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  الكفایات التدریسیة الالزمة لمعلمات مرحلة ما قبل المدرسة
  نماذج المنھج للقرن الحادي والعشرینفي ضوء تطویر 

  
  یحیى حسین أبو حرب .أ

  جامعة السلطان قابوس
  ق تدریسأستاذ مساعد مناھج وطر

  
  بحثال ملخص

إعداد معلمة األطفال وتزویدھا بالكفایات الضروریة الالزمة للتعامل مع المعرفة من تھتم برامج الطفولة المبكرة ب
كما أن التنظیمات الحدیثة لمناھج األطفال أصبحت بحاجة إلى معلمات یمتلكن ،جھة ، ومع األطفال من جھة ثانیة 

   .خطیط المنھج وتنفیذه وتقویمھقدرا كبیرا من الكفایات التدریسیة في مجاالت ت
لمعلمات المدیرات واعلى وجھات نظر طالعاال عالوة على،سیة إعداد قائمة بالكفایات التدریإلى  ھدفت الدراسة

  : عن األسئلةأجابت و .سلطنة عمان لتقدیر مدى حاجتھن لھذه الكفایات في 
حلة ما قبل المدرسة كي یتمكن من تنفیذ ما الكفایات التدریسیة الرئیسة والفرعیة الالزمة لمعلمات مر.١

  مناھج حدیثة ، وتفاعل بناء مع األطفال ؟
  ؟ ألفراد عینة الدراسةما أكثر الكفایات التدریسیة الرئیسة أھمیة بالنسبة .٢
( الوظیفة ھل تختلف الكفایات التدریسیة الرئیسة والفرعیة الالزمة لمعلمات ما قبل المدرسة باختالف .٣

  ؟) ثانویة ، دبلوم ، بكالوریوس(باختالف المؤھل العلمي أو ) مدیر، معلم
المنھج  متاستخدو معلمة ومدیرة یعملن في القطاعین الحكومي والخاص بوالیة مسقط،) ٤٨(بلغت عینة الدراسة 
 كفایات رئیسةكفایة موزعة على خمس " ٨٥"لكفایات التدریسیة بلغ عددھا إلى إعداد قائمة با الوصفي ، وخلصت

وكفایة ربط األفكار والمعلومات واستخدامھا في  فرعیة،) كفایة ١٨( التخطیط وتنظیم األنشطة وتضمنت یةكفا:ھي
فرعیة ) كفایة  ٢٠(وكفایة حل المشكالت والعمل مع اآلخرین واحتوت  ،فرعیة ) كفایة ١٦(التعلیم واشتملت على 

) كفایة ١٥(استخدام التقانة وتضمنت  وكفایة ة،فرعی) كفایة ١٦(جمع وتنظیم البیانات وتحلیلھا وتضمنت  ، وكفایة
تصدرت كفایات و ،حاجة المعلمات الماسة لجمیع الكفایات التدریسیة المقترحة نتائج الدراسة وأظھرت فرعیة،

التخطیط  كفایات خرین ،ربط األفكار والمعلومات واستخدامھا في التعلیم ، وكفایات حل المشكالت والعمل مع اآل
 استخدام التقانة وكفایات جمع وتنظیم البیانات وتحلیلھا قائمة الكفایات التدریسیة، وجاءت كفایات طةوتنظیم األنش

معلمات أثرا للوظیفة في تقدیر الكفایات الالزمة لل )ت(اختبار  ولم تظھر نتائج،  في نھایة قائمة الكفایات المقترحة
 التدریسیة في تحدید الكفایاتكبیرا للمؤھل العلمي  أن ھناك دورا ، وقد أظھرت نتائج تحلیل التباین األحادي

  .الالزمة لمعلمات ما قبل المدرسة

Abstract
Childhood programs pay a great deal of attention to preparing the children’s 
female teacher and providing her with the competencies necessary for dealing 
with knowledge on side and children on the other side. Also, children modern 
curricula need teachers who have sufficient teaching competencies in the fields 

of designing, executing and evaluating the curriculum.
The study aimed at preparing a list of the teaching competencies as well as 
surveying the viewpoints of female principals and teachers in the Sultanate of 
Oman to assess their needs for these competencies. The study answered the 

following questions:
١.What are the main and sub-teaching competencies necessary for the 

pre-school stage female teachers to be able to execute the modern curricula 
and interact effectively  with children?

٢.What are the most important sub-competencies for the sample of the 
study?

٣.Do main and sub-competencies differ due to job (teacher/ principal) or 
degree (secondary, Diploma, B.A)

The sample of the study consisted of (48) female principals and teachers 
working in  the governmental and private sectors in Muscat. The study utilized 
the descriptive method and it came up with a list of eighty-five teaching 
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competencies distributed over five main competencies: planning and organizing 
activities which included (18) sub-competencies, connecting ideas and 
information and using it in teaching which included (16) sub-competencies, 
problem-solving and working with others which included (20) sub-competencies, 
gathering, organizing and analyzing data which included  (15) sub-
competencies and using technology which includes ( 16 ) competencies . The 
study revealed teachers’ need for all the suggested main and sub-
competencies. On top of these competencies came the need for connecting 
ideas and information, problem solving and working with others and planning 
and organizing activities. The competences of Gathering, organizing and 
analyzing data came at the end of the list. T-Test results did not reveal any 
differences in assessing the competencies due the effect of job. One-way 
analysis of variance revealed an evident role for degree in identifying the 

competencies necessary for pre-school stage female teachers.    

  :ـةمقدم
ما قبل المدرسة یزداد اتساعا على رقعة الخریطة التربویة عالمیا وعربیا ، األمر الذي حدا  ةلقد بدأ مفھوم تربی

أن بأن تضع أھمیة تعلیم الطفولة المبكرة ضمن أولویات أھدافھا التربویة ؛ إیمانا من ھذه الدول إلى ببعض الدول 
بل المدرسة ، لذا وضعت قتحسین التعلیم في مرحلة ما  إلىند بالدرجة األولى تطویر التعلیم بصورة عامة یست

نموھم  للوفاء باالحتیاجات المتغیرة لألطفال في مختلف مراحلالمناھج التربویة المتطورة لھذه المرحلة العمریة 
.وتطورھم

وتزویدھا بالكفایات الضروریة وال یخفى على المشتغلین ببرامج الطفولة المبكرة أھمیة إعداد معلمة األطفال 
الالزمة للتعامل مع المعرفة من جھة ، ومع األطفال من جھة ثانیة ، لذا قامت الكلیات المعنیة بإعداد معلمات 
مرحلة ما قبل المدرسة بتصمیم البرامج التربویة وفق منحى الكفایات والمھارات ، انطالقا من أن المعلمین 

ایات لتطویر قدرات األطفال في أثناء تعلیمھم ، حیث ستقوم المعلمات بتنفیذ المھام سیستخدمون ھذه المھارات والكف
  :الرئیسة التالیة 

  .تنظیم النشاطات التي تتفق واحتیاجات األطفال ومصالحھم )١(
.تقدیم فرص تعلم حقیقیة لألطفال وحثھم على مواجھة التحدیات ضمن مستویاتھم )٢(
.البراعة في األداء  تشجیع األطفال بذل الجھد للوصول إلى)٣(
.تقدیم األنشطة التي تحوز اھتمام األطفال وتحفزھم على العمل )٤(

( Quebec Education Program,2002) 
  :كما إن معلمات ما قبل المدرسة معنیات بالتعامل مع األطفال في المراحل العمریة التالیة 

 سنوات  ٣-٢(مرحلة الحضانة (Nursery  
 سنوات  ٤– ٣.٥(ما یسمى بالروضة مرحلة ریاض األطفال أو (KG1
 سنوات ٦أقل من  -٤.٥(مرحلة التمھیدي(  KG2  

لذا فإن نجاح مھمة ھذه المعلمة ال یتحقق إال من خالل نجاحھا في تعلیم ھذه المستویات المتباینة ، مما یتطلب 
المتقدمة أھمیة ھذا اإلعداد فسارعت  ومن ھنا  أدركت الدول. للتطور والتحدیث  إعدادا مسبقا رفیع المستوى قابًال

  إلى طرح برامج متنوعة للمعلمات قبل الخدمة وفي أثنائھا 
  )٤٣٦:  ١٩٩٥بدر ، (                                                                               

بل المدرسة یختلف عن سواھا من وتذكر العدید من الدراسات والبحوث والكتب المرجعیة، أن إعداد معلمة ما ق
المعلمات اللواتي یتم إعدادھن للتعامل مع المراحل الدراسیة األخرى ، نظرا ألن ھناك سمات شخصیة محددة، 
وأدوارا متشعبة تتطلب القیام بمھام متداخلة یصعب حصرھا ، فمن دور األمومة التي تعزز القیم اإلنسانیة لدى 

سنة ، مرورا  إلى دور المعلمة الحریصة على نقل المعرفة لتحقیق النمو المتكامل األطفال باعتبارھا القدوة الح
للطفل، منتھیة بدور المدیرة والموجھة لعملیات التعلم والتعلیم، وھذه األعباء تتطلب إعدادا جیدا للمعلمات قبل 

  )  ١٤٣:  ١٩٩٧الناشف ،( انخراطھن في المھنة
ل المدرسة أصبح یتطلب الیوم إعداد معلمات یتمتعن بكفایات عالیة تسمح لھن مما سبق یتبین أن رعایة أطفال ما قب

  :بأداء األمانة على الوجھ األكمل ، فأصبحت برامج تأھیلھن تشتمل على 
 الذي یھدف إلى تزوید المعلمات بالمھارات والقدرات العلمیة: اإلعداد العلمي.  
 ائق البحث عن حقائق العلوم ومھاراتھاالھادف إلى تزوید المعلمات بطر: اإلعداد المھني.
 وإذا . الذي یھدف إلى تزوید المعلمة بالمھارات والقدرات االجتماعیة والنفسیة: اإلعداد النفسي والتربوي
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ما أردنا إعداد معلمة لمرحلة ما قبل المدرسة قادرة على التكیف مع ظروف المھنة علینا مراعاة التوازن في 
 )٣: ١٩٩٤یم ، إبراھ( جوانب إعدادھا 

المدرسة ، یعطي نتائج إیجابیة  معلمات لألطفال في مرحلة ما قبلكما أن نوعیة التعلیم العالي الجودة الذي تقدمھ ال
أن التعلیم عالي الجودة غیر متوافر بتنعكس على تعلیمھم عندما یندمجون في المدارس الرسمیة، ویمكن القول 

% ١٥الوالیات المتحدة األمریكیة لكن ھناك ما نسبتھ : ي دولة متقدمة مثل لجمیع أطفال مرحلة ما قبل المدرسة ف
   (Fred,1995)من التعلیم المقدم لألطفال یعتبر متمیزا 

  
:مشكلة الدراسة

من خالل  بصورة عامة؛ شھد عقد الثمانینات من القرن العشرین اھتماما متزایدا إلصالح أسالیب إعداد المعلمین
یة القرن الحادي والعشرین توجھت المنظمات المحلیة اة في متطلبات تخرجھم ، ومع بدإحداث تغیرات جوھری

وضع مواصفات ، وبعض الدول المھتمة بالطفولة المبكرة وبرامجھا إلى  والدولیة في الوالیات المتحدة األمریكیة
  :أبرز ھذه المنظمات ومعاییر لمھنة معلم الطفولة المبكرة ومن 

مي الریاضیات  المجلس الوطني لمعلThe National Council of Math Teachers   
 الجمعیة األمریكیة لتقدم العلوم

The American Association for the Advancement of science
 جمعیة القراءة الدولیةInternational Reading Association 
 المجلس الوطني لمعلمي اللغة اإلنجلیزیةThe national Council of English Teachers
اللجنة الوطنیة للدراسات االجتماعیة         

The national Commission for the Social Studies  
  جمعیة تطویر المناھج واإلشراف التربوي   *

The Association for Supervision and Curriculum Development
الجمعیة الوطنیة لتعلیم األطفال  

National Association for the education of the Young Children  
واتفقت ھذه المنظمات والمؤسسات التربویة على السعي لتحقیق الھدف األسمى من التربیة والذي یؤكد على 
ضرورة البدء بتعلیم األطفال في الطفولة المبكرة ، نظرا ألن جمیع األطفال لدیھم استعدادا للتعلم ، وأكدت 

ن مناھج األطفال القائمة حالیا ال تعكس األسلوب الصحیح للتعلیم اإلنساني ، وال تساعد األطفال تقاریرھم على أ
وجرى شبھ إجماع على أن یأخذ . على التفكیر وفق مستویات علیا ستكون مطلوبة في القرن الحادي والعشرین 

  :التعلم داخل صفوف ما قبل المدرسة المناحي التالیة 
  .تعلم شخصي فعال وناشط)١(
.تعلم تصوري یؤدي إلى الفھم مع امتالك المھارات األساسیة)٢(
.تجارب عملیة ذات معنى في حیاة األطفال العامة)٣(
.تعلم تفاعلي یقوم على التربیة التعاونیة)٤(
.تعلم مترابط متداخل)٥(

ألطفال، وانتقد المجتمعون عادات الدراسة بالتكرار واالستظھار والتلقین التي یشیع استخدامھا في بعض مدارس ا
اختبارات الورقة والقلم بأنواعھا ، وأكدوا على ضرورة أن یتم تقویم : كما انتقدوا أسالیب التقویم التقلیدیة مثل 

األطفال بمقارنة أدائھم الالحق مع أدائھم السابق ، كما أن على األطفال أن یتخذوا بأنفسھم القرارات الخاصة 
ما المعلومات التي یریدونھا في المنھج ؟ على أن تأخذ مناھج الطفولة بتعلیمھم ، متى یتعلمون ؟ كیف یتعلمون ؟ 

  :بعین االعتبار ما یلي
تطویر معارف الطفل ومدركاتھ.  
سمات األطفال وخصائصھم العمریة.
توفیر قاعدة مشتركة من المعلومات لدى جمیع األطفال.
مراعاة قیم التقانة وما أحدثتھ من تطورات.
میول اآلباء ورغباتھم ، مع ضرورة التأكید على القیم التي یرغب اآلباء تعلیمھا  األخذ بعین االعتبار

.ألطفالھم بالتفاوض معھم
(National Association of Early Childhood Specialist in State Department of 

Education NAECS/SDE,2001)  
طفال في قاعة الدرس ، عالوة على المعاییر الفنیة إن مجاالت إعداد المعلم بصورة عامة تنطلق مما یفعلھ األ

األخرى التي ینبغي أخذھا بعین االعتبار ، وقد حدد المجلس الوطني لمعاییر التعلیم بالوالیات المتحدة األمریكیة  
مرحلة كما قامت الجامعات والمعاھد المعنیة بإعداد معلم الرئیسة والفرعیة إلعداد معلم ما قبل المدرسة ، الكفایات 

ما قبل المدرسة في مختلف أنحاء العالم بتحدید كفایات ھذا المعلم من خالل مساقات عامة وتخصصیة وتطبیقات 



  

!ÓÓ

األمر الذي حدا بالجامعات التي عملیة یدرسھا المعلمون خالل مرحلة إعدادھم لمواجھة ظروف المھنة مستقبال ؛ 
على سبیل وضع برامج تقوم على منحى الكفایات التعلیمیة ، و تتوافر فیھا أقسام إلعداد معلم  الطفولة المبكرة إلى

إعداد معلم من خالل ما یقدمھ قسم تربیة الطفولة المبكرة  Pennsylvaniaجامعة بنسلفینیا  المثال تبنت 
  :الطفولة المبكرة وفق منحى الكفایات الرئیسة والفرعیة التالیة 

  :ھذا یتطلب من المعلمین ما یلي و: التخطیط وتبني التعلیم من أجل الفھم ) ١(
 اللغة ، الریاضیات ، العلوم ، الدراسات : عرض فھما للمحتوى وما یرتبط بھ من مواد دراسیة مثل

  .االجتماعیة ، الفنون ، الصحة والتربیة البدنیة
 مراحلھم العمریة ، ثقافاتھم ، خصائصھم االجتماعیة: عرض فھما للمتعلمین من حیث.
ربط المحتوى بحاجات األطفال ، القیم التي ینبغي مراعاتھا : أصول التدریس من خالل  عرض فھما لعلم

في التدریس ، استخدام التقانة
ار أھداف تعلیمیة مالئمةییخت.
عمل على تحقیق الترابط في التعلیمال
حسن التخطیط إلعداد بیئة تعلم مناسبة إ
  :ل تعلیم األطفال من خالل الفھم لما یلي وھذا یتطلب من المعلمین تسھی: تنفیذ التعلیم) ٢(
ذ مشاغل تعلیمیة تراعي تنوع المتعلمین،  واختالفات األداء بینھم ، مع اختیار أسلوب تعلیم المھام، ینفت

واستخدام التقانة  لتحسین ارتباطات الطفل بالتعلم، وتنفیذ الدرس في خطوات تسھل التعلم 
ث التعلم ، مراحل الفھم لدى الطفل ، مالحظة الحقائق التي تعلمھ كیفیة حدو: یم فھم الطفل من حیث یقت

.عن طریق اختبارات مستوى األداء ، تزوید الطفل بالتغذیة الراجعة 
الدرس وفق تسلسل إجراءاتھ إدارة
سلوك من ما یصدر عن الطفل ةالحظم   
م وسائل وأسالیب اتصال متنوعةاستخدا  
  :األطفال بانعكاسات التعلیم على فھم الطفل وتشتمل على  وتھتم بمعرفة معلم: التعلیمات ) ٣(
ردود أفعال األطفال في أثناء التعلم  ةراقبم.  
ردود أ فعال  األطفال على التعلم  ةراقبم.
عن استفسارات األطفال بشكل مقنع ومدروس ةباجاال
  :عن قناعة وجدارة وتتضمن ما یلي : تحمل المسؤولیات ) ٤(
مة اتجاه األطفالتحمل مسؤولیات جسی  
ن عالقات عالیة المستوى مع األطفالیكوت
حسن التعامل مع المعتقدات المختلفة عند عائالت األطفال إ.
یم نمو الطفل بصورة جیدةیقت

وتطلب جامعة بنسلفینیا من المعلمین الذین سیتخرجون من قسم تربیة الطفولة المبكرة الحصول على معدل تراكمي 
 ١٢٠""ویدرس الطالب " ساعة تدریسیة ٢٦٠" على تطبیق برنامج في التربیة العملیة لمدة عالوة "  ٣" قدره 

ساعة معتمدة لدراسة فنون التدریس في الطفولة "  ٣٥" ساعة معتمدة خالل ثالث سنوات ، ویخصص منھا 
  .المبكرة 

(Pennsylvania State University-college of Education,2003)    
العربیة ممثلة في مؤسسات رعایة الطفولة والجامعات التي تعنى بإعداد برامج الطفولة المبكرة ، الدول لقد بدأت 

بتحدیث برامج إعداد معلم مرحلة ما قبل المدرسة ؛ إیمانا منھا بأن تطویر المھنة یتطلب الوعي بھا ، واكتشاف 
ھذه التوجھات ال تزال دون مستوى أسرارھا ، وزیادة االستعداد لھا من خالل التخطیط والتجریب ، إال أن 

الطموح بالنظر لما یسود العالم من برامج متطورة تھتم بالتطویر المستمر لألطفال والمعلمین على حد سواء وتقدم 
  .لھم التسھیالت من أجل تحقیق النجاح  

دولة  ١٨(على في دراسة لھ حول مؤسسات تربیة الطفل العربي في مرحلة ما قبل المدرسة أجریت " مكي" ویذكر
الكثیر من السلبیات التدریسیة التي تقوم بھا المعلمات داخل غرفة الصف ، ویفسر الباحث ذلك بسبب ) عربیة 

ضعف مستوى التأھیل التعلیمي لمعلمات األطفال األمر الذي ال یؤدي إلى امتالكھن الكفایات الضروریة لتنفیذ 
من المعلمات  یحملن مؤھال جامعیا ، % ٢٦.٨٣ ةسة إلى أن نسبالمنھج على الرغم من عدم حداثتھ ، وتشیر الدرا

مكي ، (یحملن مؤھال دون المتوسط % ٣١.١٦تھن بیحملن مؤھال متوسطا ، وما نس% ٤١.٢٢وأن ما نسبتھن 
١٩٩٨(  

مع بدایة القرن الحادي والعشرین، وبعض الدول العربیة األخرىدول الخلیج العربیة وھناك محاولة واعدة قدمتھا
حیث یستند ھذا المنھج إلى  تم تطبیقھ في معظم دول الخلیج ، لمنھج المطور لریاض األطفال ، الذيا ممثلة في 

التشریعات التربویة المحلیة ، ویربط أھداف التعلیم بمرحلة ریاض األطفال باألھداف التربویة للمراحل الدراسیة 
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ھذه المرحلة العمریة ضمن السلم التعلیمي في نظمھا األخرى ، وھذا یدل على أن الدول العربیة قد بدأت تضع 
لتحقیق تعلم األطفال بكفاءة وفاعلیة بغض النظر عن األوساط  منحى التعلم الذاتي المنھج  ویعتمد .التربویة 

االجتماعیة البیئیة التي یعیشون فیھا ، ویھتم بعملیات التعلم على اعتبار أن كل طفل یمكنھ أن یتعلم بوجود معلمة 
تمتلك كفایات خلقیة ، وعلمیة وتربویة ، واجتماعیة وانفعالیة ، وحركیة تمكنھا من التكیف مع البیئة التعلیمیة 

  :من خالل المبادئ التالیة المتوافرة 
  .تفكیر الطفل متطور وھو یختلف عن تفكیر الراشدین    -١
 لم بالعالم الواقعيالخبرات الحسیة األولى ھي أساس تعلم األطفال، مع ضرورة ربط التع  -٢
  .اللعب استراتیجیة تعلیمیة مھمة للمفاھیم والمعارف   -٣
  .التأكید على التفاعل الداخلي والخارجي في تكوین المفاھیم عند الطفل   -٤
  .الطفل یتعلم ذاتیا وفق قدراتھ والمعلمة تسھل عملیة التعلم   -٥
  .ربط التعلم بالنضج وعدم إرغام الطفل على التعلم  -٦
  التركیز عند األطفال في مرحلة الریاض محدود   -٧
  .كل طفل یتعلم وفق قدراتھ وإمكاناتھ ، ویحتاج إلى أسالیب تعلیمیة تناسب ھذه القدرات  -٨
  .العمریةر المنطقي الذي یتفق مع المرحلة االھتمام بالتفكی  -٩

  االھتمام بتنویع بیئة التعلم بحیث یشترك اآلباء في ھذه البیئة   -١٠
  .تبسیط ووضوح معاییر التقییم للحكم على أعمال األطفال   -١١
  )٢٧: ت.حماد ، وموسى ، د(تفاعل معھم  لكفایات تمكنھن من الامتالك معلمات األطفال  -١٢

وال تزال الدول العربیة الخلیجیة تقوم بتدریب المعلمات على تنفیذ ھذا المنھج ، وقد أعدت  وزارة التربیة والتعلیم 
شھور لتدریب المعلمات ، وھذا یثبت أن المنھج المطور وضع بمعزل عن الكفایات  ٤برنامجا مدتھ  في دولة قطر

  . )٢٠٠٥وزارة التربیة والتعلیم ، (التدریسیة للمعلمات 
عملت جامعة  :وھناك مبادرات عربیة قویة تتمثل في تحدیث خطط برامج إعداد معلمة ریاض األطفال ، فمثال 

على طرح مقررات تدریسیة تساعد معلمات ریاض األطفال على التكیف مع البیئة التعلیمیة  بالریاض الملك سعود
   .نظریا وعملیا ، عالوة على استخدام أنماط التقویم المختلفة ، وتوظیف بعض االستراتیجیات في تعلیم األطفال 

ل توجھاتھا الحدیثة لمواجھة تحدیات كما بدأت برامج الطفولة المبكرة ومناھجھا التعلیمیة في أنحاء العالم من خال
القرن القادم بتقدیم آفاق معرفیة واسعة لألطفال ؛ األمر الذي یستدعي تحدیث برامج إعداد معلم مرحلة ما قبل 

المتجدد  Reggio Emilia Approach””المدرسة انسجاما مع ھذه التوجھات ، فھا ھو منحى ریجیو إمیلیا  
نموذجا The Emergent Curriculumیھ یطرح من خالل المنھج الظاھر في مناھجھ وبرامج إعداد معلم

:تعلیمیا یحدد دور المعلمین باالھتمام بما یلي 
  وتشجیع تخیلھ من خالل بیئة تعلم غنیةتصور الطفل  تنمیة   -١
   .مع بعضھم وإقامة عالقات فیما بینھم وبین معلمیھم وفق نظام معین تفاعالت األطفالتشجیع    -٢
  آلباءاألطفال واحقوق  مراعاة   -٣
  للعالقات والتفاعالت ضمن المجموعات الصغیرة  إعطاء أولویة   -٤
  ، واعتماد التعاون المنظمالعمود الفقري للنظام  باعتباره يالتعاونتشجیع العمل    -٥
  الحرص على تھیئة البیئة والمحیط التربوي    -٦
  تقدیر دور الوقت وأھمیتھ في حیاة الطفل   -٧
  استثمار التقانة المتوافرة في غرف الدرس ذات التصمیم المتمیز   -٨
  (New, 1993)المعلمون ھم متعلمون داخل غرفة الصف   -٩

  إعطاء قیمة كبرى لنظام المالحظة والتوثیق   -١٠
(Friedman ,2000 )یتم تداولھا بین األطفال  التأكید على مئة لغة   -١١
.تؤكد على موضوع المشروع و دور المعلم والطفل وولي األمر فیھرعایة العمل بالمشاریع التي    -١٢
میلیا وقال إن نظام التدریس والمشاریع لھما دور إحول المشروعات في مدارس ریجیو Katez" كاتز"كتب لقد 

فإن  بارز في المنھج ، األمر الذي استدعى اھتمام الوالیات المتحدة األمریكیة بھذه المشاریع ، وحسب آراء غاندي
لعالقات فالمشروع دائما یستند إلى موضوعات ذات عالقة االمشاریع تزود المؤسسة التعلیمیة بالحیویة واكتشاف 

یطالیا ومن أھم إالظل ، االنعكاس ، مدینة األلعاب ، الطیور ، الدیناصورات ، المطر ، السفر إلى : باألشیاء مثل 
  :ما یمیز ھذه المشاریع ما یلي 

ل وشریك في التعلیمدور المعلم مسھ.  
الموضوع الذي یتم اختیاره مھم للطفل.
التعاون یحدث بین المعلمین والطالب واآلباء.
محتوى المشروع یتبلور من نمو الفھم لدى األطفال.
إظھار نتائج التجارب والمشاریع في وسائل اإلعالم المحلیة.
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یتم تكرار بعض األنشطة ألنھا تخدم أغراضا مختلفة.
 مكرس إلنجاز المشروعالوقت.
المشاریع یتم توزیعھا على مجموعات صغیرة من األطفال بدال من مشاركة جمیع طالب الصف.
 الریاضیات ، العلوم ، الفن ، الكتابة ، الدراسات : مجاالت  فيالمشروع یتضمن مجموعة من المفاھیم

.االجتماعیة ، الموسیقى 
 توثیق المشروع مھم وضروري(Boyd ,1997)  

میلیا أسھمت في بناء إیطالیا معاصرة ، شأنھا في ذلك شأن باقي الدول إأن ریجیو ببناء على ما تقدم یمكن القول 
األوروبیة المجاورة التي تلتزم بتطویر برامج الطفولة المبكرة ، وھكذا أصبح النظام التربوي اإلیطالي في الطفولة 

  ءا من مبادرات اإلصالح التربوي الوطنیةالمبكرة موضوعا ألحادیث التربویین ، واعتبر جز
 ( Organization Economy Collaboration Development ,2000)  
 الذي یعتبره المتخصصون في الطفولة المبكرة Step by Step Curriculumمنھج خطوة فخطوة   وھا ھو 

إلصالح التعلیم الرسمي ى المجتمع والتأثیر علمن المبادرات التربویة الواعدة في مجال تنظیم المعرفة لألطفال 
یستند إلى تغییر العالقات اإلنسانیة ، ویعید بناءھا على أسس علمیة ثقافیة ، تعمل على تنمیة  ،والتعلیم العالي

وجھات النظر، عالوة على تنمیة المعارف والمعلومات والمھارات ، وھذا مھم لمواجھة تحدیات القرن الحادي 
  : تدریب معلمات األطفال وإكسابھن الكفایات التالیة وھو یؤكد على والعشرین 

منطلقا من حاجات " ربط العلم بالعمل " على التخطیط المسبق مرتبطا مع التطبیق العملي أي القدرة .١
.األطفال وقدراتھم الفردیة

التي تنطلق  احترام قدرات الطفل ، وتوفیر التنویع المعرفي لھ ، والتأكید على الفروق الفردیة ،القدرة على .٢
  .من ذاتیة كل طفل وخصوصیاتھ العائلیة

توفیر تعلم وتعلیم ناشطین من خالل عمل األطفال في نظام األزواج أو المجموعات الصغیرة ، القدرة على .٣
التي تشجع على االستكشاف للموضوعات المختلفة ، مع التأكید على أن یتعلم الطفل لوحده ، ویقوم بالمشاركة مع 

. طبیق العملي ، وھذا ما یؤدي إلى تطویر الفھم لدیھزمالئھ بالت
داخل غرفة الصف ، مما ) األركان التعلیمیة ( تحفیز بیئات التعلیم من خالل مراكز النشاط القدرة على .٤

.یوفر التفاعل بین األطفال من جھة وبینھم وبین البالغین من جھة أخرى ، مع ضرورة توفیر المواد الضروریة
یادة االختیارات أمام األطفال في أثناء التعلیم ، مما یشجع على االستقاللیة وتحمل المسؤولیة زالقدرة على .٥

.في اتخاذ القرارات
استراتیجیة التعلم التعاوني التي تنمي فھما أفضل لالختالفات في الرأي ، وتطور القدرة على تطبیق .٦

.إحساس الفرد باآلخرین
داخل غرفة الصف ، األمر الذي یساعد على تنمیة المجتمع الذي  توفیر مناخ إیجابي للعملالقدرة على .٧

یحترم شخصیة الطفل، ویشجع تحملھ للمسؤولیة من خالل العمل الفردي والجماعي ، كي یشعر أنھ عضو في 
جماعة مسؤولة عن المحافظة على البیئة ، مما یسھم في شعور الطفل بالنجاح والفخر إذا ما نجح اآلخرون ،وینمي 

. ھ على حل النزاعات بالطرق السلمیةقدرت
على توفیر معرفة طویلة المدى لألطفال قابلة للتطبیق ، مع تحسین نتائج التعلم ، والرغبة في أن  القدرة.٨

.یصبح الطفل دائم التعلم
دائمة مع اآلباء بخاصة والعائالت بعامة، باعتبارھم المربین األصلیین، وذلك من  ةتوفیر شراكالقدرة على .٩

.ل تعاونھم مع المؤسسات التربویة ، مما یؤدي إلى سرعة تطبیق األھداف ، وتطویر قدرات األطفالخال
ومع ھذه الكفایات الرئیسة ھناك مجموعة من الكفایات الفرعیة التي ینبغي أن تمتلكھا معلمات ریاض األطفال منھا 

:  
ف ، وھذا ینطلق من تنظیم التعامل اإلبداع الفردي لكل طفل مما یسھم في تنشیط العمل داخل غرفة الص

  .مع المواد 
 تطلب المعلمات من األطفال القیام بمفردھم إلعداد أدوات التعلم.
 تسعى المعلمات إلى الوصول للتعلیم المتكامل من خالل الربط المعرفي للمعلومات.
 ة للعمل داخل الصف ، مما یوفر الدینامیكی" مسرحة األحداث والمعلومات " اعتماد المسرحیة في التعلم

.ویصبح التعلم ناشطا 
 احترام الذات وتنمیة الثقة بالنفس لدى األطفال.
 توفیر تعلیم تفاعلي بین األطفال یقود إلى اإلبداع.
 توفیر تعلیم تفاعلي مبدع في الریاضیات.
 توفیر تعلیم تفاعلي مبدع في اللغة األم.
 توفیر تعلیم تفاعلي مبدع في العلوم.
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یر تعلیم تفاعلي مبدع في الفنون توف.
 وضع برنامج لمشاركة األسرة في التعلیم یأتي امتدادا لما یتعلمھ الطفل في المدرسة.
 المالحظة المستمرة والتقییم والتسجیل.
 تطبیق دیمقراطیة التربیة.
 استخدام طرق التعلیم النشطة.
 عمل جماعي مع األطفال.
 تقییم ذاتي.

  لى إبراز دور اآلباء من خالل تدریبھم على ممارسة التعلیم ویقوم المنھج ع
(Website: http://www.coi-stepbystep.ba/webpageenglish/training/htm)  

ھو منھج مصمم لبرامج الطفولة المبكرة وبخاصة األعمار ف  Creative Curriculum  المنھج اإلبداعي  وأما
یة قویة ، تلبي متطلبات األطفال المتغیرة ، وتعرض المحتوى األكادیمي مؤسسة بحث إلى، مستند " سنوات  ٥-٣" 

  :بشكل مالئم وھناك میزتان لھذا المنھج ھما 
المنھج لھ إطار ینظمھ بھدف اتخاذ قرارات مع األطفال ، وتمییز الدور الحیوي للمعلم في إیصال المحتوى * 

  :ا یلي المطلوب ألطفال مرحلة ما قبل المدرسة ، ویتضمن ذلك م
  كیف یتطور تعلم األطفال ؟!
كیف نعد بیئة التعلم ؟ !
من األطفال المتعلمون ؟!
ما دور المعلم ؟!
ما دور العائلة ؟!
المعلمون ، مدیرو المدارس ، المشرفون ،المنسقون ، مدربو الكلیات: الجمھور المنفذ للمنھج وھم.  

  ما األدوار المنوطة بالمعلمین في المنھج اإلبداعي ؟
لم في المنھج اإلبداعي مشغول في دورة مستمرة من المالحظة ، یوجھ التعلم ، ثم یقیم تعلم األطفال ، یتفاعل المع

  :مع األطفال بصورة مستمرة ، یتخذ قرارات حول حاجات األطفال ، وكل ذلك یتم وفق ثالثة مسارات ھي 
، ویكونون معھم عالقة إیجابیة  عندما یالحظ المعلمون األطفال ینظرون إلیھم، ویستمعون لما یقولونھ.١

من عمل كذا ؟ ، متى عملتھ ؟ ، ما األشیاء التي استخدمتھا ؟ ویستمر : ویتم ذلك من خالل تساؤالت للمعلم 
  .المعلمون في المالحظة لمراقبة التطور

توجیھ تعلیم األطفال، وكیف یستخدم المعلمون مجموعة من االستراتیجیات في التعلیم ، والتفاعل مع .٢
 .األطفال على اختالف مستویاتھم ، وحتى األطفال ذوي االحتیاجات الخاصة

تقییم تعلم األطفال، كیف یتم التقییم من خالل المالحظة المنظمة ، التي تدعم التقییم وتتفق مع األھداف، .٣
:خطوات للتقییم  ٣وھناك 

 ما تم إتقانھ في التخطیط للتعلم الجدید استخدام * تحلیل الحقائق التي تم جمعھا وتقییم العمل * جمع الحقائق
   (Golbeck ,2000)للطفل وللمجموع  

فینظر إلى البالغین كمسھلین للعمل وال یمكن   Child-to-Child Curriculumوأما منھج من طفل إلى طفل 
دوره الفعال إنكار دور البالغ في العمل مع األطفال باعتباره مصدرا مھما من مصادر المعرفة والمعلومات ، لكن 

  :یتمثل في تسھیل التعلم ، واالبتعاد عن التلقین ، ویتم ذلك من خالل اإلجراءات التالیة 
  .یحفز األطفال على طرح األسئلة ، والبحث عن إجابات .١
  .یوفر مصادر المعرفة المتنوعة ویضعھا في متناول ید األطفال ، ویشجعھم على البحث  .٢
  .فال یساعد في توزیع األدوار بین األط.٣
یساعد األطفال على التمعن في خبراتھم الشخصیة ، ویساعدھم على الربط فیما بینھا ، فتتحول خبراتھم .٤

  .إلى معارف ومعلومات جدیدة متراكمة 
  .یقدم الدعم لألطفال وفق قدراتھم وأعمارھم ، وظروفھم االجتماعیة ، مع مراعاة التباین الثقافي بینھم.٥
  .من جھة ، وبین األسر من جھة ثانیة ، وبین المجتمع من جھة ثالثة یدعم العالقات بین األطفال .٦
  .یوفر األمن والطمأنینة لألطفال ، ویثیر فضولھم العلمي بحیث یقدمون على التفكیر الناقد .٧
  

  :واألطفال في ظل ھذا المنھج یتعلمون ما یعملون وعلى المعلمة أن تكون على درایة بالنشاطات التالیة
ق الممارسة واللعب ، فمثال اللعب بالرمل والماء مدخل مناسب لتعلیم مفاھیم علمیة مھمة، التعلم عن طری.١

فھم یعملون ویخطئون ویكررون الخطأ ، وفي أثناء ذلك یجد األطفال متعتھم في . یكتسبھا الطفل بالمعرفة الحسیة 
  .بأنفسھم اتحكمھ قوانین یضعونھالتعلم، وربما یقومون بتقلید حركات األشیاء والظواھر من خالل لعبھم الذي 

التعلم الناشط جاء نتیجة نظریات تربویة حدیثة ، لكنھ من أقدم استراتیجیات التدریس ، فھو تعلم فطري، .٢
  .واألطفال یقومون برعایة بعضھم، ومساعدة اآلخرین بفطرتھم الطفولیة
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وتواصلھ مع أقرانھ وأھلھ  التعلم الناشط یرتبط بحیاة الطفل الیومیة، ویحدث من خالل تفاعل الطفل.٣
أن تعلم بومجتمعھ، مرتكزا على قدرات الطفل ومرحلة نموه، وھو یوفر المتعة في التعلم ، وھنا یصدق القول 

  .األطفال یكون من خالل نشاط األطفال، ولیس نتیجة لھ
ویختلف عن التعلم من العرض السابق یظھر أن التعلم الناشط مصطلح جدید في التعلم، وھو یتناسب مع األطفال، 

العمل : التقلیدي الذي تطرحھ برامج الطفولة األخرى، وھناك استراتیجیات للتعلم الناشط تستخدمھا المعلمة وھي 
في المجموعات ، العصف الذھني، استخدام األلعاب والمباریات ، الصور والرسومات ، القصص المصورة، 

صندوق التلفاز ، لعب األدوار، صندوق : ة أو التمثیل ویشمل اإلصغاء والتحدث أمام اآلخرین ، والمسرح امھارت
العجب ،الدمى المتحركة ،األغاني، الرقص  ،التنكر ، المحاكاة الصامتة ، التمثیل المتفاعل مع الجمھور، استخدام 

  )٢٠٠٠سروجي  وآخرون، ( األقنعة 
یعتمد على   High/ Scope Curriculumسكوب / منھج ھاي  وھناك تنظیم آخر من تنظیمات المنھج یدعى

أسلوب التعلم الناشط الذي یعني قیام األطفال بالعمل المباشر بأیدیھم مستثمرین خبراتھم مع اآلخرین من خالل 
األھداف ، واألحداث ، واألفكار ، فیحصل الطفل على خبرات مباشرة وقناعة داخلیة ، ألنھ امتلك المعرفة من 

بھ ، وبمن یتعاملون معھ ، ھكذا یمتلك األطفال الخطوة األولى للتعلم فتنمو لدیھم خالل التفاعل مع العالم المحیط 
المعلمین ، " كما یحدد التعلم الناشط دور الراشدین من  . القدرة على المناقشة ، وحل المشكالت التي تعترضھم 

  ) ١٩٩٨ویكارت ، ھوھمان و (  في دعم مبادرات األطفال " وأولیاء األمور ، ومقدمي الرعایة لألطفال
  سكوب ؟   /ما دور الراشدین  في منھج ھاي :  الذي یھمنا في ھذا البحثالسؤال 

الراشدون منشطون للتعلیم ، وھم یتبادلون المعلومات مع األطفال دون السیطرة علیھم ، وعالقة األطفال مع 
المسرحیة ، وحل المنازعات ،  الراشدین تنطلق من دعم الراشدین ألفكار وأعمال األطفال في أثناء أعمالھم

والراشدون شركاء في التعلم مع األطفال ، بدال من عملھم كمشرفین أو معلمین ، وجمیع العاملین في منھج 
  .سكوب تم إعدادھم لھذه المھمة /ھاي

حتى یومنا ھذا نقلة نوعیة لتربیة األطفال فھو یھتم ببیئة  Montessori Curriculumمنھج منتسوري ویشكل 
في فترة تھذیب للحواس واللغة ، فھو ال یحسن ربط  یمرتعلم وینظمھا انطالقا من أن الطفل قبل سن السادسة ال

األمور بعقالنیة ، وال یحسن استخدام اللغة في نقل األفكار والمفاھیم لآلخرین ، وتعلمھ یتم عن طریق المشاھدة، 
  .إلى األمن والطمأنینة ، والحب ، والعطف  والحركة ، واالكتشاف ، لذا فإنھ یحتاج أوال وقبل كل شيء

وتقول منتسوري یوجد في داخل كل طفل معلم ، وھذا المعلم یستخدم برنامج وتقانة تربویة ، وإذا اعترف الكبار 
بوجود ھذا المعلم لدى الصغار ، فإنھم سیصبحون مساعدین مخلصین لھذا المعلم الداخلي ، ألننا سنساعده من 

  . خالل تعاوننا معھ
  :أربع مھام رئیسة ھي  وفق منھج منتسوري تسند للكبارو
  یدمج الكبار أنفسھم في عالم الصغار أثناء عملیة التعلیم .١
یقوم الكبار بتجھیز بیئة التعلم من خالل توفیر بیئة مملوءة بالتحدي لقدرات األطفال تساعدھم على تعلم .٢

.تلقائي 
م الخارجیة ، والمعلم یكون وسیطا بین الطفل والمواد ، تمكین األطفال من التعایش مع محیطھم وبیئتھ.٣

.ویتعلم األطفال من خالل العرض ، ولیس عن طریق التصحیح 
یراقب الكبار الصغار ویالحظون اھتماماتھم ، وأسالیب عملھم ، وتستخدم ھذه المالحظات في اتخاذ .٤

   .) ٢٠٠٠دراموند ، (  روف واألحوالقرارات تھم الطفل ، والمعلم ھو مساند ومساعد للطفل في مختلف الظ
تستند إلى قاعدة التي شیر إلى نظام التعلیم الذي یربط النظریة بالممارسة العملیة، ت إن مناھج الطفولة المبكرة

األطفال حدد ما یتعلمھ ت اتتنظیمما ھي إال و ؛معرفیة نظریة تعكس التوجھ الفلسفي الذي تتبناة المؤسسة أو الدولة 
. ھدافاألاألكثر مالءمة لتحقیق   التعلم والتعلیم طرق ھذه التنظیمات وجزت، كما  یتم  التعلم؟ وكیف ومتى وأین

موضوعات التعلم وقدرات المعلمین والمتعلمین ، لذا یحرص باختالف  تختلف وبما أن أسالیب التعلیم والتعلم
فة ، عالوة على مراعاة الكفایات الخاصة واضعو المنھج على مراعاة الكفایات الخاصة باألطفال كمستھلكین للمعر

المبكرة   صون بالتربیة والتعلیم أن مناھج الطفولةصختالباحثون المویؤكد . منفذین للمنھج البالمعلمین باعتبارھم 
للمعلمین، حتى  تعتمد على الكفایات الرئیسة والفرعیة یجب أنالتي سیتم وضعھا في القرن الحادي والعشرین ،

مع ظروف التعلیم  والمعلومات الضروریة التي تھیئ لھم فرصة التكیف زوید أطفالھم بالمعارفیتمكنوا من ت
        (Fairwether ,1998)       مستقبال

، التي یجب توافرھا في المعلمین الذین سیطبقون ھذا المنھج أو ذاكوال شك أن لكل تنظیم منھجي كفایاتھ الخاصة 
اض كفایات المعلمین التي تؤكد علیھا التنظیمات الحدیثة لمناھج الطفولة المبكرة ومن خالل ھذه الدراسة تم استعر

 Step by”و منھج خطوة فخطوة    Reggio Emilia Approach”میلیا إالتنظیم وفق منحى ریجیو : مثل 
Step Curriculum    والمنھج اإلبداعيCreative Curriculum  ومنھج من طفل إلى طفلChild-to-

Child Curriculum  سكوب / و منھج ھايHigh/ Scope Curriculum  و منھج منتسوري
Montessori Curriculum   وقد تم أخذ الكفایات التدریسیة التي تشترك فیھا ھذه التنظیمات مع االحتفاظ ،
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  .بالكفایات  الخاصة لكل منھج خارج إطار ھذه الدراسة 
Montessori center of Barrington, 2000)و  Epsten,2003و   ٢٠٠٠سروجي ،(

وبناء على ما سبق تم تحدید الكفایات والقدرات التدریسیة الرئیسة التي تكاد تتفق علیھا التنظیمات المنھجیة الحدیثة 
  :بما یلي

  القدرة على التخطیط وتنظیم األنشطة  : أوال 
  القدرة على ربط األفكار والمعلومات واستخدامھا في التعلیم  : ثانیا 

  القدرة على حل المشكالت والعمل مع اآلخرین  : الثا ث
  القدرة على جمع وتنظیم البیانات وتحلیلھا  : رابعا 

  القدرة على استخدام التقانة: خامسا 
العالقات والتفاعالت التي تحدث بین األطفال والمعلمین في مرحلة ما قبل المدرسة موضع وعلى الرغم من بقاء 

د جرى اتفاق بینھم حول أھمیة فقمتخصصین في مجال الطفولة المبكرة منذ زمن طویل ، نقاش من قبل المربین وال
إعداد معلم األطفال وتزویده بالكفایات الضروریة كي تصبح ھذه التفاعالت أكثر إیجابیة ، مبنیة على أسس مھاریة 

  (Bawma ., Donovan & Burns ,2001) طفالاأل یمتلكھا المعلم كي یتسنى لھ تسھیل تعلیم
 یلتحقون بالمھنة بعد حصولھم نزالوی ماأن العدید من معلمي ومعلمات األطفال في مرحلة الطفولة المبكرة كما 

عداد التخصصي على الثانویة العامة ،أو حصولھم على شھادة الدبلوم بعد المرحلة الثانویة مع شيء بسیط من اإل
ساقات یدرسونھا ، أو دورات تدریبیة یحضرونھا في أثناء في مجال الطفولة المبكرة وبرامجھا ؛ یأتي من خالل م

العربیة فحسب بل ھو موجود حتى في أرقى الدول وأكثرھا التزاما في تقدیم  الخدمة ، ولیس ھذا األمر في دولنا
وال یزال الباحثون یتساءلون عن نوعیة التعلیم في ریاض األطفال في . برامج ألطفال مرحلة ما قبل المدرسة 

ھل نخصص لھم تدریبا  یحسن من كفایاتھم األدائیة من خالل : كفایات محدودة للمعلمین ولسان حالھم یقول ضوء 
التفاعل الذي یحدث بینھم وبین األطفال الصغار ؟ أم نعمل على إعادة تأھیلھم وإكسابھم كفایات جدیدة تتماشى 

  وتقدم المناھج التي یدرسونھا؟
الطفولة المبكرة لھ تأثیر قوي ومباشر على التفاعل الذي یحدث بین المعلمین  إیمانا من أن المعلم المتخصص في

من االعتبارات التربویة السابقة تظھر أھمیة برامج إعداد المعلمین القائمة على . واألطفال داخل غرفة الصف 
ألطفال في مرحلة الكفایات ، مع ضرورة تحدیث ھذه الكفایات كي تتناسب وتطورات المنھج التربوي الذي یخدم ا

ما قبل المدرسة ، لذا جاءت ھذه الدراسة للكشف عن الكفایات التدریسیة التي ینبغي أن تمتلكھا معلمة مرحلة ما 
  .قبل المدرسة عند تنفیذ المنھج ومن خالل المواقف التعلیمیة والحلقات الیومیة

  :ھدف الدراسة 
یة الالزمة لمعلمات ریاض األطفال في ضوء توجھات إعداد قائمة بالكفایات التدریستھدف ھذه الدراسة إلى

المدیرات والمعلمات في مرحلة على وجھات نظر طالعاال المناھج الحدیثة لمرحلة الطفولة المبكرة ، عالوة على
التي ینبغي امتالكھا من قبل معلمات و بسلطنة عمان لتقدیر مدى حاجتھن لھذه الكفایات التدریسیةما قبل المدرسة 

وروح العصر ، وإذكاء التفاعل بین المعلمات واألطفال داخل  ىلة ، كي یتمكن من تنفیذ مناھج حدیثة تتماشالمرح
. غرفة الصف 

  :أسئلة الدراسة 
  :ستجیب الدراسة عن األسئلة التالیة 

نفیذ ما الكفایات التدریسیة الرئیسة والفرعیة الالزمة لمعلمات مرحلة ما قبل المدرسة كي یتمكن من ت   -١س 
  مناھج حدیثة ، وتفاعل بناء مع األطفال ؟

  ؟ ألفراد عینة الدراسةلتدریسیة الرئیسة أھمیة بالنسبة ما أكثر الكفایات ا   -٢س 
( الوظیفة ة لمعلمات ما قبل المدرسة باختالف ـة الالزمـھل تختلف الكفایات التدریسیة الرئیسة والفرعی   -٣س 

  ؟) ثانویة ، دبلوم ، بكالوریوس(لمي أو باختالف المؤھل الع) مدیر، معلم
  :منھج الدراسة 

استخدمت الدراسة المنھج الوصفي للوقوف على الكفایات التدریسیة الالزمة لمعلمات مرحلة ما قبل المدرسة في 
  .ضوء تطورات مناھج األطفال واختالف استراتیجیات التدریس 

  :محددات الدراسة 
  :ة ھذه الدراسة معنیة بالمحددات التالی

على رأس عملھن ویحملن  تقتصر الدراسة على مدیرات ومعلمات مرحلة ما قبل المدرسة اللواتي ما زلن.١
  .في  سلطنة عمان  كحد أدنى لمزاولة مھنة معلمة شھادة الدراسة الثانویة العامة

على ) مسقط(   ةعاصمالتقتصر الدراسة على  معلمات ومدیرات مرحلة ما قبل المدرسة اللواتي یعملن في .٢
 .تتركز فیھااعتبار أن مدارس الطفولة المبكرة 

تعنى الدراسة بالكفایات التدریسیة التي تتم داخل الموقف التعلیمي بین المعلمة واألطفال وجمیع ما یتعلق .٣
.بعملیة التدریس داخل المدرسة وخارجھا



  

!ÔÏ

  .في جمع البیاناتیتحدد صدق نتائج الدراسة وإمكانیة تعمیمھا ، بمدى صدق األداة المستخدمة .٤
: مبررات الدراسة 

ستساعد نتائج ھذه الدراسة المشرفین على خطط وبرامج كلیات إعداد المعلمین التي یواجد بھا قسم .١
والتوجھات الحدیثة في مناھج  ىإلعداد معلمات ما قبل المدرسة  على تطویر ھذه الخطط والبرامج بما یتماش

  .الطفولة المبكرة ، وأسالیب تنفیذھا 
ستقدم نتائج ھذه الدراسة خدمة للعاملین في حقل تدریب معلمات مرحلة ما قبل المدرسة في أثناء الخدمة .٢

.تساعدھم على بناء برامج تدریبیة تطرح فیھا مساقات تتناغم وتوجھات المناھج الحدیثة 
مدرسة، من ستكشف نتائج ھذه الدراسة عن االحتیاجات التدریسیة الالزمة لمعلمات مرحلة ما قبل ال.٣

.وجھة نظر العاملین في ھذه المرحلة 
  :تعریفات الدراسة 

 Teaching Competencies :الكفایات التدریسیة  -١
 مجموعة من"یكاد یظھر اتفاق بین التربویین على تعریف الكفایة حیث  یجمعون على أن الكفایة التدریسیة 

ن أداء عمل مطابق للمواصفات المطلوبة أو یتجاوزھا ، تمكنھ م  ،یمتلكھا معلم  المھام التدریسیةو المعارف
  : الكفایة باستخدام األدوات أو اآلالت أو األجھزة، أو دونھا  شریطة أن تكون ویكون ذلك 

معرفة بشكل واضح  
 لھا معاییر ومواصفات إنجاز واضحة
یمكن تقییمھا من قبل اآلخرین
  قابلة للتطبیقSullivan ,1995&Richey .,Fields & Foxon ,2001)(
 Preschool Stage   مرحلة ما قبل المدرسة-٢
  )الولید ، الفرخ ، الصبي ، البزر ، صغیر السن ، غیر مستقر اللفظ، ، الطفل(فیھ ق مستوى عمري معین یلتح" 

 Computer)." بمؤسسة تربویة مھتمة باألطفال تبدأ من مرحلة الحضانة وتنتھي بدخولھ المدرسة الرسمیة 
Dictionary,2001)  

:نماذج المناھج في الطفولة المبكرة -٣
نظم تربویة تعلیمیة تحتوي على محتوى مختلط من المعارف والمعلومات والمھارات یتضمن أنشطة وحركات " 

روتینیة یومیة تؤثر في نمو الطفل بدنیا وثقافیا وعاطفیا واجتماعیا ،وتقوم على تنفیذھا معلمة تمتلك الكفایات 
 Michigan)"ربوي واسع في المستقبل المنظور لك ، وھذه المناھج تعد الطفل للمشاركة في برنامج تالالزمة لذ

Project Grate Start,2001)
  :المعالجة اإلحصائیة 

لإلجابة عن السؤال األول تم استخدام النسب المئویة العتماد الكفایات التدریسیة الالزمة لمعلمات مرحلة ما قبل 
  . )%٦٠  ≥(  مئویةي أجمع علیھا المحكمون بنسبةم اختیار الكفایات التدریسیة التالمدرسة ، وقد ت

ولإلجابة عن السؤال الثاني تم استخراج المتوسطات الحسابیة للكفایات الرئیسة وترتیبھا تنازلیا حسب أھمیتھا 
  .بالنسبة للمعلمات

ین الثنائي تحلیل التباق األول من السؤال ، واستخدم لإلجابة عن الش) ت(اختبار  وأما السؤال الثالث فقد تم استخدام
  .من السؤال  لإلجابة عن الشق الثاني

  :مجتمع الدراسة وعینتھا 
تألف مجتمع الدراسة نظریا من مشاریع المناھج التي طرحت رؤیا جدیدة للكفایات التدریسیة التي یجب أن تمتلكھا 

وعلى أرض . تسنى لھن تنفیذ ھذه المناھج على الوجھ األكمل معلمات األطفال في القرن الحادي والعشرین كي ی
الواقع فقد شكلت معلمات ریاض األطفال في سلطنة عمان اللواتي یعملن في القطاعین الحكومي والخاص مجتمع 

  .الدراسة 
ارس وأما عینة الدراسة فقد تكونت من مدیرات ومعلمات ریاض األطفال في منطقة مسقط العاصمة نظرا ألن المد

)  ١( والجدول . المعنیة بمرحلة ما قبل المدرسة منتشرة في العاصمة مسقط أكثر من غیرھا في الوالیات األخرى 
  .یبین عدد أفراد عینة الدراسة حسب الوظیفة والمؤھل العلمي

  
  ) ١( جدول 

  عدد أفراد عینة الدراسة حسب الوظیفة والمؤھل العلمي
  المؤھل العلمي  الوظیفة  م

  اإلجمالي  بكالوریوس  دبلوم  ةثانوی
  ٢٠  -  ١٢  ٨  مدیرة  ١
  ٢٨  ١١  ١٠  ٧  معلمة  ٢
  ٤٨  ١١  ٢٢  ١٥  المجموع  
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  :أداة الدراسة 

تنظیمات منھجیة رائدة في مجال الطفولة المبكرة من المتوقع أن تحمل توجھات  بدراسة سبعة الباحث قام   -١
  :ین وھي حدیثة في إعداد معلمي األطفال خالل القرن الحادي والعشر

  المنھج المطور لریاض األطفال في دول الخلیج العربیة    -
  میلیا لتعلیم الطفولةإمنحى ریجیو     -
  منھج خطوة فخطوة   -
  المنھج اإلبداعي   -
  سكوب/ منھج ھاي    -
  منھج من طفل إلى آخر   -
  منھج منتسوري    -
  
تفقت علیھا واعتبرتھا ضروریة لمعلم األطفال في تم تحلیل ھذه المناھج واستخراج الكفایات التدریسیة التي ا -٢

القرن الحادي والعشرین ،ووضعت في إطار استبانة اشتملت على خمس كفایات تدریسیة رئیسة ، وتحت كل كفایة 
   :رئیسة أدرجت مجموعة من الكفایات التدریسیة الفرعیة كما یلي

  .فرعیة)  كفایة تدریسیة ٢٠(وتضمنت  التخطیط وتنظیم األنشطة كفایة -
  .فرعیة) كفایة تدریسیة ٢٤( وتضمنت  ربط األفكار والمعلومات واستخدامھا في التعلیم كفایة -
  . فرعیة) كفایة تدریسیة ٢١(وتضمنت  حل المشكالت والعمل مع اآلخرین كفایة -
  .فرعیة) كفایة تدریسیة  ١٥(وتضمنت  جمع وتنظیم البیانات وتحلیلھا كفایة -
  .فرعیة) كفایة تدریسیة  ١٥(وتضمنت  التقانة استخدام كفایة -
كفایة تدریسیة  ٩٥(وضعت الكفایات التدریسیة الرئیسة والفرعیة لالستبانة بصورتھا األولیة والتي بلغت  -٣

أفراد من ذوي الخبرة واالختصاص في برامج الطفولة  ت على لجنة تحكیم مكونة من عشرةوعرض) فرعیة 
انتماء الكفایة التدریسیة الفرعیة للكفایة الرئیسة ، وتحدید :  ایات االستبانة من حیثالمبكرة من أجل محاكمة كف

حاجة معلمات األطفال لھذه الكفایات التدریسیة في غرفة التدریس، وقد تم إجراء التعدیالت الالزمة في ضوء 
خمس كفایات تدریسیة موزعة على ) فرعیة كفایة٨٥(تم تقلیص الكفایات الفرعیة إلى مالحظات المحكمین، و

  ) .١(رئیسة كما في الملحق
تم تجریب استبانة الكفایات التدریسیة على عینة من معلمات ریاض األطفال في منطقة مسقط العاصمة ،  -٤

لالستبانة ، كما تم استخراج معامل الثبات لكل كفایة رئیسة من الكفایات  الكلي واستخراج معامل الثبات الداخلي
  :حورت حولھا الدراسة وقد كان معامل الثبات كما یلي الخمس التي تم

الفرعیة المنبثقة  ، كما بلغ معامل االتساق الداخلي للكفایات التدریسیة) ٠.٨٨(بلغ معامل الثبات الكلي لالستبانة 
  :كما یلي  الرئیسة عن الكفایات

   ) ٠.٨٢(  التخطیط وتنظیم األنشطة كفایة
  ) ٠.٧٨( واستخدامھا في التعلیم كفایة ربط األفكار والمعلومات 

  ) ٠.٨٦( والعمل مع اآلخرین  تكفایة حل المشكال
  ) ٠.٩٠(  جمع وتنظیم البیانات وتحلیلھا كفایة
  )٠.٨٣( وتضمنت  استخدام التقانة كفایة

  
  تحلیل النتائج ومناقشتھا 

سیة الرئیسة والفرعیة الالزمة ما الكفایات التدریالذي مفاده و ،لإلجابة عن السؤال األول من أسئلة الدراسة 
قام الباحث  لمعلمات مرحلة ما قبل المدرسة كي یتمكن من تنفیذ مناھج حدیثة ، وتفاعل بناء مع األطفال ؟

واستخرج النسب المئویة ) محكمین  ١٠(باستعراض آراء المحكمین المھتمین ببرامج الطفولة المبكرة وعددھم 
الكفایة الرئیسة  بینی)  ٢(  والجدول لمعلمات ،الكفایات الضروریة ل التي حصلت علیھا كل كفایة فرعیة من

( وحصلت على نسبة مئویة  للمعلمات ةـضروریالفرعیة المنبثقة منھا والتي یعتبرھا المحكمون  الكفایاتو األولى
≤ ٦٠ (%.  

  ) ٢(  جدول 
  )التخطیط وتنظیم األنشطة( ةالنسب المئویة للكفایات الفرعیة المنبثقة عن الكفایة الرئیسالتكرارات و

  %النسبة  التكرار  التخطیط وتنظیم األنشطة –الكفایات الفرعیة المنبثقة من الكفایة الرئیسة   م
  %١٠٠  ١٠وفق احتیاجات األطفال تحضر مواقف التعلم الیومیة  ١
  %١٠٠  ١٠  مرنة قابلة للتكیف مع رغبات األطفال فا تعلیمیةاھدأتصوغ   ٢
  %١٠٠  ١٠  جزء من أجزاء الموقف التعلیمي تخطط بوضوح لكل  ٣
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  %١٠٠  ١٠  التخطیط المستقبلي لتدریس األطفالتمتلك القدرة على   ٤
  %١٠٠  ١٠  للدرس في المشاركة بالتخطیط تتكیف مع األطفال   ٥
  %١٠٠  ١٠  تخطط إلدارة الصف وحفظ النظام  ٦
  %١٠٠  ١٠للدرس مصدر مھم للمعلومات عند التخطیطكاألطفال  حسن استثمار قدراتت  ٧
  %٩٠  ٩  تحسن توزیع محتویات المنھج على مدار العام  ٨
  %٩٠  ٩  تنظیم أماكن جلوس األطفال داخل الصف وفق قناعاتھم  ٩

  %٩٠  ٩  راعي الفروق الفردیة بین األطفالتخطط ألنشطة ت  ١٠
  %٨٠  ٨  درسلل في البیئة التعلیمیة عند التخطیط تراعي توفیر عوامل األمن والسالمة  ١١

  %٨٠  ٨  نوع في مصادر التخطیط ألنشطة الدرست  ١٢
  %٨٠  ٨  خطط للتكیف مع العوامل  الطارئة على التدریست  ١٣
  %٨٠  ٨خطط إلیجاد بیئة تعلم صالحة ودیمقراطیةت  ١٤
  %٧٠  ٧تساعد الطفل على التركیز في النشاط الذي یمارسھ  ١٥
  %٧٠  ٧تشرك أولیاء األمور في التخطیط للتعلم  ١٦
  %٧٠  ٧ییم األطفالتطور خططھا بناء على نتائج تق  ١٧
  %٦٠  ٦تحسن تدوین المالحظات عن األطفال  ١٨
  

منبثقة من الكفایة  مھمة تدریسیة فرعیة كفایات على أن ھناك سبع بین المحكمین ًاأن ثمة إجماع) ٢(یبین الجدول 
معلمة أطفال مرحلة ما قبل المدرسة أن لي ینبغم أنشطة التعلم داخل غرفة الصف الرئیسة الخاصة بتخطیط وتنظی

تلم بھا كي تتمكن من قیادة الموقف التعلیمي مع األطفال بیسر وسھولة ، وھذه الكفایات محددة في إطار التحضیر 
تتناسب مع التحوالت سلوكیة وغیر سلوكیة للموقف انطالقا من حاجات األطفال ورغباتھم، وصیاغة أھداف مرنة 

، وربما تعلمھ المعلمة لألطفالرید أن تتتعدى حدود الموضوع الذي ھي والموقف التعلیمي  التي قد تطرأ على
تضمن  تعلیم عدة موضوعات ، وھنا تصبح األھداف السلوكیة غیر قادرة على التكیف مع البیئة التعلیمیة  التي ی

 ل األھداف بوضع تصنیفاتمخرجات تعلیمیة كثیرة ؛ لذا قام المنظرون في مجا ألطفالوا ماتعلمتتطلب من ال
 ، مع الحفاظ على األھداف التعلیمیة للمواقف التعلیمیة غیر المعقدة ، لألطفال تخدم التدریس االستراتیجي لألھداف

" في مقالتھا بعنوان  "ویلسون " ذا یتفق مع ماعرضتھ ه األھداف ، وھ>وعلى المعلمة أن تحسن التعامل مع ه
  : ن معلمة األطفال من صیاغة أشكال مختلفة من األھداف مثل ضرورة تمكحیث أشارت إلى  "أنماط التعلم

  Holistic Objectivesأھداف شمولیة   -
یجدن صعوبة في كتابة األھداف السلوكیة في مجاالتھا المختلفة ، وعلى وجھ  ات األطفالمن معلم كبیر ھناك عدد

األطفال التي تقوم  رت األھداف الشمولیة في تدریسحركیة ، وبناء على ذلك ظھالعاطفیة أو الھداف األ التحدید
 ماتیسمح للمعل، األمر الذي دمج  األھداف من مجاالت التعلم المختلفة المعرفي ،و العاطفي ، والحركي  على

، عالوة على إیجاد ممرات عصبیة إضافیة تسمح ألطفالالعصف الذھني عند ا  شجعبطرح قضایا علمیة كبیرة ، ت
مات بین نصفي الدماغ ، فتؤدي إلى حدوث التعلم بسھولة مع القدرة العالیة على التذكر وسرعة بتبادل المعلو

  التفكیر 
  Non Behavior Objectives: أھداف غیر سلوكیة  -

ماذا یجب أن یعرف : وب مثل وتستخدم في العمومیات ، وھي عبارة عن كلمات وصفیة لمالحظة التعلیم المطل
  :أو ماذا یتعلم؟ أو كیف یقدر ؟ وتقسم ھذه األھداف إلى قسمین ھما أو ماذا یفھم؟  طفل؟ال
  Problem Solving Objectivesأھداف حل المشكالت   ) أ(
  أھداف النشاطات المعبرة تؤدي إلى النتائج المعبرة  ) ب(

Expressive Activities Lead to Expressive Outcomes   Objectives of  
  .ن على ما یلي خالل تنفیذ استراتیجیة التدریسھذان النوعان من األھداف یعمال

(Wilson,2003)
إلى ضرورة امتالك معلمات األطفال لكفایات إدارة الموقف التعلیمي والتخطیط لھ بالتعاون ) ٢(كما یشیر الجدول 

  .والتنسیق مع األطفال ، وھذا یتفق مع جمیع توجھات تنظیمات مناھج الطفولة المبكرة 
توزیع محتویات التعلم على  منھا أن ھناك كفایات أخرى ضروریة لمعلمات ما قبل المدرسة )٢(ویبین الجدول 

مدار العام ، وتنظیم أماكن جلوس األطفال بأشكال مختلفة داخل حلقات التعلم أو تنفیذ المشاریع التعلیمیة، ومراعاة 
  الفروق الفردیة بین األطفال

األطفال لكفایات األمن والسالمة ، والتنویع في مصادر التخطیط  على ضرورة امتالك معلمات) ٢(ویؤكد الجدول 
ة للدرس ، مع التأكید على تھیئة أللدرس ، والتكیف مع المواقف الطارئة التي قد تعمل على إدخال عناصر المفاج

عنھا أمام من خالل تركیز األطفال في أعمالھم والتحدث بیئة تعلم تتوافر فیھا دیمقراطیة التعلم لجمیع األطفال 
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  . الجمیع ، وھذا یتفق مع جمیع الكفایات التي تتطلبھا تنظیمات مناھج األطفال 
ولمعرفة الكفایات التدریسیة الفرعیة التي یرى المحكمون أنھا ضروریة لمعلمات األطفال في مجال ربط األفكار 

الضوء على ھذه الكفایات  )٣(لجدول ا یلقي والمعلومات واستخدامھا في التعلیم داخل الموقف التعلیمي مع األطفال
.  
  

  )٣(جدول 
  )ربط األفكار والمعلومات(التكرارات والنسب المئویة للكفایات الفرعیة المنبثقة عن الكفایة الرئیسة 

  
  %النسبة  التكرار  ربط األفكار والمعلومات –ن الكفایة الرئیسة عالكفایات الفرعیة المنبثقة   م
  %١٠٠  ١٠معلتسھیل عملیة الت عمل علىت١
  %١٠٠  ١٠تستفید مما ھو قائم في غرفة الصف إلیجاد بیئة فعالة في التعلیم٢
  %١٠٠  ١٠المتباینة أفكار األطفال عمل على تنظیمت٣
  %١٠٠  ١٠مسرحة األحداث: مثل  تستخدم أسالیب متنوعة إلیصال المعلومات٤
  %١٠٠  ١٠تربط احتیاجات األطفال بالبیئة التعلیمیة٥
  %٩٠  ٩في أثناء المناقشة تدعیم آرائھم علىتشارك األطفال ٦
  %٩٠  ٩تربط  أفكار األطفال وتقارب بینھا٧
  %٩٠  ٩من التفكیر واعتطلب من األطفال استخدام أن٨
  %٩٠  ٩دافعیة واھتمام األطفال للتعلم  تستثیر٩

  %٩٠  ٩تشارك األطفال البحث والعمل١٠
  %٩٠  ٩فالتواكب تطور تعلم األط١١
  %٩٠  ٩  تربط المادة التي یتعلمھا الطفل بحیاتھ١٢
  %٨٠  ٨  الحركیة واالنفعالیةالجوانب تربط األفكار العقلیة ب١٣
  %٨٠  ٨   متقاربة مع لغتھم تخاطب األطفال بلغة صحیحة وواضحة١٤
  %٨٠  ٨  بصورة مناسبة   وتربط فیما بینھا تستخدم تعبیرات لفظیة وغیر لفظیة١٥
  %٨٠  ٨  وتربطھ بواقعھم تطلع على األدب التربوي الخاص باألطفال١٦
  
  
  

  )٤(جدول 
  التكرارات والنسب المئویة للكفایات الفرعیة المنبثقة عن الكفایة الرئیسة 

  )حل المشكالت والعمل مع اآلخرین(
  
  %النسبة  التكرار  ربط األفكار والمعلومات –ن الكفایة الرئیسة عالكفایات الفرعیة المنبثقة   م
  %١٠٠  ١٠تحتفظ بعالقات اجتماعیة مع األطفال وتحرص على تطویرھا١
  %١٠٠  ١٠  تمتلك مھارة التواصل مع اآلخرین  ٢
  %١٠٠  ١٠  المشكالت االجتماعیة لدى األطفال تمتلك معلومات عن  ٣
  %١٠٠  ١٠  تساعد في تكوین شبكة من العالقات بین األطفال  ٤
  %١٠٠  ١٠  م بعدالة مع الجمیعیتطبق أنظمة  وقوانین التعل٥
  %١٠٠  ١٠  داخل الصف یقوم على المحبة تساھم في إیجاد جو اجتماعي  ٦
واستخدام عبارات مناسبة عند  تعود األطفال على التعرف بلطف لآلخرین  ٧

  مخاطبتھم
١٠٠  ١٠%  

  %١٠٠  ١٠  تحسن فض المنازعات بین األطفال بالطرق السلمیة  ٨
  %١٠٠  ١٠  ئي التعلمیطفال بطتبدي اھتماما خاصا باأل  ٩

  %١٠٠  ١٠  وبین األطفال أنفسھم األطفال ھا وبینتخطط لعقد اجتماعات بین  ١٠
  %١٠٠  ١٠  تنفذ مشروعات أنشطة في البیئة المدرسیة بالتعاون مع األطفال١١
  %٩٠  ٩مشكالت األطفال في حلتتعاون مع األھالي ١٢
  %٩٠  ٩مع آخرین تشترك في أبحاث علمیة  في مجال الطفولة١٣
  %٩٠  ٩تحتفظ بعالقات ودیة مع اإلداریین بالمدرسة١٤
  %٩٠  ٩تنمي عند األطفال مشاعر إیجابیة نحو التعلم١٥
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  %٨٠  ٨تنمي في األطفال مھارات تعاونیة ١٦
  %٧٠  ٧توظف العقاب والثواب في أثناء التدریس١٧
  %٧٠  ٧ت المختلفةذواتھم في األوقاتشجع األطفال على التعبیر عن ١٨
  %٦٠  ٦تتقبل أخطاء األطفال وتساعدھم على تصحیحھا١٩
  %٦٠  ٦تساعد األطفال في حل المشكالت التي تواجھھم٢٠
  

حل (ن الكفایة الرئیسة عمن الكفایات التدریسیة الفرعیة المنبثقة %" ٥٠"إلى أن أكثر من ) ٤(یشیر الجدول 
؛ نظرا ألن ھذه الكفایات تشكل الجزء لمعلمات مرحلة ما قبل المدرسة ضروریة  )المشكالت والعمل مع اآلخرین

األساسي الذي تستند إلیھ الكفایات التدریسیة األخرى ، وھي تھتم بما یجري داخل غرفة التدریس من عملیات 
علیمیة ، أو تواصل ، وحوارات بین المعلمة واألطفال أو األطفال أنفسھم ، سواء أكان ذلك بالعمل خالل األركان الت

بالعمل على شكل مجموعات تعاونیة لتنفیذ مشروعات یتبناھا األطفال ویخططون لھا مع معلماتھم، وقد بدأت 
  .مناھج الطفولة المبكرة بالتأكید على ھذه الكفایات لمواجھة احتیاجات األطفال ومتطلباتھم 

آخرین من داخل المدرسة أو من خارجھا،  كما حظیت كفایات التعاون مع األھالي ، والمشاركة بأعمال بحثیة مع
وتنمیة روح العمل التعاوني بین األطفال باھتمام المحكمین ، وھذا یتفق مع ما تعرضھ مشاریع مناھج الطفولة 

الذي یؤكد على العمل التعاوني على شكل مجموعات بین الكبار أو  "میلیاإمنحى ریجیو " وعلى وجھ التحدید 
  .مناھج ، مع االبتعاد عن التربیة التنافسیة التي تقود إلى عدم تحقیق أھداف المنھج الصغار لتحقیق أھداف ال

ن الكفایة الرئیسة الخاصة بالقدرة عالمئویة للكفایات الفرعیة المنبثقة  إلى التكرارات والنسب) ٥(ویشیر الجدول 
  .على جمع وتنظیم البیانات وتحلیلھا

  
  )٥(جدول 

  لكفایات الفرعیة المنبثقة عن الكفایة الرئیسة التكرارات والنسب المئویة ل
  )القدرة على جمع وتنظیم البیانات وتحلیلھا(

  م
القدرة على جمع وتنظیم  –ن الكفایة الرئیسة عالكفایات الفرعیة المنبثقة 

  البیانات وتحلیلھا
  %النسبة  التكرار

  %١٠٠  ١٠تعلم األطفال تجمع معلومات دقیقة عن١
  %١٠٠  ١٠  التي تجمعھا وتحسن التعامل معھاترتب المعلومات ٢
  %١٠٠  ١٠  تحسن طرح األسئلة الشفویة على األطفال٣
  %١٠٠  ١٠  تتعامل مع الحقائب التقویمیة لألطفال٤
  %١٠٠  ١٠تصدر أحكاما دقیقة عن تعلم األطفال٥
  %١٠٠  ١٠  االختبارات الخاصة بمرحلة الطفولة وظفت  ٦
  %١٠٠  ١٠  أداء األطفال على شكل مجموعاتتستخدم المشاریع في تقییم   ٧
  %١٠٠  ١٠وإنجازه طفلكل تستخدم التقویم المبني على أداء   ٨
  %١٠٠  ١٠تصمم اختبارات خاصة باألطفال٩

  %١٠٠  ١٠تطور بعض االختبارات وفق احتیاجات األطفال  ١٠
  %١٠٠  ١٠  تحدد معاییر لألداء المقبول  ١١
  %٩٠  ٩في تعلمھم ائجھانت األطفال وتوظف قدراتتقیس ١٢
  %٦٠  ٦تستخدم التقویم كتغذیة راجعة١٣
  %٦٠  ٦تنوع في مستویات األسئلة المطروحة على األطفال١٤
  %٦٠  ٦تقوم عملھا التدریسي ذاتیا١٥
  %٦٠  ٦لطفلا واقععن  حسن جمع المعلوماتت١٦
  
  

التقییم والتقویم لمعلمات مرحلة ما قبل یظھر اتفاق المحكمین على أھمیة كفایات القیاس و) ٥(من الجدول 
، كفایة تدریسیة فرعیة بھذا المجال ةبین المحكمین على إحدى عشر ًاالمدرسة، حیث یبین الجدول أن ھناك إجماع

ن الكفایة الرئیسة الخاصة بالقدرة على جمع وتنظیم البیانات عوھناك أھمیة أقل لبعض الكفایات الفرعیة المنبثقة 
) ٦(صوص امتالك معلمات األطفال للكفایات الخاصة باستخدام التقانة في التدریس یوضح الجدول وبخ.وتحلیلھا

  . ذلك
  

  )٦(جدول 
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  التكرارات والنسب المئویة للكفایات الفرعیة المنبثقة عن الكفایة الرئیسة 
  )القدرة على استخدام التقانة(
  %النسبة  التكرار  ة على استخدام التقانةالقدر –الكفایات الفرعیة المنبثقة من الكفایة الرئیسة   م
  %٦٠  ٦تحسن تشغیل األجھزة داخل الصف١
  %٧٠  ٧تستخدم برمجیات  إعداد وتصمیم العرض٢
  %٧٠  ٧تستخدم برامج لمعالجة الصور والرسومات٣
  %١٠٠  ١٠تستخدم الحاسوب في التعلیم٤
  %١٠٠  ١٠في الحصول على معلوماتتستخدم شبكات الحاسوب ٥
  %٩٠  ٩تحدد مواصفات األدوات واألجھزة الالزمة لألطفال٦
  %١٠٠  ١٠تلم ببعض الجوانب النظریة التي تبرر استخدام التكنولوجیا في التعلیم٧
  %١٠٠  ١٠تطور الوسائل التعلیمیة وفق احتیاجات الموقف٨
  %١٠٠  ١٠تستخدم موسوعات الطفل العلمیة وغیرھا٩

  %١٠٠  ١٠ في التدریس الصفيتنتج وسائل تستخدم ١٠
  %١٠٠  ١٠حسن التعامل مع الدمى في تعلیم األطفالت١١
  %١٠٠  ١٠تحسن عرض الوسیلة التعلیمیة١٢
  %٦٠  ٦لدیھا القدرة على العزف على آلة موسیقیة واحدة١٣
  %٧٠  ٧تربط نھایات الجمل في القصص بقافیة مناسبة لألطفال١٤
  %٦٠  ٦تلحین األناشیدتمتلك صوتا مناسبا عند ١٥
  

إلى أن الكفایات التدریسیة الفرعیة الخاصة بالتعامل مع الحواسیب وكفایات إنتاج الوسائل ) ٦(یشیر الجدول 
التعلیمیة والتعامل معھا مھمة جدا لمعلمات مرحلة ما قبل المدرسة ، وھناك كفایات أقل أھمیة تتمثل في تشغیل 

  .ناشید واألغاني ومسرحة األحداث امتالك الصوت الجمیل في تلحین األالتقانة ، والعزف على اآلالت ، و
المحددة في ھذه الدراسة ، مع وخالصة القول یظھر أن جمیع المحكمین أشاروا إلى أھمیة الكفایات التدریسیة 

  .األخذ بعین االعتبار أولویات بعض الكفایات في عملیة التدریس 
  

أفراد عینة  من وجھة نظرأھمیة   ما أكثر الكفایات التدریسیة الرئیسة: على نصولإلجابة عن السؤال الثاني الذي ی
  لدراسة؟ا

  التنازلي للكفایات الرئیسة من وجھة نظر أفراد عینة الدراسةالترتیب ) ٧(یبین الجدول 
  

  )٧(جدول 
  الترتیب التنازلي لمتوسطات الكفایات الرئیسة وانحرافاتھا المعیاریة

  
  م
  

المتوسط   سةالكفایات الرئی
  الحسابي

االنحراف 
  المعیاري

  ٠.١٨  ٢.٨٢  كفایات ربط األفكار والمعلومات واستخدامھا في التعلیم  ١
  ٠.٢٠  ٢.٧٩  كفایات حل المشكالت والعمل مع اآلخرین  ٢
  ٠.٢٠  ٢.٧٦  كفایات التخطیط وتنظیم األنشطة  ٣
  ٠.٢٩  ٢.٧٣  كفایات استخدام التقانة  ٤
  ٠.٣١  ٢.٦٨  انات وتحلیلھاكفایات جمع وتنظیم البی  ٥
  

أن كفایات ربط األفكار والمعلومات واستخدامھا في التعلیم قد تصدرت قائمة الكفایات ) ٧(لجدول ایتبین من 
الضروریة لمعلمات مرحلة ما قبل المدرسة ، وقد تلتھا كفایات حل المشكالت والعمل مع اآلخرین ، ویمكن تفسیر 

وھذا یتفق مع ما بدأت تقدمھ برامج لكفایات التدریسیة استخداما في غرفة الصف ،ذلك بأن ھذه الكفایات ھي أكثر ا
كلیات إعداد المعلمین مع بدایات ھذا القرن ، حیث قامت ھذه الكلیات بتحدیث برامجھا ، وربطت الكفایات 

میع الطروحات التدریسیة للمعلمات باألعمال التدریسیة التي یمارسنھا داخل غرفة الصف ، كما یتفق ذلك مع ج
على أھمیة ھذه الكفایات التدریسیة " كریستین رایلي " وتؤكد . التي تقدمھا التنظیمات المنھجیة الخاصة باألطفال

حیث أشارت إلى أن معلمات ما قبل المدرسة معنیات " دور المعلم یتحدد وفق معاییر التعلیم " من خالل مقالتھا 
من األطفال وصلوا إلى % ٣٨ظھرت نتائج الدراسات أن ما نسبتھ حیث أداخل غرفة الصف بمواجھة الحقائق 

المستوى الدراسي الرابع وھم ال یحسنون القراءة من المستوى األول، وعلى معلمة ما قبل المدرسة أن تتحمل ھذه 
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  . (Reilly,2004)األعباء وتسعى إلى توصیل المعلومات إلى األطفال بشتى الطرق واألسالیب  
ھل : على لثالث من أسئلة الدراسة یتبین أن السؤال یحتوي على شقین ، فالشق األول ینصلسؤال اولإلجابة عن ا

   ؟)مدیر ، معلم ( الوظیفة   باختالف ل المدرسةـتختلف الكفایات التدریسیة الرئیسة والفرعیة الالزمة لمعلمات ما قب
  .یبین ذلك) ٨(والجدول جدت ،وف على حقیقة االختالف إن وللوق) اختبار ت(وھذا یتطلب استخدام 

  
  )٨(جدول 
  ) مدیر، معلم(لمعرفة أثر الوظیفة  لعینتین مستقلتین) ت (اختبارنتائج 

على اختالف الكفایات التدریسیة الالزمة لمعلمات ما قبل المدرسة
  مستوى الداللة  قیمة ت  االنحراف المعیاري  المتوسط  الوظیفة

    ٠.٣١١  ٠.١٩  ١٣.٧٥  مدیرة
      ٠.٩٦  ١٣.٨٤  معلمة

  
، ال یتأثر بصورة عامةالالزمة لمعلمات مرحلة ما قبل المدرسة  التدریسیة أن تقدیر الكفایات) ٨(یتبن من الجدول 

بین العاملین في تعلیم ما قبل المدرسة على  ًابالوظیفة سواء أكانت مدیرة أم معلمة ، وھذا یدلنا على أن ھناك اتفاق
تمكنھن من القیام بأعمالھن على الوجھ األكمل بل المدرسة كفایات تدریسیة ضرورة امتالك معلمات مرحلة ما ق

  .داخل غرفة الصف 
بین المعلمات والمدیرات في تقدیر الكفایات  ًالتبین أن ثمة اختالف ةولو نظرنا إلى الكفایات الرئیسة كل على حد

  .الفلقي الضوء على ھذا االختی) ٩(التدریسیة الالزمة للمعلمات ، والجدول 
  

  )٩(جدول 
على كل كفایة تدریسیة رئیسة) معلم ، مدیر (لمعرفة أثر الوظیفة ) ت(نتائج اختبار 

  قیمة  االنحراف  المتوسط  الوظیفة  الكفایات الرئیسة
  ت

مستوى 
  الداللة

كفایات ربط األفكار والمعلومات واستخدامھا في 
  التعلیم

    ١.٩٠  ٠.٢٠  ٢.٧٧  مدیرة
      ٠.١٥  ٢.٨٧  معلمة

  ات حل المشكالت والعمل مع اآلخرینكفای
  

    ١.٩٠  ٠.٢٤  ٢.٧٣  مدیرة
      ٠.١٥  ٢.٨٤  معلمة

    ١.٧٩  ٠.٢٢  ٢.٧٠  مدیرة  كفایات التخطیط وتنظیم األنشطة
      ٠.١٨  ٢.٨٠  معلمة

  كفایات استخدام التقانة
  

  ٠.٠٠٣  *٣.٨١  ٠.١٩  ٢.٨٨  مدیرة
      ٠.٣١  ٢.٦٣  معلمة

    ١.٩٤  ٠.٣٢  ٢.٦٧  مدیرة  ھاكفایات جمع وتنظیم البیانات وتحلیل
      ٠.٣٠  ٢.٦٨  معلمة

  
على ) مدیر ، معلم (حول أثر الوظیفة ) ت(أنھ ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة الختبار ) ٩(یتبین من الجدول 

  :تقدیر الكفایات الرئیسة الالزمة لمعلمات مرحلة ما قبل المدرسة التالیة 
مھا في التعلیم ، وكفایات حل المشكالت والعمل مع اآلخرین ، وكفایات كفایات ربط األفكار والمعلومات واستخدا

، وكفایات جمع وتنظیم البیانات وتحلیلھا ، وھناك فروق دالة إحصائیا في تقدیر الكفایات التخطیط وتنظیم األنشطة 
ح مدیرات المدارس ، التدریسیة الالزمة لمعلمات مرحلة ما قبل المدرسة في مجال كفایات استخدام التقانة ، ولصال

اللواتي یفضلن استخدام التقانة في التدریس ، وربما یعزى ذلك إلى أن استخدام التقانة في التدریس في مدارس ما 
قبل المدرسة یعطي المدارس سمعة طیبة ، وھذا ما تفضلھ المدیرات ، وأما بالنسبة للمعلمات فإن استخدام التقانة 

  .استخدامھا في التدریس  ن عدم اإلكثار منفضل، لذا  یھن  یضیف أعباء جدیدة على كاھل
ھل تختلف الكفایات التدریسیة الرئیسة والفرعیة : على وأما بالنسبة لإلجابة عن الشق الثاني من السؤال الذي ینص
  . الالزمة لمعلمات ما قبل المدرسة باختالف المؤھل العلمي ؟

  . ختالفیبین اال)١٠(الجدول حلیل التباین األحادي ، ویتطلب ذلك استخدام ت
في تقدیر الكفایات التدریسیة التي تحتاجھا معلمات ما قبل المدرسة  ًاأن للمؤھل العلمي أثر) ١٠(یظھر من الجدول 

ما ھو مطلوب منھا ، حیث تظھر قیمة ف دالة إحصائیا ، ویمكن تفسیر ذلك بأن معلمة ما قبل المدرسة تدرك 
وذلك بناء على األسالیب التي ستستخدمھا مع األطفال في التدریس ، والكفایات القیام بھ داخل غرفة الصف ، 

التدریسیة التي تحتاجھا المعلمات اللواتي یحملن شھادة الثانویة العامة تختلف عن تلك الكفایات التي تحتاجھا 
حملن شھادة الثانویة العامة المعلمات اللواتي یحملن شھادة الدبلوم أو البكالوریوس ؛ نظرا ألن المعلمات اللواتي ی
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  .لتدریس في مرحلة ما قبل المدرسة ال یتطلب معلمة مؤھلة تأھیال عالیا ایعتبرن أن 
  

  )١٠(جدول 
نتائج تحلیل التباین األحادي لمعرفة أثر المؤھل العلمي في تقدیر الكفایات التدریسیة الالزمة لمعلمات ما قبل 

  المدرسة
ά  قیمة ف  متوسط المربعات  درجة الحریة  مجموع المربعات  مصدر التباین

  
  ٠.٠٣٨  ٣.٥٣  ٢.٧٧  ٢  ٥.٥٤  بین المجموعات

      ٠.٧٨٣  ٤٥  ٣٥.٢٥  خالل المجموعات
        ٤٧  ٤٠.٧٩  المجموع

  
، وتشیر الدراسات إلى أن نتائج األطفال الذین تعلموا في مرحلة إن ھذا الطرح موجود حالیا على المستوى العربي 

دي معلمات مؤھالت علمیا ومسلكیا كانت أفضل من أقرانھم الذین تلقوا التعلیم على أیدي ما قبل المدرسة على أی
حیث أكد على االرتقاء باإلعداد المھني  )Fred,1995(، وھذا یتفق مع ما عرضھ معلمات محدودات التأھیل 

الكفایات التي یجب أن لمعلمة ما قبل المدرسة ، كما حددت تنظیمات المناھج التي تم تحلیلھا في ھذه الدراسة 
. تمتلكھا المعلمات قبل البدء بتطبیق المنھج 

  
  :االقتراحات والتوصیات 

  :بما یلي  تي أظھرتھا الدراسة یوصي الباحثفي ضوء النتائج ال
بموجبھا تصنیف معلمات ما قبل  وضع الكفایات التدریسیة التي حددتھا الدراسة على شكل معاییر یتم.١

المعلمات لتحدید حاجتھن من التأھیل عرضھا على  ثم) معلمة مساعدة –معلمة  –لى معلمة أو( المدرسة 
والتدریب ،  ومطالبة الجھات المسئولة عن تربیة ما قبل المدرسة بإعداد برامج التدریب للمعلمات وفق احتیاجاتھن 

  .لھا
جدیدة تكسب مقررات مراجعة خطط وبرامج إعداد معلمات ما قبل المدرسة في الدول العربیة ، وإضافة .٢

.فیھوروح العصر الذي نعیش  ىیة تتماشالمعلمات كفایات تدریس
المائدة المستدیرة، : (تشكیل لجنة من المتخصصین لتألیف مرجع یتناول استراتیجیات تعلیم األطفال مثل  .٣

المعدودة ، طرح ، الجیكسو ، الرؤوس  شارك -عمل مع الزمیل ا -العنكبوتیة ، القبعات الست ، عظم السمك، فكر
وكیفیة توظیف ھذه االستراتیجیات في تعلیم األطفال من خالل .....) ماذا تعلمت  –عرف ماذا ستعرف االسؤال، 

.العمل بالمشاریع التعاونیة 
مع التوجھات العالمیة بكلیات  ىكي تتماش لطرق التدریس، زیادة عدد الساعات المعتمدة المخصصة.٤

معتمدة لمواد أسالیب وطرق التدریس عال وة على التربیة " ساعة  ٢٥"كثر من إعداد المعلمین التي حددت أ
.ساعة تدریسیة" ١٢٠"العملیة التي زادت عن 

تبني كلیات التربیة التي یتوافر فیھا برامج إعداد معلمات ما قبل المدرسة مھمة تأھیل المعلمات اللواتي  .٥
شأنھن في ذلك كباقي التخصصات التي تم تأھلھا في كلیات یمارسن المھنة حالیا ، وال یحملن مؤھال جامعیا، 

.التربیة 
إجازة تعلیمیة  بعد خدمة سنتین منح المعلمات الراغبات في العمل بالتعلیم في مرحلة ما قبل المدرسة.٦

.في ھذه المرحلة تؤھلن مزاولة المھنة 
ي توافرھا في معلمات ما وضع شروط للقبول في الجامعات تحدد بعض الكفایات  الشخصیة التي ینبغ.٧

.قبل المدرسة ، عالوة على المعدل في الثانویة العامة
تشجیع القطاع الخاص الذي یحتضن رعایة أطفال ما قبل المدرسة في عدد من الدول العربیة ، على عقد .٨

.ندوات ودورات للمعلمات العامالت في تدریس ھذه المرحلة 
ستراتیجیات تدریس أطفال ما قبل المدرسة، للوصول إلى تعلیم إجراء المزید من الدراسات التي تھتم با.٩

.یفیدھم عند االلتحاق بالمدرسة الرسمیةاستراتیجي 
توفیر قدر من الثقافة الطفلیة المشتركة لدى األطفال العرب من خالل توحید بعض األنشطة والخبرات .١٠

.كل قطر عربي التي تقدمھا مناھج األطفال ، مع االحتفاظ بالخصوصیات الثقافیة ل
  

: المراجع
:المراجع العربیة 

مكتبة : القاھرة . الطرق الخاصة بتربیة الطفل وتعلیمھ في الروضة ). ١٩٩٤(إبراھیم ، عواطف   ١
اإلنجلو
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 –لمراحل التعلیم والتعلیم العالي  –الجدید في التعلم التعاوني . )٢٠٠٤(أبو حرب ، وآخرون  ٢
  :الكویت 

  .ر والتوزیعللنشدار الفالح      
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  :عمان) غیر منشورة (الشفوي لدى طلبة الصف الثاني االبتدائي باألردن ، رسالة ماجستیر ،     
  .الجامعة األردنیة ، كلیة التربیة     

مكتبة الفالح: الكویت . مرجع في ریاض األطفال ال). ١٩٩٥(بدر ، سھام محمد   ٤
طبعة  (، ١ج.ر لریاض األطفال المنھج المطو) . ت . د ( حماد ، ھالة جمال و موسى ، سمیرة٥

  .وزارة التربیة والتعلیم العمانیة ، دائرة التعلیم الخاص) تجریبیة
  (Website)وصف مقررات التربیة ) . ت.د (جامعة الملك سعود   ٦

http://wwww.ksu.edu.sa/colleges/edu/EDUDESC.HTM
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  )١(ملحق 

  جامعة السلطان قابوس
  كلیة التربیة

  قسم المناھج وطرائق التدریس
  التدریسیة الالزمة لمعلمات مرحلة ما قبل المدرسة كفایات الاستبانة 

  للقرن الحادي والعشرین المنھج یرفي ضوء تطو
  ةالمحترم................................................................   المعلمة /  المدیرة ةالفاضل 

  :السالم علیكم ورحمة اهللا وبركاتھ وبعد 
لمدرسة في ضوء الكفایات التدریسیة الالزمة لمعلمات مرحلة ما قبل ا" بإعداد دراسة عنوانھا  سیقوم الباحث

وتقدیمھا إلى مؤتمر األطفال والشباب في مدن الشرق األوسط وشمال " تطویر المنھج للقرن الحادي والعشرین 
تھدف الدراسة إلى إعداد قائمة بالكفایات التدریسیة التي .  ٢٠٠٥أبریل     ١٩-١٧أفریقیا الذ سیعقد في دبي من 

لحدیثة لمناھج مرحلة ما قبل المدرسة في القرن الحادي والعشرین، تتبناھا وتؤكد علیھا التنظیمات العالمیة ا
  .ومعرفة مدى حاجة المعلمات المتالك مثل ھذه الكفایات كي یتمكن من التدریس بفاعلیة داخل غرفة الصف 

لقد تم تقسیم الكفایات التدریسیة الالزمة لمعلمات مرحلة ما قبل المدرسة  إلى خمس كفایات رئیسة، وتحت كل 
كفایة رئیسة مجموعة من الكفایات الفرعیة المنتمیة لھا، وھنا یسرنا أن نذكرك أننا نقصد بالكفایة التدریسیة 

تمكنھ من أداء عمل مطابق للمواصفات المطلوبة أو كي،یمتلكھا المعلم  المھام التدریسیةو المعارف مجموعة من"
  . األجھزة، أو دونھا  باستخدام األدوات أو اآلالت أو یتجاوزھا ، ویكون ذلك 

تم وضع الكفایات الرئیسة والفرعیة في العمود األیمن من االستبانة ، وأمام ھذه الكفایات تم وضع مقیاس من نوع 
  :ثالثي المعیار كما ھو موضح تالیا " لیكرت"

  غیر موافق –ما  ىموافق إلى مد –موافق 
( منك قراءة فقرات االستبانة قراءة واعیة ووضع عالمة لیعبر عن درجة أھمیة ھذه الكفایات للمعلمات،والمطلوب 

أمام الكفایة الفرعیة وتحت درجة الحكم التي تعبر عن رأیك وتعتقدین أنھا مھمة لمعلمات مرحلة ما قبل )   √
  .شاكرین ومقدرین لكم ھذا الجھد المعھود فیكم . المدرسة في تدریس متطور داخل غرفة الصف 

  الباحث                                                        
    یحیى أبو حرب. د                                                                              
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  :بیانات شخصیة 

  ........: ............................... معلمةال /المدیرة  سما
  .....................:....................... مدرسةال

  ......:.......................سنوات الخبرة....... :......................................المؤھل العلمي 
  

  استبانة الكفایات التدریسیة الالزمة لمعلمات مرحلة ما قبل المدرسة
  
م

  
الرئیسة والفرعیة كفایاتال

المعیار
إلى حد  موافق

ما
غیر 
فقموا

التخطیط وتنظیم األنشطة كفایة: أوال 
وفق احتیاجات األطفال تحضر مواقف التعلم الیومیة١
  مرنة قابلة للتكیف مع رغبات األطفال ھدفا تعلیمیةأتصوغ   ٢
  تخطط بوضوح لكل جزء من أجزاء الموقف التعلیمي  ٣
  الالتخطیط المستقبلي لتدریس األطفتمتلك القدرة على   ٤
  للدرس في المشاركة بالتخطیط تتكیف مع األطفال   ٥
  تخطط إلدارة الصف وحفظ النظام  ٦
 مصدر مھم للمعلومات عند التخطیطكاألطفال  حسن استثمار قدراتت٧

للدرس
  تحسن توزیع محتویات المنھج على مدار العام  ٨
  اتھمتنظیم أماكن جلوس األطفال داخل الصف وفق قناع  ٩

  راعي الفروق الفردیة بین األطفالتخطط ألنشطة ت  ١٠
 في البیئة التعلیمیة عند التخطیط تراعي توفیر عوامل األمن والسالمة  ١١

  درسلل
  نوع في مصادر التخطیط ألنشطة الدرست  ١٢
  خطط للتكیف مع العوامل  الطارئة على التدریست  ١٣
صالحة ودیمقراطیة خطط إلیجاد بیئة تعلمت١٤
تساعد الطفل على التركیز في النشاط الذي یمارسھ١٥
تشرك أولیاء األمور في التخطیط للتعلم١٦
ییم األطفالتطور خططھا بناء على نتائج تق١٧
تحسن تدوین المالحظات عن األطفال١٨
  
  
م

  
الرئیسة والفرعیة كفایاتال

المعیار
ى حد إل موافق

ما
غیر 

موافق
ربط األفكار والمعلومات واستخدامھا في التعلیم كفایة :ثانیا 

متسھیل عملیة التعل عمل علىت١
تستفید مما ھو قائم في غرفة الصف إلیجاد بیئة فعالة في التعلیم٢
المتباینة أفكار األطفال عمل على تنظیمت٣
مسرحة األحداث: مثل  ل المعلوماتتستخدم أسالیب متنوعة إلیصا٤
تربط احتیاجات األطفال بالبیئة التعلیمیة٥
في أثناء المناقشة تدعیم آرائھم علىتشارك األطفال ٦
تربط  أفكار األطفال وتقارب بینھا٧
من التفكیر واعتطلب من األطفال استخدام أن٨
لتعلم دافعیة واھتمام األطفال ل تستثیر٩

تشارك األطفال البحث والعمل١٠
تواكب تطور تعلم األطفال١١
  تربط المادة التي یتعلمھا الطفل بحیاتھ١٢
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  الحركیة واالنفعالیةالجوانب تربط األفكار العقلیة ب١٣
   متقاربة مع لغتھم تخاطب األطفال بلغة صحیحة وواضحة١٤
بصورة    وتربط فیما بینھا یة وغیر لفظیةتستخدم تعبیرات لفظ١٥

  مناسبة
  وتربطھ بواقعھم تطلع على األدب التربوي الخاص باألطفال١٦
  
م

  
الرئیسة والفرعیة كفایاتال

المعیار
إلى حد  موافق

ما
غیر 

موافق
حل المشكالت والعمل مع اآلخرین كفایة: ثالثا 

ألطفال وتحرص على تطویرھاتحتفظ بعالقات اجتماعیة مع ا١
  تمتلك مھارة التواصل مع اآلخرین  ٢
  المشكالت االجتماعیة لدى األطفال تمتلك معلومات عن  3
  تساعد في تكوین شبكة من العالقات بین األطفال  4
  م بعدالة مع الجمیعیتطبق أنظمة  وقوانین التعل٥
  داخل الصف لى المحبةیقوم ع تساھم في إیجاد جو اجتماعي  ٦
واستخدام عبارات مناسبة  تعود األطفال على التعرف بلطف لآلخرین  ٧

  عند مخاطبتھم
  

  
م

  
الرئیسة والفرعیة كفایاتال

المعیار

موافق
إلى حد 

ما
غیر 

موافق
  تحسن فض المنازعات بین األطفال بالطرق السلمیة  ٨
  ي التعلمتبدي اھتماما خاصا باألطفال بطئ  ٩

  وبین األطفال أنفسھم األطفال ھا وبینتخطط لعقد اجتماعات بین  ١٠
  تنفذ مشروعات أنشطة في البیئة المدرسیة بالتعاون مع األطفال١١
مشكالت األطفال في حلتتعاون مع األھالي ١٢
تشترك في أبحاث علمیة  في مجال الطفولة مع آخرین١٣
قات ودیة مع اإلداریین بالمدرسةتحتفظ بعال١٤
تنمي عند األطفال مشاعر إیجابیة نحو التعلم١٥
تنمي في األطفال مھارات تعاونیة ١٦
توظف العقاب والثواب في أثناء التدریس١٧
ذواتھم في األوقات المختلفةتشجع األطفال على التعبیر عن ١٨
عدھم على تصحیحھاتتقبل أخطاء األطفال وتسا١٩
تساعد األطفال في حل المشكالت التي تواجھھم٢٠

  
م

  
الرئیسة والفرعیة كفایاتال

المعیار

موافق
إلى حد 

ما
غیر 

موافق
القدرة على جمع وتنظیم البیانات وتحلیلھا: رابعا 

تعلم األطفال تجمع معلومات دقیقة عن١
  عھا وتحسن التعامل معھاترتب المعلومات التي تجم٢
  تحسن طرح األسئلة الشفویة على األطفال٣
  تتعامل مع الحقائب التقویمیة لألطفال٤
تصدر أحكاما دقیقة عن تعلم األطفال٥
  االختبارات الخاصة بمرحلة الطفولة وظفت  ٦
  تستخدم المشاریع في تقییم أداء األطفال على شكل مجموعات  ٧
وإنجازه طفلكل تستخدم التقویم المبني على أداء   ٨
تصمم اختبارات خاصة باألطفال٩

تطور بعض االختبارات وفق احتیاجات األطفال  ١٠
في تعلمھم نتائجھا األطفال وتوظفھا قدراتتقیس   ١١



  

!ÕÒ

  
  
  
م

  
القدرات الرئیسة والفرعیة

المعیار

موافق
إلى حد 

ما
غیر 

موافق
تحدد معاییر لألداء المقبول١٢
تستخدم التقویم كتغذیة راجعة١٣
تنوع في مستویات األسئلة المطروحة على األطفال١٤
تقوم عملھا التدریسي ذاتیا١٥
لطفلا واقععن  حسن جمع المعلوماتت١٦
  
م

  
القدرات الرئیسة والفرعیة

المعیار
إلى حد  موافق

ما
غیر 

افقمو
القدرة على استخدام التقانة: خامسا 

تحسن تشغیل األجھزة داخل الصف١
تستخدم برمجیات  إعداد وتصمیم العرض٢
تستخدم برامج لمعالجة الصور والرسومات٣
تستخدم الحاسوب في التعلیم٤
في الحصول على معلوماتتستخدم شبكات الحاسوب ٥
فات األدوات واألجھزة الالزمة لألطفالتحدد مواص٦
تلم ببعض الجوانب النظریة التي تبرر استخدام التكنولوجیا في التعلیم٧
تطور الوسائل التعلیمیة وفق احتیاجات الموقف٨
تستخدم موسوعات الطفل العلمیة وغیرھا٩

 تنتج وسائل تستخدم في التدریس الصفي١٠
لتعامل مع الدمى في تعلیم األطفالحسن ات١١
تحسن عرض الوسیلة التعلیمیة١٢
لدیھا القدرة على العزف على آلة موسیقیة واحدة١٣
تربط نھایات الجمل في القصص بقافیة مناسبة لألطفال١٤
تمتلك صوتا مناسبا عند تلحین األناشید١٥
  

  انتھت االستبانة وشكرا لكم


