب  المرئي لتكفير التغذية الراجعة الفكرية , بعد مشاىدة الدرس المسجؿ يتـ تحميمو مع المشرؼ
 ) المعمـ ( بإعادة تنظيـ الدرس كتعميمو مف جديد لمجمكعة أخرل مف التبلميذ .
 ( 1993,35) فيفر ووتالب , 

ىك أسمكب مف أساليب تدريب المعممات , يمثؿ صكرة ثة لمتعميم المصغر إجرائيًا : حأما تعريف البا
مصغرة لمدرس أك جزءان مف أجزائو أك ميارة مف مياراتو, تحت ظركؼ مضبكطة, كيقدـ لعدد محدكد مف 

 المعممات المتدربات 

 خصائص التعميم المصغر :  .3

 " يتميز التعميـ المصغر بعدة خصائص ىي : 

رغـ مف أف الكضع التعميمي في الدرس كضع ىك تعميـ حقيقي يجرم فيو تعميـ جدم بال - أ
 مصطنع.

يقمؿ التعميـ المصغر مف أثر التعقيدات التي تنشأ أثناء التعميـ العادم , كذلؾ بسبب تخفيض  - ب
 حجـ الدرس )النشاط ( كالمدة التي يستغرقيا كعدد األطفاؿ .

المعممة كطريقة في التعميـ المصغر يككف التركيز عمى ميارة محددة مف ميارات التعميـ لدل  - ت
 .ة أك التعزيز كغيرىا مف المياراتأدائيا مثؿ : التقكيـ , طرح األسئمة أك المناقش

يكسع التعميـ المصغر إلى حد كبير األبعاد القائمة عمى معرفة النتائج كالتغذية الراجعة في  - ث
التدريس أك بعد تدريس درس التعميـ المصغر يشرع المتدرب في عممية نقد شاممة لما قاـ بو 

 (1996,105) راشد ,, ثـ إعادة التدريس لتنمية الميارات كتحسيف األداء. " . 

التعميـ المصغر يسيـ برفع مستكل األداء لدل المعممة , ككنو يركز عمى ميارات  كترل الباحثة أف
المعممة الفعمية كالتقكيـ أك التمييد أك طرح األسئمة مف خبلؿ كضعيا بمكاقؼ تعمـ مصطنعة , كيييئ ليا 

اؿ , الفرصة لمتعامؿ مع حاالت جديدة كمشكبلت قد تكاجييا في غرفة النشاط أثناء تعامميا مع األطف
باإلضافة لككنو يقدـ التغذية الراجعة المبلئمة لممعممة مف خبلؿ المبلحظات التي يكجييا أفراد 

عادة تقديـ النشاط مرة ثانية .المجمكعات   كا 

 ميزات التدريب بأسموب التعميم المصغر :  .4

 تدريب المعممات  بأسمكب التعميـ المصغر بمجمكعة مف المزايا منيا : يتميز

 تدريبي . كضع في معان  كالمتدرب المدرب يعمؿ - أ
 كمدتو كمحتكاه المتدربات كمجاؿ الدرس نقاصإ بسبب كذلؾ التعميـ تعقيدات مف يقمؿ - ب

 . محددة أىداؼ كفؽ كمكجو بمركز ببتدري لمقياـ الفرصة يتيح بأنو يمتاز - ت
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 مركز جك في مياراتيا الخبرات التي تسيـ بتطكير  مف بسمسمة تمر أفمعممة  لكؿ يسمح - ث
 ( 2006,71) حسين وآخرون , . مضبكط

 كيضيؼ بمقيس بأف التعميـ المصغر يتيح الفرصة لممشاركيف فيما يأتي :

  . تطبيقي عممي كضع كفي متدرجة بصكرة المستيدفة الميارات اكتساب - ج
 كالكقت  كالتعمـ التعميـ كاستراتيجيات األىداؼ الدركس تخطيط في العممية الخبرة اكتساب - ح

 كالتقكيـ.

 .الميني النمك باتجاه  الذات تقكيـ  كالتقكيـ (األداءؿ تحمي)التحميؿ عمى القدرة اكتساب - خ

 أطراؼ بيف المتبادؿ كاالحتراـ  اإلنسانية العبلقة كبالمدربة كتطكير بالنفس الثقة تعزيز - د
 (2010,56)شاىين ,. التعميمية العممية

 التدريب:  عممية تسييل - ذ

 يخفض كلذا عادية زمنية لفترة التبلميذ مف كامؿ فصؿ عمى الحصكؿ يتعذر األحياف مف كثير في
 يسرنا. أكثر التدريب ميمة يجعؿ الذم األمر كجيزة زمنية بفترة كيكتفي التبلميذ عدد

 سيولة التمثيل : - ر

 المتدربات بزمبلء االستعانة إلى المدرب أثناء عممية التدريب فيمجأ طفاؿعمى األ الحصكؿ يتعذر قد
 .التمثيمي التعميـ مف نكع كىك الحقيقييف مقاـ األطفاؿ ليقكمكا

 : الموقف رىبة من التخفيف - ز

 .الجدد معممات المتدرباتال لدل الرىبة يثير الذم التعميمي المكقؼ حدة مف المصغرالتعميـ  يخفؼ

ا تجد المتدربة فالمعممة  ربماككجكد المشرؼ أك المدرب ,األطفاؿ  مف كبير عدد في كجكد حرجن
  .. قصيرة زمنية زميبلتيا المعممات لفترة مف عدد مكاجية في الحرج نفس التجد

 : التدريب عممية في التدرج - س

كاحد  مفيكـ أك كاحدة ميارة بتطبيؽ تبدأ أف المصغر التعميـ خبلؿ مف المتدربة تستطيع المعممة إذ
 ميارة إلى  كتحتاج عديدة خطكات عمى يشتمؿ عادم نشاط في الدخكؿ ألف إعدادىا عمييا يسيؿ فقط
 . تنفيذه ك تخطيطو في أكبر
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 : الراجعة التغذية اتاحة - ش

 مف الراجعة التغذية تأتي كقد التدريب عناصر أىـ مف تعتبر التي الراجعة لمتغذية الفرصة إتاحة
 تأتي كقد المسجؿ,  التمفزيكني الشريط ستعراضا خبلؿ مف ألدائيا رؤيتيا لدل نفسيا المعممة المتدربة

 .التدريب عممية في المشتركيف األقراف أك المدرب مف الراجعة التغذية

 :االداء تعديل - ص

 خبلؿ مف كذلؾ التعميمي سمككيا عمى الجديدة التعديبلت تدخؿ لكي متدربةال لممعممة الفرصة إتاحة
 . الراجعة التغذية بعد إعادة األداء

 : الميارات عمى التركيز - ض

 مكثؼ بشكؿ تعميمية ميارة كؿف باىتمامي عمىف يركز  كيعممات لمم الفرصة المصغر التعميـ يتيح
 غير السمكؾ أك لتعزيزا عمى آخر حيف كفي األسئمة طرح ميارة عمى حيناف اىتماميف يركز  فقد كمستقؿ
 .ذلؾ كغير االنتباه جذب أك الغمؽ أك الحافزة التييئة أك المفظي

ميـ , ىذا كمما يتميز بو  حيكم كمطمب ناجح أسمكب يعتبر المصغر التعميـ أف القكؿ يمكف كىنا
 يجب ,لذا المعممة ميارات  بتطكير المصغر  أنو يحقؽ التكامؿ بيف الفكرة كالتطبيؽ , مايسيـ التعميـ
 الزيارات تبادؿ ,كخبلؿ التربكم آلية اإلشراؼ لقاءات كفي التدريبية الدكرات إقامة عندو استخدام مراعاة
 ,كالتي المناسبة بالطرؽ المعممة تبصير إلى يؤدم ,مما  ككاضحة محددة أىداؼ كفؽ تنفيذه يككف ,كأف

 التجديد عمى قدراتيا مف كتزيد قصير, كقت في قميؿ  ,كبجيد جيدة بطريقة عمميا أداء عمى تساعدىا
 مستكل رفع عمى كمو ىذا كسنعيؼ كسك  الحديثة التربكية خبراتيا باألساليب إثراء في كيساىـ ,كاإلبداع

بداعيـ   .األطفاؿ كنمكىـ كا 
 سمبيات التعميم المصغر :  .5

 .ا كيصعب معو استيعابيا بشكؿ كامؿتقسيـ العممية التعميمية إلى ميارات مما يفقد تكاممي - أ
 التدريب عمى ميارة بشكؿ منفصؿ دكف ربطيا بالميارات األخرل . - ب

االنتياء مف المكقؼ  ال يقدـ التعميـ المصغر عينو لممتعمميف الذيف ستكاجييـ المعممة بعد - ت
 التعميمي.

طفاؿ بالرغـ مف قمة شكمة في التعامؿ مع المتعمميف الكبار بدالن مف األمتكاجو المعممة  - ث
 (2006,232) عطاري ,أعدادىـ . 

 كترل الباحثة أنو يمكف تفادم سمبيات التعميـ المصغر مف خبلؿ :

 . المصغر أثناء تعامميا مع األطفاؿالمتابعة المستمرة لممعممة بعد االنتياء مف درس التعميـ  -
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اإلعداد الصحيح لنشاط التعميـ المصغر , كضع خطة لتحضير األنشطة البلزمة الكتساب   -
 ميارة معينة. 

 اإلعداد النظرم لممتدربة . -

 إعطاء  المعممة المتدربة فكرة عف األطفاؿ الذيف ستقكـ بتعميميـ . -

 نيا .تحديد ىدؼ الممارسة كالشركط المطمكبة إلتقا -

 ( 2008,42) أبو عطوان,  اشتراؾ المعممة المتدربة بخطكات التقكيـ . -

كترل الباحثة أف مناقشة الدرس يجب أف تككف في جك يسكده الصدؽ كالثقة كاألماف كأف يشعر 
المتدرب بحاجتو لمتحسيف كأف يككف المشرؼ / المدرب خبير بتخصصو كطرؽ التدريس , , كمراعاة 

يفضؿ تكافر التصكير المرئي لكي يبصر المعمـ المتدرب بأخطائو  كسمبياتو قبؿ أف يقـك لمصدؽ كاألمانة 
 بممارسة التطبيؽ مع األطفاؿ .

 أنواع التدريس المصغر :  .6

"يختمؼ التدريس المصغر باختبلؼ البرنامج الذم يطبؽ مف خبللو, كاليدؼ مف التدريب, كطبيعة 
كمستكل المتدربيف, كيمكف حصر ىذه التقسيمات في األنكاع  الميارة أك الميمة المراد التدرب عمييا,

 التالية:
 التدريب المبكر عمى التدريس المصغر - أ

Pre-service Training in Microteaching 

كىك التدريس المصغر الذم يبدأ التدرب عميو أثناء الدراسة, أم قبؿ تخرج الطالب كممارستو مينة 
كىذا النكع يتطمب مف األستاذ المشرؼ اىتمامان بجميع ميارات التدريس في أم مجاؿ مف المجاالت. 

 التدريس العامة كالخاصة؛ لمتأكد مف قدرة الطالب عمى التدريس. 
 التدريب أثناء الخدمة عمى التدريس المصغر - ب

In-service Training in Microteaching 

تدريبان عمى ميارات  –الكقت نفسو في  –كىذا النكع يشمؿ المعمميف الذيف يمارسكف التدريس كيتمقكف 
خاصة لـ يتدربكا عمييا مف قبؿ, كمف ىذا القبيؿ تدريب معممي المغة العربية الممتحقيف في برامج إعداد 
معممي المغة العربية لمناطقيف بغيرىا, الذيف تخرجكا في أقساـ المغة العربية كمارسكا تدريسيا لمناطقيف 

   بيا.
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   Continuous Microteachingالتدريس المصغر المستمر  - ت

يبدأ ىذا النكع مف التدريس في مراحؿ مبكرة مف البرنامج, كيستمر مع الطالب حتى تخرجو. كىذا 
النكع غالبان ما يرتبط بمقررات كمكاد تقدـ فييا نظريات كمداخؿ, يتطمب فيميا تطبيقان عمميان كممارسة 

 لدرس, تحت إشراؼ أستاذ المادة. فعمية لمتدريس في قاعة ا
 Final Microteachingالتدريس المصغر الختامي  - ث

كىك التدريس الذم يقكـ المعمـ المتدرب بأدائو في السنة النيائية أك الفصؿ األخير مف البرنامج, 
 كيككف مركزان عمى المقررات األساسية, كقد يدخؿ التدريس المصغر االختبارم ضمف ىذا النكع.    

 (62, 2010) شاىين ,   

 Directed Microteachingالتدريس المصغر الموجو  - ج

ىذا النكع مف التدريس يشمؿ أنماطان مكجية مف التدريس المصغر, منيا التدريس المصغر النمكذجي 
Modeled Microteaching لمتدريس  ان أنمكذج, كىك الذم يقدـ فيو المشرؼ لطبلبو المعمميف

المصغر, كيطمب منيـ أف يحذكا حذكه, كىذا النكع غالبان ما يطبؽ في برامج إعداد المعمميف الذيف لما 
. كمنيا التدريس المعتمد عمى طريقة معينة مف Pre-Service Teachersيمارسكا ىذه المينة بعد 

متدرب عمى كتاب مقرر في طرائؽ تدريس المادة الدراسية. كمنيا التدريس المصغر الذم يعتمد فيو ال
البرنامج؛ حيث يختار جزءان مف درس مف دركس الكتاب المقرر, كيحدد الميارة التي سكؼ يتدرب عمييا, 
كاإلجراءات كاألنشطة التي سكؼ يقكـ بيا, ثـ يعد درسو كيقدمو بناء عمى ذلؾ, كفي ضكء الطريقة 

 (2005,86)فرج ,اءات المحددة في دليؿ المعمـ." كاإلجر 
 Undirected Microteachingلتدريس المصغر الحر )غير الموجو( "ا - ح

ىذا النكع مف التدريس غالبان ما يقابؿ بالنكع السابؽ )المكجو(, كييدؼ إلى بناء الكفاية التدريسية,  
أك التأكد منيا لدل المعمـ, في إعداد المكاد التعميمية كتقديـ الدركس كتقكيـ أداء المتعمميف, مف غير 

 ارتباط بنظرية أك مذىب أك طريقة أك أنمكذج. 

النكع مف التدريس المصغر في البرامج الختامية أك االختبارية. كقد يمارس في  كغالبان ما يمارس ىذا
بداية البرنامج لمتأكد مف قدرة المتدرب كسيطرتو عمى الميارات األساسية العامة في التدريس, أك يقكـ بو 

المصغر,  المتمرسكف مف المعمميف بيدؼ التدرب عمى إعداد المكاد التعميمية كتقديميا مف خبلؿ التدريس
 أك ألىداؼ المناقشة كالتحميؿ أك البحث العممي. 
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 General Microteachingالتدريس المصغر العام  - خ

ييتـ ىذا النكع بالميارات األساسية التي تتطمبيا مينة التدريس بكجو عاـ, بصرؼ النظر عف  
ة المتدرب عمى طبيعة التخصص, كمكاد التدريس, كمستكل الطبلب؛ ألف اليدؼ منو التأكد مف قدر 

ممارسة ىذه المينة. كغالبان ما يككف ىذا النكع مف التدريس مقرران أك ضمف مقرر مف المقررات اإللزامية 
لمجامعة أك الكمية, كأحد متطمبات التخرج فييا, كغالبان ما تقكـ كميات إعداد المعمميف  بتنظيـ ىذا النكع 

ريب الميداني. في ىذا النكع مف التدريس يتدرب مف التدريب, كيشرؼ عميو تربكيكف مختصكف في التد
المعممكف عمى عدد مف الميارات األساسية, مثؿ: إثارة انتباه الطبلب لمدرس الجديد, ربط معمكماتيـ 
السابقة بالمعمكمات الجديدة, تنظيـ الكقت, استخداـ تقنيات التعميـ, إدارة الحكار بيف الطبلب كتكزيع 

خؿ الفصؿ, رفع الصكت كخفضو كتغيير النغمة حسب الحاجة, حركات اليديف األدكار بينيـ, التحرؾ دا
كقسمات الكجو كتكزيع النظرات بيف الطبلب أثناء الشرح, مبلحظة الفركؽ الفردية بيف الطبلب 
كمراعاتيا, أسمكب طرح السؤاؿ عمى الطبلب كتكقيتو, طريقة اإلجابة عف أسئمة الطبلب كاستفساراتيـ, 

 خطاء الطبلب, كنحك ذلؾ.أساليب تصكيب أ
 Specific Microteachingالتدريس المصغر الخاص  - د

ىذا النكع ييتـ بالتدريب عمى الميارات الخاصة بمجاؿ معيف مف مجاالت التعمـ كالتعميـ؛ كتعميـ  
المغات األجنبية, كالرياضيات, كالعمكـ الطبيعية, كالعمـك االجتماعية, لمجمكعة معينة مف الطبلب 

المتخصصيف في مجاؿ مف ىذه المجاالت, في كمية أك قسـ أك برنامج خاص. كقد يككف  المعمميف
 التدريب مكجيان إلى فئة مف الطبلب ممف لدييـ ضعؼ أكاديمي أك نقص في التدرب عمى ميارات معينة. 

ف كالكاقع أف بعض األنكاع التي ذكرناىا متداخمة كمتشابية في المداخؿ كاألىداؼ كاإلجراءات, بيد أ
أىـ ىذه األنكاع أك التقسيمات كأشمميا ىك تقسيميا إلى نكعيف: التدريب العاـ, أم التدريب عمى الميارات 

 العامة في التدريس, كالتدريب الخاص عمى ميارات خاصة بمجاؿ معيف.  
 (63, 2010) شاىين ,                                                           

ميما اختمؼ نكع التعميـ المصغر المعتمد في برامج التدريب فإف المدربة يمكف أف كتضيؼ الباحثة 
تصغر دراسة مف خبلؿ التركيز عمى كفاية كاحدة محددة مف كفايات معممة الركضة ك ميارة كاحدة مف 
ت ميارات التعميـ  , أك خطكة كاحدة مف خطكات , مع االحتفاظ بالزمف كاألنشطة المطمكبة ليذه الميارا

تنفيذ استراتيجية  في الحاالت العادية . فقد تختار المدربة أم معممة , كيطمب منيا التمييد لمدرس , أك
تعميمية تختارىا لنشاط معيف , أك شرح عدد معيف مف المفردات الجديدة , أك إجراء تدريب قصير , أك 

راتيـ , كتصكيب أخطائيـ , أماـ تقكيـ أداء األطفاؿ, كأسمكب طرح األسئمة عمييـ , كاإلجابة عف استفسا
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مجمكعات التعمـ  . كقد تقكـ المعممة المتدربة بيذه العممية مرة أك مرتيف أك أكثر , كتحاكؿ في كؿ مرة 
 تبلفي األخطاء السابقة أك التقميؿ منيا , حتى تتقف ىذه الميارة .

 الخاتمة :
ية لمممارسة كدقة المبلحظة ليا , كيتيح أخيرا" يمكف القكؿ أف التعميـ المصغر يسمح بالمراقبة الفعم

درجة عالية مف السيطرة عمى برنامج التدريب , كما يمكف مف خبلؿ ىذه االستراتيجية معالجة مجمكعة 
لمناقشة كالتقييـ الذاتي مف مف المشكبلت كالمعكقات أثناء التدريب كالكقت كمشكمة التفاعؿ مع التبلميذ كا

 المعمـ المتدرب نفسو .قبؿ 
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 الفصل الرابع
 الكفايات األدائية لمعممة الروضة

 المقدمة .

 أواًل :مفيوم الكفاية .

 ثانيًا :الكفايات التعميمية .

 ثالثًا: مصادر اشتقاق الكفايات .

 رابعًا : خصائص الكفايات .

األدائية , الوجدانية , خامسًا : تصنيف الكفايات ) المعرفية , المينية , الجسدية ,االجتماعية , 
 اإلنتاجية ( .

 سادسًا : إعداد المعمم عمى أساس الكفايات .

 سابعًا : الكفايات المينية واألدائية لممعممة الروضة ,

 كفاية التخطيط .  -

 كفاية التنفيذ . -

 كفاية التقكيـ . -

 ثامنًا : التدريب أثناء الخدمة لمعممات رياض األطفال . 

 معممات رياض األطفال أثناء الخدمة .تاسعًا : أىمية تدريب 

 عاشرًا : أنواع التدريب أثناء الخدمة لمعممات.

 الخاتمة
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 المقدمة : 
مف أىـ المشكبلت التي تكاجو الحياة االقتصادية في كقتنا الحالي ىي مشكمة تكجيو األفراد نحك 

نما نرل الميف التي تصمح ليـ كيصمحكف ليا , كىذه المشكمة ال تقتصر آثارىا  عمى الناحية االقتصادية كا 
انعكاساتيا عمى األفراد مف حيث سعادتيـ كرضاىـ الشخصي عف العمؿ الذم يقكمكف بو كبالتالي يتأثر 

 كـ اإلنتاج كنكعيتو عندىـ .

تؤكد الكثير مف األدبيات التربكية عمى أف المعمـ كليس البرنامج الدراسي ىك مفتاح التربية الناجحة 
كىك المعمـ الذم تتحد  Effective Teatcherلناجح في إطار الحداثة ىك المعمـ الفعاؿ , فالمعمـ ا

فعاليتو بمستكل أدائو في مختمؼ المكاقؼ التي يتطمبيا عممو كىك مف ىذا المنظكر ينبغي أف يككف قادران 
 عمى فرز البدائؿ كاختيار األنسب مف بينيا مايجعؿ تعميمو ناجحان كاستبعاد ما ال يؤدم إلى ذلؾ .

سية كتحتاج إلى خصائص شخصية معينة كتعد مينة معممة رياض األطفاؿ مينة غاية في الحسا
تمتمكيا معممة الركضة باإلضافة إلى التأىيؿ الميني كالتدريب الدقيؽ لنجاح عمميا في ىذه المينة , 
حيث أف معممة الركضة تشارؾ مع األسرة في بناء القاعدة النفسية كالمعرفية األساسية لئلنساف كال 

يمر بيا اإلنساف في مرحمة الطفكلة المبكرة كأثرىا عمى حياتو يستطيع أم منا إنكار أىمية الخبرات التي 
المستقبمية فيك في ىذه المرحمة يككف سريع التأثر بما يحيط بو . لذلؾ فإف لرعاية الطفؿ في ىذه المرحمة 
أىمية كبيرة كمف ىنا تنبع أىمية مينة معممة رياض األطفاؿ كأىمية التأىيؿ الميني المناسب لممعممة 

ا بالكفايات األدائية الضركرية لمقياـ بعمميا عمى النحك األمثؿ, لكف ما ىي الكفايات األدائية التي كتزكيدى
 ينبغي أف تتمتع بيا معممة رياض األطفاؿ؟

 أواًل : مفيوم الكفاية 
, إذ احثيفتعددت التعريفات التي تناكلت الكفاية , كذلؾ بتعدد النظريات التربكية كآراء التربكييف كالب

رفيا كؿ مف كجية نظره , فبعض التعريفات تناكلت الكفاية بشكؿ عاـ في حيف أف تعريفات أخرل يع
اىتمت بجانب معيف كركزت عميو ,  كمع ذلؾ يكجد اتفاؽ بدرجة كبيرة حكؿ مفيكـ الكفاية كماىياتيا 

 كمككناتيا , كسيتـ استعراض بعض الجكانب الخاصة بمفيـك الكفاية :

( في قامكسو التربكم  Good( كما كضحو )  Competencyكفاية ) المعنى االصطبلحي لم
عمى أنيا " القابمية عمى تطبيؽ المبادئ كالتقنيات الجكىرية لمادة حقؿ معيف في المكاقؼ العممية " كىي 

 أيضان " القدرة عمى إنجاز النتائج المرغكبة مع اقتصاد في الكقت كالجيد كالنفقات "
      (Good , 2002 , P207  .) 
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( : الكفاية ىي الميارات المركبة أك أنماط سمككية , أك معارؼ تظير سمكؾ 7,,2تعريؼ كنعاف ) 
 (2007,56) كنعان ,َصكر كاضح لمدكر الذم يقكـ بو . المعمـ كتشتؽ مف ت

اتفقت معظـ ىذه الدراسات عمى أف الكفاية : مجمكعة المعارؼ النظرية كالمفاىيـ كالميارات العممية 
التي ينبغي لمعممة الركضة امتبلكيا لتتمكف مف أداء دكرىا في الركضة بقدر عاؿ مف الكفاءة كالجكدة , 

 ما يضمف السير بعممية التعميـ نحك األفضؿ . 

 ة ثانيًا : الكفايات التعميمي

مجمكعة المعارؼ ” بأنيا   Educational Competencyبينما تعرؼ الكفاية التعميمية 
كالمفاىيـ كالميارات كاالتجاىات التي يكتسبيا الطالب المعمـ نتيجة إعداده في برنامج معيف تكجو سمككو 

 “ .كترتقي في أدائو إلى مستكل مف التمكف يمك نو مف ممارسة مينتو بسيكلة كيسر
 (.1996,147اني , و الجمل ,)المق 

كتعرؼ صاصيبل كفاية معممة الركضة بأنيا : " مجمكعة الميارات القابمة لممبلحظة كالقياس , 
كالقدرات العقمية كاألدائية كالنفسية كالجسدية كاالجتماعية التي تمكف المعممة مف أداء األنشطة في 

عمقة بتربية طفؿ الركضة بأقؿ قدر ممكف مف الجيد كالكقت كالكمفة , بما يحقؽ األىداؼ التربكية المت
 (2003,64) صاصيال ,الركضة ".  

( الكفاية التعميمية  بأنيا : مجمكعة مف االتجاىات كأشكاؿ الفيـ كالميارات 1999يعرفيا طعيمة )
 يا  تيسير العممية التعميمية لتحقيؽ أىدافيا العقمية كالكجدانية كالنفس حركية .  نالتي مف شأ

 ( .56, ص1999) طعمية ,    

( : مجمكعة مف المعارؼ كالميارات كاإلجراءات كاالتجاىات التي يحتاجيا 2001يعرفيا القبل )
المعمـ لمقياـ بعممو بأقؿ قدر مف الكقت كالكمفة كالجيد , كالتي ال يستطيع دكنيا أف يؤدم كاجبو , كمف ثـ 

 .( 30,ص2001) القال , ينبغي أف يعد تكافرىا لديو شرطان إلجازتو في العمؿ . 

كعرفت رُمك كفاية معممة الركضة بأنيا : : ) القدرة عمى أداء سمكؾ معيف مرتبط بمياـ تعميمية في 
التعمـ يتككف مف ميمات كمعارؼ كاتجاىات ترتبط بميمة التعمـ , كتككف قابمة لمقياس كالتقكيـ كتؤدم 

 (.30,ص 2012)رمو ,بدرجة مناسبة مف اإلتقاف مف أجؿ تحقيؽ األىداؼ المرجكة . 

كبالنظر إلى مجمكعة التعريفات سابقة الذكر , يمكننا القكؿ أف مفاىيـ الكفايات قد تعددت بتعدد  
 تعريفاتيا , كما تتضح في األبعاد التالية :

   . ارتباط الكفاية بأدكار المعمـ كميامو 
  . ارتباط الكفاية بقدرة المعمـ عمى أداء ىذه المياـ 
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 نبغي أف يقكـ بو المعمـ , كما يرتبط بيذا األداء مف معارؼ كمفاىيـ ارتباط الكفاية باألداء الذم ي
 كميارات كاتجاىات .

   . ارتباط الكفاية بالمعايير التي يقاس بيا األداء الفعمي 
  . ارتباط الكفاية باألىداؼ التعميمية , كما ينبغي أف تحدث ىذه الكفاية مف نتاجات تعمـ 
 اسب بيف المعمـ كالمتعمـ .  ارتباط الكفاية بتفاعؿ اجتماعي من 
  ارتباط الكفاية بالفعالية , حيث إف الكفاية ىي الحصكؿ عمى أكبر قدر مف المخرجات بأقؿ قدر

 مف المدخبلت . 

كاستنادان إلى التعريفات االسابقة عرفت الباحثة كفاية معممة الركضة إجرائيان  : فيي مجمكعة مف 
القياس كالتي تمكف معممة الركضة مف أداء األنشطة مع األطفاؿ الميارات كالقدرات القابمة لممبلحظة ك 

 بأقؿ قدر ممكف مف الجيد كالكمفة بما يضمف تحقيؽ األىداؼ التربكية لرياض األطفاؿ .

 :مصادر اشتقاق الكفايات ثالثًا :
كعمى الرغـ مف ظيكر العديد مف القكائـ لمكفايات التعميمية إال أف أحدان ال يستطيع أف يقطع ما ىي 
أىـ كأفضؿ القكائـ التي ظيرت , إال أنو تشير العديد مف الدراسات كالبحكث في مجاؿ الكفايات الكاجب 

)زيتون, رئيسة لكفاية المعمـ تكافرىا لممعمـ الكؼء في تحقيؽ النكاتج التعميمية إلى كجكد أربعة عكامؿ 
 , كىي عمى النحك التالي :  (1998,55

 التمكف مف المعمكمات النظرية حكؿ التعمـ كالسمكؾ اإلنساني .   .1
 التمكف مف المعمكمات في المجاؿ التخصصي الذم سيقكـ بتدريسو .  .2
 امتبلؾ االتجاىات التي تسيـ في إسراع التعمـ كتحسيف العبلقات اإلنسانية في المدرسة.  .3
 التمكف مف ميارات التدريس التي تسيـ بشكؿ أساسي في تعميـ التبلميذ .  .4

ف المتطمع عمى األدب التربكم في مجاؿ إعداد المعمـ القائـ عمى الكفايات يجد فيو عددان مف  كا 
تي اىتدل إلييا مخططك ىذه البرامج لمتكصؿ لتحديد قائمة بالكفايات التربكية الكسائؿ كالمصادر ال

 الكاجب تكافرىا لدل المعمـ .

 يمخص رشدم طعيمة أىـ المصادر المعينة عمى تحديد   الكفايات , ىي : 

  ترجمة محتكل المقررات الدراسيةCourse Translation  الحالية إلى كفايات ينبغي أف
 عمـ الذم يتطمع بمسئكلية تدريسيا . تتكافر عند الم

 الميمة  تحميؿTask Analysis  كيقصد بذلؾ الكصؼ الدقيؽ ألدكار المعمـ , ثـ يترجـ ,
 ىذا الكصؼ إلى كفايات يتدرب عمييا . 
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  دراسة حاجات التبلميذNeeds of School Learners  , كقيميـ كطمكحاتيـ ,
 كترجمة ىذا كمو إلى كفايات يجب أف تتكافر عند المعمـ الذم يتصؿ بيـ . 

 االحتياجات  قياسNeeds Assessment   كيقصد بذلؾ دراسة المجتمع المحيط ,
بالمدرسة , كتعرؼ متطمباتو كتحديد الميارات البلـز تكافرىا عند المتخرجيف عند ىذه 

يـ في مجتمعيـ , ثـ ترجمة ىذا كمو إلى كفايات ينبغي أف تتكافر عند المدرسة ألداء كظائف
 معممي ىذه المدرسة . 

  التصكر النظرمTheoretical  , لمينة التدريس كالتحميؿ المنطقي ألبعاد ىذا التصكر ,
كفي ىذا األسمكب يبدأ الباحث بمجمكعة افتراضات حكؿ مينة التدريس , كما ينبغي أف 

 ـ , كمنيا يحدد الكفايات المناسبة . يككف عميو المعم

  تصنيؼ المجاالت في عناقيدClusters  يضـ كؿ منيا عددان مف المجاالت ذات ,
المكضكع المشترؾ مستخمصان منيا ما يشترؾ بينيا مف أمكر تترجـ بعد ذلؾ إلى كفايات 

 (  1999,26) طعمية ,لممتعمميف .

كفايات في الركضة كىي قياس االحتياجات كدراسة كيستخدـ البحث الحالي إحدل مصادر اشتقاؽ ال
 المجتمع  كتحديد الميارات الكاجب تكافرىا لدل المعممة لتمبية ىذه االحتياجات 

 رابعًا: خصائص الكفايات 

"الكفاية قابمة لمتقكيـ الذم يرتبط بنكعية الميمة كنكعية النتيجة , كيتـ ذلؾ كفؽ مجمكعة  - أ
 مف المحكات كالمعايير .

نتقاؿ بيف مكاد بلالكفاية بمكاد تعميمية محددة , كفي الكقت نفسو ىناؾ كفايات ل ترتبط - ب
 تعميمية مختمفة .

تتنكع الكفايات مف معرفية كجدانية كميارية ) أدائية ( , كقد يتفكؽ فييا نكع مف القدرات  - ت
 عمى األنكاع  األخرل كفقان لطبيعة المدة .

كالمعارؼ المتصمة بالخبرة , كاألفعاؿ اآللية  تكظؼ الكفايات بكؿ مككناتيا مف المعمكمات - ث
 (2012,29) رمو ,كالقدرات كالميارات المختمفة في السياؽ التعميمي ."  

 خامسًا : تصنيف الكفايات 
يقصد بالتصنيؼ تحديد المحاكر التي تدكر حكليا الكفايات باعتبارىا كفايات رئيسية ثـ تحميميا إلى 

ات الثانكية , قد تعددت التصنيفات التي تناكلت كفايات معممة الركضة مجمكعة مف الكفايات أك الميار 
 (69-2003,63) صاصيال , حيث صنفتيا صاصيبل إلى خمسة كفايات أساسية كىي : 
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 الكفايات المعرفية . .1
 الكفايات المينية . .2

 الكفايات األدائية . .3

 الكفايات الجسدية . .4

 الكفايات االجتماعية . .5

الباحثة لؤلدب النظرم التربكم المتعمؽ بتصنيؼ الكفايات تكصمت إلى كمف خبلؿ مراجعة 
 التصنيفات التالية :

 " تصنيف بموم : 

( : البد أف يستند التعميـ إلى مجمكعة  cognitive competenciesكفايات معرفية )  -1
مف المعارؼ كالحقائؽ النظرية المتعمقة بفمسفة ىذا التعميـ كأىدافو النظرية , كما كتشير 
الكفايات المعرفية إلى المعمكمات كالعمميات المعرفية , كالقدرات العقمية كالكعي كالميارات 

االت كاألنشطة المتصمة بيذه المياـ , الفكرية الضركرية ألداء الفرد لميامو في شتى المج
كتتمثؿ الكفايات المعرفية في أنكاع المعارؼ كالمعمكمات كالمفاىيـ الضركرية لممعمـ في 

 ( 2006,45) األزرق ,  مادتو كالبيئة المحيطة كالطالب الذم يتعامؿ معو  .

داء (  : تشير إلى كفايات األ performance competenciesالكفايات األدائية )  -2
التي يظيرىا الفرد كتتضمف الميارات النفس حركية في حقكؿ المكاد التكنكلكجية , كالمكاد 
المتصمة بالتككيف البدني كالحركي , كتشمؿ ىذه الكفايات قدرة المعمـ عمى إظيار سمكؾ 
كاضح في المكاقؼ الصفية التدريبية كالحقيقية , كىذه الكفايات تتعمؽ بإعداد أداء المعمـ ال 

معرفتو مثاؿ : أف يحدد المعمـ أىدافان متنكعة ,  أف يكتب األىداؼ في صيغ سمككية ب
 ( 2007,34) فتح اهلل , كاضحة كمحددة . 

(  : تشير إلى آراء الفرد  affective competenicesالكفايات الكجدانية )  -3
كاستعداداتو كميكلو كاتجاىاتو كقيمو كمعتقداتو كسمككو االجتماعي , كالذم يؤثر عمى أدائو 
لعمؿ ما , كىذه تعطي جكانب كثيرة كعكامؿ متعددة مثؿ حساسية الفرد كتقبمو لنفسو , 

ساني في تحقيؽ كاتجاىاتو نحك المينة , كتسيـ الدراسات اإلنسانية كمعامؿ التفاعؿ اإلن
ىذه الكفايات , كىي تشير إلى استعدادات المعمـ مثؿ اتجاىاتو نحك مينة التدريس كثقتو 

 (2005,45) عبد السميع وحوالة , بنفسو كاحترامو لؤلخريف"  .
الكفايات اإلنتاجية : تشير إلى أثر أداء الطالب لمكفايات السابقة في الميداف , كىذه ينبغي أف تمقى 

في برامج إعداد الككادر الفنية , ذلؾ أف ىذه البرامج تعد لتأىيؿ معمـ ذم كفاية , كالتأىيؿ ىنا االىتماـ 
كالكفاية عادة ما يشيراف إلى نجاح المتخصص في أداء عممو) ليس ما يؤديو كلكف ما يترتب عمى أدائو ( 
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بر المستكل الذم ينبغي أف , ككثيران ما ينظر إلى ىذا المستكل األخير مف منظكر التقدير كالتقكيـ كيعت
 يقكـ عميو كؿ برنامج الكفاية .

ككما اعتمدت البيشي في دراستيا عمى قائمة مف الكفايات أك الميارات الخاصة الكاجب تكافرىا لدل 
 المعممة منيا :

  . الشعكر باألمف : إيقاؼ أك تغيير المسار غير اآلمف 
 اع الممارسات الصحية .مراعاة الجكانب الصحية : تشجيع األطفاؿ عمى إتب 

  البيئة التعميمية : ترتيب المعدات كالمكاد بحيث يتمكف األطفاؿ مكف االختيار بسيكلة
 كباستقبللية .

  مراعاة الجكانب الجسمية : تقدير االحتياجات البدنية لكؿ طفؿ لتضع الخطط السميمة
 لتطكير النمك السميـ لمطفؿ.

 لطرؽ التي تشجعيـ عمى التفكير كحؿ المشكبلت .جكانب معرفية : التعامؿ مع األطفاؿ با 

  القدرة عمى التكاصؿ : التفاعؿ مع األطفاؿ بالطرؽ التي تشجعيـ عمى التعبير عف أفكارىـ
 كمشاعرىـ لفظيان .

  تقبؿ ابتكارات األطفاؿ الخبلقة كمنحيـ الفرصة لبلستمتاع باأللعاب. بتكاريةاالالقدرة : 

  األطفاؿ عمى تقبؿ كتقدير أنفسيـ كتقبؿ األطفاؿ اآلخريف.مراعاة جكانب الذات : مساعدة 

 . مراعاة الجكانب االجتماعية : مساعدة الطفؿ الخجكؿ عمى التفاعؿ مع اآلخريف 

 . الجكانب األسرية : التأثير عمى الكالديف لبلشتراؾ في برامج األطفاؿ 

 بلحظاتيا لو كتفسيرىا إدارة البرامج : التخطيط لبلحتياجات الفردية لكؿ طفؿ  بناء عمى م
 لتمؾ المبلحظات .

 . (12, 2008) البيشي ,  عكامؿ مينية : استغبلؿ جميع الفرص لتحسيف النمك الميني 

  :اياتسادسًا :إعداد المعمم عمى أساس الكف
" يصبح تحديد الكفايات التعميمية أمران بالغ األىمية ألف معرفة الكفايات تجعؿ مف الممكف رسـ الخطكط 
العريضة لفمسفة تربية المعمميف قبؿ الخدمة في كميات التربية , يضاؼ إلى ذلؾ أف تحديد الكفايات التعميمية 

مف جية , كتقكيـ أداءالمعمـ أثناء الخدمة مف جية بعناية يجعؿ باإلمكاف تقكيـ برامج تربية المعمميف قبؿ الخدمة 
أخرل , كعميو فإف برنامج تدريب المعمميف أثناء الخدمة يجب أف يككف مبنيان عمى الكفايات التعميمية , إذ أف 

 (2003,86)المشرفي , بناء البرنامج عمى ىذا األساس يجعؿ التعميـ أكثر رشدان كفاعمية."  

( أىـ الصفات األساسية التي يجب أف تتكافر 13-1995,12ارعو حسف )كيبرز أحمد المقاني , كف
 لدل المعمـ الكؼء , كىي عمى النحك التالي : 
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 أف يككف عمى درجة كبيرة مف المركنة بحيث يستطيع االستمرار في التعميـ .  -
أف يدرؾ أف المكقؼ التدريسي عبارة عف مكقؼ تربكم البد أف يجرل فيو التفاعؿ المثمر  -

بينو كبيف تبلميذه , كأنو ليس مطالبان باستعراض معمكماتو كمفاىيمو كأفكاره في ىذا المجاؿ 
 إال بالقدر الذم يخدـ مسار التفاعؿ بيف جميع األطراؼ . 

 . يا كقدراتيا كمشكبلتياردة ليا اىتماماتيا كميكلأف ينظر إلى كؿ تمميذ في فصمو كحالة مف -
 حصر جميع مصادر التعمـ التي يمكف استخداميا في تنفيذ المنيج .  -
 التمكف مف مختمؼ المداخؿ المناسبة لتدريس ما تخصص المعمـ في تدريسو .  -
جابة إشاعة جك صحي في أثناء التدريس , يستطيع فيو التبلميذ التفكير الحر كأف يحاكلكا اإل -

ثارة تساؤالت جديدة .  عف التساؤالت كحؿ المشكبلت كا 
 (13-1995,12) المقاني و فارعة , 

 

 

 
 

 

 ( الكفايات األدائية والمينية  لمعممة الروضة :2الشكل رقم )
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 دائية والمينية  لمعممة الروضة الكفايات األ :سابعاً 
 كفاية التخطيط :  -1

الحديث بشكؿ عاـ , كالتخطيط لمدرس يمثؿ أحد أىـ يعتبر التخطيط مف أىـ سمات العصر 
الكفايات البلزمة لممعمـ , كال يمكف أف تثمر جيكد الفرد في ناتج إيجابي منظـ دكف تخطيط يستثمر 

 الكقت كالجيد لتحقيؽ األىداؼ المرسكمة كفؽ اإلمكانات المتاحة .

جراءات الدرس كنشاطاتو كالتخطيط لمدرس ىك كضع خطة كاضحة المعالـ يقترح فييا تحديد إ
كمكاقفو التدريسية مف خبلؿ صياغة األىداؼ المراد تحقيقيا , مع إيضاح الكسائؿ كأساليب التقكيـ 

 الخبرات البلزمة لتحقيؽ أىداؼ المقرر كفؽ زمف محدد . كسابإلالمختمفة كتييئة الفرص التعميمية 
 تعريف كفاية  التخطيط:  -أ 

ىادفة تمثؿ منيجان في التفكير , كأسمكبان كطريقة منظمة في العمؿ كالتخطيط كمفيـك : عممية عقمية 
 ( 2002,52) الحيمة , .  فؼ المنشكدة بدرجة عالية مف اإلتقااتؤدم إلى بمكغ األىد

أما التخطيط لؤلنشطة فيعرؼ بأنو : خطة تصكرية قائمة عمى مبادئ كأسس تربكية يقكـ بيا المعمـ 
كتنظيـ خبرات التعمـ , كترتيب عممياتو كأنشطتو , كتنظيـ الكسائؿ  بتكفير عناصر المكقؼ التربكم ,

 كاألدكات التي يستخدميا لتنفيذ ميامو لضماف تحقيؽ تدريس أفضؿ كتعمـ أفضؿ. 

جراءات المكقؼ التعميمي التعم مي مف  تعر ؼ رمك كفاية التخطيط بأنيا : عممية تصكر ألحداث كا 
عدة ميارات متمثمة في : تحديد الخبرات التربكية التي تمثؿ محتكل قبؿ المعممة األمر الذم يتطمب منيا 

التعمـ كمف ثـ كضع األىداؼ التي تساعد عمى تحقيؽ ىذا المحتكل , كرسـ تصكر مسبؽ لعناصر 
 (170, ص 2012) رمو ,المكقؼ التربكم ككؿ مف : أنشطة كأساليب ككسائؿ كتقكيـ . 

 إجرائيًا عرفت الباحثة كفاية التخطيط :

ىي الدرجة التي تحصؿ عمييا المعممة في االختبار التحصيمي كبطاقة المبلحظة كالتي تقيس مدل 
 امتبلكيا ليذه الكفاية.

ا المعممة تحدد مف خبلليا األىداؼ التعميمية يخطة تصكرية تضعكيمكننا القكؿ أف التخطيط ىك 
التي تسعى لتحقيقيا عمى المدل القريب كالبعيد مع األطفاؿ األمر الذم يتطمب مف المعممة أف تككف 

 قادرة عمى  : 

 . تحديد األىداؼ السمككية 

 الخبرات التربكية البلزمة لتحقيؽ ىذه األىداؼ .  تحديد المحتكل أك 

  المتناسبة مع حاجات األطفاؿ كقدراتيـ .تحديد القدرات 
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   تحديد الطرائؽ كاألنشطة كاألساليب المتناسبة مع خصائص األطفاؿ مف جية , كطبيعة
 . أخرلالخبرات المقدمة لؤلطفاؿ مف جية 

 . تقدير الكسائؿ البلزمة لتنفيذ الخبرات ,, تحديد أساليب مبلحظة األطفاؿ كتقكيميـ 

 

 ألطفال :نواع التخطيط في رياض اأ -ب 

يقسـ التخطيط في رياض األطفاؿ إلى ثبلثة أنكاع أساسية : كىي التخطيط البعيد المدل المعمؽ , 
 كالتخطيط الطكيؿ المدل كالتخطيط قصير المدل .

استراتيجية شاممة يقرىا  :كالمعمؽ في رياض األطفاؿ  بأنو  تعر ؼ صاصيبل التخطيط البعيد المدل
ستراتيجية إلى ر النظاـ التربكم , كتقسـ ىذه االالنظاـ اإلدارم في رياض األطفاؿ تتناكؿ كافة عناص

مجمكعة مف الخطط تتناكؿ كؿ خطة عنصر مف عناصر النظاـ  التربكم بيدؼ تحقيؽ األىداؼ العامة 
ستراتيجية كتنفيذىا فترة ع كيستغرؽ تطبيؽ االلمعممية التربكية لتمؾ المرحمة كالمشتقة مف أىداؼ المجتم

 طكيمة تزيد عف خمس سنكات فأكثر . 

التخطيط طكيؿ المدل في رياض األطفاؿ : يقصد بو خطة تعميمية تعممية تضعيا المعممة أك 
مجمكعة مف المعممات تتألؼ مف كمجمكعة مف الخبرات التربكية في رياض األطفاؿ كالتي ستنفذىا 

فترة زمنية طكيمة كالخطة المكجية ألطفاؿ الفئة األكلى أك الثانية أك الثالثة سكاء كانت المعممة خبلؿ 
 الخطة لخبرات معينة خبلؿ الفصؿ أك خبلؿ العاـ الدراسي بكاممو .

أما التخطيط قصير المدل كالذم يسمى أيضان تخطيط األنشطة في رياض األطفاؿ , فيقصد بو 
نفيذ نشاط كاحد كعادةن ما يتـ ىذا التخطيط ليكـ كاحد فقط لذلؾ يسمى مجمكعة مف اإلجراءات البلزمة لت

 (29-20, ص2009) صاصيال , تخطيط األنشطة اليكمية في رياض األطفاؿ .

 أىمية التخطيط لألنشطة في رياض األطفال : -ج 

 يمكف إبراز أىمية التخطيط في النقاط التالية : 

النشاط نتيجة إللماميا بالمحتكل العممي زيادة الثقة في نفس المعممة قبؿ دخكؿ غرفة  -
كتحديدىا لؤلىداؼ التعميمية كالطرائؽ التدريسية كاألنشطة كالكسائؿ البلزمة لتنفيذ الدرس ثـ 

 عمميات التقكيـ البلزمة .
 تحقيؽ األىداؼ التعميمية الخاصة بكؿ درس بعد تحقيقيا بدقة . -

ألخرل أك أخطاء الطباعة أك اكتشاؼ أم قصكر في المحتكل أك في عناصر المنياج ا -
 أخطاء لغكية .

 ( 83, ص2009)أبو شممة , تحسيف عممية التعمـ كالتعميـ كجعميا أكثر فاعمية.   -
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تجنب المعممة اإلرباؾ كترؾ األمكر تحت رحمة الصدؼ كتمكنيا مف تنظيـ عناصر المكقؼ  -
 التعميمي كتنظيـ تعمـ األطفاؿ .

عطاءىا متعممييا فرصة الكصكؿ إلى ىذه تمكف المعممة مف تحقيؽ األىداؼ  - المنشكدة كا 
 األىداؼ .

 تكجيو جميع العناصر المؤثرة في المكاقؼ التعميمية نحك األىداؼ المخطط ليا .  -

إف التخطيط لمتعميـ يكفر لممعممة خبرة التعمـ , فتبدأ باألىـ , كتعرؼ متى تنتقؿ إلى الخطكة  -
     ء أم تعديؿ عمى خطتيا , أك أم جزء منيا . التالية , كما إذا كاف مف الضركرم إجرا

 ( 51, ص2004) الفتالوي , 

دارة غرفة النشاط  :   -2  كفاية التنفيذ وا 

ال شؾ أف ممارسة مينة التدريس أمر مختمؼ تمامان عف الحديث عنو أك التخطيط لو , فالتدريس ال 
تكصيميا لمتبلميذ , بقدر ما يقيس مدل  يقيس مدل امتبلؾ المعممة لممعارؼ كالميارات كالحقائؽ المراد

قدرة كتمكف المعممة مف امتبلؾ مجمكعة مف اإلجراءات كالطرؽ التي تؤىميا إليصاؿ ىذه المعارؼ 
 كالحقائؽ المتنكعة لمتبلميذ كالتي مف شأنيا مساعدة التبلميذ عمى التفاعؿ مع المكاقؼ التعميمية . 

 (2011,69) العرجمي ,
المعممة يجب أف تدمج فييا بيف الطريقة اإللقائية التقميدية كطريقة المناقشة  فطرائؽ التدريس لدل

الجماعية كطرائؽ االكتشاؼ , باإلضافة لطرؽ التعمـ الذاتي , كىذه ما يؤكد عمى ضركرة تنكيع المعممة 
ة التي في استخداـ الطرؽ التربكية التعميمية بما يتناسب مع طبيعة كمحتكل مكضكع التعمـ , ألف الطريق

 تصمح لمكضكع آخر .  تصمح لمكضكع ما قد ال
  :المبادئ األساسية لكفاية التنفيذ -

كىناؾ مجمكعة مف األمكر التربكية التي يجب عمى كؿ معممة االنتباه ليا , كأخذىا بعيف االعتبار  
تبعده عف الممؿ أثناء تنفيذ الدرس أك النشاط , كالتي مف شأنيا أف تبعث الحيكية كالنشاط لدل المتعمـ , ك 

 كالضجر الذم قد يصيبو أثناء عممية تنفيذ النشاط كىي :
 التييئة واإلثارة : - أ

البد ألم عامؿ قبؿ أف يقـك بعممو , أف يبدأ أكالن بعممية التييئة أك التمييد لمعمؿ الذم سيقكـ بو , 
مف تحقيؽ األىداؼ  لذلؾ ال بد لممعممة أف تعمد إلى إثارة الدافعية لمتعمـ لدل طبلبو , حتى تتمكف

 التربكية التي يصبك إلييا .
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كيمكف لممعممة أف تحقؽ ىذا القدر مف الدافعية عند بدء درسيا بإثارة األطفاؿ فكريان لمكضكع النشاط 
إذا بدأت بمقدمة جيدة مناسبة كىذه ىي الخطكة األكلى التي تستعد بيا المعممة لمنشاط كتييئ أذىاف 

 كيثير أذىانيـ كيدفعيـ لمتفكير فيما سيعرض عمييـ مف مكضكعات . طفاؿ لممكضكع الجديد , األ
 ( 2000,42) آل ياسين ,

 كالتمييد الجيد يمكف أف يككف باألشكاؿ التالية :

 جذاب . بسمك أب سرد قصة قصيرة شيقة ك -
 عرض صكرة أك خارطة أك كسيمة تعميمية تككف محكران لمنقاش . -

 مؤخران .تذكير األطفاؿ بمناسبة احتفمكا بيا  -

 ربط مكضكعات النشاط بالخبرات الماضية . -

 بياف العبلقة بيف النشاط الحاضر مع النشاط السابؽ . -

 القياـ بأمر ما معتاد لو عبلقة بمكضكع النشاط . -

 صياغة الدرس بشكؿ مشكمة , كمحاكلة إيجاد الحؿ المناسب  ليا بمشاركة التبلميذ .  -

 (168, 2003) جان ,

 مممة تككف بأف ,كذلؾ التعميـ ماىرة في الخبرة عرض في بارعة تككف أف المعممة عمى كيجب
 يـراتكقد كحاجاتيـ  األطفاؿ مستكل مع يتناسب ما منيا لتختار المختارة التعميمية كالكسائؿ بالطرائؽ

 مناسبة سيمة لغتيا عربية تككف كأف الدراسي, كالمحتكل المرغكبة األىداؼ مع يتفؽ كما كاستعداداتيـ
 .عان كاضحان مسمك  صكتيا يككف كأف كشيقان, سيبلن  أسمكبيا يككف كأف األطفاؿ, لمستكل
 :األسئمة استخدام - ب

 شد انتباىيـ عمى كالعمؿ األطفاؿ دافعية إلثارة ,كذلؾ األسئمة استخداـ إلى المعممة تمجأ كثيران ما
 عمى كفي ىذا .أيضان  التفكير عمى القدرة لتنمية ككسيمة الطفؿ لدلس بالنف الثقة لتنمية فرصة ,فيي

 اإلجابة عف  األطفاؿ عجز حالة في إال عنو اإلجابة كتجنب األطفاؿ عمى السؤاؿ بطرح تقكـ أف المعممة
 الشائع الخطأ  في الكقكع تتجنب أف المعممة عمى ,كيجب الصحيح لجكاب بإعطائيـ تمميحان  المعممة تقكـ
 شائع كىذا خطأ عميو السؤاؿ تطرح ثـ أكال الطفؿ بتحديد يقمف حيث المعممات مف كثير فيو تقع الذم
 .تربكم  كغير

 إلى  فتمجأ التعميمي, المكقؼ كطبيعة مجريات حسب العرض طريقة تنكع التي ىي القديرة فالمعممة
تككف ماىرة  كأف .السؤاؿ يحسف حيف ؛فتسأؿ كالسؤاؿ االستفياـ إلىان أحيان كتنتقؿ المادة, كعرض اإللقاء
 التكقيت في  األسئمة ,كاستخداـ الرئيسية الخبرة بعناصر المتعمقة الجيدة األسئمة كطرح صياغة في
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 األطفاؿ , كمتنكعة لمستكل كمناسبة المغكم, التركيب كصحيحة كمختصرة كاضحة تككف بحيث المناسب,
 األطفاؿ . معظـ عمى األسئمة تكزع التفكير ,كأف مستكيات حيث مف

 (2003,199) جان , 

 

  : ككنيا , التدريس عممية في األسئمة دكر أىمية عمى (1996الخميفة ) أكد حسيف كلقد

 معرفة  المعممة في ,كتفيد التعميمي النشاط فاعمية مف تزيد ,كما األطفاؿ لمتعمـ لتييئة فاعبلن  نشاطان 
  أنيا إلى إضافة الضعؼ نقاط تشخيص في تفيدىا ,كما الدرس بداية قبؿ لؤلطفاؿ التعميمي المستكل

 . مستمرة راجعة تغذية ليا تكفر

 كقد حدد الخميفة أربعة معايير لمسؤاؿ الجيد ىي : 

 تحقيقيا دار الم باألىداؼ السؤاؿ يرتبط أف. · 
 محددة كاضحة بألفاظ السؤاؿ يصاغ أف. · 

 المتعمميف مستكل السؤاؿ يناسب أف. · 

 ( 83, 1996) الخميفة ,. المتعمميف تفكير السؤاؿ يثير أف 

 الفعالة  الكسائؿ أىـ مف لمنشاط تنفيذىا أثناء المعممة تستخدميا التي األسئمة ,أف الباحثة كتخمص
 كزيادة  التعمـ في المشاركة عمى األطفاؿ لتشجيع ناجحان  نشاطان  تعد أيضان  ,كىي التفكير تنمية في

  استخداـ عمييا فإنو تدريسيا في المعممة تستخدمو الذم المدخؿ نكعية كانت ,فميما التعميمي نشاطيـ
 األطفاؿ كمد  الميكؿ ,كتككيف األطفاؿ لدل بالنفس الثقة لتنمية فرصة ,فيي التعميـ عممية خبلؿ األسئمة
 .المعرفية  المكاد مع لمتعامؿ جديدة بطرؽ
 حيوية المعممة :  - ت

 كتشرح تتكمـ التي فالمعممة األداء, سرعة مناسبة ىي تراعييا أف لممعممة ينبغي التي األمكر كمف

 فيـ األطفاؿ يستطيع كال تقكؿ, فيما كالتمعف متفكيرل ألطفاليا الكقت تعطي ال عالية بسرعة 
 االنتباه . كتشتت الذىف تتعب الحديث في ئدةاالز  السرعة فأل كؿ ما تقكلو, كاستيعاب

 ( 203, 2003) جان ,

  التفكير مف األطفاؿ يتمكف لكي المعممة؛ شرح أثناء ككقفات, فكاصؿ ىناؾ يككف أف يجب كذلؾ
كبحسب  المقصكد, كصعكبة المعنى, دقة بحسب كالكقفات الفكاصؿ ىذه تجعؿ كما تقكلو, فيما كالتمعف

 بمسألة أك مر إذا كاف كسمـ عميو اهلل صمى اهلل رسكؿ أف ركم فقد المكضكع, في خبرات األطفاؿ السابقة
 كبلـ  . نفسو في مف يتكمـ حتى سكت فصؿ
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 :كىي المعمـ, لحيكية التالية الكفايات عمى الباحثيف بعض كيؤكد

تقكـ بمساعدة األطفاؿ  نماإ ك لكحدىا, لقائوإ ك الدرس بسرد تتكفؿ أف ال المعممة عمى يجب -
 .النشاط بأنفسيـ عمى التكصؿ لمعمكمات

 إلى األطفاؿ يقسـ بأف األطفاؿ؛ بيف الشريؼ الجماعي التنافس ركح إثارة المعممة عمى يجب -
 .بينيا فيما لمتنافس المجمكعات ىذه كتدفع مجمكعات

 · .األطفاؿ بيف الفردية مراعاة الفركؽ -

 جية, مف كأطفاليا المعممة بيف كالسركر كاالرتياح كالكئاـ كالمكدة المحبة ركح تسكد أف يجب -
 كبيف األطفاؿ أنفسيـ مف جية ثانية .

 .ركالحكا المناقشة عمى رةقاد تككف كأف ةبارعةكمتكمم لبقة, محدثة المعممة تككف أف كيجب -

 البدنية المياقة مف عاؿ بقدر تحتفظ حتى صحتيا عمى يحافظ أف المعممة حيكية تتطمب كما -
 دائـ .  حيكم مظير في الظيكر مف تمكنيا  يالت

 زمفال عمى النشاط جزاءأ تكزيع في تككف ماىرة أف المعممة عمى يجب  :النشاط إنياء -
 النشاط إنياء تستطيع لـ أنيا إما :كىك عميو ال تحسد. حتى التقؼ مكقؼ المخصص لو
 بسبب أك ثانكية, أشياء أك جانبية مكاضيع في الدرس عف كخركجيا استطرادىا المحدد بسبب
الكقت المخصص لو  نياية قبؿ النشاط تنيي أنيا ماإ ك لمتكرار, تحتاج ال سيمة تكرار أشياء
 كتكثر كتنفعؿ كتضطرب أقكاليا كررفتإعطاء النشاط  في بسبب استعجاليا بزمف طكيؿ
 .الشغب كيكثر يدىا, مف األمكر زماـ كتفمت أخطاؤىا,

 إنياء النشاط )ميارة الغمؽ(  تتطمب مف المعممة تمرسيا ممارسة مف المعممة تمكف فإف الكاقع كفي
 المكقؼ تمخيص في تستغميا دقائؽ بضع ان دائم تبقى حتى التعميمي لممكقؼ المتاح في الزمف التحكـ عمى

 (111, 1998) قنديل ,.النياية نقطة معمنان  الجرس دؽ قبؿ خيكطو التعميمي , كتجميع

كتضيؼ الباحثة إف  كفاية التنفيذ التقؿ أىمية عف كفاية التخطيط  ككفاية التقكيـ فمف خبلؿ ىذه 
كتحكيؿ عممية تخطيط األنشطة إلى كاقع   الكفاية تثبت المعممة كفاءتيا كقدرتيا عمى التعامؿ مع األطفاؿ
 كيمكننا القكؿ :أف كفاية التنفيذ تتمثؿ في قدرة المعممة عمى :

 استثارة دافعية األطفاؿ بما يتناسب مع الخبرات كمع خصائص األطفاؿ . -

 المحافظة عمى انتباه األطفاؿ , استثارة الحماس نحك المشاركة . -

 لمناسبة .تنفيذ الخبرات بالطرائؽ الصحيحة كا -

استخداـ الكسائؿ كالتقنيات بالكقت المناسب , عرضيا بكضكح كتحقيؽ الفائدة المرجكة  -
 منيا .

تاحة الفرصة لممشاركة اإليجابية . -  مراعاة الفركؽ الفردية بيف األطفاؿ , كا 
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شراؾ أكبر عدد ممكف مف األطفاؿ في األنشطة كالخبرات. -  تحفيز النشاط الذاتي لمطفؿ كا 

 األساليب التربوية في رياض األطفال :بعض  - 2-1

األساليب التربكية المتبعة في المؤسسات التربكية بعامة كفي رياض األطفاؿ بخاصة  ترتبط
بمجمكعة مف العكامؿ المؤثرة , حيث تعتبر الخصائص العمرية لمطفؿ في مرحمة رياض األطفاؿ مف أىـ 

تعميمية المقدمة في المنياج كالتي بدكرىا ترتبط ىذه العكامؿ باإلضافة ؿ خصائص المعممة كالخبرات ال
 بفمسفة المجتمع كحاجاتو كما يعانيو مف مشكبلت كمف أمف أىـ ىذه األساليب :

 التعمـ بالحكار كالمناقشة . -
 التعمـ باالكتشاؼ . -

 التمثيؿ التربكم كلعب األدكار . -

 التعمـ التعاكني . -

 التعمـ بالمعب كاأللعاب التربكية .  -

:في تنفيذ ىذه األساليب التربوية دور المعممة  وفيما يمي  

دكر المعممة في التعميـ بطريقة الحكار كالمناقشة : تؤدم المعممة دكران ىامان في التعميـ بطريقة 
الحكار كالمناقشة سكاء في مرحمة التخطيط أك التنفيذ أك التقكيـ , ففي مرحمة التخطيط يتجمى دكر 

المناقشة كتحديد اليدؼ العاـ لمنقاش كمدل ارتباطو مع أىداؼ الخبرات في المعممة ب اختيار مكضكع 
رياض األطفاؿ , اشتقاؽ األىداؼ السمككية مف اليدؼ العاـ , تييئة المكاد التعميمية كاأللعاب , تحديد 

 ( 2007,383) قطامي , مكاف ككقت إجراء المناقشة , اختيار كسائؿ التعزيز كأساليب التقكيـ المناسبة .

أما دكر المعممة غي تنفيذ المناقشة فيتجمى مف خبلؿ التمييد لمكضكع النقاش , طرح مجمكعة مف 
مكضكع النقاش , مناقشة إجابات األطفاؿ , كتشجيع األطفاؿ عمى المشاركة  األسئمة حكؿ التمييد أك

حقائؽ كمعمكمات أك  بمكضكع المناقشة كاالىتماـ بآراء زمبلئيـ , كمف ثـ تمخيص ما تـ التكصؿ إليو مف
اتجاىات كمفاىيـ كقيـ أك سمككيات , كبعد االنتياء مف المناقشة البد لممعممة مف تقكيـ معمكمات األطفاؿ 

                                                    عف طريؽ طرح األسئمة حكؿ استخبلص النتائج أك أفكار أك تعميمات .  
 (384,  2007) قطامي ,

كمما الشؾ فيو أف المعممة الناجحة ىي المعممة القادرة عمى اختيار طريقة التدريس المبلئمة لمنشاط 
مف جية كالتي تتناسب مع احتياجات األطفاؿ كقدراتيـ العقمية كالجسدية مف جية أخرل , كتحقؽ في 

كالسمكؾ المناسب , كما أف المعممة نياية المطاؼ الغاية مف عممية التعمـ اكتساب األطفاؿ لممعرفة كالقيـ 
 الناجحة قادرة عمى تطبيؽ ىذه  الطرؽ بإتقاف عاؿ كأقؿ جيد ممكف كبأسمكب محبب لؤلطفاؿ .
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 كفاية التقويم :  - 3

تحتؿ عممية التقكيـ مكانة ىامة في جميع جكانب الحياة المختمفة , إذ يختمؼ األفراد فيما بينيـ مف 
كالعقمي , األطفاؿ كغيرىـ مف األفراد يختمفكف أيضان مف حيث القدرات  ناجية تككينيـ الجسمي كالنفسي

كاإلمكانيات عمى التعمـ , كطالما ظؿ اإلنساف يقكـ بعمؿ ما , فإف عميو أف يعرؼ نتيجة ىذا العمؿ , 
كما عميو أف يعرؼ األخطاء التي كقع بيا , حتى ال تتكرر تمؾ األخطاء , كىنا يأتي دكر المعمـ في 

 أسمكبدير قدرات األطفاؿ كمدل تبلؤـ بينيـ كبيف المعمكمات التي تقدـ ليـ مما يتطمب إتباع مدل تق
عممي مبني عمى أسس معينة كقكاعد محددة يتشارؾ فييا التبلميذ لمكصكؿ إلى الحقائؽ كالمعمكمات كىذا 

 مايسمى التقكيـ .
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 تعريف كفاية التقويم : - أ

أنو : العممية التي نحصؿ مف خبلليا عمى معمكمات شاممة "يعرؼ التقكيـ في رياض األطفاؿ عمى 
عف الطفؿ في المجاالت كافة , باستخداـ أساليب التقكيـ المختمفة بيدؼ تشخيص قدراتو كاستعداداتو 

يقتصر التقكيـ في الرياض مدل نمك الطفؿ  كاكتشاؼ مشكبلتو كما يعاني مف صعكبات كعبلجيا . كال
ة التعميمية التي تؤثر في تحقيؽ النمك الشامؿ المتكازف لطفؿ رياض بؿ يشمؿ جميع عناصر العممي

 األطفاؿ  مف منياج كاألثاث كاألدكات المتكفرة اإلدارة كالمعممات ."     
 ( 268, 2007) إلياس ومرتضى ,

كالتقكيـ يتـ عبر أدكات متعددة منيا األسئمة االختبارية المختمفة التي يطرحيا المعمـ عمى تبلميذه . 
 ليذه األسئمة أىمية كبيرة ذات جكانب متعددة ذكرىا سرحاف كىي كما يمي : 

ر ستعدداتيـ , كفحص مقدااشاركة الفعالة كالنشطة , كتقكيـ " إثارة ميكؿ التبلميذ كتحفيزىـ عمى الم
استيعابيـ لممعمكمات كتشخيص جكانب القكة كالضعؼ لدييـ , كمراجعة كتمخيص ماسبؽ عرضو مف 
مكضكعات , كتشجيع المناقشات , تحفيز التبلميذ لمبحث عف مزيد مف المعمكمات معتمديف عمى أنفسيـ 

ما سبؽ أف , تعزيز الثقة بأنفسيـ , بناء مفيكـ الذات اإليجابي , كمساعدتيـ عمى تطبيؽ كاستعماؿ 
 تعممكه مف مفاىيـ كتقكيـ مدل النجاح في تحقيؽ األىداؼ كالغايات

 ( 60, 2009)السرحان ,

الدرجة التي تحصؿ عمييا المعممة عمى االختبار ىي  كفاية التقويم :أما إجرائيأ فقد حددت الباحثة  
 الركضة عمى :قدرة معممة  التحصيمي كبطاقة المبلحظة كتقيس

  التقكيـ المختمفة في الركضة ) تقكيـ األنشطة  , تقكيـ الطفؿ , التقكيـ التخطيط ألساليب
 الذاتي لممعممة , تقكيـ عممية التعمـ ككؿ ( كتنفيذ ىذا التقكيـ . 

 . تنكيع أساليب التقكيـ المناسبة لمطفؿ 

  التكصؿ إلى استنتاجات منكعة نتيجة لمعطيات التقكيـ كالعمؿ عمى تطكير نفسيا كتطكير
 التعمـ كالتعميـ في الركضة.عممية 

 :التقويم التربوي  أنواع - ب

 لمتقكيـ, تعرضت التي األدبيات مف ريكث كتسمياتيا عددىا عمى اختمفت عديدة أنكاع لمتقكيـ

 كىي :  استخداميا, زمف عمى اتفقت كلكنيا 

 : Initial evaluation )القبمي(المبدئي التقويم .1

 تحديد بيدؼ الدراسي, المقرر أك التعميمي البرنامج دراسة في البدء قبؿ يبدأ الذم التقكيـ كىك
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 . لممتعمميف المبدئي المستكل 

الناتج  العائد فإف شاؽ, جيد مف التقكيـ مف النكع ىذا يتطمبو مما الرغـ عمى كتضيؼ الباحثة أنو
تساعدىا  معمكمات عمى الحصكؿ في المعممة يساعد التشخيصي التقكيـ أف إذ الجيد, ذلؾ يبرر عنو

 تحقيؽ في بنجاحيا الثقة تمنحيا قدران مف أنيا كما التعميمية, لؤلنشطة كالسميـ الجيد عمى التخطيط
 فإف سميمة, بصكرة التقكيـ مف النكع ىذا استخداـ ةالمعمم استطاعت ما ذاإ ك , األىداؼ التعميمية

 .التعميمية العممية عمى إيجابي التأثير بشكؿ بإمكانيا
 : formative evaluation )البنائي(التكويني التقويم .2

 كيمعب نيايتيا, كحتى بدايتيا مف كالتعمـ التعميـ لعمميتي مصاحبان  يككف الذم المستمر التقكيـ كىك
 .التعمـ تحسيف في ميمان  دكران 

 يمكف كال  ضركرم أمر كالتعمـ التعميـ عممية أثناء في يحدث الذم النامي المرحمي التككيني فالتقكيـ
 مستكل أطفاليا حكؿ بالتغذية الراجعة المعممة يزكد مستمران فيك يككف أف يجب كلذلؾ عنو, االستغناء

 مسبقان, فيك المحددة إتقانيـ لمميارات كمستكل تقدميـ معدؿ عف بيانات لدييا كيكفر أخطائيـ, كحكؿ
 .عبلجيا عمى كالعمؿ الضعؼ كمكاطف تعزيزىا عمى كالعمؿ القكة مكاطف تحديد عمى يعمؿ

 : summative evaluation )النيائي(التجميعي التقويم .3

 النكاتج عمى الحكـ بيدؼ دراسي كمقرر تعميميأ برنامج دراسة مف االنتياء بعد يتـ الذم كىك

 .المتعمميف ك المعمميف أداء معرفة إلى ييدؼ كما كالتعمـ, التعميـ لعمميات النيائية

 ( 2002,66)الزيود , عميان ,

 كما أنو معيف, مقرر أك طريقة مناسبة مدل عمى التعرؼ في اآلخريف يساعد النيائي التقكيـ إف
 انتقاؿ األطفاؿ لتقرير يستخدـ ما ,كعادة كالتعمـ التعميـ لعممية النيائية النكاتج عمى الحكـ بيدؼ يصمـ

 أف اإلشارة كتجدر .بيا أمكرىـ  أكلياء خبارا  عف األطفاؿ ك  التقارير إلعداد ك أعمى, دراسية مستكياتى إل
 كالمشاركيف بو, القائميف كتعييف إجراءاتو,  تحديد أبرزىا مف معينة محددات ضكء في يتـ النيائي التقكيـ
 في ليا, كمراعاة الدقة النمكذجية اإلجابات ككضع األسئمة كنكعيا , مع مراعاة سرعة المراقبة, في

 التصحيح. 
 أىمية التقويم :    - ت

 العممية في أساسيان  عنصران  يمثؿ التقكيـ أف بما لممعممة, البلزمة الكفايات أىـ التقكيـ عممية تعتبر 
 : التالي في األىمية تمؾ تمخيص يمكف كعميو التعميمية,

 .كحقائؽ كميارات معمكمات مف لؤلطفاؿ تحقؽ ما معرفة -
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 .الراجعة بالتغذية األطفاؿ تزكيد -
 .السميـ التكجيو كالتعممية التعميمية العممية تكجيو -
 .المستخدمة التدريس ؽائطر  نجاح مدل اختبار -
 تكجيييا. ك المختمفة الجكانب في األطفاؿ نمك تتبع -

 .لؤلطفاؿ المختمفة الميارات تنمية -

 (2012,28) الحارثي ,".األمكر ألكلياء التقارير لكتابة كالمعمكمات البيانات عمى الحصكؿ -

 "التشخيص" الركف ىذا بأف القكؿ يمكننا فإنو التقكيـ أركاف مف أساسي ركف التشخيص "ألف -
كمكضكعية  بكضكحو في يعممكف الذم الميداف رؤية عمى التعميـ أمر عمى القائميف يساعد -

 الخطة, أك أك المنيج أك الكتاب أك غرفة النشاط, ىك بو يعممكف الذم الميداف ىذا كاف سكاء
 .األخرل المؤسسات مف كغيرىا التربكية المؤسسات بيف القائمة العبلقات حتى

 القصكر ألنكاع المطمكب العبلج نكع تحدد أف طيعتست في المعممة فإف السابقة لمرؤية نتيجة -
 عمى التقكيـ نتائج عرض.كتطكيرىا تحسينيا عمى كتعمؿ عمميا مجاؿ في تكتشفيا التي

 ك ذاتو ىك تقدمو مف مكقعو· يدرؾ حافزان يجعمو لو يمثؿ مثبلن  الطفؿ المقكـ ,كليكف الشخص
 .الجيد أدائو تحسيف نحك ىذا يدفعو كقد لزمبلئو, بالنسبة نتقدمو

 العيكب, كتصحيح المسار, تغير بكاسطتو يتـ حيث جمية, خدمات لممجتمع التقكيـ يؤدم -
الميدكريف.  كالجيد الكقت, عمييا كيكفر نفقاتيا مف كيقمؿ الطريؽ, عثرات األمة تتجنب· كبيا
 (178, 2007) ديب , " 

 كاالختيار كالتكجيو كالمعرفة المعمكمات جمع في تتمحكر األىمية تمؾ أف سبؽ مما كيبلحظ

 ترتبط كأنيا لممعمميف, الزمة كفاية التقكيـ أف تؤكد األىمية تمؾ أف كما , السميـ كالبناء كالتنمية

 .التنفيذ ك التخطيط بعمميتي مباشران  ارتباطان 
 التربوي : التقويم أىداف - ث

أك  حاجة, إشباع أك غاية لتحقيؽ كراء ىذا العمؿ يسعى أنو البد ما عمؿ في اإلنساف يبدأ أف قبؿ
مف   عافك د كلو إال األعماؿ مف بعمؿ يقكـ ال الشخص أف يفترض اإلنساني كالسمكؾ لرغبة, استجابة
 إلى  يسعى أيضان  فإنو تقكيـ بعممية يقكـ عندما المدرس أك المربي كذلؾ  .اتحقيقي إلى يسعى كرائو ىذه
 :مايمي التربكم التقكيـ أىداؼ مف فا  ك  معينة, أىداؼ تحقيؽ

 السميمة. القكية الشخصية إنماء -

 التمميذ. اتجاىات معرفة -

 .حياتو في نيام استفادتو كمدل التمميذ, عند كالميارات التي تككنت العادات نكع معرفة -
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االستفادة  عمى ىؤالء قدرة كمدل معمكمات, ك حقائؽ مف درسكه لما التبلميذ فيـ مدل معرفة -
 .الحياة في المعمكمات بيذه

 .قدراتيـ كاستعداداتيـ ك ميكليـ ك التبلميذ حاجات عف الكشؼ -

 .دل تمشييا مع عمره الزمني العقميمعرفة مدل نمك التمميذ كمدل مقدرتو االجتماعية , كم -

تحقيقيا لرسالتيا التربكية مساعدة المدرسة عمى معرفة إلى أم مدل كصمت إليو في  -
 كالصعكبات التي تكاجييا .

 تكجيو التبلميذ إلى أكجو النشاط المناسب لقدراتيـ كميكليـ كاستعداداتيـ كاتجاىاتيـ . -

 (49-42, 1999) الطبيب ,                                                  

مختمفة التي تؤثر عمى تحسيف مظاىر التعميـ االىتماـ بتحسيف جميع العكامؿ , كالظركؼ كاألبعاد ال
 المؤثرة بشكؿ مباشر عمى تحسيف نمك التبلميذ كتعميميـ .

إيجاد المناخ اإلبداعي لممعمـ مف أجؿ إكسابو القدرة عمى التطكير كاالبتكار كمكاكبة التطكرات 
 المتبلحقة في الثقافات كالعمـك كالمعارؼ .

ميف باستثمار مياراتيـ كاستعداداتيـ الطبيعية كدراسة المكاقؼ رفع مستكل الخبرات التربكية لممعم
عداد الكسائؿ لمتنفيذ كمدىـ بكؿ جديد في مجاؿ عمميـ بما يحقؽ أحسف النتائج  كحصر اإلمكانات كا 

 بأحدث الطرؽ لمكصكؿ لممستكل المطمكب .

المجاالت التي تيدؼ إدخاؿ كتطبيؽ الكسائؿ العممية الحديثة مف أجؿ تكجيو فعاليات التبلميذ نحك 
 كتؤدم لرفع المستكل العممي ليـ .

متابعة تطكر الثكرة العممية مف قبؿ المعمميف كغرس مبادئيا لدل التبلميذ لكزنيا ضركرية ألحداث 
 . (412-411, 2004) الربيعي ,التغيير كالتقدـ في مجاالتيا المضبكطة . 

 عمى االستذكار كالتحصيؿ .يعتبر التقكيـ مف أىـ الكسائؿ التي تدفع التبلميذ 

 يساعد التقكيـ المعمـ عمى معرفة مدل استجابة التبلميذ لعممية التعمـ المدرسي .

بتكرار التقكيـ عمى فترات منتظمة خبلؿ العاـ الدراسي يستطيع المعمـ تتبع تبلميذه مف الناحية 
 .( 53, 2005)عالم ,التعميمية . 

  التكنكلكجية لمتغيرات نتيجة كأدائيا الميني المعممة دكر مىع كبير تغير طرأ قد أنو الباحثة كترل
 مما  .( ,االجتماعية فيةر ,المع الثقافية , العممية) الجكانب مختمؼ في اليكـ عالـ يشيدىا التي السريعة
 معاني مف  الكممة ىذه ماتحممو بأكسع مربية إلى لممعرفة ناقمة مجرد مف المعممة دكر عمى ذلؾ ينعكس
 عمؿ عمى  أيضان  ذلؾ ,انعكس اجتماعية مؤسسة إلى تعميمية مؤسسة مجرد الركضة مف تحكؿ أف ,كما
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 لممعممة كالشخصي  الميني المستكل رفع عمى العمؿ بضركرة ممزميف أنفسنا نجد لذا , كدكرىا المعممة
 يخصص  كأف , كجو أكمؿ عمى بدكرىا لمقياـ , ليا البلزمة المينية الكفايات عمى تدريبيا يجرم بحيث

بتطكير الكفايات األدائية لدييا  كاإلطبلع عمى كؿ ماىك جديد في  فييا برامج تدريبية تقكـ لممعممات
  .مجاؿ التربية كالتعميـ 

 التربية  مفيكـ اطار فيلممعممات (  الميني التطكير)ذلؾ  يتـ أف يمكف أنو الباحثة لذا ترل
 .الكفايات عمى القائمة خاصة ك , التعميـ اتكنظري برامج عمى أساسيا في تعتمد التي المستمرة

 بجب التي الكفايات مف العديد ىنالؾ أف عمى أجمع التربكم األدب غالبية أف المبلحظ كمف كما

 أجمعكا التربية كتعميـ األطفاؿ , حيث مينة لمزاكلة مؤىمة تككف حتى امتبلكيا معممة كؿ عمى 
لآلخر, كىذه الكفايات  مكمبلن  منيا ,فكؿ البعض ببعضيا مرتبطة أنيا إال كثيرة الكفايات عدد أف عمى

 التقكيـ ( . –التنفيذ  –ىي ) التخطيط 

كتأسيسان لما سبؽ , يتضح أف البرامج التي تيتـ بتطكير الكفايات األدائية كالمينية لممعمميف بشكؿ 
يحتاجيا حتى يتمكف عاـ كلمعممات رياض األطفاؿ بصكرة خاصة ىي بمثابة تزكيد المعمـ باألدكات التي 

مف التفاعؿ مع أم نكع مف المعمكمات أك المتغيرات في ظؿ بيئة تعميمية تربكية مؤىمة إلتاحة الفرص 
 المتعددة لنمك كظيكر القدرات اإلبداعية لدل األطفاؿ .

 ممات رياض األطفال أثناء الخدمة ثامنًا : تدريب مع

 المقدمة : 

الخدمة مع ظيكر العديد مف المفاىيـ الجديدة كمفاىيـ  لقد ظيرت فكرت تدريب المعمميف أثناء
التعميـ مدل الحياة أك التعميـ المستمر التي دعت إلى استمرارية التعميـ كالتدريب طكاؿ فترة العمؿ لزيادة 

 التأىيؿ كمكاكبة المستجدات .

رة تحتـ عمينا كيعتبر التدريب عمـ كفف , كلقد تقدـ ىذا العمـ في السنكات األخيرة إلى درجة كبي
مبلحقتيا كأف نبدأ مف حيث انتيى العمـ كليس مف حيث بدأ . كالكاقع أنو ميما كانت جكدة برامج إعداد 
المعممة قبؿ الخدمة فإنيا ال تستطيع أف تزكدىا بحمكؿ لكؿ المشكبلت التي سكؼ تكاجييا في مكاقؼ 

رة المعممة ككفائتيا فإنيا ال تستطيع العمؿ الفعمية . ىذا مف ناحية كمف ناحية أخرل فميما كانت ميا
مسايره التطكرات السريعة كاالنفجار المعرفي كثكرة المعمكمات  ما لـ تخضع ىذه المعممة لبرامج تدريب 

 ( 2006,136) طعمية ,مستمرة كما لـ تزكدىا ىذه البرامج بميارات التعمـ الذاتي .

كيعد تدريب المعمميف أثناء الخدمة أحد مرتكزات تربية ) تككيف ( المعممة ألف تربية المعممة عممية 
ذات كجييف األكؿ : اإلعداد قبؿ الخدمة , كالثاني : التدريب أثناء الخدمة , أم أف الكجييف متكامبلف , 
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اران لعممية التربية المينية المستدامة كعممية اإلعداد قبؿ الخدمة بداية الطريؽ كالتدريب أثناء الخدمة استمر 
ذا ما أحسف  لممعمميف مف أجؿ تنمية المعممة مينيان كزيادة كفاءة المؤسسة التربكية كمخرجاتيا . كا 
استغبلؿ عممية تدريب المعمميف أثناء الخدمة أمكننا تحقيؽ الكفاءة المثمى لمنظاـ التعممي ككضع نظرياتو 

 فضؿ كصكالن إلى النمك كالرخاء في المجتمع .مكضع التطبيؽ لحقيؽ األداء األ
 (2008,12)أبو عطوان , 

كقد ساعد التدريب أثناء الخدمة بعد ذلؾ في االىتماـ باألنشطة داخؿ الفصؿ الدراسي كفكرة 
دخاؿ أساليب جديدة في التعميـ كقد كجد مخططك المناىج في التدريب أثناء الخدمة  المشركعات كا 

ف إدخاؿ أفكار كمشركعات جديد لمعممية التعميمية التعممية , كقد كاكب ىذا ضالتيـ التي تمكنيـ م
االىتماـ بالعنصر البشرم كالذم ىك األداة التي تحدث التغيير كصاحب ذلؾ اىتماـ الدكؿ كالكثير مف 
المنظمات لمتدريب أثناء الخدمة , كما نشأت دراسات كتعاكف دكلي في ىذا المجاؿ مما أكجد الكثير مكف 

 األمثمة كالتجارب التي انتقمت مف الدكؿ المتقدمة إلى الدكؿ النامية.
 مفيوم التدريب أثناء الخدمة :  -1

التدريب عممية ضركرية لمكاكبة المستجدات , كينطمؽ مف تحدم االحتياجات التدريبية كالفئات 
ة التي تمبي االحتياجات المستيدفة , كاألىداؼ المنشكدة المخططة , ثـ ينتقؿ إلى تصميـ البرامج التدريبي

, كبعد ذلؾ يبدأ تنفيذ ىذه البرامج كتنتيي عممية التدريب بتقكيـ البرامج التدريبية لتحديد المخرجات التي 
مج التدريبية البلحقة , كترتبط ىذه مف ىذا التقكيـ في تخطيط لمبراة نتجت عف عممية التدريب , كاالستفاد
االنتياء مف اإلعداد األكاديمي قبؿ الخدمة  كىناؾ العديد مف  العممية بالمعممة أثناء الخدمة بعد

 التعريفات لمتدريب أثناء الخدمة نذكر منيا : 

تعريؼ العدكاني لمتدريب أثناء الخدمة : " ىك نشاط ىادؼ كمخطط , تبمكر بصكرة دقيقة ككاضحة 
ماعة التي ندرسيا تتناكؿ مف حاجات المتدربيف الفعمية كييدؼ إلحداث تغيرات في سمكؾ الفرد أك الج

نتاجية  معمكماتيـ كأدائيـ كسمككيـ كاتجاىاتيـ , بما يجعميـ الئقيف لشغؿ الكظائؼ المككمة ليـ بكفاءة كا 
 (2006,11) العدواني ,عالية " 

تعريؼ تدريب المعمـ أثناء الخدمة : يستيدؼ اإلرتقاء بالمعمميف عمميان كمينيان كثقافيان كتحسيف 
ي الميف المختمفة عف طريؽ تزكيد القائميف بيذه الميف بالجديد مف المعمكمات كالخبرات مستكل األداء ف

كاالتجاىات التي تزيد طاقاتيـ اإلنتاجية كتعمؿ عمى تجديد معمكماتيـ كتحديثيا كتحقؽ ليـ طمكحاتيـ 
 ( 2001,10) ناصر ,كرضاىـ في مينتيـ . 
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كيعرؼ أبك الركس التدريب بأنو : " جميع البرامج الطكيمة أك القصيرة أك الكرش الدراسية كغيرىا مف 
التنظيمات التي تنتيي بمنح شيادات أك ماشابو ذلؾ كالتي تيدؼ في مجمكعيا إلى رفع مستكل المعمـ 

 مف ناحية أك أكثر مف النكاحي التي تشكؿ األداء الكمي في المينة " 
 ( 12, 2001وس ,) أبو الر 

كيمكف تعريؼ التدريب أثناء الخدمة إجرائيان : نشاط ىادؼ كمخطط كمنظـ يمكف المعمـ مف النمك 
في المينة كالحصكؿ عمى مزيد مف الخبرات الثقافية كالمينية ككؿ ما مف شأنو رفع مستكل عممية التعمـ 

 كالتعميـ , كزيادة الطاقة اإلنتاجية لممعمـ . 

 عممات أثناء الخدمة :أىمية تدريب الم -2

تكمف أىمية التدريب في أىمية العممية التعميمية التعممية مف أجؿ إيجاد جيؿ مف الطمبة يستطيع 
مكاجية التغيرات الثقافية كالعممية مزكد بالقيـ كاألخبلؽ كمف خبلؿ معمـ قادر عمى ذلؾ كيممؾ المعارؼ 

عمى أىمية خاصة كىناؾ العديد مف الفكائد كالميارات المطمكبة كلذلؾ فإف تدريب المعمميف ينطكم 
 لمتدريب نذكر منيا :  

النيكض بالعممية التعميمة التعممية مف حيث الكـ كالنكع فالمعممة التي تممؾ ميارات عالية ككبيرة ليا 
 القدرة عمى التأثير باآلخريف مما يمكنيا مف االرتقاء بأداء األطفاؿ. 

المعممة المدربة بطريقة جيدة تتقف عمميا كال تحتاج إلى الكثير مف الزيارات مف قبؿ المشرؼ أك 
المدير في حيف أف المعممة الجديدة بحاجة إلى زيارات إشرافية متتابعة مف أجؿ مساعدتيا عمى األداء 

 (2006,136) طعمية , بطريقة أفضؿ . 

يع القياـ بالعديد مف المياـ المككمة إلييا فيي المساعدة كمف المؤكد أف المعممة المدربة جيدان تستط
كىك المعينة لممدير كتساىـ إلى حد كبير في إنجاح العمؿ التربكم كاإلدارم كالفني كال تشكؿ عبئان عمى 

 إدارة المدرسة .

رفع الركح المعنكية لممعممة حيث تؤدم برامج التدريب  إلى رفع كفاءة المعممة مما يؤدم إلى رفع 
ركحيا المعنكية ألنيا ستحقؽ مف خبلؿ ىذه البرامج ذاتيا كتعبر عف آرائيا كأفكارىا الجديدة كتشعر 

قاء في السمـ الكظيفي بالرضا كتحكز االحتراـ كالتقدير مف قبؿ مسؤكلييا كما ستككف ليا فرصة في االرت
 فالمعممة الكؼء الماىرة يقبؿ عمييا الكثير مف األطفاؿ ليتعممكا عندىا. 

 ( 14, 2008) أبو عطوان , 

كترل الباحثة أف أىمية تدريب المعمميف أثناء الخدمة ال تقؿ عف أىمية التدريب قبؿ الخدمة , حيث 
تعميمية التعممية , كرفع كفاءة المعممة كزيادة أف التدريب يعتبر سبب رئيسي في رفع مستكل العممية ال
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الطاقة اإلنتاجية لدييا , عدا عف ككنيا إحدل أىـ السبؿ التي تمكف المعممة مف البقاء عمى تكاصؿ مع 
المستجدات كالطرؽ الحديثة في العممية التربكية مما يعكد بالفائدة عمى المعممة كالطفؿ كالعممية التربكية 

  ككؿ كبصكرة عامة .

 أنواع التدريب أثناء الخدمة :  -3
التدريب التكاممي : كذلؾ الستكماؿ النقص الناتج عف مرحمة إعداد المعمـ في مؤسسات  - أ

 إعداد المعمميف , كيككف ىذا النقص في الجانب األكاديمي أك الجانب المسمكي .
المعممة  التدريب العبلجي : كذلؾ لمعالجة نقص في أحد الكفايات التي يجب أف تتكافر لدل - ب

 أك العامؿ التربكم .
التدريب اإلنعاشي : كىك التدريب الذم يقدـ لممعممة في أثناء الخدمة إلنعاشيا بمزيد مف  - ت

 المعارؼ كالميارات إلى جانب تطكير االتجاىات اإليجابية نحك العمؿ التربكم . 
 :الجديدة المناىج برامج - ث

 كالتعامؿ تطبيقيا ككيفية الجديدة المناىج عمىالمعممات  إطبلع أجؿ مف البرامج ىذه كتككف
 .. عالية بمينية  معيا

 العممية أداء مف تربكينامؤىبلت  غيرالمعممات  تمكيف إلى كتيدؼ ات:المعمم تأىيؿ برامج - ج
 . فاعمة بطريقة التعممية التعميمية

ة مدير  قكـت حيث المدرسة داخؿ في التدريب ىذا كيككف :تدريب كحدة المدرسة برنامج - ح
ة المدرب اختيار ثـ إلييا بحاجةف أني يركف التي المكاضيع  أحد باختياركالمعممات  المدرسة
 بحاجة أنيـ يشعركف بمعارؼ كخبراتالمعممات  تزكيد إلى البرنامج ىذا ,كييدؼة المؤىم
 ( 2006,22) سمور, إلييا 

 بيا القياـات المعمم مف يطمب إضافية ضركرية مياـ ألجؿ كتككف: الخاصة الدكرات برامج - خ
 . الصحية التربية , حقكؽ اإلنساف , النفسي اإلرشاد: مثؿ

 المستقبؿ في المدرسة مدير نائب لكظيفة الفرد إعداد إلى كتيدؼ :اإلدارم التدريب برامج - د
 . المستقبؿ في مدير المدرسة بدكر لمقياـ إلعداده كذلؾ

 ك كالفنكف العمكـ مياديف في التطكر متابعة"  إلى البرامج ىذه تيدؼ: التجديدية البرامج - ذ
ة المعمم دفع تستيدؼ كما الفني كالتكجيو التعميمية كالكسائؿ التدريس  كطرؽ التربية أساليب

 ."كالبحكث كالقراءة بالدراسة الذاتي النمك إلى

 استخداـ بمياراتة المعمم تزكيد إلى البرامج ىذه كتيدؼ :التعميمية كالكسائؿ الحاسكب برامج - ر
نتاج الحاسكب  كالفعاليات األنشطة في كتكظيفيا الحديثة التعميمية  الكسائؿ كاستخداـ كا 
 بفاعمية. التعممية التعميمية
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 :القادة إعداد برامج - ز

 فيتـ  التربكية المؤسسات لقيادة كذلؾ التعميمي التربكم النظاـ في أساسية عممية لتربكييفإف إعداد القادة ا 
 إنسانية عبلقات ك قكية بشخصية تتمتع ك اإلدارية ك القيادية القدرات لدييا تتكفر يتال المعممة ترشيح
 نظرياتيا ك أنماطيا ك كمفاىيميا القيادة في خاصة تدريبية دكرات في لممشاركة كذلؾ اآلخريف  مع طيبة

 (2008,22)أبو عطوان , كانفعاالتيا .  النفس كبخصائص

المناسبة لممعممات في مرحمة رياض األطفاؿ ىي برامج  التدريبية البرامج أىـ مف أف الباحثة كترل
تأىيؿ المعممات لتمكيف المعممات غير المؤىبلت مف القياـ بالعممية التربكية بشكؿ فاعؿ باإلضافة 

 لمفعاليات الجديدة المعممة  ممارسة الف لمبرامج التجديدية لمتابعة التطكر في العمكـ كالفنكف كذلؾ
 .الجديد المنياج برامج إثراء الميمة البرامج مف ككذلؾ .سميمة أسس عمىى تبن أف يجب تعمميةال التعميمية

 دواعي تدريب المعممات  أثناء الخدمة : -4
لـ يقؼ التطكر عند المقدار الذم  التنامي السريع في نظـ المعرفة كفركعيا المتنكعة - أ

المعارؼ تنمك كتتطكر كتزداد كال تمبث ألف  ,استكعبتو المعممة في فترة إعدادىا قبؿ الخدمة 
المعممة حتى تصبح متخمفة عف مستكل التطكر العممي كىنا تظير الحاجة إلى تزكيد 

 ت. المعمميف بكؿ جديد بيف حيف كآخر في برامج التدريب أثناء الخدمة

إف التغيرات التي تحصؿ في بنية المناىج التربكية كمحتكاىا : التربكية المناىج تطكر - ب
تطكرات التي ترافقيا في تقنيات التعميـ كأساليب استخداميا ,نتيجة لمعبلقة القائمة بيف كال

محتكل المناىج كطرائؽ التعميـ كالتقنيات المبلئمة ؛ أمرا يستدعي تجديدا في تأىيؿ المعممة 
غناء خبراتيا  .كالطرائقية العممية كا 

كالتجديدات التي تتصؼ بيا الخطط التنمكية إف التبدالت المتعاقبة : التنمكية الخطط تجديد - ت
كأساليب تنفيذىا كبخاصة ما يطرأ منيا عمى مكاصفات الخريجيف مف األطر الفنية 
كاختصاصاتيـ كمجاالت عمميـ كمستكل تأىيميـ , كما يحصؿ مف تفريع التعميـ كتنكيع 

ديبل يبلئمانو في مساقاتو كأنماطو كطبيعة مستمزماتو الفنية كالمادية , تتطمب تطكيرا كتع
 (61, 2009) شويطر ,.الخطط التربكية ككفايات المعمميف عمى حد سكاء

ميما كانت عمى درجة مف الجكدة  اتإف مناىج إعداد المعمم: تدريسيا تطكر العمكـ كطرائؽ - ث
بحمكؿ  ةال يمكف ليا في عصر يحفؿ بالتطكرات كالتغيرات المستمرة أف تمد المعمم

لممشكبلت العديدة التي تظير في أثناء الخدمة كال تستطيع أف تسد الفجكة التي يحدثيا 
التفجر المعرفي سكاء في مجاؿ التخصص العممي , أك في الجانب التربكم .فالتطكرات 
السريعة في مادة التخصص كطرائؽ تدريسيا كفي العمكـ التربكية عمى كجو العمكـ ؛ تحتاج 

 أثناء الخدمة .   ةتمر لممعمممسإلى تدريب 
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تتعرض المعممة في حياتيا الكظيفية في عصرنا الراىف  ككسائؿ االتصاؿ:تطكر التكنكلكجيا  - ج
إلى متغيرات متسارعة في مجاؿ العمكـ كتطبيقاتيا )التكنكلكجيا( كفي مجاؿ كسائؿ المعرفة 

ت السمعية / البصرية مف الكسائؿ السمعية إلى الكسائؿ البصرية إلى التقنيا , كاالتصاالت
إلى الحكسبة كالمعمكماتية . ككميا تقنيات حديثة كمتغيرة باستمرار , كالمعممة بحاجة إلى أف 
تتدرب عمييا لتنمي معارفيا عف طريقيا , كلتفيد المتعمميف بيا في تزكيدىـ بكؿ جديد , 

 كتكظفيا في أثناء التعميـ

مقى كثير مف المعممات في أثناء إعدادىـ ما لـ تت :في فترة اإلعداد النقص الحاصؿ معالجة  - ح
يؤىميـ ألداء كظائفيـ الميدانية أداءن كامبلن , فبعضيـ تعجز عف العطاء المنتظر , كمف ثـ 
ينبغي أف يتـ تدريبيـ عمى ما فاتيـ في أثناء اإلعداد , كذلؾ إنقاذان لممعممة مف اليأس 

)  تكيؼ مع كظيفتيا في الحياة .كاإلخفاؽ كمف الشعكر بالنقص الذم يسبب ليا سكء ال
 ( 2004,30األحمد , 

تظير بيف الحيف كاآلخر تطكرات في النظريات التربكية كفي ة :النظريات التربكي تطكر - خ
الفمسفات التربكية التي تعتمدىا الدكلة أك المجتمع , فتتغير مف أجؿ ذلؾ األىداؼ التعميمية 

الضركرم أف يحاط القائمكف بالتعميـ عممان بكؿ كطرائؽ التدريس كالتدريب . كقد صار مف 
جديد , كبتغيير أدكارىـ في كؿ فمسفة تربكية جديدة كال بد مف إعادة تدريبيـ لمتكيؼ مع ىذه 

 األدكار حتى يقكمكا بكظائفيـ خير قياـ .

لـ يعد المعممكف األكفاء ىـ الذيف يحشكف أذىاف  :ف األدكار المتجددةيتمكيف المتعمم - د
بالمعارؼ , كلـ تعد المعممة السمطة المطمقة في غرفة النشاط , بؿ أصبحت ىي  تبلميذىـ

التي تدير المكاقؼ التعميمية كتييء الفرصة لمتعمـ كتكجو المتعمميف لحسف استغبلؿ مايتاح 
مكاناتيـ كيحققكا تطمعاتيـ كطمكحاتيـ  كليس .ليـ مف مصادر كمكارد ليطكركا قدراتيـ كا 

 ه األدكار المتغيرة ذلتمكيف المعممة مف ىأفضؿ مف التدريب في أثناء الخدمة 

يعمؿ التدريب عمى تحسيف األداء كزيادة كفاءة التربكييف , بغية الكصكؿ  :جكدة أداء المعممة - ذ
إلى درجة عالية مف اإلنتاجية كبأقؿ التكاليؼ كأقؿ الخسائر , مما يسيـ في تحقيؽ التنمية 

 (55, 2001) ناصر ,.الشاممة التي ينشدىا المجتمع االنسانية

كذلؾ في حاؿ انتقاؿ المعممة إلى عمؿ تربكم آخر كاإلدارة  : تغير العمؿ أك التخصص - ر
كاإلشراؼ التربكم كاإلرشاد كغير ذلؾ الكثير مف األعماؿ التربكية , أك في حاؿ تغيير 

كىذا  ,االختصاص كتكميؼ المعممة بتعميـ مقرر أك أكثر ليس مف تخصصيا األكاديمي 
 جاح في عمميا الجديد .يستكجب تدريبان خاصان لتمكيف ىذه المعممة مف الن

باب األمؿ مفتكحان أماـ  ينبغي أف يككف الكظيفي: كاإلرتقاء الميني لمنمك الفرصة إتاحة - ز
لى الترقي الكظيفي مف عمميا الراىف إلى عمؿ أرقى كالتدرج مف  اتالمعمم إلى حياة أفضؿ كا 
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 فحيكيتي ديادكاز  فؿ كليذا أثره في ارتفاع معنكياتيأسمى منيا كأفض كظيفة إلى أخرل,
مف التدريب  ككؿ عمؿ جديد في مرحمة أك كظيفة جديدة يقتضي لكنا معينا فكنشاطي

 فـ التخصصية كالمينية حتى يتفاعمبالجديد مف العمك  اتزكد فيو المعممتالميداني المبلئـ , 
 .كبذلؾ يتحقؽ ليـ الغد األفضؿ كالمستقبؿ المأمكف , الجديدة التي انتقمكا إلييا ؼمع المكاق

 : الجددات المعمم اعدةمس - س

 كاالطبلع  المدرسي العمؿ نظاـ عمى التأقمـ عمى الجددات المعمم مساعدة يتـ التدريب برامج خبلؿ مف
 في  تحكؿ نقطة يمثؿ تخرجيا بعد العمؿ إلى التربية كمية مف الطالبة فانتقاؿ , كقكاعده قكانينو عمى

 إعدادىا مرحمة أثناء العممية خبراتيا أف كما عمييا, تدريبيا يتـ لـ جديدة بمكاقؼ تكاجو فيي حياتيا,
 (8,  2006) العدواني ,التعميمي .  لممكقؼ كالتمقائية الطبيعية الصفات مف تخمك ما كثيرنا الخدمة ماقبؿ

 كدأبت  ,ىذا يجابيةإ خبرات لتككيف كيشجعيا بيدىا يأخذ لمف ماسة بحاجة المعممة فإ الباحثة كتضيؼ
بتدريب المعممات في مراحؿ التعميـ االبتدائي مع كجكد قصكر  االىتماـ عمى العالي كالتعميـ التربية كزارة

 لممعممات كما دكرات تدريبية تخصيص بالنسبة لبرامج تدريب معممات رياض األطفاؿ أثناء الخدمة,  كتـ
 .ديثة في التعميـ األساليب الحى عم المعممات األخيرة لتدريب السنكات في التدريبية الدكرات تكثيؼ تـ

 الخاتمة :
إعدادىا كخصائص الفئة العمرية التي  كاقع مف ينبع أف يجب الخدمة أثناء الناجح لممعممة التدريب

 أحد في ما تجربة كنجاح خصكصيتو مجتمع تتعامؿ معيا باإلضافة لكاقع المجتمع الذم تعمـ فيو ,فمكؿ 
 مسؤكلي التدريب دراسة عمى يجب آخر كلذلؾ مجتمع في كنجاحيا تطبيقيا ضركرة يعني ال المجتمعات
منيا , كتشجيع المعممات عمى المشاركة في ىذه  األنسب كاختيار متعددة ببلد في التدريبية التجارب

 البرامج التدريبية مايعكد بالنفع عمى المعممة كالطفؿ كالعممية التعميمية التعممية ككؿ . 
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 الفصل الخامس
 تصميم أدوات البحث

 المقدمة.
 أواًل: الدراسة االستطالعية.

 ثانيًا: تصميم أدوات البحث 

 البرنامج التدريبي. -1
 التعريؼ بالبرنامج . - أ
 االسس التي يستند عمييا البرنامج . - ب

 أىمية البرنامج المصمـ كفؽ استراتيجيات التعمـ النشط . - ت

 البرنامج . اليدؼ العاـ مف - ث

 األىداؼ التعميمية لمبرنامج . - ج

 محتكل البرنامج. - ح

 طرائؽ تنفيذ البرنامج. - خ

 األنشطة التعميمية . - د

 الكسائؿ المستخدمة في البرنامج - ذ

 التدريبي. تقكيـ البرنامج - ر

 مدة التطبيؽ لمبرنامج التدريبي. - ز

 تحكيـ البرنامج التدريبي. - س

 تصميم االختبار القبمي / البعدي : -2

 االختبار التحصيمي .تعريؼ  - أ
 مراحؿ بناء االختبار . - ب

 اختيار شكؿ البنكد . - ت

 تكزيع درجات االختبار . - ث

 مكضكعية االختبار التحصيمي . - ج

 صدؽ االختبار التحصيمي . - ح

 تجريب االختبار لحساب الثبات . - خ
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 : تصميم بطاقة المالحظة -3

 تحديد األىداؼ لبطاقة المبلحظة . - أ
 إعداد بطاقة المبلحظة . - ب

 قة المبلحظة .تحكيـ بطا - ت

 صدؽ بطاقة المبلحظة . - ث

 حساب الثبات لبطاقة المبلحظة . - ج

 تنفيذ التجربة الميدانية : -4

 اختيار عينة البحث . - أ
 الخطكات التمييدية لتنفيذ التجربة . - ب

 تطبيؽ التجربة . - ت

 االستراتيجيات كاإلجراءات المتبعة . - ث

 تقكيـ البرنامج التدريبي . - ج

 البعدم بعديان .تطبيؽ االختبار التحصيمي القبمي /  - ح

 تطبيؽ االختبار التحصيمي البعدم المؤجؿ . - خ

 
 الفصل السادس

 عرض نتائج البحث وتفسيرىا . -1
 مناقشة نتائج البحث . -2

 مقترحات البحث . -
 خبلصة البحث بالمغة العربية . -
 خبلصة البحث بالمغة األجنبية . -
 قائمة المراجع . -
 مبلحؽ البحث .  -
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 الفصل الخامس
 تصميم أدوات البحث

 خطوات التطبيق النيائي :
 المقدمة :

يتناكؿ ىذا الفصؿ المراحؿ المتتالية لكيفية إجراء البحث بدءان مف تصميـ أدكات البحث , كالتي 
) التعمـ ضكعات عف االستراتيجيات المتبعة تتضمف برنامجان تدريبيأ , يتـ فيو تقديـ مجمكعة مف المك 

تعمـ التعاكني كالتعميـ المصغر التي تـ تحديدىما ليذه الدراسة كمكضكعات استراتيجيتي ال النشط (
الخصائص النمائية لطفؿ الركضة , كأىـ الكفايات األدائية الكاجب البرنامج النظرية التي تضمنت ) 

إلى كفؽ استراتيجية التعمـ النشط , باإلضافة  ) التخطيط, التنفيذ , التقكيـ (  تكافرىا لدل معممة الركضة
 االختبار التحصيمي ك بطاقة المبلحظة لتحكيـ الكفايات األدائية.

كفي المرحمة البلحقة تـ تطبيؽ الَدراسة االستطبلعية كخطكة أساسية قبؿ البدء بالتطبيؽ الفعمي 
لمبرنامج التدريبي , بيدؼ الكشؼ عف نقاط الضعؼ كالقكة التي يمكف أف تكاجو الباحثة أثناء تطبيؽ 

تدريبي , كمف ثـ إجراء التعديبلت المناسبة , كتحسيف أدكات البحث كمحاكلة إيصاليا إلى البرنامج ال
الشكؿ المثالي قدر اإلمكاف لتحقيؽ الغاية المرجكة منيا , كذلؾ في ضكء مبلحظات المحكميف كالمعالجة 

 اإلحصائية لمعامبلت الصدؽ كالثبات كالسيكلة كالصعكبة كالتمييز .

فعمي لمبرنامج التدريبي لمحصكؿ عمى نتائج البحث حكؿ فاعمية برنامج قائـ عمى كأخيران التطبيؽ ال
استراتيجيات التعمـ النشط في تطكير الكفايات األدائية لمعممات رياض األطفاؿ , كذلؾ في ضكء 

 المعالجة اإلحصائية لمنتائج .

 أواًل : الدراسة االستطالعية 
 تحديد الحاجة لمبرنامج التدريبي : -1

( معممة 32الباحثة بزيارة مجمكعة مف رياض األطفاؿ كاختارت عينة عشكائية مؤلفة مف )قامت 
كزعت عمييف االختبار التحصيمي القبمي / البعدم , كما قامت الباحثة بمشاىدة  إعطاء المعممات 
لمجمكعة مف األنشطة داخؿ غرؼ النشاط مع األطفاؿ بيدؼ تطبيؽ بطاقة المبلحظة , كقد كاف اليدؼ 

 ف ىذه الدراسة االستطبلعية :م

 الكقكؼ عمى الطرائؽ التعميمية المتبعة مف قبؿ المعممات في الركضة . -
 تحديد الحاجات التدريبية لممعممات . -
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 تحديد الكفايات األدائية التي تعاني بعض المعممات مف القصكر في تنفيذىا . -

 التأكد مف صدؽ كثبات أدكات البحث . -

 كالضابطة التي سيتـ تطبيؽ البحث عمييا . اختيار العينة التجريبية -

أسبكعيف ببداية شير آذار مف تاريخ  فياحثة بيذه الدراسة االستطبلعية كقد قامت الب
 ( 2015/3/16( حتى تاريخ )2015/3/5)

 نتائج الدراسة االستطالعية : -2
دلت نتائج التجربة االستطبلعية عمى كجكد جكانب قصكر في أداء المعممات لبعض  -

 الكفايات األدائية كالمعرفية .
ئؽ ) ائؽ التعميـ التقميدية في تعميـ األطفاؿ , حيث أف طر ااعتمدت غالبية المعممات عمى طر  -

التعمـ باالكتشاؼ , التعمـ التعاكني , حؿ المشكبلت , الحكار كالمناقشة ( كغيرىا مف 
 استراتيجيات التعمـ النشط لـ تكف معتمدة مف قبؿ المعممات .

, ة كاألدائية التخطيط , التنفيذالنتائج عمى حاجة المعممات لتطكير الكفايات المعرفي دلت  -
 التقكيـ (  .

 :ثانيًا : تصميم أدوات البحث 

المناسبة لمبرنامج  تتضمف ىذه المرحمة تصميـ البرنامج التدريبي لتقديـ المكضكعات المختارة -
, استراتيجيتي التعمـ التعاكني الركضة )خصائص نمك الطفؿ , الكفايات األدائية لمعممةكىي 

دارة  كالتعميـ المصغر , تصميـ الكسائؿ التعميمية في الركضة, تنظيـ بيئة غرفة النشاط كا 
( كفؽ استراتيجية التعمـ النشط , كتصميـ االختبار التحصيمي ) القبمي /  العممية التعميمية

 البعدم ( كبطاقة المبلحظة .
 : تصميم البرنامج التدريبي - أ

بعد إطبلع الباحثة عمى العديد مف البرامج كاألدلة التدريبية , كفي ضكء ما تـ التكصؿ إليو في 
 اإلطار النظرم فقد تـ إعداد البرنامج التدريبي كفؽ الخطكات التالية :

 التعريف بالبرنامج التدريبي : - أ

األدائية لمعممات رياض ىك برنامج مصمـ لمعرفة أثر استراتيجيات التعمـ النشط لتطكير الكفايات 
التعميـ المصغر  ( , كالتي يتطمب  -األطفاؿ ,ك تـ تنفيذ البرنامج كفؽ استراتيجيات ) التعمـ التعاكني 

تنفيذىا مجمكعة مف اإلجراءات كالتدريبات كاألنشطة التي صممتيا الباحثة عمى ىيئة أكراؽ عمؿ تتطمب 
تحت إشراؼ المدربة  فبأنفسي فيـ انفسيية في تعمالعمؿ في مجمكعات تعمـ جماعية , كتحمؿ المسؤكل

بغية الكصكؿ إلى تحقيؽ األىداؼ المطمكبة . كقد حددت الباحثة تعريؼ البرنامج المقترح إجرائيان عمى 
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مجمكعة الخبرات التعميمية كاألنشطة المقترحة , كالممارسات العممية بيدؼ مساعدة كتدريب معممة ” أنو 
تمكنة مف تخصصيا كالعمؿ عمى تنمية كفاياتيا األدائية كتطكير خبراتيا رياض األطفاؿ , لتصبح م

 “.لتصبح أقدر عمى مكاجية الصعكبات كتساىـ في تحقيؽ أىداؼ العممية التعميمية التعممية

 عمييا البرنامج المقترح  :  يستنداألسس التي  - ب

 لي إلى مجمكعة األسس التالية :  يستند البرنامج الحا

 خصائص مرحمة رياض األطفاؿ , كأىدافيا .  -

التنفيذ التقكيـ ( لمعممات  رياض  –االعتماد عمى قائمة لمكفايات األدائية )التخطيط  -
 األطفاؿ.

ترجمة ىذه الكفايات إلى أىداؼ تعميمية لمبرنامج , يؤدم إنجازىا إلى تطكير أداء  -
 الطرؽشاط في الركضة بالمعممات لمكفايات التي قد تساعدىف عمى تنفيذ منيج الن

 .  المناسبة

مراعاة مبدأ االستمرارية عند تنظيـ محتكل البرنامج , بحيث يتـ تقديـ الخبرات التعميمية  -
 . تجنب تكرار المعمكمات كتداخميا بصكرة تدريجية تيسر مف فيـ المحتكل ك 

تنكع األساليب كاألنشطة التعميمية المتضمنة بمحتكل البرنامج ؛ بحيث تكفر بدائؿ  -
 متعددة أماـ المعممات . 

التركيز عمى إيجابية المعممات كنشاطيف , إذ يرتكز البرنامج عمى بعض استراتيجيات  -
التعميـ المصغر".  كذلؾ مف خبلؿ ممارسة كتدريب  ,تعاكني التعمـ النشط " التعمـ ال

لمعممات ألداء مجمكعة مف األنشطة المتنكعة كالتي تركز عمى مجمكعة مف الميارات ا
اإليجابية في األساسية التي تؤدم لزيادة حيكية كفعالية المعممات أثناء مشاركتيف 

 كالذم بدكره يؤدم  لتنمية الكفايات األدائية لممعممات . عميـالمناقشة أك الت

اتيجية التعمم النشط لتطوير الكفايات األدائية لمعممات أىمية البرنامج المصمم وفق استر  - ت
 رياض األطفال : 

 مف كثير يتخمميا التربية ككميات معاىد في تتـ كالتي الخدمة ماقبؿات المعمم تدريب برامج إف
 أثناءات المعمم تدريب فإف ,كلذلؾ ( العممية لتربية) االعممية الممارسات جانب في كخاصة نكاحي النقص

 اىتماـ مف الرغـ كعمى خاصة أىمية عمى ينطكم التعميـ مينة ممارسة في الحقيقي البدء كبعد الخدمة
 قبؿ مف لو المخطط التدريب مرتبة إلى يصؿ ال ذلؾ فإف كمينينا ذاتيناف أنفسي بتنمية اتالمعمم مف كثير
 جدتال قد االجتماعية الحياة كىمـك لتدريسيا كاجبيا في نشغؿت يتالة كالمعمم التعميـ, ك التربية كزارة
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 بيد لؤلخذ بعناية ليا المخطط التدريبية البرامج دكر يأتي ىنا ,كمف الميني لمنمك المناسب الكقت
 أصاب ,فالتغير نحياه الذم العصر سمات أىـ مف السريع فالتغير  .  الميني كالنمك الرقي نحكات المعمم
إعداد ىذه  أىمية تنبع ىنا كمف التغير ليذا المناسبة رسـ السياسات ذلؾ كيقتضي الحياة مناحي جميع

البرنامج لمعمؿ عمى زيادة فاعمية العممية التربكية كضركرة اعتماد استراتيجيات تعميمية مناسبة تراعي 
 .مية يخاة مف العممية التعممية التعممتدريب بحيث  تحقؽ األىداؼ المتك الفئة المستيدفة ل

 العام من البرنامج : اليدف - ث

يسعى ىذا البرنامج لتطكير الكفايات األدائية كالمينية لمعممات رياض األطفاؿ , كذلؾ مف خبلؿ 
تدريب معممات رياض األطفاؿ نظريان كعمميان باستخداـ استراتيجيات التعمـ النشط لمعمؿ عمى تنمية  

 التقكيـ(. -التنفيذ  –الكفايات األدائية كالمينية البلزمة لمعمؿ في رياض األطفاؿ) التخطيط 

 الَتعميمَية لمبرنامج التدريبي : األىداف - ج

العامة فقد تـ ترجمة ىذه األىداؼ إلى أىداؼ سمككية يمكف قياسيا كقد  تعميميةىداؼ الاأللتحقيؽ 
 تـ مراعاة األمكر التالية :

 شمكليتيا لمستكيات بمـك المعرفية . -
 إمكانية تحقيؽ ىذه األىداؼ مف قبؿ المشاركيف . -

 مكضكعيتيا ككضكحيا كقابميتيا لمتحقؽ كالقياس -

 (19الجدكؿ  رقـ )  الكقت كالمكاف كالمشاركيف . -

 محتوى البرنامج التدريبي : - ح

يعد اختيار محتكل البرنامج التدريبي مف أىـ مراحؿ تخطيط البرنامج , كيتـ في ضكئو تحقيؽ 
المعارؼ كالميارات كالمعمكمات التي  األىداؼ التعميمية لمبرنامج التدريبي , كيعرؼ المحتكل بأنو "

 ( 173, ص2003) الحيمة , تتضمنيا المادة التعميمية كتيدؼ إلى تحقيؽ أىداؼ تعميمية منشكدة .

  تطكر التي التربكية الكفايات عمى التدريب إلى المعممات حاجة االستطبلعية الدراسة أظيرت
إلتقاف أدائيف  لممعممات البلزمة التربكية بالكفايات التدريبي البرنامج محتكل الباحثة حددت فقد مياراتيـ,
 جميعان  عمييا كالتدريب  كثيرة, ميارات التربكية الكفايات مفيكـ يتضمف كلكف ألدكارىف التربكية, التربكم
 التربكم كمراجعة األدب المعممات, حاجات دراسة مف البد كليذا كمتكاصؿ, طكيؿ كقت إلى يحتاج
 األطفاؿ, رياض لمعممات المكجية التدريبية البرامج بيا تتميز التي المعايير تحديد ,بقصد

 :السيما خاصة, األطفاؿ برياض كمايتعمؽ عامةن, التربكم األدب عمى الباحثة اط معت -
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 السيما عامةن  التربية مجاؿ ,كفيات المعمم تدريب مجاؿ في أعدت التي التدريبية البرامج -
 ا.أدكاتي مع تطبيقيا ككيفية بناءىا كخطكات بمنيجيتيا  مايتعمؽ

  .األطفاؿ رياض كتب -

  .العممية كاألبحاث المقاالت -

  .األطفاؿ رياض معممات أدكار شرحت التي الكتب -

 التدريبي تبيف أف البرنامج التدريبي يتضمف المكاصفات التالية : بعد مراجعة األدب النظرم لمبرنامج

تحديد  الباحثة حاكلت(  التقكيـ أدكات ,المحتكل, التدريبي البرنامج أىداؼ )مقدمة البرنامج التدريبي,
كتككف متمكنة منيا كىي ) التخطيط , التنفيذ , التقكيـ  تمتمكيا أف لممعممة التي ينبغيكفايات األساسية ال
استراتيجيات  -الخصائص النمائية لطفؿ الركضة كقد تضمف محتكل البرنامج المكضكعات التالية )( 
الكفايات األدائية الكاجب تكافرىا لدل معممات الرياض   - التعمـ التعاكني كالتعميـ المصغر ـ النشطالتعم

تنظيـ بيئة  –ة _ كفاية التخطيط _ كفاية التنفيذ _ كفاية التقكيـ _ تصميـ الكسائؿ التعميمية في الركض
 ( التعمـ في الركضة

 لبرنامج :كقد تـ مراعاة األمكر التالية في اختيار محتكل ا

 لتحقيقيا.  البرنامج سعىيمناسبة لؤلىداؼ التي  -
 مرتبطة بالعمؿ في الركضة . البرنامج مكضكعاتأف تككف  -

 تقديـ أنشطة تعميمية متنكعة نظرية كعممية مناسبة لممعممات . -

اعتماد استراتيجيات حديثة لمتعامؿ مع المعممات مف خبلؿ تنفيذ البرنامج كفؽ  -
 النشط .استراتيجيات التعمـ 

( 12دريبية )تنظيـ تمؾ المكضكعات كتكزيعيا عمى شكؿ جمسات تدريبية حيث بمغ عدد الجمسات الت
أياـ , يتخمؿ الجمسات  6( دقيقة في اليكـ الكاحد كلمدة ,12عمى أساس أف يتـ التدريب بكاقع ) ةجمس

 ( دقيقة .,2 –15التدريبية فترات استراحة تتراكح مدتيا بيف)

 لبرنامج التدريبي :طرائق تنفيذ ا - خ

في ضكء أىداؼ البرنامج التدريبي كالمحتكل , تـ اختيار طرائؽ التدريب التي تناسب المحتكل  
تكافر كتنكع المعينات السمعية كالبصرية , طبيعة  راعاةكتؤدم إلى تحقيؽ األىداؼ المطمكبة , مع م

النشط )التعمـ التعاكني , التعميـ  المكاف المعد لمتدريب , كقد تـ استخداـ بعض استراتيجيات التعمـ
المصغر  (  مع الحرص عمى تقديـ فكرة مكجزة عف آلية تنفيذ كؿ استراتيجية قبؿ البدء بالعمؿ , كالتأكيد 

 :عمى ضركرة اتباع قكاعد العمؿ أثناء تنفيذ البرنامج كاالستراتيجيات المستخدمة ىي 
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ت فاعبلف يك أف عمىف لحثي عمؿ كعاتمجم إلىعممات الم التعمـ التعاكني حيث يتـ تقسيـ -
 ,بحيثعممة الم نفس في إيجابيان  أثران  يترؾ مما البرنامج أنشطة كفعاليات فيات كمشارك
 األسئمة كفاية لمدرس, التمييد كفاية ,مثؿ محددة كاضحةعميمية ت   ميمة مجمكعة كؿ تتناكؿ
 الفكرة بشرح قكـف تعنية مندكبكاحدة   ختيارف اللي الفرصة ترؾ ثـ ,كمف المناقشة ,إدارة

 .  عمماتالم قبؿ مف عرضو ماتـ بتقكيـ ةالباحث قكـت ثـ ,كمفف لي المككمة

اعتماد استراتيجية التعميـ المصغر كالتي تتيح الفرصة أماـ المعممات المتدربات لممارسة  -
المعممات كتطبيؽ األفكار النظرية التي تـ تقديميا كدعميا بالتطبيؽ العممي كمناقشة أداء 

 المتدربات لتقديـ التغذية الراجعة المناسبة التي تسيـ في تطكير أدائيف .

 األنشطة التعميمية : - د

, عناصر في بناء البرنامج التعميميتمثؿ األنشطة كالكسائؿ التعميمية المصاحبة لمبرنامج أحد أىـ ال
يبي كتحقيؽ المشاركة الفعمية في ألنيا تسيـ بشكؿ مباشر في تحقيؽ األىداؼ المرجكة مف البرنامج التدر 

 ىذا البرنامج , كقد راعت الباحثة عند تحديد أنشطة البرنامج مجمكعة مف الشركط كىي :

 أف تككف األنشطة التعميمية مناسبة لمحتكل البرنامج كأىدافو . -
 عمى إنجاز المياـ المطمكبة.  فثيكيح عمماتبشكؿ يثير الدافعية لدل المإعدادىا  -

 متنكعة , كممكنة التحقؽ في ضكء اإلمكانات المتاحة .أف تككف  -

يجابيتي عمماتبشكؿ رئيسي عمى فاعمية الم أف تعتمد -  . فكا 

 أف تعتمد بشكؿ جكىرم عمى التعمـ التعاكني بيف أفراد العينة مكضكع البحث . -

 الوسائل المستخدمة في التدريب : - ذ
 أوراق كبيرة : -

كأكقاتيا , كمدتيا , المكضكعات , فترات االستراحة كتعرض تتضمف برنامج الجمسات التدريبية , 
 بقائيا طكاؿ فترة البرنامج التدريبي .‘في مدخؿ القاعة , مع الحرص عمى 
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 بطاقات كرتونية كبيرة ممونة :  -
اتباعيا طكاؿ الجمسات التدريبية ,  عمماتالسمكؾ التي ينبغي عمى الم تتضمف قكاعد -

كتعمؽ في مكاف  عمماتف يتـ االتفاؽ عمييا مع المكتعرض في الجمسات األكلى , بعد أ
جميعان عف نجاح أك فشؿ  تيب ك أىـ ما تتضمنو ) نحف مسؤكالبارز طكاؿ مدة التدر 

 ( . البرنامج  , إطفاء أجيزة المكبايؿ , االلتزاـ بأداء الميمات المككمة إلييـ

مج التدريبي , بعد قياـ , تعمؽ طكاؿ مدة البرنا اتشاركالم المعممات تتضمف تكقعات -
 بكضع تمؾ التكقعات . عمماتالم

ريبية , كتعمؽ في ىا المجمكعات أثناء الجمسات التدذتتضمف أكراؽ العمؿ التي تقكـ بتنفي -
 المنجزة خبلؿ البرنامج التدريبي . فمف رؤية أعمالي عمماتتمكف المتمكاف ثابت حتى 

اإلجابة عمييا , كاستخدمت في الجمسات التدريبية  عمماتطمب مف المتتضمف أسئمة ي -
 أثناء استخداـ فنية جرائد الحائط .

 مع األقبلـ الممكنة الخاصة بيا . السبورة العادية : -
 التدريبي .البرنامج  ذلعرض شرائح عرض تقديمي أثناء تنفي جياز الحاسب اآللي : -
 عمماتؿ جمسة يتـ تكزيعيا عمى المتتضمف المادة العممية لك مواد موزعة ) داعمة ( : -

 في نياية الجمسة التدريبية عمى شكؿ كحدات دراسية .

المياـ  ذتستخدـ لتدكيف مبلحظات كتعميقات المجمكعات أثناء القياـ بتنفأوراق عمل :  -
 . فالمككمة إليي

 تسجيبلت فيديك (. -شبكة نت  -جرائد  -كتب ) مصادر تعمم متنوعة : -

 التدريبي : البرنامجتقويم  - ر

 أساليب التقكيـ المستخدمة في البرنامج التدريبي :

ذ البرنامج , لتعرؼ مستكل أفراد العينة في المجمكعتيف التقكيـ القبمي : طبؽ قبؿ تنفي -
المعد مف قبؿ الباحثة الضابطة كالتجريبية , كذلؾ مف خبلؿ االختبار التحصيمي القبمي 

 لمكضكع البحث .
طبؽ عمى شكؿ مجمكعة مف االختبارات التحصيمية لمتأكد مف تحقؽ التقكيـ المرحمي :  -

 األىداؼ التعميمية مف البرنامج . 

 أثناء الجمسات التدريبية كيشتمؿ عمى اآلتي :

 أثناء عرض إجابات المجمكعات عمى األنشطة . عمماتمناقشات الم -
 عمى األنشطة . فبعد عرض إجاباتي عمماتحثة لممأسئمة البا -

 .تقكيمية في نياية اليـك التدريبي ذجلؾ مف خبلؿ عدة نماذفي نياية اليـك التدريبي : ك  -
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 التقكيـ النيائي : االختبار التحصيمي لمبرنامج . -

 البرنامج : تطبيقمدة  - ز

تدريبيتيف لكؿ لقاء كبالتالي يتككف لقاءات ( , بكاقع جمستيف  6يتككف البرنامج التدريبي مف ) 
( دقيقة يتخمميما فترة استراحة ,12جمسة تدريبية , مدة كؿ جمسة ساعتاف ) 12البرنامج التدريبي مف 

خبلؿ الفترة الممتدة بيف شيرم نيساف  ( دقيقة تفصؿ بيف الجمسات كطبؽ البرنامج ,2-15مدتيا مابيف )
حيث كاف يتـ االتفاؽ عمى مكعد الجمسات مع المعممات ,  2,15/2,16كحزيراف مف العاـ الدراسي 

 .خبلؿ أياـ العطؿ لكي تتمكف جميع المعممات مف الحضكر 

عممان أف المقاء األكؿ يشتمؿ عمى جمستيف عامتيف مخصصتيف لمتمييد لمبرنامج التدريبي كالتعريؼ 
 : ذ بيا كاالتفاؽ عمى مجمكعة مف األمكر مثؿبو كباالستراتيجيات التي ينف

 . تحديد مكاف تنفيذ البرنامج التديبي : كقد تـ تطبيؽ البرنامج في ) ركضة الكعد الخاصة( -
كضع آلية سير عممية التدريب عمى شكؿ جدكؿ عمؿ يكمي , يحدد مع المشاركيف تحت  -

 عنكاف ) ماذا لدينا اليكـ؟ (.

لجمسات ( دقيقة يكميان لتمخيص كعرض ما جاء في ا ,1 -5تخصيص مدة تتراكح بيف )  -
 السابقة بشكؿ يكمي .

, كالتي يتـ  ف, كاقتراحاتي فمف كتابة اعتراضاتي عمماتمكف المتكضع صندكؽ لبلقتراحات  -
 ( . عممةيب ) كال حاجة لكتابة اسـ المالرد عمييا يكميان قبؿ التدر 

تكزيع المشاركيف إلى لجاف مع التأكيد عمى ضركرة تنفيذ كؿ لجنة لمميمة المككمة إلييا )  -
 لجنة التكثيؽ (.     –لجنة التنشيط  –لجنة البيئة  –جنة التقييـ ل

 تحكيم البرنامج التدريبي : - س

لما انتيت الباحثة مف إعداد البرنامج إعدادان أكليان قامت بعرضو عمى لجنة مف السادة المحكميف 
مع أىداؼ الدراسة ( بيدؼ استطبلع آرائيـ في البرنامج التدريبي مف حيث تكامؿ أىدافو 7الممحؽ رقـ )

, كمناسبة ئمو التدريبية , كأساليب التقكيـ, كمناسبة أىدافو كمحتكاه , كاستراتيجياتو , كأنشطتو ك ككسا
المدة الزمنية لمتطبيؽ , سبلمة المغة المستخدمة , كقد أبدل المحكمكف مجمكعة مف المبلحظات 

جراء التعديبلت   المناسبة في ضكئيا , كيمكف إجماليا باآلتي :كالمقترحات , كقامت الباحثة باألخذ بيا كا 

 التعديبلت :

 تصحيح بعض األخطاء المغكية كاإلمبلئية المطبعية . -
 تغطية األىداؼ التعميمية لمبرنامج لممحتكل التعميمي كاالختبار النيائي . -

 تجنب التكرار لؤلىداؼ السمككية. -
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  التنكيع في األنشطة كالكسائؿ المستخدمة أثناء التدريب. -

كبعد إجراء التعديبلت في ضكء آراء السادة المحكميف , أصبح البرنامج في صكرتو النيائية ليككف 
 جاىزان لبلستخداـ في الدراسة االستطبلعية .

 ىذا وقد تمت مالحظة النقاط اآلتية أثناء تطبيق االختبار في المرحمة االستطالعية :

الكفايات األدائية لمعممات رياض األطفاؿ عمى  قامت الباحثة بتطبيؽ االختبار التحصيمي لتطكير
عينة استطبلعية مف المجتمع األصمي لمبحث مف خارج العينة التجريبية , كقد تككنت العينة 

(حتى 2015/3/5(( معممة ركضة مف محافظة دمشؽ , كذلؾ)32االستطبلعية مف ))
 تطبلعية كذلؾ بيدؼ :(, حيث قامت الباحثة بتطبيؽ االختبار عمى العينة االس2015/3/16)

 حساب معامؿ ثبات االختبار  كبطاقة المبلحظة . -
 حساب معامؿ االتساؽ الداخمي . -

 حساب معامؿ الصدؽ لبلختبار كبطاقة المبلحظة . -

 تحديد معامبلت السيكلة كالصعكبة لمفردات االختبار . -

 تحديد زمف تطبيؽ االختبار . -

 نحك إيجابي كمفيد . تجاكب كتفاعؿ المعممات مع فكرة البرنامج عمى -

 

 تصميم االختبار التحصيمي القبمي / البعدي : - 2

 ريعد التقكيـ التربكم أحد أىـ األركاف األساسية لمعممية التربكية , كىك حجر الزاكية إلجراء أم تطكي
 تحسيف عممية التعمـ كالتعميـ .يدؼ لأك تجديد تربكم ي

كتعد االختبارات التربكية كاحدة مف كسائؿ التقكيـ المتنكعة , كىي كسيمة رئيسة تعمؿ عمى قياس 
مستكل تحصيؿ الطمبة كالتَعرؼ عمى مدل تحقيؽ المنيج المتبع لؤلىداؼ المرسكمة لو كالكشؼ عف 

تطكير مكاطف القكة كالضعؼ في ذلؾ , كمدل التقدـ الذم أحرزه , كبذلؾ يمكف العمؿ عمى تحسيف ك 
 ( 3, ص2008) القدومي , العممية التربكية كالتعميمية كالسير بيا نحك األفضؿ . 

ىك طريقة منظمة لتحديد مستكل تحصيؿ الطمبة لمعمكمات كميارات في  واالختبار التحصيمي :
مادة دراسية تـ تعمميا مسبقان , كذلؾ مف خبلؿ إجابتيـ عمى مجمكعة مف الفقرات التي تمثؿ محتكل 

 (2000,2) الرواشدة وآخرون ,ادة الدراسية . الم

كيمكننا القكؿ بشكؿ عاـ أف االختبارات التحصيمية مرتبطة بمادة دراسية معينة تـ تدريسيا كذلؾ 
طبلقان مف ذلؾ قامت الباحثة بتصميـ نلقياس مدل اتقاف المتعمميف ليذه المادة كالتعمـ الذم أحرزكه , كا

اختبار تحصيمي مرتبط بالمكضكعات التي تـ تقديميا في البرنامج التدريبي كذات صمة بيا , كذلؾ 
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بيدؼ قياس مدل فاعمية ىذا البرنامج ك في رفع الكفايات األدائية لدل عينة البحث ) معممات رياض 
عمى تحقيؽ األىداؼ المتكقعة منو , كذلؾ باالعتماد األطفاؿ في محافظة دمشؽ ( كقدرة ىذا البرنامج 

 عمى األىداؼ التعميمية لمبرنامج , كالتي اعتبرت األساس في تصميـ ىذا االختبار .

 (    3االختبار التحصيمي الممحؽ رقـ )   

 مراحل بناء االختبار التحصيمي :  - أ
 تحديد الغرض مف االختبار التحصيمي : -

تحصيميان لقياس مدل امتبلؾ المعممات لمكفايات األدائية الكاجب تكافرىا لدل أعدت الباحثة اختباران 
 معممة الركضة , كقد تحددت أىداؼ االختبار بالنقاط اآلتية :

  (. معرفة مدل التكافؤ بيف المجمكعتيف الضابطة كالتجريبية قبؿ تطبيؽ البرنامج التدريبي
 التطبيؽ القبمي لبلختبار (

 عممات عينة البحث المجمكعتيف الضابطة كالتجريبية , كذلؾ لقياس قياس مدل تحصيؿ الم
أثر برنامج التعمـ النشط في تطكير الكفايات األدائية كالمينية لممعممات ) التطبيؽ البعدم 

 المباشر( .

 ( بالمعمكمات مف خبلؿ إعادة تطبيؽ االختبار بعد ) ( ,2قياس مدل احتفاظ ) عينة البحث
فاعمية برنامج التعمـ النشط عمى االحتفاظ بالمعمكمات حكؿ الكفايات  يكمان , كذلؾ لمعرفة

 األدائية كالمينية ) التطبيؽ البعدم المؤجؿ ( .

 االختبار : بنوداختيار شكل  - ب

حدد شكؿ بنكد االختبار مف خبلؿ االعتماد عمى اليدؼ المراد قياسو كمف خبلؿ طبيعة المحتكل 
لمكضكع الدراسة , كقد بمغت البدائؿ لكؿ سؤاؿ أربعة خيارات لمتقميؿ مف نسبة التخميف , بحيث تككف 

الباحثة  اإلجابات متجانسة مع مقدمة كؿ مفردة ك كقد تضمف االختبار عددان مف التعميمات حاكلت
صياغتيا بصكرة كاضحة , كمناسبة لمستكل عينة الدراسة , كما كضحت فكرتو كطريقة اإلجابة ,كفي 

 ضكء ىذه االعتبارات أخذت البنكد األشكاؿ التالية : 
 : كىذا النكع مف البنكد ىك األكثر مركنة كفاعمية بيف البنكد المكضكعية  اختيار من متعدد

التي يتمتع بيا ىذا النكع ,كالبعد عف الذاتية كالتقديرات االحتمالية,  كالكاقع أف المركنة الفائقة
كقابميتو لبلستخداـ مع سائر المكاد الدراسية كمختمؼ شرائح المتعمميف , كتكافر شركط الدقة 
كالمكضكعية في التصحيح قادت عمى استخدامو عمى نطاؽ كاسع لقياس مستكيات التحصيؿ 

 ( 1996,42أبوخميل, )المختمفة لدل المتعمميف . 
 درجات االختبار : توزيع - ت
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( درجة كاحدة تـ تكزيعيا بالتساكم عمى كؿ 1( بندان , حددت درجة كؿ بند )30بمغ عدد البنكد )
مفردات بنكد االختيار مف متعدد , كذلؾ حسب عددىا , كبذلؾ أصبح المجمكع الكمي لدرجات االختبار 

 ( درجة . ,3)
 موضوعية االختبار التحصيمي :  - ث

, ممتعمميف في االختباريقصد بالمكضكعية عدـ تأثر شخصية المصحح عمى كضع تقدير الدرجات ل
كيتـ تصحيح االختبار ككضع الدرجات بالطريقة ذاتيا ميما اختمؼ المصححكف , كتؤدم المكضكعية 

الختبار مكضكعية إذا اتصفت بالصياغة إلى العدؿ في العبلمات كالثبات في االختبار , كتعتبر فقرات ا
( , كسعت الباحثة لتحقيؽ المكضكعية في االختبار مف خبلؿ عرض 2007,100الكاضحة ) صميبي ,

مفتاح إجابات االختبار عمى مجمكعة مف المحكميف كتمت المكافقة عمى صحة جميع اإلجابات الكاردة 
 صحيح درجات المتعمميف .في مفتاح اإلجابة , كاعتمد مفتاح اإلجابة بعد ذلؾ ت

 وحددت الباحثة طريقة التصحيح وفق اآلتي :

 بالنسبة ألسئمة االختيار من متعدد :

 يحصؿ الطالب عمى درجة المفردة في حاؿ قدـ إجابة صحيحة . -
 يخسر الطالب درجة المفردة في حاؿ قدـ إجابة خاطئة . -

التكزيع الذم يعتمد عمى منح الدرجات كبذلؾ تضمف الباحثة التكزيع العادؿ لمدرجات , ألف 
لئلجابات الصحيحة دكف اإلجابات الخاطئة سيظمـ الطالب الذم اختار اإلجابات الصحيحة مقارنة 
بالطالب الذم اختار اإلجابات الصحيحة كالخاطئة معان , ففي مثؿ ىذه الحالة يحصؿ كؿ مف الطالبيف 

 عمى العبلمة النيائية نفسيا .

 تحصيمي :صدق االختبار ال - ج

  (255, ص2004) ميخائيل , يتمثؿ جكىر الصدؽ عما إذا كاف المقياس يقيس فعبلن ما أعد لقياسو 
كاعتمدت الباحثة في دراستيا صدؽ االختبار عمى صدؽ المحتكل كىك دليؿ عمى درجة شمكلية األداة 
كدرجة تمثيؿ المحتكل , كيعد ىذا األمر ىامان جدان في قياس التحصيؿ , كضماف جكدة االختبار لمحتكل 

 احثة بالخطكات التالية :المادة الدراسَية كنكاتج التعمـ , كلضماف تحقيؽ ىذا النكع مف الصدؽ قامت الب

 .صيف في كمية التربية بجامعة دمشؽتحكيـ االختبار عف طريؽ مجمكعة مف الخبراء كالمخت -
 تحديد مكضكعات المادة كنكاتج التعمـ . -

كقد تـ عرض االختبار بصكرتو األكلية عمى مجمكعة مف السادة المحكميف المتخصصيف  -
لدقة العممية , كمدل مبلئمة بنكد االختبار ء رأييـ فيو مف حيث عباراتو كتكفر ااإلبد



99 
 

كمناسبتيا لمستكيات بمكـ المعرفية , كآخذ آرائيـ في قياس األىداؼ كسبلمة الصياغة 
 المغكية . 

 الصدق المتعمقة باالختبار التحصيمي: إجراءات - ح

 اتبعت الباحثة عددان مف الطرائؽ لحساب صدؽ االختبار كىي:

 صدؽ المحتكل )المحكميف( :  -
 صدؽ االتساؽ الداخمي : -

( 32تـ التحقؽ مف صدؽ االتساؽ الداخمي لبلختبار بتطبيؽ االختبار عمى العينة المككنة مف )
معامؿ االرتباط بيرسكف بيف كؿ فقرة مف فقرات االختبار كالدرجة الكمية  حسابمعممة رياض أطفاؿ ,كتـ 

( كما ىك مكضح في الجداكؿ SPSSي )لبلختبار الذم تنتمي إليو كذلؾ باستخداـ البرنامج اإلحصائ
 التالية: 

 ( صدؽ االتساؽ الداخمي لبلختبار التحصيمي القبمي / البعدم1جدكؿ رقـ )

 مستوى الداللة معامل االرتباط رقم الفقرة محاور االختبار

 
 
 
 

 كفاية التخطيط

 0.01دالة عند مستكل داللة  **0.646 1

 0.01دالة عند مستكل داللة  **0.669 2

 0.01دالة عند مستكل داللة  **0.684 3

 0.01دالة عند مستكل داللة  **0.691 4

 0.01دالة عند مستكل داللة  **0.740 5

 0.01دالة عند مستكل داللة  **0.709 6

 0.01دالة عند مستكل داللة  **0.508 7

 0.01دالة عند مستكل داللة  **0.540 8

 0.01دالة عند مستكل داللة  **0.506 10

 0.01دالة عند مستكل داللة  **0.668 18

 0.01دالة عند مستكل داللة  **0.771 21

 
 
 
 

 كفاية التنفيذ

 0.01دالة عند مستكل داللة  **0.628 11

 0.01دالة عند مستكل داللة  **0.739 14

 0.01دالة عند مستكل داللة  **0.493 15

 0.01دالة عند مستكل داللة  **0.579 16

 0.01دالة عند مستكل داللة  **0.468 17
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 0.01دالة عند مستكل داللة  **0.705 20

 0.01دالة عند مستكل داللة  **0.606 22

 0.01دالة عند مستكل داللة  **0.455 23

 0.01دالة عند مستكل داللة  **0.406 24

 
 
 
 
 

 كفاية التقكيـ

 0.01دالة عند مستكل داللة  **0.550 9

 0.01دالة عند مستكل داللة  **0.657 12

 0.01دالة عند مستكل داللة  **0.515 13

 0.01دالة عند مستكل داللة  **0.443 19

 0.01دالة عند مستكل داللة  **0.732 25

 0.05دالة عند مستكل داللة  *0.376 26

 0.01دالة عند مستكل داللة  **0.594 27

 0.01دالة عند مستكل داللة  **0.636 28

 0.01دالة عند مستكل داللة  **0.787 29

 0.01دالة عند مستكل داللة  **0.572 30

 

( 0.01يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف جميع فقرات االختبار دالة إحصائيان عند مستكل داللة )
االتساؽ الداخمي مما يطمئف الباحثة عمى  ( كىذا يؤكد أف االختبار يتمتع بدرجة عالية مف0.05ك)

 إمكانية تطبيقو عمى عينة الدراسة.

كإليجاد صدؽ االتساؽ الداخمي بيف كؿ بعد مف أبعاد االختبار كالدرجة الكمية لبلختبار تـ حساب 
معامؿ االرتباط بيرسكف بيف كؿ درجة مف درجات كؿ بعد كالدرجة الكمية لبلختبار كما ىك مكضح في 

 التالي: الجدكؿ
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 ( صدؽ االتساؽ الداخمي بيف كؿ بعد مف أبعاد االختبار التحصيمي2جدكؿ رقـ )

 مستوى الداللة معامل االرتباط أبعاد االختبار

 0.01دالة عند مستكل داللة  **0.861 كفاية التخطيط

 0.01دالة عند مستكل داللة  **0.961 كفاية التنفيذ

 0.01دالة عند مستكل داللة  **0.748 كفاية التقكيـ

كبناءن عمى ما سبؽ مف إجراءات استخدمتيا الباحثة يمكف القكؿ بكجكد درجة عالية مف صدؽ 
االختبار التحصيمي الذم أعدتو الباحثة , كبذلؾ أصبح االختبار بصكرتو األكلية جاىزان لبلستخداـ في 

 الدراسة .

 تجريب االختبار لحساب الثبات :

ـ تككف عبلمات اختبار ما متسقة كغير مختمفة مف كقت ألخر , أك كـ تككف ىذه الثبات يعني ك
 ( 2005,185العبلمات متشابية مف إجراء ألخر ؟ ) دركزة ,

ذا زادت 75كتعد نسبة االتفاؽ منخفضة إذا كانت أقؿ مف ) %( كبالتالي الثبات يككف منخفضان كا 
كلحساب ثبات االختبار قامت الباحثة ( يككف معامؿ الثبات مقبكالن كمرتفعان ك  0,75نسبة االتفاؽ عمى ) 

: 

 باستخداـ معامؿ ألفا كركنباخ -
كقامت الباحثة بحساب معامؿ الثبات لكؿ بعد مف أبعاد االختبار كما ىك مكضح في  -

 الجدكؿ التالي:

 البعدم(معامؿ ارتباط ) الثبات ( لبلختبار التحصيمي القبمي / 3جدكؿ رقـ )

معامل  عدد الفقرات البعد
 الثبات

 0.863 11 كفاية التخطيط

 0.733 9 كفاية التنفيذ

 0.788 10 كفاية التقكيـ

 0.904 30 الدرجة الكمية لبلختبار

يتبيف مف الجدكؿ السابؽ أف معامبلت الثبات ألبعاد االختبار كالدرجة الكمية لو تراكحت بيف 
(0.904-0.743 ) 

 (0,863معامؿ ارتباط الثبات لكفاية التخطيط بمغ )  .1
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 (0,753ذ بمغ ) معامؿ ارتباط كفاية التنفي .2

 (0 788,معامؿ ارتباط كفاية التقكيـ بمغ )  .3

 مما يدؿ عمى كجكد ثبات مقبكؿ لممقياس. 

 ك باستخداـ طريقة التجزئة النصفية:

ردية كمجمكع الفقرات الزكجية لكؿ بعد قامت الباحثة بحساب معامؿ االرتباط بيف مجمكع الفقرات الف
مف أبعاد المقياس باستخداـ معامؿ ارتباط بيرسكف , كبعد ذلؾ تـ تصحيح معامؿ االرتباط بكاسطة 
معادلة )سبيرماف براكف( لمنصفيف المتساكييف كمعادلة )جتماف( لمنصفيف غير المتساكييف كما ىك مبيف 

 في الجدكؿ التالي :

 ثبات االختبار التحصيمي القبمي / البعدم باستخداـ طريقة التجزئة النصفية( معامؿ 4جدكؿ رقـ ) 

 معامل الثبات معامل االرتباط عدد الفقرات البعد

 0.932 **0.872 11 كفاية التخطيط

 0.660 **0.493 9 كفاية التنفيذ

 0.850 **0.739 10 كفاية التقكيـ

 0.960 **0.924 30 الدرجة الكمية

الجدكؿ السابؽ أف معامبلت الثبات ألبعاد االختبار كدرجتو الكمية بعد التعديؿ تراكحت يتبيف مف 
 ( مما يدؿ عمى كجكد ثبات مقبكؿ لممقياس.7600.960 0-بيف )

 تصميم بطاقة المالحظة: -3

 خطكات بناء بطاقة المبلحظة : -أ 
 تحديد األىداؼ : .1

 الدراسة كىي :حددت الباحثة أىداؼ بطاقة المبلحظة في ضكء مشكمة 

تحديد نكاحي القصكر لدل معممات رياض األطفاؿ في امتبلؾ الكفايات األدائية البلزمة  -
 لمعمؿ مع األطفاؿ .

قياس قدرة البرنامج مف قبؿ الباحثة عمى تطكير الكفايات األدائية لمعممات رياض  -
 األطفاؿ . 
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 إعداد بطاقة المبلحظة :  -ب 

عمى أدبيات البحث تـ صياغة بنكد كعبارات بطاقة  كاالطبلع مف خبلؿ مراجعة الدراسات السابقة 
المبلحظة  بحيث ترتبط بمكضكع البحث لقياس كفايات معممة الركضة األدائية ) التخطيط , التنفيذ , 

 :تككنت بطاقة المبلحظة مف التقكيـ ( كالميارات الفرعية المتضمنة في ىذه الكفايات  كقد

 ( عبارات لقياس ميارات التخطيط .7كفاية التخطيط اشتممت عمى )  -
 ( عبارة لقياس ميارات كفاية التنفيذ.27كفاية التنفيذ اشتممت عمى ) -

 ( عبارات لقياس ميارات التقكيـ لدل المعممة .  6كفاية التقكيـ اشتممت عمى) -

كقد صيغت عبارات بطاقة المبلحظة بمغة كاضحة كسيمة مناسبة ,بحيث كانت كؿ عبارة تقيس 
 فرعية محددة كيمكف تحديدىا بكضع إشارة فقط .ميارة 

عمييا ككضع  االطبلعسممت الباحثة نسخة مف بطاقة المبلحظة إلى ستة محكميف , كطمبت منيـ 
 مبلحظاتيـ حكليا مف حيث :

 مناسبة العبارات لمحتكل المكضكع . -
ألدائية قدرة األداة عمى تحقيؽ اليدؼ منيا كىك قياس مدل امتبلؾ المعممات لمكفايات ا -

 المطمكبة لمتعامؿ مع األطفاؿ لمعمؿ في الركضة .

 تمقت الباحثة مبلحظات السادة المحكميف التي تركزت حكؿ :

 . إعادة صياغة بعض العبارات لتككف أكثر كضكحان 
 . حذؼ بعض العبارات المكررة 

 المتعمقة ببطاقة المالحظة: الصدؽإجراءات  -ج 

 صدؽ االختبار كىي: اتبعت الباحثة عددان مف الطرائؽ لحساب

 صدؽ المحتكل )المحكميف( :  -
 صدؽ االتساؽ الداخمي : -

تـ التحقؽ مف صدؽ االتساؽ الداخمي لبطاقة المبلحظة بتطبيؽ بطاقة المبلحظة عمى العينة 
أطفاؿ ,كتـ حساب معامؿ االرتباط بيرسكف بيف كؿ فقرة  رياض( معممة 32االستطبلعية المككنة مف) 

 بلحظة كالدرجة الكمية لمبطاقة الذم تنتمي إليو كما ىك مكضح في الجداكؿ التاؿمف فقرات بطاقة الم
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 ( صدؽ بطاقة المبلحظة5جدكؿ رقـ )

محاور بطاقة 
 المالحظة

 مستوى الداللة معامل االرتباط رقم الفقرة

 
 
 
 

 كفاية التخطيط

 0.01دالة عند مستكل داللة  **0.676 1

 0.01دالة عند مستكل داللة  **0.749 2

 0.01دالة عند مستكل داللة  **0.667 3

 0.01دالة عند مستكل داللة  **0.453 4

 0.01دالة عند مستكل داللة  **0.498 5

 0.01دالة عند مستكل داللة  **0.447 6

 0.01دالة عند مستكل داللة  **0.691 7

 
 
 
 

 كفاية التنفيذ

 0.05دالة عند مستكل داللة  *0.375 8

 0.01دالة عند مستكل داللة  **0.750 9

 0.01دالة عند مستكل داللة  **0.530 10

 0.05دالة عند مستكل داللة  *0.388 11

 0.01دالة عند مستكل داللة  **0.746 12

 0.01دالة عند مستكل داللة  **0.455 13

 0.01دالة عند مستكل داللة  **0.668 14

 0.01دالة عند مستكل داللة  **0.553 15

 0.01دالة عند مستكل داللة  **0.589 16

 0.01دالة عند مستكل داللة  **0.449 17

 0.01دالة عند مستكل داللة  **0.429 18

 0.01دالة عند مستكل داللة  **0.802 19

 0.01دالة عند مستكل داللة  **0.763 20

 0.05دالة عند مستكل داللة  *0.407 21

 0.01دالة عند مستكل داللة  **0.580 22

 0.01دالة عند مستكل داللة  **0.755 23

 0.01دالة عند مستكل داللة  **0.471 24

 0.01دالة عند مستكل داللة  **0.593 25

 0.01دالة عند مستكل داللة  **0.734 26
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 0.01دالة عند مستكل داللة  **0.686 27

 0.01دالة عند مستكل داللة  **0.695 28

 0.01دالة عند مستكل داللة  **0.736 29

 0.01دالة عند مستكل داللة  **0.776 30

 0.01دالة عند مستكل داللة  **0.505 31

 0.05دالة عند مستكل داللة  *0.352 32

 0.01دالة عند مستكل داللة  **0.567 33

 0.05دالة عند مستكل داللة  *0.405 34

 
 
 

 كفاية التقكيـ

 0.01دالة عند مستكل داللة  **0.788 35

 0.01دالة عند مستكل داللة  **0.612 36

 0.01دالة عند مستكل داللة  **0.719 37

 0.01دالة عند مستكل داللة  **0.675 38

 0.01دالة عند مستكل داللة  **0.627 39

 0.05دالة عند مستكل داللة  **0.621 40

يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف جميع فقرات بطاقة المبلحظة دالة إحصائيان عند مستكل داللة 
( كىذا يؤكد أنيا تتمتع بدرجة عالية مف االتساؽ الداخمي مما يطمئف الباحثة عمى 0.05( ك)0.01)

 إمكانية تطبيقيا عمى عينة الدراسة.

مي بيف كؿ بعد مف أبعاد بطاقة المبلحظة كالدرجة الكمية ليا تـ حساب كإليجاد صدؽ االتساؽ الداخ
معامؿ االرتباط بيرسكف بيف كؿ درجة مف درجات كؿ بعد كالدرجة الكمية لممقياس كما ىك مكضح في 

 الجدكؿ التالي:

 (  صدؽ بطاقة المبلحظة بكؿ بعد مف أبعادىا  6جدكؿ رقـ )

 الداللة مستوى معامل االرتباط أبعاد المقياس

 0.01دالة عند مستكل داللة  **0.748 كفاية التخطيط

 0.01دالة عند مستكل داللة  **0.982 كفاية التنفيذ

 0.01دالة عند مستكل داللة  **0.892 كفاية التقكيـ
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يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف جميع فقرات بطاقة المبلحظة دالة إحصائيان عند مستكل داللة 
أنيا تتمتع بدرجة عالية مف االتساؽ الداخمي مما يطمئف الباحثة عمى إمكانية تطبيقيا ( كىذا يؤكد 0.01)

 عمى عينة الدراسة.
 المالحظة : بطاقةتطبيق  -د 

بعد أف قامت الباحثة بالتأكد مف سبلمة األداة مف خبلؿ عرضيا عمى مجمكعة مف السادة 
 الصدؽ كالثبات في األداة  .المحكميف كقياس مدل 

ة  أفراد العينة مف المعممات المجمكعة الضابطة كالتجريبية  أثناء تنفيذ الباحثة بمبلحظقامت 
 األنشطة في الركضات التي يعممف بيا كسجمت المبلحظات عمى بطاقة المبلحظة .

 ثبات بطاقة المالحظة -ه 
 باستخداـ معامؿ ألفا كركنباخ -
المبلحظة كما ىك مكضح  قامت الباحثة بحساب معامؿ الثبات لكؿ بعد مف أبعاد بطاقة -

 في الجدكؿ التالي:

 ( معامؿ ثبات بطاقة المبلحظة بكؿ بعد مف أبعادىا7جدكؿ رقـ )

معامل  عدد الفقرات البعد
 الثبات

 0.712 7 كفاية التخطيط

 0.928 27 كفاية التنفيذ

 0.760 6 كفاية التقكيـ

 0.944 40 الدرجة الكمية لبلختبار

أف معامبلت الثبات ألبعاد بطاقة المبلحظة كالدرجة الكمية ليا باستخداـ يتبيف مف الجدكؿ السابؽ 
 ( مما يدؿ عمى كجكد ثبات مقبكؿ لممقياس.0.944 -0.752معامؿ ألفا كركنباخ تراكحت بيف )

 .(0.752بمغت نسبة الثبات في بطاقة المبلحظة  كفاية التخطيط ) .1
 .( 0.928) ذ يبمغت نسبة الثبات في بطاقة المبلحظة لكفاية التنف .2
 ( 0.760بمغت نسبة الثبات في بطاقة المبلحظة لكفاية التقكيـ )  .3

 وباستخدام طريقة التجزئة النصفية:

قامت الباحثة بحساب معامؿ االرتباط بيف مجمكع الفقرات الفردية كمجمكع الفقرات الزكجية لكؿ بعد 
مف أبعاد المقياس باستخداـ معامؿ ارتباط بيرسكف , كبعد ذلؾ تـ تصحيح معامؿ االرتباط بكاسطة 
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ييف كما ىك مبيف معادلة )سبيرماف براكف( لمنصفيف المتساكييف كمعادلة )جتماف( لمنصفيف غير المتساك 
 في الجدكؿ التالي :

 ( معامؿ ثبات بطاقة المبلحظة باستخداـ طريقة التجزئة النصفية8جدكؿ رقـ )

 معامل الثبات معامل االرتباط عدد الفقرات البعد 

 0.638 **0.469 7 كفاية التخطيط

 0.958 **0.919 27 كفاية التنفيذ

 0.659 **0.491 6 كفاية التقكيـ

 0.966 **0.934 40 الكميةالدرجة 

يتبيف مف الجدكؿ السابؽ أف معامبلت الثبات ألبعاد بطاقة المبلحظة كالدرجة الكمية ليا بعد التعديؿ 
 ( مما يدؿ عمى كجكد ثبات مقبكؿ لممقياس.0.966-0.638تراكحت بيف )

 الميدانية النيائية : التجربةتنفيذ -4

 المقدمة :

األدكات الخاصة بالبحث الحالي , كتعديميا , كتجريبيا استطبلعيان , بعد القياـ بتقكيـ ك تطكير 
كالتأكد مف صبلحيتيا , كعرضيا عمى األستاذة المشرفة كالسادة المحكميف , قامت الباحثة بتنفيذ التجربة 
ية النيائية , كذلؾ لمعرفة فاعمية برنامج قائـ عمى استراتيجيات التعمـ النشط في تطكير الكفايات األدائ

 لمعممات رياض األطفاؿ ,ككانت أىـ اإلجراءات التجريبية ما يمي :

 اختيار عينة التجربة . -
 الخطكات التمييدية لتنفيذ التجربة النيائية . -

 تحديد الصعكبات كالعكائؽ التي تمت مكاجيتيا أثناء التصميـ كالتنفيذ كالتقكيـ . -

 اختيار عينة البحث : - أ

 عشكائية كمستقمة كمسحكبة مف فئة تعد ممثمة لمجماعة كاممة  بما أف العينة المقصكدة ىي عينة

( قامت الباحثة باختيار عينتيا المقصكدة مف  مجمكعة مف معممات 118, 2003) حمصي , 
رياض األطفاؿ التابعة لمحافظة دمشؽ كالركضات التي كقع عمييا االختيار ىي مجمكعة مف الركضات 

ركضة  -ركضة غادة الكاميميا  -الخاصة كالتابعة لكزارة التربية كاالتحاد النسائي )ركضةالنكر الخاصة  
 ركضة لحف الطفكلة(  –ركضة طيكر الجنة  -براعـ األسد 

( معممة كالعينة ,2( معممة , بمغت العينة الضابطة ) ,4كقد بمغ عدد المعممات في ىذه الرياض ) 
 ( معممة . ,2التجريبية )



108 
 

 الخطوات التمييدية لتنفيذ التجربة النيائية :  - ب
 الجياز اإلداري في الروضات التي تم اختيارىا: التقاء -

لقاءات عدة مع إدارة الركضات التي تـ اختيارىا كذلؾ لمتمييد بالشكؿ المبلئـ لتنفيذ  تـ إجراء
التجربة النيائية , كجرت ىذه المقاءات في فترتيف زمنيتيف منفصمتيف , ككاف لكؿ لقاء أىدافو الخاصة 

 كذلؾ كما يمي :

  : المقاء األكؿ 
 التعرؼ عمى إدارات الرياض . -

جراءاتو . تزكيد اإلدارة كالمعممات -  بفكرة مكجزة عف البحث كا 

 : المقاء الثاني 

 . تطبيؽ التجربة االستطبلعية االختبار التحصيمي 

 . اختيار العينة التجريبية 

 .دعكة كتشجيع معممات العينة التجريبية لممشاركة في تطبيؽ البرنامج 

 اختيار مكان تطبيق البرنامج : - 

بعد تكفير مجمكعة مف الشركط األساسية لمتطبيؽ  تـ تطبيؽ البرنامج في ركضة الكعد الخاصة
 مثؿ :

  . تكفير لكح لمكتابة 
 . تجييز المكاف بطريقة تتناسب مع عدد المعممات كتشجع التكاصؿ بينيـ 

  تكزيع الكراسي كالطاكالت بما يتناسب مع استراتيجيات التعمـ النشط المعتمدة
 لتطبيؽ البرنامج .

  رقيات , كرؽ مقكل , كسائؿ مساعدة لتنفيذ تجييز الكسائؿ األساسية مف ) ك
 األنشطة (.

كالتيتـ مف خبلليا التحقؽ مف فرضيات الدراسة كاإلجابة عف أسئمتيا , بمغت عينة الدراسة :  -
( معممة لممجمكعة 20( معممة مف معممات رياض األطفاؿ ,بكاقع )40عينة الدراسة )
الجدكؿ التالي تكزع مفردات عينة الدراسة ( معممة لممجمكعة التجريبية ,كيبيف 20الضابطة ك )

 حسب المؤىؿ العممي كعدد سنكات الخبرة:
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 ( تكزع أفراد عينة الدراسة بحسب المتغيرات9جدكؿ رقـ )

توزع مفردات العينة حسب  عينة الدراسة
 المؤىل العممي

توزع مفردات العينة حسب عدد 
 سنوات الخبرة

المؤىؿ 
 العممي

النسبة  العدد
 المئكية

النسبة  العدد سنكات الخبرة
 المئكية

 
المجمكعة 
 الضابطة

 %55 11 سنكات 5-1 %55 11 ثانكية

 10-6 %35 7 إجازة جامعية
 سنكات

8 40% 

 %5 1 10أكثر مف  %2 2 دبمـك

 %100 20 المجموع %100 20 المجموع

المجمكعة 
 التجريبية

 %60 12 سنكات 5-1 %65 13 ثانكية

 10-6 %25 5 جامعيةإجازة 
 سنكات

4 20% 

 %20 4 10أكثر مف  %10 2 دبمـك

 %100 20 المجموع %100 20 المجموع
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 ( تكزع أفراد عينة البحث حسب متغير المؤىؿ العممي3الشكؿ رقـ )
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 ( تكزع أفراد عينة البحث حسب متغير عدد سنكات4الشكؿ رقـ )
 تطبيق التجربة :  -ج 

ة مف صدؽ البرنامج التدريبي , كمف استطاعة المعممات السير بو  , كبعد أف ثبعد أف تأكدت الباح
أجرت الباحثة التعديبلت الضركرية عميو ك كبعد إنجاز التطبيؽ القبمي لبطاقة المبلحظة كاالختبار 

 التجريبية المككنة مف عينة الالمقترح عمى التحصيمي بدأت الباحثة في مراحؿ تنفيذ البرنامج التدريبي 
( معممة مف معممات رياض األطفاؿ تطكعف لمعمؿ مع الباحثة في مراحؿ إجراءات تنفيذ الدراسة , ,2)

(  حيث  تـ تطبيؽ الجمسات  2,15/ 6/ ,3( كلغاية )24/4/2,15كذلؾ خبلؿ الفترة الكاقعة بيف )
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( دقيقة ,  ,2 -15, يتخمميما فترة راحة تتركاح بيف ) قاءكاقع جمستيف تدريبيتيف  لكؿ لالتدريبية ب
 (   يكضح خطكات تطبيؽ البرنامج التدريبي ,  10كالجدكؿ  )

 ( قائمة الجمسات التدريبية10جدول رقم )

عدد  األيام
 الجمسات

الزمن  العنوان المقاء األول
 بالدقائق

اليكـ 
 األكؿ

الجمسة 
 األكلى

المجاف ككضع قكاعد ترحيب كتعارؼ , كتكزيع 
 السمكؾ

 د ,5

 د,2 استراحة 

الجمسة 
 الثانية

تكقعات المشاركيف , األىداؼ , الفنيات 
 المستخدمة , مياـ المدرب , مياـ المتدرب

 د,5

اليكـ 
 الثاني

 خصائص طفؿ النمائية

الجمسة 
 الثالثة

ممخص عف اليكـ السابؽ , الخصائص 
 الجسمية كالمعرفية لطفؿ الركضة

 د,5

 د,2 استراحة 

الجمسة 
 الرابعة

الخصائص االنفعالية , االجتماعية , الغكية 
 لطفؿ الركضة

 د,5

اليكـ 
 الثالث

الكفايات األدائية الكاجب تكافرىا لدل معممة الركضة كفؽ استراتيجيات 
 التعمـ النشط

الجمسة 
 الخامسة

ممخص عف اليكـ السابؽ , لماذا استراتيجيات 
 التعمـ النشط ؟

 د,5

 د,2 استراحة 

الجمسة 
 السادسة

 د,5 الكفايات األدائية كالمينية لمعممة الركضة

اليكـ 
 الرابع

 الكفايات األدائية ) كفاية التخطيط  (

الجمسة 
 السابعة

ممخص عف اليكـ السابؽ , كفاية التخطيط ) 
 تعريفيا , أىمية التخطيط (

 د,5

 د,2 استراحة 

الجمسة 
 الثامنة

األنشطة في الركضة , تخطيط تخطيط 
 المنياج

 د,5
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اليكـ 
 الخامس

 الكفايات األدائية ) كفاية التنفيذ (

الجمسة 
 التاسعة

ممخص عف اليكـ السابؽ , كفاية التنفيذ , 
 الميارات المتضمنة في كفاية التنفيذ 

 د ,5

 د,2 استراحة 

الجمسة 
 العاشرة

 د,5 أنشطة متنكعة ,تنظيـ غرفة النشاط

اليكـ 
 السادس

 الكفايات األدائية ) تصميـ الكسائؿ التعميمية , كفاية التقكيـ ( 

ممخص عف اليكـ السابؽ , تصميـ الكسائؿ  
 التعميمية في الركضة

 د,5

 د,2 استراحة 

كفاية التقكيـ ) تعريؼ التقكيـ , أىمية التقكيـ  
 , عناصر التقكيـ في الركضة (

 د,5

 

تنفيذ الجانب النظرم مف البرنامج : قامت الباحثة بتقسيـ البرنامج عمى شكؿ  المرحمة األولى :
لقاءات إسبكعية , بحيث تغطي كؿ جمسات البرنامج مف أنشطة , كتماريف , كمصادر تعمـ ,كسار التنفيذ 

 كفؽ الخطكات التالية : 

  الحضكر .تـ االتفاؽ مع أفراد العينة عمى مكعد المقاءات مع التأكيد عف أىمية 
 .  في البداية قامت الباحثة بالتعريؼ بالبرنامج كشرح أىدافو كما يسعى لتحقيقو 

 . قدمت الباحثة لممعممات فكرة عف االختبار كاليدؼ مف تنفيذه قبؿ البدء بتطبيؽ البرنامج 

 . تـ االتفاؽ مع المعممات عمى مكاعيد المقاءات اإلسبكعية خبلؿ الفصؿ الدراسي الثاني 

 نتياء مف تطبيؽ االختبار القبمي تـ تقسيـ المعممات إلى مجمكعات لجاف عمؿ .بعد اال 

  شرحت الباحثة ألية عمؿ كؿ لجنة مف المجاف كاختارت المعممات المجنة التي تريد االنتماء
 ليا .

  تـ تشجيع المعممات لضركرة المشاركة كالتعاكف ضمف مجمكعات العمؿ كالتعمـ لمحصكؿ
 مات .عمى المعارؼ كالمعمك 

  حتى تاريخ  (2015/4/24خ )يتار تـ االتفاؽ عمى تنفيذ البرنامج بكاقع لقائيف كؿ أسبكع مف
مسات المتضمنة في البرنامج ـ, لتنفيذ األنشطة كالج2015مف العاـ الدراسي(2015/6/30)
. 
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  كقد تناكلت الجمسات التدريبية المكضكعات األساسية لمبحث ) خصائص طفؿ الركضة- 
الكفايات األدائية كالمينية الكاجب تكافرىا لدل معممة الركضة ,  –التعمـ النشط استراتيجيات 

تصميـ الكسائؿ التعميمية باالعتماد عمى  –كفاية التخطيط , كفاية التنفيذ , كفاية التقكيـ 
 خامات البيئة (  .

 االستراتيجيات واالجراءات المتبعة : -ح 

 استراتيجية التعمم التعاوني : - أ
 مجمكعات عمؿ تعاكني لممشاركة في األنشطة بحيث تشارؾ كؿ المعممات في  تـ تشكيؿ

األنشطة ) التخطيط كالتنفيذ كالتقكيـ ( اختارت كؿ مجمكعة مف األنشطة التعميمية في 
رياض األطفاؿ كقد تـ مراعاة تنكيع األنشطة المختارة ) لغكية , رياضية , اجتماعية , 

ة بالتخطيط ليذه األنشطة مع مراعاة التعاكف بيف مكسيقية , حركية ( قامت كؿ مجمكع
 أفراد المجمكعة لتحقيؽ التكامؿ في تقديـ المفيـك الذم تـ اختياره.

 التعميم المصغر :  استراتيجية - ب
  كقامت مجمكعة مف المعممات  بتنفيذ مجمكعة مف األنشطة بطريقة التعميـ المصغر أماـ

األخرل  كتـ تقكيـ أداء المعممات مف خبلؿ مبلحظات باقي ألفراد  المجمكعاتأفراد 
  .المجمكعات باإلضافة إلى بطاقة المبلحظة التي استخدمتيا الباحثة في ىذا البحث

 تقويم البرنامج  التدريبي : -

قامت الباحثة في نياية كؿ يكـ تدريبي بتقكيـ أداء المعممات مف خبلؿ تكزيع أكراؽ 
التحصيمية لمتأكد مف تحقؽ أىداؼ الجمسات التدريبية , كالخطكة  كاالختباراتالعمؿ 

األخيرة كانت التمييد لجمسات اليكـ التالي لتشجيع المعممات عمى التعمـ الذاتي 
كالمشاركة الفاعمة في الجمسات البلحقة , كقد تـ اعتماد جمسات الترفيو في فترة 

في ت التي تعاني منيا المعممات شكبلاالستراحة مف خبلؿ طرح مجمكعة مف الم
باإلضافة لتقديـ المشركبات أك الحديث عف صنع بعض أنكاع  األطفاؿ الركضة مع
 الحمكيات .

 تطبيق االختبار التحصيمي القبمي البعدي بعديُا :  -خ 

( 2015/4/24بعد االنتياء مف تطبيؽ البرنامج كتنفيذ الجمسات المحددة  خبلؿ الفترة الزمنية )
 (2015/6/30(  ,قامت الباحثة بتطبيؽ االختبار القبمي / البعدم بعديان بتاريخ ) 2015/6/30 )كلغاية 

مكاف التطبيؽ ركضة الكعد الخاصة مف  ( إلى2015/8/10 كتـ االتفاؽ مع المعممات لمحضكر بتاريخ )
 أجؿ تطبيؽ االختبار التحصيمي المؤجؿ .
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 المؤجل :تطبيق االختبار التحصيمي  البعدي -د 

عادة تطبيؽ االختبار التحصيمي البعدم المؤجؿ بتاريخ  قامت الباحثة بجمع المعممات كا 
( , بيدؼ قياس األثر التتابعي لمبرنامج , كمعرفة مدل فاعمية البرنامج المقترح 2015/8/10)

, كيبيف ؼ التي تـ كضعيا , كىي , تطكير الكفايات األدائية لمعممات رياض األطفاؿ اكتحقيقو لؤلىد
الكفايات األدائية لمعممات رياض األطفاؿ   الختبار( نتائج االختبار التتبعي المؤجؿ 17الجدكؿ رقـ )

 . 
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 الفصل السادس
 عرض النتائج ومناقشتيا

 رجات المعممات عمى أداتي الدراسةأواًل : التأكد من التوزيع الطبيعي لد
لمبيانات التي تـ الحصكؿ عمييا نتيجة تطبيؽ االختبار كبطاقة قبؿ البدء بالمعالجة اإلحصائية 

( في دراسة SPSSالمبلحظة اعتمدت الباحثة عمى برنامج الرزمة اإلحصائية لمعمـك االجتماعية )
إجابات معممات الركضة عف االختبار كعف بطاقة المبلحظة, كتـ اختبار التكزيع الطبيعي لدرجات 
المعممات عمى أداتي البحث ,كذلؾ لمتأكد فيما إذا كانت الباحثة ستعتمد عمى اختبارات اإلحصاء 

ف ذلؾ استخدمت الباحثة اختبار البارامترم في تحميؿ النتائج أك اختبارات اإلحصاء البلبارامترم كلمتأكد م
Shapiro – Wilk :كما يكضحو الجدكؿ التالي 

 ( نتائج اختبار تكزيع إجابات العينة عمى أدكات الدراسة11جدكؿ رقـ )

قيمة اختبار  نوع التطبيق
Shapiro – 

Wilk 

p.Value 

 القيمة 
قيمة اختبار  نوع التطبيق

Shapiro – 
Wilk 

p.Value 

 القيمة

التطبيؽ 
القبمي 
 لبلختبار

التطبيؽ  0.101 0.920
القبمي لبطاقة 

 المبلحظة

0.959 0.518 

التطبيؽ 
البعدم 
 لبلختبار

التطبيؽ  0.120 0.947
البعدم لبطاقة 

 المبلحظة

0.950 0.428 

 

( , مما يعني 0.05تشير البيانات الكاردة في الجدكؿ السابؽ إلى أف قيمة مستكل الداللة أكبر مف )
المعممات ألداتي البحث االختبار كبطاقة المبلحظة تتبع التكزيع الطبيعي , كعمى ىذا فإف أف درجات 

اختبارات اإلحصاء البارامترم ىي التي ستستخدـ في تحميؿ إجابات معممات الركضة عف االختبار 
 كبطاقة المبلحظة.
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 ثانيًا : مناقشة فرضيات البحث 
( بين متوسط  0.05ة إحصائية عند مستوى الداللة ) الفرضية األولى : ال توجد فروق ذات دالل

درجات معممات المجموعة الضابطة و متوسط درجات معممات المجموعة التجريبية عمى االختبار 
 القبمي لقياس الكفايات األدائية.

تـ اختبار صحة الفرضية مف خبلؿ حساب المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لدرجات 
الركضة في المجمكعة الضابطة كالمتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لدرجات المعممات معممات 

لعينتيف مستقمتيف كما  ستيكدنت (tفي المجمكعة التجريبية قبؿ تطبيؽ البرنامج ,كذلؾ باستخداـ اختبار )
 ىك مكضح في الجدكؿ التالي:

يارية لمفركؽ بيف درجات المعممات عمى ( المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المع12جدكؿ رقـ )
 االختبار التحصيمي القبمي / البعدم قبؿ تطبيؽ البرنامج 

 

 
 االختبار

مستوى  (tقيمة ) المجموعة التجريبية المجموعة الضابطة
الداللة 

sig 

المتكسط 
 الحسابي

االنجراؼ 
 المعيارم

 العدد
n 

المتكسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعيارم

 العدد
n 

15.80 4.54915 20 13.35 4.77135 20 1.592 0.120 

 

يبلحظ مف الجدكؿ السابؽ عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسط درجات معممات 
( عند t=1.592المجمكعة الضابطة كمتكسط درجات معممات المجمكعة التجريبية حيث أف قيمة )

( مما يعني قبكؿ فرضية العدـ 0.05الداللة )( كىك أكبر مف مستكل sig=0.120مستكل داللة )
القائمة: ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسط درجات أفراد العينة الضابطة ك متكسط درجات 

 أفراد العينة التجريبية عمى االختبار القبمي لقياس الكفايات األدائية.

 تفسير النتائج السابقة : 

دالة إحصائيان بيف متكسط درجات أفراد العينة الضابطة دلت النتائج عمى عدـ كجكد فركؽ  -
ذه كمتكسط درجات أفراد العينة التجريبية عمى التطبيؽ القبمي لبلختبار التحصيمي كربما تعزا ى

النتيجة لمركتيف المتبع مف قبؿ المعممات بصكرة عامة في تنفيذ األنشطة كالتعميـ بالرياض 
لى عدـ اىتماـ المع ممات بمتابعة التعمـ ك المكاضيع الجديدة , كىك ما دؿ بصكرة عامة , كا 

 عمى الحاجة لتصميـ برامج تدريبية تيتـ بتطكير أداء المعممات أثناء الخدمة . 
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( بين متوسط  0.05الفرضية الثانية : ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )
عممات المجموعة الضابطة عمى االختبار البعدي درجات معممات المجموعة التجريبية ومتوسط درجات م

 لقياس الكفايات األدائية 

الختبار ىذه الفرضية قامت الباحثة بالمقارنة بيف متكسط درجات معممات المجمكعة التجريبية الذيف 
تمقكا البرنامج التدريبي كمتكسط درجات معممات المجمكعة الضابطة الذيف لـ يتمقكا البرنامج عمى القياس 

( لعينتيف مستقمتيف كما tالبعدم الختبار الكفايات األدائية بأبعاده كدرجتو الكمية كذلؾ باستخداـ اختبار)
 ىك مكضح في الجدكؿ التالي:

( المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لمفركؽ بيف درجات أفراد العينة التجريبية 13جدكؿ رقـ )
 البعدم بعد تطبيؽ البرنامجكأفراد العينة الضابطة عمى االختبار 

 
 البعد

المجموعة الضابطة 
(n=20) 

المجموعة التجريبية 
(n=20) 

مستوى  (tقيمة )
الداللة 

sig  المتكسط
 الحسابي

االنجراؼ 
 المعيارم

 

المتكسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعيارم

 0.000 5.252 1.23438 9.55 3.22000 5.50 كفاية التخطيط

 0.000 8.007 0.82078 8.40 1.77408 4.90 كفاية التنفيذ

 0.000 9.480 0.91766 9.00 1.42902 5.40 كفاية التقكيـ

 0.000 9.758 0.52050 26.95 4.54915 15.80 الدرجة الكمية

 

يتبيف مف الجدكؿ السابؽ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسط درجات معممات المجمكعة 
التدريب كمتكسط درجات معممات المجمكعة الضابطة المكاتي لـ يتمقيف التدريب التجريبية المكاتي تمقيف 

( بيف tكذلؾ عمى االختبار البعدم لقياس الكفايات األدائية بأبعاده كدرجتو الكمية فقد تراكحت قيـ )
( كجميعيا دالة معنكيان ألنيا أقؿ مف مستكل الداللة المعتمد في الدراسة الحالية 5.252-9.758)
مما يعني رفض  (,ككانت الفركؽ لصالح المجمكعة التجريبية الذيف تمقكا البرنامج التدريبي,0.05)

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات لفرضية العدـ كقبكؿ الفرضية البديمة القائمة : 
ي لقياس معممات المجموعة التجريبية ومتوسط درجات معممات المجموعة الضابطة عمى االختبار البعد

 .الكفابات األدائية
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 تفسير نتائج الفرضية الثانية : 

ات داللة إحصائية بيف أفراد ذ( لكجكد فركؽ 12أشارت النتائج كما ىك مبيف في الجدكؿ ) -
زا العينة الضابطة كالتجريبية بعد تطبيؽ البرنامج لصالح أفراد العينة التجريبية كيمكف أف تع

 األسباب :ىذه الفركؽ لمجمكعة مف 
محتكل البرنامج التدريبي الذم شمؿ معظـ مجاالت الكفايات األدائية لمعممات رياض  -

 األطفاؿ ) التخطيط , التنفيذ , التقكيـ ( .
اعتماد استراتيجيات التدريب عمى استراتيجيات التعمـ النشط التي ساىمت في زيادة الفاعمية  -

, األمر الذم أسيـ بتطكر أدائيف بعد لدل المعممات في المشاركة باألنشطة المختمفة 
 تطبيؽ البرنامج .

كسائؿ التقكيـ المتنكعة , كبطاقات العمؿ التي تقيس مدل التقدـ في أداء المعممات ,  -
باإلضافة لمتغذية الراجعة التي تـ تقديميا لممعممات خبلؿ الجمسات التدريبية ساىمت 

 بتطكر أدائيف .

مج التدريبي الحالي أسيـ بتطكر أداء المعممات كرفع مستكل أثبتت الدراسة الحالية أف البرنا -
الكفايات المعرفية كاألدائية لدييف بعد تطبيؽ البرنامج كتتفؽ ىذه النتيجة مع نتائج دراسات 

( حكؿ أىمية برامج التدريب أثناء الخدمة 2005( ك) كبستر ,2010) عاجز كالمكاح , 
معممات أثناء ممارسة مينة التعميـ لرفع مستكل كضركرة االىتماـ بالمتابعة الميدانية لم

 أدائيف بصكرة مستمرة كمكاكبة المستجدات عمى الصعيد التربكم التعميمي.

الفرضية الثالثة: ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات معممات المجموعة 
 .التجريبية قبل تنفيذ البرنامج التدريبي وبعده 

قامت الباحثة بالمقارنة بيف متكسط درجات معممات المجمكعة التجريبية في  الختبار ىذه الفرضية
( لعينتيف tاالختبار كبطاقة مبلحظة األداء قبؿ تطبيؽ البرنامج التدريبي كبعده كذلؾ باستخداـ اختبار)

 مرتبطتيف كما ىك مكضح في الجدكؿ التالي:
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ارية لفركؽ بيف أفراد العينة التجريبية عمى ( المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعي14جدكؿ رقـ )
 االختبار التحصيمي كبطاقة المبلحظة قبؿ تطبيؽ البرنامج كبعده

أداة 
 الدراسة

 
 البعد

القياس القبمي 
(n=20) 

القياس البعدي 
n=20)) 

مستوى  (tقيمة )
الداللة 

sig  المتوسط
 الحسابي

االنجراف 
 المعياري

 

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

كفاية  االختبار
 التخطيط

5.50 2.32832 9.55 1.23438 9.706 0.000 

 0.000 10.925 0.82078 8.40 1.89945 3.15 كفاية التنفيذ

 0.000 10.004 0.91766 9.00 1.89459 4.70 كفاية التقكيـ

 0.000 13.712 0.52050 26.95 4.77135 13.35 الدرجة الكمية

بطاقة 
 المبلحظة

كفاية 
 التخطيط

13.20 2.28496 20.00 0.97333 14.532 0.000 

 0.000 11.747 1.92696 78.15 8.32498 57.60 كفاية التنفيذ

 0.000 11.526 0.73270 17.30 2.12442 12.25 كفاية التقكيـ

 0.000 13.500 2.35025 115.45 11.25061 83.05 الدرجة الكمية

 

كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسط درجات معممات المجمكعة يتبيف مف الجدكؿ السابؽ 
التجريبية قبؿ تطبيؽ البرنامج التدريبي كبعده كذلؾ لكؿ بعد مف أبعاد االختبار كبطاقة المبلحظة كالدرجة 

( كىي 0.000( عند مستكيات داللة )13.712-9.706( بيف )tالكمية ليما ففي االختبار تراكحت قيـ )
(, ككانت الفركؽ لصالح 0.05كيان ألنيا أقؿ مف مستكل الداللة المعتمد في الدراسة الحالية )دالة معن

-11.526( بيف )tأما ما يتعمؽ ببطاقة المبلحظة فقد تراكحت قيـ ) التطبيؽ البعدم لبلختبار,
( كىي دالة معنكيان ككانت الفركؽ لصالح التطبيؽ البعدم 0.000( عند مستكيات داللة )13.500

بطاقة المبلحظة مما يعني رفض لفرضية العدـ كقبكؿ الفرضية البديمة القائمة : تكجد فركؽ ذات داللة ل
 إحصائية بيف متكسط درجات معممات المجمكعة التجريبية قبؿ تنفيذ البرنامج التدريبي كبعده .
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 تفسير النتائج :

البرنامج التدريبي عمى أشارت النتائج إلى تطكر كاضح في أداء المعممات بعد تطبيؽ  -
االختبار المعرفي كبطاقة المبلحظة , لصالح التطبيؽ البعدم , مما يعني تمبية البرنامج 

 لؤلىداؼ التي كضع مف أجميا كىي تطكير كفايات المعممات األدائية .
المجاؿ المتعمؽ بالنسبة لكفاية التخطيط : أشارت النتائج لتطكر كاضح في مستكل أداء  -

ذا مى االختبار البعدم كبطاقة المبلحظة , حيث ارتفعت درجات أفراد العينة إالمعممات ع
قكرنت باالختبار القبمي لصالح التطبيؽ البعدم , تعزك الباحثة ىذه النتائج العتماد التعمـ 
التعاكني بيف المجمكعات , كمشاركة المعممات الفاعمة ضمف أفراد المجمكعات , كالتعاكف 

يط لؤلنشطة , إلى جانب االعتماد عمى القراءات النظرية التي تـ بيف المعممات لمتخط
عمى حاجة المعممات لممتابعة بصكرة دائمة ك كتقديـ  ؿطرحيا في البرنامج , كىذا مايد
 نماذج لمتعمـ بشكؿ مستمر  .  

ذ األنشطة : دلت النتائج عمى تطكر في كفاية التنفيذ ألفراد العينة التجريبية عمى كفاية تنفي -
نامج التطبيؽ البعدم , بعد تطبيؽ البر لتطبيؽ البعدم لبلختبار كبطاقة المبلحظة لصالح ا

التدريبي , كتعزك الباحثة ىذه النتائج لتنكع األساليب التي اعتمدتيا المعممات في تنفيذ 
 األنشطة المختمفة أثناء ممارسة التعميـ المصغر مع باقي أفراد المجمكعات .

كيـ : دلت النتائج أيضان عمى كجكد تطكر ممحكظ في أداء المعممات عمى بالنسبة لكفاية التق -
االختبار القبمي / البعدم كبطاقة المبلحظة , لصالح التطبيؽ البعدم , كتعزك الباحثة ىذه 
النتائج , الستخداـ البرنامج األنشطة التدريبية المتنكعة كاعتماد أساليب التقكيـ المتعددة , 

مى المناقشة بيف المجمكعات كطرح األسئمة , كاإلجابة عنيا , ضمف لمتركيز عباإلضافة 
 مرحؿ الجمسات التدريبية . 

 أعضاء بيف متباينة نظر كجيات ,كطرح المجمكعات أفرادكالمناقشات بيف  الحكارات إجراء -
 كمناقشة إجاباتيا, عرض خبلؿ مف التقكيـ عممية في ,كاشتراؾ المجمكعات التع مـ مجمكعات

 اإلجابات إكماؿ أك الخاطئة, اإلجابات كتصحيح األفضؿ,  اإلجابة كاختيار اإلجابات, تمؾ
المنقكصة , اعتماد استراتجيات التعمـ النشط التي تركز عمى المتعمـ ) المعممة المتدربة ( 

 .تنكيع ىذه االستراتيجيات , كؿ ذلؾ

رجات معممات الروضة عمى الفرضية الرابعة: ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط د
 االختبار وبطاقة المالحظة بعد تطبيق البرنامج التدريبي حسب المؤىل العممي 

تـ اختبار ىذه الفرضية باستخداـ تحميؿ التبايف األحادم , لمعرفة داللة الفركؽ بيف متكسط درجات 
 داتي الدراسة .معممات الركضة بعد تطبيؽ البرنامج تبعان لمتغير المؤىؿ العممي كذلؾ عمى أ
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( المتكسط الحسابي لمفركؽ بيف درجات المعممات عمى االختبار التحصيمي كبطاقة 15جدكؿ رقـ )
 المبلحظة كفؽ متغير المؤىؿ العممي

مجموع  مصدر التباين أداة الدراسة
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

مستوى  fقيمة 
 الداللة

بيف  االختبار
 المجمكعات

13.077 2 6.538 1.279 0.304 

داخؿ 
 المجمكعات

86.923 17 5.113 

  19 100.000 اإلجمالي

بطاقة 
 المالحظة

بيف 
 المجمكعات

12.150 2 6.075 1.113 0.351 

داخؿ 
 المجمكعات

92.800 17 5.459 

  19 376.200 اإلجمالي

 

متكسطات درجات معممات يتبيف مف الجدكؿ السابؽ عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف 
الركضة عمى الدرجة الكمية لبلختبار كبطاقة المبلحظة تبعان لممؤىؿ العممي حيث أف جميع مستكيات 

( مما 0.05الداللة الظاىرة في الجدكؿ السابؽ أكبر مف مستكل الداللة المستخدـ في الدراسة الحالية )
داللة إحصائية بيف متكسط درجات معممات  يقكد إلى قبكؿ فرضية العدـ القائمة: ال تكجد فركؽ ذات

 الركضة عمى االختبار كبطاقة المبلحظة بعد تطبيؽ البرنامج التدريبي حسب المؤىؿ العممي .

 تفسير النتائج السابقة : 

تبيف نتائج الدراسة أنو ال تكجد فركؽ دالة إحصائيان متكسط درجات المعممات حسب متغير المؤىؿ 
 : بيف المجمكعتيف ه الفركؽ ذفسير عدـ كجكد ىالعممي , كمف الممكف ت

م ركز عمى الكفايات األدائية ذخضكع المعممات لنفس التجربة كىي البرنامج التدريبي ال  -
 التقكيـ( .   – ذالتنفي –اتيا لدل المعممات ) التخطيط ذ

مشاركة جميع المعممات في تطبيؽ البرنامج بصكرة فاعمة نتيجة اعتماد البرنامج عمى  -
 التعميـ المصغر (.  –استراتيجيات التعمـ النشط ) التعمـ التعاكني 
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تباينت الدراسات التي تناكلت أثر البرمج التدريبية في تطكير أداء المعممات كفؽ متغير  -
( إلى كجكد فركؽ تبعان        2005) أبك حرب ,  المؤىؿ العممي , فبينما أكدت دراسة

ه الفركؽ ذلمتغير المؤىؿ العممي , لصالح المعممات المؤىبلت عمميان , كقد فسر الباحث ى
إلى ككف كفايات المعممات المكاتي يحممف شيادات جامعية نختمؼ عف كفايات المعممات 
المكاتي يحممف شيادة التعميـ الثانكم ككف ىؤالء المعممات يعتبرف التعميـ قبؿ المدرسة 

( أكدت  2009اليحتاج لمعممة مؤىمة تأىيبلن عمميان عاليان , في حيف أف دراسة )عكيس , 
د فركؽ تبعان لمتغير المؤىؿ العممي كأف دراسة المعممات لنفس البرنامج التدريبي عدـ كجك 

 صقؿ ميارتيف كطكرىا بنفس السكية .
الفرضية الخامسة: ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات معممات الروضة عمى 

 ت الخبرةاالختبار وبطاقة المالحظة بعد تطبيق البرنامج التدريبي حسب عدد سنوا

تـ اختبار ىذه الفرضية باستخداـ تحميؿ التبايف األحادم , لمعرفة داللة الفركؽ بيف متكسط درجات 
 معممات الركضة بعد تطبيؽ البرنامج تبعان لمتغير عدد سنكات الخبرة كذلؾ عمى أداتي الدراسة .

عمى االختبار التحصيمي ( المتكسطات الحسابية كالتبايف لمفركؽ بيف درجات المعممات 16جدكؿ رقـ )
 كبطاقة المبلحظة كفؽ متغير سنكات الخبرة

مجموع  مصدر التباين أداة الدراسة
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

مستوى  fقيمة 
 الداللة

 0.360 1.086 5.667 2 11.333 بيف المجمكعات االختبار

 5.216 17 88.667 داخؿ المجمكعات

  19 100.000 اإلجمالي

 0.318 1.226 6.617 2 13.233 بيف المجمكعات بطاقة المالحظة

 5.395 17 91.717 داخؿ المجمكعات

  19 104.950 اإلجمالي

يتبيف مف الجدكؿ السابؽ عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات درجات معممات 
تبعان لعدد سنكات الخبرة حيث أف جميع مستكيات الركضة عمى الدرجة الكمية لبلختبار كبطاقة المبلحظة 

( مما يعني قبكؿ فرضية العدـ القائمة: 0.05الداللة الظاىرة في الجدكؿ السابؽ أكبر مف مستكل الداللة )
ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسط درجات معممات الركضة عمى االختبار كبطاقة المبلحظة 

 بي حسب عدد سنكات الخبرة .بعد تطبيؽ البرنامج التدري
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 تفسير النتائج السابقة : 

بينت نتائج الدراسة عدـ كجكد فركؽ في أداء المعممات تبعان لمتغير عدد سنكات الخبرة  -
النتيجة لككف البرنامج التدريبي كفر خبرات متنكعة ذه كالتدريس , كقد يعكد السبب في ى

قدميا , كما أف االستراتيجيات التي تـ كمكحدة لممعممات كافة مف خبلؿ الفعاليات التي 
ذم أدل لتقارب اعتمادىا ساىمت بتنكيع األنشطة كمشاركة المعممات كافة فييا , األمر ال

 .نتيجة المعممات كعدـ ظيكر الفركؽ كاالختبلؼ بيف المعممات مف ناحية الخبرة
قميدية في التدريس ذكات الخبرة كسنكات التدريس الطكيمة , غمبت عندىـ الطرؽ التالمعممات  -

, لكف األنشطة التي قدميا البرنامج كاالستراتيجيات المعتمدة في التطبيؽ ساىمت بتقارب 
 الدرجات بيف المعممات .

ذه الدراسة حكؿ أثر البرامج التدريبية في تحسيف أداء المعممات كفؽ متغير تتفؽ نتائج ى -
( التي أكدت ضركرة  2000( كدراسة ) كيمب ,  2003) سيمفف الخبرة  مع دراسات 

 .االىتماـ بحاجات المعمميف الجدد كالقدامى أثناء تصميـ البرامج التدريبية 
الفرضية السادسة : ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات معممات المجموعة 

 التجريبية عمى القياسين البعدي و البعدي المؤجل التتبعي الختبار كفاية األداء.

منيذاالفرضقامتالباحثةبالمقارنةبينمتكسطدرجاتطمبةالمجمكعةالتجريبية لمتحقق
 كفاية األداء اختبار عمى الذينتمقكاالبرنامجالتدريبيفيالقياسالبعديكمتكسطدرجاتنفسالمجمكعةفيالقياس التتبعي

 ( لعينتيف مرتبطتيف كما ىك مكضح في الجدكؿ التالي:tكذلؾ باستخداـ اختبار) الكمية, كدرجتو بأبعاده
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(المتكسطات الحسابية كالتبايف لمفركؽ بيف درجات المعممات عمى االختبار التحصيمي 17جدكؿ رقـ )
 البعدم / البعدم

 
 البعد

القياس البعدي 
(n=20) 

القياس 
 ((n=20التتبعي

قيمة 
(t) 

مستوى 
الداللة 

sig  المتوسط
 الحسابي

االنجراف 
 المعياري

 

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

كفاية 
 التخطيط

9.55 1.23438 9.10 1.41049 0.963 0.348 

 0.119 1.633 0.97333 8.00 0.82078 8.40 كفاية التنفيذ

 0.569 0.580 1.28145 8.80 0.91766 9.00 كفاية التقكيـ

 0.096 1.749 2.32775 25.90 0.52050 26.95 الدرجة الكمية

 

ذات داللة إحصائية بيف متكسطي درجات المعممات مف يتبيف مف الجدكؿ السابؽ أنو ال تكجد فركؽ 
المجمكعة التجريبية الذيف تمقكا البرنامج التدريبي عمى القياسيف البعدم كالتتبعي الختبار كفاية األداء 

( كىي جميعيا أكبر مف مستكل 1.749 - 0.580( بيف )tبأبعاده كدرجتو الكمية فقد تراكحت قيـ )
أنيا غير دالة إحصائيان كبالتالي نقبؿ فرضية العدـ القائمة: ال تكجد فركؽ ذات ( مما يعني 0.05الداللة )

داللة إحصائية بيف متكسط درجات معممات المجمكعة التجريبية عمى القياسيف البعدم كالتتبعي الختبار 
 كفاية األداء.

 تفسير النتائج السابقة :

معممات المجمكعة التجريبية عمى بينت نتائج الدراسة عدـ كجكد فركؽ بيف متكسط درجات  -
القياسيف البعدم كالبعدم المؤجؿ  التتابعي  الختبار الكفايات األدائية , كىك ما يدؿ عمى 

 ثبات األثر التتبعي لنتائج االختبار , كفاعمية البرنامج التدريبي المقترح .
مات رياض األطفاؿ تحقيؽ الغاية مف البرنامج التدريبي , كىي تطكير الكفايات األدائية لمعم -

( ساىمت تبعة ) التعمـ النشط, كربما كانت األنشطة المعتمدة في البرنامج كاالستراتيجية الم
 ببقاء أثر التعمـ لمدة أطكؿ .
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ما مستوى فاعمية البرنامج التدريبي المقترح في تطوير الكفايات األدائية لدى معممات  - ت
 الروضة؟ 

لمكفايات األدائية لمعممات  Blakeالكسب المعدل لبالك  لإلجابة عن ىذا السؤال تم حساب نسبة
 المجموعة التجريبية وفق القانون التالي :

البعديالمتكسط المتكسط القيمينسبة الكسب المعدؿ =              
القصكىالدرجة المتكسط القبمي
البعديالمتكسط المتكسط القيمي+  

 الدرجة القصكل
 

 كما ىك مكضح في الجدكؿ التالي:

( نسبة الكسب المعدؿ لمعممات رياض األطفاؿ بعد تطبيؽ البرنامج التدريبي كفؽ قانكف 18جدكؿ رقـ )
 ببلؾ

عدد  البعد أداة  الدراسة
 الفقرات

الدرجة 
 القصوى

المتوسط 
الحسابي 
 القبمي

المتوسط 
الحسابي 
 البعدي

نسبة الكسب 
 المعدل "بالك"

 9.55 5.50 11 11 كفاية التخطيط االختبار
1.104545 

 8.40 3.15 9 9 كفاية التنفيذ
1.480769 

 9.00 4.70 10 10 كفاية التقكيـ
1.241321 

 26.95 13.35 30 30 الدرجة الكمية
1.27015 

بطاقة 
 المبلحظة

 20.00 13.20 21 7 كفاية التخطيط
1.195604 

 78.15 57.60 81 27 كفاية التنفيذ
1.131909 

 17.30 12.25 18 6 كفاية التقكيـ
1.158816 

 115.45 83.05 120 40 الدرجة الكمية
1.146861 

 

يتبيف مف الجدكؿ السابؽ أف نسبة الكسب المعدؿ لببلؾ ألبعاد االختبار كدرجتو الكمية تراكحت بيف 
-1.195604( أما بالنسبة لبطاقة المبلحظة فقد تراكحت بيف)1.480769 -1.104545)

البرنامج في تنمية الكفايات األدائية لدل معممات الركضة مف ( مما يدؿ عمى فاعمية 1.131909
المجمكعة التجريبية , حيث حدد ببلؾ الكاحد الصحيح كحد أدنى لقبكؿ نسبة الكسب كاعتبارىا فعالة إذا 

 (.2( كأقؿ مف )1بمغت نسبتيا أكبر مف )
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القياسيف القبمي كالبعدم كما تـ حساب  مربع معامؿ ايتا لدرجات معممات المجمكعة التجريبية عمى 
 t2 / t2+dfكذلؾ لتقدير حجـ التأثير لمبرنامج التدريبي مف خبلؿ المعادلة التالية: قيمة ايتا مربع =

( , متكسط بيف 0.8كقد اعتمدت الباحثة حجـ التأثير )كبير عندما تككف قيمة ايتا مربع أكبر مف )
 (0.4( كضعيؼ إذا بمغت قيمتو أقؿ مف )0.4-0.7)

 ( فاعمية البرنامج كفؽ قانكف حجـ األثر19رقـ ) جدكؿ

مربع معامل  tقيمة  األبعاد أداة الدراسة
 ايتا

 9.706 كفاية التخطيط االختبار
0.832165 

 10.925 كفاية التنفيذ
0.862673 

 10.004 كفاية التقكيـ
0.840443 

 13.712 الدرجة الكمية
0.908221 

 14.532 كفاية التخطيط بطاقة المبلحظة
0.917456 

 11.747 كفاية التنفيذ
0.878975 

 11.526 كفاية التقكيـ
0.874875 

 13.500 الدرجة الكمية
0.90559 

 

( مما يعني أف حجـ 0.8يبلحظ مف الجدكؿ السابؽ أف جميع قيـ مربعات معامبلت ايتا تجاكزت )
 كبيران.تأثير البرنامج التدريبي في تطكير الكفايات األدائية كاف 

 تفسير النتائج : 

ذم صممتو الباحثة لتطكير الكفايات األدائية تشير النتائج السابقة إلى فاعمية البرنامج التدريبي ال
لمعممات رياض األطفاؿ . كتعزك الباحثة ىذه النتائج كقدرة البرنامج عمى تحقيؽ اليدؼ المرجك منو إلى 

 مجمكعة مف األسباب كفؽ التالي :

 البرنامج التدريبي الذم ركز عمى االحتياجات التدريبية الضركربة لممعممات .كضكح أىداؼ  -
التقكيـ ( كىي األكثر أىمية  –التنفيذ  –تركيز البرنامج عمى الكفايات األدائية ) التخطيط  -

 لتعامؿ المعممة مع الطفؿ في الركضة كقياميا بدكرىا التربكم.

التعميـ المصغر ( التي زادت مف  –التعاكني  اعتماد استراتيجيات التعمـ النشط ) التعمـ -
الدافعية كالحيكية لدل المعممات لممشاركة في البرنامج  كىك مايتفؽ مع نتائج دراسات ) 
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(  كدراسة )  2011( كدراسة )األسطؿ ,   2009( كدراسة ) المداح ,   2012المشرفي 
 امج التدريبية .( حكؿ فاعمية التعمـ النشط في تحقيؽ أىداؼ البر  2011بنا , 

اعتماد أسمكب التعمـ التعاكني  بيف مجمكعات التعمـ ساىـ بزيادة التفاعؿ بيف المعممات  -
كتنمية االعتماد المتبادؿ اإليجابي لتحقيؽ التعمـ لمجماعة كاألفراد كىك مايتفؽ مع نتائج 

( حيث أشارت النتائج إلى تفكؽ  2009ك دراسة شبياف ,   2009دراسة  ) سمطاف , 
نتائج أفراد المجمكعة التجريبية عمى أفراد المجمكعة الضابطة عمى االختبار بعد تطبيؽ 

 البرنامج كاعتماد استراتيجية التعمـ التعاكني.

مشاركة مجمكعة مف المعممات المكاتي تطكعف لمعمؿ مع الباحثة في تطبيؽ البرنامج رغبة  -
 ف جية ثانية .منيـ في تطكير أدائيـ مف جية , كالمشاركة في البحث م

الميارية بغية تطكير أدائيف ككفاياتيف  تنكع المكضكعات التي تناكليا البرنامج كالمناشط -
 األدائية .

التركيز عمى تنمية اتجاىات إيجابية نحك التعمـ الذاتي كتطكير المعممات  ألنفسيف بصكرة  -
( كدراسة   ) شيفنز ك 2012, عشا  2012مستمرة , كىك ما يتفؽ مع دراسة ) رمك

( قيما يتعمؽ بضركرة االىتماـ بتككيف اجاه إيجابي نحك أىمية التعمـ   2008برادفكرد , 
 الذاتي  . 

تتفؽ نتائج الدراسة حكؿ أثر البرامج التدريبية في تحسيف أداء المعممات كفؽ متغير الخبرة  -
" إف التركيز برامج  ( , كالتي أكدت2000( , ) كيمب ,   2003مع دراسات ) سيمفف , 

تككيف معممة رياض األطفاؿ يجب أف اليقتصر عمى الجانب النظرم الفكرم األساسي في 
عممية اإلعداد في مؤسسات إعداد المعمـ الذم يغمب عمييا الطابع النظرم قبؿ الخدمة , بؿ 

تربية يجب أف يمتد اىتماـ ىذه البرامج لتشمؿ الشؽ الكاقعي في عممية اإلعداد في مؤسسات 
 الطفؿ كالي يغمب عميو الطابع العممي أثناء الخدمة " . 

( في اف استخداـ استراتيجية   2013تتفؽ نتائج الدراسة الحالية مع دراسة )المشرفي ,  -
التعميـ المصغر ساعد في تحسيف أداء المعممات  لكفايات التفكير اإلبداعي بصكرة أفضؿ 

 ية كفايات التعميـ اإلبداعي لمطفؿ.كأف ىذا األسمكب يتسـ بالفاعمية في تنم
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 مقترحات الدراسة : 
 في ضكء نتائج الدراسة اقترحت الباحثة مجمكعة مف التكصيات : 

 بالمعممات المتدربات : خاصة مقترحات  1-

 مكاقعل كفقان  كمكضكعية بجدية االحتياجات استبانة في التدريبيةف احتياجاتي عف التعبير -أ
 .الحقيقي التعميمي

 الميداف في غرفة النشاط . في عميو التدرب ماتـ تطبيؽ عمى العمؿ -ب

 .التدريبية بالدكرات المرتبطة المينية مف قبؿ المعممات القراءات مف المزيد -ج

 : بالمدربين خاصة مقترحات  2-

 .مف الركضة  كاقعية بأمثمة التدريب فعاليات ربط -أ

 .حديثة تدريبية أساليب استخداـ -ب

 استخداـ استراتيجيات التعميـ النشط لما ليا مف دكر كبير في تحقيؽ نتائج التدريب .  -ج 

 .االيجابية لممشاركة المتدربات المعممات أماـ الفرصة إتاحة –د 

ثراء التدريبية لمدكرات الجيد العممي اإلعداد - ػى  . الراجعة التغذية كتقديـ الفعاليات كا 

 . عمماتالم عمى كعادلة متكازنة بصكرة كاألدكار المياـ تكزيع -ك

 . التدريبية الجمسات في كالمرح النفسية الراحة مف إشاعة جك –ز 
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 : مقترحات عامة 
اعتماد برامج التدريب القائمة عمى استراتيجيات التعمـ النشط لما أثبتتو مف تحسف في  - أ

 أداء المعممات كتطكير كفاياتيف األدائية .

لممعممات باالعتماد عمى استراتيجيات أخرل مف استراتيجيات التعمـ تصميـ برامج تدريبة  - ب
تعميـ األقراف( كغيرىا  –الحكار كالمناقشة  –ىني ذالعصؼ ال –النشط ) حؿ المشكبلت 

 مف االستراتيجيات .

 . الخدمة أثناء المعممات لتدريب استراتيجية خطة إعداد - ت

 . الخدمة أثناء ماتالمعم شاممة لتحديد احتياجات مسحية دراسة إعداد - ث

الحديثة لتدريب معممات  التقنية التعميمية بالكسائؿ كمزكد متخصص تدريبي مركز إنشاء - ج
 . رياض األطفاؿ

 .زيادة االىتماـ مف قبؿ كزارة التربية بالرياض الخاصة كتقديـ برامج التدريب لمعمماتيا - ح

 اإلفادة مف نتائج البحث في تطكير برامج تدريب المعممات أثناء الخدمة .  - خ
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 ممخص البحث بالمغة العربية
 العنوان فاعمية برنامج مقترح قائم عمى استراتيجية التعمم النشط 

 في تطوير الكفايات األدائية لمعممات رياض األطفال
 المقدمة :

الفرد ككنو يكتسب في ىذه المرحمة كثيران مف الخبرات مرحمة رياض األطفاؿ مف أىـ مراحؿ إعداد 
المعرفية كالعممية كاالجتماعية كالتي ستسيـ في بناء شخصيتو في المستقبؿ , لذلؾ فقد تكجيت التربية 
الحديثة نحك ىذه المرحمة بمزيد مف الرعاية كاالىتماـ , كقد أدل تعاظـ االىتماـ برياض األطفاؿ , إلى 

إعداد المعممات المكاتي يعممف في ىذه الرياض , كتأىيميف بالكفايات البلزمة التي تمكنيف االىتماـ أيضان ب
قبؿ أكثر مف مئة  –مف القياـ بالمياـ األمكمية التربكية معان , فمـ تعد الركضة كما كانت عند إنشائيا 

أصبحت مؤسسة تربكية  تعنى بإيكاء األطفاؿ الفقراء كالمحركميف كتأميف الطعاـ كالمسكف ليـ , بؿ –سنة 
( سنكات  6  - 3) اجتماعية تعميمية ( ذات خصكصية معينة , تستقبؿ األطفاؿ في عمر ما بيف ) 

 كتتكلى تربيتيـ كفؽ مناىج محددة , تتضمف مجمكعة مف األنشطة المعرفية كالعممية كاالجتماعية .
كاف البد أف يقابميا تغير مماثؿ في كنظران لتغير طبيعة أدكار المعمـ في العممية التعميمية كتعددىا 

مضاميف برامج إعداده كتدريبو, مما أدل إلى ظيكر محاكالت عديدة لتطكير برامج إعداد المعمميف 
كتدريبيـ, مف أجؿ تحسيف أدائيـ كرفع كفاياتيـ, كالنيكض كاالرتقاء بمستكاىـ نظران ألف األساليب 

ى مكاكبة التغيرات التي طرأت عمى دكر المعممة في العممية التقميدية في إعداد المعمميف لـ تعد قادرة عم
كنتيجة لذلؾ كمو ظيرت العديد مف االتجاىات العالمية المعاصرة في إعداد المعمميف كتدريبيـ؛  , التعميمية

فاستطاعت مكاكبة معظـ التغيرات, كالتحديات التي تكاجو العممية التعميمية كاف مف أبرزىا أسمكب تدريب 
يف القائـ عمى الكفايات المينية , الذم ينطمؽ مف االعتقاد أف األداء التربكم السميـ لممعمـ داخؿ المعمم

الفصؿ كخارجو يتضمف مجمكعة مف الكفايات العامة كالخاصة؛ "كال تستطيع المعممة أف تمارس أدكارىا 
 ا في المكاقؼ التعميمية" المختمفة إال إذا تكافرت لدييا مجمكعة كفايات أساسية ترتبط كتؤثر عمى أدائي

التعمـ النشط الذم يعتمد عمى  استراتيجيةمف ىنا كانت ىذه المحاكلة في تصميـ برنامج قائـ عمى 
التقكيـ (  –التنفيذ  –المشاركة الفعمية كالفعالة لممعممة لمعمؿ عمى تطكير الكفايات األدائية ) التخطيط 

ي عمميف كزيادة قدرتيف عمى المتابعة كاالستمرار ألف لمعممات رياض األطفاؿ , كجعميف أكثر كفاءة ف
التدريب يحكؿ دكف شعكر المعممة بالعجز عف متابعة العمؿ إلى الشعكر بالتفكؽ كالقدرة عمى االستمرار 

 .العطاء

 مشكمة البحث : 
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تمثؿ رياض األطفاؿ األساس التعميمي لكؿ المعطيات التربكية كالتعميمية , باعتبارىا القاعدة 
ساسية لممراحؿ التعميمية التالية , مف خبلؿ ما تقدمو الركضة لؤلطفاؿ مف الخبرات العممية كالمعرفية األ

يستدعي  كاالجتماعية, التي تسيـ في تنمية استعداداتيـ كتفتيح قدراتيـ العقمية كاالجتماعية , كىذا ما
تعممية في ىذه المرحمة كالسير بيا ال –كجكد المعممة الكؼء القادرة عمى اإلشراؼ عمى العممية التعميمية 

 نحك أىدافيا

كقد الحظت الباحثة مف خبلؿ الدراسة االستطبلعية التي أجرتيا حيث قامت بمشاىدة عدد مف 
المعممات في عدد مف الرياض باإلضافة لما الحظتو الباحثة مف خبلؿ عمميا كمشرفة لمادة التربية 

ب التربية العممية كجكد قصكر في أداء معممات رياض العممية مف خبلؿ تطبيؽ دركس المشاىدة لطبل
األطفاؿ كتدف مممكس في الكفايات األدائية ) التخطيط _ التنفيذ _ التقكيـ ( , كلعؿ السبب في ذلؾ يعكد 
لنقص التأىيؿ العممي المناسب لممعممات أك ضعؼ إعدادىف كعدـ كفاية الدكرات التدريبية كالمتابعة 

 بة الطابع النظرم عمى العممي في ىذه الدكرات . المستمرة ليف , أك غم

 كيمكف تحديد مشكمة البحث في اإلجابة عف السؤاؿ التالي : 

_ ما فاعمية برنامج قائـ عمى استراتيجية التعمـ النشط لتطكير الكفايات األدائية لمعممات رياض 
 األطفاؿ ؟ 

 أىمية البحث : 
 تنبع أىمية البحث : 

الركضة كتدريبيا التدريب السميـ سكاء قبؿ الخدمة أك أثناء الخدمة كالعمؿ أىمية إعداد معممة  -
تقانيا لمكفايات المينية كاألدائية بما يسيـ  عمى تطكير أدائيا كالتأكيد عمى ضركرة امتبلكيا كا 

 في زيادة قدرتيا عمى تحقيؽ أىداؼ العممية التعميمية .
التعمـ المعاصر كالذم ينظر لممتعمـ عمى أنو التعمـ النشط كنمط مف أنماط  استراتيجيةأىمية  -

 محكر العممية التعميمية كبالتالي زيادة فاعمية التعمـ.
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 أىداف البحث : 
 ييدؼ ىذا البحث إلى: 

 تصميـ برنامج بالتعمـ النشط لتطكير الكفايات األدائية لدل معممات الرياض . -
 قياس فاعمية ىذا البرنامج كقدرتو عمى تحقيؽ األىداؼ المتكاخاة منو.  -

 فرضيات البحث: 

( بيف متكسط درجات أفراد  0,5,ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ) -1
العينة التجريبية كمتكسط درجات أفراد العينة الضابطة عمى االختبار القبمي لقياس الكفايات 

 األدائية .
( متكسط درجات أفراد العينة 0,5,ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ) -2

التجريبية كمتكسط درجات أفراد العينة الضابطة عمى االختبار البعدم لقياس فاعمية 
 البرنامج.

(  بيف متكسط درجات  0,5,ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة )  -3
 التجريبية قبؿ تطبيؽ البرنامج كبعده لصالح التطبيؽ البعدم . أفراد العينة

( بيف متكسط درجات أفراد  0,5,ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة )  -4
 العينة التجريبية عمى االختبار البعدم حسب متغير سنكات الدراسة . 

( بيف متكسط درجات أفراد  0,5,ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة )  -5
 العينة التجريبية عمى االختبار البعدم حسب متغير المؤىؿ العممي

 منيج البحث : 
 إلتماـ البحث الحالي استخدمت الباحثة :  -
تقؿ ) البرنامج التدريبي لمكشؼ عف العبلقة بيف المتغير المس التجريبي:شبو المنيج  -

التجريبي شبو العممي, سنكات الدراسة ( كيعرؼ المنيج  ( كالمتغيرات التابعة ) المؤىؿالمقترح
بأنو: تغيير متعمد كمضبكط لمشركط المحددة لكاقعة معينة كمبلحظة التغيرات الناتجة في 

 ىذه الكاقعة ذاتيا كتفسيرىا.
 أدوات البحث:  -
 اشتممت أدكات البحث عمى: -
 -لمكفايات األدائية.اختبار قبمي / بعدم لقياس مدل امتبلؾ معممات رياض األطفاؿ  -

 .ألدائية لمعممات الرياضالتعمـ النشط لتطكير الكفايات ا استراتيجيةبرنامج قائـ عمى  -

 بطاقة مبلحظة . -
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 مجتمع البحث وعينتو :

 جميع معممات الرياض في محافظة دمشؽ. مجتمع البحث:

جراء الدراسة  عينة البحث: ىي " مجمكعة جزئية مف مجتمع الدراسة تـ اختيارىا بطريقة معينة , كا 
عمييا , كمف ثـ استخداـ تمؾ النتائج كتعميميا عمى كامؿ مجتمع الدراسة األصمي "    عينة مقصكدة مف 

 ( في محافظة دمشؽ.,4معممات الرياض بمغ عددىا )  

 نتائج الدراسة :

 : دلت نتائج الدراسة عمى

كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات درجات معممات المجمكعة التجريبية  .1
المكاتي تمقيف البرنامج كمتكسط درجات معممات المجمكعة الضابطة لصالح أفراد عينة 

 المجمكعة التجريبية . 
كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات درجات معممات العينة التجريبية قبؿ  .2

 برنامج عمى االختبار القبمي/ البعدم كبعد التطبيؽ لصالح التطبيؽ البعدم.تطبيؽ ال

أشارت النتائج إلى فاعمية البرنامج التدريبي الذم صممتو الباحثة لتطكير الكفايات األدائية  .3
 لمعممات رياض األطفاؿ . 
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 : مقترحات عامة لمدراسة  
لتعمـ النشط لما أثبتتو مف تحسف في أداء اعتماد برامج التدريب القائمة عمى استراتيجيات ا - أ

 المعممات كتطكير كفاياتيف األدائية .

تصميـ برامج تدريبة لممعممات باالعتماد عمى استراتيجيات أخرل مف استراتيجيات التعمـ  - ب
تعميـ األقراف( كغيرىا  –الحكار كالمناقشة  –ىني ذالعصؼ ال –النشط ) حؿ المشكبلت 

 مف االستراتيجيات .

 . الخدمة أثناء المعممات لتدريب استراتيجية خطة إعداد - ت

 . الخدمة أثناء المعممات شاممة لتحديد احتياجات مسحية دراسة إعداد - ث

الحديثة لتدريب معممات  التقنية التعميمية بالكسائؿ كمزكد متخصص تدريبي مركز إنشاء - ج
 . رياض األطفاؿ

 .الخاصة كتقديـ برامج التدريب لمعمماتيازيادة االىتماـ مف قبؿ كزارة التربية بالرياض  - ح

 اإلفادة مف نتائج البحث في تطكير برامج تدريب المعممات أثناء الخدمة .  - خ
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, رسالة ماجستير غير منشكرة , كمية التربية , جامعة التربية االجتماعية عمى التحصيل المعرفي 

 لجميكرية العربية السكرية .دمشؽ , ا

 , منشكرات جامعة دمشؽ . األساليب التربوية في رياض األطفال( :  2009صاصيبل , رانيا )  .,5

رسالة : فاعمية برنامج لتدريب معممات رياض األطفال .........., ( 2003صاصيبل , رانيا ) .51
 دكتكراه ك كمية التربية , جامعة دمشؽ 

تخصص معمم الصف في ضوء "تقويم أداء الطالبات المعممات ( :  2006)  , محمد الصقرات .52
 –" الكفايات الالزمة لمتدريس وبناء برنامج تدريبي مقترح وقياس فاعميتو في جامعة مؤتة

 .األردف

: اكتساب ميارة الحوار لدى طالب الصف األول الثانوي وعالقتو ( 2007صميبي , محمد ) .53
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 .1,ط
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 .1, ط

, دار الفكر العربي , القاىرة  المعمم , كفاياتو ,إعداده , تدريبو( : 2006طعمية, رشدم أحمد ) .57
 . 2,ط
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  تقويمو, إستراتيجياتو مياراتو تخطيطو / الفعال ,التدريس(2011) مصطفى عفت الطناكم, .58
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 الفكر دار ,وتدريبو تنميتو المعمم إعداد( : 2005حكالة ) كسيير, ,مصطفى السميع عبد .61
 .  1,عماف,ط كالتكزيع العربي لمنشر

, دار الميسرة , عماف تدريب المعممين قبل و أثناء الخدمة  ( :2006العدكاني , خالد مظير ) .62
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 (1ممحق رقم )
 قائمة الجمسات التدريبية

الزمن  العنوان المقاء األول عدد الجمسات األيام
 بالدقائق

اليكـ 
 األكؿ

 د ,5 ترحيب كتعارؼ , كتكزيع المجاف ككضع قكاعد السمكؾ الجمسة األكلى

 د,2 استراحة 

تكقعات المشاركيف , األىداؼ , الفنيات المستخدمة ,  الجمسة الثانية
 مياـ المدرب , مياـ المتدرب

 د,5

اليكـ 
 الثاني

 خصائص طفؿ النمائية

ممخص عف اليكـ السابؽ , الخصائص الجسمية  الجمسة الثالثة
 كالمعرفية لطفؿ الركضة

 د,5

 د,2 استراحة 

االنفعالية , االجتماعية , الغكية لطفؿ الخصائص  الجمسة الرابعة
 الركضة

 د,5

اليكـ 
 الثالث

 الكفايات األدائية الكاجب تكافرىا لدل معممة الركضة كفؽ استراتيجيات التعمـ النشط

الجمسة 
 الخامسة

ممخص عف اليكـ السابؽ , لماذا استراتيجيات التعمـ 
 النشط ؟

 د,5

 د,2 استراحة 

الجمسة 
 السادسة

 د,5 الكفايات األدائية كالمينية لمعممة الركضة

اليكـ 
 الرابع

 الكفايات األدائية ) كفاية التخطيط  (

الجمسة 
 السابعة

ممخص عف اليكـ السابؽ , كفاية التخطيط ) تعريفيا , 
 أىمية التخطيط (

 د,5

 د,2 استراحة 

 د,5 تخطيط األنشطة في الركضة , تخطيط المنياج الجمسة الثامنة

اليكـ 
 الخامس

 الكفايات األدائية ) كفاية التنفيذ (

الجمسة 
 التاسعة

ممخص عف اليكـ السابؽ , كفاية التنفيذ , الميارات 
 المتضمنة في كفاية التنفيذ 

 د ,5
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 د,2 استراحة 

الجمسة 
 العاشرة

 د,5 أنشطة متنكعة ,تنظيـ غرفة النشاط

اليكـ 
 السادس

 الكفايات األدائية ) تصميـ الكسائؿ التعميمية , كفاية التقكيـ ( 

ممخص عف اليكـ السابؽ , تصميـ الكسائؿ التعميمية  
 في الركضة

 د,5

 د,2 استراحة 

كفاية التقكيـ ) تعريؼ التقكيـ , أىمية التقكيـ , عناصر  
 التقكيـ في الركضة (

 د,5
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 التدريبي( البرنامج 2ممحق رقم )
 التعريف بالبرنامج التدريبي : 

ىك برنامج مصمـ لمعرفة أثر استراتيجيات التعمـ النشط لتطكير الكفايات األدائية لمعممات  -
( التعميـ المصغر -رياض األطفاؿ ,ك تـ تنفيذ البرنامج كفؽ استراتيجيات ) التعمـ التعاكني 

, كالتي يتطمب تنفيذىا مجمكعة مف اإلجراءات كالتدريبات كاألنشطة التي صممتيا الباحثة 
مى ىيئة أكراؽ عمؿ تتطمب العمؿ في مجمكعات تعمـ جماعية , كتحمؿ المسؤكلية في ع

 تعميـ انفسيـ بأنفسيـ تحت إشراؼ المدرب بغية الكصكؿ إلى تحقيؽ األىداؼ المطمكبة . 
مجمكعة الخبرات التعميمية ” كقد حددت الباحثة تعريؼ البرنامج المقترح إجرائيان عمى أنو  -

, كالممارسات العممية بيدؼ مساعدة كتدريب معممة رياض األطفاؿ , كاألنشطة المقترحة 
لتصبح متمكنة مف تخصصيا كالعمؿ عمى تنمية كفاياتيا األدائية كتطكير خبراتيا لتصبح 

 “أقدر عمى مكاجية الصعكبات كتساىـ في تحقيؽ أىداؼ العممية التعميمية التعممية
 ثانيًا :اليدف العام من البرنامج : 

ىذا البرنامج لتطكير الكفايات األدائية كالمينية لمعممات رياض األطفاؿ , كذلؾ مف كيسعى  -
خبلؿ تدريب معممات رياض األطفاؿ نظريان كعمميان باستخداـ استراتيجيات التعمـ النشط 

مة لمعمؿ في رياض األطفاؿ      لمعمؿ عمى تنمية  الكفايات األدائية كالمينية البلز 
 التقكيـ ( . - التنفيذ –التخطيط )

 ثالثًا  : األىداف التعميمية لمبرنامج :

مع نياية ىذا البرنامج يتكقع أف يصبح المشارككف قادريف عمى : أف تؤمف بقيمة التعمـ المستمر كبذؿ 
 يسيـ باستمرار النمك الميني لممعممة. الجيكد لمممارسة أنشطة التعمـ الذاتي مما
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 التعميمية لمبرنامج التدريبي( األىداؼ 19الجدكؿ رقـ )

 المستوى األىداف التعميمية المعرفية

  الخصائص النمائية لطفؿ الركضة

 فيـ أف تعرؼ النمك عند الطفؿ بإسمكبيا الخاص

 تحميؿ أف تحدد خصائص النمك عند الطفؿ في مرحمة الركضة

 تحميؿ أف تحدد متطمبات تنمية الخصائص النمائية لطفؿ الركضة

أف تقترح أدكر المعممة الجديدة لممساىمة في تنمية الخصائص العمرية لطفؿ 
 الركضة 

 تركيب

  استراتيجيات التعمـ النشط

 فيـ أف تعرؼ مصطمح التعمـ النشط باسمكبيا الخاص 

 فيـ أف تشرح مف كجية نظرىا الخاصة أىمية التعمـ النشط 

 تذكر أنتذكر بعض استراتيجيات التعمـ النشط

 فيـ أف تقارف بيف التعمـ النشط كطرؽ التعميـ التقميدية

 تحميؿ تحدد معكقات تطبيؽ التعمـ النشط في الركضة

  الكفايات األدائية الكاجب تكافرىا لدل معممة الركضة كفؽ استراتيجيات التعمـ النشط

 فيـ أف تعرؼ مصطمح الكفاية مف كجية نظرىا

 تحميؿ األساسية لمعمؿ في الركضةأف تحدد الكفايات األدائية 

 تركيب تقترح كفايات كأدكار جديدة لمعممة الركضة كفؽ استراتيجيات التعمـ النشط

  كفاية التخطيط

 فيـ أف تعرؼ مصطمح التخطيط في الركضة مف كجية نظرىا  

 تحميؿ أف تحدد الميارات المتضمنة ضمف كفاية التخطيط

 تطبيؽ بطريقة صحيحيةأف تصكغ األىداؼ السمككية 

 تطبيؽ أف تخطط لنشاط في الركضة بطريقة صحيحية

 تطبيؽ أف تضع خطة عمؿ لبرنامج أنشطة متكامؿ لمدة إسبكع

  كفاية التنفيذ

 فيـ أف تعرؼ كفاية التنفيذ مف كجية نظرىا الخاصة

 تحميؿ أف تحدد الميارات الفرعية المتضمنة في كفاية التنفيذ

 تطبيؽ نشاط كفؽ استراتيجية التعميـ المصغر أف تقـك بتنفيذ

  تصميـ الكسائؿ التعميمية في الركضة
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 تحميؿ أف تشرح أىمية استخداـ الكسائؿ التعميمية في الركضة

 تطبيؽ أف تشارؾ في تصميـ كسائؿ لنشاط تختاره

 تحميؿ أف تحدد صفات الكسيمة التعميمية الجيدة في الركضة

  كفاية التقكيـ

 فيـ تعرؼ التقكيـ في الركضة مف كجية نظرىاأف 

 فيـ أف تشرح أىمية التقكيـ في الركضة 

 تحميؿ أف تحدد بعض أساليب التقكيـ في الركضة

  األىداؼ الكجدانية 

  أف تتقبؿ المعممة الدكر المككؿ إلييا ضمف مجمكعات التعمـ .

أف تظير أثناء تطبيؽ  أف تتعاكف مع المعممات إليجاد حمكؿ لممشكبلت التي يمكف
 البرنامج .

 

  أف تتقبؿ المعممة النقد البناء اليادؼ لتطكير أدائيا .

  أف تكتسب اتجاىان إيجابيان حكؿ أىمية برامج التدريب أثناء الخدمة  .

أف تؤمف بقيمة التعمـ المستمر كبذؿ الجيكد لمممارسة أنشطة التعمـ الذاتي ممايسيـ 
 لممعممة. باستمرار النمك الميني

 

  األىداؼ الميارية

  أف تربط بيف المعرفة النظرية كالتطبيؽ العممي أثناء تنفيذ جمسات التعميـ المصغر.

  أف تؤدم دكرىا داخؿ مجمكعات التعمـ التعاكني بصكرة صحيحة .

  أف تطبؽ المعرفة ك الميارات التي اكتسبتيا داخؿ غرفة النشاط مع األطفاؿ .

 

 الفئة المستيدفة مف البرنامج ) المشارككف ( ::  رابعًا :

 عينة مف معممات رياض األطفاؿ العامة / الخاصة  في محافظة دمشؽ.
 مدة البرنامج : خامسًا :

 اثنتي عشر جمسة مكزعة عمى ست أياـ. -
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 سادسًا : الدوام :

/ ,3( كلغاية ) 2,15/  6/ 9اعتباران مف تاريخ ) 2لغاية الساعة  12مكاعيد الجمسات تبدأ الساعة 
 ( بكاقع يكميف كؿ أسبكع   2,15/  6

 سابعًا :

 ركضة الكعد الخاصة . مكان تنفيذ البرنامج -

 ثامنًا :

 جدكؿ العمؿ اليكمي : يحدد مع المشاركيف يكميان   -

 كتحت عنكاف ) ماذا لدينا اليكـ ؟ (  -
 االستراحات : تاسعًا :

 دقيقة  ,2 -15تفصؿ بيف ساعات العمؿ استراحة تتراكح مدتيا بيف   -

 عاشرًا :

االقتراحات : يمكف لممشاركيف كتابة اعتراضاتيـ , كاقتراحاتيـ ككضعيا في صندكؽ   -
, االستجابة لما ىك ممكف ) ال حاجة  االقتراحات كالتي سكؼ يتـ الرد عمييا يكمان قبؿ التدريب

 لكتابة االسـ (

عرض كتمخيص الجمسات : يتـ يكميان تعييف ناطؽ رسمي لمجمسة مف بيف المشاركيف ,  الحادي عشر :
كيقكـ في بداية كؿ يكـ بعرض كتمخيص أعماؿ جمسة اليكـ السابؽ عمى أف اليزيد العرض عف خمس 

 دقائؽ كما يقدـ التمخيص مكتكبان .

 التقكيـ : يتـ التقكيـ عمى مستكييف : لثاني عشر :ا

 التقكيـ اليكمي  -
 القكيـ النيائي في نياية البرنامج . -
المكاد المكزعة الداعمة : سيتـ تكزيع النماذج , كالتماريف , كالمكاد المختمفة ليتـ استخداميا  الثالث عشر :

 في الكقت المناسب .
 طرائؽ التدريب :  الرابع عشر :

 يستخدـ في ىذا البرنامج الطرائؽ التالية :
 . مجمكعات التعمـ التعاكني . 1
 . التعميـ المصغر . 2
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 الكسائؿ التعميمية : الخامس عشر : 

 . أكراؽ العمؿ . 1

 . أقبلـ ممكنة . 2

 . كرتكف كبطاقات ممكنة . 3

 . حاسكب . 4

 . سبكرة ثابتة . 5
 :  دربة مياـ الم السادس عشر :

 اإلعداد الجيد قبؿ البدء بالبرنامج  -

 التأكد مف تكفر األدكات كالمكاد كاألجيزة البلزمة لتنفيذ البرنامج . -
 التأكد مف المكاف المناسب كالمبلئـ لتنفيذ البرنامج . -
 عمى مجمكعات . عمماتتكزيع الم -
 التجكؿ بيف المجمكعات أثناء النشاط لئلشراؼ كالمتابعة كتقديـ المساعدة . -
 المشاركيف عمى اإلبداع في المشاركة .حث  -
 مراعاة الكقت في األنشطة التدريبية .  -
 . فكتشجيعي عمماتالحرص عمى جذب انتباه الم -
 تشجيع العمؿ التشاركي . -

 : عممات المشاركاتالمطمكب مف الم السابع عشر :

   -نامج كحتى نيايتو.التكاجد مف بداية البر  -

  -.إظيار االىتماـ كالتقدير لآلخريف  -

  -الحرص عمى اليدكء . -
  -االستثمار األمثؿ لطاقاتنا كقدراتنا لمعمؿ عمى تحقيؽ النجاح . -
خميفة معرفية حكؿ مكضكعات البرنامج ) التعمـ النشط , الكفايات األدائية لمعممة  -

  -الركضة ( 
  -القياـ بالمياـ المطمكبة منيـ عمى أكمؿ كجو . -
  -طكاؿ فترة البرنامج التدريبي .االلتزاـ بمكاعيد الجمسات التدريبية  -
 التفاعؿ اإليجابي أثناء العمؿ . -
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 الجمسات التدريبية

 ( برنامج اليوم التدريبي األول20جدول رقم )

 اليوم األول : 

رقم 
 الجمسة

المواد  الفعاليات واألنشطة أساليب التدريب الزمن
 الالزمة

الجمسة 
 األولى

 د 51
 
 

 عرض تقديمي 
 عمل مجموعات

 ترحيب وتعارف
 توزيع المجان
 قواعد السموك

 حاسب
 أوراق عمل

  استراحة  د21 

الجمسة 
 الثانية

 عمل مجموعات د51
 عرض تقديمي

 –األىداف  –توقعات المشاركين 
ميام المتدرب  –مة الفنيات المستخد

 ميام المدرب –

 –بطاقات 
 الحاسب 
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 د (51بين المشاركين    )  الجمسة األولى من البرنامج : الترحيب والتعارف

 أواًل :أىداف الجمسة :

 تيدؼ ىذه الجمسة إلى :

 كسر الحكاجز بيف المتدربيف كالتعارؼ . -
 االتفاؽ عمى القكاعد األساسية ليذه الدكرة التدريبية . -

 شرح التدريبات البلزمة , كتكزيع المشاركيف إلى لجاف  -

 تحديد آلية العمؿ لكؿ مجمكعة .  -

 ثانيًا: إجراءات االجمسة : 

 د (11اليدف التعميمي األول : التعارف   ) 

 الترحيب بالمشاركيف مع التمني ليـ باالستفادة مف الدكرة التدريبية كقضاء كقت ممتع . -
 تكزع الباحثة مجمكعة مف األرقاـ بشكؿ عشكائي عمى المعممات مف كاحد حتى عشركف  -
ـ الركضة التي تعمـ بيا  بالترتيب الصحيح لؤلرقاـ , يطمب مف  كؿ معممة ذكر اسميا كاس  -

 عمى أف تحفظ كؿ معممة اسـ المعممة التي تسبؽ اسميا كالتي تمي اسميا 

تقـك الباحثة بذكر أرقاـ بطريقة عشكائية كعمى كؿ معممة أف تتذكر اسـ زميبلتيا التي تسبؽ   -
 اسميا كالتي تمي اسميا .

تـ إعادة النشاط حتى يذكر الجميع األسماء بدكف أخطاء إذا حدث خطأ مف أحد المشاركيف ي -
. 

 ( د  21اليدف التعميمي الثاني : قواعد السموك : ) 

أف ىذه المسألة ىامة في حياة كعمؿ أم جماعة بشرية , كىي  عمماتيتـ التكضيح لمم -
 ضركرة تحديد قكاعد السمكؾ التي تحتكـ إلييا المجمكعة .

إلى مجمكعات عمؿ صغيرة , كيطمب مف كؿ مجمكعة أف تختار ممثؿ عنيا  عمماتكزع المت -
 يقكـ بقراءة القكاعد األساسية التي تكصمت إلييا المجمكعة .

 يتـ تكزيع أكراؽ عمؿ تحمؿ السؤاؿ التالي :  -

 لقكاعد السمككية التي تراىا أساسية كضركرية لضماف المناخ المريح كالسميـ في العمؿ؟ ما -

 5المطمكبة , كيطمب مف كؿ مجمكعة أف تضع مجمكعة مف القكاعد , يعطى تشرح الميمة  -
 دقائؽ ليذا النشاط.

 كتابة القكاعد التي تـ التكصؿ إلييا . اتيطمب مف أحد المتطكع -
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التي تـ التكصؿ إلييا يبدأ العمؿ إلنتاج لكحة  عدالمجمكعات مف كتابة القكا انتياءبعد  -
ختامية , تشطب منيا القكاعد المتكررة , كيعاد كتابة القكاعد , كتثبت في مكاف بارز طيمة 

 البرنامج التدريبي .

بعد االنتياء مف تسجيؿ القكاعد يتـ التأكيد عمى ضركرة االلتزاـ بيذه القكاعد لنجاح العمؿ  -
 ككؿ .

 د (21إلى لجان : ) عمماتالثالث : توزيع الملتعميمي اليدف ا

 . عمماتالفاعمة كاإليجابية لكؿ المأف الغاية مف المجاف ىي المشاركة  عمماتيشرح لمم -
 يتـ تسمية المجاف كشرح آلية عمؿ كؿ لجنة . -

 شارؾ فييا .تحب أف تختار المجنة التي تأف  عممةيطمب مف كؿ م -

, مع التأكيد عمى دكر كؿ لجنة , تعمؽ األسماء  اكؿ حسب لجنتي معمماتتسجؿ أسماء ال -
 في مكاف بارز .

 دقيقة . ,2 – 15تعطى استراحة لفترة تتراكح بيف  -
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 . المعممات و  ةميام المدرب –أىداف البرنامج  – اتالمشارك المعممات جمسة الثانية :  توقعاتال

 أواًل: أىداف الجمسة :

 تيدؼ ىذه الجمسة إلى : 

تكقعات المشاركيف , كشرح اليدؼ العاـ كاألىداؼ الخاصة , كبرنامج كرشة التعرؼ عمى  -
 العمؿ التدريبي .

 التعرؼ عمى بعض الفنيات التي سكؼ تستخدـ في التدريب . -

 . اتالمتدربالمعممات ك  ةالتعرؼ عمى مياـ كؿ مف المدرب -

 ثانيًا: إجراءات الجمسة : 

 د (31و أىداف البرنامج )  اتالمشارك المعممات اليدف التعميمي األول والثاني : توقعات

أف الغرض مف ىذا النشاط ىك معرفة تكقعاتيـ مف ىذا البرنامج , حيث  عمماتيكضح لمم -
 ف أننا سنفعؿ خبلؿ األياـ التالية ؟ " : " ماذا تتكقع معمماتطرح السؤاؿ التالي عمى ال يتـ

 كقعان كاحدان .يعطى كؿ مشارؾ بطاقة كيطمب مف كؿ مشارؾ أف يكتب ت -

 لتصنيؼ كترتيب البطاقات . ة, كيطمب متطكع عمماتطاقات مف المبتجمع ال -

التي ال تتعمؽ  أك التكقعاتيتـ شطب البطاقات التي تحتكم عمى تكقعات متشابية ,  -
 بالمكضكع , كالتكقعات التي ال يمكف تحقيقيا .

عمى التكقعات التي قدمكىا , ثـ يتـ عرض أىداؼ البرنامج مف خبلؿ شرائح  عمماتشكر المت -
 العرض .

يف ؿ المناقشة بينمف خبل عمماترنامج المكضكعة كتكقعات الميتـ التنسيؽ بيف أىداؼ الب -
 . كبيف المدربة

 د(  21)  ةوالمدرب اتالمشارك المعممات ي : التعمم النشط ومياماليدف التعميمي الثان

,  اشرح معنى التعمـ النشط بجممة مختصرة حسب كجية نظرىتأف  عممةمف كؿ ميطمب  -
 كتكتب التعميقات عمى السبكرة .

يتـ الجمع بيف التعاريؼ المكجزة , لكتابة تعريؼ كاضح لمتعمـ النشط , تعرض شريحة  -
لتعريؼ التعمـ النشط , كيتـ ذكر االستراتيجيات األساسية التي سيتـ استخداميا في ىذ 

 لبرنامج كىي ) التعمـ التعاكني , التعميـ المصغر , التعمـ الذاتي(ا

 . عممات, كمياـ الم دربةتعرض شريحة تكضح مياـ الم -
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يتـ التمييد لبرنامج اليكـ التالي حكؿ الخصائص النمائية لمطفؿ في مرحمة رياض األطفاؿ   -
. 

 ثالثًا: تقويم اليوم التدريبي :

 (1ورقة عمل )

 قواعد السموك

كجكدنا في جماعة يعني بشكؿ أك بأخر التزامنا بنكع مف القكاعد السمككية التي مف شأنيا ضماف  إف
عمؿ الجماعة بأقؿ فرص ممكنة مف االزعاج كالتكتر , إف كصكؿ الجماعة إلى أىدافيا كحؿ مشكبلتيا 

األحكاؿ أف  يتطمب مف البداية االتفاؽ عمى نكع مف الضكابط كالقكاعد السمككية كاليجب بأم حاؿ مف
تفرض ىذه القكاعد عمى الجماعة لتقبؿ بيا , كاألفضؿ ىك بناء ىذه الجماعة لمقكاعد السمككية لنفسيا ك 

 بنفسيا  .

 في مجمكعات العمؿ حاكلف اإلجابة عف السؤاؿ التالي : -
 ماىي القواعد السموكية التي من الممكن أن تكفل لنا العمل بمناخ مريح وسميم لمجميع ؟  -
- ................................................................................. 

- ................................................................................ 

- ................................................................................. 

- ................................................................................ 

- ................................................................................. 

- .................................................................................. 

- .................................................................................. 

- ................................................................................. 
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 :دربينإرشادات لمم
 . ةاإلعداد الجيد كاالطبلع عمى حقيبة المدرب -
 شيء قبؿ بدء الدكرة .التأكد مف تكفر جميع األدكات البلزمة كجاىزية كؿ  -

 .-ما أمكف-تكزيع المتدربيف إلى مجمكعات كفقان لتخصصاتيـ  -

 اختيار بعض المتدربيف عشكائيان لعرض المادة العممية . -

 التجكؿ بيف المجمكعات أثناء كرش العمؿ لئلشراؼ كالمتابعة . -

 ابدأ في الكقت المحدد كتعرؼ عمى المتدربيف . -

 كؿ جمسة تدريبية في مكعدىا.كضح أىداؼ البرنامج , كأىداؼ  -

 ركز عمى احتياجات المتدربيف . -

 كف مبدعان مف بداية البرنامج إلى نيايتو . -

 اىتـ بالعبلقات اإلنسانية ككف متكاضعان كال تدعي العمـ ككف قدكة لممتدربيف . -

 اىتـ بالتفاعؿ المفظي كغير المفظي . -

 شجع المتدربيف عمى األسئمة كتبادؿ الخبرات . -

 المعارؼ إلى ميارات كابتعد عف التفاصيؿ كاالستطراد .حكؿ  -

 ركز عمى النقاط اليامة . -

 نكع األساليب كالكسائؿ التدريبية . -

 ال تقرأ حرفيان مف المذكرة . -

 اصنع بيئة تدريبية سعيدة كمبيجة . -
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 إرشــــادات لممتدربيــــن
 نرحب بأفكارؾ كمقترحاتؾ. -
 لضماف استفادتؾ.ال تتردد في طمب المساعدة ؛  -

 يشترط لحصكلؾ عمى شيادة البرنامج ؛ حضكرؾ لجميع ساعات الدكرة كعدـ تغيبؾ عنيا. -

 اقفؿ جيازؾ المحمكؿ أك أم أجيزة تشكيش أخرل خبلؿ ساعات التدريب . -

 كف مشاركان في جميع األنشطة . -

 احتـر أفكار المدرب كالزمبلء المختمفة كالمتضادة . -

 إف كانت ىناؾ حاجة . –بمباقة  –بلء انقد أفكار المدرب كالزم -

 احرص عمى الحضكر في الكقت المحدد , كعدـ االنصراؼ قبؿ نياية اليـك التدريبي . -

 تقبؿ الدكر الذم يسند إليؾ في المجمكعة . -

 حفز أفراد مجمكعتؾ عمى المشاركة في النشاطات التدريبية المختمفة . -

 ؾ أثناء البرنامج التدريبي .احرص عمى بناء عبلقات طيبة مع المدرب كزمبلئ -

 كف إيجابيان كطكيؿ الباؿ . -
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 :ميام المجان وآلية العمل

 
التأكد مف نظافة المكاف كجماليتو كتجييز المكاف ليككف مبلئمان كمريح خبلؿ لجنة البيئة :  -

 كرشات العمؿ .
 كجمع أكراؽ العمؿ .تكثيؽ فعاليات اليكـ كعرضيا في اليـك التالي لجنة التوثيق :  -
إجراء نشاط التقييـ لمدة عشر دقائؽ في نياية كؿ يكـ كمف ثـ تفريغ التقييـ  لجنة التقييم : -

 لعرضو كاختصاره في اليـك التالي .
ميمتيا كسر الحكاجز كخمؽ جك مف األلفة كالتفاعؿ كالقياـ باألنشطة لتفادم  لجنة التنشيط : -

عمى كضع اقتراحاتيـ في صندكؽ بحيث يتـ تفريغيا الممؿ كالجمكد , كتحفيز المشاركيف 
 كتسميميا لمسؤكلي التدريب .
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 اليوم التدريبي الثاني

 الجمسة الرابعة –الجمسة الثالثة 

 الخصائص النمائية لمطفل في مرحمة رياض األطفال

 اليوم الثاني

 (  برنامج اليوم التدريبي الثاني21جدول رقم )

رقم 
 الجمسة

 المواد الالزمة الفعاليات واألنشطة أساليب التدريب الزمن

 
 
 

 التعالم التعاوني د51
 التعمم الذاتي

 ممخص عن اليوم السابق 
و الخصائص النمائية عند الطفل ) النم

 (المعرفية عند الطفل  –الجسمية 

 شرائح عرض

  استراحة  د21 

الجمسة 
 الرابعة

 د51
 

مجموعات تعمم 
 تعاوني

الخصائص النمائية عند الطفل ) المغوية , 
 نفعالية , االجتماعية عند طفل الروضة (اال 

 أوراق عمل
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 د51الجمسة الثالثة ) الخصائص النمائية :النمو الجسمي , العقمي عند طفل الروضة (  الزمن

 أواًل : األىداف التعميمية لمجمسة:

 أف تعرؼ النمك الجسمي عند الطفؿ  -
 خصائص النمك الجسمي عند الطفؿ .أف تحدد  -

 أف تعرؼ النمك العقمي عند الطفؿ . -

 أف تحدد خصائص النمك العقمي عند الطفؿ . -

 أف تحدد متطمبات تنمية الخصائص العقمية كالجسمية عند الطفؿ . -

 ثانيًا: إجراءات الجمسة : 

 د (,3لطفؿ الركضة. ) تعريؼ النمك الجسمي كالخصائص الجسمية اليدف التعميمي األول والثاني : 

كؿ التعمـ الذاتي مف خبلؿ قراءة أكراؽ العمؿ التي تـ جمعيا حالتدريبي :  األسموب -
 . عمماتمكضكع التعمـ مف قبؿ الم

 المواد الالزمة : أوراق عمل . -
, يتـ مراجعة ماتـ القياـ بو في اليـك السابؽ , حيث تقكـ لجنة التكثيؽ  عمماتيرحب بالم -

 ماتـ عممو كالتعميؽ عميو . كالتقييـ بقراءة
 .يتـ جمع الكظائؼ التي طمبت مف كؿ مجمكعة حكؿ الخصائص الجسمية لطفؿ الركضة -

 تعرض شريحة لتعريؼ النمك الجسدم كذكر الخصائص الجسدية لطفؿ الركضة . -

تشارؾ كؿ مجمكعة بمناقشة الخصائص النمائية التي جمعت المعمكمات عنيا المجمكعة  -
النمك الجسمي كالمجمكعة الثانية تتحدث عف أساليب تنمية ىذه األكلى تتحدث عف 

 .الخصائص

 د (21اليدف التعميمي الثالث والرابع : ) 

 تعريف النمو العقمي والخصائص العقمية لطفل الروضة : -
 تتحدث المجمكعة الثالثة عف النمك العقمي كالخصائص النمائية العقمية لطفؿ الركضة . -
 تعرض شريحة لتعريؼ النمك العقمي كتحديد الخصائص العقمية لطفؿ الركضة.  -

تتاح الفرصة لكؿ مشترؾ في تقديـ األفكار الجديد ,, المجمكعة الثالثة تتحدث عف النمك  -
 العقمي كالمجمكعة الرابعة عف طرؽ تنمية ىذه الخصائص .

شاركات حكؿ تنمية المعمكمات عمى السبكرة كتضاؼ إلييا مقترحات المتتـ كتابة  -
 الخصائص النمائية لمطفؿ .
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د مع التمييد لمجمسة  ,2 – 15بعد االنتياء تعطى استراحة قبؿ الجمسة التالية تتراكح بيف  -
 التالية بأننا سكؼ نتحدث عف النمك االجتماعي كالمغكم كاالنفعالي .

 

 الطفل .االجتماعي والمغوي عند  –الجمسة الرابعة : خصائص النمو االنفعالي 

 أواًل :األىداف التعميمية لمجمسة :

 أف تعرؼ النمك االنفعالي لطفؿ الركضة . -
 أف تحدد خصائص النمك االنفعالي . -

 أف تتحدث عف بعض المشكبلت االنفعالية لمطفؿ كأساليب عبلجيا . -

 أف تعرؼ النمك االجتماعي . -

 أف تتحدث عف خصائص النمك االجتماعي . -

 أف تعرؼ النمك المغكم . -

 أف تتحدث عف خصائص النمك المغكم . -

 أف تحدد أساليب تنمية الخصائص المغكية كاالنفعالية كاالجتماعية عند طفؿ الركضة . -

 ثانيًا: إجراءات الجمسة :

تعريؼ النمك االنفعالي كالخصائص االنفعالية  اليدف التعميمي األول والثاني والثالث : -
 د (,2لمطفؿ . ) 

 اكني .: تعمـ تعأسموب التدريب  -
 : أكراؽ عمؿ .المواد الالزمة  -
المشاركات عف النمك االنفعالي كالخصائص االنفعالية لمطفؿ المعممات  تتحدث مجمكعة مف  -

. 
 تعرض شريحة يتـ ذكر خصائص النمك االنفعالي كتثبت المعمكمات عمى السبكرة . -

 .الخجؿ ,العنؼ(لطفؿ  ) تعرض المجمكعة الثانية مجمكعة مف المشكبلت االنفعالية عند ا -

 المشاركات مقترحات لعبلج األطفاؿ الذيف يعانكف مف المشكبلت االنفعالية . المعممات تقدـ -

تعريؼ النمك االجتماعي كالخصائص االجتماعية عند الطفؿ .   اليدف التعميمي الرابع و الخامس  :
 د (,1)

عية المشاركات عف النمك االجتماعي كالخصائص االجتما المعممات تتحدث مجمكعة مف -
 .عند الطفؿ
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 تعرض شريحة لتعريؼ النمك االجتماعي كالخصائص االجتماعية لمطفؿ . -

 تثبت المعمكمات عمى السبكرة . -

 تشارؾ المعممات في اقتراح أساليب تنمية الخصائص االجتماعية عند الطفؿ . -

تعريؼ النمك المغكم كأساليب تنمية الحصيمة المغكية لمطفؿ  من :اليدف التعميمي السادس والسابع والثا
 د (,2: ) 

 عف النمك المغكم . عمماتتتحدث مجمكعة مف الم -
 تعرض شريحة لتعريؼ النمك المغكم , كالخصائص المغكية لطفؿ الركضة . -

 يتـ كتابة المعمكمات عمى السبكرة . -

 عند الطفؿ. تقدـ المشاركات مقترحات لتنمية الحصيمة المغكية -
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 تقويم اليوم التدريبي الثاني : 

 (. 2تقوم لجنة التقييم بتوزيع النموذج التقويمي رقم ) 

 اختارم الجكاب الصحيح مف بيف اإلجابات التالية :  -
 . العظاـ كاألربطة عند الطفؿ تساعد عمى الكثب كالقفز دكف خطر الكسر ألنيا : 1

 قاسية  -متعظمة                                             -
 قكية -لينة                                                  -

 . يستخدـ الطفؿ معظـ أعضاء الجسـ ألداء نشاط حركي . لذا فنشاطو : 2

 مؤذم  -غير مفيد                                        -
 غير منظـ  -                            غير ىادؼ          -

 اجتماعي مع بداية مرحمة ما قبؿ المدرسة نتيجة :  –. يحدث عند الطفؿ تكازف نفسي  3

 استحساف الكبار لنمكه الجسمي كمديحيـ لو . -
 تكميفو بمياـ يصعب عميو القياـ بيا .  -

 تطكر نمكه في الجكانب كالنكاحي كافة . -

 النشاطات . استعداده لمقياـ بمختمؼ -

 . يتصؼ تفكير الطفؿ في مرحمة رياض األطفاؿ بأنو :  4

 متعدد الصكر كاألشكاؿ . -
 غير مرف . -

 محكـك بالفشؿ . -

 متفاعؿ مع نفسو . -

 لمقمـ الكبير :  . أف يككف القمـ الصغير ابنان 5

 سعة الخياؿ .  -أ  التمركز حكؿ الذات .                          ب  -
 األنسنة . -د                                    أ ك ب .       -ج -
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 . نمك التفكير عند الطفؿ يسير جنبُا إلى جنب مع نمك : 6
 حب اآلخريف .  -سعة الخياؿ .                              د  -أ -
 اإلدراؾ .  -حب التعمـ .                              ج -ب -

 . ينقؿ الكبار لمصغار العادات كالتقاليد كالتراث فيحققكف لدييـ : 7
 التأىيؿ االجتماعي . –النمك االجتماعي الصحيح .                ب -أ  -
 الكعي باآلخريف . –التمركز حكؿ اآلخريف .                 د -ب  -
 .. يبدأ الكبلـ بالظيكر عند الطفؿ عندما : 8

 ينصت كيستمع لكبلـ الكبار . -ذلؾ .                   ب  يطمب منو الكبار -أ 
 يتجو نحك التمركز حكؿ اآلخريف .  -يرفض تمقي األكامر .                   د  -ج  

 . .في نياية العاـ األكؿ يتعمـ الطفؿ بضع كممات مف :9

 كممات . 5 – 3 -كممات                            ب 15 – 2 -أ 

 كؿ ماسبؽ خاطئ  -كممات                            د  ,1 – 2 -ج 
 أثبتت الدراسات أف نمك الجمؿ عند الطفؿ يزداد طكالن  مع النمك بدءان مف :   -

 سنة كنصؼ إلى خمس سنكات . –سنة إلى أربع سنكات .                 ب  –أ 
 كؿ ماسبؽ خاطئ . -ات .        د سنة كنصؼ إلى ثبلث سنك  –ج 
 أكممي الفرغات بالكممات أك العبارات المناسبة : - ث

 مف خصائص النمك الجسمي عند الطفؿ في مرحمة ماقبؿ المدرسة :  -
1 .........    ........2   ....................... .3..................... . 

 تنمك في ىذه المرحمة  ...................... مما يجعؿ حركات الطفؿ غير دقيقة . -

 يتسـ نشاط الطفؿ في مرحمة ما قبؿ المدرسة في  -

 ................................ك...................... مما يستكجب تنكيع األنشطة

 مف الخصائص المعرفية عند الطفؿ :  -

1-      ..........................  2 ............................ 

3 .............................                    .4 ............................. 

 درة الطفؿ عمى تعرؼ األشياء كاالحتفاظ بذلؾ التعرؼ كتذكره , يسمى ................. -
 يف يسمى ............تعبير الطفؿ عف إدراكو مف كجية نظره دكف األخذ بكجيات نظر اآلخر  -

 ..................نمك التفكير عند الطفؿ مظير مف مظاىر  -

...... .......ك ..............ادفيا بأساليب ثبلثة ىي : .....يعالج الطفؿ المشكبلت التي يص -
 ك .......................

 .....ة جمية مف خبلؿ نمك .........تظير العبلقة بيف النمك العقمي كالنمك االجتماعي بصكر  -

 لطفؿ حكالي ...................... كممة.في نياية مرحمة الطفكلة المبكرة يتعمـ ا -
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 اليوم الثالث
 الجمسة السادسة –الجمسة الخامسة 

 كفايات معممة الروضة –التعمم النشط 
 اليوم التدريبي الثالث

 ( برنامج اليوم التدريبي الثالث22جدول رقم)

رقم 
 الجمسة

أسموب  الزمن
 التدرب

المواد  الفعاليات واألنشطة
 الالزمة

 الخامسة
 
 

 ممخص عن اليوم السابق  تعمم تعاوني د51
استراتيجيات التعمم  –التعمم النشط ) تعريفو 

 –ضة لماذا التعمم النشط في الرو  –النشط 
 معوقات تطبيقو في الروضة ( 

 أوراق عمل 

  استراحة      د 21 

 السادسة 
 
 

مجموعات  د 51
  -تعمم تعاوني
 تعمم ذاتي

الكفايات األدائية الواجب توافرىا لدى معممة 
 الروضة وفق استراتيجيات التعمم النشط 

 

 أوراق عمل 
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 الجمسة الخامسة : لماذا التعمم النشط ؟

 أواًل: األىداف التعميمية لمجمسة :

 أف تعرؼ التعمـ النشط . -
 أف تشرح مف كجية نظرىا الخاصة أىمية التعمـ النشط . -

 االستراتيجيات المتضمنة في التعمـ النشط .أف تذكر أىـ  -

 أف تقارف بيف التعمـ النشط كطرائؽ التعميـ التقميدية . -

 تحدد معكقات تطبيؽ التعمـ النشط في رياض األطفاؿ . -

 االسموب التدريبي : تعمم تعاوني 

 ثانيًا: إجراءات الجمسة :

يكـ السابؽ , كالتعميؽ عميو كتقكـ لجنة التقييـ بعرض ممخص عف ال عمماتيتـ الترحيب بالم -
ضافة ماتـ ذكره مف قبؿ المشاركيف .   كا 

 د (11) تعريؼ التعمـ كالنشط كأىميتو .اليدف التعميمي األول والثاني : 

 في اليـك السابؽ . عمناتات الميتـ التمييد لمجمسة مف خبلؿ الحديث عف تكقع -
 ني .يتـ تقسيـ العمؿ بيف المجمكعات عمى أساس التعمـ التعاك   -

 و عف التعمـ النشط .ن( عمى المجمكعات حكؿ مايعرفك 2يتـ تكزيع كرقة العمؿ رقـ ) -

 يتـ جمع التعميقات التي كتبت عمى السبكرة ككتابة تعريؼ شامؿ لمتعمـ النشط . -

 تتحدث كؿ مجمكعة عف أىمية التعمـ النشط مف كجية نظر كؿ معممة . -

بعض استراتيجيات التعمـ النشط التي تـ استخداميا في البرنامج ,  عمماتتذكر الم  -
 كاالستراتيجيات التي يمكف استخداميا في الركضة مع األطفاؿ .

أىـ استراتيجيات التعمـ النشط كالمقارنة بيف أساليب التعمـ النشط كطرؽ اليدف التعميمي الثالث والرابع :
 د ( ,2التعميـ التقميدية . ) 

 مجمكعة الثانية  عف أىمية التعمـ النشط كيتـ كتابة مزايا استخداـ التعمـ النشط.تتحدث ال -
 يتـ عرض شريحة ذكر فييا أىمية التعمـ النشط , تكتب المعمكمات عمى السبكرة . -

تطمب الباحثة مف المجمكعة الثالثة إجراء مقارنة بيف طرؽ التعمـ كفؽ استراتيجيات التعمـ  -
 لتقميدية .النشط , كطرؽ التعميـ ا
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 د (,1معكقات تطبيؽ التعمـ النشط في الركضة . )  اليدف التعميمي الخامس :

( عف مميزات كصعكبات كمعكقات تطبيؽ التعمـ النشط عمى 4يتـ تكزيع كرقة العمؿ رقـ ) -
 المجمكعات .

 د(,1يعطى ىذا النشاط كقت ) -

 تقترح كؿ مجمكعة طرؽ جديد لمكاجية ىذه التحديات . -

 يتـ تشجيع األفكار الجديدة , ككتابتيا عمى السبكرة .  -

يتـ التمييد لمكضكع الجمسة التالية كىي الكفايات الكاجب تكافرىا لدل معممة الركضة كفؽ  -
 استراتيجيات التعمـ النشط .

 دقيقة . ,2تعطى استراحة لمدة  -

 

: الكفايات األدائية الكاجب تكافرىا لدل معممة الركضة كفؽ استراتيجيات التعمـ النشط     الجمسة السادسة
 د (,5) 

 أواًل :األىداف التعميمية لمجمسة : 

 تعرؼ مصطمح الكفاية . -
 تحدد الكفايات األساسية الكاجب تكافرىا لدل معممة الركضة . -

 تتحدث عف أىمية كؿ كفاية . -

 متضمنة في كؿ كفاية .تحدد الميارات الفرعية ال -

 ثانيُا: اإلجراءات : 

 د (,1تعريؼ مصطمح الكفاية . )  اليدف التعميمي األول :

يميد لمجمسة مف خبلؿ سؤاؿ المشاركيف عف أىـ الصفات التي يجب أف تتمتع بيا المعممة  -
 في الركضة .

عف معنى مصطمح الكفاية , يتـ كتابة التعميقات عمى السبكرة بشكؿ عشكائي  عمماتُتسأؿ الم -
. 

 تعرض شريحة  تحتكم تعريؼ الكفاية , كيكتب التعريؼ عمى السبكرة بشكؿ كاضح . -

 د (,2: أىمية امتبلؾ معممة الركضة لمكفايات التربكية .) اليدف التعميمي الثاني والثالث  

 –ف تمتمكيا معممة الركضة مف الكفايات ) التخطيط يتـ تصنيؼ الصفات التي يجب أ -
 التقكيـ ( . –التنفيذ 
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ات عف أىمية امتبلؾ معممة الركضة لمكفايات األدائية كالمينية مف كجية عممتتحدث الم -
 نظرىـ الخاصة .

 د (,2: تحديد الميارات المتضمنة في الكفايات . )  اليدف التعميمي الرابع

 الميارات التي تراىا ضركرية كمتضمنة في كؿ كفاية . تكتب كؿ مجمكعة قائمة مف -
 تقـك كؿ مجمكعة بقراءة ما كتبتو مف الميارات الفرعية المتضمنة في كؿ كفاية . -

 ة منيا عمى السبكرة  . يتـ جمع المعمكمات كتثبيت الصحيح -

 

 ثالثًا: تقييم اليوم التدريبي الثالث : 

االختبارات عمى المعممات كجمعيا بعد االنتياء مف  تقكـ لجنة التقكيـ بتكزيع أكراؽ العمؿ ك -
 الحؿ :
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 (2ورقــة العمــل )

سجؿ ما تعرفو عف التعمـ النشط في العمكد األكؿ , ثـ ماذا تريد أف تعرفو عنو في العمكد الثاني 
 , كسكؼ تقـك باستيفاء العمكد الثالث في نياية الجمسة التدريبية .

 ممت ؟تعماذا  عرف ؟تماذا تريد أن  عرف ؟تماذا 
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 (  3ورقــة العمــل  )

ال تتحمس مديرات كمدراء بعض الرياض  لتطبيؽ أسمكب التعمـ النشط كذلؾ لعدـ إدراكيـ 
 ألىميتو :

 ناقش مع أفراد مجمكعتؾ أىمية التعمـ النشط . أواًل :

قـ مع أعضاء مجمكعتؾ بترشيح اثنيف , يقكـ أحدىما بدكر مدير مدرسة كاآلخر بدكر معمـ بيذه  ثانيًا :
 المدرسة , يدكر بينيما حكار حيث يقـك المدرس بإقناع المدير بأىمية تطبيؽ التعمـ النشط .

 ي المجمكعات .قـ بمعب األدكار أماـ باق ثالثًا :

- .......................................................................................... 
- .......................................................................................... 
- .......................................................................................... 
- .......................................................................................... 
- .......................................................................................... 
- .......................................................................................... 
- .......................................................................................... 
- .......................................................................................... 

 ـ بالعمؿ مع أعضاء مجمكعتؾ لصياغة تعريؼ التعمـ النشط .في ضكء النشاطيف السابقيف ق

- .......................................................................................... 
- .......................................................................................... 
- .......................................................................................... 
- ........................................................................... 
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 (  4ورقــة العمــل  )  

عمى بعض مف خبلؿ ما تكصمت إليو المجمكعات مف تعريؼ لمتعمـ النشط كالتعرؼ 
التي تستخدـ في تنفيذه داخؿ الفصؿ , حاكؿ مف خبلؿ مجمكعتؾ كتابة  مميزات لمتعمـ  االستراتيجيات

النشط ك تحديات كطرؽ مكاجية تمؾ التحديات التي قد تكاجيؾ في أثناء تنفيذ أنشطة التعمـ النشط في 
 دركسؾ .

 طرق مواجية التحديات التحديــات المميزات
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 التقويم :

 ة مف بيف مجمكعة اإلجابات التالية :اختارم اإلجابة الصحيح - ج
عداد األدكات كاختيار الطرائؽ مف :  -  تييئة البيئة كا 

 كفاية تخطيط البرامج  -أ كفاية إعداد البرامج                      ب
 جميع ما ذكر . –كفاية تنفيذ البرامج                  د  –ج 

 كفاية التخطيط تتمثؿ في كؿ مما يمي ما عدا :  -
 تحديد القدرات المتناسبة مع حاجات االطفاؿ . –ب  تحديد األىداؼ السمككية       –أ 

 تككيف العادات الصحيحة . –د   كسائؿ المناسبة      تحديد الطرائؽ كال –ج 
 كفاية التقكيـ تتمثؿ في قدرة المعممة عمى : -

التكصؿ إلى استنتاجات حكؿ نتيجة معطيات التقكيـ                             –ب    اليب شطة كاألستنكيع األن
 غير ما ذكر .  –أ ك ب صحيحتاف  د  –ج 

 القدرة عمى تكزيع المسؤكليات كحؿ المشكبلت ميارات مف : -
 كفاية إدارة العممية التربكية . –كفاية التخطيط                             ب  –أ 

 جميع ما ذكر  . –كفاية التنفيذ                               د  –ج 
 مف فكائد التخطيط : -

 ي نفس المعمـ .  زيادة الثقة ف –أ 
 تحقيؽ األىداؼ التعميمية الخاصة بكؿ درس –ب  

 تكجيو جميع العناصر نحك تحقيؽ األىداؼ المنشكدة  –ج 

 جميع ما ذكر .  -د
 مف كفايات معممة الركضة : الرغبة في تعميـ األطفاؿ -

 االنفعالية -األدائية                              ب-أ 

 كؿ ماسبؽ خطأ -االجتماعية                          د -ج

 ضركرة مراعاة مبدأ التربية المستمرة مف كفايات : -
 االنفعالية  -ب    دية                       الجس –أ 

 يع ما ذكر خاطئ . جم -االجتماعية  د -ج
شارة خطأ أماـ العبارة الخاطئة : - ح  ضعي إشارة صح أماـ العبارة الصحيحة كا 

كفاية النمك الميني كالكقكؼ عمى الجديد في مجاؿ المينة  مف الكفايات األدائية لمعممة  -
 الركضة.

 كفاية التقكيـ تتمثؿ في تقكيـ البرامج التعميمية كالقدرة عمى تقييـ األطفاؿ . -
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 يط قصير المدل ىك التخطيط لنشاط كاحد فقط .التخط -

تنكيع األنشطة كالمكضكعات كالميارات في محتكل المنياج ال يساعد عمى مراعاة  -
 الفركؽ الفردية بيف المتعمميف .

 مراعاة الفركؽ الفردية بيف المتعمميف مف الكفايات االنفعالية لمعممة الركضة  -

 معياران الختيار معممة الركضة .الدقة في المفظ كنطؽ الحركؼ ليست  -

 مف الضركرم لممعممة أف تترؾ لؤلطفاؿ الحرية في التعمـ أم كقت يشاؤكف. -

 مف كفايات معممة الركضة األدائية إدارة المناشط الصفية كالبلصفية .

 نسبة الذكاء ليست معياران أسياسيان الختيار معممة الركضة . -

 األطفاؿ , كتقكيـ تقدميـ اليكمي .دقة المبلحظة تمكف المعممة مف مراقبة  -
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 اليوم التدريبي الرابع

 الجمسة الثامنة –الجمسة السابعة 
 تخطيط البرامج واألنشطة في الروضة –كفاية التخطيط 

 اليوم التدريبي الرابع

 ( برنامج اليوم التدريبي الرابع:23جدول رقم )

رقم 
 الجمسة

المواد  الفعاليات واألنشطة أسموب التدريب الزمن
 الالزمة

 
 

 السابعة
 
 

 
 

 د,5

 
 

 التعمـ التعاكني 
 كرشات عمؿ

 
 

 ممخص عف اليـك السابؽ
كفاية التخطيط ) تعريفيا , أىميتيا , 
الميارات الفرعية المتضمنة فييا , تخطيط 

 األنشطة ( 
 
 

 
 

 أكراؽ عمؿ

 د,2 
 

  استراحة               

 
 

 الثامنة
 
 

 
 

 د,5

 
 

 كرشات عمؿ 
 تعمـ تعاكني

 
 

 تخطيط البرامج في الركضة

 
 

 أكراؽ عمؿ
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 د (51الجمسة السابعة : كفاية التخطيط  , تعريفيا , أىميتيا , تخطيط األنشطة في الروضة . ) 

 األىداف التعميمية لمجمسة :

 . أف تعرؼ كفاية التخطيط -
 أف تشرح أىمية التخطيط . -

 الركضة .أف تعدد أنكاع التخطيط في  -

 أف تذكر الميارات الفرعية المتضمنة في كفاية التخطيط . -

 أف تصكغ األىداؼ التعميمية بطريقة صحيحة  -

 أف تخطط لنشاط تعميمي لخبرة تختارىا . -

 اإلجراءات : 

, تقكـ لجنة التكثيؽ كالتقييـ بعرض ممخص عف ماتـ القياـ بو في اليـك  عمماتيرحب بالم -
 . عمماتكعمى نتائج االختبار لمميو السابؽ , كالتعميؽ عم

 التعمـ التعاكني . أسموب التدريب :

 د (,2تعريؼ كفاية التخطيط  كذكر أىمية التخطيط. )  اليدف التعميمي األول والثاني :

 تعرؼ المجمكعة األكلى كفاية التخطيط . -
 تقرأ المجمكعة الثانية تعريؼ المجمكعة األكلى كتضيؼ . -

 تعريؼ المجمكعة األكلى كالثانية كتضيؼ .تقرأ المجمكعة الثالثة  -

 تفرأ المجمكعة الرابعة تعريؼ المجمكعة الثالثة كالثانية كاألكلى كتضيؼ . -

 يتـ تثبيت العريؼ عمى المكح .  -

تكتب كؿ مجمكعة أىمية التخطيط , يتـ جمع المعمكمات كتثبيت الصحيح منيا عمى المكح   -
. 

اع التخطيط في الركضة  كالميارات المتضمنة في كفاية التخطيط. : أنك   اليدف التعميمي الثالث والرابع
 د (,1)

تسأؿ المدربة عف أنكاع التخطيط في الركضة , ) الطكيؿ المدل , القصير المدل ,  -
 اليكمي ( .

 تذكر كؿ مجمكعة تعريفان لكؿ نكع مف أنكاع التخطيط ,كأىميتو. -

 تعرض شريحة ألنكاع التخطيط كأىميتو في الركضة . -

 تكتب كؿ مجمكعة الميارات األساسية كالضركرية لممعممة المتبلؾ كفاية التخطيط . -



178 
 

 تثبت المعمكمات عمى السبكرة . -

 د (,2التخطيط لنشاط تعميمي . ) اليدف التعميمي الخامس :

 لخبرة تختارىا . تعميمياتختار كؿ معممة نشاطان  -
 يتعاكف أفراد المجمكعة في التخطيط لؤلنشطة  . -

 مجمكعة أنشطتيا , يتـ تقديـ التغذية الراجعة مف أفراد المجمكعات األخرل.تعرض كؿ  -

 يتـ التمييد لمتخطيط القصير المدل في الجمسة التالية .  -

 دقيقة . ,2استراحة لمدة  -
 د(51الجمسة الثامنة : تخطيط البرامج في الروضة : ) 

 األىداف التعميمية : 

 خطة ألسبكع تعميمي في الركضة  . أف تضع -
 أف تصكغ األىداؼ التعميمية بطريقة صحيحة . -

 أف تتعاكف مع أفراد المجمكعة في كضع البرنامج التعميمي . -

 اإلجراءات : 

 التعمـ التعاكني . أساليب التدريب :

 أكراؽ عمؿ . المواد الالزمة :

 د( ,3التخطيط لبرنامج أسبكعي . )  اليدف التعميمي األول :

شارؾ بيف أفراد المجمكعة تعميميان , يتـ التشجيع عمى التتختار كؿ مجمكعة مفيكمان  -
 .الكاحدة

 تعميمي متكامؿ في الركضة . سبكعألتخطط كؿ مجمكعة برنامجا ن  -

 تخطط كؿ معممة ليكـ تعميمي مؤلفان مف خمسة أنشطة متكاممة , مع برنامج المجمكعة. -

 . تعرض المجمكعة األكلى برنامجيا , كيتـ تقديـ التغذية الراجعة -

 تعرض المجمكعة الثانية عمميا كيتـ تقديـ التغذية الراجعة مف المجمكعات األخرل . -

 تعرض المجمكعات المتبقية عمميا , كيتـ تقديـ التغذية الراجعة كتصحيح األخطاء . -

 د(,2صياغة اليدؼ التعميمي بشكؿ صحيح  ) اليدف التعميمي الثاني والثالث :

األكلى كتقديـ التغذية الراجعة مف باقي ألفراد يتـ عرض نمكذج عمؿ المجمكعة  -
 المجمكعات .
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 تتحدث كؿ مجمكعة عف نقاط القكة كالضعؼ في البرنامج الذم صممتو . -

يتـ التركيز عمى شركط التخطيط الصحيح مف صياغة األىداؼ كتغطيتيا لجكانب المنياج  -
 كافة , كتحقيؽ التكامؿ بيف المكاد التعميمية .

لمجمكعات لكضع خطة متكاممة طكيمة المدل ) شير تعميمي متكامؿ في يتـ جمع أعماؿ ا -
 الركضة ( .

 التحضير التمييدم لجمسة اليـك التالي ) كفاية التنفيذ ( . عمماتطمب مف المي -
 تقويم اليوم التدريبي :  -

 التقويم : -
 صممي نشاط لخبرة مف منياج رياض األطفاؿ . -
 اإلجابات التالية :اختارم اإلجابة الصحيحة مف بيف  -

 تسمح صياغة األىداؼ التعميمية صياغة سمككية قابمة لممبلحظة كالقياس , بمعرفة: -
 مدل اىتماـ المتعمـ  -مدل تعمـ المتعمـ                        ب –أ 

 أ ك ب صحيحتاف  –مدل تحقؽ األىداؼ التربكية             د  -ج

 المعمكمات كالتذكر :األىداؼ التي تتناكؿ استرجاع  -

المجاؿ  -أ ك ب   د -المجاؿ الحسي الحركي    ج -المجاؿ االنفعالي      ب -أ  
 المعرفي 

 مف معايير اختيار طريقة التعميـ في النشاط : -

 تحديد األىداؼ التربكية    -تنكع األىداؼ التعميمية    ب -أ  

 تربكية تحقيؽ األىداؼ ال -عبلقة الطريقة باألىداؼ     د -ج 

 تعد األىداؼ الحسية الحركية ضركرية لمساعدة الطفؿ عمى : -

 النمك العقمي السميـ -الحفاظ عمى الصحة الجسدية    ب -أ  

 كؿ ماسبؽ خطأ -النمك الجسدم كالعقمي السميـ    د -ج  

 مف أنجح الطرؽ التي يمكف استخداميا في تعميـ األطفاؿ :   -

 االعتماد عمى الخبرات المباشرة  -التمقيف    ب -أ 
 المناقشة  -المبلحظة  د -ج   

 يرل المربكف أف أفضؿ المعمكمات كأكثرىا ثباتان في ذىف المتعمـ , تكتسب : -

 بالنشاط كالعمؿ  -بالفيـ كالتحميؿ    د -بالنشاط    ج -بالحفظ كالعمؿ    ب  -أ  
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 مف :تشتؽ األغراض التربكية مباشرة  -

 الفعاليات التربكية -الغايات التربكية    ب -أ  

 األىداؼ التربكية  -المرامي التربكية   د -ج 

 تصاغ األىداؼ التربكية بصكرة :  -

 كؿ ماسبؽ خاطئ  -عامة كسمككية    د –سمككية   ج  -عامة   ب - أ

 أف يميز الطفؿ بيف الخط المنحني كالدائرة , ىدؼ سمككي نكعو : -

 كؿ اإلجابات خطأ -حركي    د -كجداني  ج -معرفي     ب - أ

 مف معايير صياغة األىداؼ السمككية : -

 المعيار المعنكم -المعيار المادم   ب -أ 

 جميع ما ذكر خاطئ . -د أ ك ب صحيحتاف -ج 

شارة خطأ أما العبارة الخاطئة:    ضعي إشارة صح أمام العبارة الصحيحة وا 

 تكصيؼ األنشطة اليكمية يعتبر مف أنكاع التخطيط قصير المدل.  -
 مف فكائد التخطيط تنظيـ التفكير لدل األطفاؿ كالمعممة . -

 يقيد التخطيط حرية المعممة كيقدـ األنشطة في قكالب جاىزة . -

 يشمؿ التخطيط طكيؿ المدل عمى عنصر الخبرة لدل المعممة . -

 طمقة باالتجاىات التربكية الحديثة.مف شركط التخطيط الجيد المعرفة الم -

 األىداؼ التربكية  مشتقة مف األىداؼ السمككية -

 أف يفيـ الطفؿ معنى الذكباف بعد مركره بالخبرة . -

 أف يتأمؿ الطفؿ ميارة الفناف في لكحة أمامو , ىدؼ سمككي صحيح . -

 .أف يتنبأ ماذا سيحدث لقطعة الثمج بعد خركجيا مف الثبلجة , ىدؼ سمككي صحيح -

 لمعيار , الشرط .لؼ اليدؼ السمككي مف : الفعؿ , ايتأ -
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 اليوم التدريبي الخامس

 الجمسة العاشرة –الجمسة التاسعة 

تنظيم غرفة النشاط في  –الميارات الفرعية المتضمنة فييا (  –أىميتيا  –كفاية التنفيذ ) تعريفيا 
 الروضة .

 اليوم الخامس

 التدريبي الخامس( برنامج اليوم 24جدول رقم )

رقم 
 الجمسة

أسموب  الزمن
 التدريب

المواد  الفعاليات واألنشطة
 الالزمة

 التاسعة
 
 

التعميم  د51
 -المصغر
التعمم 

 التعاوني

كفاية التنفيذ ) تعريفيا وأىميتيا , تنفيذ 
بعض األنشطة وفق استراتيجية التعميم 

 المصغر (

شرائح عرض 
 مصغر

  استراحة  د21 

 العاشرة
 
 

التعميم  د51
 –المصغر 

لم \التع
 التعاوني

كفاية التنفيذ ) تنظيم البيئة في الروضة 
 وفق استراتيجيات التعمم النشط (

جياز 
 –الحاسوب 

شرائح 
 العرض
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 د ( ,5كفاية التنفيذ ) تعريفيا , أىميتيا ,الميارات الفرعية المتضمنة فييا( )  الجمسة التاسعة :

 األىداف العامة لمجمسة :

 أف تعرؼ كفاية التنفيذ . -
 أف تنفيذ أحد األنشطة التي تختارىا بطريقة صحيحة . -
 أف تستخدـ أسمكب اإلثارة المناسب لمنشاط . -

 أف تكتشؼ األخطاء لدل زميبلتيا المعممات كتحاكؿ تجنبيا . -

 أف تستنتج الميارات الفرعية المتضمنة ضمف كفاية تنفيذ األنشطة . -

 اإلجراءات :

, تقكـ لجنة التكثيؽ كالتقييـ بعرض ممخص عف اليكـ السابؽ تتـ  تعممايرحب بالم -
 مناقشة النتائج كالتعميؽ عمييا . 

 د( ,3تعريؼ كفاية التنفيذ  , تنفيذ نشاط تعميمي . )  اليدف التعميمي األول :

 تعمـ ذاتي , تعميـ مصغر . أسموب التدريب :

 شرائح عرض تقديمي . المواد الالزمة :

 ممة نشاط تعميمي مف األنشطة التي خططت ليا بشكؿ مسبؽ .تختار كؿ مع -
 دقائؽ . 5تقـك المعممة بتنفيذ النشاط كفؽ استراتيجية التعميـ المصغر لمدة ال تتجاكز  -

 بعد االنتياء مف المجمكعة األكلى يتـ تقديـ التغذية الراجعة كتصحيح األخطاء . -

 لتعريؼ عمى المكح .يعرؼ أفراد المجمكعة كفاية التنفيذ كيتـ كتابة ا -

أف تحدد أساليب اإلثارة الممكف استخدميا حسب نكع النشاط , تحدد الميارات  اليدف التعميمي الثاني :
 د (,3الفرعية المتضمنة في كفاية التنفيذ . ) 

أماـ المجمكعات األخرل بمدة يقـك أفراد المجمكعة الثانية باختيار نشاط تعميمي كتطبيقو  -
 دقائؽ . 5ال تتجاكز 

 يتـ تقديـ التغذية الراجعة ألفراد المجمكعة . -

ضبط  –يذكر أفراد المجمكعة الميارات الفرعية المتضمنة في كفاية التقكيـ ) اإلثارة  -
 تنظيـ البيئة ( –طرح األسئمة  –الصؼ 

 يتـ عرض شريحة يذكر فييا الميارات الفرعية المتضمنة في كفاية التنفيذ . -

 دقيقة . ,2 -15تتراكح بيف استراحة  -
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 د( ,5تنظيـ البيئة التعميمية كفؽ استراتيجية التعمـ النشط.) –كفاية التنفيذ  الجمسة العاشرة:

 األىداف العامة لمجمسة :

 أف تتحدث عف أىمية تنظيـ البيئة . -
 أف تنفذ النشاط التعميمي بطريقة صحيحة . -
 أف تكتشؼ أخطائيا كتحاكؿ تصحيح ىذه األخطاء . -

 أف تذكر اساليب تنظيـ البيئة التعميمية كفؽ استراتيجيات التعمـ النشط . -

 اإلجراءات :

 عصؼ دماغي . –: تعميـ مصغر التدريبي  األسموب

 أكراؽ عمؿ . المواد الالزمة :

 التعاكف بيف أفراد المجمكعة أثناء القياـ تنفيذ النشاط . اليدف التعميمي األول والثاني :

 بطرح المشكمة كىي أىمية تنظيـ بيئة النشاط في غرفة الصؼ .تقـك الباحثة  -
عمى كؿ مجمكعة اختيار استراتيجية مف استراتيجيات التعمـ النشط  كاختيار اسكب   -

 تنظيـ البيئة المناسب .

 يتعاكف أفراد المجمكعة بتقديـ األفكار الجديدة لحؿ المشكمة . -

 غرفة الصؼ كتثبت األفكار عمى المكح.تتحدث كؿ مجمكعة عف أىمية تنظيـ البيئة في  -

 يتـ التمييد لجمسة اليـك التالي حكؿ تصميـ الكسائؿ التعميمية . -

 د (,3: تصحيح األخطاء كتقديـ التغذية الراجعة . ) اليدف التعميمي الثالث والرابع

تعرض المجمكعة األكلى عمميا االستراتيجية التي اختارتيا كالتي تناسب النشاط كالفئة  -
 عمرية المستيدفة .ال

تقدـ التغذية الراجعة مف قبؿ أفراد المجمكعات األخرل كيتـ قبكؿ األفكار الجديدة  -
 كتسجيميا عمى السبكرة .

 تقويم اليوم التدريبي الخامس : 

 عبر عف رأيؾ بجممة مفيدة مف خبلؿ اإلجابة عف السؤاؿ التالي :  -
 .... باستثناء ..............لقد سارت أمكر الجمسة بشكؿ رائع خاصة ........... -

 

 اليوم التدريبي السادس
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 الجمسة الثانية عشرة   -الجمسة الحادية عشرة   

 كفاية التقويم -تصميم الوسائل التعميمية 

 اليوم التدريبي السادس

 ( برنامج اليوم التدريبي السادس25جدول رقم )

رقم 
 الجمسة

 المواد الالزمة الفعاليات واألنشطة أسموب التدريب الزمن

 
 

الحادية 
 عشر
 
 

 
 

 د,5

 
 

مجمكعات 
عمؿ ) كرشات 

 تدريب (

 
 

تصميـ  –ممخص عف اليكـ السابؽ 
 كسائؿ تعميمية 

 
 

خامات مف البيئة 
 كرؽ مقكل –

 د,2 
 

  استراحة 

 
 

الثانية 
 عشر 

 
 

 
 

 د,5

 
 

مجمكعات تعمـ 
 تعاكني

 
 

 –أىميتيا  –كفاية التنفيذ ) تعريفيا 
 الفرعية المتضمنة فييا (الميارات 

 
 

 أكراؽ عمؿ
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 د(,5تصميـ الكسائؿ التعميمية . ) الجمسة الحادية عشر :

 األىداف العامة لمجمسة :  

 أف تصمـ لكحات تعميمية ) جيبية , كبرية , مغناطيسية ( . -
 أف تستخدـ خامات مف البيئة لتصميـ كسائؿ مناسبة لؤلنشطة التي اختارتيا . -

 الكسائؿ التعميمية التي تستخدميا في غرفة األنشطة .أف تنكع في  -

 أف تيتـ بتكزيع الكسائؿ في غرفة النشاط بطريقة مناسبة . -

 ة .مييأف تذكر أىمية الحقائب التعم -

 اإلجراءات : 

 مجمكعات تعمـ تعاكني . –كرشات عمؿ  أسموب التدريب :

 خامات مف البيئة .  -كرؽ مقكل  المواد الالزمة :

 د (.,2تصميـ لكحات تعميمية , استخداـ خامات مف البيئة )  التعميمي األول والثاني:اليدف 

 تكزع المكاد األساسية البلزمة لمعمؿ عمى المجمكعات . -
 يتـ تقسيـ العمؿ عمى مجمكعات المتدربيف لتصميـ المكحة التي اختارىا أفراد المجمكعة. -

 .تشجع الباحثة عمى التعاكف بيف أفراد المجمكعات  -

 تعرض النماذج التي صممتيا كؿ مجمكعة مع الحديث عف أىمية المكحة التي صممتيا. -

التنكيع في الكسائؿ التعميمية  كتكزيعيا بشكؿ مناسب في غرفة النشاط  اليدف التعميمي الثالث والرابع :
 د (,2.) 

 تختار كؿ مجمكعة نشاطان تعميميان بشكؿ مسبؽ مع تحضير المكاد البلزمة مف خامات -
 البيئة لتصميـ الكسائؿ المناسبة لمنشاط  .

 يتعاكف أفراد المجمكعة في تصميـ الكسائؿ , مع الحرص عمى تنكيع الكسائؿ . -

 تعرض كؿ مجمكعة عمميا كيتحدث فرد مف المجمكعة عف طرؽ استخداـ الكسيمة . -

 د(,1الحديث عف أىمية الحقيبة التعميمية . ) اليدف التعميمي الرابع :

 مؿ المجمكعات ككضعيا في حقيبة تعميمية .يتـ جمع ع -
 تكتب كؿ مجمكعة مف العبارات عف أىمية استخداـ الحقيبة التعميمية . -

 يتـ تنسيؽ األفكار كجمعيا كتسجيميا عمى السبكرة . -

 يتـ التمييد لمكضكع الجمسة األخيرة كفاية التقكيـ . -

 دقيقة . ,2- 15تعطى استراحة لمدة  -
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 د (.,5كفاية التقكيـ ) تعريفيا , أىميتيا , الميارات الفرعية المتضمنة فييا ( ) الجمسة الثانية عشر :
 األىداف التعميمية لمجمسة :

 أف تعرؼ كفاية التقكيـ مف كجية نظرىا . -
 أف تتحدث عف أىمية التقكيـ في الركضة . -

 أف تذكر أنكاع التقكيـ في الركضة . -

 رية المستيدفة كلمنشاط .أف تختار أسمكب التقكيـ المناسب لمفئة العم -

 التعميـ المصغر . –التعمـ التعاكني  أسموب التدريب :

 أكراؽ عمؿ  المواد الالزمة :
 اإلجراءات :

 د(,2تعريؼ كفاية التقكيـ كالحديث عف أىميتيا )  اليدف التعميمي األول والثاني :
 أف ىذا النشاط ىك نشاط تعبيرم حر . عمماتيتـ إعبلـ الم -
 ( دقائؽ . ,1عمؿ عمى المشاركيف كيعطى ىذا النشاط )تكزع كرقة  -

 قراءة المطمكب بصكت عالي . عمناتيطمب مف أحد الم -

 يتـ تقديـ مثاؿ عف المطمكب بكاحدة أك أكثر مف األدكات التعبيرية . -

 إلييا لكتابة تعريؼ لكفاية التقكيـ . فعرض النتائج التي تكصم عمماتيطمب مف الم -

 كح .تثبت التعريؼ عمى الم -

 د(,1أنكاع التقكيـ في الركضة . ))  اليدف التعميمي الثالث :

 ( عمى كؿ مجمكعة  5يتـ تكزيع كرقة العمؿ رقـ ) -
 النيائي ( . –المرحمي  –يتـ المقارنة بيف أنكاع التقكيـ الثبلثة ) القبمي  -

 تعرض كؿ مجمكعة عمميا كتتحدث عف أىمية التقكيـ مف كجية نظرىا . -

 د(,1ط كقت زمني )يعطى ليذا النشا -

 د( 21)  التقكيـ المناسب في الركضةاليدف التعميمي الرابع : 

تختار كؿ مجمكعة نشاطان تعميميان كتصمـ ليذا النشاط مجمكعة مف كسائؿ التقكيـ الفردية  -
 كالجماعية .

 يتـ التأكيد عمى مراعاة الفئة العمرية المستيدفة كمحتكل المنياج أك النشاط التعميمي . -

 كؿ مجمكعة عمميا كيتـ تقديـ التغذية الراجعة كتصحيح األخطاء . تعرض -
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 تقويم اليوم التدريبي السادس :

 (5ورقة عمل رقم )

سجؿ ما تعرفو عف التقكيـ كأنكاعو في الركضة في العمكد األكؿ كما تريد أف تعرفو في العمكد 
 الثاني , كسيتـ استيفاء العمكد الثالث في نياية الجمسة

 

 عممت ؟تماذا  عرف ؟تماذا تريد أن  عرف ؟تماذا 
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 (6ورقة عمل رقم )

اكتب عبارة أو كممة أو رسم أو ضع إشارة تعبر عن مشاعرك  وموقفك من نياية البرنامج  -
 التدريبي .

- .............................................................................................
...............................................................................................

...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................

...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................

.......................................................................................... 
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 التقويم: 

 اختاري اإلجابة الصحيحة من بين اإلجابات التالية :

 أنماط القكيـ كؿ مما يمي ما عدا :  -

 كؿ اإلجابات خطأ -االختبارات    د -التقكيـ النيائي    ج -التقكيـ البنائي   ب -أ 

 شركط عممية التقكيـ كؿ مما يمي ماعدا : -

 الشمكؿ  -تحديد أىداؼ التقكيـ  د -الدقة في أدكات التقكيـ   ج  -االستمرار   ب -أ

 أىمية التقكيـ تكمف في :  -

 إعداد األدكات بأقؿ جيد ككقت ككمفة -ب       كضكح أىداؼ التقكيـ  -أ 

 اقتراح الحمكؿ كالعبلج المناسبة لممشكبلت  -دقة أدكات التقكيـ د-ج       

 مف عيكب اختبار االختيار مف متعدد : -

 يستخدـ في التشخيص -ب          االستفسار عف مستكيات المعرفة -أ 

 كؿ اإلجابات صحيحة  -يحتاج ميارة مف الطفؿ لئلجابة د-ج    

 مف أدكات التقكيـ في الركضة : -

 كؿ اإلجابات صحيحة  -االختبارات د -الحافظة التقكيمية  ج -تقكيـ المنياج  ب بطاقات -أ 

 مف فكائد الحافظة التقكيمية : -

 تقكيـ البرنامج التعميمي -سرية المعمكمات ب -أ 

 تحديد الصفة بدقة  -أ كب صحيحتاف د -ج 

 مف مبادئ استخداـ المبلحظة كؿ مما يمي ماعدا : -

 استخداـ الكممات المناسبة -المبلحظة بتحديد الغرض مف  -أ 

 التركيز عمى ما نتكقع أك نكد أف نراه  -المحافظة عمى سرية المعمكمات  د -ج  

 مف استراتيجيات المبلحظة : -

 مراعاة المكضكعية  -االعتماد عمى أكثر مف مبلحظ ب -أ 

 ج ك د صحيحتاف  -العينة السمككية  د -ج 
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 مما يمي ماعدا : مف خطكات إعداد االختبار كؿ -

 صياغة األىداؼ السمككية -تحديد األىداؼ التربكية  ب -أ 

 تحديد صعكبة األسئمة -تحديد المحتكل   د -ج 

)تعطي المعممة مجمكعة كممات متشابية في صفة ما , كتطمب مف الطفؿ ذكر المختمؼ  -
 : االختباركالمتشابو( نكع ىذا 

 بالتسمسؿ كالترتي -القدرات الخاصة ب -أ 

 أ ك ج صح  -القدرات االبتكارية  د -ج 

 ضعي إشارة صح أمام العبارة الصحيحة وخطأ أمام العبارة الخاطئة :

 مزايا اختبار االختيار مف متعدد يقمؿ درجة التخميف  -
 اختبارات االستجابة الحرة يطمب فييا مف الطفؿ إكماؿ ميمة ناقصة -

 المذكرات اليكمية  المبلحظةمف استراتيجيات  -

 يد اختبارات التجميع مف ميارات التصنيؼ لدل الطفؿتز  -

 تسيـ الحافظة التقكيمي في نمك الميارات كالسمات الشخصية في المنياج  -

 مف خطكات إعداد االختبار  لبلختبارتحديد العدد الكمي   -

 اختبارات ) صح كخطأ( تعتمد عمى التجانس في المحتكل كالشكؿ  -

 ع االختبارات االبتكارية يعتبر اختبار فيـ المعاني مف أنكا -

 اختبار القدرات الخاصة تعرض المعممة صكر كجكه كتطمب مف الطفؿ التعبير عف االنفعاالت  -

 الشمكلية تتحقؽ في الحافظة التقكيمية مف خبلؿ تجميع إنتاجات الطفؿ عمى مدار العاـ . -
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 (3ممحق رقم )
 األدائية لمعممة الروضةالموضوع : بطاقة مالحظة لتحكيم الكفايات 

فاعمية برنامج مقترح قائم عمى استراتيجية التعمم النشط تقكـ الباحثة بإجراء دراسة بعنكاف  -
, كذلؾ استكماالن لمتطمبات الحصكؿ في تطوير الكفايات األدائية لمعممات رياض األطفال 

مجمكعة مف  عمى درجة الماجستير في رياض األطفاؿ , كقد قامت الباحثة بإعداد قائمة
الكفايات األدائية كالمينية التي يفترض تطكيرىا لدل معممة الركضة مف خبلؿ برنامج 

 تدريبي قائـ عمى استراتيجية التعمـ النشط .
كنظران لما تتمتعكف بو مف خبرة في ىذا المجاؿ , كلممساعدة في إنجاز ىذا البحث أرجك مف  -

 حضرتكـ التكـك بتحكيـ ىذه القائمة :

جيد  ممتاز الكفايات األدائية
 جداً 

 ضعيف وسط جيد
 

      أكالن : كفاية التخطيط

      تصكغ أىدافان سمككية بشكؿ صحيح -

      قادرة عمى إعداد خطة يكمية ) قصيرة المدل ( -

قادرة عمى إعداد خطة سنكية أك فصمية  -
 )طكيمة المدل (

     

      تختار األنشطة المناسبة لمخبرات -

تختار الكسائؿ التعميمية المناسبة لتحقيؽ  -
 األىداؼ

     

قادرة عمى تكزيع الكقت بشكؿ جيد أثناء تنفيذ  -
 النشاط

     

تحدد أساليب التقكيـ المناسبة لقياس مدل  -
 تحقؽ األىداؼ

     

      ثانيان : كفاية التنفيذ :

      ميارة التمييد -1

      كضكح التمييد كجاذبيتو -

      التمييد لؤلطفاؿمناسبة  -

      مناسبة التمييد لمخبرة -
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      ميارة الشرح : -2

يجازه  -       كضكح الشرح كا 

      مناسبة الشرح لمخبرة -

      مناسبة الشرح لخصائص األطفاؿ العمرية -

      تنكع أساليب الشرح -

      ميارة تكظيؼ الكسائؿ : -3

      مناسبة الكسائؿ لمخبرة  -

      الكسائؿ كسيكلة تكفرىابساطة  -

 

 

      ميارة طرح األسئمة : -4

      كضكح األسئمة  -

      تناسب األسئمة ك خصائص األطفاؿ  -

      تناسب األسئمة مع الخبرة -

      تناسب األسئمة مع األىداؼ -

      ميارة تحسيف إيجابات األطفاؿ  -5

      تقديـ إيحاءات  -

      لمتفكيرإتاحة الفرصة لؤلطفاؿ  -

      تكضيح كممات االستفياـ -

      إعادة األطفاؿ لئلجابات الصحيحة -

      ميارة مراعاة الفركؽ الفردية -6

      إشراؾ األطفاؿ جميعيـ في النشاط -

      إشراؾ جميع األطفاؿ بالمناقشة -

      تكزيع األسئمة عمى األطفاؿ كفقان لقدراتيـ -

      كفقان لقدرات األطفاؿ تكزيع األدكار في األنشطة -

      ميارة حيكية المعممة -7

      حركة المعممة في أثناء تنفيذ النشاط -

      تقديـ المعممة اإليحاءات المفظية  -
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      تقديـ المعممة لئليحاءات غير المفظية  -

      تكجو المعممة األطفاؿ بشكؿ جيد -

      قادرة عمى ضبط غرفة النشاط  -

      المغة لدل المعممةسبلمة  -

      ميارة الخاتمة  -8

      التعاكف مع األطفاؿ في تمخيص األفكار -

      تقكيـ معارؼ األطفاؿ -

      تقكيـ سمكؾ األطفاؿ -

      ثالثان كفاية التقكيـ:

      مناسبة التقكيـ لؤلىداؼ -

      مناسبة التقكيـ لمخبرة -

      مناسبة التقكيـ لقدرات األطفاؿ -

      تنكيع التقكيـ -

 –البنائي  –تستخدـ المعممة التقكيـ ) القبمي  -
 الختامي(

     

تكظؼ نتائج التقكيـ في تحسيف العممية التعميمية  -
 التعممية

     

 
 

 

 
  



194 
 

 (4محق رقم )م
 اختبار الكفايات األدائية لمعممة الروضة

قائـ عمى استراتيجية التعمـ النشط في تطكير تقكـ الباحثة بإعداد دراسة بعنكاف فاعمية برنامج مقترح 
استكماالن لمتطمبات الحصكؿ عمى درجة الماجستير في  –الكفايات األدائية لمعممات رياض األطفاؿ 

رياض األطفاؿ , كقد صممت الباحثة اختباران لمتعرؼ عمى مستكل المعرفة العممية لمكفايات األدائية لدل 
 معممات رياض األطفاؿ.

لما تتمتعكف بو مف خبرة في ىذا المجاؿ , كلممساعدة في إنجاز ىذه الدراسة أرجك مف حضرتكـ كنظران 
 التكـر بتحكيـ ىذا االختبار في ضكء النقاط التالية :

 صياغة عبارات االختبار . -
 مناسبة البدائؿ لكؿ فقرة مف فقرات االختبار. -

 الصحة العممية كالسبلمة المغكية . -

 -كلكـ جزيؿ الشكر-
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 البعدي (:\اختبار الكفايات األدائية ) القبمي 
 جميع الشركط التالية تدخؿ ضمف مكاصفات اليدؼ السمككي اإلجرائي , ماعدا :  .1

 أف يحدد مكاف تنفيذه         ب. أف يكضع عمى أساس نشاط المتعمميف . -أ 

 د. أف يككف قابؿ لمقياس .               ج. أف يمكف مبلحظتو .  

 أنسب المناىج في رياض األطفاؿ : .2
 أ. منياج النشاط .              ب. منياج المكاد الدراسية المنفصمة. 

 ج. منياج المشركعات .      د. منياج المكاد المترابطة .
 المنياج الذم يشكؿ أرضية لممعرفة كليس سقفان ليا البد أف يككف منياجان :  .3

 ب. ييتـ بنكعية المعرفة .         ر المعرفي . أ. مكاكبان لمتطك 
 د. أ+ ب معان .    ييتـ بكؿ المعرفة .           ج. 

" ىك أقرب  المثؿ الصيني " إذا أردت أف تطعـ جائعان , فبل تعطو سمكة بؿ عممو صيد السمؾ .4
 ترجمة إلى أسمكب التعمـ ب: 

 ب. حؿ المشكبلت .  ستقراء .                     أ. اال
 د. التعاكف.                  االستنباطج . 

 األىداؼ السمككية الجيدة تصؼ : .5
 أ. نكاتج التعمـ                     ب. سمكؾ المعممة .

 سمكب التقكيـ المناسب.ج. أنشطة التعمـ .                 د. أ
 معايير اختار المحتكل في رياض األطفاؿ :  .6

 أ. الداللة كاألىمية.           ب. االنتقاؿ مف المعمـك إلى المجيكؿ.
 د. التحميؿ.   األمكر الحسية. ج. االعتماد عمى 

 تشتؽ مصادر األىداؼ التربكية في تخطيط مناىج رياض األطفاؿ مف :  .7
 ب. التصميـ لتنفيذ المشركع .       أ. اختيار المشركع.         

 ج. الخبرات العممية.                ج. كؿ ما سبؽ صحيح. 
 يتألؼ اليدؼ السمككي في رياض األطفاؿ مف :  .8

 ب. الشرط.  معيار.                         أ ال
 ان.ج. الفعؿ                            ج. أ+ ب + ج مع

 األىداؼ المعرفية ) تذكر كفيـ كتطبيؽ كعمميات عقمية عميا ( :  بشمكليةاألسئمة التي تيتـ  .9
 أ. الخيار مف بديميف .              ب. أسئمة الصكاب كالخطأ.

 مف بدليف كأسئمة الصكاب كالخطأ.  االختيارج. أسئمة التكميؿ .                  د. 
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 مايمي , ماعدا :تصنؼ األىداؼ السمككية إلى  .,1
 أ . أىداؼ معرفية .                       ب. أىداؼ انفعالية.

 ج. أىداؼ حسية حركية.                  د. أىداؼ شمكلية كخاصة.
 دكر المعممة في تنفيذ المناقشة : .11

 أ. تبدأ المناقشة.                       ب. تحديد كقت إجراء المناقشة .
 د. تحديد أساليب المكافآت كالمعززات.                     ج. إإثارة الحماس.

 مف أنكاع األسئمة في أسمكب الحكار كالمناقشة:  .12
 ب. أسئمة تكضيحية . تدعاء.                      أ. أسئمة اس

 د. أسئمة شرح. عان .                       ج. أ + ب م
 سؤاؿ مما يمي ال ينتمي لؤلسئمة مفتكحة النياية :  .13

 أ. ىؿ يمكنؾ تصنيؼ ىذه المكعبات كفقان لشكميا ؟  
 ب. كيؼ يمكنؾ تصنيؼ ىذه األدكات ؟     
 يحدث لمحكـ عندما تشكل؟  ما الذمد.     اذا تبلحظ؟                   ج. م

 عدا : دكر المعممة في أثناء تنفيذ التعمـ االكتشافي ما يمي  .14
 .لبلكتشاؼب. تييئ البيئة المناسبة  طفاؿ في عممية االكتشاؼ .     أ. تشارؾ األ

 ج. تقدـ المعمكمات الصحيحة لؤلطفاؿ .        د. تشجع األطفاؿ عمى االكتشاؼ.
 ) السيارات كالدكاليب كالساعة كالكرة( ىي مكاد لتعرؼ:   .15

 ختبلؼ حركة األشياء. أ اختبلؼ أشكاؿ األشياء.                   ب. ا
 ج. اختبلؼ سرعة األشياء .               د. أ+ ب معان.

 مف مراحؿ تدريب الحكاس :  .16
 أ. تفاعؿ الطفؿ مع البيئة .            ب. تصنيؼ األشياء .
 ج. تعرؼ األشياء مف خبلؿ الحكاس.     د. أ + ب معان .

 كي : كاحد ليس مف النشاطات التي تحسف التآزر الحسي الحر  .17
 .                       ب. كضع األكتاد في لكحة األكتاد.  األثرأ . متابعة 

 ج. المعب بالرمؿ.                     د . الطرؽ.
 مف طرائؽ التدريس التفاعمي :  .18

 أ . المحاضرة.                         ب. العركض البصرية .
 كؿ ماسبؽ صحيح.ج. الطريقة الحكارية.                 د. 

 مف شركط اختيار األلعاب في رياض األطفاؿ:  .19
 ب. تحديد عدد البلعبيف .   مصنكعة مف مكاد رخيصة      أ.أف تككف
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 ج. تحديد قكاعد المعبة .                      د . تحديد اسـ المعبة.
 مف خصائص الشرح الناجح لمعممة الركضة :  .,2

 ف يترؾ لؤلطفاؿ حرية إبداء الرأم.ب. أ يككف مكجزان .        أ .أف 
 د. ب + ج معان .        أف يتيح لؤلطفاؿ طرح أفكارهج. 

 مف خصائص األفعاؿ اإلدارية في مرحمة ماقبؿ المدرسة:  .21
 أ . الفائدة .                                ب. الصدؽ. 

 ج. السمبية..               د. الفيـ .
 دؿ عمى أف الطفؿ أسيئ إليو انفعاليان : أم مف السمككيات التالية ت .22

 ب. سمكؾ مخرب.   .                      انطكائيأ . سمكؾ 
 ج. تناسؽ حركي ضعيؼ مقارنة بالعمر .  د كؿ ماسبؽ صحيح.

 تقسـ البيئات المؤثرة في النمك الفردم إلى :  .23
 بالجنيف .أ . بيئة ماقبؿ الكالدة ) البيئة الداخمية(     ب. البيئة المحيطة 
 ج. البيئة بعد الكالدة ) البيئة الخارجية ((    د. أ + ج معان .

 مراحؿ الذكاء عند بياجيو :  .24
 . ثبلثةأ . أربعة                                    ب. 

 ج . ستة .                                   د. خمسة. 
 مف أىـ أعراض ضعؼ االنتباه عند الطفؿ :  .25

 أ . غالبان ما يفشؿ في إنياء أك إكماؿ مابدأ بو . 
 ب. االنتقاؿ السريع مف نشاط إلى آخر .      

 ج. التصرؼ قبؿ التفكير.                         د. كؿ ماسبؽ صحيح.
 تنطمؽ منتسكرم في فكرىا التربكم مف مبادئ كىي :  .26

 النظرية . أ . المنطؽ كالمعرفة .                             ب.
 ج. التركيز عمى الكممة .                         د. البيئة المعدة كالمييئة. 

 مبادئ ديكم في مجاؿ تربية الطفؿ تقكـ عمى :  .27
 طفاؿ تحمؿ المسؤكلية كالمشاركة ب. تعكيد األ  إثارة ميكؿ األطفاؿ .  أ . ضركرة 

 ية(   د. كؿ ماسبؽ صحيحج. االىتماـ بالنكاحي ) الجسمية كالعقمية كاالنفعال
 المرحمة التي تمتد مف الكالدة حتى العاميف تسمى  :  .28

 أ . الحسية الحركية .                     ب. مرحمة ما قبؿ العمميات الصكرية. 
 ج. المرحمة الحدسية .                  د. كؿ ماسبؽ خطأ .
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 يتصؼ تفكير الطفؿ في مرحمة رياض األطفاؿ بأنو :  .29
 متعدد الصكر كاألشكاؿ . -
 غير مرف . -

 محككـ بالفشؿ . -

 متفاعؿ مع نفسو . -

 أثبتت الدراسات أف نمك الجمؿ عند الطفؿ يزداد طكالن  مع النمك بدءان مف :  .,3

 سنة كنصؼ إلى خمس سنكات . –سنة إلى أربع سنكات .                 ب  –أ 
 ماسبؽ خاطئ . كؿ -سنة كنصؼ إلى ثبلث سنكات .        د  –ج 

 يستخدـ الطفؿ معظـ أعضاء الجسـ ألداء نشاط حركي . لذا فنشاطو : .31
 مؤذم  -غير مفيد                                       ب -أ
 غير منظـ  -غير ىادؼ                                    د  -ج

 مف أكثر الجمؿ شيكعان لدل األطفاؿ :  .32
 ب. الجمؿ الكصفية .                             أ . الجمؿ الخبرية .      

 ج. الجمؿ االستفيامية.                               د. الجمؿ الفعمية.
 نمك التفكير عند الطفؿ يسير جنبُا إلى جنب مع نمك :  .33

 حب اآلخريف .  -سعة الخياؿ .                              د  -أ
 اإلدراؾ .  -ج                    حب التعمـ .           -ب

 أفضؿ استراتيجية تعميمية تعممية في رياض األطفاؿ :  .34
 العركض التكضيحية بأنكاعيا .          ب. أسمكب الحكار كالمناقشة . -أ         

 مي كحاجات األطفاؿ. يد. حسب المكقؼ التعمكالتعمـ الفردم .  ج. أسمكب االكتشاؼ

 لمتقكيـ في رياض األطفاؿ : مف األىداؼ المباشرة  .35
 أ. تشخيص الصعكبات التي تعترض طفؿ الركضة كالمعممة

 ب. اختبار صحة الفركض التي تقـك عمييا عممية التقكيـ .    
 ج. الكشؼ عف أسباب نجاح كفشؿ العممية التربكية. 

 د. معرفة المعممة ما بمغو األطفاؿ مف نمك   
 مف أىداؼ اختبارات تفسير الصكر :  .36

 أ . التعبير المفظي .                              ب. اإلدراؾ المكاني. 
 ج. اإلدراؾ الزماني.                             د. التعبير الحركي.

 يعد تمخيص األفكار األساسية كاستخبلص النتائج مف االختبارات :  .37
 ة,أ. الشفكية.                                   ب. المكضكعي
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 ج. التشخيصية.                            د. المقالية.
 مف خطكات إعداد االختبار كؿ مما يمي ماعدا : .38

 صياغة األىداؼ السمككية -تحديد األىداؼ التربكية  ب -أ     
 تحديد صعكبة األسئمة -تحديد المحتكل   د -ج

 جميع العبارات التالية تشير إلى تعريؼ التقكيـ ,, ماعدا:  .39
 أ . عممية تشخيص كعبلج ككقاية.           

 ب. عممية منظمة لتحديد مدل تحقؽ األىداؼ التربكية.  
ج. كضكح الحمكؿ المناسبة لمتعرؼ عمى نكاحي الضعؼ كاالستفادة مف نكاحي القكة .     د. 

 قياس مدل النمك المعرفي لدل األطفاؿ. 
 : ػيعد التقكيـ مدخبلن ل .,4

 مككية . أ . تعديؿ األىداؼ الس
 ب. تحسيف عممية التعمـ.                

 ج. تحديد نكاحي القكة كالضعؼ في العممية التعميمية. 
 .    ان ماتـ ذكره سابقد . كؿ 

 -انتيت األسئمة  -
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 (5ممحق رقم )
 القبمي / البعدي بصورتو النيائيةاالختبار التحصيمي 

 جميع الشركط التالية تدخؿ ضمف مكاصفات اليدؼ السمككي اإلجرائي , ماعدا:  .1
 أف يحدد مكاف تنفيذه         ب. أف يكضع عمى أساس نشاط المتعمميف . -أ

 ج. أف يمكف مبلحظتو .                     د. أف يككف قابؿ لمقياس .

 أنسب المناىج في رياض األطفاؿ : .2
 ب. منياج المكاد الدراسية المنفصمة.                      أ. منياج النشاط .    

 د. منياج المكاد المترابطة .ج المشركعات .                ج. منيا
 المنياج الذم يشكؿ أرضية لممعرفة كليس سقفان ليا البد أف يككف منياجان :  .3

 . أ. مكاكبان لمتطكر المعرفي .               ب. ييتـ بنكعية المعرفة
 ج. ييتـ بكؿ المعرفة .                     د. أ+ ب معان .

المثؿ الصيني " إذا أردت أف تطعـ جائعان , فبل تعطو سمكة بؿ عممو صيد السمؾ " ىك أقرب  .4
 ترجمة إلى أسمكب التعمـ ب: 

 أ. االستقراء .                              ب. حؿ المشكبلت .
 د. التعاكف.                   .            االستنباطج . 

 األىداؼ السمككية الجيدة تصؼ : .5
 أ. نكاتج التعمـ                              ب. سمكؾ المعممة .

 ج. أنشطة التعمـ .                           د. أسمكب التقكيـ المناسب.
 معايير اختار المحتكل في رياض األطفاؿ :  .6

 ب. االنتقاؿ مف المعمـك إلى المجيكؿ.                        أ. الداللة كاألىمية.  
 د. التحميؿ.  د عمى األمكر الحسية.           ج. االعتما

 تشتؽ مصادر األىداؼ التربكية في تخطيط مناىج رياض األطفاؿ مف :  .7
 أ. اختيار المشركع.                           ب. التصميـ لتنفيذ المشركع .

 برات العممية.                          ج. كؿ ما سبؽ صحيح. ج. الخ
 يتألؼ اليدؼ السمككي في رياض األطفاؿ مف :  .8

 أ المعيار.                                     ب. الشرط.
 ج. الفعؿ                                      ج. أ+ ب + ج معان.
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 ؼ المعرفية ) تذكر كفيـ كتطبيؽ كعمميات عقمية عميا ( : األسئمة التي تيتـ بشمكلية األىدا .9
 أ. الخيار مف بديميف .                      ب. أسئمة الصكاب كالخطأ.

 مف بدليف كأسئمة الصكاب كالخطأ.  االختيارج. أسئمة التكميؿ .      د. 
 تصنؼ األىداؼ السمككية إلى مايمي , ماعدا : .,1

 ب. أىداؼ انفعالية.               أ . أىداؼ معرفية .        
 ج. أىداؼ حسية حركية.                  د. أىداؼ شمكلية كخاصة.

 دكر المعممة في تنفيذ المناقشة : .11
 أ. تبدأ المناقشة.                           ب. تحديد كقت إجراء المناقشة .

 أساليب المكافآت كالمعززات.ج. إإثارة الحماس.                        د. تحديد 
 مف أنكاع األسئمة في أسمكب الحكار كالمناقشة:  .12

 أ. أسئمة استدعاء.                         ب. أسئمة تكضيحية .
 د. أسئمة شرح. عان .                         ج. أ + ب م

 سؤاؿ مما يمي ال ينتمي لؤلسئمة مفتكحة النياية :  .13
ىذه المكعبات كفقان لشكميا ؟       ب. كيؼ يمكنؾ تصنيؼ ىذه أ. ىؿ يمكنؾ تصنيؼ 

 األدكات ؟
يحدث لمحكـ عندما  ما الذمج. ماذا تبلحظ؟                                          د. 

 تشكل؟ 
 دكر المعممة في أثناء تنفيذ التعمـ االكتشافي ما يمي عدا :  .14

 .لبلكتشاؼب. تييئ البيئة المناسبة    أ. تشارؾ األطفاؿ في عممية االكتشاؼ .     
 ج. تقدـ المعمكمات الصحيحة لؤلطفاؿ .        د. تشجع األطفاؿ عمى االكتشاؼ.

 ) السيارات كالدكاليب كالساعة كالكرة( ىي مكاد لتعرؼ:   .15
 أ اختبلؼ أشكاؿ األشياء.                   ب. اختبلؼ حركة األشياء. 

 د. أ+ ب معان.              ج. اختبلؼ سرعة األشياء . 
 كاحد ليس مف النشاطات التي تحسف التآزر الحسي الحركي :  .16

 .                       ب. كضع األكتاد في لكحة األكتاد.  األثرأ . متابعة 
 ج. المعب بالرمؿ.                     د . الطرؽ.

 مف طرائؽ التدريس التفاعمي :  .17
 ب. العركض البصرية .               أ . المحاضرة.          

 ج. الطريقة الحكارية.                 د. كؿ ماسبؽ صحيح.
 مف شركط اختيار األلعاب في رياض األطفاؿ:  .18
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 أ.أف تككف مصنكعة مف مكاد رخيصة              ب. تحديد عدد البلعبيف .
 تحديد اسـ المعبة. ج. تحديد قكاعد المعبة .                               د .

 مف خصائص الشرح الناجح لمعممة الركضة :  .19
 أ .أف يككف مكجزان .                             ب. أف يترؾ لؤلطفاؿ حرية إبداء الرأم.

 ج. أف يتيح لؤلطفاؿ طرح أفكارىـ.            د. ب + ج معان .
 تنطمؽ منتسكرم في فكرىا التربكم مف مبادئ كىي :  .,2

 نطؽ كالمعرفة .                             ب. النظرية .أ . الم
 ج. التركيز عمى الكممة .                         د. البيئة المعدة كالمييئة. 

 مبادئ ديكم في مجاؿ تربية الطفؿ تقكـ عمى :  .21
 ب. تعكيد األطفاؿ تحمؿ المسؤكلية كالمشاركة .  إثارة ميكؿ األطفاؿ .      أ . ضركرة 

 ج. االىتماـ بالنكاحي ) الجسمية كالعقمية كاالنفعالية(   د. كؿ ماسبؽ صحيح
 المرحمة التي تمتد مف الكالدة حتى العاميف تسمى  :  .22

 أ . الحسية الحركية .                             ب. مرحمة ما قبؿ العمميات الصكرية. 
 . كؿ ماسبؽ خطأ .ج. المرحمة الحدسية .                            د

 يتصؼ تفكير الطفؿ في مرحمة رياض األطفاؿ بأنو :  .23
 غير مرف . -متعدد الصكر كاألشكاؿ .ب -أ

 متفاعؿ مع نفسو . -محكـك بالفشؿ .د -ج

 أثبتت الدراسات أف نمك الجمؿ عند الطفؿ يزداد طكالن  مع النمك بدءان مف :   .24

 سنة كنصؼ إلى خمس سنكات . –سنة إلى أربع سنكات .                 ب  –أ 
 كؿ ماسبؽ خاطئ . -سنة كنصؼ إلى ثبلث سنكات .        د  –ج 

 يستخدـ الطفؿ معظـ أعضاء الجسـ ألداء نشاط حركي . لذا فنشاطو : .25
 مؤذم  -غير مفيد                                       ب -أ
 غير منظـ  -غير ىادؼ                                    د  -ج

 

 مف أكثر الجمؿ شيكعان لدل األطفاؿ :  .26
 أ . الجمؿ الخبرية .                                   ب. الجمؿ الكصفية .

 ج. الجمؿ االستفيامية.                               د. الجمؿ الفعمية.
 نمك التفكير عند الطفؿ يسير جنبُا إلى جنب مع نمك :  .27

 حب اآلخريف .  -سعة الخياؿ .                              د  -أ
 اإلدراؾ .  -ج                  حب التعمـ .             -ب
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 أفضؿ استراتيجية تعميمية تعممية في رياض األطفاؿ :  .28
 ب. أسمكب الحكار كالمناقشة .      العركض التكضيحية بأنكاعيا .     -أ

 ج. أسمكب االكتشاؼ كالتعمـ الفردم .        د. حسب المكقؼ التعممي كحاجات األطفاؿ. 

 مف األىداؼ المباشرة لمتقكيـ في رياض األطفاؿ :  .29
 أ. تشخيص الصعكبات التي تعترض طفؿ الركضة كالمعممة

 تقكيـ .ب. اختبار صحة الفركض التي تقكـ عمييا عممية ال
 ج. الكشؼ عف أسباب نجاح كفشؿ العممية التربكية. 

 د. معرفة المعممة ما بمغو األطفاؿ مف نمك
 مف أىداؼ اختبارات تفسير الصكر :  .,3

 أ . التعبير المفظي .                              ب. اإلدراؾ المكاني. 
 ر الحركي.ج. اإلدراؾ الزماني.                             د. التعبي

 يعد تمخيص األفكار األساسية كاستخبلص النتائج مف االختبارات :  .31
 أ. الشفكية.                                   ب. المكضكعية,

 ج. التشخيصية.                            د. المقالية.
 مف خطكات إعداد االختبار كؿ مما يمي ماعدا : .32

 صياغة األىداؼ السمككية -تحديد األىداؼ التربكية  ب -أ
 تحديد صعكبة األسئمة -تحديد المحتكل   د -ج

 جميع العبارات التالية تشير إلى تعريؼ التقكيـ ,, ماعدا:  .33
 أ . عممية تشخيص كعبلج ككقاية.  

 ب. عممية منظمة لتحديد مدل تحقؽ األىداؼ التربكية. 
ج. كضكح الحمكؿ المناسبة لمتعرؼ عمى نكاحي الضعؼ كاالستفادة مف نكاحي القكة .     د. 

 قياس مدل النمك المعرفي لدل األطفاؿ. 
 مف خصائص الشرح الناجح لمعممة الركضة :  .34

 ب. أف يترؾ لؤلطفاؿ حرية إبداء الرأم.     .أ .أف يككف مكجزان 
 د. ب + ج معان       ج. أف يتيح لؤلطفاؿ طرح أفكارىـ.      

 يعد التقكيـ مدخبلن ؿ:  .35
 أ . تعديؿ األىداؼ السمككية .                          ب. تحسيف عممية التعمـ.         

 ج. تحديد نكاحي القكة كالضعؼ في العممية التعميمية.    د . كؿ ماتـ ذكره سابقأن .   
 -انتيت األسئمة  -
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 (6ممحق رقم )

 ظة بصورتيا النيائيةبطاقة المالح
 بطاقة مالحظة لتحكيم الكفايات األدائية لمعممة الروضةالموضوع : 

فاعمية برنامج مقترح قائم عمى استراتيجية التعمم النشط تقكـ الباحثة بإجراء دراسة بعنكاف  -
, كذلؾ استكماالن لمتطمبات الحصكؿ في تطوير الكفايات األدائية لمعممات رياض األطفال 

درجة الماجستير في رياض األطفاؿ , كقد قامت الباحثة بإعداد قائمة مجمكعة مف عمى 
الكفايات األدائية كالمينية التي يفترض تطكيرىا لدل معممة الركضة مف خبلؿ برنامج 

 تدريبي قائـ عمى استراتيجية التعمـ النشط .
ز ىذا البحث أرجك مف كنظران لما تتمتعكف بو مف خبرة في ىذا المجاؿ , كلممساعدة في إنجا -

 حضرتكـ التكـك بتحكيـ ىذه القائمة :

جيد  ممتاز الكفايات األدائية
 جداً 

 ضعيف وسط جيد
 

      أكالن : كفاية التخطيط

      تصكغ أىدافان سمككية بشكؿ صحيح .1

      قادرة عمى إعداد خطة يكمية ) قصيرة المدل ( .2

      تختار األنشطة المناسبة لمخبرات .3

تختار الكسائؿ التعميمية المناسبة لتحقيؽ  .4
 األىداؼ

     

قادرة عمى تكزيع الكقت بشكؿ جيد أثناء تنفيذ  .5
 النشاط

     

تحدد أساليب التقكيـ المناسبة لقياس مدل  .6
 تحقؽ األىداؼ

     

      ثانيان : كفاية التنفيذ :

      ميارة التمييد .1

      كضكح التمييد كجاذبيتو -

      التمييد لؤلطفاؿمناسبة  -

      مناسبة التمييد لمخبرة -
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      ميارة الشرح : .2

      مناسبة الشرح لمخبرة -

      مناسبة الشرح لخصائص األطفاؿ العمرية -

      تنكع أساليب الشرح -

      ميارة تكظيؼ الكسائؿ : .3

      مناسبة الكسائؿ لمخبرة  -

      بساطة الكسائؿ كسيكلة تكفرىا -

      ميارة طرح األسئمة : .4

      كضكح األسئمة  -

      تناسب األسئمة ك خصائص األطفاؿ  -

      تناسب األسئمة مع الخبرة -

      ميارة تحسيف إيجابات األطفاؿ  .5

      تقديـ إيحاءات  -

      إتاحة الفرصة لؤلطفاؿ لمتفكير -

      إعادة األطفاؿ لئلجابات الصحيحة -

      الفركؽ الفرديةميارة مراعاة  .6

      إشراؾ األطفاؿ جميعيـ في النشاط -

      تكزيع األسئمة عمى األطفاؿ كفقان لقدراتيـ -

تكزيع األدكار في األنشطة كفقان لقدرات  -
 األطفاؿ

     

      ميارة حيكية المعممة .7

      تقديـ المعممة اإليحاءات المفظية  -

      تقديـ المعممة لئليحاءات غير المفظية  -

      قادرة عمى ضبط غرفة النشاط  -

      سبلمة المغة لدل المعممة -

      ميارة الخاتمة  .8

      التعاكف مع األطفاؿ في تمخيص األفكار -

      تقكيـ معارؼ األطفاؿ -

      تقكيـ سمكؾ األطفاؿ -
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      ثالثان كفاية التقكيـ:

      التقكيـ لؤلىداؼمناسبة  -

      مناسبة التقكيـ لمخبرة -

      مناسبة التقكيـ لقدرات األطفاؿ -

      تنكيع التقكيـ -

تكظؼ نتائج التقكيـ في تحسيف العممية  -
 التعميمية التعممية
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 (7ممحق رقم )
 قائمة بأسماء السادة المحكمين

البرنامج  الجامعة القسم االسم
 التدريبي

االختبار 
 التحصيمي

بطاقة 
 المالحظة

 
 أ.د أسما الياس

المناىج كطرائؽ 
 التدريس

     دمشؽ

       دمشؽ تربية الطفؿ د. رانيا صاصيبل

       دمشؽ تربية الطفؿ د.محمد تركك

مصطفى  د.
 الحسيف  

      دمشؽ تربية الطفؿ

       دمشؽ تربية الطفؿ د. مريياف كمش

      دمشؽ تربية د. كائؿ النابمسي
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Research Summary In English: 
The Headline : 
The Efficiency Of A Suggested ProgrammeBeased On The Strategy 

Of Active Learning In Developing The Kindergarten Teacher 
Performatve Qualifications. 

 
THIS STUDY COMPISES OF TWO Sections; First Section Is Devoted To 
Theoretical Study, Including Six Chapters.Researcher . 
in first chapter; discusses study – subject, its importance, its aims, its 
assumptions, its changes and procedure terminologies. 
In the second chapter; she views previous literature which in the filed of 
teachers competences. 
In the third chapter; is devoted to speak about educational competences: 
concept, ways of deriving them and teaching competences dealt with by this 
study such as plan, implement and assessment.  
As for Second Section: it is devoted to field study which has been completed 
by two chapters. 
In The first chapter: researcher talks about procedures of field study, such as 
making study tools(checklist,theoretical knowledge test, chick lest card). Then 
researcher has defined how to apply tools of study such as practical education 
supervisors and class notes card by the researcher, by portraying three class 
positions for each class teacher. Second Chapter; (Data Analysis ,Finding 
Results And Explaining It). To Ensure The Validity Of The Study Instruments( 
Checklist,Theoretical Knowledge Test, Chick Lest Card) The Instruments Were 
Submitted For Evaluation Committee Of (Referees From University Professors 
From The Damascus University Professors And Albaath University In The Syrian 
Arab Republic. 
The Reliability Was Checked Through The Employment Of(Kronback-Alpha). 

1- Introduction: the stage of kindergarten is one of the most important 
stages in forming the individual beacouse in this stage they acquire a lote of 

the familiar and social experiences which will cant ribute in building his/ her 

personality in the future .  
2- The Problem of the study: 

The problem of the study is stated as follows:  
Whate is the effeciency of a Suggested ProgrammeBeased On The Active 

Learning strategy for improving  The Kindergarten Teacher ’s Performatve 

competence?. 
3- The research importance:  

The importance of preparing the kindergarten teacher giving her the perfect 
training whether it is before or during her work , improving her competence 
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,and making sure that she has got the performal and professional qualifications 
, so that it increases her ability to attain the education process aims. 
The importance of active learning strategy as aform of modern learning forms 
which considers the learner to hub the educational process and that increases 
the learning efficiency . 

4- Limitation of the Study: 
 The Study is Limited to:  
1- Design a programme in the active learning for improving the kindergarten 

teachers ‘performal competence. 

Examate the  programme‘2- s efficiency and it is ability to attain the required 

aims .  
5- Hypotheses of the study:   

1. There are no statistically significant differences at level (0.05) 
between the mean scores of the sample of the study on the pre-test 
and those of the post test on the achievement test of the program.   

2. There are no statistically significant differences at level (0.05) 
between the mean scores of the sample of the study befor and after 
applying the programme on the knowledge test .  

6- Sample of the study:  
The sample of the study has been divided into two groups.  
One randomly (40) teachers in damascouse of kindergarten teachers , (20) 
teachers as a experimental group , (20) teachers as regulated group. 

7- Instruments of the study:  
Achievement test of the theoretical aspect of the program (prepared by the 
researcher).  

An observation sheet for the kindergarten teachers ‘performal competence. 

8- Results of the study : 
1- There are no differences with statistics significance between the 

experimental group teachers‘ degrees average who have got the 

programme and the regulated group teachers‘ degrees average for the 

favour of the sample members of the experimental group. 
2-  There are differences with statistics significance between the 

experimental group teachers‘ degrees average before applying the 

programme on the knowledge test and after  for the favour of the 
subsequent applying. 
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