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 تحتـل  أن يجـب  التي الرئيسية المسائل من اوتأهيله  األولى  الطفولة مربية إعداد مسالة تعّد
. العـالم  دول معظم في  اإلعداد مؤسسات  مختلف في التربوي التطوير مشروعات كل بين الصدارة

 بإصـالح  المناديـة  الـدعوات  الحالي القرن وبداية الماضي القرن من األخيرة العقود في تكاثرت وقد
 من  لتتمكن  األولى  الطفولة مربية إعداد ضرورة وبالتالي وجودته، نوعيته تطوير وبضرورة التعليم
 يسـتلزم  وهـذا  الحياتية، الجوانب في المستمرين والتبدل التغيّر سمته عالم في المختلفة ابأدواره القيام
 المسـتجدات  علــى  اله مستمراً وتدريباً المحدثة، لألهداف مالئماً  تكوينا و. جديد طراز من مربية

  .  وتطوراتها التربـوية
 إلـى  بحاجـة  المبكرة الطفولة معلم إن و واحد، آن في مسؤولية و ميزة هو األطفال مع فالعمل      
  األساسـية،  األطفـال  بحاجات وعي لديها  تكون أن بد ال و التطبيق، و النظرية بين ما متوازن إعداد
 خاصـة،  احتياجات لديهم الذي بخاصة و األطفال، مع المباشر التدريب و العمل لفرص بحاجة أنه كما
 استعداد عندها و الثقافية، خلفيتها و مجتمعها تفهم أن بد ال ذلك من  األولى  الطفولة مربية  لتتمكن و

  األولـى   الطفولـة  مربية ا يساعد أن يجب البرنامج أن كما ، لألطفال اللغوية و الثقافية الخلفيات لفهم
 مربيات إعداد برامج تجويد إلى تؤدي متعددة رؤى و نظرية أسس إلى استنادا التقويم و التخطيط على

  األولى الطفولة
 وتأهيـل  إعـداد  في األساسي بالدور تقوم أصبحت الجزائر في المهني التكوين معاهد أن وبما

 فـي  التقويم نتائج تستخدم وأن باستمرار، برامجها  تقوم أن عليها لزاًما أصبح ،األولى  الطفولة مربية
 بها يحكم التي الوسيلة فهو التربوية، التعليمية العملية في مهمة مكانة فللتقويم وتحسينها، البرامج تطوير
 الالزمـة  القرارات اتخاذ ضوئها في يتم التي االستراتيجية ويعد األهداف، تحقيق في النجاح مدى على

  . فاعليتها وزيادة كفاءتها من للرفع التربوية العلمية لتطوير
 التقـويم  لنمـاذج  وفقـا  األولى الطفولة تربية تخصص برنامج تقويم على تعمل الحالية الدراسة إن  

 قراءة  كذا و المهني، التكوين معاهد من المتخرجات آراء خالل من التربوية، البرامج في بها المعمول
 العالميـة  النمـاذج  ضوء في مقترح تصور طرح و التخصص، بهذا المتعلقة الوثائق و المناشير لكل

  . األولى الطفولة لمعلمي
 ثالثـة  و نظريـة  فصـول  خمسـة  منها فصول ثمانية و خاتمة و مقدمة على البحث هذا اشتمل قد و

  .تطبيقية
  
  

  أ                          
 أهميـة  و تساؤالته، و اإلشكالية البحث، مشكلة بعنوان جاء الذي األول الفصل يتناول : األول الفصل
  تحقيقها إلى البحث يسعى التي األهداف و العلمية و العملية و النظرية الناحية من إليه الحاجة و البحث

  .  مصطلحاته و حدوده من كال تحديد و



  

 

  
 مربيات تكوين و بإعداد عالقة لها التي السابقة الدراسات من مجموعة عرض تم فيه و : الثاني الفصل
  . الدراسات تلك مجمل على التعليق تم ثم أجنبية و عربية دراسات منها األولى، الطفولة

  
 قسمين إلى مقسمة األولى الطفولة مربية بإعداد لالهتمام التاريخي التطور فيه تناولنا و : الثالث الفصل
 و الحضارات، فظهور القديمة، العصور في التربية  تضمنت و  العصور عبر التربية في تناولنا األول
 االتجاهـات   حول فكان الثاني القسم أما الحديث، العصر في التربية ثم الوسطى، العصور في التربية

 الـدول  بعـض  في الطفولة مربيات إعداد:  تضمن قد و األولى الطفولة مربيات إعداد في المعاصرة
 الجزائر، في المربية إعداد حول كبيرا قسما خصصنا و العربية، الدول بعض في إعدادها ثم األجنبية،

  . المختلفة اإلعداد لنظم مقارن بتحليل قمنا األخير في و
  
 محـاور  ثـالث  فـي  األولى الطفولة مربيات إعداد برامج بناء إلى التطرق تم فيه و : الرابع لفصلا

 و مفـاهيم  تضـمن  و األولـى  الطفولـة  مربيـات  إعـداد  و تكوين:  األول المحور تضمن رئيسية،
  دواعـي  ،الخدمـة   قبـل   التكـوين  أهمية التكوين، فلسفة و منطقاته و التكوين فأهداف مصطلحات،

  أدوار ثـم  ،اإلعـداد  مؤسسـات  فـى   الطفولة مربيات لقبول المقترحة المعايير ،الخدمة قبل  اإلعداد
 في األلى الطفلة مربيات اختيار  أساليب ،األولى الطفولة مربية  تكوين جوانب الروضة، داخل المربية

 قـد  األولى الطفولة مربيات تكوين مناهج محتوى:   حول فكان الثاني المحور أما ،التكوين مؤسسات
 المعـايير  ،األولى الطفولة مربيات تكوين المناهج محتوى إليها يستند التي المنطلقات:  يلي ما تضمن

 لـة والطف لمربيـات  التكوينية المناهج شروط ،األولى الطفولة مربيات تكوين مناهج لمحتوى المقترحة
 لمهـام  تحليـل  فيه فتناولنا الثالث المحور أما الميداني، التدريب أو العملية التربية األخير وفي ،األولى
  .األطفال رياض داخل األولى لطفولةا مربية

  
 جوانبهـا  جميع من األولى الطفولة لمرحلة النمائية الخصائص إلى التطرق تم فيه و:  الخامس لفصل

 تطرقنا كما المرحلة، هذه احتياجات ثم المعرفية، و اللغوية، و فاألخالقية، االنفعالية، النفسية و الجسمية
  .األطفال رياض بيئة تنظيم و أهدافها، و فلسفتها تعريفها،:   األطفال رياض عن للحديث في
  
  

  ب                          
 عينة و الدراسة مجال و االستطالعية الدراسة و البيانات جمع أدوات تحديد تم فيه و:  السادس الفصل
 فـي  المتمثلة و للمقاييس األساسية السيكومترية الشروط دراسة و البحث، منهج و موصفاتها، و البحث
  . الثبات و الصدق



  

 

  . الدراسة تساؤالت ترتيب حسب النتائج عرض تم فيه و:  السابع الفصل
 صـياغة  و إليهـا  المتوصـل  النتـائج  مختلف مناقشة و تفسير إلى التطرق تم فيه و:  الثامن الفصل

  . التوصيات و المقترحات من مجموعة
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  :  الدراسة مشكلة  - أوال
 :  اإلشكالية -1

 وقد وعربيا، عالميا التربوية الخريطة رقعة على اتساعا يزداد المدرسة قبل ما تربية مفهوم بدأ لقد
 بأن منها أيمانا التربوية، وأهدافها أولويتها ضمن البكرة الطفولة تعليم أهمية تضع الدول أصبحت
 لذا المدرسة، قبل ما مرحلة في التعليم تحسين إلى األولى بالدرجة يستند عامة بصفة التعليم تطوير
 في لألطفال المختلفة باالحتياجات للوفاء العمرية المرحلة هذه في المتطورة التربوية المناهج وضعت
  . النمائية المراحل مختلف
 تدور األطفال رياض في المقدمة الخبرات أن هي بها خاصة فلسفة إلى األطفال رياض تستند و
 واالستعداد الميل لديه وتنمي دراستها، نحو وتثيره حياته في للمتعلم تعرض التي المواقف بعض حول

 بمجتمع وثيقة صلة ذات تكون أن بد ال الخبرات حولها تدور التي المواقف وهذه للتعلم، الضروري
 التنمية إلى  التعليمية العملية  خاللها من تهدف الجوانب متعددة متكاملة بيئة بتوفير الخاص الطفل
 والخلقية واالجتماعية واالنفعالية والحركية والجسمية العقلية المجاالت في طفل لكل والمتكاملة الشاملة

 والفنية والعددية اللغوية األطفال مهارات تنمية إلى تهدف كما الفردية، الفروق االعتبار بعين األخذ مع
 التفكير على القدرة إنماءو والجماعية، الفردية األنشطة خالل من  ،الرياضيةو العلميةو الدينية المفاهيمو

 حاجات تلبية على وتعمل .السليمة والصحية االجتماعية التنشئة إلى تهدف كما والتخيل، واالبتكار
 تكوين في ومساعدته ذاته، يحقق أن من الطفل لتمكن العمر من المرحلة بهذه الخاصة النمو ومطالب
 خالل من وذلك ومتحضرة راقية يةسلوك ألنماط واكتساب روحية قيم تكوين وعلى السليمة، الشخصية

  جونان(  المربية مع إنسانية عالقات وتكوين النظام على الطفل وتعويد ،وعملية نظرية نشاطات
 أهميتها إلى باإلضافة ذاتها، حد في خاصة أهمية ذات  الروضة في فالتربية .).    2005 برور،
 النمو نفس لعلم الدارس المربى إلى تحتاج فهي ولذلك م،يالتعل سلم في التالية للمرحلة لإلعداد بالنسبة
             المرحلة هذه في الطفل لحاجات المراعى المربى وأيضا الطفولة، سيكولوجية خاصة

  ).1990: الناشف هدى(
 تربية برامج يواجه الذي الكبير التحدي عن يكشف وأهدافها األطفال لرياض المالمح هذه تحديد و  

 معينة علمية مادة يتقن بأن المختلفة التعليم مراحل في مطالبا المعلم كان فإذا األطفال، رياض معلمي
 رياض معلمة مع مختلف الموقف فإن األخرى، األساسية المهارات من وغيرها الصف إدارة ويحسن
 مساعدا عامال تكون قد فالمعلمة ذاتها، حد في خاصة أهمية ذات األطفال رياض في فالتربية األطفال،

 يتعلم كيف معلمة إلى تحتاج التي المرحلة هذه في لنموه معيقا عامال تكون وقد الطفل، مواهب نمو في
  ). 1990 الخطيب،( ينمو وكيف الطفل
 إعدادهن، وحسن  المعلمات اختيار حسن المدرسة قبل طفل تربية إلنجاح األساسية الشروط من فإن لذا

 الفعلية واحتياجاتهم األطفال خصائص سياق في عمليا، تدريبا وتدريبهن نوعيا تعليما وتعليمهن
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 معهم اإلتصال مداخل وإتقان األطفال فهم من المرحلة هذه معلمات تتمكن حتى النمائية، ومتطلباتهم
 المعرفة من لهن معلمات عامة بصفة تتمتع األطفال رياض أن أي شخصياتهم، وإنماء وتربيتهم
 الطفل نمو مواكبة من يمكنهن ما الحديثة التربوية واألساليب والتغذية الصحة وأمور النفس علم بأصول
  ).2003 الخوالدة،( اإلنساني النمو مراحل وأخطر أهم من هي مرحلة في الصحيحة الوجهة وتوجيهه

 إذ ،الطفل في الذكر السالفة الجوانب تنميةو التعليمية العملية على المسؤولة هي األطفال مربيةف      
 الذين الراشدين أول فهي الحضانة، لدار وتقبله الطفل، تكيف في المؤثرة العوامل أهم من  تعتبر أنها

 وتساعده  تربيته في مهم بدور تقوم فهي ثم ومن مباشرة، األسرة نطاق خارج الطفل معهم يتعامل
 لخصائص مراعاتها لعدم وذلك باإلحباط، وتشعره تصدمه، قد أو بها والعناية مواهبه، نمو على أيضا
 أو الدالئل، تفقد فسوف رعايتها نطاق في يقع الذي الطفل لطبيعة معرفتها فبدون .المرحلة هذه نمو

 شروط الخدمة أثناء تدريبهن ثم إعدادهن، وحسن المشرفات، اختيار وحسن ترشدها، التي المفاتيح
 مربيات مشرفات عامة بصفة األطفال رياض تتطلب حيث المدرسة قبل التربية رحلة إلنجاح أساسية
 من يمكنهن ما الحديثة التربوية واألساليب والتغذية الصحة وأمور النفس علم بأصول المعرفة من لهن

 كما ،". اإلنساني النمو مراحل أخطر من هي مرحلة في الصحيحة الوجهة وتوجيهه الطفل نمو مواكبة
  .واحتياجاتهم أطفالها خصائص معرفة إلى حاجة في هاأن

 بصفة واتجاهاته النفسية وصحته الوجداني الطفل نمو على قويا تأثيرا األطفال لمربية أن كما      
 التحاقه من الطفل إفادة مدى أن على المربون يجمع فيكاد إيجابيا أم سلبيا التأثير هذا أكان سواء عامة
 يقوم أن ينبغي ولذلك األطفال، المربية وكفاءة شخصية على – كبير حد إلى – يتوقف الحضانة بدار

  .تربويا مؤهالت مربيات الحضانة دور في بالعمل
 حيث من مباشرة األسرة بعد األهمية في الثانية المرتبة تحتل الروضة أطفال فمربية هذا وعلى      
 من لها وميال استعدادا وأكثر معلمته، لتوجيه تقبال أكثر يكون الطفل أن حيث .الطفل تربية في دورها
   بمعلمته العاطفي الرتباطه وذلك خر،آ شخص أي
 أدوار من لها بما وذلك األطفال، رياض األطفال مربية عاتق على تقع هنا الخطيرة المسئولية لعل
  )   2000:  106الرحمن، عبد سهام : ( األتي في تتمثل

  .التعلم لغرض والتحضير بالتخطيط يختص فيما قرار كمتخذة ·
  . وتوقعاته للمجتمع ومناسبة مهمة تربوية أهداف تحقيق إلى يهدف الذي للمنهج ومصممة كمعدة، ·
  .األطفال لحاجات وتقويمها مالحظتها، خالل من التعلم، لعملية كمنظمة ·
  . لألطفال الفردي للنمو وتقويمها العلمية مراقبتها خالل من وحدودهم األطفال لقدرات كمشخصة  ·

  .األطفال لجميع تعليمية خبرات توفير في تسهم بيئة توفر بحيث التعلم لعملية كمديرة· 
 المقبول السلوك الكتساب, وجماعية فردية بصورة ألطفالها مساعدتها خالل من وموجهة كمرشدة، 

  .الذاتية مشاعرهم مع والتعامل اآلخرين مع التفاعل على القدرة والكتساب, اجتماعياً
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 يكون أن على يحتم الذي للدول المستمر والتقدم للمعرفة الهائل والتضخم والتطور العولمة ظل وفي
 باختالف األطفال لجميع المحتوى مختلفةال الموضوعات من واسع مدى تقديم عن  مسؤوال دور
 إلى) 1997الصويغ،( يروتش. ،التربوية المعرفة من يلزم ما على سيطرة يتطلب الذي األمر هم،قدرات
 وحرية المربي، جانب من البرنامج وتخطيط وتربية فكر على قومت التربية في الحديثة األساليب أن

 بالمرونة يتسم منهج إلى استنادا وذلك الطفل قبل من ذاتي وتعلم وتجريب واكتشاف واختيار ولعب
 ومهارات ومعارف مفاهيم لتقديم عمل خطة على ويقوم لألطفال، الفردية االحتياجات لتلبية الكافية
 منظمة تربوية وبيئة تلقيناً، الطفل يلقن أن من بدالً واالكتشاف اللعب خالل من بنفسه الطفل يتعلمها
 بواسطة بنفسه، واالكتشاف والتجريب، واالختيار، الحركة بحرية للطفل تسمح التعلم على ومشجعة
 التخيل على وتحفزه بحريته يتمتع وتجعله الطفل، تلقائية تستثير تعليمية وألعاب ووسائل معينات

 التعبير وحرية الحركة حرية للطفل يتيح ومجال ،)2004 جوهر،&  الهولي( واالستقصاء واالكتشاف
 واألطفال الطفل بين والتواصل التفاعل من ومساحة ،)2000 إبراهيم،( القرار واتخاذ االختيار وحرية

 بالنفس والثقة االستقالل على الطفل يشجع مما وأقرانه الطفل وبين  والمربية الطفل وبين اآلخرين،
 بأسلوب التفكير على والجرأة بالنفس الثقة لتنمية الطفل ذات واحترام ،)2006 وجوهر، الهولي(

 كيفية عن بمعلومات األهل تزود بحيث والبيت الروضة بين وطيدة وعالقة ،ومتشعب ومتجدد مختلف
 .(Al‐Hooli, 2001) العالقة هذه من استفادة أقصى إلى األطفال تفكير استثارة

 الثقة، على قائمة األطفال نحو إيجابية اتجاهات  المربية لدى يكون  أن ينبغي هأن القول يمكن لذا
 ،"والداعمة المشجعة التعليمية البيئة" لتوفير مطلوبة الصفات هذه وأن ،"والتقبل االحترام،

(Saracho,1993) .حول التنظيم جيدة للمعرفة تحتاج األطفال رياض معلمة أن على ذلك من ويستدل 
 تلعب حتى المعارف من واسع مدى إلى حاجة في وأنها التعلم، تفريد من تستطيع حتى األطفال نمو

 أن على وقادرة األطفال، يتعلم كيف تتفهم وأن والمحتوى، المستوى متعددة للخبرات كمصدر دورها
  ).2004 والهولي، جوهر( األجزاء من مجموعة مجرد وليس متكامل ككل التعلم عملية إلى ينظر
 بالكفاءات وتزويدها األطفال معلمة إعداد أهمية المبكرة الطفولة ببرامج المشتغلين على يخفى الو 

 من وانطالقا ثانية،، جهة من األطفال ومع جهة، من المتجددة المعرفة مع للتعامل الالزمة الضرورية
 العمرية المراحل  في األطفال قدرات لتطوير والكفايات المهارات هذه سيستخدمن المعلمات أن

  .المختلفة
 المتبانية، المستويات هذه تعليم في نجاحها خالل من إال يتحقق ال المعلمة هذه مهمة نجاح يعتبر لذلك
 هذا أهمية المتقدمة الدول أدركت ولهذا والتحديث، للتطور قابال المستوى رفيع مسبقا إعدادا يتطلب مما

  ).1995،436: بدر سهام.(أثنائها وفي الخدمة قبل للمعلمات متنوعة برامج طرح إلى فسارعت اإلعداد
 المعلمات من سواها عن يختلف يختلف األولى الطفولة مربيات إعداد أن الدراسات من العديد تذكر و

 محددة شخصية سمات هناك ألن نظرا األخرى، الدراسية المراحل مع للتعامل إعدادهن يتم اللواتي



  مشكلة الدراسة                                                  :الفصل األول

‐ 4 ‐  

 

 لدى اإلنسانية القيم تعزز التي األمومة دور فمن حصرها، يصعب بمهام القيام تتطلب متشعبة وأدوار
 النمو لتحقيق المعرفة نقل على الحريصة المعلمة دور إلى مرورا الحسنة، القدوة باعتبارها األطفال
 إعدادا تتطلب األعباء وهذه والتعلم، التعليم لعمليات والموجهة المديرة بدور منتهية للطفل، المتكامل

  )1997:143الناشف، هدى( المهنة عالم في االنخراط قبل للمربية جيدا
 أوالً كانسان شخصيتها بناء في ألساس حجرا هي األطفال مربية إعداد عملية تعتبر و
 لها الجيد اإلعدادو  خاصة ومهامها التربوية الحياة مسؤوليات عليها تقع ثانياً مهنة صاحبة وكمدرسة

 الدرجة على الحصول فان لذا الجماعة حياة في المهم اإلنساني كيانها لتحقيق وحتمية ضرورية مسألة
 إعدادا تحتاج التعليم مهنة ألن التربوي دورها لتؤدي الناجحة  المربية إلعداد وحده يكفي ال العلمية
 لبرامج كبرى أهمية تولى أن يجب لذلك    ناجح برنامج دون  عداداإل  هذا يتم الو ،خاصاً تربوياً
 تربوي فكر من تتضمنه بما التربوية المواد جميع انصهار نتاج يكون الروضة أطفال مربية  إعداد

 المفاهيم على التعرف للمربية يمكن ثم ومن الروضة لطفل المناسبة التعلم واستراتجيات معاصر،
 تخطيطها عند تراعى أن يجب التي واألسس لألنشطة المختلفة واألنواع الروضة، طفل لتربية األساسية
 والتقويم التعلم واستراتجيات والمحتوى األهداف بين العالقة وتوضيح ،األنشطة استخدام وكيفية
 السمات إنماء هو الروضة اتمعلم إعداد برامج من الهدف أن أي ،باألنشطة منها كل وارتباط
 التعليمية للعملية سليمة نظرة على يرتكز وظيفي إطار خالل من للمربية التربوية المهاراتو الشخصية

  : التالية النقاط في المهارات هذه تلخيص ويمكن ،فيها المربية دورو
 وضع ،التقويم ،األنشطة ،الوسائل ،التقديم طرق المحتوى ،األهداف(  لألنشطة التخطيط مهارات -

  ) األنشطة لتقديم زمنية خطط
  .توجيههاو األنشطة عرض ،الفصل إدارة مهارات وهي:  التنفيذ مهارات -
   النمو جوانب من جانب كل في نموه لتتبع طفل بكل ملفات تكوين يتضمن:  التقويم مهارات -

  : يلي بما البرامج هذه  عليها ترتكز أن يجب التي األساسية الجوانب نحصر أن يمكنو         
 نفسها مع التعامل على  لمساعدتها  معقولة ثقافية بخلفية المعلمة يزود الذيو الثقافي الجانب:  أوال -
  .اآلخرين معو
 الطفولة مجال في المتخصصة المعارفو العلوم بأساسيات المعلمة يزود:  تخصصي جانب:  ثانيا -

  .تخصصها ميدان في خبيرة وتصبح  أعمق بشكل معارفها دائرة تتوسع حتى  المبكرة
 في يفيدها ما كل في إعدادهاو المهنية بأخالقيات المعلمة تزويد هو:  مهنيو تربوي جانب:  ثالثا -

 األنشطة فاعلية إدارةو اليومي للبرنامج الجيد التخطيطو الصفية البيئة تهيئةو األنشطة أهداف تحديد
 التواصل مهارات تنميةو طفل كل أداءو سلوك تقويمو المتابعةو الجيد التنفيذو األطفال سلوك توجيهو

 على يساعد بما األمور أولياء معو الروضة زمالء معو معهم سوية عالقات إقامةو األطفال بينو بينها
  ) 2004: 22،فهمي عدلي(       .للطفل متكامل نمو
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 في األطفال رياض معلمات  برامج فاعلية مدى على للتعرف بدراسات الباحثين من العديد قام قد و  
 أن إلى الدراسات هذه أشارت وقد لها، المنوط بالدور  القيام على المعلمة قدرة ومدى العربية البلدان
 ذات ضعيفة، برامج تعد اإلعداد برامج وأن جيدا، وتربويا علميا تأهيال مؤهالت غير المعلمات معظم

 هذه طفل مع للعمل)  العلمية المهنية، األكاديمية،( العامة الكفايات على تتوفر ال ضعيفة مخرجات
  ).2003: ياسين ،1988 حسان،( المرحلة

 الرياض األطفال مربية توفر عدم أثبتت)  1986(  حسان حسن دراسة الدراسات هذه ومن 
   دراسته نتائج توصلت الذي اليرموك بجامعة)  1987( صالح محمد جمال ودراسة. جيدا إعدادا المعدة
 حاجة هناك أن أوضحت الحضانة بدور لعملهن المعلمات جانب من عامة بصفة الرضا عدم عن

 أكاديميا، األطفال المربية تأهيل بضرورة وأوصت باألردن، الرياض األطفال مربية لتأهيل
 ،) 1987 ( الجيار على سهير دراسة أسهمت كما .الرياض أهداف تحقيق في تسهم حتى وسيكولوجيا

  .الطفولة ميدان في خبرة لديهن ليست معظمهن وأن ,تربويا مؤهالت المعلمات من قليلة نسبة بأن
 األطفال رياض مشرفات بعض هناك أن تضحا)  1990 (  القصبى وراشد عزيز نادية دراسة وفى
 وفقا األطفال رياض أهداف وفهم تفسير على القدرة لديهن ليست أنه يعنى وهذا ،تربويا المؤهالت غير
 توصلت الحضانة دور عن)  1990 ( صالح مراد دراسة وفى .الرياض أطفال ومتطلبات حاجاتهمل

 مشرفات وجود عدم منها الخدمات، تلك تحقيق عند الحضانة دور تواجه صعوبات وجود إلى الدراسة
 تفتقر األطفال رياض دور أن إلى توصل)  1993 ( الرسول عبد فتحي دراسة وفى .تربويا مؤهالت

 مربية بها تقوم ال التي األدوار من العديد هناك أن كما ,عال تربوي مؤهل على حاصالت معلمات إلى
  .ينبغي كما األطفال

 ضوء في األطفال رياض لمعلمات التدريبية الحاجات حول العواد أحمد لمنى دراسة في و
 المنهج بأهداف المتعلقة الدراسة محاور جميع في الحاجات على للتدريب الحاجة مدى أثبتت المنهج

  .تقويمهاو التعليمية الخبراتو محتواهو
 دولة في األطفال معلمات وواقع على للتعرف هدفت بدراسة  1979 شفشق قام الكويت في و
 لتخريج يكفي ال الكويت بدولة التربية معاهد في للمعلمة الحالي اإلعداد أن إلى وتوصلت الكويت،
 الروضة بطفل المتعلقة األساسية المفاهيم وإدراك األطفال مع العمل على بالقدرة تتسم معلمة

 واالجتماعية واالنفعالية السلوكية المشكالت مع التعامل وعلى النمو هذا ومطالب  نموه وخصائص
  . المرحلة هذه لطفل

 بمعهد األطفال رياض معلمات تربية لبرنامج تقويمية بدراسة) 1990( الغفور عبد قامت كما
 نحو على فيه النظر إعادة إلى والحاجة اإلعداد برنامج ضعف النتائج أكدت وقد للمعلمات، التربية
  . األطفال رياض مرحلة مسؤوليات مواجهة على القادرة المعلمة إلعداد ضمانا وذلك شامل
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 جامعة في التربية كلية خريجي أداء جودة تقويم إلى هدفت بدراسة) 1990( الشريف قامت و
 خمسة مجاالت في أهدافه يحقق أن استطاع البرنامج أن النتائج وكانت الميدان، نظر وجهة من الكويت
 ومعارفه التخصص مهارات الخريجة واكتساب المهني دورها لطبيعة الخريجة فهم مجال هي

 تقويم مهارات أما الدرس، تنفيذ ومهارات الدرس إعداد ومهارات الشخصية العالقات ومهارات
 يسهم لم األطفال رياض برنامج فإن المستمر والتعليم التفكير مهارات الخريجة اكتساب ومجال األطفال

  . تحقيقها في
 رياض معلمات أداء مستوى تدني واقع إلى نتائجها تشير الدراسات جميع فإن القول خالصة و
 رياض معلمة إليه تحتاج بما الوفاء عن الحالية اإلعداد برامج قصور إلى ذلك أرجعنا وقد األطفال،
 بالتطورات ودراية صلة على لتظل مستمر وتدريب محكم إعداد إلى تحتاج  كما ،كفايات من األطفال

 الغالبية أن إلى أخرى دراسات تشير كما. والتطبيق النظرية مستوى على المبكرة الطفولة مجال في
 العمل أن باعتبار,  فيها للعمل مؤهالت غير العربي الوطن في األطفال رياض مشرفات من العظمى

  خاصاً إعداداً له أعدت من إال تتواله أن يحق ال, تخصصي مهني عمل المؤسسات من النوع هذا في
 المشكالت من الكثير عنه نجم مما األطفال مربيات إعداد برامج في كبير قصور  هناك أن يدل مما
 المربيات لحاجات وفقا تقويمهاو البرامج هذه في النظر إعادة يجب لذلك لمهامها المربية أداء عند
  ). 2001 اهللا، حسب الحليم عبد محمد ( .النمائية األطفال حجاتو األطفال رياض  أهدافو

 من  إعدادها تناولت أنها يجد األطفال رياض معلمات إعداد برامج اتلدراسل  المالحظ أن كما
 والعمليات المدخالت دون المخرجات، على ركزت أنها أي البرنامج خريجات جودة وهو واحد جانب
 لجمع كأداة االستبانة على اعتمت الدراسات معظم أن كما البرنامج، عن واضحا تصورا يعطي ال وهذا

  .المعلومات
 ألي وجود ال أنه يجد  الجزائر في األولى الطفولة مربيات إعداد برامج لنشأة  المتتبع  يجد و
 خاصة أم كانت حكومية سواءا األطفال رياض كل وأن  2005 سنة قبل الفئة لهذه إعدادي برنامج
 قبل أطفال تعليم مهمة  الوطنية التربية وزارة  أسندت بينما المهنة، لهذه مؤهالت غير مربيات توظف
 المدارس معلمي إلى) سنوات 5 إلى سنوات 6 من أقل(  التحضيري بالتعليم يسمى ما أو المدرسة
 والتعليم التكوين وزارة قامت 2005 سنة وفي   تدريبي، برنامج ألي إخضاعهم بدون االبتدائية
 التكوين تخصصات مدونة في بتعديل القطاع، مستوى على إصالحات إطار وفي بالجزائر المهنيين
 مع تماشيا جديدة تخصصات عدة فيها  استحدثت التي 2005 بمدونة واستبدالها 2002 المهني

 على التكوين يتم حيث األولى الطفولة تربية تخصص بينها من  كان التي وو السوق اقتصاديات
 في سامي تقني شهادة على المربية وتتحصل  المهني التكوين في المتخصصة المعاهد مستوى

  .التخصص
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 المهني التكوين في المتخصصة المعاهد في األولى الطفولة تربية تخصص برنامج ألن و
 وشامال، نوعيا تقويما البرنامج هذا لتقويم ملحة الحاجة أصبحت تقويمية دراسة ألي يخضع لم بالجزائر
 ومتطلبات احتياجات نحو لتوجيهه المهني التكوين وزارة تبنته الذي التوجه ضوء في فيه النظر وإعادة
 دراسة إلى بالباحثة دفع مما االعتماد، هيئات عليها أجمعت التي المعايير من جملة ضوء وفي الميدان،
 خالل من  عليها متفق معايير عالمية وفق وتقويمه عليه الضوء وإلقاء جوانبه جميع من البرنامج
  . : التساؤالت من مجموعة على اإلجابة

  
  : الدراسة أسئلة -2

  : التالية التساؤالت على لإلجابة الدراسة هذه توجهت
 المعاهد  تقدمه الذي األولى الطفولة تربية تخصص لبرنامج المميزة السمات ما:  األول السؤال

  بالجزائر، المهني التكوين في المتخصصة
  :  هي أسئلة تسعة السؤال هذا عن تفرع وقد 

 البرنامج؟ أهداف ما .1

 .وصمم البرنامج نظم كيف .2

 .البرنامج لدراسة القبول سياسة ما .3

 ؟ البرنامج في التدريس هيئة أعضاء وخبرات مؤهالت ما .4

 .البرنامج مكونات ما .5

 )  حاسوب أجهزة مختبرات، مكتبة،( البرنامج لتنفيذ المتوفرة والتسهيالت التجهيزات ما .6

  ؟ البرنامج في المتبعة التدريس أساليب ما .7

  البرنامج؟ في المتبعة التقويم أساليب ما .8

 البرنامج؟ يتضمنه الذي العملي التدريب ما .9

 في المتخصصة بالمعاهد األولى الطفولة تربية تخصص برنامج خريجات جودة ما:  الثاني  السؤال
 هذا عن ويتفرع ؟  التدريس هيئة أعضاء نظر وجهة ومن نظرهن وجهة من بالجزائر المهني التكوين
  :  إلى السؤال

الجانب  ،التربص الميداني: ما مدى كفاية  برنامج إعداد مربيات الطفولة األولى في  الجوانب التالية  .1
 الثقافي  ؟ الجانبو الجانب التخصصي ،التربوي

ما مدى استفادتهم ، وما  أهمية مواد  برنامج مربيات الطفولة األولى من وجهة نظر أفراد العينة .2
 .العملية منها

 .ما مدى كفاية الوقت المخصص لكل مادة من مواد البرنامج .3

 .ما مدى قدرة البرنامج على تنمية االتجاهات اإليجابية نحو مهنة المربية .4
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 .لمهنةاج الميداني في تنمية المهارات التدريسية الالزمة لممارسة ما مدى قدرة البرنام .5

 التواصل و ما مدى قدرة البرنامج في تنمية مهارات االتصال .6

 الضعف  في برنامج مربيات الطفولة األولى  ؟و ما هي نقاط  القوة  .7

 ما مدى رضا أفراد العينة حول البرنامج  بشكل عام  .8

 المعايير المتخصصة بالمعاهد األولى الطفولة تربية برنامج يستوفي درجة أي إلى:  الثالث السؤال
  األطفال؟ رياض معلمات تربية لبرامج العالمية

 مربيات  برنامج لتقويم  stufflembeam نموذج الدراسة تبنت األسئلة هذه لتبرير و
 بكل التربوي برنامجبال يهتم  النموذج هذا أن حيث بالجزائر، المهني التكوين بمعاهد األولى الطفولة
 ويعرف والمخرجات والعمليات والمدخالت السياق على فيه يركز نظاميا أسلوبا ويتخذ مكوناته،
 (CIPP   P= Product /P= Process/ I=Input C = Context بنموذج

  ) م(المخرجات أو والنواتج) م(المسار أو) م(والمدخالت) م(المضمون تقييم هو
 عام من ظهوره بدايات وكانت. القرارات تيسير على ترتكز التي التقويم نماذج أحد وهو

 1971 عام مكونات أربعة من وأصبح,  1969 عام نشرو , Stufflebeam ستافلبيم بواسطة 1966
 والختامي البنائي التقويم ليشمل عدل ثم, )   ,Stufflebeam, et al. , 1971وآخرون ستافلبيم(

 قُسم, األخير  في عدل ثم, )Stufflebeam and Shinkfeld, 1985( شينكفيلدو ستافلبيم بواسطة
 ),Stufflebeam  2002 ,2000ستافلبيم(المدى طويلة األهداف لتقييم أجزاء أربع إلى اللنواتج عنصر
 تقويم عمليات وتنفيذ تخطيط في المربين مساعدة بهدف, البرامج لتقويم شامل بشكل وضع وقد

 ليرشد مرجعياً إطاراً ليكون وصمم. الحكومة تمولها التي األمريكية بالمدارس التربوية المشروعات
, معلومات من القرارات تتطلبه وما والتطوير التغيير جهود وترشد متكاملة تكون بحيث التقويم أنشطة
 لالسترشاد, المختلفة التنظيمية المستويات في المعنية لألطراف المناسبة المعلومات توفير في وتساعد

  . القرارات ببدائل تتعلق أحكام إصدار في بها
 تطبيق مستويات كافة في تظهر أن ينبغي التي القرار صنع عمليات على ا لنموذجركز  قد و
 أن هو, األول: فرضين على النموذج هذا ويعتمد. البرنامج تحسين وتدعم, بنائي وبشكل, البرنامج
  . البرنامج من رئيس جزء التقويم أن, وثانياً, له والتخطيط التغيير  في أساسياً دورا يلعب التقويم

 وضع في للمساعدة, القرار وصناع للمديرين مستمر تقويم خدمات تزويد إلى النموذج ويهدف
 تزويد هو المتعددة القرارات نموذج لتطبيق الرئيس والسبب. لإلثبات ال للتحسين يسعى وهو, البدائل
, كامل وبشكل, accountability المساءلة تحقيق من وللتمكين, المهمة بالمعلومات القرار صانعي
 الكلية النظرة يوفر أنه في النموذج هذا أهمية وتكمن. ومكوناته البرنامج استراتيجيات فهم وكذلك
 تقويم هو منها كل أقسام أربعة إلى التربوية القرارات ويصنف. العميق فحصه من ويمكن للبرنامج
  : وهي, متتابع بشكل أو, مستقل بشكل ينفذ أن يمكن
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 واألهداف, الرئيسة األهداف بتحديد وذلك المرجو التحسين على وتركز: التخطيط قرارات
  .للبرنامج اإلجرائية

 الزمنية والجدولة, والموارد, والتسهيالت, والمشاركين, اإلجراءات وتحدد: البرمجة قرارات
 .خطته تصميم تم الذي البرنامج لتنفيذ

  .البرنامج أنشطة توجه التي القرارات وتشكل: التنفيذ قرارات
 إجراء أو, اعتماده أو, البرنامج بإنهاء المتعلقة القرارات وتشمل: الدورة إعادة قرارات

 .مكوناته بعض على أو عليه جوهرية تغييرات

  :كالتالي, السابقة األربع القرارات أنواع تناظر التقويم من أنواع أربعة ستافلبيم واقترح
 :   Contexte Evaluation السياق تقويم

 حيث القرارات، التخطيط ويخدم. به المحيطة والظروف البرنامج أهداف لتحديد أساس وهو
. البرنامج ذلك أهداف تحديد على يساعد البرنامج في تخدم أن يجب التي االحتياجات تحديد  أن

 األطراف احتياجات عن والكشف, إطارها في البرنامج تنفيذ سيجري التي بالبيئة للتعريف ويستخدم
 الذين األفراد وكفاءات, للبرنامج الموالية الموارد وحدود, واألهداف المشكالت وتوضيح, المتعددة
 الشامل بالتخطيط تتعلق التي القرارات صنع تيسر المعلومات وهذه. للبرنامج بالتنفيذ سيقومون
 األساليب وبعض المهام وتحليل االحتياجات تقييم أساليب الستخدام ويحتاج. أهدافه وتعديل للبرنامج
  :مثل تساؤالت عن يجيبو .الكيفية
  البرنامج؟ هذا مثل تقديم ينبغي هل •
 البرنامج؟ من تستفيد سوف التي الفئات ما •

 للبرنامج؟ حاجة في المحلي المجتمع هل •

  محتواه؟ وما لتحقيقها البرنامج يسعى التي الممكنة األهداف ما •
 المتكونات احتياجات وتحليل البرنامج أهداف إلى التعرف المهمة تكون هذه دراستنا في و
 المعلومات نجمع ثم االحتياجات، هذه إلشباع الخاصة المشكالت وتشخيص المعرفة، وطبيعة واألطفال

 األاألهداف كانت إذا ما على والحكم البرنامج، في عمله يجب بما والمتعلقة القرار صنع في تسهم التي
 األول السؤال من) 1( الفرع يالئم التقويم من النوع وهذا للحاجات، الكفاية فيه بما تستجيب المقترحة

  :وهو
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 ؟ البرنامج أهداف ما .1

 :Input Evaluation  المدخالت تقويم  : ثانيا

, البرنامج تنفيذ إليها سيوكل التي الجهة وموارد بإمكانات تتعلق معلومات بتقديم ويهتم
, الممكنة والعقبات الزمنية والمدة والمنفعة التكلفة حيث من وتقييمها للتنفيذ البديلة واالستراتيجيات

 اتخاذ يخدم وهو. البرامج تنفيذ طرق لتصميم لالحتياجات مالئمة أكثر تكون التي الخطط وتحديد
 تحقيقها حيث من المطروحة البدائل بين االختيار من القرار صانع المعلومات هذه وتمكن. القرارات
 والمواد والميزانية والعاملين واألدوات واألجهزة والتسهيالت اإلجراءات تحديد إلى ويؤدي, لألهداف
 تحليل فيه ويستخدم. السياق في تحديدها تم التي المشكالت على والتغلب, الزمني والجدول التدريبية
  :مثل تساؤالت عن يجيب وهو. للمشكالت ممكنةال الحلول ومقارنة, الموارد

  البرنامج؟ أهداف تحقيق في توظيفها يمكن التيو ,حالياً بها المعمول االستراتيجيات ما
 معينة؟ إستراتيجية لتنفيذ المطلوبة المحددة اإلجراءات ما

  البديلة؟ واالستراتيجيات الخصائص ما
  :  وهي األول السؤال من)  6 ،5 ،4 ،2،3( الفروع يالءم النوع هذا و

 .وصمم البرنامج نظم كيف .1

 .البرنامج لدراسة القبول سياسة ما .2

 ؟ البرنامج في التدريس هيئة أعضاء وخبرات مؤهالت ما .3

 .البرنامج مكونات ما .4

 ) حاسوب أجهزة مختبرات، مكتبة،( البرنامج لتنفيذ المتوفرة والتسهيالت التجهيزات ما .5

 :Process Evaluation العمليات تقويم- ثالثا

, عملياته أو البرنامج سير عن بيانات فيه وتجمع, للبرنامج البنائي التقويم بدور يقوم وهو
 اإلمكانات كفاية مدىو ,التنفيذ موقع مالئمة مدىو ,العمل وأنماط, األفراد بين التفاعلية والعالقات
 جوانب عن الكشف حيث من, القرارات تطبيق يخدم وهو. المساندة واألنشطة المالية والموارد المادية
 تغذية يقدم أنه كما  .له مخطط هو كما تنفيذه يجري البرنامج كان إذا وما, البرنامج تنفيذ أثناء القصور
 الصائبة القرارات يتخذوا لكي واإلجراءات للخطط الكيفي الضبط أجل من بالبرنامج للمسؤلين راجعة
 لصانعي معلومات ويقدم البرنامج، تنفيذ في الخلل بتلمس العمليات تقويم يهتم كما.. البرنامج لتحسين
 لصانعي معلومات ويقدم  البرنامج تنفيذ في التقدم ومدى  اإلجرائية الصعوبات على للتعرف القرار
  :مثل تساؤالت عن يجيب وهو. البرنامج نواتج فهم في يساعد أنه  كما القرار

  الزمني؟ للجدول وفقاً يسير البرنامج هل .1
 البرنامج؟ تطبيق جودة مدى ما .2

 ومناسباً؟ رشيدا  استخداماً تستخدم والمواد التسهيالت هل .3
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  البرنامج؟ نجاح تهدد التي العوائق ما .4

   البرنامج؟ يحتاجها التي التغييرات ما .5
 :  وهي األول السؤال من) 9 ،8 ،7( المتبقية الفروع يالئم التقويم من النوع هذا و

  ؟ البرنامج في المتبعة التدريس أساليب ما .1

  البرنامج؟ في المتبعة التقويم أساليب ما .2

 البرنامج؟ يتضمنه الذي العملي التدريب ما .3

 :Product Evaluation    النواتح تقويم  .4

  البرنامج من الغرض تحقق مدى لتحديد ويهدف, للبرنامج الختامي التقويم بدور يقوم وهو
 مراجعة يخدم وهو. النواتج وتفسير قياس عند والعمليات والمدخالت بالسياق ذلك وربط, وأهدافه
 ومن. مسبقاً محددة نسبية أو مطلقة محكات على بناء البرنامج فاعلية لتحديد ويستخدم, القرارت
 الرضا ومقاييس, المهارات مسح ويستخدم. ألتتابعي والمسح الطلبة إنجازات قياس المستخدمة األساليب

 التجريبية التصميمات استخدام ويمكن. البرنامج فاعلية عن مؤشرات تقدم التي واالستبيانات, العمل عن
 مقارنة أي ،أخرى تقويم مجاالت في قياسات مع البرنامج نواتج أو المقامة البرامج بين الفعالية لمقارنة
 يجيبو. ككل البرنامج بسير المرتبطة القرارات اتخاذ أجل من المستهدفة بالمعايير البرنامج إنجازات
  :مثل تساؤالت عن النواتج تقويم

  البرنامج؟ أهداف تحققت هل .1
 عليها؟ الحصول تم التي النتائج ما .2

 الفعلية؟ ونواتجه للبرنامج اإلجرائية المواصفات بين العالقة ما .3

 للطلبة؟ المختلفة لالحتياجات البرنامج تحقيق مدى ما .4

 للبرنامج؟ المدى البعيد اإلسهام ما .5

  .بفروعه بكل الثاني السؤال التقويم من النوع هذا يالئم و
  
  : وهو عليه اإلجابة ستحاول األربعة التقويم أنواع فإن الثالث السؤال يخص ما أما

 في المتخصصة الوطنية بالمعاهد األولى الطفولة تربية تخصص برنامج يستوفي درجة أي إلى
  ؟ األولى الطفولة تربية لبرامج العالمية المعايير بالجزائر المهني التكوين

 نموذج أي استخدام وعند التربوية، البرامج لتقويم متعددة نماذج هناك أن بالذكر الجدير من و
  :  هي أساسية مفاهيم ثالثة على تعتمد التقويم عملية فإن التقويم نماذج من

  :المعايير تحديد .1
 متوافرة تكون أن يتعين التي المثالية الخصائص أو السمات من مجموعة هي هنا فالمعايير

  .حكم إصدار يمكن ضوئها وفي البرنامج في
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 :  المعلومات جمع .2

 أو كمي منهج خالل من سلفا، المحددة المعايير ضوء في والبيانات المعلومات جمع يتم 
  .نوعي

  :  المعلومات تركيب .3
 تحديد أي المعايير هذه أغلب من البرنامج اقتراب درجة لمعرفة وبصيرة بعقالنية تركيبها أي

  ).scriven , 1983( الواقع في هي كما الفعلية األداء وأوجه المثالية المعايير بين الفرق
 المتخصصة المعاهد في األولى الطفولة تربية تخصص برنامج تقويم إلى الدراسة هذه تهدف

 رياض معلمات تربية لبرامج العالمية الجودة معايير من جملة ضوء في بالجزائر، المهني التكوين في
  .البرنامج هذا مخرجات  جودة من والتحقق األطفال،
 

  :  الدراسة أهمية -   ثالثا
  ،األولى الطفولة مربية عداد موضوع هو حيوياً، موضوعاً تعالج كونها من الدراسة أهمية تنبع

 النفسي، البناء أسس وضع فيها يتم التي النمو مراحل من مهمة مرحلة في الطفل مع تتعامل لكونها
  المستقبل إلنسان والعقلي، واالجتماعي،

 الوطنية بالمعاهد األولى الطفولة مربيات  برنامج تطوير على تعمل مقترحات تقديم:  النظرية األهمية •
 حيث من للبرنامج معمق وصف بعد المقترحات هذه وتأتي بالجزائر، المهني التكوين في المتخصصة

 العالمية المعايير من جملة ضوء في البرنامج محاكمة ثم مخرجاته وجودة وتنفيذه، ومكوناته سماته
 نقاط وإبراز للبرنامج أعمق فهم إلى إلى يؤدي وهذا المعايير، تلك فيها استوفى التي الجوانب في للنظر
 .وتطويره مراجعته على عليه القائمين يساعد  الذي األمر ـ فيه والضعف القوة

 تساعد التي المعلومات توفير بالتالي البرنامج، خريجات مستوى عن النقاب كشف:  العملية األهمية •
 على قادر البرنامج ليكون الوزارة، طرف من المقدمة التدريبية واألنشطة األدوات في النظر إعادة في
  : التالية الفئات الدراسة وتفيد .الدراسة، هذه عنها كشفت التي الحاجات تلبية

  :المتكونات في   تخصص تربية الطفولة األولى -
 التقويمو حيث يسهم البرنامج في إتقانها لمهارات التخطيط: مربية األطفال الروضة كمستفيد أول   
  .اإلدارة  داخل الروضةو التقويمو التنفيذو
بحيث يتم تطوير المنهج  ،يقدم لهن برنامج تربية طفولة األولى  بصورة تتناسب ومتطلبات إعدادهن 

  .االحتياجات الخاصة بالطفولة األولىو تعلملمبخصائص افي ضوء معايير عالمية  لها عالقة 
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في   المعايير العالمية المعتمدة يقدم لهم برنامج تربية الطفولة األولى وفق :األساتذة المتخصصين  -
م الذي وضعه الباحث متضمناً األهداف صورة متكاملة ولقد تم التعبير عن ذلك من خالل اإلطار العا

  .والمحتوى وطرق التدريس والوسائل التعليمية واألنشطة المصاحبة والتقويم
  .التدريبية االحتياجات هذه ألهم  مستقبال  األولى الطفولة تربية برنامج تضمين:  البرامج مخططي -
تزويد مخططي برامج تربية الطفولة األولى  بأهم الحاجيات التدريبية التي ينبغي مراعاتها مستقبالً _      

وطرق ،ومحتواها،عند تخطيط تلك البرامج  في ضوء النموذج المعرفي من حيث تصميم أهدافها
 ن المهنيبما  يناسب وطبيعة متربصات معاهد التكوي.وأساليب تدريسها واألنشطة وأساليب تقويمها

  .التعرف على حاجاتهن التدريبية في ميدان الطفولة األولىو
 بكثرة ليست العبرة أن لهم الدراسة نتائج تظهر حيث :   األطفال رياض دور وموجهي مديري،  -

 التنفيذو  األهدافو االنشطة تخطيط لمهارات إدراكها هو األهم ولكن ،المربية تمارسها التي األنشطة
   .األنشطة هذه تنمي التي  التقويمو
إفادة الباحثبن المعنيين بتقويم البرامج التربوية، وتساعدهم على اتباع منهجية :  األهمية العلمية -5

  .تكشف الواقع وتعمل على تحسينه
  

  : البحث أهداف  - رابعا
  :إلى الحالي البحث يهدف

 .المهني التكوين في المتخصصة بمعاهد األولى الطفولة مربيات إعداد واقع هو ما 

  .األولى الطفولة مربيات برامج في التربوية تطبيقاتهو المعرفي النموذج على التعرف 
  .المعرفي النموذج معايير ضوء في األولى الطفلة مربيات برنامج واقع على التعرف 
  المعايير تضمين 

  .المعرفي النموذج ضوء في األولى الطفولة تخصص برنامج لتطوير مقترح تصور طرح 
  

  :  الدراسة مصطلحات - خامسا
 تربية تخصص لمتربصات تقدم  تعليمية خبرات تتضمن المواد من مجموعة هو:  البرنامج ـ 1

 مادة كلو ،شهرا 30 خالل  معينة ألهداف وفقا للعمل تأهيلهنو إعدادهن  بقصد  األولى الطفولة
    .التقويم أدواتو الطرقو الوسائل البرنامج يتضمن كما،سلوكية أهداف تحتها تندرج

  ) التقويم ،األنشطة المحتوى، األهداف،(  مكونات أربعة في تتمثلو : البرنامج عناصر – 2
  .التعليمية العملية خالل من تحقيقها يراد التي الغاية هي:  األهداف -
 تتضمنها التيو معين نحو على المنظمة المعلوماتو المعارف هو البرنامج محتوى:  المحتوى -

  .المنشودة التربوية األهداف لتحقيق البرنامج نشاطاتو خبرات
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 تحقيق أجل من الدراسي الفصل داخل المتعلمون بها يقوم التي الفعاليات مجموعة هي:  األنشطة -
   المنشودة التربوية األهداف

 قيمية أحكام إصدارو تفسيرهاو تحليلهاو البياناتو المعلومات لجمع منظمة اجرائية عملية:  التقويم -
 األهداف ضوء في معينة مستوياتو معايير إلى استنادا كافة عناصرهاو التعليمية بالعملية تتعلق

  .)103:2006-64،محسن سهيلة( المحددة
 طفولة مربية إعداد في منه الغرض يحقق البرنامج  كان إذا ما معرفة:    البرنامج تقويم -3     
 التقويم ويكون  المسطرة األهداف مع يتفق بما بنجاح الحياة في مهمتها ألداء. مهاراتها وتطوير  أولى
 . التعلم ميدان في المعرفية النظريات أساسياتو مبادئ   من انطالقا هنا

 المطبقو المهني التكوين وزارة طرف من المعد البرنامج هو:  األولى الطفولة تربية برنامج -4
 تقني بشهادة األولى الطفولة تربية في متخصصات مربيات لتأهيل الجزائر في المهني التكوين بمعاهد
  .سامي

  : جوانب ثالث في وتتمثل : البرنامج في اإلعداد جوانب -5
 الطفولة تربية تخصص في للمتكونات تقدم التي المقرارات مجموعة:  للبرنامج التخصصي الجانب -

 بثقافة تزويدهن منها الهدف ،المحيط دراسة ،الفنية التربية ،صحةو أمنو وقاية:  مادة تشملو األولى
  .الطفل تربيةو تعليم من تمكنهم متعمقة تخصصية

 المتكونات تزويد إلى تهدف التي والتربوية النفسية المقرارات مجموعة:  للبرنامج المهني الجانب -
: المقرارات هذه ومن وفاعلية، بكفاءة التعليمية العملية تنظيم من تمكنهن التي والمهارات بالمعارف
 .الميداني التربص النمو، النفس علم النفس، علم إلى مدخل العامة، البيداغوجيا

 يحتاجنها التي األساسية بالمعلومات المتكونات تزود المقرارات من مجموعة:  للبرنامج الثقافي الجانب -
 اكسابهنو المتنوعة المواهبو القدرات تنمية إلى تهدفو االجتماعيةو اإلنسانية المعرفة ميادين في

 ،المنهجية ،اإلتصال ،اآللي اإلعالم:  التالية المقرارات تضمو ،مجتمعهن نحو اإليجابية االتجاهات
 .األعمال قانون

  
 العمر من البالغين األطفال بتربية تقوم التي هي الصغار األطفال مربية : األولى الطفولة مربية -5

 تشتمل معهم اليومي تعايشها خالل من،خارجهاو غرفة داخل سنوات) 05( خمسة إلى) 03( ثالثة
. للطفل العاطفيو االجتماعي ،النفسي الحركي، للنمو مالئم معيشي وسط إنشاء على األساسية وظيفتها

 ما اكتساب في ترافقهم  بهذاو   الوالدين غياب في الطفل شخصية تنمية هي مهّمتها المتخّصصة هذه
  : يلي
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 الفكرية -  الطاقات تقوية كذلكو الجماعية الحياة على التدربو االستقاللية اكتساب األولية، المعارف-
 تحقيق على تعمل بهذا وهي التربوية  واأللعاب النشاطات خالل من للصغار الفنية العاطفية الكامنة،
  )   2005  سنة بالجزائر المهني التكوين تخصصات مدونة من مأخوذ التعريف.(الروضة أهداف

 التكوين مدونة في المدرجةو الجديدة التخصصات أحد هو:  األولى الطفولة تربية  اختصاص – 6
 ،شهرا 30 به التكوين مدةو الجزائر في المهني للتكوين الوطنية بالمعاهد تدريسه يتم 2005 المهني
  .التخصص في سامي تقني بشهادة المتخرجة تتوج

 في  المؤهلة العاملة اليد تكوين عن المسؤولة اإلستراتجية القطاعات أحد:  المهني التكوين قطاع -7
 لمعطياتو الشغل سوق لمتطلبات االستجابة قصد مستوياتها بمختلف المهنية التخصصات مختلف

  .االجتماعيةو االقتصادية  التحوالت
 لقطاع تابعة خدماتي طابع ذات إدارية مؤسسة:  المهني التكوين في المتخصص الوطني المعهد - 8

  .المهنية االختصاصات مختلف في الساميين التقنيينو التقنيين تكوين ومهمتها المهني التكوين
 مواقف ضمن واالتجاهات المعارفو القدراتو بالمهارات ترتبط لكفاءة : بالكفاءات المقاربة -10

 من تختلف أنها إال المهارة أو للقدرة مرادفا أنها على إليها ينظر من هناك بل,  ما عمل إلنجاز معينة
 من تتكونو به ترتبط الذي المجال حيث منو تحقيقها وشروط الكفاءة تتضمنها التي المكونات حيث
  :عناصر ثالث

 بطابع تتمّيز منتهيا، كلّيا عمال تصف نهائية إنّها Compétence finale: الختامية الكفاءة  -
 خالل وتنميتها بناؤها يتّم المرحلية، الكفاءات من لمجموعة إدماجّي مفهوم عن تعّبر وعاّم، شامل
 مجاالت ضبطو ،ما تعلّم مسار نهاية في تحقيقها المراد الختامية الكفاءة تحديد ـ يتم هناو ،سداسي
 .الختامية الكفاءات تكّون الّتي التّعلّم

 األهداف بتوضيح تسمح دالّة مرحلية إنّها Compétence d\'étape :المرحلية الكفاءة  -
 من مجموعة وهي معّين مجال أو فصل أو بشهر تتعلّق للتّجسيد، قابلّية أكثر لجعلها النّهائية أو الختامية
  المواّد أي المرحلية الكفاءات خاللها من تبنى الّتي التّعلّم مجاالت ضبط خالل من القاعدية الكفاءات

 .مرحلية كفاءة كّل بناء في تشترك الّتي األنشطةو

 بالوحدات المرتبطة األساسية التّعلّم نواتج مجموع هو Compétence de base: القاعدّية الكفاءة* 
 محّددة، ظروف في به القيام أو أدائه على قادرا سيكون ما أم المتعلّم سيفعله ما بدقّة وتوّضح التّعليمية،

 فهـي  والحقة جديدة تعليمات في مشاكل دون الّدخول له ليتسنّى فيها يتحكّم أن المتعلّم على يجب لذاو
  يجـب  هنـا و ،)مؤشـراتها (  توابعها ومجموعة أساسية الكفاءة تمثيل . التّعلّم عليه يبنى الّذي األساس
 للوسـائل  المسبقة المعرفة ضرورةو القاعدية الكفاءة لتحقيق فقط المطلوبو المناسب المضمون تحديد

 المناسب الوقت في عليها الحصول كيفية معرفةو تعليمية، وحدة كّل تدريس في تستعمل الّتي األدواتو
 ملمـح (  المجاالت مختلف في الفردية الفروقو البداية منذ المتكونين مستويات معرفة على التّأكيد  مع
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 قبل من ومعروفة مسبقا، محّددة معايير أساسه تقويم تطبيق ينبغي ـ.  الخروج ملمح تحديد مع) الّدخول

 www.geniecivil.keuf.netالتّكوينية األنشطة على التّركيز مع الكفاءة لتنمية المتعلّمين

 المسندة المهام تحليل من انطالقا الكفاءات من مجموعة باستخراج البرنامج مصمموا قام قد و
  ).3رقم الملحق( في مبين هو كما الدليل في عرضت قدو للمربية

  
موجهات موضوعية وعلمية مقننة يتم من خاللها الحكم هي محكات أو  : العالمية المعايير -11

  .علي مستويات األداء وتقويم مدى اإلنجاز في تحقيق األهداف المطلوبة 
 األمريكية المتحدة الواليات في األطفال رياض اعتماد هيئات من المشتقة المعايير و نخصص هنا 

 وتمنح باستمرار، وتطويرها المعايير وضع  مهمتها أن حيث التقويم هيئات أو االعتماد هيئات وتحددها
 كما عنها، تصدر التي المعايير ضوء في تعليمي برنامج أو مؤسسة ألي األكاديمية بالكفاءة االعتراف

  .وتطويرها المعايير هذه تطبيق لضمان المراقبة استمرار في دور لها أن
 وتمنح األطفال رياض في الطفل تربية لبرامج المعايير تضع التي الهيئات من العديد هناك و  

  : منها االعتماد
  المعلمين إعداد مؤسسات العتماد الوطني المركز -

‐ NCAT : The National Council for Accréditation For  Teacher Education  

 .الطفل لترية الدولية الرابطة -

‐ ACEI : Association for Childhood Education International 

 .الصغار األطفال لتربية الدولية الرابطة

‐ NAEYC : National Association For The Education Of Young Children. 

 .الخاصة االحتياجات ذوي مجلس -

‐ CEC : Council For Exceptional Children  

  .الهيئات هذه من بعض لدى المعتمدة المعايير إلى األول الملحق يشير و
 

  :  البحث حدود - سادسا
 وزارة طرف من المقرر  األولى الطفولة  تربية  تخصص تكوين مرجع على الباحثة اعتمدت -1

  ..2005 لسنة التكوين مدونة ظهور مع المعتمدو المهني التكوين
  .السداسيات تقييمو االنتقاءو بالتوجيه الخاصة الوزارية المناشير على اعتمدت -2

 المكونين األساتذةو األولى الطفولة تربية برنامج خريجات المتكونات على الدراسة اقتصرت -3
 .المهني التكوين بمعاهد
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  :         البحث منهج -  سابعا
 وجمع الواقع في هي كما الظاهرة بوصف يعنى الذي الوصفي المنهج الباحثة تستخدم

  .الموضوع مشكلة حل في استخدامها بهدف وترتيبها بها المتصلة المعلومات
  :  البحث أدوات - ثامنا

 سماته حيث من بالبرنامج يتعلق فيما ـ النوعيةو الكمية األدوات من جملة الدراسة هذه في استخدمت
 الهيئة أعضاءو المسؤولين مع المقابالت استخدمتو ،الوثائق تحليل أسلوب استخدم كما ،مكوناتهو

 مع المقابالتو الصفية المالحظةو االستبانة استخدمت البرنامج تنفيذ يخص فيماو ،التدريسية
   .الخريجات

  
   : البحث إجراءات -  تاسعا

  :  اآلتية للخطوات وفقاً البحث هذا سار
 .المطلوبة والمعلومات البيانات لجمع كأداة الدراسة في يستخدم الذي استبيان إعداد .1

 إعداد مجال في المتخصصين المحكمين من مجموعة على األولية صورته في االستبيان عرض .2
 والمواد المناهج تطوير وخبراء التدريس وطرق المناهج مجال وفي  التدريبيةو التعليمية البرامج
 .التعليمية

 .المحكمين آراء ضوء في مفرداته ومراجعة االستبيان ضبط .3

 االستبيان بنود عن باإلجابة الكفيلة اإلجراءات وفق الدراسة عينة أفراد على االستبيان توزيع .4
  .موضوعية بطريقة

 لغرض المقرر البرنامج يحوي والذي األولى الطفولة تربية تخصص تكوين بمرجع االستعانة .5
 .وأهداف ومواضيع مواد من فيه ورد ما دراسة

   .المقابلة لغرض األسئلة من مجموعة إعداد .6
 والمشتغلين للمعلمين خصيصا الموضوعة العالمية المعايير قائمة ضوء في المقرر البرنامج تقويم .7

  .األطفال رياض في
  .وتفسيرها وتحليلها التقويم نتائج رصد .8

 

  :  اإلحصائي التحليل - عاشرا
 الحسابية والمتوسطات التكرارات حساب تم كما االستبيان، ثبات من للتأكد كرونباخ ألفا قيمة تحسب

  .SPSS اإلحصائي التحليل برنامج بواسطة المعيارية واالنحرافات
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  : العربية الدراسات – أوال
 :األطفال رياض معلمات إعداد منهج بناء حول تمحورت التيو 1978  مصطفى على ائزة -1

  : التالية األهداف منه تتفرعو األطفال رياض معلمات إعداد منهاج أو برنامج بناء منه الهدف كان و
  .الرياض معلمات طرف من المنتهجة األساليب مختلف على التعرف -
  .المعلمة منها تعاني التي المشكالت على التعرف -
  .المعلمات  وضع على التعرف-

 معلمات مقابلة بطاقة:التالية البحث أدوات مستعمال التحليلي الوصفي المنهج دراسته في الباحث اتبع
   ،األطفال رياض
  : البحث نتائج أهم من كانتو  ،التربوية المؤسسات في المسؤولين مقابلة بطاقة

 تدريبهنو الروضة معلمة إعداد تقنياتو الروضة لمعلمة الالزمة المهنية الكفايات يتضمن منهج بناء -
  .المالحظة أسلوب على

   حضارية ضرورة هو المربية إعداد إن -
  .المعلمات بمؤهالت مرتبط الطفل بمهارات اإلرتقاء -
  .المعلمة إعداد باستمرار تتجددو الطفل تربية طرق تتبع -
  .التربوي النظام تنمية تواجه التي المشكالت أهم من توفيرهنو المربيات إعداد مسألة -
حددت الدراسة أربعة معايير " معلمة الروضة معايير إعداد"بعنوان ) 2006(دراسة ناديا الشريف -2

  : تتعلق بالطالبة المعلمة في كليات رياض األطفال
معيار القبول وتناول خصائص الطالبة المقبولة في كليات رياض األطفال، والمعيار الثاني شمل : وهي

مقررات ثقافية، : المقررات المقدمة في أثناء عملية اإلعداد وصنفها إلى ثالثة أنواع من المقررات هي
طالبة المعلمة، تناول الجانب التخصصي لل: ومقررات أكاديمية، ومقررات مهنية، أما المعيار الثالث

شمل ضرورة : حيث يترك للطالبة اختيار مواد وفقاً لرغبتها ومتابعة التخصص فيها، أما المعيار الرابع
  .االهتمام بعملية اختيار وتدريب أعضاء الهيئة التدريسية في كليات رياض األطفال

 التربية بكلية التدريس هيئة أعضاءو طالب من عينة على طبقت التي ،الميدانية 1999 مكروم  دراسة -3
  : كالتالي نتائجها كانتو المنصورة بجامعة

 إعداد في أهميته مع يتناسب الذي الثقافي لإلعداد الكافي االهتمام التربية كلية إعطاء عدم .1
 في صياعتها تتم إذ ،ثقافية مضامين أية من التربية كليات في المقراراتو المناهج معظم خلو.المعلم
 .ثقافيا الطالب إعداد في تسهم ال بالتالي ،دراسية مادة أي من مجردة تجعلها صورة

 :ومنها لطالبها الثقافي اإلعداد في التربية كليات فاعلية من تقلل التي المشكالت بعض وجود .2

 .الثقافيةو التربويةو األكاديمية الثالث الجوانب بين التوازن تحقيق عدم - أ

  .الثقافي اإلعداد في لإلسهام التدريس هيئة أعضاء لدى كاف وقت وجود عدم - ب
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   .التربية كلية لطالب لثقافي اإلعداد معالم وضوح عدم - جـ
رؤية إلعداد معلم رياض األطفال وتأهيله وفق متطلبات "بعنوان ) 2007(دراسة أحمد كنعان -4    

  ":أنظمة الجودة
هدفت الدراسة إلى وضع تصور إلعداد معلم رياض األطفال وفق متطلبات الجودة، وخلصت        

الدراسة أن واقع إعداد معلم رياض األطفال يعاني الكثير من القصور سواء في البنية المادية للمنشآت 
تصوراً إلعداد المعلم في الكلية، أم فيما يتعلق بالمناهج والمقررات والتدريبات العملية، وقدمت الدراسة 

  . تناول االهتمام باإلعداد الثقافي للطالب المعلم والتركيز على التدريبات العملية
االحتياجات التدريبية لمعلمات رياض األطفال في ضوء : "بعنوان) 2009(دراسة سلوى مرتضى  - 5

  ":تحديات العصر
العولمة والعنف والتطرف  وخلصت الدراسة إلى تقديم مجموعة من المقترحات لمواجهة تحديات 

جعل مناهج اإلعداد متضمنة لمفاهيم الحضارات والثقافات، : واإلرهاب والثورة التكنولوجية من أهمها
وتشجيع المعلمة على المطالعة والقراءة المستمرة، تبني أهداف التعليم المتقن والتعليم اإلبداعي، وإدخال 

واالهتمام بتعليم اللغة اإلنكليزية، تدريب المعلمات على مادة الحاسوب، والتدريب على مهارات البحث، 
حل المشاكل السلوكية، واختيار المعلمات وفق معايير وأسس وطنية وقومية، تدريب المعلمات على 

  .التخطيط، وإدخال مفاهيم التربية البيئية والجنسية والصحية
 في األطفال رياض معلم إعداد نظام لتطوير مقترحة استراتيجية) : 2009( صليصا رانية دراسة– 6

  :  المعاصرة التربوية التوجهات ضوء
هدفت الدراسة إلى اقتراح إستراتيجية إلعداد معلم رياض األطفال في الجمهورية العربية  .1

السورية، وذلك لتطوير نظام إعداد معلم رياض األطفال وفق متطلبات التوجهات التربوية المعاصرة 
مدرسة المستقبل والتوجهات األخالقية واألدبية من خالل طرح مجموعة من المتمثلة في الجودة و
الجودة في (ما يلي  ما متطلبات إعداد معلم رياض األطفال وفق التوجه نحو :التساؤالت تمثلت في 

متطلبات التوجهات ،  المعايير األخالقية واألدبية،  تبني فكرة مدرسة المستقبل،  العملية التربوية
 .في كليات إلعداد)  المعاصرة؟ التربوية

تتبع الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، وذلك باإلطالع على األدبيات المتعلقة : منهج الدراسة
  .بمتطلبات الجودة ومدرسة المستقبل والتوجهات األخالقية واألدبية

تنطلق اإلستراتيجية المقترحة من الواقع المحلي إلعداد معلم رياض األطفال في الجمهورية     
العربية السورية والذي بينت الدراسات أنه يعاني من جوانب قصور كثيرة، وتنطلق اإلستراتيجية نحو 

يذه وأشكال تطوير أهداف إعداد معلم رياض األطفال ومحتوى البرنامج التربوي المقدم وأساليب تنف
تقويم الطالب المعلم، وذلك في ضوء التوجهات التربوية المعاصرة والتي اقترحتها الدراسة وهي 

  .الجودة ومدرسة المستقبل والتوجهات األخالقية واألدبية
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  :تحتاج عملية تطبيق اإلستراتيجية المقترحة مجموعة من الشروط التي ينبغي توافرها وهي -
 )العلمي، واألدبي، والفني(ملة الشهادة الثانوية بفروعها أن يكون المتقدم من ح -

يخضع المتقدم لمقابلة يتم اختبار المتقدم من خاللها السيما فيما يتعلق بتوافر مجموعة من  -
 .النفسية والوطنية واالجتماعيةو المعايير منها مجموعة من الخصائص الشكلية

تقدمها الكلية، وتشمل هذه النشرة التعريف بأهداف يطلع الطالب المتقدم على نشرة توضيحية  -
الكلية ومراحل الدراسة فيها وطبيعة الدوام ونوع المقررات وأساليب التدريس وأشكال التقويم، وغيرها 

 .من التشريعات

في المقررات النظرية، %) 60(يتعهد الطالب المعلم المقبول في الكلية بنسبة دوام ال تقل عن  -
 .في مقرر التربية العملية%) 90(قررات العملية والتدريبات، وفي الم%) 80(و

يحق لمجلس الكلية عدم قبول أي طالب أو فصله من الكلية في حال ثبوت إخالله بأي شرط  -
  .من الشروط السابقة، أو ثبوت تهمة أو صفة غير قانونية أو غير أخالقية في سلوكه العام

  
 لمعلمات التدريبية لالحتياجات تحليلية دراسة) : 2000: (الرحيم عبد ممدوح الجعفري دراسة -8

  :األطفال رياض
  .األطفال رياض معلمات تحتاجها التي التدريبية األنشطة تحديد -:  الدراسة من الهدف كان

  .األطفال رياض معلمات تدريب برامج تشملها أن يجب التي األنشطة تحديد-     
  : التالية للنتائج توصلو الدراسة إلجراء التحليلي الوصفي المنهج اتبع و

 التعليمية الوسائل تصميم مهارة تليها ،لألنشطة التخطيط مهارات إكساب على التدريب إلى الحاجة -
  .األخرى المفاهيمو العلمية المفاهيم إكسابو األطفال لعب إنتاجو
 يينبغي إذ  التدريب أثناء االحتياجات تلك مراعاة األطفال رياض معلمات تدريب برامج على ينبغي -

  .حاجة كل لتلبية خاص تدريبي برنامج تصميم
  : لبنان في األطفال رياض معلمات إلعداد منهج بناء): 1978( مصطفى على فايزة دراسة -8

  : إلى البحث هدف
  .لبنان في األطفال رياض معلمة تربية  إلعداد منهج بناء -
 .المقترح المنهاج ببناء المتعلقة القضابا بعض مراعاة -

 .المقترح المنهاج تنفيذ لتسهيلو القائم الوضع احتياجات لتغطية مقترحاتو بتوصيات الخروج -

  :  قسمين إلى عملها خطة الباحثة قسمت قدو 
 الروضة معلمة إلعداد لبنان في المتبعة باألساليب يتعلق فيما الحالي الوضع على التعرف – أوال

  .المعلمات من األطفال رياض احتياجات لمواجهة
  : خالل من هذاو : المنهاج بناء – ثانيا
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 اللبناني المجتمع احتياجات ضوء في لبنان في األطفال لرياض المستقبل معلمة تربيةو أهداف تحديد -
  .الروضة معلمة احتياجاتو
 ضوء في وو احتياجاتها ضوء في األطفال رياض معلمة إلعداد المقترح المنهاج محتوى اختيار -

  .اإلعداد من المرجوة األهداف مع المتوافقة المعاصرة االتجاهات
 التعديالت إلى التوصلو ألهدافه تحقيقه من للتأكد المنهاج تقويم هماو جانبين يتناول الذي التقويم -

 التقويم عملية تتم و،سنوات) 5 - 3( من أطفال خدمة لمزاولة الشهادة لمنحها المعلمة تقويمو  الالزمة
  .المعاصرة العالمية االتجاهات إلى بالرجوعو األسلوب ،المحتوى ،األهداف حيث من
 اإلهتمام يجري حيث المستقبل معلمة تربيةو إلعداد المقترح المنهاج مقتضيات لبعض مراعاة – ثالثا
  : يلي بما
 لخريجات المؤهلة الشهادة منح  ،للمهنة لإلعداد الالزمة المدة  ،.القبول شروط  ،اإلدارةو التنظيم -  

 المستقبل لمعلمة المهني النمو.  التعليمو التعلم فيه يجري الذي الجو   الطفولة، تربية في للعمل المعهد
  )16-9 ،1978 على، فايزة(.األطفال رياض في
 لمعلمات الخدمة أثناء التدريبية الحاجات تحديد):. 2007( العواد على بن حمد بنت منى  دراسة  -9

   رياض
 العالقة ذات التدريبية الحاجات دراسة يشـمل والذي المنهج، مجال في في البحث مشكلة فتحددت
  .والتقويم التعليمية، والخبرات المحتوى، األهداف،:  وهي المختلفة المنهج عناصر بمكونات

و هدفت الدراسة لإلجابة على  البحث، أهداف لتحقيق وذلك البحث، أسئلة عن اإلجابة وتم         
 المنهج بأهداف(فيما يتعلق بـ  األطفال رياض لمعلماتمعرفة االحتياجات التدريبية  حاجات 

 الخبرات،  المدرسي المنهج يشملها التي التعليمية بالخبرات،  المدرسي المنهج بمحتوى،  المدرسي
 التدريبية الحاجات في، و هل هناك )  المدرسي المنهج تقويم ،المدرسي المنهج يشملها التي التعليمية

 والمؤهل األكاديمي واإلعداد التدريس في للخبرة تبعاً األطفال رياض معلمات بين الخدمة أثناء
  فيها؟ يعملن التي) أهلية أو حكومية( المدرسة ونوع والجنسية التربوي
 في يعملن والالتي حكومية مدارس في يعملن الالتي األطفال رياض معلمات البحث وشمل         
 على البحث واعتمد هـ،1420 لعام األول الدراسـي الفصل في البحث هذا تطبيق وتم أهلية، مدارس
   .تحليلها ثم ومن األطفال رياض معلمات حاجات لوصف التحليلي الوصفي المنهج

 للتدريب األطفال رياض معلماتأن حاجات  والتوصيات البحث إليها توصل التي النتائج وأهم         
 الخبرات مجال فيأما  متوسطة حاجةو المحتوى و بقية العناصر هي  األهداف مجال في الخدمة أثناء

 األطفال، ميول وإشباع التعليمية الخبرات وهو الماسة الحاجة نطاق في واحد عنصر فيظهر التعليمية
 المنهج عناصر على للتدريب الحاجة مدى لحو األطفال رياض معلمات آراء في اتفاق يوجد   كما 

 حول األطفال رياض معلمات آراء بين اختالف يوجد   وكذالك   .خبراتهن سنوات باختالف المدرسي
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 آراء في اتفاق يوجد   ، بينما ،  العلمية مؤهالتهن باختالف المنهج عناصر على للتدريب الحاجة مدى
 محاور جميع في للتدريب الحاجة مدى حول التربوية مؤهالتهن اختالف على األطفال رياض معلمات
 في اتفاق يوجد، كما   األربعة الدراسة محاور جميع في للتدريب الحاجة مدىو  األربعة، الدراسة
 يعملن الالتي) أهلية أو حكومية( المدرسة نوع اختالف من الرغم على األطفال رياض معلمات آراء
  . األربعة الدراسة محاور جميع في الحاجات على للتدريب الحاجة مدى حول بها
  

  : الروضة معلمة مهارات تقويم) : 2003( ياسين حامد نوال دراسة – 10
 األطفال رياض معلمات لدى العامة األساسية التعليمية الكفايات تحديد إلى الحالية الدراسة هدفت
 الدراسة، عينة معلمات من معلمة كل في توافرها درجة وإلى المقدسة، بالعاصمة الحكومية بالروضات

 طبقت المقدسة بالعاصمة حكومية روضات (7 ) عدد في معلمة ( 78 ) على الدراسة عينة شملت حيث

 مهارة  58 على احتوت حيث الباحثة تصميم من مالحظة بطاقة عن عبارة وهي الدراسة، أداة عليهن

 وأن المعنى وواضحة قصيرة تكون وأن المرغوب األداء تحديد في والوضوح بالدقة تتميز أن فيها روعي

 .واختبارت المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات استخدمت وقد ،السلوك من واحداً مكوناً تصف
  .النتائج على للحصول إحصائية كأساليب األحادي التباين تحليل واختبار

 : التالية التساؤالت في  الدراسة مشكلة الباحثة حددت قد و

 ؟ األطفال رياض معلمات لدى العامة األساسية التعليمية الكفايات ما ‐1

 توافر درجة في اختالف يوجد هل ‐3 رياض معلمات لدى األساسية التعليمية الكفايات توافر درجة ما ‐2
 ؟ لديهن التخصص لمتغير يعزى األطفال رياض معلمات لدى العامة األساسية التعليمية الكفايات

 ؟ لديهن العلمي المؤهل لمتغير يعزى معلماتال لدى الكفايات توافر درجة في اختالف يوجد هل ‐4

 ؟ لديهم الخبرة لمتغير يعزى األطفال رياض معلماتال لدى توافر درجة في اختالف يوجد هل ‐5

 ؟ التدريبية الدورات عدد لمتغير يعزى األطفال رياض معلمات لدى توافر درجة في اختالف يوجد هل ‐6

 :  التالية النتائج إلى الباحثة توصلت قد

 :يلي فيما النتائج هذه تلخيص يمكن ومناقشتها، الحالية الدراسة لنتائج الباحثة عرض بعد

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

 لجميع وإتقان تدريب إلى وبحاجة جداً ضعيف التدريسية للكفايات األطفال رياض معلمات أداء مستوى  ‐

  .المنشود المستوى إلى يصلن كي التدريسية المهارات
 المؤهل أو التخصص باختالف تختلف ال األطفال رياض معلمات لدى الشخصية الكفايات توافر درجة  -  

  .العلمي
 سنوات باختالف تختلف ال األطفال رياض معلمات لدى العامة األساسية التعليمية الكفايات توافر درجة -  

 .بها التحقن التي التدريبية الدورات عدد أو الخبرة
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 بالخبرة عالقتهو التعليمية للكفايات األطفال رياض معلمات حاجات) : 1988( زبادي دراسة -11
  :يلي ما الدراسة أهداف كانتو المؤهلو
  .التعليمية الكفايات إلى األطفال رياض معلمات احتياجات على التعرف -1
  .األطفال رياض معلمات واقع على التعرف -2
  .التعليمية كفايتهاو للمعلمة والتربوي العلمي المؤهل بين العالقة -3
  .التعليمية الخبرةو التعليمية الكفاية بين العالقة معرفة -4

 االحتياجات استبانة استخدمو التحليلي المنهج الباحث اتبع الدراسة تساؤالت على لإلجابة و
  .للبحث كأدوات المعلمة ألداء المالحظة بطاقةو التدريبية
  : التالية للنتائج الباحث توصل قد و

 كفاية هي للمعلمة أساسية كفايات ثالث حددت المهارات من بمجموعة األطفال رياض معلمة تمتع -1
  .األنشطة تنفيذ التقويم، التخطيط،

  .الخبرةو التربوي المؤهل في لالختالف نتيجة الكفايات بعض إلى المعلمات احتياجات تتفاوت -2
 مجال في سنتين عن خبرتهن تزيد التي المعلمات درجاتو المعلمات مؤهالت بين فرق توجد ال -3

  . التنفيذو التقويم
 2 عن خبرتهن تقل التي المعلمات درجاتو المؤهالت المعلمات درجات متوسط بين فروق تجد -4

  .المؤهالت لصالح التقويمو تنفيذ كفايات مجال في سنة
  .التقويمو التنفيذو للتخطيط الكفايات مجال في غيرهن على تربويا المؤهالت المعلمات تفوقت– 5
 سنة 2 عن خبرتهن تزيد الالتي درجاتو المؤهالت درجات بين إحصائية داللة ذات فروق توجد – 6
   .المؤهالت لصالح التخطيطية الكفايات مجال في
 

 دولة في األطفال رياض معلمات واقع على التعرف إلى هدفت التي )1979( شفشق دراسة -13
 في الخدمة سنوات عددو ،المهنة اختيار أسبابو ،التدريب نوع و،الدراسي المؤهل حيث من ،الكويت
 ،األطفال رياض معلمة يناسب الذي بالمنهاج رأيهنو ،نوعهو للتدريب حاجتهن مدىو ،األطفال رياض

 25 بنسبة الكويت دولة في األطفال رياض جميع معلمات من معلمة 276 من مكونة عينة اختارو
 توصل وقد ،ومفتوحة مغلقة أسئلة بها االستبانة الباحث استخدم و, الدراسة مجتمع من بالمائة

 :  التالية لالستنتاجات

 العمل على بالقدرة تتسم معلمة لتخريج يكفي ال الكويت بدولة الرياض لمعلمة الحالي اإلعداد إن .1
 .الروضة طفل مجال في األساسية المفاهيم إدراكو ،األطفال مع

 .الجامعي المستوى على يصبح بحيث الروضة معلمة إعداد برنامج تطوير ضرورة .2

 .المعلمة في توفرها الواجب الكفاياتو المواصفات تراعي ال المطبقة الشخصية االختبارات .3
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 .الالزمة الخبرات توفيرو بالمهارات اإللمام من المعلمة لتتمكن العملية التربية فترة زيادة ينبغي .4

 , العصر متطلباتو يواكب بما التربوية المقررات تطوير .5

  
 معلمات أداء مستوى انخفاض أسباب معرفة إلى هدفت التيو ) :1990( الغفور عبد اسةرد -14    

 من معلمة160 من الدراسة عينة تكونتو ،البرنامج طبيعة إلى استنادا الكويت دولة في األطفال رياض
 تحليل أسلوب الدراسة في واستخدم ،روضة 58 في يعملن) 85/86( دفعة التربية معهد خريجات
 خريجات مستوى في الناظراتو الموجهات من كل رأي الستطالع استبيانات ثالث صممتو ،الوثائق
 النتائج عن الدراسة تمخضتو اإلعداد برنامج من اإلفادة مدى في أنفسهن الخريجات رأيو البرنامج
 : التالية

 .نظري طابع ذات البرنامج في الدراسية المواد •

 مما ،المهنيو التخصصيو الثقافي اإلعداد جوانب بين التكاملو الترابط إلى الدراسية المواد تفتقر •
 .التطبيقية بالجوانب النظرية المعارف ربط من الطالبة يمكن ال

 .األطفال رياض مجال في المختصين غير من التدريس هيئة أعضاء من كبيرة نسبة هناك •

 .التدريب فرص توفيرو الالزمة التدريسية بالكفايات تلم كي كافية غير) سنتان(الدراسة مدة •

 .اإللقاءو المحاضرة على تركز تقليدية المتبعة التدريس أساليب •

 .التدريب عملية في الحديثة الحديثة التعليمية الوسائط البرنامج اعتماد عدم •

 .واستظهارها المعلومات حفظ على تركز التقويم أساليب •

 ضمانا ذلكو شامل نحو على فيه النظر إعادة إلى الحاجةو اإلعداد برنامج ضعف النتائج أكدت هنا من  
  .األطفال رياض مرحلة مسؤوليات مواجهة على القادرة المعلمة إلعداد

  
 العربية الدول في األطفال رياض معلمة وضع دراسة إلى هدفت: ) 1978:( القادر عبد دراسة - 15

 في األولى الطفولة لندوة قدمت التي العربية الدول تقارير على الدراسة اعتمدتو  شاملة بصورة
 العربية الدول إلى للتربية العربية المنظمة وجهتها التي االستبانة تحليلو ،1977 سنة الخرطوم
 : التالية الموضوعات الباحث تناول قدو ،للتربية

 .األطفال لرياض مؤهالت معلمات إعداد على العربية الدول حرص •

 .الخدمة أثناءو قبل الرياض معلمات  تدريب •

 .الروضة في الطفل معايشة في الرياض معلمات مهمات •

 .الروضة لطفل العربية اللغة تعليم في المعلمة إسهام •

 .الروضة معلمة قضاياو مشكالت •

  : أهمها التوصياتو النتائج إلى الدراسة وصلت و   •
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 .نوعاو كما المطلوب دون العربي الوطن في األطفال رياض مشرفات إن •

 .ضرورية تعليمية مرحلة عدهاو األولى الطفولة بتربية االهتمام ضرورة •

 .المختلفة النشاطات ممارسة من بدال األطفال رياض أغلب في التدريس ظاهرة تفشي •

 .المعلمةو المشرفة اختيار نجاح على األطفال رياض في العمل نجاح يتوقف •

 بحيث العمل لهذا الصالحة العناصر اختيارو ،جيدا إعداد أطفال رياض معلمة بإعداد التوصية •
 .الوجدانيو العقلي النضجو الوعي من درجة على تكون

 في المستجدات لمتابعة  األطفال رياض معلماتو المشرفات لفائدة تدريبية دورات بعقد االهتمام •
 .الطفل تربية

 معلمات متناول في تكون كي المدرسة قبل طفل تربية تتناول التي العربية المراجع تأليف تشجيع •
 .المرحلة هذه

  :  )1988( حسان دراسة - 16
 في المنصورة جامعة التربية بكلية األطفال رياض معلمة إعداد برنامج تقويم إلى هدفت   
 أراء لجمع استبيان عليهن وزعت طالبة 106 على الدراسة عينة اشتملتو العربية، مصر جمهورية

 التربية كلية خريجات مستوى في ضعفا هناك أن مفادها نتيجة إلى توصلو ،البرنامج حول العينة أفراد
 كما ،شكلية مقابلة  هي لهن تجرى التي المقابلة أنو ،الشعبة بهذه االلتحاق على الطالبات إرغام بسبب
 فيما التربوية المواد ترابط عدم إلىو ،كافية غير التخصصية المواد في المتبعة التدريس طرائق أن

 تربية احتياجاتو بمتطلبات مباشر بشكل التخصص مواد ارتباط عدم إلى يشير الذي األمر ،بينها
 التربية جدية عدم على ،التجهيزاتو المادية اإلمكانات فيو ،التدريس هيئة في النقص إلىو ،الطفل
  .الطالبات احتياجات ضوء في البرنامج مراجعة ضرورة الباحث أوصىو ،العملية
  

  ) :1991( الفرماوي دراسة -  17
 في حلوان بجامعة التربية كلية في األطفال رياض معلمات إعداد برنامج تقييم إلى هدفت التيو   

 بجامعة التربية كلية خريجات من معلمة 100 على الدراسة اقتصرت قدو ،العربية مصر جمهورية
 المقررات أهميةو ،البرنامج من العملية استفادتهم مدى على للكشف استبانه عليهن ووزعت ،حلوان

 خلصتو ،األربع الدراسة سنوات خالل العينة أفراد درجات كشوف على اإلطالع إلى باإلضافة
 : التالية النتائج إلى الدراسة

 .الطالبات قبول اختباراتو سياسة في الموضوعية عدمو العشوائية •

 .المقررات بعض لدعم الالزمة المالعبو الورشو التجهيزاتو اإلمكانات توفر عدم •

 .العملية اإلعداد ساعاتو النظرية المقررات ساعات بين التوازن البرنامج مراعاة عدم •

 .بينها فيما التكامل المقررات يفقد مما البرنامج لمقررات توصيف وجود عدم •
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 .االنجليزية اللغةو العربية اللغة مقرري في الطالبات مستوى ضعف •

  : األجنبية الدول بعضو مصر في الروضة معلمة إعداد حول) : 1999(التهامي دراسة - 18
 جوانب ،اإلعداد نظمو ،اإلعداد مؤسسات في القبول سياسة:  التالية المحاور على ركزت   

 ،القاهرة بجامعات األطفال رياض كلية:  من كل في الدراسة خطط على التركيز مع ،اإلعداد
 : كالتالي الدراسة نتائج كانتو شمس عينو حلوان ،الزقازيق

 من المعلمة إعداد يتم أن على المقارنة دولو مصر بين االتفاق تم فقد اإلعداد لمؤسسات بالنسبة •
 .اإلعداد نظم تنوعو تعدد مع الجامعة خالل

 العامة الثانوية شهادة على الحصول ضرورة على الدول اتفقت فقد القبول لسياسة بالنسبة أما •
 .الشخصية االختباراتو المقابالت اجتيازو

 نظم خالل من األطفال رياض معلمة إعداد أهمية على المقارنة دول اتفقت ،اإلعداد لنظم بالنسبة •
 المهني اإلعداد موادو ،األكاديمي التخصصو العامة الثقافة مواد تجمع التيو عالميا المتبعة اإلعداد
 السنة من التكاملي النظام تتبعان اليابانو فمصر اإلعداد نظم تطبيق كيفية في تختلف لكنها التربوي
 اإلعداد ثم ،سنتين لمدة التخصصيو األكاديمي اإلعداد فيتم فرنسا في بينما ،األخيرة السنة حتى األولى
 حسب نظام من أكثر ففيها األمريكية المتحدة الواليات في أما ،الباقيين العامين في التربويو المهني
 .اإلعداد مؤسسات من مؤسسة كلو والية كل ظروف

 كل نسبة في اختلفوا أنهم إال) مهني أكاديمي، ثقافي،( اإلعداد جوانب في المقارنة الدول اتفقت •
 بينما ،℅ 53 إلى تصل إذ المهنيةو التربوية المقررات نسبة فرنساو أمريكاو اليابان تكثف إذ ،جانب

 في أماو ℅ 58 إلى مصر في فتصل التخصصي الجانب أما ،℅ 28 إلى لتصل مصر في تنخفض
 .33بنسبة الدول فتتفق الثقافي الجاني أما ،بالمائة 33 إلى تصل أمريكاو اليابان

 

 : الدراسة من الهدف كانو العربية مصر بجمهورية: ) 2000( إبراهيم دراسة - 19

  .مصر فى األطفال رياض معلمات إعداد واقع على التعرف*  

  .اإلعداد برامج تعوق التي المشكالت أهم على الضوء إلقاء*  
 يعطى مما األطفال رياض معلمات إعداد واقع وتحليل لرصد صفى الو المنهج الباحثة استخدمت وقد .

   فى األطفال رياض معلمات إعداد برامج لتطوير مقترح تصور ووضع الدراسة مشكلة لتناول الفرصة
  : التالي التصور الدراسة اقترحت وقد)  21(  القرن تحديات ضوء على مصر

 بحيث المعلمات وإعداد النوعية التربية بكليات يتقدمن الالئي الطالبات اختيار فى الدقة مراعاة  •
  . والنفسية والشخصية والعقلية البدنية الشروط فيهن تتوافر

  هذا يكون بحيث األطفال رياض لمعلمات تدرس التى الدراسية المقررات لكافة الشامل التطوير  •
 الحديثة واالتجاهات ،المعاصرة الفعلية االحتياجات ضوء فى التطوير

 الحديثة التدريس بأساليب االهتمام لزيادة الحديثة التعليم تقنيات استخدام •
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  :  يلى بما الدراسة أوصت وقد  
  .ومهنيا اجتماعيا مصالحهم تحمى األطفال برياض للعاملين رابطة إنشاء*  

 .المظهر وحسن الوظيفة متطلبات الحسبان في واضعين لهن العمل طبيعة بدالت دفع*   

  .العليا الدراسات في للراغبات التفرغ فرص إتاحة* 

  .األطفال رياض كليات خريجات أمام الوظيفي السلم في الترقي باب فتح * 

  .المدرسة قبل ما لمرحلة خاصة علمية مجلة أو دورية إصدار * 

  ظلها فى يعملن التى والظروف ،بها يقمن التى األعمال نوعية على للتعرف الخريجات متابعة* 
 في مصر في األطفال رياض معلم تكوين نظم ) :2004( إبراهيم عمر سمير حسام دراسة -20 
 :  كالتالي الدراسة أهداف كانتو ،المعاصرة التربوية االتجاهات بعض ضوء

 التربوية االتجاهات ضوء فى األطفال رياض معلمة تكوين فلسفة مالمح أهم على الوقوف •
 .المعاصرة

 رياض وكليتي التربية كليات من كل فى األطفال رياض معلمة تكوين برامج بين  التباين تحديد •
 .مصر في األطفال

 المعلمة تمكين في األطفال رياض معلمة تكوين برامج إسهام دون تحول التي المعوقات أهم تحليل •
 بفعالية الوظيفية ألدوارها أدائها من

 وبما ناحية، من التنوع مع الوحدة يحقق بما األطفال رياض معلمة لتكوين مقترح تصور وضح •
 .األطفال رياض في الطفل تربية متطلبات يحقق

 التربية بكليات التدريس هيئة أعضاء للسادة:   موجهة بمقابلة  قامو موجهة استبانه صمم قد و •
  : يلي ما الدراسة نتائج  توصلتو األطفال رياض وكليتي

 وضوحاً أكثر لتصبح المراجعة إلى التربية كلية فى األطفال رياض معلمة تكوين أهداف تحتاج  •
  .وتحديداً

 كلية فى األطفال رياض لمعلمة الممنوحة العلمية الدرجات فى الدقيق التخصص وضوح عدم •
 . العليا الدراسات مرحلة فى خاصة المنصورة جامعة التربية

 .واالسترجاع الحفظ على الطالبة قدرة سوى تقيس وال تقليدية األطفال رياض معلمة تقويم طرق  •

 النظام على األطفال رياض وكليتي التربية كليات فى المعلمات الطالبات تقويم نظام يعتمد  •
 تحديدها تم المقررات من مجموعة اجتياز فى أساسياً دوراً فيه الزمن يلعب تقليدي نظام وهو التكاملي
 .الطالبات وقدرات ورغبات لحاجات مراعاة دون مسبقاً

 . التخصصي التنوع يحقق بما األطفال رياض معلمة لتكوين الحاكمة الفكرية الرؤى توحيد •

  متخصصين خبراء خالل من األطفال رياض معلمة بتكوين الخاصة والخطط اإلستراتيجيات وضع •
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 مع يتناسب بما التدريس طرق أفضل اختيار على األطفال رياض معلمة قدرة تنمية ضرورة •
 .المختلفة التعليمية المواقف في المدرسة قبل ما طفل واستعدادات قدرات

 .الطالبة ميول عن للكشف مقننة ومقاييس اختبارات استخدام ضرورة  •

 المناهج أحدث على اإلطالع خاللها من يتم العملية التربية لمشرفي تدريبية دورات إعداد ضرورة  •
 . التدريس وطرق

 الالزمة المهارات المعلمات الطالبات إلكساب المتصلة العملية التربية فترة زيادة ضرورة  •

 المعلمات للطالبات األكاديمي األداء لتقويم دراسي مقرر لكل تطبيقية اختبارات وجود ضرورة •

  الخدمة أثناء التدريب عمليات على اإلشراف في متعددة هيئات مشاركة ضرورة ‐ •

 الحالية الدراسة وضعت:  مصر في األطفال رياض معلمة تكوين نظم لتطوير المقترح التصور •
 بعض خبرات ضوء في العربية مصر جمهورية في األطفال رياض معلمة لتكوين مقترحاً تصوراً
 ظروف مع يتماشى بما الحديثة التربوية االتجاهات مسايرة على ليعمل المجال هذا في المتقدمة الدول
 أهداف – التكوين فلسفة:  هي محاور تسعة على المقترح التصور ويشتمل. المصري المجتمع وثقافة
  ،العملية التربية – والوسائل األدوات – التدريس طرق – التكوين برنامج – القبول سياسة – التكوين
 http://servicesdep.byethost32.com  .الخدمة أثناء التدريب – التقويم

  
  :الكويت بجامعة التربية كلية في األطفال رياض تربية برنامج تقويم) : 2006( عيد خالد لطيفة - 21
 فقاو ) المخرجاتو العمليات ،المدخالت ،المضمون(  حيث من البرنامج تقويم إلى  هدفت التيو

 قامتو ،للكلية الرسمية الوثائق قراءة:  البيانات لجمع كوسائل استخدمت قدو ،ستافلبيم لنموذج
 في أرائهم لمعرفة التدريس هيئة أعضاءو الخريجاتو الطالبات على استبيانات توزيعو بمقابالت
 أشارت قدو ،األطفال رياض في يدرسن معلمة 30 مالحظة تمو ،سماتهو مكوناته حيث من البرنامج
 ،النظري إطارهو البرنامج رؤية وضوح: مثل المعايير أهم تلبية من يتمكن لم البرنامج أن إلى النتائج

 أن أوصت كما ،متنوعاو متماسكاو متوازنا يكون أنو المناسبة التعليمية أهدافه للبرنامج يكون أنو
   .ضوئها في حوكم التي العالمية للمعايير تلبية أكثر يكون

  
  : األجنبية الدراسات - ثانيا

  ) : Davies et Pollintz( بوليتزو دافيتس دراسة– 1
 المبكرة الطفولة تربية برنامج مكونات أهم باعتباره العملية التربية طبيعة عن الكشف إلى هدفت    

 ذات أسئلةو ليكرت مقياس فقراته تضمنت استبيان الباحث صممو ،ببريطانيا نيوكاسل جامعة في
  : يلي ما الدراسة نتائج أظهرت قدو مفتوحة نهايات

 .بالتطبيق النظرية ربط على الطالب مساعدة في نقص •
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 أساليب في تضاربا أظهرت النتائج إن بل العملية الممارسة في األساسية القواعد وضوح عدم •
 .الطالب ممارسة فعالية على سلبا يؤثر مما الممارسة

  :  ) Sandroc , 1996( ساندروك دراسة - 2  
 قامت ،أستراليا في المبكرة الطفولة معلمي إعداد برامج فاعلية مدى على التعرف إلى هدفت  
  : الدراسة نتائج كانتو البرنامج خريجي من 154 على رأي استمارة بتوزيع الباحثة

 .المهني اإلعداد مواد خاصة كبيرة بدرجة الدراسية المواد من استفادوا الخرجين أن •

 الجوانب ضعفو النظري اإلعداد إلى البرنامج ميلو التكامل إلى التربوي اإلعداد مواد افتقرت •
 .المواد بعض محتوى في التكرارو التطبيقية العملية

 .العملية للتربية المخصص الوقت كفاية عدم •

 .الميدانية الممارسة قبل التدريس مواقف يعيشون الطالب جعل على البرنامج قدرة عدم •

  : التوصيات بعض الدراسة قدمت و •
 .الصفية الممارسة تحسين خالل من مهنيا المبكرة الطفولة مرحلة معلمي أداء لتطوير مجهود بذل •

 المتوقعة المخرجات تحديد خالل من ذلكو المناسبة بالممارسة المتعلقة البحوث من مزيد إجراء •
 .المهنية بالغايات ربطهاو

 .التعاوني العمل لتسهيل المبكرة الطفولة معلمي إعداد كلياتو جامعات مع العمل •

 .المتبادل التفكيرو الحوار أجل من المبكرة الطفولة لمعلمي اتصال شبكة تأسيس •

  ) :  Edwards , 2000( إدواردز دراسة – 3
 بالواليات ماساشوستش والية في المبكرة الطفولة معلمي إعداد برامج تقويم إلى هدفت التي و  

) حكومية جامعات ،حكومية كليات ،المجتمع كليات(  هي تعليمية مؤسسات بثالث  األمريكية المتحدة
  : التالية النتائج إلى توصلتو ،البرنامج بإعداد متعلقة معايير مجموعة ضمن

 .للتدريس جديدة أساليب ابتكار في مقترحاتهم تقديمو أفكارهمو رأيهم إعطاء في الطالب مشاركة •

 .المخرجات لتحسين للبرنامج إضافتها تم جديدة مقرارات لدراسة للطالب الفرصة أتاح •

 .المبكرة الطفولة معلمي إعداد برامج بأهمية المجتمع في وعي هناك أصبح •

 .األداء مستوى في ملحوظ تحسينو بالبرنامج الملتحقين أعداد زيادة إلى المعايير تطبيق أدى •

 .بالطالب األستاذ عالقةو التدريس هيئة أعضاء بين العالقات طبيعة في ذلك أثر كما •

 القدرة زيادة على ساعد مما المؤسسة في األطراف جميع بين فعال اتصال وجود على ذلك ساعد •
 .القرار اتخاذ في

 أن بد ال الكفايات هذه ،المبكرة الطفولة معلمي من المطلوبة للكفايات تصورا الدراسة قدمت  •
 .)NAEYC(  منظمة اعتمدتها كما المبكرة الطفولة معلمي إعداد برنامج يتضمنها
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 أوهايو جامعة في)  Sally E. Pisarchick  , 2000( بيسارتشيك قدمته مشروع في و  
 التي الشخصية الكفايات على مبنيا المبكرة الطفولة معلمي إعداد لبرنامج نموذجا تضمن كولومبوس
 تكاملو الصحيحة الممارسة إتقان مبدأ على المشروع يستندو ،األطفال مع يعمل الذي المعلم يحتاجها
 ،األفرادو المجموعةو الوقت حسب تكييفه يمكنو مرن النموذج هذاو ،المهنيينو األسرة قبل من الدعم

:  مثل القيميةو األدائيةو المعرفية  الكفايات مجموعة من يتكون عنصر كل عناصر سبعة من يتكونو
 يستند التي الفلسفة أما ،األسرة مشاركة ،السلوك إدارة ،التكنولوجيا ،التقييمو ،اللعبو التكاملو التخطيط
  : فكانت النموذج عليها

 .للطفل النمائي للمستوى مناسبة الممارسة تكون أن •

 .المجتمع األسرة ،المعلم قبل من الطفل تربية دعم تكامل •

  .أسرهمو لألطفال الثقافية الخلفياتو التنوع احترام •

 www.clas.uiuc.edu.األسرة مشاركة تنمية •

 أن يجب التي الكفايات حول األمريكية أيوا جامعة في)   Rosberg ,2001(   قدمت قد و  
 مراحل إلى التعرف:  هي كفايات خمس إلى صنفها قدو المبكرة الطفولة معلمي تربية برامج تتضمنها

 طبر على القدرة ،التغذيةو السالمةو الصحة ،العمرية الطفل خصائص فقو المناسب التعليم ،الطفل نمو
  :في  تمثلت األطفال مع العمل حول عامة نتيجة التقرير عرض قدو ،التطبيقي بالجانب النظري الجانب

 إلى بحاجة المبكرة الطفولة معلم إنو ،واحد آن في مسؤوليةو ميزة هو األطفال مع العمل إن    
 كما ،و األساسية األطفال بحاجات وعي لديه يكون أن بد الو ،التطبيقو النظرية بين ما متوازن إعداد
 ،خاصة احتياجات لديهم الذي بخاصةو ،األطفال مع المباشر التدريبو العمل لفرص بحاجة أنه
 ابن المعلم يكون أن أي ،الثقافية خلفيتهاو عائلتهو مجتمعه يفهم أن بد ال ذلك من المعلم الطالب ليتمكنو

 أن يجب البرنامج أن كما ،لألسر اللغويةو الثقافية الخلفيات لفهم استعداد عندهو فيها، يدرس التي البيئة
 تجويد إلى تؤدي متعددة رؤىو نظرية أسس إلى استنادا التقويمو التخطيط على المعلم الطالب يساعد
  ). .catalogue.nla.gov WWW(   .األولى الطفولة معلمي إعداد برامج

  
  

  :تعليق على الدراسات السابقة : ثالثا 
 يمكن األولى الطفولة مربيات إعداد تقويم مجال في السابقة للدراسات عرضنا خالل من    

  : يلي ما منها نورد الدراسات بين االختالفو االتفاق نقاط حول الرئيسية األفكار استخالص
 العنصر إعداد في قصورا  تعاني العربي الوطن في  األطفال رياض أن العربية الدراسات معظم أكدت •

   .المؤهلة الروضة معلمة في المتمثل البشري
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 تتكونو ،معاصرة عالمية معايير وفق أولى طفولة مربيات إعداد ضرورة على الدراسات كل اتفقت •
 التتكامل خلق مع ،التخصصي ،التربويو ،الثقافي الجانب:  هي جوانب ثالث من اإلعداد برامج

 .تطبيقي هو ماو نظري هو ما بين التوازنو

 ناتج التربية كليات في البرامج طلبة رضى عدم أن العربية الدول في خاصة الدراسات معظم أجمعت •
 الوسائل إلى الكليات افتقار إلى إضافة ،منها العملية حساب على النظرية الدروس تغليب عن
 .الضرورية التجهيزاتو

 .الموضوعية إلى تستند ال  الكليات في المتبعة القبول سياسة أن الدراسات معظم أجمعت •

 ).المحاضرة( تقليدية  المربيات إعداد برامج في المتبعة التدريس أساليب أن الدراسات معظم اتفقت •

 .عامة بصفة األولى الطفولة مربيات إعداد برامج مخرجات ضعف على الدراسات معظم اتفقت •

 التوجهات متطلبات وفق األطفال رياض معلم إلعداد إستراتيجية اقتراح إلى هدفت دراسات هناك •
  .واألدبية األخالقية والتوجهات المستقبل ومدرسة الجودة في المتمثلة المعاصرة التربوية

 تصميم ينبغي إذ  التدريب أثناء االحتياجات مراعاة األطفال رياض معلمات تدريب برامج على ينبغي •
 المرجوة األهداف مع المتوافقة المعاصرة االتجاهات ضوء فيو .حاجة كل لتلبية خاص تدريبي برنامج

  .اإلعداد من
 التدريبية الدورات إجراءو الروضة معلمة إعداد مناهج تطوير خالل من الواقع هذا عالج اقتراح •

 .الخدمة أثناءو قبل العالجية
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  ::االجتاهات القدمية يف إعداد مربيات الطفولة األوىل االجتاهات القدمية يف إعداد مربيات الطفولة األوىل   --أوال أوال   --
  :التربية في العصور القديمة  -1

وقلّة مطالبها ـ التي ال تعدو  امتازت التربية في المجتمعات البدائّية ببساطتها وبدائية وسائلها،
كان جوهرها التدريب اآللي و المحاكاةو بالتقليدإال إشباعا لحاجات بيولوجية، كما أنها اتسمت 

ونظرا   ،الناشئ عادات مجتمعه وطراز حياته تقليديا عبوديا خالصا والتدريجي والمرحلي، إذ كان يقلد
 الحياتية لم تكن معقدة وكثيرة فلم تكن هناك مؤسسة أو مدرسة تقوم بنقل التراث وكان ألن المتطلبات

كان األطفال يكتسبون و ثم صار  يقوم بها الكاهن أو شيخ  ،ولدان أو العائلةيقوم بالعملية التربوية ال
  .المعرفة عن طريق التطبيع االجتماعي

 أنشطة في والمشاركة التلقين طريق تلقائية،عن عفوية بطريقة في تمارس التربية، كانتو   
 مجاالت وفي التدشين، وحفالت الدينية، الشعائر وأثناء ،األقران مع أو األسرة مجال في سواء ،الكبار
 الرجولة حياة إلى المراهق الشاب طريقها عن ينتقل  وفيها منظمة لخطوات وفقا واأللعاب المهن
  .القبيلة والعضوية الكاملة

 بين الصحيحة والعالقات  الكبار أوامر طاعة ،واالحتفاالت الممارسات هذه خالل من الشاب ويتعلم   
   الجماعة لصالح الضرورية والنظرية العملية التدريبات وكل،والصالبة النفس ضبط وعادات ،الجنسين

 في المجتمع خبرات تسجيل وبدأ ،الحسابية واألرقام الكتابة اختراع تم حتى كذلك الحال استمر    
 في وحكمتها القبيلة تاريخ يختزن كان الذي العجوز الرجل صورة تتالشي وبدأت وأرقام، رموز شكل
 طريق عن والمعتقدات والخبرات التاريخ ينقل الذي الكاهن محله الناشئة،وحل األجيال إلى لينقلها رأسه
 عنهم االستغناء آبائهم مقدور في الذين المجتمع أبناء من نخبة إليه يقصده مكان في والحساب، الكتابة
  :العاّمة وقد كانت للتربية في هذه المجتمعات نفس أهداف الحياة العمل، مجال في
  .المحافظة على الخبرة اإلنسانية والتقاليد السائدة -     

  ).2004،47،48الطراونة،يوسف (.مطالب استمرار حياة الفرد وأمنه النفسّي تحقيق -  
  هما تنقسم إلى قسمين و 
اإلنسان الجسدية الالزمة لسد الحاجات األساسية  وهي تقوم على تنمية قدرة :لتربية العمليةا -
 التدريب المنزليو تشمل التدريب المهنيو بها األبوان واألسرة، الطعام الملبس والمأوى وكان يقوممثل 
  .التدريب العسكريو التدريب البدنيو

يقوم بها الكاهن أو شيخ القبيلة من خالل إقامة الحفالت  وهي التي كان :التربية النظرية -
 التربية األدبيةو التربية الخلقيةو ل على التربية الدينيةتشتمو الجماعة المحلية، والطقوس المالئمة لعقيدة

  .التربية العقليةو الموسيقيةو الفنيةو التربية الطبيةو
التدريب و و يتألف محتوى تربية البدائي من ثالثة أنواع من التدريب هي التدريب الضروري

 ).39- 38، 2010 ،المجيدعبد (.التدريب على التعامل مع عالم األرواحو إلشباع الحاجات البدنية
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  :الحضارات ظهور - 2
والقوانين المنظّمة  تكّونت بالتدريج المجتمعات القديمة ذات الكيان االجتماعّي المتماسك     

فقد عاش اإلنسان األّول معيشة  ،اإلنسان والخطط التربوّية المقصودة، نتيجة للتطّور الطبيعّي لحضارة
واكتسب اإلنسان خبرة هاّمة من .. تألّفت العائالت والعشائر والمجتمعات انفرادّية، ثّم تكّونت العائلة، ثّم

األنهار، فتقّدمت أنماط الثقافة، وبدأ  و  بدأ الناس يستقّرون في أودية.هذه المجتمعات نمط الحياة في 
  .وابتكر الكتابة لتسجيل أفكاره زّية والحديدّية،اإلنسان يطّور اآلالت البرون

نواحي النشاط المختلفة، وبدأت األسر ترسل  وبمرور الوقت، ظهرت بوادر التخّصص في    
وبهذا تغّيرت النظم التربوّية من .. أيديهم فيكتسبوا مهاراتهم أبناءها لألشخاص المهرة ليتدربوا على

  .ومن مجتمع جامد إلى مجتمع متغّير متطّور.. مة ومقصودةإلى عملّية منظّ مجّرد عملّية عارضة
ومن هنا نشأت  ،الصعب على الوالدين أو العائلة القيام بعملية التربية و بتطور الحياة أصبح من

الساحات العامة أو أماكن العبادة إلى إن تطورت األمور  وكانت العملية التربوية تتم في ،مهنة المربين
  .ظهور الكتابة وبدأت الحضارات تسجل نظمها وقوانينها وشرائعها امية ومعونشأت المدارس النظ

 :تربية الطفل في اليونان  •

، ويبدو أنهم (Preschool) مرحلة التعليم النظامي شخّص اليونانيون أن هناك مرحلة تسبق 
) وأثيناأسبارطة (وتُعد التربية في مقاطعة . عن سبع سنوات شملوا بهذه المرحلة من تقل أعمارهم

  .االجتماعية السائدة لتربية الطفل في ذلك الوقت أنموذجاً للتنشئة
 تُقّدر األدبو تهدف إلى تكوين تناسق بين روح مرهفة تحس بالجمال،) أثينا(كانت التربية في  

بواكير  وجسم رشيق قوي، أي إلى تكوين الرجل الكامل عقالً وجسماً وذوقاً، وعلى الوالدين في
فنية متنوعة؛ فكانت األغاني  الطفل في سنواته األولى تربية تربيةلية كبيرة، فعليهما تقع الطفولة مسئو

تُعطى له األلعاب كالُدمى و األسطورية، والموسيقى من وسائل تدليله، كما تُتلى عليه القصص
ا ما األثينية كانت تقسو على أطفالها مستخدمة الضرب إذ والكرات، ومع هذه المرونة إال أن األسرة

  . طريق األلعاب،والنحو والرياضيات والموسيقى والرسم وهذا عن ، لزم األمر بغية التهذيب
من الميالد : التنظيمات األثينية التعليمية في أربع مستويات هي ) 1944والدز (و قد حصر 

م العالي التعلي، والتعليم الثانوي حتى سن السادس عشر، و13التعليم االبتدائي حتى سن ، وحتى السابة
قدم سقراط طريقته التي تستهدف حفز الطلبة على التفكير بأنفسهم بلوغا إلى  ،،في المدارس الفلسفية

  .) 107 – 106،  2010 ،عبد المجيد(.الحقيقة أو ما يسمى بالتربية الجدلية
تمارس التربية ، وو يرى أرسطو على أن تمتد التربية من الوالدة حتى السن الواحدة والعشرين

التقليدية في بدايات البلوغ فيتعلم األوالد القراءة والكتابة والحساب على أساس أن هذه المواد تشكل 
  .) 49، 2000،فؤاد بسيوني(.المنطلق المبدئي والعميق للدراسات
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  : التربية عند الرومان  •
العسكرية الفنون  الرومان على الدين وكان غايتها خلق الفرد المتمرس في اعتمدت التربية عند  

أغلب الظن أنه قد ظهرت األماكن التعليمية العامة في العصر ، ووالمتدرب على شؤون الحياتية العلمية
الروماني مثل اشتمال مدينة أفالطون الفاضلة على حضانة أطفال البيئة المحلية التي تحملت مسؤولية 

  .صياغة محلية مناسبة تربية مواتية لألطفال تتحقق عن طريق المختصين بتربية الطفل مصاغا
بدءا  و  األم مكانة كبيرة حتى سن السابعةو كان لألبو و كانت األسرة هي أعظم المؤسسات التعليمية

ينتقل  12في سن ، والكتابةو ينتقلون إلى المدارس األولية لتعلم القراءة 11السابعة حتى سن من 
  .ابةالخطو يدرسون البالغة 16في سن و األطفال إلى مدارس النحو

في تربيتها، إذ يظل إلى سن  اتسمت رعاية الطفولة لدى الرومان بإعطاء األسرة دورهاو
العادات السلوكية من خاللها، وكان اعتقادهم بأن الطفل في و السابعة من  عمره يتلقى التعاليم الخُلقية،

أبوين متعلمين؛  إذا ما رضع من مرضعة فصيحة، وتم تلقينه من هذه السن يتميز بقوة الذاكرة، خاصة
 مواطناً صالحاً مثقفاً وخطيباً مفّوهاً، مع تأكيد التربية الرومانية على البعد مما يؤهله ألن يكون

تميزت التربية الرومانية في هذه  كما. الجسمي؛ ألن هدفها هو إيجاد الخطيب الصالح والجندي المقتدر
من األسئلة لألطفال، وإعطائهم المكافآت،  واإلكثار المرحلة بالناحية العملية؛ من ممارسة الخطابة

          . القراءة والكتابة، مع عدم اإلسراع في ذلك أكثر مما ينبغي والتدرج مع الطفل في تعليمه
  .)132 ،2010،عبد المجيد(

إلى تخير مرضعات فاضالت )م Quintillion  )35 – 95 بضرورة   و نادى الفيلسوف كوانتليان  
كان له دور في ترقية شؤون من يعلمون في و حكيمات قويمات اللسان، يعهد إليهن بتربية األطفال

روما كاقتراحه تثقيف الوالدين لتربية األبناء تربية سليمة غير مفوت خصائص الحاضنة كإجادتها اللغة 
 يفترض فيمن يقوم بتربية األطفال إجادة القراءة، وطفالمهاراتها في تربية األو اليونانيةو القومية

 .الطاعةو إلى تعليمهم أصول النظام إلضافةاالكتابة لتمكينها من تعليمها للطفل في سن ثالث سنوات بو
حرم عليهم اللجوء و يقدم له المواد التي توافق ذلك الميلو أوجب على المعلم أن يعرف ميول التلميذ

نادى بتنوع المواد لتجنب كما  يفقد تأثيره بعد فترة وجيزةو ه يحط بالكرامة اإلنسانيةللعقاب البدني ألن
لكنه حذر من المبالغة فيه و وبين أهمية اللعب في حياة األطفال لما له من أهمية ففي تنمية ذكاءه ،الملل

كما أكد على اختبار  ،أوصى بالتدرج في تعليم األطفالو البالدةو كي ال يتعود الطفل على الكسل
- 139، 2010،عبد المجيد.(بين الخصائص التي يجب أن يتحلوا بهاو المعلمين في المراحل المختلفة

140.(  
 

  :التربية في مصر القديمة *  
األخالقّي في توجيه السلوك اإلنساني، وارتبط بذلك النظر  اهتّم المصريون القدماء بإبراز الجانب    

وهكذا بدأ مفهوم األخالق يأخذ .. وقدوة خلقّية تتصّرف بالعدالة والحكمة مثال عليالآللهة باعتبارها 
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 في التربية، حيث أصبح األفراد مطالبين بالتزود باألخالق السامية من أجل تحقيق رغبة شكال جديدا

 ى علىويرى بعض المؤرخين أّن الكهنة كان لهم السيطرة بعيدة المد.. اإلله ولتحقيق السعادة ألنفسهم

الهدف من التربية  وكان.التعليم النظامّي، وهذا مكّنهم من التأثير في العقل المصرّي بدرجة واضحة
  :الفرعونية

  .التثقيف الديني والمهني   - 1
  .الحاكم ورجال الدين تأكيد سلطة   - 2
  . معابدالمختلفة، كخدمة الحكومة أو ال تعليم األفراد الذين يستطيعون القيام باألنشطة   - 3

األسرة في مصر القديمة هي المسئولة عن تربية الطفل في سنواته األولى، حيث  وكانت     
الخلقية و الدينية بالتنشئة االجتماعية له، وتعليمه المشي، والكالم، وطريقة األكل، وبعض المبادئ تقوم

يظل و على شكل التمساح،لَُعٌب  وقد عرف األطفال اللَُّعب؛ وكان للبنات الُدمى ولألوالد. األخرى
مبادئ الكتابة والحساب المدرسة فيتعلمون  األطفال في حضانة أسرهم حتى سن الخامسة فيدخلون

اهتّمت األسرة بتوريث المهن والوظائف والحرف، حيث كانت تنتقل من األب لالبن  كما.. ،  والقراءة
  .بالمدرسة اآلباء قبل إلحاق أبنائهمكانت تتّم على يد  عبر األجيال حتّى القراءة والكتابة للحفيد

وكان اإلشراف على .. بالمدرسة في الخامسة من عمره ويظّن األثريون أّن التلميذ كان يلتحق
يقومون بتعليم  أّما أبناء الحاكم فكان لهم معلمون خصوصيون ،المعابد المدارس يتّم من قبل الحكومة أو

مدارس خاصة بأبناء األمراء  كما توجد.. األرستقراطيةاألطفال الكتابة وتدريبهم على أصول الحياة 
سعد ( .الحكم وقيادة الجيش وأمور الكهنوت والكهنة وكبار الدولة، وهذه المدارس تهيئ األطفال لتولّي

  ).103ص 1998 ،احمد مرسي
  

 
  الوسطى العصور في الطفل تربية  - 3

   : التربية عند العرب  •
العائلة هي أهم  إلى قسمين كبيرين هما البدو والحضر وكانت كان العرب في الجاهلية ينقسمون   

البدو هو الصيد والرماية والقنص  الوسائط التربية عند العرب وخاصة البدو ومنهم وكان أهم ما يتعلمه
العداء ومنازلة الوحوش الصحراوية وكانت  وإعداد آالت الحرب باإلضافة إلى تعلم القتال لردع

المحاكاة والتقليد أو طريقة النصح واإلرشاد من الكبار السن  المتبعة في ذلك كله هيالوسيلة التربوية 
   .وشيوخ العشائر

كانت هناك وحدة اللغة واالهتمام بالشعر و يتوارثونه جيال عن جيل وكانت ذخيرتهم العقلية ما
بائل أرجح رجالها الشعراء بينهم منزلة حسنة وقد تخيرت الق حتى أن العرب انزلوا ،وقوافيه وأوزانه

شيوخا فيها يحكمون بين الناس وقد أعطى العرب منذ القدم مكانة كبيرة  عقال وأعلى حكمة ليكونوا
نالت في نفوسهم منزلة عالية، فحظيت بنظرة فريدة في تربيتها والعناية بتنشئتها ولهذا حاول و للطفولة،
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بصيغة تلقائية، وباألخص عرب الحضر؛  فيه األطفال عرب الجزيرة تهيئة بيئة طبيعية، كمحيط يتعلم
الطفولة المبكرة إلى البادية، حيث الهواء الطلق النقي، واآلفاق  فكانوا يرسلون أطفالهم في مرحلة

 الشجاعة األدبية، ويختارونو السليمة، والفروسية البارعة، واللسنة العذبة والفصحى، الواسعة والفطرة

  .والجراءة الطالقةو في أجواء البادية على القوةلهم مرضعات صالحات فصيحات؛ لينشأوا 

بمتطلبات الحياة المعيشية، وإكسابه الخبرات في شئون التجارة،  كان هدف التربية هو إعداد الفرد للقيام
النفس  الدفاع عنو في أعمال الحرب، وصناعة أدواتها، والتدريب على فنونها،، والرعيو والزراعة،

  .وقليل من الحساب ى تعليم األطفال القراءة والكتابةوكانت التربية مقتصرة عل
و كانت األسرة أو القبيلة من أهم مؤسسات التعليم في التربية العربية فكان الطفل يأخذ عن قبيلتع   

 أي أن التربية ،الصناعاتو الفنونو الدفاعو طرق اإلغارةو صناعة المالبسو طرق كسب العيش
لم توجد مقررات و المحاكاة لذلك لم توجد صفوف أو مراحل تعليميةو التعليم اعتمدت على التقليدو

  ). 189- 188 ،2010 ،عبد المجيد(.ال عناصر تنظيمية كما كان عند اليونان أو الرومانو محددة
  :النصرانية تربية الطفل في أوروبا  •

كبيرا على نقل السلطة المجتمع الروماني تأثيرا  أثرت والدة سيدنا عيسى عليه الصالة والسالم على   
المستوى المدني الدنيوي إلى المستوى الروحي وكان هدف الدين المسيحي تخليص  الرومانية من

األمة  تتم في حذرت الكنيسة من أن عملية اإلصالح الو والعالم بأكمله من النظام الوثني الفاسد المجتمع
الدينية الصرفية والتي  المسيحية بالصبغةإال من خالل تغيير األفراد أنفسهم وبهذا اصطبغت التربية 
تربية دنيوية وحيدة وهي الفروسية ولم  بدأت من األسرة ثم الكنيسة وبقي الحال كذلك إلى أن أضيفت

أثروا على أباطرة الرومان وقاموا  إال بعد أن ظهر رجال أقوياء منهم المدارسيسمح للمسيحيين بإنشاء 
الوثنية وبالتدرج انتقلت سلطة المدارس  لمدارس الرومانيةبإنشاء مدارس خاصة بهم إلى جانب ا
طويلة من الزمن إال أن التعليم في هذه الفترة كان مقتصرا  الرومانية للكنيسة وبقى الحال كذالك لفترة

قمة الطبقات العليا فوصلت دول أوربا المسيحية في ذالك الوقت إلى  على رجال الكنيسة وأبناء
 لتربية المدرسية بتنمية القدرة على صياغة المعتقدات الدينية بطريقة عقليةقد عنيت ا، واالنحطاط

  .الدفاع عن معتقدات الكنيسة  ضد الحجج العقليةو
مرحلة الطفولة، محملة  واتصفت تربية الطفل عندهم  في أنها تؤكد على أهمية الجانب الديني في   

دراسته في المعاهد الدينية ـ وهي  يواصلبذلك األسرة دورها في تنشئة الطفل حتى سن السابعة، ل
المعلمين، وقد اهتمت هذه المعاهد بالجانب الروحي،  ُدور ملحقة بالكنائس ـ ويمارس الُرهبان دور

والقسوة، بعيداً عن  والخلقي في شخصية الطفل،  ومع ذلك كانت التربية النصرانية للطفل تتسم بالكبت
  . طفالالفرح والبهجة، واالهتمام بحاجات األ

كانت و و عنت مدارس األديرة بإعداد الصغار للحياة الديرية ليكونوا رهبانا في محاكم الكنيسة  
 تعلمهم مبادئ القراءةو الكساء للتالميذو المأوىو مدارس للفقراء بصفة عامة ألنها كانت تقدم المأكل
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حتى أنه تحولت هذه األديرة إلى جامعات فيما بعد تم االعتراف بها من قبل السلطات  ،اللغةو الكتابةو
  .)166 ،2010،عبد المجيد(.الدينية فيما بعد

        
   : التربية في العهد اإلسالمي   •

التعليم وقد حرص القران الكريم والرسول عليه الصالة  جاء اإلسالم بتربية جديدة فحرص على    
قل هل يستوي الذين يعملون والذين ال «:طلب العلم فقال اهللا تعالى المؤمنين على والسالم على حث

طلب العلم فريضة على  "" وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم» ربي زدني علما وقل« .»يعلمون 
قد أصبحت في اإلسالم عملية إعداد لإلنسان في مراحل عمره المختلفة،فهي و   ""مسلم ومسلمة كل

  .مستمرة من المهد إلى اللحدعملية 
إعمل لدنياك كأنك تعيش (ومن جوانبها الهامة اإلعداد المتكامل المتوازن في الحياة الدنيا واآلخرة    

،وجعلت العلم فريضة على كل مسام ومسلة، كما جعل اإلسالم )أبداً،وإعمل آلخرتك كأنك تموت غداً
  ).52/53ص،2004ة خليف يوسف الطراون(للعلم والعلماء مكانه رفيعة 

بأخالق الفرد وتنمية القوى الجسدية وخلق المحارب وبث  وكان للتربية اإلسالمية خلفية جسدية تهتم   
النبيلة عنده كاإلخالص والوفاء وكرم الضيافة ويقول الرسول صلى اهللا  وغرس الصفات،روح الفضيلة
وهذا القول يعتبر  ثم اترك بعد ذالك ه سبعابالتربية العب ولدك سبعا وأدبه سبعا واصح عليه وسلم في

المسلمون من الثقافات القديمة فأضافوا إليها الكثير من تعاليمهم  منهجا تربويا كامال وتقدميا ولقد استفاد
 حياتهم وجوهر التربية اإلسالمية نابع من الفلسفة الدينية اإلسالمية وهي أن اإلسالم وفلسفتهم وطرق

التفكير ولم و هو فلسفة كاملة وطريقة حياة شاملة تدعوا العقول للعملليس مجرد شريعة ودين وإنما 
الكتاتيب و في المساجد تكن المدارس بالمفهوم الحديث موجودة في العصر اإلسالمي فقد كان التعليم

وملحوظة في هذا اإلطار الحضاري وكان لها أصولها التي  وهكذا كان للتربية اإلسالمية مكانة واضحة
 القديمة وتبلورت باإلسالم الذي رفعها إلى التقدم واالنتشار  عصور الجاهليةجاءت من ال

 حيث اهتمت ،اإلسالمية المتوازن بالدنيا واآلخرة انعكس على اهتمامها بتربية اإلنسان واهتمام التربية

. تثقيف العقل ،تصفية الروح،بجوانب الشخصية المختلفة اهتماما متوازنا فجمعت بين تأديب النفس
ذالك تعميق اإليمان باهللا تعالى في  ومن ثم اهتمت بتدريس جميع أنواع العلوم وهدفها في ،تقوية الجسم

الذي يدل على عظمة الخالق عز وجل  ونظامه المحكم نفوس المسلمين، من خالل فهمهم لقوانين الكون
  ) 53ص  ،2004 ،خليف يوسف الطراونة(.وقدرته وسلطاته

متكامل للدين والدنيا، ولجميع أنظمة المجتمع، وجوانب شخصية  جاء اإلسالم بمنهج حياتي
منظومة إيمانية خلقية تربوية هادفة، تالزم اإلنسان منذ أن كان نطفة في رحم  الفرد المسلم، يستند على

السنوات األولى من عمر اإلنسان، وأحاطها  أن يحين أجله، حيث أكد هذا المنهج على أهمية  أمه إلى
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رغّب و المتواصل، وتطورها الزمني حتى قبل أن يولد اإلنسان؛ شاملة، عبر مراحل نموهابالرعاية ال
  .الخلق القويم، عند تفكير الشاب وشروعه في الزواجو حسن اختيار الزوجة الصالحة ذات الدين في
الفرعية  السنة النبوية الشريفة، المصدران الرئيسان ـ فضال عن المصادرو القرآن الكريم ويعد   

التربوي لمرحلة  األخرى، كاالجماع والقياس واالجتهاد ـ الذين يشتق منهما التصور اإلسالمي
العديد من الدالالت والمعاني  الطفولة، فهناك العديد من اآليات القرآنية، التي تحمل في مضمونها

تقتلوا أوالدكم  وال "هذا يتجلى في قوله تعالىو التربوية، في معرض اهتمامها بمرحلة الطفولة المبكرة،
المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات    :وقوله تعالى"   خشية إمالق، نحن نرزقهم وإياكم

  ).172 – 173، 2010،حسن جميل(.وخير أمالً}.الصالحات خيٌر عند ربك ثواباً
  ة من األسس الجوهرية للتعلم في مرحلة الطفولة المبكرة المستخلص و يمكن اإلشارة إلى بعض   

  العطف والرفق الرياضة البدنية،  الرسم و .احترام شخصية الطفلو مداعبة األطفال:النبوية السيرة
  .تربية الحيوانات،  االهتمام بالجمالو .األشغال

كبيرة على عاتق األسرة في  كما يظهر اهتمام التربية اإلسالمية في مدى ما تلقيه من مسؤولية     
والمجتمع اإلسالمي، ومن تلك المعايير أن ُيَعلّم الطفل  سلوكية التي أقّرها الدينإكساب الطفل المعايير ال
  . والحديث، وتحية اآلخرين، وأساليب االستئذان آداب الطعام، والمجالس،

التي التعليم بصورة عامة، نجد بعض مظاهر أشكال التعليم األولى ـ الكتاتيب ـ  و في مسار تطور
كان التعليم فيها على و ـ خصوصاً من كانت أعمارهم بين الرابعة والخامسةل األطفال عليها ـ أقب

  :نوعين
 .المعلمين لألوالد دون سن السادسة الكتابة، ومكانه في منازلو تعليم القراءة .

ومكانه في المساجد لألوالد األكبر سناً أن ما يدرسه الصبيان  تعليم القرآن ومبادئ الدين اإلسالمي، . 
الدراسة اشتملت على القرآن، وأحاديث  قطر إسالمي إلى قطر آخر، ولكن يلّوح أنيختلف من 

ومبادئ الحساب، وبعض قواعد اللغة العربية، هذا إلى جانب  الشعر،و األخبار، وبعض األحكام الدينية،
  ).195، 2010،عبد المجيد.(والخط الذي كان له مدرسون مختصون تعلم القراءة والكتابة،
  بعاد للتصور  اإلسالمي للعملية التربوية في الطفولة المبكرة،هناك ثالث أ

السماوية ومنظومة الفضائل الحميدة التي من شأنها  ويشتمل االهتمام بالقيم :البعد الروحي األخالقي  -
 .نحو الخيرية مع اهللا تعالى والمجتمع وذات الطفل تعزيز نمط السلوك القويم وتعديله

االهتمام الشامل لجوانب شخصية الطفل الروحية والجسمية واالجتماعية  يشتملو :البعد التكاملي  -
 عن الموازنة بين متطلبات الحياة الدنيا واآلخرة وهذا ما افتقرت إليه تربية الطفل في والعقلية، فضالً

  .كل العصور التاريخية
دينامية عمليات التفاعل بين تحقيق و االجتماعية يشتمل االهتمام بعملية التنشئةو :البعد االجتماعي -

  .وتقاليده االجتماعية عادات المجتمعو األطفال بما ينسجم
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هذه المرحلة، هي محصلة مشتقة من منطلقات فلسفية إسالمية  وهذه األبعاد النظرية للتربية في       
تمع، المجتمع والمعرفة، وهي منطلقات عامة يمكن تطبيقها على أي مجو كبرى، حول طبيعة اإلنسان

ذلك استشراف أساس نظري  وفي ضوء ،جزئية، تنضوي تحتها بصورة متداخلة وتشمل قطاعات
يمكن تعليمه لألطفال، وكيفية ذلك  بالتالي التوصل إلى منهجو إسالمي للتربية في رياض األطفال؛

المنطلقات وإمكانية التحقق من حصوله في إطار من  الغاية منه، والطرائق المؤدية إليه،و التعلم،
  .الدين اإلسالمي، وزكاها العقل وعززتها الخبرة اإلنسانية اإليمانية الهادية التي جاء بها

 التربية اللغويةو الخلقيةو و لقد وجدت العديد من أنواع التربية عند المسلمين كالتربية الدينية
لذي يوجب عليهم تعليم أبنائهم البدنية استجابة لتعاليم الدين اإلسالمي او الجماليةو المهنيةو العقليةو

السنة على كثير من القواعد العملية التي و لقد اشتمل الكتاب، وكيفية ممارسة شعائرهمو تعاليم دينهم
، 2010 ،عبد المجيد(.أفعال المرء مع نفسهو معامالتهمو صالتهمو معاشهمو تتناول أحوال الناس

195(.  
ب على تربية األطفال في هذه المدة؛ حيث كانت الغال حظ مما سبق أن الطابع الديني، كانالن

األساسية التي يهتم بها المربون في مرحلة الطفولة المبكرة؛ لكن لم تكن  المبادئ الدينية من األمور
رياض أطفال بالمعنى الصحيح لهذه الرياض، ال عند العرب المسلمين، وال عند  هناك مدارس

المسلمين  األطفال وإعدادهم للمراحل التالية، كان واضحاً عند العربولكن االهتمام بتربية  .األوربيين
لما أولته الشريعة  بشكل خاص، حيث كانت الكتاتيب تقوم بهذه المهمة، فضالً عن دور األسرة، وذلك

والنفقة والتربية والتعليم والنسب  اإلسالمية من حقوق راعت حاجات هذه المرحلة مثل حق الرضاعة
  . واإلرث

  
  التربية في العصر الحديث - 4

برز اتجاه على مساحة الفكر اإلنساني في أوروبا، تمثل في  في ظهور فلسفة التنوير، وهي تمثل    
لتقف وجها لوجه أمام الديانة النصرانية  ،معياراً للتقدم في أوروبا أول دعوة عقالنية تأخذ بالعقل

ومذهب القديس  ،أرسطوطاليس وهي مجموعة تعاليم مختلطة ألفكار الفيلسوف اليوناني ،المحرفة،
     13الذي عاش في القرن   (Toma l- Akiweni) الفيلسوف  المسيحي توماس أكويناس

المذهب في اإلنسان والمعرفة  رافضة بذلك النظرة التقليدية لذلك ،واجتهادات رجال الدين النصراني
 التجربة والعلم،و اإليمان القائم على العقل ومحاولة إعادة صياغة تركيبة جديدة، أساسهاوالمجتمع، 

األمر الذي أدى إلى   ،التفكير بالخالصو االيمانو السعادة الدنيوية إلى جانب قضايا الدينو الطبيعةو
ات تربوية تؤكد فظهرت حرك ،العديد من الحركات الدينية، واالجتماعية، والسياسية، زيادة التحرر لدى

  ).78، 2007حسن جميل،. (االهتمام بالطفولة بتوفير البيئة التربوية المناسبة لهذه المرحلة
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ومن ثمَّ نشوء رياض األطفال  ،المفكرين  اللذين اهتموا  بمرحلة الطفولة قد برز العديد منو
  :وقد تم تقسيم هذا العصر إلى ثالث مراحل ،بالصورة المتعارف عليها اآلن

  
  :المرحلة الفلسفية النظرية. 1.4
عمد الفالسفة إلى إعادة النظر في الواقع اإلنساني فتطلعوا إلى الطبيعة وأهملوا السلطة وجعلوا       
وامتدت يد الطبيعة الراحمة إلى  ،التربيةليس في اآلخرة و التربية إعداد األوالد للسعادة في الحياةهدف 

األمر الذي رفع من قيمة المرأة  ،الفتاة فأعطتها ما أعطت الصبيان من حق في التربية واإلعداد للحياة
 .األم وعدها المعلم األول

أي المربية في األسر ألنجليزية ) nany(قد ظهر في بدايات عصر النهضة مصطلح ناني و      
  .ة إرسال األطفال ليتعلموا بالتبنيإعادو الحاكمةو العريقة

 في تطور الفكر التربوي لمرحلة الطفولة المبكرة، و من  أبرز الفالسفة الذين ساهموا إسهاماً نظرياً
لها، وكان ألفكارهم األثر القوي على من جاء بعدهم، ويمكن اإلشارة  أرسو المبادئ واألسس التربويةو

  :من هؤالء الفالسفة إلى ثالثة
  

 :م  (1592-1670)،( J. A. Comenius) آموس كومينوسجون  •

ونادى بالتعليم اإللزامي حتى ) التربية وفق الطبيعة ( راد كومينيوس  الثورة التربوية فطرح مبدأ      
السنة الثانية عشرة في مدارس تقدم علومها باللغة األم وتهيئ غالبية األوالد للعمل في المجتمع 

  .ألنه قدم مخططاً تربوياً يبدأ بالطفولة وينتهي بالدراسات العليا واتصفت دعوته بالشمولية
واقترح فيه أن . 1635سنة  فن التعليم العظيم شرح كومينيوس نظامه التعليمي في كتاب اسمه     

كما طالب المعلمين أن يستخدموا . من األسهل إلى األصعب ينظَّم التعليم في مراحل متدرجة تبدأ
التأديب الخشن القاسي، وهو أول من نادى بضرورة تسلية الطفل إلى جانب   مناللطف واللين بدالً

غاية "باإلضافة إلى استنباطه العديد من الطرق العلمية لتعليم اللغات ويقول كومينيوس بأن  ،.تعلميه
إلى اإلنسان القصوى هي السعادة األبدية في الدنيا  ولذلك فإن غاية التربية هي المساعدة في الوصول 

  ".هذا الهدف
خير من  وقد جاء بافكار حول تغيير اتجاهات الوالدين في تربية األطفال وبخاصة األم التي تعتبر

دعا إلى إنشاء مدرسة لتدريب األمهات و واهتم بسد حاجات كل أم ،سنوات 6يعلم حتى سن و يربي
 همية المعلم كوسيلة هامة للتربيةأأكد أتباعه على ، واإلدراك الحسيو تنمية المهاراتو وإتقان المهنة

إتقانهم النواميس الطبيعية التي تقوم عليها الطرائق و أمنوا بضرورة تدريب المعلمة على تعليم األطفالو
إعطائهم و نادوا بافتتاح مدارس بالجامعات االنجليزية للتدريب على مهنة تعليم الصغارو ا لتربوية

أنشأت بألمانيا في مطلع القرن التاسع عشر بعض ، ولمهارةمرتبات كافية ألن عملهن يتطلب مرتبة ا
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المفاهيم الواقعية الحسية مثل جامعة هال التي كانت تعقد دورات تدريبية  أساسالمعاهد التربوية على 
  .طفالأثناء الخدمة للمعلمات في مدارس األ

لحظة من لحظات اعتبر أن إعداد مسيرة تتواصل في كل و وضع كتبا تعتبر دليال للمعلمينكما 
كما أوصى برابط وثيق بين التربية داخل  ،التلميذو العالقة التربوية التي تنشأ في المدرسة بين المعلم

التربية المدرسية ال سيما في الحضانة التي كان يشدد على أهميتها بالنسبة إلى المراحل و العائلة
  ). 2000،97فؤاد بسيوني،(الالحقة من النمو 

 : التربية في كومينيوس مبادئ  

   .المعرفة عن طريق إدراكاته الحسيةو توجيه الطفل إلى األشياء التي تحيط به ليكتسب الخبرة -
  . .الحركة لنمو عقل الطفلو النشاطو أكد على أهمية اللعب -
  . ضرورة شرح مبادئ علم ما عند تدريسه قبل تفصيل هذا العلم -
  ...فاهيم األساسية للظواهر الطبيعية كالماء، والهواء الضوءأشار إلى ضرورة إكساب الطفل الم -
الساعة، اليوم، (في مجال الرياضيات أشار إلى تعليمه مفهوم الزمن مع تطور نمو ليدرك معنى  -

أن و الدوائرو المنحنياتو وأن يرسم الخطوط ،األقصرو األطولو األصغرو كذلك مفاهيم األكبر) السنة
  .كيف يزن الشيئ بالميزانو القماش نريه كيف تقاس قطعة من

  . ضرورة شرح أجزاء العلم من حيث تدرجها وعالقتها ببعضها البعض - 
  . عدم شرح أكثر من موضوع في نفس الوقت -
  .يوضح المعارفو االختالف بين األشياء يؤكدو االهتمام بإدراك الطفل ألوجه التشابه -
  

  .م (1632 – 1704)، (J. Locke) جون لوك  •
ن الطفل أيرى ، وان التربية ترويض) 1704ـ  John Locke )1632يرى جون لوك 

دات عن طريق ا صحيفة بيضاء وان فضائلها وقواها تكتسب من الخارج وعن طريق تكوين عا
ن الدروس والقراءة غير كافية في التربية وانه ال بد من التفكير والتأمل، وقد وهو يرى أ. الترويض

جسدي وأخالقي وعقلي وان أهدافها ثالثة أيضاً : أشار لوك إلى آرائه التربوية في أوجه التربية ثالثة
  : هي

  : التربية الجسدية      
اة السعيدة في هذا عقل سليم في جسم سليم ـ وصف قصير ولكنه كامل للحي: " يقول لوك

الشقاء من و ألن السعادة  ،"ومن حصل على هذا حصل على كل ما يتمناه المرء من السعادة . العالم
كما أن الجسم السليم  ،يسير في اتجاه الحياة الصحيحو عقله، فالعقل القويم يدرك الحكمةو صنع اإلنسان
. جوب ارتداء الثياب القصيرة الفضفاضةوهو يقول بو .النمو السليمو التوازنو الكمالو يبلغ القوة
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والنوم على الفرش الخشنة والعيش في الهواء الطلق واالقتصار على الطعام البسيط وكل ذلك في سبيل 
  ). 2000،120فؤاد بسيوني،((لمساعدة الطفل على تحمل الصعاب ،الترويض القاسي

  : التربية األخالقية  
بلوك تفريقه بين التربية والتعليم، فيرى ان التربية بكاملها ال التعليم فقط يجب أن  اإلعجابمما يثير  

تكون ترويضاً وان التعليم ليس إال طريقة التربية العقلية وهو بعد يرى ان هدف التربية األولى يجب 
اكتسابها في و إن أساليب ،اللغات ليس هو التربيةو إن تعلم بعض العلوم: يقول. تكوين الخلق: أن يكون

ظل سلطة المعلم أو عصاه ليس هو األسلوب األمثل في قضاء التالميذ سبع أو ثمان سنوات في 
صحيح أن المعرفة   ،فائدةو حرية وإمتاعو يمكن لمدرس أن تقوم بذلك بطرق أكثر بهجة،المدارس

  .التهذيبو ضرورية لكنها ليست المهمة الرئيسية للتربية
ك ترويض وطريق الحصول على الفضيلة هو تكوين العادات الحسنة وهكذا فالتربية في نظر لو

ويقول بوجوب جعل هذه العملية مسرة بقدر اإلمكان ولذلك يجب اجتناب . بواسطة ترويض الرغبات
ولكن سر التربية هو مراقبة الرغبات والغرائز والقضاء عليها أو ضبطها ال اتباعها . العقاب الجسدي

  ).122، 2007جميل،حسن (. وتثبيتها
  : التربية العقلية          

يتفق لوك في كثير مما يتعلق بمواضيع الدرس مع الواقعيين الحسيين ولكنه يصر دوماً على 
   ."التعلم المحل الثاني بعد الفضائل : " نظرته الترويضية، يقول

يفتح نفسه وتجهيزها بما  بل ،ليس عمل التربية تمكين الطفل من إتقان علم ما"  : ويقول في محل آخر
 وفاعلياتها النفس قوى زيادة هو التربية فعمل ولذلك له، لزوماً يرى عندما علم أي إتقان يمكنها من
  . محتوياتها لتوسيع
  أنو .واالنضباط التمرين طريق عن الفكرية العادات تكوين في تنحصر العقلية التربية أن كما

 انتشارا ألفكاره كانت قدو ،الرياضيات تعليم يجب ولذلك. الغاية لهذه يستعمل ما خير هي الرياضيات
  ).2007،122حسن جميل،( .األمريكية المتحدة الوالياتو ألمانياو أنجلترا من كل في اسعاو

  .م (1712 – 1778)، (J.J.rousseau) جان جاك روسو •
 وصفاء الفكري بنشاطها الحين ذلك في مشهورة كانت التي جنيف في 1712 سنة روسو ولد
 روسو مثل أن إلى نشير  أن من بد ال و،الحكم وحرية االجتماعي النظام وبساطة االجتماعية العالقة
 كما األول المحل للعقل ال للعواطف كان ونظرياته حياته ففي الخاصة حياته عن صدرت العليا التربوية
 األفكار أن من به بشر ما على حياته خبرة دلته وقد أهمية أكثر تعد الطبيعية والميول غرائزه كانت

 العالقة من استخالصها الواجب من نوأ األولى الطفولة سني خالل تنمو أن يمكن ال والدينية األخالقية
 التي العوائق كل على بالقضاء يكون إنما الصحيح النمو وان التعويق طريق عن أو بالكتب ال بالطبيعة

  . االنطالق من إياها مانعة الطبيعية الميول وجه في تقف قد



  التطور التاريخي لالهتمام بمربية الطفولة األولى                 :الفصل الثالث

‐ 46 ‐  

 

 تلك ومعتقداته، عواطفه متنفس كانت عظيمة فكرة حياته على سيطرت األربعين قارب ولما
 جديد عهد بدء كانت التي الثورة تلك غيرها، وفي فرنسا في االجتماعي البناء على الثورة فكرة كانت
  ).214 ،2010 المجيد، عبد( التربية في

   الطبيعة حسب والتربية Emile اميل         

 يؤخذ ان بعد وذلك المثالي لمجتمعه المناسبة األطفال تربية الطويلة القصة هذه في روسو يصف
 أحضان في يربيه مثالي معلم يدي بين ويوضع المجتمع عن فيعزل المدرسة ومن أهله من الطفل
 ،)الطبيعة حسب التربية( في طريقته عن روسو يتحدث الكتاب هذه وفي. وعجائبها بجمالها الطبيعة
 سهام( الفطرية ميولهو قواهو الطفل لطبيع الطليق الحر النمو هي التربية غايةو تربي فالطبيعة
  ).48 ،2007بدر،

 مبنية تربية روسو يصف األوربية الدول في التربوية المفاهيم في  ثورة أحدث الذي) اميل( وفي
 معنى ال التي المدرسة وتقاليد المجتمع شكلية على ال الصادقة، اإلنسان لطبيعة صحيحة معرفة على
  .للطبيعة األول المعنى هذاو ،بالطفولة الفاضح والجهل لها

 يمكن األولى واالنطباعات االبتدائية والعواطف الغريزية األحكام ان هو) للطبيعة( الثاني والمعنى
  .باآلخرين االتصال طريق عن تتكون التي والتجربة التأمل من أكثر للعمل كقاعدة بها الوثوق

 مصدرها يكون التي السيئة فالتربية. اإلنسانية غير الطبيعة هو) طبيعة( لكلمة الثالث والمعنى   
 احتكاكاً وقواها الطبيعة وحوادث والنباتات بالحيوانات االحتكاك طريق عن تعديلها من بد ال اإلنسان
  ). 2007،123 جميل، حسن..(مخلصاً جريئاً
  : الخامسة حتى االولى السنة من التربية          

 المواليد لف في المستعمل القماط على احتجاجه هي السن لهذا التربوية روسو تعاليم زبدة
 ورغباته الطبيعية ميوله ومحاربة البيت داخل وقته قضاء على وقسره الطفل حرية على والضغط
 حياة امتداح في يسرف وهو. والعقاب والثواب والصواب الخطأ مفهوم لديه يتكون أن قبل وعقابه
 كما. جسمه ضعف بازدياد األمر إلى الطفل ميل يزداد"  يقول. واأللعاب والرياضة والحرية الريف،
 وحوادثها الطبيعة حقائق من الدراسة مواد استمداد بوجوب أكدو ،قوته بازدياد الطاعة إلى ميله يزداد
  . الحديثة التربية في العلمية النزعة قّوت قد

)  الخامسة حتى الميالد من( هي مراحل أربعة إلى الطفل عند النمو مراحل روسو قسم قد و
 يعتبر)  سنة 12- 5( المتوسطة الطفولة مرحلةو رغباته، إشباع على العملو لحريته الطفل يترك
 أين المراهقة مرحلة ثم)  سنة 15-12( المتأخرة الطفولة مرحلةو ،الحاجات قليل بدائي شخص الطفل
  .)217 2010 ،المجيد عبد.(الدينيةو الخلقيةو العقلية المعارف له تقدم
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  :  العملية المرحلة التجريبية .2.4
  توفرتو ،الفكريةو السياسيةو االجتماعية المعطيات  تغيرت فيهاو عشر الثامن القرن  من تبدأو   
 حملت التي الصناعية للثورة التربوية الخلفية ووضع التعليم انتشار على ساعدت التي التربوية الكتب
 جرى ألنه ضيق نطاق في التعليم حصر الطبقي الصراع أن إال الشامل اإللزامي التعليم طياتها في
 إعداد باب يفتح لمو الحاجة قدر للصناعة العاملة اليد لتوفير الكتابةو القراءة القرىو المدن أطفال تعليم
 التحاقهم شجعو الصغار األطفال عمل قل الصناعة نمت لماو ،الشعب أبناء لتعليم المعلمين إعداد

 المصانع من العديد ظهرت عشر التاسع القرن فيو ،بهم يهتم الذي الشخص وجود استلزمو بالمدرسة
 الذين المربين أبرز على  المرحلة هذه شملت قدو العاملين ألبناء الرعاية لتوفير أصحابها فسعى
 على تطبيقها إلى ساعين الطفولة، بمرحلة المتعلقة النظرية واألسس المبادئ تلك من االفادة حاولوا
  :المربين هؤالء من ثالثة إلى اإلشارة ويمكن تجريبية، مدارس افتتاح خالل من الواقع أرض

 

  :م (1746 – 1827) ،(J. H. Pestalozzi) بستالونزي هنري جون  •
 المعهد في درس سويسري، تربوي ومصلح مرب J.H.Pestalozzi بستالوتزي هينريك جوهان

 الهادئة، المتواضعة الحياة بستالوتزي أحب وقد ،الزراعة، في عملو زيوريخ في لإلنسانيات العالي
  .بيته في خيرياً ملجًأ لهم وأسس الفقراء األطفال أحب كما

 والمدارس األطفال رياض من عدداً فأسس الزراعي؛ العمل في خسارته بعد للتعليم تفرغ  ثم
 في أحدهما المعلمين، إلعداد تجريبيين معهدين أنشأ كما. للفقراء بعضها خصص االبتدائية،

 فيها حياته ليعيش قريته إلى ذلك بعد عاد ثم ،Yvrdon إيفردون في واآلخر ،Burgdorf بورغدورف
  .وفاته حتى

 بعض واتجاهات لوك، وخاصة عصره، فالسفةو وروسو، أفالطون بأفكار بستالوتزي تأثر
 المجتمع يتغير الفرد تربية بإصالح أنه معتقداً المجتمع، إصالح أجل من التربية على وألح أساتذته،
  .ويتطور

 تربيته ومن أسسها، التي المياتم رعاية ومن التدريس، في الطويلة خبرته من بستالوتزي أفاد
 ويجرب يالحظها معها، يتفاعل تركه إلى دعا ولذلك الطفل، بيةتر في مهماً أثراً للطبيعة أسند وقد. ابنه
 أهدافها في متماشية، التربية تكون أن ورأى. وبينها بينه الوسطاء عن بعيداً منها، ويتعلم عليها

 وتفتح نمو عملية عنده فالتربية ،نموه، وخصائص وحاجاته الطفل طبيعة مع وطرائقها، ومناهجها
 ذلك معاً، والخلقية والعقلية الجسمية بالجوانب تهتم متكاملة، شاملة تكون أن ويجب الداخل، من طبيعي

  .جلدتها وأبناء خالقها ترضي متكاملة شخصية تنمية في يساعد أنه
 http://www.pestalozziworld.com/pestalozzi/methods.html  
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 المدرسة إلى وانتقاالً الروضة من بدءاً التربوية، العملية محور الطفل يكون أن ينبغي و
 ويعمل وحب، بحنان يرعاه مربٍ بإشراف وثقة، بحريٍة ذاته عن التعبير في دوماً يسهم حيث االبتدائية،

  .إسعاده على
 المواد تُرتّب الطفل، نمّو لخصائص مالئمة تكون أن الالزم فمن إليها، دعا التي المناهج أما

 وتؤدي للعام، والخاص ومن للمجرد المحسوس من االنتقال فيها ويراعى قواه، مع يتماشى بما فيها
  .األعظم الدور فيها الحسية الخبرات

 التربية أساس بها األطفال عالقة ألن أبنائها، تربية في األم أهمية على بستالوتزي ألح
 وأوصى الفقراء، ليشمل التعليم ديمقراطية إلى دعا كما. واألبقى األهم هي التي والدينية األخالقية
  .المتعلمين بين الفردية الفروق بمراعاة

 يزال ما تربوية بمبادىء ونادى مناهجها، ووضع األطفال، رياض بتأسيسه بستالوتزي اشتهر
 من مجموعة لديه تكونت قدو تتبعها، التي الفعالة والطرائق الحديثة المدرسة خصائص من يعد معظمها
  : منها الرياض أطفال تعليم كيفية حول القناعات

 .المصورة الكتب إلى بحاجة الروضة طفل أن 1

 .الدراسية الكتب في ما لتوضيح الوسائل توفير ضرورة 2

 .الدليل في الوارد الكلماتو األسماء يوضح دليل إلى الحاجة 3

 .الذاتي العمل حدةد إلى تتدرج افكار إلى تتحول الحسية االنطباعات مرحلة بعد 4

 العقلي التصور على القدرةو التعبير به المحيطة للطبيعة الكلية الدائرة من البداية في الطفل يتعلم 5
  الميتافزيقية المبادئ أو الدراسية الكتب في المعرفة تعليمه قبل ،الموجودات لحقائق

 .القراءة نعلمه أن قبل يتكلمو يعبر أن الطفل يتعلم 6

 .الكتابة قبل الرسم الطفل يتعلم 7

 )2007،49محمد، سهام(.أوال المحسوسات طريق عن الحساب الطفل يتعلم 8
9  

  .م (1740 – 1826)،(J. F. Oberlin) جين فريدريك أوبرلين   •
 سنة للحضانة دار أول“   المؤسسات هذه أول أنشأت من هو أنه إلى الباحثين بعض يذهب

 الثالثين حرب أعقاب في .لفرنسا الشرقي الشمال في ،واأللزاس اللورين منطقتي بين ذلك وكان 1769
 إلى فرنسا مقاطعات إحدى في الكنيسة قاعات حّول  وقد 1648 عام انتهت والتي أوروبا في سنة

 اشتمل تربوياً؛ منهجاً لهم وضعو المدرسة، قبل ما سن في الفقيرة البيئات أطفال تؤوي أولية، مدارس
 طريق عن اللغة وتعلم الطبيعة، ودراسة األقمشة، وحياكة الصور، وتقطيع المتنوعة، األلعاب على

 التربية على المنهج تأكيد مع بالنزهات، القيامو النباتات، بعض زراعة على وتدريبهم والغناء، األناشيد
  )).2011،69،كركوش فتيحة(..الخلقي والتوجيه الفنية
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  : م (1771 – 1858)، ( R. Owen)روبرت أوين •
  :  بها البريطانيةووفر المصانع عمال ألبناء طفولة مدارس أنشأ      

  .لهم ضرورية غذائية وجبات خالل من لألطفال الصحية الحماية -
 من التعليم، في الشكلية الموضوعات عن بعيداً الحرفية، واألشغال اليدوية باألعمال االهتمام  -

 .بعينها لموضوعات ومحددة مفروضة وحصص وجداول، سلفاً، معدة مقررات

 عاطفية عالقات تكوين خالل من لألطفال، الصادقة والمودة الحب ومشاعر اإلنسانية الرعاية  -
  . واألطفال المعلم بين بالثقة تتسم وحميمية،

 بها مرت التي االجتماعية،و االقتصادية، العوامل إلى راجع الطابع هذا ظهور في السبب أن يبدو     
 إلى الريف من الداخلية الهجرة وظاهرة الصناعية، كالثورة"  فرنساو بريطانيا"  األوروبية الدول بعض

 ذلك على ترتب وما الكبرى، والمدن المصانع في العمل سوق إلى المرأة خروج إلى أدى مما المدينة،
 أعمارهم؛ ومستوى تتناسب ال أعمال مزاولة جراء حقوقهم، وضياع األطفال أحوال في إهمال من

 من يعانون الذين المحطمة، البيوت وأبناء واليتامى الفقراءو العمال أطفال إليواء المدارس هذه فكانت
  ).1978:فائزة مصطفى (مبكر  وعاطفي صحي حرمان

 يضربن أال المشرفات من طلبو سنوات 5 – 3 بين لألطفال رائدة تربوية خطة وضع قد و  
 من اإلكثالرو الرسوماتو النماذجو المجسمات واستخدام الشكلي التعلم عن باالبتعاد طالبو األطفال
  ).39 ،2008 ،الخالدي مريم(.األطفال إزعاج عدمو الرقصو الغناء

 

  :  التأسيسية المرحلة - .3.4
 الذي م،) 1837( عام من وتبدأ األطفال لرياض والمؤسسين المفكرين أشهر على تشتمل 
 بتزايد المرحلة هذه وتمتاز الوقت، هذا في عليه المتعارف بالمفهوم لألطفال روضة أول فيه تأسست

 التاريخية المراحل أخصب من المرحلة هذه تعدو  ،  الطفل حول النفسيةو التربوية الدراساتو البحوث
 التاريخية للمراحل ومنطقية طبيعية نتيجة كونها مع المبكرة بالطفولة اهتماماً الحديثة، أوروبا في

 السابعة، سن قبل الطفل تربية في والنفسية التربوية االتجاهات تعدد على ذلك ساعد وبالتالي ـ السابقة
                     :المرحلة هذه   رواد اعتنقه الذي الفلسفي الفكر بحسب التربوية االتجاهات هذه تصنيف ويمكن
 

  :وأعماله) 1852 ـ 1782(حركة فروبل  االتجاه النفسي المثالي* 
الكشف عن القدرات الهائلة الكامنة داخل الطفل، وذلك من خالل  المدخل الرئيس لهذا االتجاه هو     

 الطفل نفسه، من خالل تجاربه وخبراتهواهتماماته، مع اعتبار أن النمو نتيجة نشاط  دراسة ميوله

  . الذاتية، وألن الطفل وليس المادة التعليمية هو محور العملية التعليمية
 الخبرة هذه عن نتج وقد.. العلمي والعمل الجامعي العمل بين مجزأة فروبل  حياة كانت

 تشير الجامعية الدراسة كانت التي والعمل الفكرة وحدة بأن وقناعة للطبيعة حب: رئيسيتان نتيجتان
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 بأن اقتنع عمره من والعشرين الثالثة وفي. التربوي العمل في وليس الطبيعة في موجودة هي إنما إليها
 فيما حياته لها نذر التي المهنة على وقع وحينئذ. فرنكفورت في) بستالوتزي معهد( في معلماً يصير
 معهد( إلى أخذهم طالب لثالثة خاصاً معلماً صار المعهد هذا في وجوده من عامين وبعد. بعد

 في االصالحي عمله بدأ 1816 عام وفي. اخرين عامين مدة بقي حيث) ايفردون( في) بستالوتزي
 قروي كوخ في) العام األلماني التربوي المعهد( فأفتتح الماضية خبرته من أهدافه مستوحياً التربية
 لمعرفته وذلك بستالوتزي عمل من قيمة أعظم عمله كان لقد. صغار أطفال خمسة طالبه عدد وكان

 فلم. الثانوية الدراسة نحو االولى بالدرجة وموجهاً مدى أوسع العمل هذا كان ولقد العميقة الفلسفية
 نشر ان بعد 1826 عام في اال األولى الباكرة السنين في التربوية اإلمكانات إلى انتباهه فروبل يوجه
 في التقدم على وثابر األطفال بدارسة االهتمام اشد فروبل اهتم ومنذئذ) اإلنسان تربية( عن كتابه

 فتيحة. (قبل من إليه يسبق لم استخداماً األطفال عند العضوي والنشاط اللعب استخدام
  ). 2011،68كركوش،

 السنوات خالل التربية عن فروبل أفكار تبلورت الفاشلة العملية المحاوالت من سنوات وخالل
 قرية في وذلك) األطفال برياض( بعد فيما سماها التي الجديدة مؤسساته أول انشأ 1837 وفي. الباكرة

 لألفكار طيبة أرضاً كان البكر الحقل هذا ألن وذلك العمل لهذا حياته من الباقي كرسو )بالكنبرغ(
 األطفال روضة إنشاء تلت التي األولى السنين في كتبه معظم فروبل كتب وقد. تحقيقها وامكان الجديدة
 يوسف. (ونشرها) األطفال رياض( فكرة توسيع هي وحيدة غاية تستهدف كتاباته كانت وقد. األولى
  ) 2007،297،قطامي

أما عن ). األطفال رياض(وإليه ترجع تسمية المدارس التي تضم أطفاالً بين الثالثة والسادسة بـ 
مبدعون وقادرون على النشاط  األطفال بطبيعتهمالفكرة الجوهرية في فلسفته لهذه المرحلة فهي أن 

لهم حرية اللعب والنشاط، وإن الحقائق  الخالق المبدع، إذا ما ُأعدت لهم البيئة المناسبة، وتركت
هدف تربيته هي توثيق عالقة الطفل باهللا تعالى،  الكبرى كامنة في الطفل نفسه، وبالتالي يصبح

عقلياً متكامالً من خالل النشاط الذاتي كما احتوى و وجسمياً، والطبيعة، واإلنسان ؛ لينمو روحياً،
الفعاليات؛ كاألنشطة العملية من ورق وصلصال ورسم وحياكة، إلى أنشطة فنية  منهجه عدداً من

 الكتابة والحساب، وأنشطة دينية وخلقية؛ فضالً عنو والقصص، وأنشطة معرفية كالقراءة كالغناء

  .)300،2007 ،يوسف قطامي. (الهدايا واأللعاب األخرى
 بالنسبة أساسية نفسها مبادئه ولكن فقط األطفال رياض مرحلة في الجديدة أفكاره فروبل طبق ولقد
  .كلها التربية لمراحل
  : العملية طريقته الذاتي النشاط

 بواسطتها الخاصة طبيعته الطفل يحقق التي العملية هو الذاتي النشاط بأن التأكيد في فروبل شدد
 العملية هي الفرد فحياة وهكذا. وينسقهما الخارجي للعالم وتصوره الخاص عالمه طريقها عن ويبني
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 يصبح بواسطتها و ثالثا . الخاصة طبيعته على ثانيا . الحسي العالم أو الطبيعة علىأوال  تعرفه التي
 حر، لذلك وهو الخاصة اتهفعالي نفسه الفرد يحدد هذا كل وفي. كلها اإلنسانية الطبيعة حياة من جزءاً

  . الوحدة هذه من التحقق يستطيع ال فانه الخارجية القوى بدافع يشتغل حين ماأ
 قوة تدعمها والتي هو اهتماماته عن تصدر التي ذاته الفرد دوافع تحدده نشاط الذاتي والنشاط

 يمكن ما ضمان على القادر وحده وهو هذا، النفس تطور حداثأ على قادر وحده انه نفسه، الفرد
 الكامنة الكائن لطبيعة فعل رد ألنه وذلك مفروضاً النشاط هذا مثل اعتبار ويمكن. للتربية هدفاً اعتباره
 عليه مفروضة وغير طبيعته أصل من داخلية لقوة يستجيب إنما الفرد ألن حر النشاط هذا ولكن فيه،
 قوانين وفق نفسه الوقت في وجار حر النشاط هذا ان وبما بالذاتي، النشاط هذا سمي ولهذا الخارج، من
. تربوي عمل لكل كمرشد وقبولها القوانين هذه صوغ الممكن من فإنه ،)نفسه اإلنسان طبيعة قوانين(

 بهذا نبدأ أن وبعد. االرادي الطفل اهتمام عن وصدورها التعليم عمليات ابتداء وجوب ذلك من وينتج
 ـ فائدة وأجدى ـ دواماً اكثر قيم ذات أهداف نحو وتوجيهه العمل على االبقاء يمكن العضوي النشاط
  . عليه ويؤثر يوجه لم إذا النشاط هذا ينتجه قد مما

 اتحاد طريق عن الحاضر النمو يضمن وانما النمو، هو وعملها النمو هو التربية  من الهدف إن
 الدرجة إلى التنفيذ قوة تنمىو ،التربية هدف يتحقق وهكذا.. به المحيطة الحياة مع وطبيعته الطفل قوى
 بمقدار نجاحها وقياس الطفل نشاط على التربية تأسيس طريق عن القوى باقي إليها تنمى التي نفسها
  .)304 ،2007،قطامي يوسف.. (الذاتي النشاط إلى الطفل لجوء
  : التربوي العمل في فروبل تأثير

 الحقيقة عن المهمة الحياة أشياء الطفل فيه يتعلم ان يجب مكان فروبل، إلى بالنسبة المدرسة، نإ
 عن تعلمه يكون وال ذلك، إلى وما السببية والعالقات والمبادرة والمسؤولية، الحرة، والشخصية والعدالة
  . حياتياً تمثالً تمثلها طريق عن بل االشياء هذه دراسته طريق
 وينمي شخصيته ويبني الخاصة فرديته الطفل فيها يكتشف مؤسسة المدرسة تكون نأ يجب و

 محاوالت في اآلخرين مع التعاون طريق عن ذلك يعمل نأ وعليه. عنده والتنفيذ المبادرة قوة فيها
 ان يجب. الجميع فيها يشترك ومكافآت الجميع يتقاسمها ومسؤوليات الجميع بها يهتم اعمال وفي مماثلة
 لها كما النامية الفردية واحدات فيها تجد موحدة عضوية العالم، شأن ذلك في شأنها المدرسة، تصبح
 من وجها التربية تصبح كما مصغراً مجتمعاً المدرسة تصبح وهكذا العالم، حياة في المشاركة خالل من

  . الحياة عن مصغرة صورة إلعطاء الحياة وجوه
  :سياسة إعداد معلمة رياض األطفال و فروبل
قرر إيجاد السبيل لتأهيلهن و لمعاونته في التعليممنهاجه و عد سبعة معلمات على أساس فلسفتهأ

قدم خطة إلنشاء مؤسسة تربوية و لمواجهة القاعدة المريضة من األطفال الذي هم في سن حديقة الطفل
أمهات و كلية إعداد معلمات بتأسيسلكنه وجد عراقيل فقرر  ،األطفاللتعليم محتوى برنامج روضة 
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توافدت السيدات من عدة أقطار لتلقي اإلعداد في و االشتراكاتو التبرعاتيطبقن سياسته فانهالت عليه 
كيفية تعليم األطفال في مؤسسته التي يرجع إليها الفضل األكثر في االنتشار السريع لحركة رياض 

  .ت في مختلف أقطار العالمرثصار له صيت عالمي حتى توو األطفال عالميا
أصبحت سنتكلوز و أمريكانقل فروبل عمله إلى و  1851و نشأت عدة مؤسسات بألمانيا عام 

بعدها ألحقت دوائر رياض  ،فرعا بمدن رئيسية بأمريكا  20أصبح له و مركز رئيسي إلعداد المعلمات
المعروف اليوم بغسم رابطة و أقيم أول إتحاد دولي لرياض األطفال، واألطفال برابطة التربية الوطنية

كما (رعاية الطفل و الرعاية الوالديةو لمدعمة للتربية الوالديةصدرت المراسيم ا، وتربية الطفل
 مواصفاتهو صدرت المراسيم الخاصة بالجهاز التعليميو استحدثت أقسام خاصة برعاية الطفل

اعترف بالمبادئ الفروبلية في دوائر أقسام الدوائر البريطانية التي اقتضى بدوره القيام ، ومؤهالتهو
أدى هذا العمل إلى ارتفاع عدد الملتحقين و إلعداد المعلمة  في كليات التربية نبدراسات تطويرية 

قد أشار هيج إلى هذا في كتابه تكوين المواطن إلى قيمة هذا التحرك نحو ، وباقسام رياض األطفال
ألفت الكتب في تكوين المعلمات الالواتي تتلمذن على يد تعاليم ، وغعداد معلمات رياض األطفال

  .فروبل
و يالحظ مما سبق أن فروبل اعتبر ان المعلمة هي مفتاح العملية التربوية المتالكها الموقف 

الخبرات التعليمية المناسبة ومن هنا و هي التي تختار األهدافو تعلمهو التقريري لغرض نمو الطفل
  )1978فايزة على مصطفى،( استخرجت صفات معلمة الروضة 

  : اللعب

 العملية أساس يكون أن يجب الذي هو الطفل، عند العفوي النشاط مظاهر أهم هو الذي اللعب
 اساس خير فهو الموروث الطفل اهتمام هو المباشر اللعب مصدر أن وبما األولى، السنين في التربوية
 يتمثل اللعب خالل ومن. المربي علها يوافق التي والفكر والعاطفة العمل عادات عليه تبنى طبيعي
 التي الحياة تفسير الطفل إعطاء المعلم يستطيع اللعب خالل فمن ولذلك ،بتمثله ما أول العالم الطفل
 االجتماعية الصالت عالم إلى الطفل إدخال المعلم يستطيع خالله ومن عالمه، مع يتقاسمها أن يحاول
 على وتنميته والتشويق المبادرة بروح وتزويده المتبادل، والتعاون باالستقالل االحساس ومنحه الواقعية
 اللعب قيمة على النظرية البرهنة حد عند فروبل يقف ولم. االجتماعي المجموع في واحدة اعتباره
  . أنشأها التي) األطفال حدائق( في أفكاره حقق بل التربوية
  
  : التربوية اليدوي العمل قيمة

 كنشاط، وهو كاللعب، عفوي دافع وانه اللعب، قيمة عن تقل ال االنشائي العمل انواع جميع قيمة
 بداية يكون ان يستطيع البنائي فالعمل ولذلك المحسوسة، البنائية العملية تلك ألفكار تحقيق عملية يمثل

 به قال ولكنه التربية، مظاهر من كمظهر اليدوي بالعمل روسو قال لقد. ونهايتها التربوية العملية
 المعرفة على للحصول اليدوي والعمل األشياء دراسة بستالوتزي وأدخل, واقتصادية اجتماعية ألسباب
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 البنائي العمل أنواع وكل الصناعي والتدريب اليدوي العمل منح فقد فروبل أما. الحسي اإلدراك وتنمية
 ألن وذلك بحتة تربوية أسباب على بناء هذا منحه وكان العصرية مدارسنا في يحتله بدأ الذي المكان
 عن تعبير للطفل بالنسبة هو عمل كل ألن وذلك. الطفل قوة لتنمية واسطة اليدوي العمل اعتبر فروبل
 هو المدرسة تدخل التي المعرفة أو المادة أو الشيء فائدة ان. التعليم بواسطة نالها) غرض أو( فكرة
  . بها الطفل يفعل أن يمكن ما إظهار

 سبيل في القوة نمو إال ليست التربية بأن القائل المبدأ في موجود اإلنشائي للعمل معنى أهم إن
 هذا قابلية نمو ولكن ذلك عن تعبير أسمى باليد الخَلْقُ وليس. الداخلية الذات عن الخارجي التعبير
 والروحية واألخالقية العقلية الحياة عن التعبير قوة األسمى، القوة قاعدة هو األفكار عن المادي التعبير
  . عادات في يتبلور حين الطبع يوجد وإنما
  : األطفال حدائق  

 في وبالتالي ذاته عن التعبير في الطفل معاونة هي) األطفال حديقة( في األساسية الفكرة إن
 ان يجب. العمل نحو وميوله الموروثة اهتماماته من الطفل بداية من ذلك تحقيق سبيل في بد وال. نموه
 نالها التي والمعارف األفكار استعمال أو بالتعبير ينتهي وان) الذاتي النشاط( على المدرسة عمل يبنى
 المعرفة فيه تكون الذي النمو بل المعارف على الحصول الرئيسي الهدف ليس. النشاط عملية في الطفل
 المعرفة على الحصول فعمليتا وهكذا. النمو ضمان في أساسي ولكنه نتاج المعرفة. لغاية واسطة
 عملية كل في تظهران إنهما. أصل ال تبع هما السابق، التعليم في غايات تعتبران كانتا اللتان وتمثلها
 – 176 ،2000 ،بسيوني فؤاد. ( البناء أو التعبير لعملية عارضة، أو تمهيدية، كمراحل كاملة تربوية

179 (.  
  هي التدريب هذا في بأهميتها فروبل قال التي وأفكاره الطفل مشاعر عن التعبير أشكال إن
 يرويها التي فالقصة اإلمكان، بقدر الوسائط هذه تنسيق الواجب ومن اللغة، و  األغنية و  اإلشارة
 أشياء وبناء والصور والحركات األغاني بواسطة بل فقط بلغته عنها الطفل يعبر أن يجب مثالً المعلم
 الفكر ويستثار األفكار تعطى الشكل هذا وعلى. المناسبة المواد من وغيرها والغضار الورق من بسيطة
 جعل طريق عن األخالقية الطبيعة وتقوى العضالت بين ويوفق والعين اليد وتدرب الخيال ويحقق
 إلى) واألعمال الهدايا( بفكرة فروبل قال ولقد. موضوعية حسية المستثارة والعواطف العليا الدوافع
 ما هدية خصائص على الطفل يتعرف أن فبعد نظام، وبحسب بالتدريج هذه وتستعمل. األغاني جانب
 مقدماً السابق العمل أو الهدية عن ينجم والذي يليه الذي إلى ينقل ما، عمل يستوجبه بما يقوم أو

 به، الكثيرين قيام رغم اصطالحي أمر واألعمال الهدايا بين والتفريق. القديمة ومؤكداً جديدة انطباعات
 يدل بينهما التفريق أن إال. هدايا وموادها أعماالً كلها النشاط أنواع يسمي كان نفسه فروبل ألن وذلك
 الخدمات أعظم قدم قد فروبل ان في نشك ال كنا وإذا الهدية من أكثر بالعمل االهتمام نحو اتجاه على

 وأغانيه وأعماله هداياه من كثيراً أن في ننكر ال فإننا الدرس، قاعة أدخلها حقائق مبادئه بجعله للتربية
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 لتوافق فيها تغييرات إجراء من مبادئه، من االستفادة أردنا إذا لنا، بد وال ومكانه، زمانه إال توافق ال
  )2007،126جميل، حسن. (والمستقبل الحاضر

  : فروبل تأثير

 منعت البروسية الحكومة أن إال فروبل، وفاة قبل األطفال رياض من عدد أسس فقد ألمانيا في أما
  تدخل لمو ثورية، مؤسسات أنها بحجة) بسنة فروبل وفاة قبل أي 1851( المدارس هذه مثل إنشاء

 األطفال رياض من عدد وجود عن ورغماً الحكومة، تلك في العام التعليم نظام إطار ضمن المؤسسات
 ولم االبتدائية، المدارس معلمو به يطالب بما مطالبين معلموها يكن فلم: مدارس تعتبر لم فإنها الخاصة

 مفتشي قبل من مراقبتها رغم االبتدائية المدارس في يعلم ما بتعليم مطالبة نفسها الروضة تكن
  . بطيئاً كان ونموها المدارس هذه انتشار فإن هذا وعلى. المعارف
 أقرب) Ecoles Maternelles األمومة مدارس( فإن األحداث، بتربية اعتني حيث فرنسا وفي

 أفكار من بقليل إال المدارس هذه تأخذه فلم ولذلك،) األطفال حدائق( إلى منها األولية المدارس إلى
 بين أعمارهم تتراوح طفل مليون نصف فدخلها السبعين حرب بعد تنتشر المدارس هذه وبدأت. فروبل
  http://fr.wikipedia.org/wiki/Friedrich_Frobel. والسادسة الثانية

 الروائي) ديكنس( أمثال رجال عنها ودافع 1854 عام الروضة فكرة دخلت فقد انكلترا في وأما
 تؤثر ولم األغنياء، بأبناء العناية على تتوفر خاصة مؤسسات وكانت محدوداً كان عددها أن إال الشهير،
. التعليمي النظام من جزءاً اعتبرت حين 1874 عام حتى األطفال تعليم على) األطفال روضة( فكرة
 من أكثر التعليم عمليات وسير الطريقة هو فروبل من االنكليزية األطفال روضة استعارت ما أهم ولعل

  . والروح المبادئ
 ثم) بوسطون( مدينة في 1860 عام األولى األطفال روضة أنشئت فقد المتحدة الواليات في وأما

 الواليات في قرية أو مدينة كل عمت حتى العام التعليمي نظامها من جزءاً تجعلها الواليات بعض بدأت
    http://www.ahlolbayt.net/books/tarbah/13.htm. المتحدة
  
  :) جون ديوي (االتجاه االجتماعي التجريبي  •

والنمو  هذه االتجاه التربوي، هو التفاعل المستمر بين اإلنسان بعدِّه ذاتاً قابلة للتطور جوهرو 
مع التسليم بأن النمو  بصورة مستمرة من ناحية، وبين البيئة االجتماعية المحيطة به من ناحية أخرى،

 .صحيحة، ليحدث التغيير المنشود هو سلسلة من الخبرات المتجددة؛ من خالل إعادة تركيبها بصورة

وكانت  ،إن لم يكن رائدها االتجاه التقدمي في التربية ـ من أبرز أعالم هذا) جون ديوي(يعد        
على تنمية مهاراته و اهتمامات الطفل وقدراته، مرتبطة ارتباطاً وثيقاً ببرامج وأنشطة تستند إلى ،فلسفته

ينادي بدور جديد للتربية؛ تقوم على روح ) ديوي(األطفال، وراح  االجتماعية والعالقات اإلنسانية لدى
 األطفال، وعلى االنضباط الذاتي، وتعديل البرامج التربويةالمتبادل بين المربين و الحرية واالحترام

وفي كتابه . والنباتية بشكل يالئم الخبرة، مع إثارة حب االطالع واالهتمام الشديد بمعالم البيئة الحيوانية
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الطفل مركز العملية التربوية وطالب بربط خبراته المباشرة  (ديوي(جعل " م) 1902(المنهج والطفل " 
المتصلة  المنظمة، ال يخفى إذاً أن هذه الدعوة جاءت للتأكيد على خبرات الطفل يداً بالمعرفةربطاً مف

يتكون منها المحيط الذي  بحياته وميوله واحتياجاته، فالمنهج يجب أن يمتد ليشتمل على الخبرات التي
  . ومدرسيهم تتسم الطريقة بالتعاون بين األطفالو يعيش فيه الطفل،

األطفال استفادت من هذه اآلراء في أهمية ربط التعليم بالحياة  أن مناهج رياضمما ال شك فيه 
ممكن؛  استغالل البيئة المحلية إلى أقصى حدو التعليم،و الخبرة المباشرة أسلوباً للعمل والمجتمع، واتخاذ

 مختبرات ال تقل في المصانع والمؤسسات االجتماعية وغيرها منو فالحدائق والمزارع والمتاحف
  ). 1967،،عبد المجيد عبد الرحيم. ( أهميتها عن فصول الروضة
  :إعداد معلمة الروضة 

إعداد معلمة الروضة خاصة في و عمل جون دوي على إرساء قواعد إعداد المعلم بصفة عامة
هنا ضاعف و الخمسين سنة األولى من القرن العشرين واعتبر الروضة قاعدة هرم اإلعداد الجامعي

القيمة على تراثه و المجتمع لتحقيق أهدافه العامة هلمة بصفتها الخبير النفسي الذي اختارمسؤولية المع
مخططة للنشاطات و بذلك ال تتخلى المعلمة عن عضويتها كرئيسة للمجموعةو الجوهر الفعالو الثقافي
  .منظمة لها بطريقة تضاعف الحاجة على وجودهاو التعليمية
نجد إقامة جماعة علماء معهد روسو و لة األولى البارزينو قد انتشرت فلسفات مربي الطفو(

قبل المدرسة في كلية أيوا  إقامة مدارس ما، و1921إلعداد معلمات رياض األطفال في جنيف عام 
  . 1925كورنيل عام و جامعة أهايوو  1924الرسمية سنة 
  :المفيد هنا ذكر بعض األفكار األساسية التي نادى بها ديوي ومن

 .؛ فإثارة الرغبة واكتساب الخبرات أمر مهم في التعلمدافع داخلي ال تَعلُم بدون .1 

فإذا كانت النتائج مرضية تقوى السلوك والعكس بالعكس، وبالتالي :  بنتائجه السلوك يتعدل  .2
  .أن يستمد من النتائج الطبيعية المترتبة على سلوك الطفل فالعقاب يجب

  .قدراته وميولهو إيجابي ذاتي حر يتناسب بنشاط ضرورة قيام الطفل . 3
خالل تلقين المعلومات النظرية، وإنما من خالل تهيئة البيئة الكتساب  التربية الحقة ال تتحقق من. 4

  ..تنظيمها عن طريق اللعب التلقائي، مع التنوع في هذه الخبرات الخبرات، وإعادة
  .برات السابقةتنظيم الخو ئة الطفل على اكتساب خبرات جديدةيته. 5
  .لعملية التعليمية الطفل هو محور الو التأكيد على وحدة المعرفة. 6
  . الفروق الفردية بين أبناء السنة الواحدة. 7
  ).2007،56،سهام محمد.(دوافعه لجذب انتباههو على المربين جلب انتباه الطفل واستغالل ميوله. 8
  
  



  التطور التاريخي لالهتمام بمربية الطفولة األولى                 :الفصل الثالث

‐ 56 ‐  

 

 ):  1953- 1870(ماريا منتسوري : االتجاه الحسي الحركي •

الدته وحتى سن السادسة من عمره مزود ومبدأ هام، هو أن للطفل منذ  يعتمد هذا االتجاه على   
كبيرة جداً بالمنبهات الخارجية المحيطة، أكثر من أي مرحلة أخرى في  بالحواس التي  تتأثر بدرجة

ل بمنبهات حسية تثير عنده الرغبة في التعلم، واالستكشاف عن طريق إحاطة الطف حياته؛ ولهذا فإن
  . هذه الحواس بعيداً عن الحفظ الصم الذي يعوق عمليات النمو تدريب
أفكار هذا االتجاه ـ إن لم تكن  من مؤيدي) ماريا منتسوري(المربية اإليطالية و تعد الطبيبة  و 

فروبل، ودعمتها بمعرفتها بطب األطفال؛  ت طرائقمن مؤسسيه ـ فقد تابعت ما جاء به سلفها ونقح
تربوي لتعليم أطفال الروضة الخبرات المتخصصة، ويمكن  األمر الذي مكنها من تطوير وابتكار منهج

  .المنهج اإلشارة إلى بعض جوانب هذا
العمل مع ذوي اإلعاقات العقلية نظرية في و و قد طورت منتسوري من خالل عملها في الطب

استخدمت هذه الطرائق مع األطفال و تنص على أن األطفال يتعلمون من خالل انخراطهم النشطالتربية 
  ).2006،33،جودي هير(.األسوياء

  :األسس النظرية لمنهج منتسوري  
  .تنمية المالحظة المنظمة هو األساس في النمو العقلي تدريب الحواس القائم على .1
  .الميولو القدراتعلى وفق  التربية الذاتية والتعليم .2
  .األطفال التعليم الفردي ومراعاة الفروق الفردية بين .3
  .النزعة االستقاللية للطفل تساعده على النمو السليم .4
  .الطفل في العمل والتعلم حرية .5
  .إعطاء اللعب قيمة وظيفية في عملية التعلم .6
  .الشدة يعيقان التعلم التلقائيو الضغط .7
  .المربية مع توافر الوسائل التعليمية التدخل المباشر من قبلالتوجيه وعدم  .8
  :طرق التعلم داخل الروضة   -

كان األطفال يتعلمون من ، وو كانت طريقة التعلم في برامج منتسوري مبنية على التعلم الذاتي
شرفة إال ال تتدخل الم، وئج عملهاتويسمح للطفل بمعرفة ن األدواتو خالل تفاعلهم المباشر مع المواد

  ، وكما كانت تستخدم أقل قدر من الحديث اللفظي مع الطفل كي يركز الطفل على أعماله ،محدود بقدر
 :قسمت بيئة الروضة إلى أركان يتوزع فيها األطفال وهي 

 )النشاط الحركي(ركن الحياة العملية 

 .)تدريب الحواس(المواد الحسية  ركن  -

 )والكتابة القراءةتعلم (ركن المواد األكاديمية 
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مع المواد المتوافرة بالركن عن  حيث يتم ممارسة أنشطة كل ركن، من خالل تفاعل الطفل المباشر
  ).2008،80سعدية بهادر،(يسعى نحو تحقيق أهدافهو طريق برنامج محدد ينظم أسلوب العمل بالركن

  : إعداد معلمة الطفل و المدرسة المنتسورية
يحررها و عالمة نفس  تعد إعدادا علميا يؤهلها) المعلمة(اعتبرت منتسوري مرشدة الطفل  

معتمدة على خصائص المعلمة  ،التوجيه الفردي في الوقت المناسبو للمالحظة الميدانية الصادقة
األطفال يجعل من روضة ، والتقليدية بوسائلها التعليمية التي أعدتها إعدادا علميا ييسر ضبطها ذاتيا

لوجية كظواهر وورشة عمل علمية لدراسة علم النفس النمو نتيجة مالحظتها النمو لحياة الطفل السيك
  .تقدمهمو وبذلك تساير المرشدة باستمرار تفوق علماء النفس ،كعمل تجريبيو طبيعية

 قرو استطاعت منتسوري من خالل مبادئها مواكبة الحركات االجتماعية للقضاء على معسكرات الف
تنميتها و المتخلفين،و األسوياءو التخلف بتوفير وسائلها المناسبة لألطفال الموهوبينو الحرمانو

توفير سبل إعداد المعلمة ويسرها ألهمية مبادئها للعاملين في ، واالتجاهات العمل اإليجابية في األطفال
طرق و معلمة لعلم نفس النمو، التي ال بد من اشتمال إعداد الو الحقول الحديثة المتعلقة بطفل الروضة

، الرياضياتو تعلم اللغة، والتعلم الذاتيو اإلثابة الذاتية، واالختبار الذاتي، والتشويقو اإلثارة( التدريس 
مواجهة األطفال المستفيدين بالتعليم المنهجي في سن الثالثة مما ، والفترات الحساسة في نمو الطفلو

  ).270 – 257، 2007 ،امييوسف قط(يتماشى مع متطلبات العصر 
 
  :   )م  1980 – 1896 جون بياجيه(االتجاه المعرفي * 

م،   وقد عمل في 1920بدأ عالم النفس السويسري جان بياجيه  نشاطه في علم النفس في عام 
والحظ أثناء ممارسته للعمل أن االستجابات غير الصحيحة التي تتضمنها  ،تطوير االختبارات العقلية

اإلجابات الخاطئة على درجة كبيرة من األهمية وذلك ألن هذه اإلجابات الخاطئة تتكرر من األطفال 
 ،في نفس العمر فتأخذ نمطاً محدداً إذ تختلف أنواع األخطاء التي يقع فيها األطفال باختالف أعمارهم

ذلك أن تفكير األطفال األكبر سنا يختلف في نوعيته اختالفا كبيرا عن تفكير األطفال الصغار ويرى ك
كذلك  ،وهذه التغيرات مختلفة باختالف المراحل العمرية ،بمعنى وجود تغيرات نوعية في تفكير األفراد

لعملية لمحاولة فهم وقد كرس بياجيه حياته ا ،أكد بياجيه على أن لنظرة الطفل للعالم منطقها الخاص بها
  :حاول اإلجابة على التساؤالت التالية و هذه االختالفات

 .كيف يتعلم الناس ما يتعلمونه -

 .كيف يفهم الناس ما يفهمونه -

 .كيف يتذكر الناس المعلومات -

 .)2001،170 ،محمد جهاد.(لماذا يتفوق الناس على بعضهم في هذه الجوانب -

 .معالجتهم المعلوماتو يستخدمها الطالب خالل تجهيزهمما هي العمليات المعرفية التي  -

 . ما هي استراتجيات التعلم األكثر فاعلية والتي يمكن إكسابها للطالب بحيث يصبح تعلمهم منتجا -
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 ؟.المتعلمو ما أهميته بالنسبة للمعلمو تعليمهو ما دور البناء المعرفي في تعلم الطالب -

 .أساليبهو مليات التعلمكيف يؤثر نظام تجهيز المعلومات على ع -

 ما هي محددات كم المعلومات المكتسبة أو المتعلمة ؟ -

سعة و ام االستراتجيات المعرفية لرفع كفاءة الطاقة العقلية المعرفية للفرددكيف يمكن استخ -
  ).2007،27،حسين أبو رياش.(عاب لديهياالست

على الشخص خالل التحول  المعرفي الذي يطرأو وقد  تركز اهتمام بياجيه على النمو العقلي
حتى مرحلة  ،من مرحلة الوليد الذي تصدر عنه األفعال المنعكسة الصريحة البدائية غير المرتبطة

حدد  المراحل الكبرى من النمو في ضوء أنماط العمليات العقلية و الرشد التي تتميز باألفعال الماهرة
وتفيد هذه العمليات العقلية في القيام بدور المصفاة التي يفهم  ،التي تتوافر لإلنسان في األعمار المختلفة
وفي كل مرحلة في النمو المعرفي تعتمد على بناء خاص  ،من خاللها اإلنسان أحداث البيئة من حوله

  .للحقيقة أو الواقع الذي ينعكس في سلوك الفرد 
قلي نجد أن كل عملية عقلية إذا نظرنا إلى التنظيم الع: و لقد عبر جون بياجيه عن ذلك بقوله 
كما أن كل صورة إجمالية عامة أو تركيب  ،الدالالتو تتضمن وجود مجموعة من العالقات المتبادلة

فالمقوالت الرئيسية التي  ،تكون ذاتها وحدة تامة ذات أجزاء مختلفةو يتسق مع جميع الصور اإلجمالية
غيرها تقابل كل و المادةو السببيةو المكانو يستخدمها الذكاء لكي يتكيف بالعالم الخارجي كالزمان

  ). 44 ،2001 ،محمد جهاد( .مقولة منها مظهر من مظاهر الحقيقة الخارجية
و قد توصل إلى بعض المبادئ العامة حول تطور النمو العقلي، أثرت بدورها على إعداد 

  :وبرامج رياض األطفال، ومن هذه المبادئ مناهج
محور االرتكاز في عملية التعلم كون المتعلم يبني معرفته في ضوء خبراته  معرفة المتعلم السابقة هي  10

 .السابقة

 .إن المتعلم يبني معنى لما يتعلمه بنفسه بناءا ذاتيا من خالل تفاعل حواسه بالعالم الخارجي 11

 .التعلم يحدث بشكل أفضل عندما يواجه الفرد مشكلة أو مهمة حقيقية واقعية 12

 ).2007،43،عايش محمود(.خالل التفاوض االجتماعي يبني المتعلم معرفته من 13

  :  تطوير مناهج رياض األطفال و جون بياجيه 
الطفولة؛ فقد كان لها األثر البالغ في تطوير مناهج  لمرحلة) بياجيه(إن الدراسات التي قام بها  

ومواقف تعليمية االتجاهات التربوية المعاصرة، إذ وضع برامج  رياض األطفال، وترسيخ مكانتها في
وأدخلت إلى رياض األطفال . مرحلة نمو تفكير المتعلمو مع البيئة بما يتالءم مثيرة، وتفاعالت مستمرة

متنوعة،  تؤكد األلعاب الحسية والتفاعل اإلدراكي مع البيئة المثيرة؛ بأساليب وطرائق تعليمية مناهج
 المواد، دة رياض األطفال من  خبرات هذهمعتمدة على االتجاهات الحديثة في طرائق التعليم، واستفا
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تدمجها مع بعضها، وتقدمها في إطار مشوق، وبطريقة جذابة ولهذا أخذ منظّرو المناهج يصنعون و
  .على شكل وحدات تعليمية متكاملة، تحقق التكامل والترابط بين الخبرات التعليمية المنهج

 
  :األطفال أهداف المنهج المعرفي في رياض

  .الطفل من التفكير االستقاللي واالبتكاريتمكين  -1
  .صورة إيجابية لذات الطفل تكوين -2  

  .اآلخرين تمكين الطفل من التفاعل السوي والتعاون مع -3
  .تدريب الطفل على تحمل المسؤولية الشخصية -4
  .الصحيحة عن البيئة تزويده بالمعلومات -5
  .تابة وحسابإكسابه مهارات التعلم األساسية من قراءة وك -6

 اهتموا بجوانب التعلم لدى الكائن البشري.. .برونر، وأوزبل:كما  ظهر هناك علماء معرفين أمثال 
ولعل من أعظم االنجازات التي  ،توصلوا إلى عديد النظريات التي تساعد المربين في تلقين المعرفةو

كيفية و م بكيفية تعلم اإلنسانتوصلت مالحظاتهم في مجال التعلم أنهم توصلوا إلى صياغة قوانين تهت
  :ظهر في ذلك اتجاهين ، وتقانه للغةوإ تعامله مع المشاكل

 نساناإلتعتمد على تبني نموذج الحاسوب كنموذج لفهم تعلم و :اتجاه معالجة المعلومات – 1
أربعة يرجع هذا االتجاه إلى ماير الذي يرى أن المكونات األساسية لنظام تجهيز المعلومات تتمثل في و

  :مكونات رئيسة هي 
  .الذاكرة الحسية قصيرة المدى  - 
  .الذاكرة قصيرة المدى -
  .الذاكرة طويلة المدى -
  .عمليات الضبط اإلجرائي -
  االتجاه البنائي الذي يركز على دور الفرد في بناء التعلم: االتجاه الثاني  – 2

حداث في العالم من خالل التعرف على األو فالخطوة األولى في التعلم المعرفي هي عملية اإلدراك
الخطوة الثالثة هي ، وأما الخطوة الثانية ال بد للمتعلم أن يظهر درجة االهتمام بالتعلم ،المدخالت الحسية

نستطيع االستعانة بهذه ، وتذكرهاو تعلمها بطريقة تساعده على حفظهاو تمثل المعلومات التي تقدم للفرد
العمل ، ونتباهه للخبرة التعليمية بطرق متعددةوبناء معرفته بشد ا وضة الخطوات في تعليم طفل الر

حسن .(استرجاعهاو استغالل ذاكرته القوية في تخزين الخبرات، وعلى توسيع مدركاته بواسطة األلعاب
  ).28، 2007 ،أبو رياش

  :محتوى االتجاه المعرفي
  :للخبرات اآلتيةمجموعة من مجاالت التفكير  يشتمل محتوى هذه المناهج على

  .بين األصوات االنتباه والتمييز: التفكير السمعي  -
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  .تمييز االختالف والتشابه بين األشياء: التفكير البصري -
  .اإلحساس باللمس واستخدام اليد: التفكير اليدوي -
  .إلى أشغال معينة نقل الرسوم: التفكير التصوري -
  .سلسلالتصنيف والتتابع والت: التفكير المنطقي -
  .تحديد المواقع واالتجاهات: المكاني التفكير -
  .تفهم مشاعر اآلخرين: التفكير االجتماعي  -
  

  : التجاهات المعاصرة في إعداد مربيات الطفولة األولى ا -ثانيا 
  

  :  األجنبية الدول بعض فيمربيات الطفولة األولى  إعداد .1
  األمريكية المتحدة الواليات فيمربيات الطفولة األولى  •

 كانتو وترتان ببلدة فيسكونس والية في كانت األمريكية المتحدة بالواليات أنشئت روضة أول 
 وجهت  لكن فروبل آراء البداية في المدرسة هذه طبقت قدو هناك لأللمان األلمانية باللغة تقدم المناهج

 توائم ال أنها حيث من هيل سميث األمريكي المفكر طرف من خاصة االنتقادات من العديد لها
 جنب إلى جنبا إعدادهن يتم بل  متدربات غير معلمات يفهاظتو وخاصة،لألطفال دةدالمتج الحاجاتو
  )204:،ص1989 اللقاني، فاروق( سنوات أربع مدة الثانويةو االبتدائية المرحلة مدرسات مع

 ثبتت التي »منتسوري« مدام آراء في المتمثل األمريكية التربوية الساحة على البديل ظهرو    
 في التربوية العمليات تكييف على تقوم التيو » كليباتريك« و »ديو جون« من كل أراءو صالحيتها
 في بين المرحلة لهذه بالنسبة حدث الذي التطور في األثر اكبر له  كانو ،للطفل طرقهاو محتواها
  .1890و 1880  عامي بين مريكيةاأل المتحدة الواليات
  : التالي على بها المعلمات إعدادو األطفال رياض على المشرفة اللجنة أوصت قد و
  .المبكرة الطفولة موضوع في التربوي التأهيل ضرورة -
  .الطفل مع للعمل النفسي االستعداد للمعلمة يكون أن -
 تدرس التي التعليمية المؤسساتو المعاهد خريجة أو جامعية شهادة على حاصلة تكون أن -

 التطبيقو بالمشاهدة العملي التدريب ،بالروضة عالقتهاو اإلدارة ،أطفال رياضو مناهج:  التالية المواد
 التعليم في الجديدة الخبرات مناقشة سنة، عن تقل ال لمدة المعهد أو بالكلية الملحقة الروضة في

   .بالروضة
  : اإللتحاق شروط -أ
  .العامة الثانوية الشهادة على الحصول 
  :  المتبع المنهج – ب
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 قبل بمرحلة الخاصة المناهج بتنظيم التعليمية السلطات مع باالشتراك الواليات بعض قامت
  : يلي ما تتضمنو المدرسة

  .التعليمية األنشطة مختلف في احتياجاتها مراعاةو المرحلة هذه نمو خصائص دراسة -
 .األطفال رياضو الحضنة دور أهداف دراسة -

 .الطفل لتعلم المتاحة الوسائلو الموادو االجتماعية البيئة دراسة -

 .ممارستها الطفل على ينبغي التي الخبراتو التجريب -

 .األطفال أولياءو الروضة بين التعاون -

 طبيعية، مشاهد التمثيل، التلوين،( مثل الجسميةو العقلية األنشطة تكامل تضمن يومية برامج وضع -
 الحر، اللعب ،اإليقاعيةو الموسيقية التربية ،بالمكعبات منشآت بناء محفوظات، تاريخ، محادثة، تدريبات

 )الصلصال تشكيلو

 الوسائلو الطرق في العلمية األبحاث إليه وصلت ما آخر تتضمن نشراتو كتيبات وضعت كما
  ,)180: ص،1989الناشف، هدى.(للطفل المناسبة التعليمية
 بصفة تربوية ندواتو ،تدريبية دورات تنظم فالجامعات للمدرسات الوظيفي للتدريب بالنسبة أما
 في إال عنه يختلف الو األخرى الدراسية المراحل مدرسات إعداد عن أهمية يقل ال إعدادهنو مستمرة
 الطفولة في متخصصات مدرسات تعيين يعتبرو ،المرحلة هذه في بالطفل الخاصة التعليمية الوسائل
  .أطفال رياض أو حضانة مؤسسة بفتح الوالية ترخيص في أساسيا شرطا البكرة

  :  أنجلترا في األطفال رياض معلمات – 2
 يد على العشرين القرن من الثاني النصف في انجلترا في األطفال رياض بإنشاء االهتمام بدا
 عظيما اهتماما اإلنجليزية السلطات أولت قدو ،فروبل أفكار لديهم كانت الذين األلمان المهاجرين بعض
 إطالة ضرورةو بأهمية فيه نادي تعليميا تقريرا» جيمس لورد«  قدم 1972 سنة فيو ،المجال بهذا
 أقسام في الثانوية الشهادة بعد سنوات أربع أصبحت عليه بناءاو أنجلترا في الروضة معلمة إعداد فترة

 2007بدر، سهام.(تعليمية مرحلة أي في التدريس الخريجين يمكن ،البريطانية بالجامعات التربية
  )241:ص

  :  يلي بما الحضانة لدور البريطانية اللجنة أوصت قد و
  .ألطفالاب الخاصة المستشفيات في الطالبات تدريب -
 الفرصة وإتاحة الطفولة مؤسساتو الخارجية العياداتو الحضانة دور في الطالبات تدريب -

  .الخدمة أثناء التدريب برامج من للمزيد للخريجات
 بالدبلومات يلتحق أن على الخدمة أثناء التدريب برام من لمزيد للخريجات الفرصة إتاحة -
 سمير( .طفالأ رياض تخصص المعلمين إلعداد كلية بأي واحدة سنة لمدة التربوية
  ).49:،ص1981خيري،
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  :األطفال رياض لمعلمة العلمية الدرجة
 تنتهي سنوات ثالث لمدة ،المعلمين إعداد كليات في األطفال رياض في العامالت تؤهل
  )  180 ص ،1997 الناشف، هدى.(البريطانية الجامعات إحدى من البكالوريوس درجة على بحصولهم

 ،طريقة كلية لكلو , الكليات في األطفال رياض معلمات بإعداد ملتزمة حاليا بريطانيا أن الواقع و
 كلية خمسين من أكثر أنجلترا فيو  ،منتسوري طريقة يتبع من منهاو ،فروبل طريقة يتبع من فمنها
 هذه جانب إلىو ،الجامعة وصاية تحت أغلبهاو المستويات بمختلف الرياض معلمات تعد تربوية
 العليا الدراسات برامج تنظم البريطانية الجامعات من العديد فإن البكالوريوس درجة تمنح التي الكليات

 تيرسالماج في المتمثلة العلمية الدرجات على للحصول تربيتهاو الطفولة مجال في للمختصين
 األطفال مدارس ومناهج نظام تطوير إلى تهدف التي العلمية المشاريع بعض ترعى كما ،الدكتوراهو
 .بها

  : الدراسية المواد
  , المالحظة دراسة المرحلة هذه في للمعلمات تقدم التي البرامج أهم من

 .النمو سيكولوجية -

 ,للطفل الصحية الرعاية -

 .التربوية األساليب -

 .المنزلي االقتصاد -

 .البيئية الدراسات -

 .الدراماو الفنية التربية -

 .النفسية الصحة -

 .الرياضية التربية -

  ): 365 -364 : ص 2007بدر، سهام( .العملية ربيةالت
  : القبول شروط

  .العامة الثانوية شهادة على الحصول -
 .بريطانية جامعة أي من بكالوريوس على الحصول -

 ،االبتدائية المرحلة مدرسةو المدرسة قبل لمرحلة المتخصصين بين مشتركة األولى السنة تعتبر
 مدرسي إعداد في اختالف يوجد فال اختالف يوجد فال حدة، على مرحلة لكل التخصص يبدأ بعدها

: ص،بدر سهام.(العملي الجانب وال النظري الجانب في ال األطفال رياض مدرسي أو األولى المرحلة
62  .(  
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  :  فرنسا في في األطفال رياض معلمات •
 »أبرلين فريديريك« القس إلى فرنسا في األطفال لرعاية مؤسسة أول إنشاء في الفضل يعود

 حتىو الرابعة سن من المعدومة الفقيرة الطبقة ألطفال الحياكة لتعليم مدرسة أقام حيث ،1770 عام
  .التشرد عن يبتعدون تجعلهم التي اليدوية األعمال بعض علمهمو ،السابعة

 المطالبة بعد المدرسة قبل بطفل الخاصة المؤسسات في المعلمة بنوعية اهتمام أولي لقد و
 ذوات معلمات بتعيين يوجب 1881 أوت في مرسوم صدور بعد خاصة التعليمي بالمستوى  بالنهوض

 القرن نهاية ومع مستواها، لرفع بالحضانة الخاصة المدارس في بالعمل االبتدائية المدرسة في خبرة
 الضروري من أصبح 1940 عام معو ،المدارس هذه في المؤهالت المعلمات عدد زاد عشر التاسع

  .البكالوريوس درجة على الحصول
 رياض مؤسسات في العاملين المعلمين إعداد على تقوم خاصة معاهد فرنسا في تأسست وقد 
  ).241:  ،2007بدر،ص سهام.(األطفال
  : القبول شروط

  .الثانوية المرحلة إتمام -
 .للطالبة تقدم التي المتنوعة االختبارات اجتياز -

 .سنتان الدراسة مدة -

  : الدراسي المنهج
  .المكان جغرافية حول دراسات تشمل اجتماعية مواد-
  .للبيئة اجتماعية دراسات -
  .الطفل تغذية -
  .حديثة رياضة -
  .طبيعية علوم -
  .موسيقى -
  ).360- 359: ،2007 بدر،ص، سهام(.رياضية تربية -
  

   ألمانيا في األطفالمربيات الطفولة األولى  •
 باألطفال للعناية التربوية المؤسسات أول إنشاء فكرة فيه ولدت الذي األم البلد هي ألمانيا طبعا

 على أطفال لروضة مؤسس أول فهو فروبل فريدريك التربوي المفكر بها قام التي الجهود خالل من
 النظريات من العديدو التربوية الدعائم أولى أرسى من هوو 1840 عام هذا كان و،العالم مستوى
  .المدرسة قبل ما ألطفال التعليميةو التربوية
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 تبعا ألمانيا في) أطفال رياض ،حضانة( المدرسة قبل مرحلة معلمة إعداد مصادر تعددت لقد و
، و التقنية و  المهنية الكليات:  رئيسية جهات ثالث في تمثلت التيو التدريب مدةو اإلعداد لجهة

  .الجامعات 
 الدراسة تستغرق إذ المرحلة هذه على السلبي األثر لها كان المؤهالت في التعددية أن إال
 ثالث بها الدراسة مدة فإن التقنية الكليات أما ،األكاديمي الطابع عليها يغلبو سنوات أربع الجامعية
 ثالث إلى عام من بها الدراسة فتتراوح المهنية الكليات أما ،الميداني للتدريب عاما تتضمن سنوات
  .يعادلها ما أو الثانوية المرحلة إتمام بها يشترطو أعوام

 على الدراسة قبل الملتحقة تحصل أن يتطلب التقنية بالكليات االلتحاق أن بالذكر الجدير من و
 .األطفال مع للعمل قدرتها تثبت تعليمية مؤسسة أي في سنة لمدة العمل تثبت شهادة

  : على  تشتمل  المدرسة المواد
 علم،  العام النفس علم،  الفلسفة،  التعليمية الوسائل،  اللغوية التربيةآدابها ، و األلمانية اللغة

، العام واألدب العامة لتربية، .الطفل صحة،  خلقية تربية،  الطفل صحة،  خلقية تربية،  الطفل نفس
  .)332:ص،2007 بدر، سهام.( الطفل أدب

 

  : اليابان فيمربيات الطفولة األولى  - 5
 ميجي اإلمبراطور تبنى قدو قرون ثالث منذ الحديث التعليم قواعد إرساء على اليابان عملت

 التعليم قواعد أرسى من أول من يعتبرواو المدارس من العديد إنشاء على فعملوا التعليم أهمية معاونوهو
  )357:،ص2003،بدران  شبل.(اليابان في اإللزامي
 رياض نتشرتا سنة مئة من أكثر مرور بعد و.1876 عام أطفال روضة أول أنشأت قد و
  .بعد المرحلة هذه تشمل لم التعليم إلزامية أن إال ،سساتؤالم هذه توسعتو األطفال
 تكون أن عليها أن إال خاصة مدارس تعد باليابان الروضات من بالمائة  70أن من بالرغم و

 رياض في للدراسة ستة مجاالت هناكو التعليمو التربية وزارة تحدده وما يتماشى معين مستوى ذات
 قدو ،الموسيقى وو اللغةو الفنو الطبيعةو المجتمعو الصحة:  وهي اليابان أنحاء جميع في األطفال
  : بفضل تقدم من اآلن إليه وصلت ما إلى اليابان وصلت

  .العمل إتقانو التعليمو التدريب من عالية بدرجة بانييناالي تمتع -
  .غنية عالية ثقافة ذات سليمة شخصية بناء أجل من الشعب فئات جميع تعليم -
 أن اليابانية المعلمة في رطتفيش األطفال رياض معلمة بإعداد االهتمام زاد المنطلق هذا من و
 من مختلف المعهدو اليابانية الجامعات في إعدادهنو الدولة في الرسمية الجامعات خريجات من تكون
  : كاآلتي يتمو المعلمة بإعداد الخاص الشكل حيث

 الدرجة من شهادة الطالبة خاللها من تمنح متتالية سنوات أربع لمدة الجامعة في الدراسة تتم -
  ).35: ،ص1990 عوض، محمد أحمد.(األولى
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 من شهادة بعدها الطالبة تمنح)  خاصة كليات( العليا المعاهد أحد في الدراسة الطالبة تتم -
  ..الثانية الدرجة

 ثبتت فإذا أشهر ستة لمدة االختبار تحت تبقىو التخرج بعد األطفال رياض في الطالبة تعين
  .بالروضة بالعمل استمرت األطفال بروضة للعمل صالحيتها
 للبالد القومية السياسة ضمن األطفال معلمات أعداد تكوين في كبيرة بدرجة اليابان نجحت لقد و
  القومي اإلعداد إطار في الروضة معلمة إعدادو األولى بالدرجة المدرسة قبل طفل بتربية واهتمامها

 الثقافات على اإلنفتاح الوقت نفس فيو قوميتها على اليابان محافظة في ساهمت التي األمور أحد هو
 أعقاب كبوتها من انطلقت التي اليابانية للشخصية القومي الطابع على يطغى ال بما األخرى العالمية
  )66:العربي،ص التربية مكتب(  .الخمسينات مطلع بعد تحديداو الثانية العالمية الحرب

  
  : العربية الدول بعض فيمربيات الطفولة األولى  إعداد – ثانيا
  :  مصر فيمربيات الطفولة األولى  •

و كانت أول محاولة بمصر لرفع مستوى من يعلمون األطفال ترجع إلى النصف الثاني من القرن 
حيث طلب بتحديد المؤهالت   1880التاسع عشر بموجب الئحة إعادة بناء التعليم في مصر عام 

القرى موافقة ديوان المدارس و لتعليم الطفل واشترط كومسيون المعارف في معلم الكتاتيب في المدن
إقرار كفاءتهم التعليمية ثم و عميد الهيئة التعليمية و على صالحية الفقيه أو العريف بعد موافقة العلماء

قد انتقل اإلعداد المنظم لمعلمي التعليم ، وأصبح من دور العلوم بعد ذلك إعداد معلمي الكتاتيب األهلية
رسة لمعلمات الكتاتيب وأخرى الشعبي ألول مرة في العقد األول من القرن العشرين حيث أنشأت مد

عدت لتخريج من  كما اختلفت مناهجها عن تلك التي ألمعلمي الكتاتيب واختلفت نظم القبول فيها، 
  قد تطور  إعداد معلمات  رياض األطفال بمصر ، ويعملون في المرحلة اإلبتدائية

رياض األطفال أصبح إعداد معلمات و صدر قرار بإلغاء دور المعلمين 1989 -1988في سنة 
  كليات رياض األطفال"يتم من خالل التحاق بالجامعة 

  .و العقلي و اللغوي و العددي و الروحي  منهج المقرر على الجانب الروحيال يشتمل  :المنهج 
  .)105-104:،ص2006شبل بدران، ".( .الجانب االبتكاري و

  :مقررات شعب رياض األطفال
يمكن عرض هذه و األطفال وجد أنها تختلف من كلية ألخرىعند تحليل لمقررات شعب رياض 

رناد  :(المقررات في خطة الدراسة بكلية رياض األطفال بجامعة األسكندرية في الجداول التالية 
  ).59،ص1991الخطيب،
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  ) الفرقة األولى( مقررات الخطة الدراسية لمرحلة البكالوريوس 1جدول 

 المقــررات الدراسيـــة م
 األســـبوعية الساعات

 مجموع عملي نظري

 4 2 2 .مدخل إلى علوم التربية 1

 4 2 2 مدخل رياض األطفال 2

 4 2 2 .النمو النفسي 3

 2 - 2 .منظمات الطفولةو تشريعات 4

 2 1 1 .صحة الطفل 5

 4 2 2 )المحادثةو التعبير(قراءات باللغة األجنبية 6

 1 - 1 تدريب ميداني 7

 1 - 1 .اللعبعلم نفس  8

 1 - 1 .المهارات الساسية في التربية البدنية 9

 2 - 2 .مهارات أساسية في التربية الموسيقية10

 2 - 2 .المهارات األساسية في التربية الفنية11

 2 - 2 .منهج األنشطة في رياض األطفال12

 3 2 1 .آدابهاو اللغة العربية13

 33 11 22 المجمــــــوع

  
  )الفرقة الثانية( مقررات الخطة الدراسية لمرحلة البكالوريوس: 2جدول

 المقــررات الدراسيـــة م
 األســـبوعية الساعات

 مجموع عملي نظري
 2 - 2 حاجاتهو تنشئة الطفل 1

 2 - 2 التعبير الفني للطفل 2

 4 2 2 التعبير الموسيقي للطفل 3

 3 1 2 التعبير الحركي للطفل 4

 3 2 1 المعرفي للطفلو العقليالنمو  5

 3 2 1 تدريب ميداني 6

 3 2 1 أساسيات الكمبيوتر 7

 3 2 1 أدب الطفل 8

 2 - 2 علم نفس اللغة 9
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 4 2 2 أساليب تربية الطفل10

 4 2 2 المدخل إلى تكنولوجيا التعليم في رياض األطفال11

 1 - 1 تدريب ميداني12

 3 2 1 لغة أجنبية13

 33 18 21 المجمــــــوع

  
  )الفرقة الثالثة ( مقررات الخطة الدراسية لمرحلة البكالوريوس - 3 جدول

 المقــررات الدراسيـــة م
 األســـبوعية الساعات

 مجموع عملي نظري

 2 - 2 علم نفس التعلم 1

 2 - 2 حكايات األطفالو قصص 2

 4 2 2 الكتابةو إعداد الطفل للقراءة 3

 4 2 2 إنتاج الوسائل التعليمية 4

 4 2 2 .االجتماعية للتربيةو األصول الفلسفية 5

 4 2 2 .إسعافات أولية 6

 3 2 1 تدريب ميداني 7

 3 2 1 البيئية للطفلو تنمية المفاهيم العلمية 8

 3 2 1 تنمية المفاهيم الرياضية 9

 4 2 2 تنمية المفاهيم اللغوية10

 2 - 2 .اإلرشاد النفسي11

 2 1 1 .مسرح الطفل12

 5 4 1 الحاسب اآلليو نظم المعلومات13

 41 11 22 المجمــــــوع
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  )الفرقة الرابعة( مقررات الخطة الدراسية لمرحلة البكالوريوس -4 جدول

 المقــررات الدراسيـــة م
 األســـبوعية الساعات

 مجموع عملي نظري

 2 - 2 الفروق الفردية 1

 2 - 2 إدارة رياض األطفال 2

 4 2 1 أدوات الطفل الموسيقية 3

 4 2 2 علم نفس الفئات الخاصة 4

 2 - 2 التربية البيئية 5

 4 2 2 صعوبات التعلم 6

 3 2 1 حلقة البحث 7

 3 2 1 تدريب ميداني 8

 3 2 1 تربية مقارنة 9

 4 2 2 مكتبة الطفلو متحف10

 2 - 2 معلمة الروضة11

 1 - 1 صحة الطفل12

13 1 4 5 
  39 11 22 المجمــــــوع

 
  
  : األردن فيمربيات الطفولة األولى   •

 التربوية االتجاهاتو األفكار انتقال بعد  قريب عهد منذ األطفال برياض األردن  هتماما بدأ
 قسم بإنشاء للطفل الدولية السنة في االهتمام بدأ قدو المرحلة هذه بأطفال العناية أهمية عن المعاصرة

 ترخيصو لمتابعة األطفال رياض بقسم سميو التعليمو التربية بوزارة الخاص التعليم إدارة في خاص
  .خاصة مؤسسات معظمها كان التي األطفال رياض شؤون
 المراحل في المعلمة تلعبه الذي الدور أهمية على باألردن األطفال رياض معلمة دليل في أكد و
 المواقف في بها االستعانة يمكن التي العملية الدروس بعض به ووضعت الطفل، حياة من األولى
 التربوية للعملية المساندةو  العلمية– التعليمية المهام إيضاحو بتحديد عني كما  ،المختلفة التعليمية

 رياض معلمة في تتمثل أن ينبغي التي الوجدانيةو االنفعالية المعرفيةو التربوية بالكفاءات ربطهاو
  .األطفال
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 طفل تعليم مهمة إسناد ضرورة على التربيةو التعليم بمسائل الخاص األردني القانون نص قد و
 إعداد مسؤولية العالي التعليم وزارة تتولى كي جيد تربوي تأهيل مؤهالت لمعلمات المدرسة قبل ما

 الحصول بعد سنتان، بها الدراسة ومدة ،المجتمع بكليات تسمى التيو الحكومة بمعاهد الروضة معلمات
 الذيو األطفال رياضو الحضانة مجال في التخصص أساس على الدراسة تقومو .العامة الثانوية على
  ).150-  2008،1145،الخالدي مريم".(الطفل تربية تخصص"  باسم بعد فيما سمها الوزارة عدلت
  :في الجزائر -سابعا
  :بالجزائر مربيات الطفولة األولى   •

تعتبر رياض األطفال في الجزائر حديثة النشأة  مقارنة بالبلدان األخرى و هذا راجع للظروف   
  :االستعمارية ، وسوف نستعرض إلى تكوين المربيات قبل و بعد االستقالل 

 من ولأ ألنها الوطنية التربية وزارة مستوى على المدرسة قبل أطفال تعليم عن بالحديث نبدأ سوف و
  النوع هذا مر قدو االستقالل، بعد مباشرة الكتاتيب لنظام إلغائها بعد التحضيرية التربية بضرورة نادت
  : في تمثلت مراحل بعدة التعليم  من

  :  اإلستقالل قبل -1
و كانت هناك رياض أطفال خاصة بأبناء المستعمرين وكانت تسمى بدور الحضانة  و كانت 

البرامج المطبقة بها نفسها التي كانت تطبق في الراهبات يشرفن على تكوين المربيات وكانت 
فرنسا و كانت تحرص على أن تكون الهيئة المشرفة على التربية و التعليم في هذه المؤسسات 
فرنسية بصورة كاملة  و قد حرم األطفال الجزائريين من حقهم في التعليم بمختلف مستوياته بشكل 

 ).1984سعيد ، بوشينة ال(عام و في رياض األطفال بشكل خاص 

 المدرسة مواجهة فيو الحضارية وظائفها أداء في الكتاتيبو القرآنية المدارس استمرتبينما      
 القسم اعتمدت التي العمومية النظامية المدارس كذاو التبشيري التعليمي الطابع ذات االستعمارية
  .إبتدائي أولى للسنة األطفال تقريب قصد الدمج في التحضيري

 

  :  ستقاللاال بعد -2
بعد االستقالل بثالث سنوات ألغي نظام التعليم قبل المدرسي نظرا لنقص اإلمكانيات ، وحولت    

رياض األطفال إلى مدارس لتمكين األطفال البالغين سن السادسة من االلتحاق بالمدرسة في إطار 
  .التعليم اإلبتدائي 

إلى إنشاء مدرسة تهتم بتكوين مربيات للعمل في و في بداية السبعينات بادرت بلدية الجزائر الكبرى 
الصادر بتاريخ  35/76ميدان األطفال ،وزاد اهتمام الجزائر بهذا الميدان بعد صدور المرسوم التنفيذي 

اعتبر التربية التحضيرية مستوى من  الذي أقر وجوب التعليم قبل المدرسي و 16/04/1976
 فتح أقسام التربية التحضيرية في مدارس ابتدائية في السنةفي الجزائر، تم  مستويات النظام التربوي

،  و على إثره تعددت الرياض في الجزائر حيث أصبحت هناك رياض تابعة  1981/1982الدراسية 
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،  2000فتيحة كركوش،.(للبلديات و أخرى تابعة للجهة المنشئة من شركات وطنية و هيئات عمومية 
133. (  
 التالميذ من ممكن عدد أكبر عابيالست التربوية للمنظومة كامل بناء إعادة إلى الجزائر سعتو   
 مراسيم عدة صدرت العام النظام في القرآني التعليم أدمجو المدارس أممت حيث العام التعليم توحيدو

 دورو التحضيري التعليم فتح إلى أدت دوافع عدة هناكو التعليم من النوع هذا ضرورة على تؤكد
  : في تمثلت الجزائر في الحضانة

 إعداده للحياة بتلقينه العاداتو تعتبر األسرة البيئة األولى التي تتولى تربية الطفل :الدافع االجتماعي-1
التغيرات التي  باعتبار تحاول إكسابه القدرة على التكيف مع اآلخرين و التقاليد السائدة في المجتمع،و

الخاالت اقتصرت اليوم و الجدة واألعمامو طرأت  على األسرة فبعدما كانت األسرة تتكون من الجد
األبناء وكذلك طابع األبنية السكنية الحديثة الذي يمتاز بضيق السكن إضافة إلى و على الزوج والزوجة
 .خروج المرأة للعمل

أمام هذه التغيرات يمكن القول أن لرياض األطفال أهمية كبرى ودور عال في تحمل جزء  
 توفير له المحيط الذي يسمح له باالندماجو كبير من مسؤولية األسرة في رعاية الطفل في سن مبكرة،

  .التكيف مع األطفال في مثل سنهو
ضخمة تمثلت في تأسيس منهجية في  شهدت الجزائر عد االستقالل فترة تربوية :الدافع التربوي-2

الحضاري لألمة حيث و يكون ذلك تبعا للتاريخ الثقافيو التخطيطو العمل الوطني تعتمد على العلم
األهداف التي ترغب في تحقيقها من ضمنها األهداف التربوية وتهدف و تتماشى مع سياسة الدولة

األطفال وتعريفهم بوطنهم الذي يعيشون فيه التربية الوطنية أساسا إلى غرس الروح الوطنية في نفوس 
  .التقاليد التي تسود المجتمع الجزائريو العاداتو وبنظمه السياسية وقوانينه االجتماعية

إن مهمة التعليم التحضيري "  1976عام  09المادة  33ولقد جاء في الجريدة الرسمية العدد 
ه بواسطة التدريب البدني المالئم وتربية العمل على ازدهارو تتمثل في مساعدة األسرة على الولد

إعداد الولد لاللتحاق  ،حواسه إليقاد فضوله الذهني وتعليمه العادات الحسنة وتحضيره للحياة االجتماعية
  .الحساب و الكتابةو بالمدرسة األساسية لتلقينه القراءة

يعتبر الدافع االقتصادي من الدوافع التي أدت إلى انتشار رياض األطفال في  :الدافع االقتصادي -3
دول العالم بعد ظهور الصناعة الحديثة وحدوث تقدم تكنولوجي هائل خرجت المرأة إلى العمل في 

التشييد والتصنيع إلى جانب الرجال وبذلك أصبحت و مختلف المجاالت من أجل المساهمة في البناء
ى توفير الرعاية الكاملة ألطفالها وبالتالي اإلشراف عليهم من الناحية التربوية وعليه غير قادرة عل

قد ودعت الضرورة إلى إنشاء مؤسسة رياض األطفال لالهتمام  بالصغير أثناء وجود األم بالعمل 
ورة شهدت منذ االستقالل ثورة تنموية ضخمة شملت معظم مرافق الحياة االقتصادية في البالد وهذه الث

المعرفة في وجه المرأة الجزائرية و يساهم فيها رجال ونساء دون استثناء ففتحت كل أبواب العلم
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ودخولها عالم الشغل من خالل مشاركتها الفعالة في مختلف مجاالت العمل جعلها تعاني مشكلة 
لضرورية عويصة تتمثل فيمن يرعى أطفالها في فترة غيابها عنهم خارج المنزل ومن يلبي رغباتهم ا

  .) 88ص  ،1990،تركي رابح (.من أكل وشرب ولعب ونوم وغيرها من المستلزمات 
  :التوالي على هي 

و قد قامت وزارة التربية الوطنية بإصدار العديد من المواد في نفس المرسوم  تحدد مهام و أهداف 
  .  23و  19و  11و  8ومن يقوم بإلشراف على التعليم التحضيري في المواد 

شهدت التربية التحضيرية في الجزائر تطورا ملموسا بفضل إنجاز دليل  1996سنة  في-
وضعيات مرقمة تحدد من جهة صالحيات الوصايات، ومن جهة أخرى الموارد : منهجي للمعلم

البشرية واألدوات بما في ذلك إقحام الشبكة االجتماعية، وهي المبادرات التي سمحت بتطبيق وتوسيع 
  .توى قطاع التربيةالتأطير على مس

مكوناته الكمية والتشريعية والتربوية  أخذ نظام التربية التحضيرية بكافة  2002سنة   -
قرارا بالشروع في  2002أفريل  30مجلس الوزراء المنعقد في  يتطور ولو بشكل محدود إلى أن اتخذ

 فال في سن الخامسة منللتربية التحضيرية، بهدف الوصول إلى تعميمها على األط التوسيع التدريجي

  ."إصالح النظام التربوي"العمر، وهذا في إطار 
التربية التحضيرية والدليل المرفق له ووضعا موضع  تم إعداد منهاج ،:  2005 سنة -

تكوينية في  وعلى صعيد آخر تم إنجاز وثيقة،  ..2005/2006السنة الدراسية  التطبيق الميداني في
من العمر، موجهة لمعلمي التربية  بمرحلة النمو ما بين الثالثة والسادسةمجال علم نفس الطفل خاصة 

  .التحضيرية
في أقسام التربية " رغبات العمل"، وزعت استمارة 2005/2006 وفي السنة الدراسية -

 معلما ومعلمة عن رغبتهم في العمل في أقسام التربية التحضيرية في 1800عّبر  التحضيرية، وقد

تكوينية تخص  ، وقد نظمت محليا لهؤالء المعلمين وغيرهم عمليات2008/2009 السنة الدراسية
  .األطفال تقنيات التنشيط في أقسام التربية التحضيرية والعالقات مع

   
  : التحضيرية التربية معلم

استفادوا من عمليات  ،يتولى تأطير األطفال المسجلين في أقسام التربية التحضيرية معلمون
  ،المهني من التعليم االبتدائي إلى التربية التحضيرية تكوينية ميدانية، قبل تحويل مسارهم

وليس  لألطفال" حراسة"أطفال التربية التحضيرية، ليس بالمهمة السهلة، فهو ليس  وبما أن العمل مع
الشخصية وتفتحها تفتحا سويا  ية لنموإنها مهمة تجمع بين تهيئة البيئة المدرس. كذلك" شكليا"تعليما 

  .مهيئة للتكيف مع المدرسة بيسر وسهولة "تعلّمات"وسليما، وبين مساعدتهم على بناء 
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الخاص بالتدابير التنظيمية والتربوية الخاصة  32:ولذا أكدت تعليمة المنشور الوزاري رقم
ورد فيها طريقة  انتقاء معلمي التي و 2008/2009:بالتربية التحضيرية بدءا من الموسم الدراسي

  :التربية التحضيرية من بين الذين تتوافر فيهم المواصفات اآلتية
  .الميل واالستعداد للعمل مع األطفال في هذه المرحلة الحرجة •
  .القدرة على تحمل نشاطات األطفال الصغار وحركاتهم وتساؤالتهم •
  .هذه المرحلة القدرة على التحكم في تقنيات التنشيط مع أطفال •
  .المشاركة في العمليات التكوينية الخاصة بأقسام التربية التحضيرية •

  :كما نص في التعليمة نفسها على المحاور التي تتناولها عمليات التكوين ، ومن بينها
  .دراسة وتحليل مضموني المنهاج والدليل المرفق له •
  .ة من العمرالخصائص النفسية للطفل فيما بين الثالثة والسادس •
  .استراتيجيات التعلم لدى الطفل في مرحلة التربية التحضيرية •
  .أساليب وأدوات تقييم نمو األطفال وتعلمهم في مرحلة التربية التحضيرية •
  )2009سعيد بوشيتة، (.و مدته أشكال تنظيم فضاء قسم التربية التحضيرية،  •

  : مواد اإلعداد  -
  .علم  نفس النمو-
  .وأدوات تقييم نمو األطفال وتعلمهم في مرحلة التربية التحضيريةأساليب  -
  .دراسة وتحليل مضموني المنهاج والدليل المرفق له -
  .استراتيجيات التعلم لدى الطفل في مرحلة التربية التحضيرية -
  .أشكال تنظيم فضاء قسم التربية التحضيرية، وتسيير الزمن البيداغوجية -

وزارة قد انتهجت هذه الخطة نظرا لعدم تخصيص مؤسسات تتكفل بإعداد و في اعتقادنا أن ال
أن الجامعات الجزائرية لم تفتح لحد اآلن تخصص في  رياض األطفال و خاصة ،المعلمين المؤهلين

  .أن سياسة األدماج التي اتبعتها الوزارة مقتصرة على خريجي الجامعاتو خاصة
  : للشركات الوطنية و الهيئات العمومية الروضات التابعة -2

قامت بعض المؤسسات الوطنية و الوزارات بتأسيس رياض أطفال للعاملين فيها عمال بأحكام 
لكن المالحظ على هذه  16/04/1976الصادر في  76/35فيذي من المرسوم التن 21المادة 

بها ، و تشرف على هذه الروضات  المؤسسات قلة عددها و عدم قدرتها على قبول جميع أبناء العاملين
مربيات وظفن بمستوى الرابعة متوسط كحد أعلى آنذاك و لم يتلقين أي تدريب مسبق في مدرسة أو 
معهد تكويني للعمل في رياض األطفال ، وقد شرع في تكوين مربيات أطفال في بداية السبعينات في 

طريق مسابقات للدخول تتمثل في  معهد مختص إلعداد المربيات في مرحلة ما قبل المدرسة عن
) .1984بوشنية السعيد ،(اختبار مادة اللغة العربية و الرياضيات إضافة إلى المقابلة   
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التضامن االجتماعي من بين أوائل الروضات و تعتبر الروضات التابعة لوزارة العملو 
شهر أتستقبل هذه الروضات األطفال من  سن ثالثة و عشرينو الحكومية تأسيسا منذ أكثر من خمسة

الجدير بالذكر هنا أن المربيات العامالت بهذه الرياض قد توظفن على و إلى غاية الخمس سنوات،
على  ،شهرا 18ثم تلقين تدريبا أثناء الخدمة لمدة  ،ليس على أساس الشهادةو أساس المستوى الدراسي
األخيرة على المستوى الوطني التي تلقت مثل هذا و ألولىكانت الدفعة ا، وأيدي مؤطرين أجانب

  .التكوين
مدرسة تكوين المربيات بمبادرة من المجلس الشعبي البلدي األول  و قد تكونت المربيات  في 

استشارية من منظمة خيرية ألمانية و لمدينة الجزائر باإلضافة إلي ذلك وجود مساعدة بيداغوجية
وهي مؤسسة معروفة بانتشارها الكبير في البلدان الفقيرة بحيث ) Caritas Allemande(تسمي

تحت إشراف المؤسسة العمومية لتسيير منشات ما قبل المدرسي  2002جانفي  24دشنت رسميا يوم 
هي مدرسة معتمدة رسميا من قبل وزارة و ,التابعة لوصاية والية الجزائر) Preco(مؤسسة بريسكو

ومن مهامها تكوين مربيات متخصصات AB   /657:تضي قرار رقمالشؤون االجتماعية بمقو العمل
  :إعادة التأهيل إضافة إليو تكوين مستمرو في التربية ما قبل المدرسة

  .يشرف عليها مكتب التكوين المتواصل, ضمان تنظيم تربصات لتحسين المهارة -   
  .ضمان توفير وثائق بيداغوجية لمؤسسات الرياض -   
 االمتحانات النهائية وكذا مناقشة مذكرات التخرجو ت الدخولابقاضمان تنظيم مس -   

  .تنظيم مسابقات الترقية المهنيةو اإلشرافو
  :أما فيما يخص طبيعة التكوين في هذه المدرسة فانه ينقسم بدوره إلي ثالثة أقسام

 .التكوين الخارجي وهو موجه إلي األشخاص الطبيعيين: القسم األول

التكوين الداخلي وهو موجه إلي المؤطرات العامالت ضمن هذه المؤسسات : القسم الثاني
 .التربوية

التكوين الموجه إلي األشخاص المعنيين وفق عروض خدمة من طرف مؤسسات : القسم الثالث
علي طقم ) بريسكول(وتتوفر مدرسة تكوين مربيات أطفال التعليم ماقبل المدرسي, عمومية أو خاصة

وهو حامل لشاهدات , مؤهل في اختصاصات علمية ذات عالقة مباشرة بمحتوي برامج التكوينو رمسي
للطاقم حب مهنته معتبرة من خالل و ,علم االجتماعو البيداغوجياو علم النفسو جامعية في علوم التربية

 .إعادة تأهيل المربيات أثناء الخدمةو طيرأسنوات العمل المستمرة في رياض األطفال في ت

وحدة دراسية في  18آما علي مستوي التنظيم البيداغوجي فان برنامج التكوين يحتوي علي 
أما في السياق , هذا في السياق العادي, علوم التربية موزعة علي سنتين دراسيتينو مجال علم النفس

  ) شهرا12(فتحضير مدة التكوين إلي سداسيين) Cycle Accelere(السريع
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وين تكتسب المربيات الكفاءات المختلفة بناء علي المحاور الكبرى المسطرة عند نهاية التكو     
  :يكمن ذلك في العناصر التاليةو ,في البرنامج

  .التخصص بعمق في ثقافة الطفل -  
  .التعليم في الرياضو التحكم في التقنيات المنهجية المعاصرة للتربية -  
  .المقاييس النفسيةو اراتاستخدام االختبو فهمو القدرة علي استيعاب -  
  .المهارات الذي يمر بين قطاع التربية ما قبل المدرسةو سد الفراغ التخصصي -  
  .التطبيب األوليو اإلسعافو تهيئة المربيات لتطبيق طرق اإلغاثة -  

حدات تدريسية و ولإلشارة فان البرنامج التكويني الخاص بالمربيات يضم بين محتوياته   
نظرا لكون الطفل هو محور البرنامج فقد تم اختيار المحاور العامة لمادة علم نفس و ,شاملةو متنوعة
  ).145-142ص  ،2008فتيحة كركوش،).( .الطفل

لوزارة ، وزارة الدفاع  ،  لوزارة الطاقة والمناجميجدر بالذكر فإن الروضات التابعة لـ 
  .ا و ال تكوينيا كلها توظف مربيات غير مؤهالت دراسي الشباب والرياضة

  :تكوين مربيات تخصص طفولة أولى و ينيوزارة التكوين والتعليم المهن
تعتبر وزارة التكوين المهني  أول من تكفل بتكوين المتخصصات في تربية الطفولة األولى 

المتمثلة في توفير اليد العاملة المتخصصة التي تحتاج إليها سوق الشغل و بحكم مهمة القطاع الرئيسة
جاء إدراج هذا التخصص ضمن التعديل الذي أجرته وزارة التكوين المهني في مدونة و الجزائرية

هذه المدونة التي تحمل كل التخصصات التي يمكن تكوين اليد  ،2005شعب التكوين المهني لسنة 
  .)2010مدونة تخصصات التكوين المهني لسنة ( .العاملة المتخصصة في قطاع التكوين المهني

تتدخل لدى األطفال البالغين من العمر ) المهنة أساسا للسيدات(مربية األطفال الصغار   وتعرف 
سنوات، تشتمل وظيفتها األساسية على إنشاء وسط معيشي مالئم للنمو ) 05(إلى خمسة ) 03(ثالثة 

فل في هذه المتخّصصة مهّمتها هي تنمية شخصية الط. العاطفي للطفلو االجتماعي ،الحركي، النفسي
  :  :بهذا  ترافقهم في اكتسابو غياب الوالدين  

كذلك تقوية الطاقات و التدرب على الحياة الجماعيةو المعارف األولية، اكتساب االستقاللية  
  الفكرية الكامنة، العاطفية

  .  التربوية)  ألعاب (الفنية للصغار من خالل النشاطات اللعبية و 
  :مربية األطفال العمل في مختلف أنواع مصلحات  الحضانة  بإمكان :قطاع النشاط  *     
  .دور الحضانة/حدائق األطفال  -    
  .مركز الطفولة  -  

المصلحات المتخصصة المستقبلة لألطفال ذوي االحتياجات الخاصة الذين يواجهون مشاكل و لمؤسسات
  .اجتماعية
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  .الطفولة دور  ،  الطفولةو المصلحات االجتماعية لحماية األمومة  -
  .دور األمومة  -
    :النشاطات المهنية   
  .استقبال األطفال  -
  .استقبال األولياء  -
  .تصور برنامج تربوي سنوي  -
  ...).كتب، دمى، دراجات(تنظيم النشاطات اليومية بواسطة القراءة، ألعاب، الرسم، موسيقى   -
  .تقييم النشاطاتو تنشيط  -
  .نمو األطفالبطريقة عامة التركيز على   -
  .مثير للطفلو خلق محيط آمن  -
  تصرفات الصغار التي يمكن أن  تتطلب عالجات و الكشف عن المشاكل الطبية المحتملة  -
الحفاظ على العالقات المتبعة مع األولياء، التي تؤخذ بعين االعتبار التطورات الحاصلة من  -

  . طرف    أبنائهم، خالل اليوم
المتكونة من مدة التكوين بمعهد التكوين المهني تتحصل على شهادة تقني سامي في عندما تنتهي 

  .حاملها يتمتّع بتأهيل من المستوى الخامسو .تتمّيز هذه الشهادة بكونها متخصصة جّدا و التخصص
  .الثالثة ثانوي جميع الشعب: مستوى القبول  -1
  .ي سامي في التخصصشهرا، شهادة تقن 30: الشهادة المتوج بها و مدة التكوين - 2

  :القبول داخل معاهد التكوين المهني
 المسجالت لقبول الشروط من مجموعة وضع أنه نجد الطفولة مربيات تكوين مرجع إلى بالرجوع

  : في تمثلت الفرع بهذا
 كانت مهما ثانوي ثالثة دراسي مستوى لديها تتوفر من كل األولى الطفولة تربية تخصص في تقبل
 .معدلها كان مهماو بالثانوية فيها درست التي الشعبة

 .الئق مظهر ذات تكون أن-

 .الجيدة الصحة-

  :منها المربية تحملها أن يجب التي القدرات بعض التكوين مرجع في أيضا ذكر قد و
 .المهنة تجاه الدافعية-

 .التفهمو الصبر -

 .المبادرة روح -

 .الدينامكية -

 .المسؤولية حس -
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 .مقبول ثقافي مستوى  -

  الدعابة  روحو االبتسامة -

  :منها مقبولة غير شروط المرجع حدد كما
 )التأثر سرعة( العصبيةو الحساسية -

 .الكالم صعوبة -

ثم يجرى لهن إختبار  ،يتم قبول ملفات المترشحات اللواتي لديهن مستوى الثالثة ثانوي كل الشعب
تقبل كل و ترتب المترشحات على هذا األساسو قبول مع أخذ بعين اإلعتبار معدل السنوي الثالثة ثانوي

  .ناجحة على أساس الترتيب الذي تحصلت عليه مقارنة بعدد أماكن التكوين المتاحة
  :نظام  التكوين داخل المعهد  - 3

 لمنح ،بالكفاءات المقاربة  نظام المعاهد أو المهني كوينالت مراكز في سواء التكوينية البرامج تطبق    
 البيئية، العلمية،( المختلفة المجاالت في كفاءاته بإبراز وذلك وتعميقها، معارفه لتوسيع فرصا للمتكون

 الجانب في سواء اليومية، الحياة من المتنوعة الوضعيات وفي) الثقافية االقتصادية، االجتماعية،
 .العمل ميدان إلى أو المهني التكوين إلى التوجه أو الدراسة لمواصلة الدراسي

 تسعى ،2003 سنة منذ الوزارة، طرف من المعتمدة الجديدة المقاربة هذه أن إلى اإلشارة تجب 
 منطق على االعتماد بدل المؤهالت من  السوق لحاجيات االستجابة على ترتكز منهجية إرساء إلى

 طريقة على جذرية تغييرات إجراء الجديدة المقاربة هذه وتستوجب. سائدا كان الذي التكوين عرض
  .تقويمه وكذا وتلقينه وتدبيره التكوين تخطيط

 قطاعية دراسات إعداد على الكفاءات باعتبار المقاربة إطار في التكوين برامج إعداد ويرتكز
  .الكفاءات مرجعيات وعلى العمل وضعيات وتحليل

 الكفاءات، باعتبار المقاربة وفق تعمل التي المهني، التكوين مؤسسات أصبحت اإلطار هذا وفي
  .للكفاءات اكتسابهم على ترتكز المتدربين لتقويم جديدة طريقة تعتمد

 من مجموعة إعداد تم المتدربين، مكتسبات تقويم في الجديدة المنهجية هذه تطبيق أجل ومن
 المتدربين مكتسبات لتقويم التنظيمي اإلطار ومالءمة مراجعة إثرها على تم والمنهجية، التقنية األدوات

  .المهني التكوين في
 لها المكونة العناصر أهمو تعريفها إلى نعرج أن بنا تجدر بالكفاءات المقاربة عن الحديث عند و

 المقاربة طريقة به تقر ما مع البرنامج في جاء ما مطابقة مدى على الحكم نستطيع كي بالتفصيل
  .بالكفاءات
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  : التقييم     
 المكونة والسلوكات والمهارات المعارف اكتسب قد  المتكون أن من التحقق إلى  التقييم ويرمي

 على الحصول يتوقف بحيث الشغل، سوق لولوج المطلوب المستوى على يتوفر وأنه الكفاءة لهذه
  .التكوين برنامج في المتضمنة الكفاءات مجموع اكتساب على للتكوين المتوج  الشهادة
يكون التقييم على أساس و تقيم المتكونة على أساس المعدل المتحصل علية في كل سداسي 
متحان شامل فإذا تحصلت المربية على المعدل المنصوص عليه تنتقل إلى السداسي الذي وا مراقبتين

ة فص لهايليه أما إذا ذا تحصلت على معدل أقل مما هو منصوص عليه في بعض المواد أو كلها تعطى 
ثانية وتؤجل إلى االمتحان االستدراكي فإذا لم تتحصل على المعدل المنصوص عليه أعادت السداسي 

  .إن أمكن أ يعاد توجيهها إلى تخصص آخر
  

  جدول يمثل التوزيع الساعي األسبوعي لتوزيع المواد: المواد المدرسة 
  )16: ، ص2005مرجع تكوين مربيات الطفولة األولى، (

 مراحــــل التكـــــوين مــادةإســـم ال

 4السداسي 3السداسي 2َالسداسي 1السداسي

 02 02 02 02 بيداغوجيا عامة

 02 02 02 02 دراسة المحيط

 06 06 08 08 تربية فنية

 04 06 08 08 علم نفس النمو

 02 02 02 02 مدخل إلى علم النفس

 04 06 08 08 أمنو وقاية صحة

 02 --  --  --  قانون العمل

 02 --  --  --  منهجية

 04 --  --  --  إعالم آلي

 --  02 02 02 إتصال

 08 08 04 04 تربص تحسيسي
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  :تحليل مقارن  مربيات الطفولة األولى تكوين و إعداد
التباعد في و من خالل العرض السابق نستطيع إجراء تحليل مقارن بين العديد من أوجه التشابه

  : بخاصة في الجزائرو األجنبيةو في الدول العربية تكوين معلمة الروضةو إعداد
إن كل الدول التي تم المقارنة بينها قد اهتمت بتكوين معلمات الروضة من سنوات بعيدة  -1

مصر كأول و خاصة بالدول األوربية التي ظهر فيها هذا النوع من التخصص منذ القرن الثامن عشر
أما في الجزائر كانت من الدول  ،ن في القرن التاسع عشردولة عربية ظهر فيها هذا النوع من التكوي

أي  ،التي لم تهتم بتكوين المربيات نظرا لعدة أسباب منها أنها كانت آخر دولة تتحصل على االستقالل
إدراج هذا النوع من التكوين ضمن تكوين معلمي المرحلة االبتدائية  ،منذ خمسين سنة األخيرة فقط

  .واقتصاره على مرحلة التحضيري داخل المؤسسات التربوية ،نظرا لعدم انتشار رياض األطفال
المالحظ أنه في كل الدول المقارنة تم إدراج تخصص إعداد معلمة الروضة في عدة  -2

لتخصصات الجامعية التي يستطيع من خاللها الباحث هو مدرج ضمن او مستويات حسب التأهيل
لحد اليوم لم يندرج هذا التخصص و إال أنه في الجزائر ،،التحصل على شهادة عليا في التخصص

 بدون شروط معينةو بينما أدرج مؤخرا فقط في مؤسسات التكوين المهني ،ضمن التخصصات الجامعية
إلى جانب التكوين قصير  ،لمعدل السنوي للثالثة ثانوياو إنما تختار على أساس اإلختبار الكتابيو

للعامالت في ) الدفاع الوطني ،سونطراك، الضمان االجتماعي(المدى  الذي تجريه بعض القطاعات 
  .الحضانات التابعة لهم أثنا الخدمة

نجد في بعض الدول الغربية أنها تنظم دورات بالمراسلة لمشرفات الحضانة كما هو الحال   -3
  .هذا ما ال نده في الدول العربيةو ألمانيا عن طريق الجهات الرسميةو فرنسا في

تشترط بعض الجامعات الغربية إجراء تدريب عملي قبلي في دور الحضانة  لمدة معينة و -4
  .كي يتحققوا من قدرة المعلمة على العمل )  أسبوع  12-22(

تحت االختبار مدة ستة أشهر إذا تظل الطالبة و إن بعض الدول تفرض اختبارات نفسية -5
   .أثبتت قدرتها على العمل أدى ذلك الستمرارها في الدراسة

توظف كل العامالت في دور الحضانة على أساس الشهادة المتحصل عليها نظرا ألن  -6
لكن نجد الجزائر خاصة في القطاع الخاص يتم التوظيف بطريقة  ،طبيعة الطفل تتطلب عناية خاصة

  .عشوائية
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  الرابعالرابع  الفصلالفصل
    مربياتمربيات  إعدادإعداد  برامجبرامج  بناءبناء

  األوىلاألوىل  الطفولةالطفولة
  

  األوىلاألوىل  الطفولةالطفولة  مربياتمربيات    إعدادإعدادوو  تكوينتكوين--  أوالأوال
  األوىلاألوىل  الطفولةالطفولة  مربياتمربيات  تكوينتكوين  مناهجمناهج  حمتوىحمتوى  --    ثانياثانيا  

  األطفالاألطفال  رياضرياض  داخلداخل  األوىلاألوىل  الطفولةالطفولة  مربيةمربية  ملهامملهام  حتليلحتليل: :   ثالثاثالثا
    الروضةالروضة  برامجبرامج  تنفيذتنفيذ  وأساليبوأساليب  طرقطرق  اختياراختيار  حمكاتحمكات  --رابعا رابعا   

    األنشطةاألنشطة  حمتوىحمتوى  وتنظيموتنظيم  الختيارالختيار  الروضةالروضة  معلمةمعلمة  مهاراتمهارات  --خامساخامسا
  اللفظياللفظي  وغريوغري  اللفظياللفظي  التفاعلالتفاعل  يفيف  الطفولةالطفولة  مربيةمربية  مهاراتمهارات    --سادسا سادسا 
  لألطفاللألطفال  السلوكيةالسلوكية  املشكالتاملشكالت  معمع  املعلمةاملعلمة  تعاملتعامل  مهاراتمهارات    --سابعاسابعا

   األطفالاألطفال  أمورأمور  أولياءأولياء  مشاركةمشاركة  زيادةزيادة  يفيف  األوىلاألوىل  الطفولةالطفولة  مربيةمربية  دوردور    --ثامنا ثامنا     
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  الباحثين  أو  المسئولين  على  جديدة  ليست  األولى الطفولة ومربيات مربيات  إعداد  قضية  إن
  في  لها  يعد  التي  المتخصصة  المهن  من  ،بعامة  التعليم  مهنة  أصبحت  إن  ومنذ  الدارسين  أو

  الشغل  القضية  هذه  أصبحت  عليا  معاهد  أو جامعية  كليات  تكون  ما  غالبا  إلعداد ا المؤسسات
  . الباحثين  من  لكثير  وكذلك  المستويات  جميع  في  التربية  عن  المسئولين  من  لكثير  الشاغل

 مع خاصة مفصل بشكل المربية وتكوين إعداد على للوقوف ملحة الحاجة أصبحت هنا من
 ومدى وشخصيته المعلم على المجرات واألبحاث والتعليم  التعلم استراتجيات في المستمر التطور
 النصف من بداية خاصة بصفة الروضة معلمة وتكوين إعداد وعلى عامة بصفة تالميذه على تأثيره
  .العشرين القرن من الثاني

  
  :األولى الطفولة مربيات  إعدادو تكوين- أوال

 :    مصطلحاتو مفاهيم - 1

 خالل من أدائها وتحسين المهنة لممارسة المربية لتأهيل الخدمة قبل اإلعداد به يقصد:  التكوين مفهوم •
  .مستدامة مهنية تنمية

 متخصصة تربوية مؤسسات وتتواله المهنة تزاول كي  للمربية أولية صناعة بمثابة:  اإلعداد  مفهوم •
  . الثقافي والتربوي، األكاديمي، اإلعداد هذا ويشمل
  تكوين  إلى  تسعى  أهداف: مداخالته  من يتكون تعليمي  نظام بأنه تعريفه نستطيع كما -
  والتخصص  العامة  الثقافة:/  هي أربعة  مكونات  على  تحتوي تدريسية  خطة فقو المربية

  الدراسية  المواد  من  عددا  منها  كل ويضم/    العملية  والتربية  المهني  والتخصص  األكاديمي
  ).2007،50 طه، خالد.( المعلم  الطالب  لتأهيل ومالئمة  محددة  بمناهج
  النظام، أهداف لتحقيق المستخدمة التقويم وأساليب والطرائق التقنيات:  النظام هذا عمليات ومن 
 فهي النظام هذا مخرجات أما. اإلعداد لمؤسسة اإلداريين بإشراف التدريس هيئة أعضاء يوظفها والتي
  .)13 ،2006بدران، شبل( .له أعدت ما حسب  األطفال رياض في الخدمة تبدأ  التي ةالمتمرن المربية
  :المربية تعريف -
 من عودتهمو ذهابهم عند األطفال يرافق كان شخص على القدماء اليونان أطلقه اسم :لغة -

 معاملةو المأكلو والمشي الحديث في عادتهمو سلوكهم راقبهو أخالقهم بتقويم يقوم كان كما,  المدرسة
 زينب,شحاتة حسن.(وممارسة تنظيرا التربوية بالعلوم يشتغلون من علي يطلقو ,الناس
  ).266ص,2003,النجار
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  : إصطالحا 
 التي التربوية األهداف تحقيق إلي تسعيو الروضة مرحلة في الطفل بتربية تقوم التي هي المربية

 في وتنظيمه النشاط بإدارة تقوم التي وهي, المرحلة لتلك العمرية الخصائص مراعية,المنهاج يتطلبها
  .التربويةو االجتماعية الشخصية الخصائص من بمجموعة تمتعها إلي إضافة وخارجها النشاط غرفة

 األجيال بإعداد الكفيلةو التربوية العملية في الفعالة العناصر أهم أنها علي المربية تعرف كما
 عنها الطفل ينقلها التي تصرفنها سائرو مظاهرهاو أفعالهاو بأقوالها الطفل في تؤثر فالمربية, الصاعدة
  .الشعورية أو شعورية بطريقة
 الثقافية النواحي منه يستمد الذي النموذج الطفل يعتبره الذي المصدر أنها على المربية تعرفو

  .سويا سلوكا يسلك أن على  الطفل تساعد التي الخلقيةو
 نطاق خارج الطفل ممعه يتعامل الذين الراشدين أول تعتبر الرياض مربية فإن لذلك صف    
 األمر,  لها الطفل تقبلو كفاءتها مدى علي الجديد للوضع تقبلهو تكيفه يتوقف بحيث مباشرة، األسرة
 االنسجام يتحقق وحتى, عامة بصفة اتجاهاتهو النفسية صحتهو الوجداني نموه علي ينعكس الذي
 داخل بمسؤولياتها تام وعي علي أنتكون المربية علي حب و,الطفل عند القبول أجواء وتسود, التوافقو

 نبيل.(التعليمو التربية من ذلك بعد المرجوة األهداف تحقيق من لتتمكن: لها المنوط األدوارو الرياض
  .)150ص,2003, عتروس
 تعايشها خالل من وخارجها النشاط غرفة داخل األطفال بتربية تقوم التي اإلنسانة: "هي بأنها
 عتاب(".للروضة التربوية األهداف تحقيق إلى عملها خالل من وتهدف األطفال مع اليومي

  ).10مصطفى،
 المنهاج يتطلبها التي التربوية األهداف تحقيق إلى وتسعى المدرسة قبل طفل بتربية تقوم التي هي
 النشاط غرفة غي وتنظيمه النشاط بإدراة تقوم كما المرحلة، لتلك العمرية الخصائص مراعية

  .) 308 ،2003الكافي، عبد الفتاح عبد إسماعيل. (وخارجها
  
  :األولى الطفولة مربيات إعداد  أهداف  -2

 مادة إلى يحتاجون أنهم يتصورون يجعلهم إعدادهم بطبيعة  والمربين المعلمين فهم عدم إن
 طريق وترسم تحدد فلسفة وجود دون والمعارف المعلومات إيصال في تساعدهم وطريقة فقط علمية
 وجهة ومن التربوية بالمؤسسات  اإلعداد لوائح في والفلسفة األهداف غياب إلى أدى مما العمل ومنهج
 من والتمكن بالثقافة يزود وأن والمنطقي العقلي الخيار يدعم أن ينبغي المعلم  إعداد أن البنيويين نظر

  .الصحيح موضعها في المعرفة استخدام
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  في  األولى  الخطوة  فهي ،المعلمين  إعداد  نظام  في  األساسية  المكونات إحدى األهداف تعد
  أن  المفترض  ومن. فشله  وأ النظام  نجاح  بواسطته  يتحدد  الذي  المعيار  وهي  ،النظام  هذا

  األهداف  تلك  التربوي  للنظام    أهداف من  أهدافه  األولى الطفولة مربيات إعداد نظام  يستمد
  وتطلعاته  وتقاليده  قيمه  ومن  المجتمع  فلسفة  من  مبادئها  تستمد  تربوية  فلسفة  إلى المستندة
  . أفضل حياة  إلى  المستقبلية
  الفرد  سلوك  أنماط في  مرغوب  تغيير  إحداث  هو عام  بشكل  التربية  هدف  كان وإذا
  تغيير إحداث  هو  المربيات  إعداد  لنظام  العام  الهدف  فان  ،المجتمع  حياة  وفي  المتعلم
  نسلوكه  أنماط وفي  ن،واتجاهاته  ومواقفهن  نوقدراته  نومهاراته المتكونات  معارف في مرغوب

  طريق  عن  ،واالجتماعية  التربوية  مهماته  انجاز  يستطيع  بحيث ،عامة  بصورة  نوشخصيته
 وتقدمة  الطفل مهارات  ريتطو  يكفل  بما  ،ملموس  واقع إلى  وترجمتها  التربية  أهداف  تحقيق
  .)1986،125 ،بشارة(  أهدافه  لبلوغ
  : هي  مصادر مجموعة من المربية إعداد أهداف  تشتق و

 العربية، أمتنا وتراث الحنيف، اإلسالمي الدين قيم من المستمدة التربوية وفلسفته المجتمع،  طبيعة –
  . جمالية عناصر من الجزائرية البيئة تشتمله وما
 مع تتعامل يفه خاصة طبيعة  لها األولى الطفولة مربية : المربيات/  تكوناتمال احتياجاتو طبيعة -

 فالطفل تشكيلها، أثناء الطفل شخصية من كبيرا جزءا تتحمل فهي شخصيته، تكوين مرحلة في الطفل
 بمراحل المرتبطة المعلومات وتفيد ومتطلباتها خصائصها لها مرحلة وكل متعددة نمو بمراحل  يمر
 أن القول يمكننا بالتالي ،تحقيقها يمكن والتي مرحلة لكل المناسبة األهداف تحديد في وخصائصها النمو
 السمات إنماء هو فهمي عدلي أورده ما حسب األولى الطفولة مربيات إعداد لبرامج  العام الهدف

 التعليمية للعملية سليمة نظرة على يرتكز وظيفي إطار خالل من للمربية التربوية والمهارات الشخصية
فيها المربية ودور  

 أهدافا تبرز تطورات من فيه يحدث معرفي مجال لكل األساسية البنية دراسة إن:  المعرفة طبيعة -
  : مثل

 الفهم وتحقق التفكير عن التعبير بواسطتها يمكن التي الرموز وإتقان المنظم التفكير على القدرة  - أ
 .المدروسة للمواد المناسب

 .البديهة وسرعة األطفال مع عملها أثناء تواجهها التي المختلفة المشكالت حل على القدرة - ب

 المناسبة التعلم إستراتجيات اختيار يتم حتى اليومي تقدمهم وتقييم األطفال، سلوكات مالحظة دقة - ت
 .األطفال واستعدادت لقدرات

 .الجارية واألحداث العامة بالثقافة واإللمام المعلومات تجديد على القدرة - ث
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 وابتكار الروضة، في المتوفرة التعليمية األركان في المتضمنة األنشطة تجديد مثل االبتكار على القدرة - ج
 .للطفل المقدمة الخبرة لموضوع والمناسبة األطفال قدرات لتنمية المناسبة التعليمة الوسائل

 األطفال، ورياض النمو نفس علمو المبكرة الطفولة تعليمو تربية في المختصين اقتراحات -
  .وتنفيذها إعدادها في والمشاركين والمدرسين التربوية والبرامج المناهج معدي واتجاهات

  :  يلي كما  أساسية  مجموعات  أربع  في المربية  إلعداد المقترحة  األهداف  حصر  يمكنو 
  :    الفردية األهداف مجموعة  - أ 

  ودوافع  ورغبات  حاجات  من  اله  وما  المتكونة  بشخصية  ترتبط التي األهداف تلك وهي
 من  ستطيعت ،بها يحتذى  وكقدوة ا،مجتمعه  بناء  في سهمت  كانسان  ابه  الصلة  وثيقة  وأغراض

  لدى  وتنميتها  المالئمة  االتجاهات  غرس  في  ساعدت  أن  الشخصية  اوصفاته  اسلوكه  خالل
 من  وتمكنهم  المتكامل  نموهم  تحقيق  وبالتالي  شخصياتهم على  بعيد حد  إلى  والتأثير  األطفال
  هذه  ومن  ،المتواترة  االجتماعية  التغيرات  مع  التكيف  على  قادرين  تجعلهم  مهارات  اكتساب
  :  يلي ما  األهداف

  اأمته  بأهداف  ؤمنت  ةوكمواطن  باالحترام  جديرة  كإنسانة  قيمتها على المربية تتعرف  أن -
  . تحقيقها  على  عملتو  اومجتمعه

   .اوأمته اوطنه تجاه  مسؤولياتها تحمل  على كفرد  تساعدها التي  واالتجاهات العادات  كتسبت  أن -
  . وأخالقيتها  مهنتها  مع  يتفق  الذي  المهني  السلوك  الشخصي  اسلوكه  في  بعتت  أن -
  . التعليم  مهنة  نحو  االيجابية  االتجاهات  كتسبت أن -
  .اآلخرين مع اسلوكه في ذلك ينعكس وان والنفسية والعقلية الجسدية بالصحة يتمتع أن -
  . مستمرة  رةبصو  لهم  اوتقبله لألطفال احبه  عن  عبرت  أن -
  . به  الفعلي  القيام  وفي  العمل على  القدرة  في  قدوة كونت  أن -
   .وتطبيقاتها المختلفة االختبارات  بناء من  تمكنت و.موضوعيا تقويما المتعلم تقويم مهارة متلكت أن -
  . ودقة  بكفاءة  المدرسية  والبطاقات  السجالت  مسك  ستطيعت  أن -
  . الروضة  في  اتعترضه التي  المشكالت  مواجهة  على القدرة -

  :   االجتماعية  األهداف  مجموعة - بـ
  :  ومنها ،وخارجها الروضة  داخل  االجتماعي  لمربيةا  بدور  المرتبطة  األهداف  وهي

  . اآلخرين  مع  االتصال  مهارة  المتكونة  كتسبت  أن -
  فيهم  المالئمة  االتجاهات  وتنمية  وحماستهم  المتعلمين  اهتمام  إثارة  مهارة  تكتسب أن -

  . وأمتهم مجتمعهم  نحو
   المدرسية  واإلدارة الزمالء  مع  اإلنسانية  العالقات  مهارة  متلكت  أن -
  )  136- 130 ،1986،بشارة(  األطفال مع  اإلنسانية  العالقات  مهارة  متلكت  أن -
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  : المعرفية  األهداف  مجموعة - جـ
  في  المعرفي  البعد  لتغطية  الالزمة  والمهارات  بالمعارف  ترتبط  التي  األهداف  وهي

  :  ومنها ،التعليم  مهنة
  . اتخصصه  من  التمكن  على  تساعده التي  العلمية والمهارات  المعارف كتسبت  أن -
  .الطفل وطبيعة  التعلم  عملية  طبيعة  تفهم  أن -
  . ووسائلها  ومهاراتها  االتصال  عملية تفهم  أن -
  والمهنية التربوية  المستجدات  متابعة  من  يمكنه  بما الذاتي  التعلم مهارات  تكتسب  أن -
  .أيضا  المعلم  وعلى  المدرسة  على التطور  يفرضها  التي  والمعرفية
  )2005،75طه، خالد.(المتعلمين  لدى  والتقويم التحصيل  تقويم  وأساليب مهارات كتسبت أن -
   المهنية األهداف مجموعة - د

 باإلضافة ،الروضة داخل األطفال رعاية من تمكنها المهارات من بمجموعة المربية تزويد يجب
 ،اإلتقان درجة إلى تصل حتى عليها تتدرب أنو ،الحاالت مع للتعامل تستخدمها التي استراتجيات إلى
 فمن البرامج تنفيذ في أتقنتهاو عليها تدربت قد أنها يفترض التي المهارات من العديد المربية تستخدمو

  :)2008،208 ،محمد سهير ،أحمد مايسة ،كفافي الدين عالء( على العمل الواجب
 األطفال مع التفاعل في مهاراتهم وتنمية فعلية مواقف في التعلم عمليات فهم من  المتكونات تمكين.  1

  .والنفسية والجسمية العقلية خصائصها نمو مرحلة لكل له الروضة طفل أن أساس على ودلك
 لتوجيه إجرائية أهداف وصياغة جوانبها جميع ومعرفة التعليمية المواقف تحليل على المهارة تنمية. 2

  .نتائجه وتقويم للطفل التعلم مسار
  . ومراحلها اليومية للدروس بالتخطيط المتعلقة المهارات تنمية.  3
  .القصة وعرض األسئلة وتوجيه والتبسيط المناقشة مثل األطفال لتعلم الالزمة المهارات تنمية.  4
  .المختلفة األركان في التعليمية الوسائل مثل اإلمكانات واستخدام باستغالل المتعلقة المهارات تنمية.  5
  .داخله النظام وحفظ الفصل بإدارة المتعلقة المهارات تنمية.  6
  .الطفل تعلم تقويم مهارات تنمية.  7

 دور أن للمربية المهنية المهام األولى الطفولة تربية ميدان في  والباحثين العلماء أورد كما
  ): 2004:22فهمي، عدلي: (  هما رئيسيين بعدين يأخذ المربية
 من يتضمنه بما الروضة، في طفل كل لشخصية بروفيل رسم إلى يهدف وهو:  التقويم بعد -1

 .واتجاهات ومهارات واستعدادات قدرات

 وتحويل الطفل شخصية جوانب جميع في شاملة تنمية إحداث إلى يهدف:  تنموي بعد  -2
 .قدرات إلى االستعدادت
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 عملية فأثناء له، ومكمل اآلخر بجانب منهما كل يسير متالزمان)  التنمية – التقويم( البعدان ويعتبر
  .الروضة في طفل كل لدى الحادث النمو مقدار على للتعرف التقويم عملية تتم التنمية

  ):23: سابق مرجع:  فهمي عدلي: ( التالية النقاط في المربية مهام تفصيل نستطيع و
 األهداف تضع وأن التربوية، العملية خالل من  الطفل إليها يصل أن ينبغي التي األهداف دراسة - ح

 أو الروضة داخل األنشطة تقديم خطوات من خطوة كل وفي نشاط كل في وتحققها عينيها نصب
 .خارجها

 باالستعانة يتناولها التي النقاط وتحديد إليه يهدف وما المنهج حسب األنشطة محتوى وتنظيم إختيار - خ
 .النشاط لطبيعة المناسبة التعليمية بالوسائل

 .للطفل المقدم للنشاط بالنسبة األفضل واختيار التعليمية الوسائل استخدام - د

 .نفوسهم في السليمة والعادات القيم وتأصيل العملية والخبرات المهارات على األطفال تدريب - ذ

  األطفال توزيع األنشطة، بقاعة التعليمية األركان( في تتمثل والتي الروضة داخل التعلم بيئة تنظيم - ر
 ) الوقت تقسيم الروضة، في

 .الروضات في والمجالس واللجان السجالت تنظيم - ز

 .ثنائي اتصال نظام بخلق والبيت الروضة بين مشتركة قرارات لنع األطفال أولياء مشاركة - س

 .الروضة داخل الطفل تطور لمعرفة التقويم نتائج واستخدام المناسبة الطفل تقويم وسائل إعداد - ش

 :  الخدمة قبل  اإلعداد  دواعي  -3

  لبحث  والمحلية  واإلقليمية  العالمية  المؤتمرات من العديد األخيرة السنوات شهدت لقد
  بمشروعات  كثيرة  دول متقا كما الطفولة، مربيات  بإعداد المتصلة  والمشكالت  الموضوعات

  المناهج  أفضل  تحديد حول دائما  النقاش ويدور هن إعداد  ومناهج  وأساليب نظم لتطوير
   .المختلفة ومسؤولياتها ابأدواره  للقيام     تتأهل كي لذلك  واألساليب
  العالمي االهتمام المتغيرة األدوار  على القائمة   األولى الطفولة مربيا  إعداد مناهج  نالت قد و
  مناهج تطور في  اثر  له  كان  مما ،تربويا  المتقدمة  الدول مناهج في أساسية  سمة أصبحت  حتى

  : التالية النقاط في نوردها الخدمة قبل إعداد إلى وملحة ضرورية الحاجة أصبحت لذلك  اإلعداد
 المتعلم هذا استعداد ومراعاة متعلم، لكل المتكامل بالنمو االهتمام مع: المتعلمين أعداد تزايد  •

  .فردية فروق من أقرانه وبين مبينه يكون وما وخصائصه،
  . الممكنة  والتقنيات  الوسائل  بشتى  العلمي  التقدم هذا  مواكبةل: الكبير العلمي التقديم •
  الصوتية  والتسجيالت  ةوالتلفز اإلذاعة  نجد  الكتاب  إلى باإلضافة:  المعرفة  وسائل  تقدم •

  .للمعرفة كمصادر  المعلومات  وشبكات  الصناعية  واألقمار  الحواسيب ،اللغوية  والمخابر
 ومتابعة الوسائل وتوظيف األهداف تحديد طريق عن التعليم  في العلمي  بالمنهج األخذ •
 . المرجوة النتائج إلى نصل حتى والوسيلة الهدف من لكل التقويم
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  العملية  محور  المتعلم جعل ضرورة  على  أكدت التي  والتربوية  النفسية  العلوم  تطور •
  .واجتماعيا  وانفعاليا  وعقليا  جسميا المتكاملة شخصيته تنمية  على  والعمل ،التعلمية  التعليمية

 وقادرة   األطفال  لتعلم ةومحفز  ةومشجع  ةومنسق ةموجه  كونت أن يجب:   المربية أدوار  تغير  -
    وقدراتهم  ميولهم  وتنمية الذاتي  وتعلمهم ،توجيههم  وعلى ،وحاجاتهم نموهم  خصائص  فهم على

  . التغير  سريع  عصر  في  الحياة  مطالب  لمواجهة  وإعدادهم
  ضروريا  أساسا  اإلعداد  هذا واعتبار مربيات، بإعداد  االهتمام  بضرورة :الكفء المعلم توفير -

  . بكاملها المهنية  حياته خالل  للمعلم  المهني  والنمو  المستمر  للتعلم  ومنطلقا
  السائدة  الراقية  المهن  تضاهي  راقية  مهنة  إلى وتحويله  التعليم بتطوير  وذلك:   التعليم تمهين  -

  تتالءم  بحيث  اتهءكفا  لرفع المعلم  إعداد مستوى  رفع خالل من  إال  يتأتى ال  وهذا ،المجتمع  في
  . االجتماعية  وقيمه  العصر  اتمتطلب  مع
  لكي   للمربية  المسبق  الجيد  اإلعداد من  بد  ال: للجميع التعليم/ التعليم ديمقراطية شعار تطبيق -

    ،الصف  غرفة في  الفهم هذا  وتطبيق ،التعليم  في  وممارستها  الديمقراطية  فهم على ةقادر  تكون
   . القرارات اتخاذ  في  للمشاركة  المتعلمين أمام  المجال  وإفساح  الصفية  الممارسة  خالل  من

  أولياء  مع  التعاون و الروضة داخل  عالقات  إقامة خالل من:   المحلي  المجتمع  مع  التعاون -
  ).25 - 22 ،2005طه، خالد(  المحلي  المجتمع على  واالنفتاح،األمور

  
  اإلعداد مؤسسات فى  الطفولة مربيات لقبول المقترحة المعايير – 4

 أن الضروري من فإنه, للطفل التربويو النفسي اإلعداد في األطفال رياض مرحلة ألهمية نظرا  
 أن بد ال هذا وعلي .األخالقيةو النفسيةو التربوية الناحية من عاليا تأهيال مؤهلين مربين فيها يتوافر

 رسالتها أداءو وجه أكمل علي بعملها للقيام تؤهلها شخصية بصفات األطفال رياض مربية ىلحتت
 الحليم عبد محمود( تىكاآل هي المربية بها تتسم يجب لتيا السمات بعض يلي وفيما ،بها السموو

  ):22ص,1994,منسي
     الصحيةو الجسمية المتطلبات معايير   -أ
 المنفرة األمراض خاصة،،المزمنة األمراض من خاليةو األعضاءو الحواس سليمة تكون أن-

 . العدوى من عليهم حفاظاو لألطفال وقاية والمعدية

   .األطفال لدى مفهوم غير حديثها  فيصبح النطق عيوب من والخلو،الحواس سالمة -
  .النفسي باالتزان  تتمتع أن -
 يتسمون الذين األطفال مع ستعمل وأنها خاصة كبير عضلي توافقو عالية بدنية بلياقة تتمتع أن -
  .وحركاتهم ألعابهم في مشاركتهم تستطيع حتى والحركة بالنشاط

  . بواجباتها للقيام يدفعها حافزا  تجد ،كيوالنشاط بالحيوية تتمتع أن - 
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 األطفال هؤالء على ينعكس لمظهرها إهمالهاو ألطفالها نموذج  فالمربيةبمظهرها، تهتم أن -
  ).60 ص 2002أحمد، كامل سهير. (حسنة كقدوة معلمتهم إلى ينظرون الذين

  : القيمية  األخالقية المتطلبات معايير  - بـ
 في بدورها القيام لها يتيح مما التوافق من قدر عليو , وعادته المجتمع لقيم متقبلة تكون أن -
 .حضارتهو بتراثه الطفل ربطو الثقافي التواصل

 تماما مقتنعة تكون أنو ,إليها باالنتماء تعتزو ,بقواعدها تلتزمو المهنة أخالقيات تحترم أن -
 .األطفال رياض في بعملها

 الدين تعاليم ظل في تنشئتهم الي تسعىو األطفال نفوس في الدنية الروح تقوية علي تعمل أن- 
 .مبادئهو

 في تلعبه الذي الكبير للدور منها تقديرا تصرفاتها كل في الحسنة القدوة نفسها من تجعل أن -
 ).111-110ص ،2006 زعيمي، مراد.(بإحكام سلوكه توجيهو الطفل شخصية بناء

 .تصرفاتها كل في لألطفال بالنسبة قدوةو ,به يحتذي مثال تكون ألن يؤهلها خلق علي تكون أن

  .اأحكامه في موضوعيةال تبدي  واألخالق السيرة ةحسن كونت أن -

  .اأحكامهو اسلوكه فى العدل تحرىت أن -

 . رحب بصدر اآلخرين من البناء النقد تقبلوت  المتعمدة غير اآلخرين أخطاء تقبلت أن -

 .والصدق والمرونة الصبرو  - والحزم الحلم بين جمعت أن -

   األفضل نحو اسلوكه لتعديل واضح استعداد الديه يكون أن -
http://www.almualam.net/maga/simat.html( 

    والثقافية العلمية المتطلبات ييرمعا - جـ
 .التعبير على القدرة تلكتم أن

  العلمي والتحليل  الموضوعي بالنقد معرفة الديه تكون أن

 .فيه عيشت الذي بالوسط إلمام الديه يكون أن

 .العامة والثقافة العالمية بالشؤون إلمام الديه يكون أن

 .والمعلوماتية بالحاسوب معرفة متلكت أن

  : المهنية المتطلبات معايير   - د
 .الذاتي والتعليم التعليم مهنة نحو ايجابي اتجاه الديه يكون أن •

  التعليم شؤون عن أولية معلومات الديه تكون أن •

 .المتبادل والحوار المشكالت وحل التفكير على قدرة تبدي أن •

 .البديهة   المالحظة ةقوي كونت أن •

  الوقت واحترام بالمواعيد االلتزام  تقدر أن •
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    االجتماعية المتطلبات معايير   - هـ
 رياض في والعاملين وزميالتها أمورهم وأولياء األطفال مع اجتماعية عالقات إقامة على قادرة •
  )14ص ،2000 ،محمد بن ماجد بنت هند. (.األطفال

 إلي الميل عدمو الصبرو العطاءو المودة بروح األطفال معاملة علي بالقدرة تمتع  أن  •
  .األطفال معاملة في العصبية األساليب إتباع عدمو العقوبات

  .تعاونا يتطلب األطفال مع العمل أن إذ الجماعة مع العمل ليع القدرة لها تكون أن •
 الحياة مشكالت مواجهة علي قادرة تصبح حتى المرونةو الدعابةو المرح بروح تتمتع أن •

 ). 36 ص ،1998،سالمة وفاء.(اليومية

  : العقلية المتطلبات معايير   - د
  .الذكاء من مناسب قدر على المربية كونت أن –     
  .البديهة وسرعة األطفال تعلم عمليات أثناء جههااتو التي المشكالت وحل التصرف حسن -    
  . األطفال لقدرات المناسبة التعلم استراتيجيات اختيار يتم حتى اليومي هممتقد وتقييم مالحظة دقة -    
 العامة واألحداث العامة بالثقافة ملمة المعلومات متجددة الخبرة واسعة،ثقافية خلفية لديها -   

  .والجارية
 األطفال رياض في المتوفرة التعليمية األركان في المتضمنة األنشطة تجديدل ومتميزة مبتكرة -5  

  ). 16 ص ،2004فهمي، عدلي عاطف. (للطفل الخبرة لموضوع المناسبة
  :    النفسيةو االنفعالية المتطلبات معايير -ج

  .النفس ضبط على والقدرة واالنفعالي العاطفي االتزان توفر -
  .لتصرفاتهم غضب الت وأن ،األطفال أسئلة من تضيق فال الصدر رحبة تكون أن -
  .  شأنها ويرفع بها يرقى ما كل في دائما تسعى عليها غيورة ،التدريس لمهمة محبة تكون ن أ -
 لصالح طبعا وهذا العقالنية القرارات اتخاذ عليها يسهل لكي بنفسها ثقة لها تكون أن بد ال -
    األطفال
 ،يضحكون الكبار برؤية يستمتعون األطفال أن إذ الدعايةو المرح بروح المربية تتمتع أن بد ال -
 ،بالرضا والشعور واالسترخاء الضحك على األطفال تساعد المربية تثيرها التي الدعايةو المرح فروح
  ..إيجابيين يكونوا أن إلى بدورهم يميلون تجعلهم وكذا

 إذ،فعال الصغار، تعلم أن حقا تريد أنها تدرك أن المهم من أنه إذ للمربية  الشخصية الرغبة-
 .المهمة تلك على ورضاها مشاعرهاو الخاصة الهتماماتها دقيق لتفحص ذلك في تحتاج

(http:www.hayatnafs.com2008)..  
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    .الروضة داخل األولى الطفولة مربية أدوار - 5
 ألطفالها الحسنة القدوة تمثلو األم دور تمثل حيث ،الرياض في الحساسو الهام الدور المربية تحتل   
 المدرسة سن في فالطفل الخارجي، منظرها في حتىو ،أفعالو سلوكيات من به تقوم ما كل في ذلكو

  :  أهمها عديدة أدوار من به تقوم ما كل في يلدها أن ويجب بالغا تأثيرا بمربيته يتأثر قبلها وما
  :  للمجتمع كممثلة مربية ادوار •
 لها سلمواو المربية في الكاملة الثقة وضعوا أنهم يعني رياض في ألطفالهم األطفال وضع إن -    
 على يجب الطفل يتقدم لكي ،األم دور تأخذ فالمربية لذلك ،التكوين من حساسة مرحلة في إنسانا
  ".  الطفل على وإقبالها وودها حبها تظهر  أن المربية

 العادات ترسيخ على تعمل وأن المجتمع في السائدة اإلنسانية القيم تغرس أن المربية على -
 وبين بينها بالتواصل النمو إال هذا تحقق للمربية يمكن وال ،القدوة خالل من ذلكو الحسنة السلوكياتو

   .الطفل تنشئة كيفية حول معها يتناقشوا لكي األطفال أولياء مع اتءلقا تنظيم خالل من وذلك األسر
 مهنتها تحب كونها عن زد ،حضارية معلومات ذاتو وتراثها مجتمعها ثقافة على مطلعة تكون أن -

             ،2006, زعيمي مراد( وآمنة واثقة متوازنة شخصية تكون أن وتريد ،الطفل وتحب
   .)113-112 ص ص

  : النمو لعملية كمساعدة مربيةال ادوار •
 خاصةو  الروضة في به المحيطة بالبيئة االجتماعيو الوجدانيو العقلي نموه في الطفل يتأثر     
 الجو توفير خالل من ،والنفسية العقلية قدراته بتوجيه ذلكو نموه على مباشرا تأثيرا تؤثر التي المربية
 من له يقدم ما  خالل ومن مختلفة بنشاطات القيام على الطفل يشجع الذي .أمنو استقرار من المناسب
 ثقتهو الطفل شخصية  نمو تحقيق أجل من األسرة مع بالعمل ذلكو وخارجها الرياض داخل خبرات
 أن المربية على ويجب التسجيلو والوصف المالحظة على تدريبهو وتطورهما نموه ومتابعة ،بنفسه
 بصحة االهتمام يجب كما ،واالجتماعية والنفسية والعقلية الجسمية الطفل حاجات إشباع على تعمل
 تشجيع وكذا ،األطفال بين الفردية الفروق بمراعاة ذلكو اآلخرين مع مقارنته تجنبو وتوجيهه الطفل
 عالقات تكوين إلى الذات دائرة من يخرج حتى اللعب في رفقائه مع والتفاعل االندماج على

  .)114 -113ص, 2006, زعيمي مراد(.اجتماعية
 :المشكالت وحل للتعلم كمصدر المربية ادوار   •

 بالحاجات ارتباطه بمقدار إال فعال يكون ال التعلمو المشكالت وحل التعلم في األطفال بيد تأخذ      
 جيدا تفهمت إذا إال للتعلم مصدرا تكون أن المربية علي المحال ومن األطفال في الموجودة النوازعو

  .معها تعمل التي العمرية المرحلة خصائص
  
  



 بناء برامج إعداد مربيات الطفولــــة األولى                 الفصل الرابع

‐ 100 ‐  

 

 :للعون كمصدر مربية ادوار   -د

 مكانتهم تعزيزو ,أيضا للسلوك مقيدا وعامال عونا باعتبارها المربية وظائف الدور هذا يتضمن      
  . السلوك ضبط اعلي تعمل كذلك الطمأنينة  من وتزيد , ألنفسهم تقديرهم زيادةو ,الجماعة في
 :موضوعي كوسيط مربية ادوار  - هـ

 تقويم علي ألخر حين من الطفل تساعد انم المهم ومن, األطفال أفعال تقويم من المربية بد ال     
 أن واجبها من أنو صراعهم في األطفال بين بالتحكيم تقوم أن عليها يتعين األحيان بعض فيو ,سلوكه
  ).118 ،2007 الخالدي، مريم( .موضوعية تكون أنو التحيز تتجنب

  
  : المربية مسؤولية -6
 مباشرا يكون فتأثيرها الجهد، من الكثير وتتطلب مركبة الروضة داخل المربية مسؤولية تعتبر     
 المربية بدور تقوم فهي لألنشطة، إعدادها خالل من مباشر غير ويكون معهم، تفاعلها أثناء األطفال مع

 يتوجب إذ نفسه، الوقت في مجزية وهي تتحملها لمن تحد المربية مسؤوليات وصف ويمكن والمعلمة،
 للصغار، المتنوعة النمو مراحل فيه يراعي مناب لمنهاج التخطيط في يتمثل تحد أمام تقف أن عليها
 في السلوكية المشكالت مواجهة مستوى في تكون وأن التعليمية، المواد تصميم في يتمثل تحد كذلك
 تغيرات تحدث عندما خاصة األحيان بعض في العزيمة في بالوهن المربية تشعر وقد الصف، غرفة
 المبذولين والجهد الوقت أن فستجد تريدها التي التغيرات تلك تحدث عندما ولكن بطيئة بطريقة سلوكية
  ).2006،19 هير، جودي.(ذلك يستحقان
  :  األولى الطفولة مربية  تكوين جوانب – 7

 األطفال مهاراتهم وتطوير األطفال تعليم هي  والمعلمين األطفال مربيات بين المشتركة المهمة أن بما
 التي المقاييس لنفس تخضع األولى الطفولة مربيات تكوين برامج أن على التربويين بين إجماع  فهناك
 التكوين برامج محتوى  بين تماثل هناك بالتالي والمعلمين الروضة معلمات إعداد برامج عليها تبنى
  : هي  جوانب ثالث البرنامج هذا ويتضمن الخدمة، قبل

 :   الثقافي  الجانب •

  اتخصصه  غير خرىأ علوم على التعرف له تتيح عامة بثقافة  المربية  بتزويد  يهتم وهو
 ،التعليم  لمهنة أساسي  شرط  فالثقافة الخصوص وجه على الحياة بشؤون  المتعلقة الخبرات اوإكسابه

  ابتخصصه مباشرة غير وأ مباشرة بصورة ترتبط  والتي ،العامة  المعلومات ازدادت كلما
  المختلفة  العملية المواقف  مواجهة  وعلى  به  وثقتهم  له  المتعلمين  احترام على  اقدر كان،التعليمي

  واتساع  اشخصيته  نضج  على العامة  الثقافة  تساعد  كما ،فيها  الرأي  إلبداء المربية تدعو التي
  يعيش  التي  المحلية  البيئة  مشكالت على  التعرف  في  االجتماعي  ابدوره  القيام وعلى ا،افقه
 بكلية لاللتحاق المتقدمات الطالبات من والمثقفة الصالحة العناصر انتقاء يتطلب الجانب وهذا ،فيها
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 فى النمو وخصائص المبكرة الطفولة عن جيدة ثقافية خلفية لديها الطالبة تكون بحيث األطفال رياض
 الكلية تعقدها التي القبول اختبارات في النظر إعادة يتطلب وهذا ،باألطفال الخاصة المرحلة هذه

 عن وتكشف الثقافي الجانب في الطالبات قدرات وتقيس وشمولية موضوعية أكثر تكون بحيث للطالبات
 هذا يتضمن أن يجب سليما ثقافيا إعدادا المربية نعد ولكي ،األطفال مع للعمل الصادقة رغبتهن مدى

  :  يلي ما اإلعداد
  .الخاصة العصر وثقافة العامة  اإلنسانية الثقافة من وافر يقدر الطالبة تزويد .1
 .العصر وثقافة العامة االنسانية الثقافة بين المزج من المربية تمكين .2

 . العلمي والتقدم االنسانية االتجاهات من بالجديد االتصال وسائل من كوسيلة أجنبية بلغة المربية تزويد .3

 اسميع، عبد. (المعلوماتية ميدان في التكنولوجي التقدم لمواكبة المعلوماتية الثقافة من بقدر ها تزويد .4
  ) 24 ،2005:محمد سهير
 في مقررات األعداد برامج تتضمن أن البد جيد بشكل الجانب هذا في  المربية إعداد يتم لكى و
 واالجتماعية الفلسفية واألصول والنفسية التربية العلوم إلى والمدخل الطفل تربية تاريخ مثل اإلطار هذا

  .وغيرها والمجتمع واألسرة التعليم وتكنولوجيا للتربية
 المهنية، الثقافة مثل خصائص بعدة تتسلح أن ينبغي األطفال رياض في المربية أن يفهم هنا من    
 أن الباحثين تصور فيو األطفال رياض معلمة إعداد في الثقافي البعد عليها يطلق ما هي الثقافة هذهو

 الجوانب: هيو محاور عدة في تصنف أن يمكن األطفال رياض لمعلمة المهنية الثقافة عناصر
 تفصيل يمكن يلي فيماو .المهاراتو األساسية، المفاهيمو االتجاهات،و الخاصة، القدراتو المعرفية،

  .ذلك
 : المعرفية الجوانب  -أ

 الذي ذلك التعلم، عملياتو الطفل،و ،باللغة المعرفة من قدر على  الروضة معلمة تكون أن يجب  
  :يلي فيما المعرفية الجوانب تتمثلو ممكن، وجه أحسن على واجبها أداء من يمكنها
 من لتمكنهم لألطفال تختارها التي للقصة السليم االختيار من يمكنها مما باألدب الواسعة المعرفة -
 .التخيلو االستماع مهارات

 البحوثو لألطفال، اللغوي النموو اللغوي، االكتساب عملية تفسير في المختلفة االتجاهات معرفة -
 .بذلك المهتمة الدراساتو

 .لألطفال النمو عمليات فهم -

 .االقتصاديةو االجتماعية العالقاتو الطفل تعلم بين المتشابكة العالقات فهم -

 .العلمية المفاهيمو العددية المهاراتو اللغوي الطفل نمو تدعم التي النشاط بألوان اإللمام -

 .الروضة بطفل الخاصة االختبارات تصميم إجراءات بأهم اإللمام -

 .منها التمكن أجل من البيئة في المتاحة بالمصادر اإللمام -
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 .الطفل أسئلة على الرد من المعلمة تمكن التي الفقهيةو الدينية المبادئ ببعض اإللمام -

 :الخاصة القدرات.ب

 التي المعلومات، على ةمعتمد بتمكن،  المربية مارسهات التي األنشطة مجموعة في القدرة تتمثل  
 إلى شخص من تختلف الخاصة القدرات هذهو األداء، أسلوب منها يستقىو الممارسة أثناء تستدعى
  :القدرات هذه أهم منو   آخر،

 اللغوية مهاراتهم تنمية على األطفال مساعدة و اللغوية الناحية من الطفل تقدم مستوى تحديد .1
 غير التواصلية األشكال مع التعامل على الطفل قدرات تنمية. القراءةو االستماع في خصوصاو

 .اللفظية غيرو المطبوعة،

 .يحبون ماو لميولهم المشبع الحديث إلى األطفال توجيه .2

 .اإلمكان قدر الخاطئة اللغةو الصواب اللغة بين التمييز على األطفال مساعدة .3

 .أسئلتهمو األطفال، ألحاديث االستجابة .4

 .القراءةو الحديثو االستماع مهارات تنمية في خيالهم في األطفال ذكاء توظيف .5

 .استخدامها على القدرةو لألطفال، المناسبة التعليمية الوسائل اختيار على القدرة .6

 :االتجاهات.ج

 ...معين شخص أو معين لموضوع القبولو الرفض أساليب مجموعة   في االتجاه يتمثلو  
 أن خاصة بصفة األطفال رياض معلمةو عامة، بصفة التعليم قطاعات بكافة المعلمين في يفترضو

  :يلي ما المعلمة من يتطلب هذاو تعليم، من به يقمن ما نحو إيجابي اتجاه لديهن يكون
 .منها السخرية عدمو طفل، لكل الفردية اللغة احترام -

 ينتمي كونه في حقه ذلك فإن اللغوي، النمو على الطفل تساعد عندما بأنها الراسخ االعتقاد -
 .اإلنساني للمجتمع

 النمو نواحي كافة في السريع النمو على الطفل مساعدة من يمكنه ما كل عمل في االستعداد -
 .المتكاملة

 األطفال برياض معلمة لكونها ال المساعدة،و الرعاية يستحقون جميعهم األطفال بأن االعتقاد -
 .لآلخرين الخير حب صفة فيها يتواجد أن ينبغي إنسانة لكونها بل

 .عليهم يطرأ جديد هو ما كل تقبل على األطفال مساعدة في الرغبة -

 الدينيةو الخلقية االلتزامات تفرضه واجب األطفال مع عملها بأن الراسخ االعتقاد -
 .  االجتماعيةو

 االجتماعية الحالة عن النظر بغض الحنانو الرعاية يستحقون ألطفال جميع بأن االعتقاد -
 .األطفال برياض المتواجد الطفل اليها ينتمي التي الثقافيةو االقتصاديةو
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 : التخصصي  الجانب •

 ،لتدرسيه عدت  الذي  المجال  في   المربية  يكتسبها  أن  ينبغي  التي  الخبرات جميع  به  ونعني
  فهم  عن  المتعلمين  إلى  المجال  هذا  خبرات تقديم  من  يمكنه  قويا  أساسا  الديه  يكون  بما

  المعاصرة وبالتطورات  تطبيقاتها  بأهم محيط  وإدراك لحقائقها  كامل واستيعاب  مفاهيمهال  عميق
 لذلك ،تخصصها فى خبيرة تكون أن تستطيع حتى عمقا أكثر بشكل معارفها دائرة من ويوسع ،. فيها
 التعليمية الوسائل نتاجإ: مثل المجال هذا فى تفيدها التى المقررات األعداد برامج تتضمن أن يجب

 قبل ما  طفل   تربية وبرامج ،واللعب والحركة ،األولية واإلسعافات الطفل وصحة ،بالطفل الخاصة
 األطفال وأدب ومسرح  وحكايات وقصص والموسيقية الفنية والتربية ،الطفل تربية وأساليب المدرسة،
   وحاجاته الطفل وتنشئة
 :   التربوي  الجانب •

 تياآل تحقيق  على  ايساعده بما  المتكونة تكتسبها  أن  ينبغي  التي  الخبرات  جميع  به  ونعني
  :    الخصوص  وجه  على

 . مشكالته  واهم  نموه ومراحل خصائص  ومعرفة  وتكوينه  الطفل  طبيعة فهم .1

 . وتطبيقيها  المهارات  واكتساب  وأدواته  وطرائقه  وأساليبه  التعلم  نظريات  معرفة .2

 من  بدءا  المجتمع  في  التربية  دور:   مثل  بالمجتمع  المتعلقة التربوية  المتطلبات  دراسة .3
  حاجات  واستشراف  التغيير  حركة قيادة  إلى  وصوال  مشكالته  وحل  أهدافه  تحقيق

 . المستقبل

  التربوي  الفكر  وبخاصة  وحديثا  قديما  التربوي  الفكر  تطور  جوانب  أهم  على التعرف .4
  التجريب  ميدان  في  نجاحها  أثبتت  والتي  الفعالة  التربوية النظريات  إلى  يستند  الذي

  .والتطبيق

  المناهج:   من  لكل  بالنسبة  المعلم  من  المطلوبة  والتعلم  التعليم  عملية  بفعاليات  اإللمام .5
.       للتدريس  التخطيط وإرشادهم  المتعلمين توجيه  سيةالمدر  ةاراإلد التعليم  تقنيات الدراسة

 .) 2001،178،محمود  شوقي(  

 جميع  فهي اإلعداد  جوانب  من  المهم  الجانب هذا  تغطي  التي  الدراسية  المقررات أما
 الواقع دراسة للتربية، العامة المسائل حول أفكار:  ذلك  في  بما  السيكولوجية التربوية  المقررات

 النفس علم االجتماعي، النفس علم الفردية، الفروق النمو، النفس علم التعلم، صعوبات االجتماعي،
       ،1995مياالرية، غاستون( الصفية اإلدارة التعبير، تقنيات التربوية، والتقنيات الطرق التربوي،

92 -95 (.  
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 :  العملي  الجانب -

  التعليم  ممارسة على ايساعده  بما المربية كتسبهات  أن  ينبغي  التي  الخبرات  جميع به  ونعني    
التي تساعدها في  المهارات  الطفولة مربيات إعداد برامج يتضمن أن يجبف ،ملحوظ  بنجاح  الصفي

  : التدريس و التي تتمثل في 
  :التخطيط مهارات  - أ

 من المربية تمكن بالضرورة يتطلب الذي األمر للطفل، المعارف أو المفاهيم تقديم كيفية  أي
 على القدرةو المحتوى تحليل على قدرة لديهاو جيدة، صياغة األهداف صياغة على قدرتهاو مادتها،
 عن النظر بغض– يعرض الذي الموضوع لتسلسل ذهني تصور أفضل له تتيح التي العرض منطقية
  .التنفيذ هيو أال التدريس مراحل من تالية مرحلة إلى ينقلها هذاو -نوعه
  : التنفيذمهارات   -ب
 المتعلمين مع المباشر التعاملو الفصل هيو التعليمية للعملية الحية البيئة إلى  المربية تنتقل هناو 

  ويجب العطف يسوده جو في التعليم بيئة على السيطرة على القدرة المعلمة من يتطلب هذاو - األطفال–
 التي المعارفو المفاهيمو المعلومات فهم إلى المؤدية الطرق أيسر معرفة على القدرة لديها تكون أن
 نجاحها مدى على االطمئنان أرادت إذا حتى أعدته، ما تنفيذ في تستمرو ...المتعلم يكتسبها أن يراد
  .التقويم لمرحلة االنتقال عليها كان الفصل داخل نفذته لما األطفال اكتساب مدىو

  : التقويممهارات  -ج
  .والضعف القوة نقاط وتشخيص أهداف، من تحقق ما معرفة أجل من

  : و نستطيع تفصيل مهارات المربية داخل الروضة في النقاط التالية 
 .الصف وتهيئة ترتيب مهارة -

 .اليومية البرامج إدارة مهارة -

 .الطفل عند واإلصغاء الكالم مهارات -

 .األطفال قصص مع التعامل مهارات -

 .الطفل لدى الخلقية والقيم والرياضية العلمية المفاهيم تنمية مهارات -

 .الطفل تعلم تقويم مهارات -

 ). 11- 2009،10،يونس منى.(الطفل لدى الحركي التناسق تنمية مهارات -

 .واقتراحات أفكار من عندهم ما إلخراج واستثارتهم األطفال مع المناقشات إدارة مهارة -

 .الروضة وإدارة والزميالت األطفال أولياء مع التعامل مهارة -

 .والكتابة التعبير مهارة -

 .الناقد والتفكير الجيد البحث مهارة -

 حلها، في والرغبة األطفال اهتمام تستثير التي المشكالت على التعرف مهارات -
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 .تصوراته وتقدير األطفال خيال إثارة مهارة -

  االبتكارية األطفال ميول لتنمية المختلفة واألنشطة التدريس وطرق المنهج استخدام مهارات -

 ).2009،124فهمي، ناهد.(المتنوعة التعليمية لألنشطة بالتخطيط المتصلة المهارات -

  
  : التكوين مؤسسات في األلى الطفولة مربيات اختيار  أساليب – 8
   الطبي الفحص  •
 االختصاصات، مختلف وفى االختصاص ذوى من األطباء من لجنة قبل من ذلك يتم أن على  
 المصابين بعض لفحصا هذا من يتسرب ال حتى وذلك. وحقيقيا مسئوال فحصا الفحص هذا يكون وان

 التعليم  مهنة  مزاولة من تمنعهم التى والعاهات اإلصابات ذوى من أو سارية وأ مزمنة بأمراض
   .الئقة وبدنية صحية بكفاءة
   الشخصية المقابلة  •
  العام الشكل مثل العامة الظاهرية الصفات تحديد  األول أمرين الشخصية المقابلة تستهدف  
 من ذلك وغير ،الكالم عيوب  من الخلو مدى الصوت وضوح  الحديث طالقة ،والصحية البدنية الحالة

 ،السمات  هذه طبيعة ومدى ،الشخصية السمات على عام بشكل التعرف  الثاني و. الظاهرية الصفات
 في الثقافية وخلفيته ،افقه  واتساع  ومرونة التفكير طالقة مدى وكذلك،االضطرابات من خلوه ومدى

 والمشكالت لألحداث تتبعه ومدى  والسياسة واالجتماعية واالقتصادية الصحية المختلفة  المجاالت
  : في متمثلة الشروط من مجموعة توفر يجب المقابلة تنجح وكي ، والعالمية المحلية

 المكان اختيار حيث من لها الجيد والتحضير المسبق بالتخطيط وذلك الشخصية للمقابلة الجيد اإلعداد –
 كل عن المعلومات تسجيل أصول ومراعاة والموضوعية والتنظيم الدقة توخى مع الزمان وتحديد
  .متقدم

 ،المتقدمين عن  جمعها يراد التي المعلومات  بتحديد وذلك  وأسئلتها الشخصية المقابلة خطة تحديد –
 للهدف مناسبتها مدى األسئلة  تلك  فى يراعى وان تطرح سوف التي  األسئلة نوعية تحديد وكذلك

   .اجله من وضعت ىذال
 يسمح بحيث التشويقو بالبشاشة يتسم  بأسلوب الحوار يبدأو المختص األستاذ قبل من المقابلة إجراء–

 الظروف مع التآلف منة يمكنه ما الوقت من الطالب  يعطى وان طبيعية تلقائية بطريقة  األسئلة بظهور
  .حرج أو خوف ودون طبيعته على ويكون نفسه  تهدأ حتى به تحيط التي

 يفضل الدقة من قدر اكبر ولضمان   الشخصية المقابلة  من المطلوبة المعلومات كل تسجيل -
 استمارة في الشخصية المقابلة من عليها حصل  التي  المعلومات جميع  المقابل األستاذ  يدون أن

  وعيوب حديثه  وأسلوب ،والصحية البدنية  حالته أو للطالب العام  الشكل لتحديد سواء لذلك معدة
  هذا يكون أن على المختلفة  المجاالت في ثقافته  ومدى الشخصية  سماته أو ،وغيرها  الكالم
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 كل عن المعلومات تسجيل في الموضوعيةو للدقة  مراعاة  مباشرة بعدها أو المقابلة  خالل التدوين
  يعبر  والذي  للمترشح  الدراسي  السجل  المقابلة  لجنة  أمام  يكون  أن المفيد  ومن هذا،   متقدم
  للطالب  التراكمية  البطاقة  وكذلك ،البداية  منذ دراسته  سنوات  خالل  الدراسي  تحصيله  عن
  وما  الطالب  سلوك  في  البارزة  النقاط  أهم  على  تحتوي  والتي  المدرسية  طيلة  ترافقه  التي
  .الخ...جوائز  من  حصله  وما  وإخفاقات  مشكالت من  به  مر

  قاعة  في  وهم  المتقدمين    على  توزعها  واتجاهات  أراء  إستبانة  تصمم  أن  يمكن  كما
  عن  اإلجابة  بعد  االستبيانات  هذه  توضع  أن على  ،للقبول  موسم  كل  في  وذلك ،االمتحان
   .تقابله الذي  الطالب  على الحكم في بها وتستعين  عليها لتطلع  المقابلة  لجان  أما  وأسئلتها  بنودها
  : اللغوي االختيار •
  :وهي اللغوية، االختبارات من أنواع ثالث استخدام يمكن المجال هذا في
  النطق  وسالمة  التحدث  وصحة  للكلمات  الطالب  نطق  على  للتعرف :الشفهي  االختبار - 
  .... النطق  صعوبة أو  ةأتأالت  مثل  العيوب من  وخلوه
 تكوين في المتقدم الطالب قدرة على خالله من التعرف يمكن الذي :المقالي التحريري االختبار -
 بين الربط وكيفية  والتعبير، والنقد والمفاهيم المعاني شرح على قدرته وكذلك  عنها، والدفاع اآلراء

 والمشكالت الموضوعات في واآلراء النظر وجهات طرح وكذلك  للموضوع، المختلفة العناصر
  .المختلفة
  في والقوة والمفاهيم، الكلمات لبعض المعاني إعطاء على القدرة أي:الموضوعي االختبار -
  .اللغة فروع من ذلك وغير والصرف والنح جوانب
  

 :    العقلية القدرات  لقياس  الموضوعية  االختبارات -

  مقاييس  احد  باستخدام  المتقدم  للطالب  العقلية  القدرات  على  كبير  حد إلى  التعرف  يمكن
  :ومن أشهر هذه المقاييس   ،العلمي  والتفكير  الذكاء

 .العملية  القدرات ، العامة، المعلومات اللفظية، القدرة الذاكرة، قوة لقياس: مقياس ستاندفور بينه  -

القدرة على التحليل و  و ،و تحديدها  بالمشكلة اإلحساس على القدرة مقاييس التفكير العلمي لقياس  -
 .التركيب

 

   الشخصية  ومقاييس  روائز  -

  : من أشهرها  اختبار رورشاخ و اختبار تفهم الموضوع و الغرض منها قياس ما يلي 

 الشعور الذاتية، بالقيمة ساسحاإل النفس، على االعتماد: يتضمن وهذا الشخصي، التكييف .1
 .العصبية األعراض من الخلو االنفراد إلى الميل من التحرر باالنتماء، الشعور بالحرية،
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 الميول من التحرر االجتماعية، المهارات اكتساب: يتضمن وهذا االجتماعي، التكييف .2
  ثم  ومن  المحلية البيئة في العالقات المدرسة، في العالقات األسرة، في العالقات للمجتمع، المضادة

 مما  للطالب الحياة  مجاالت  في والتكيف النفسي  التكيف  نواحي  عن  يكشف  االختبار  هذا  فان
  . وعالجية  وتربوية  وإرشادية تشخيصية  قيمة  االختبار على  يسبغ

  :  أشهرها  ومن  المهنية الميول اختبارات -
  :و يتكون من ثمانية أقسام   المهني  الميل صحيفة  باسم  والمعروف  ،للميول سترونج  اختبار

تفضيل المهن ، أنواع التسلية المختلفة صفات األفراد المختلفين ، تفضيل المواد الدراسية ، أنواع 
على أساس أسلوب النشاط  ، حكم الفرد على نفسه و تقديرها  المفاضلة بين أوجه  النشاط  ،النشاط 

  إلى  إضافة  المتقدم  الطالب  لدى النفسية الصحة عن الروائز هذه  وتكشف  وهذافي بعض النواحي 
  . )  57- 2005،52خالد طه ،(.واالجتماعية  والمهنية ،األخالقية  المتطلبات  معايير

  : االختبارات الموضوعية لقياس الثقافة العامة
الهادفة التي تغطي معظم أساسيات المقرر الدراسي و التي ال تتضمن عددا كبيرا من األسئلة 

  تتطلب اإلجابة عنها من الطالب سوى وضع إشارة أو عالمة أمام اإلجابة المناسبة 
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  :األولى الطفولة مربيات تكوين مناهج محتوى -   ثانيا
  :األولى الطفولة مربيات تكوين المناهج محتوى إليها يستند التي المنطلقات – 1
 مدة على التركيز في مبالغة دونو المتخصصة، المعرفة تجاهل دون العامة الثقافة على التركيز –

  .التربوي واإلعداد المهني اإلعداد بين ازدواجيات هنالك يكون أن دون التخصص
 بين الربط وأحكام ،العلوم من علم كل في األساسية والمفاهيم النظريات مبادئ على التركيز –
  .لها المعلم الطالب يعد التي التخصصية واألدوار الدراسية دةاالم محتوى
 فى النظر وإعادة المعرفة مجاالت مختلف فى العالمية والتيارات واألفكار  االتجاهات دراسة –
  .واألفكار االتجاهات هذه فى يصلح ما لتضمينها المعلم الطالب يدرسها التي المسافات محتوى
 حتى ،وإجادتها اللغة هذه فهم على ساعدهلم بالمراجع واالستعانة  األجنبية اللغة تعلم تشجيع –
  .يترجم لما أسيرا يكون أن دون ،أمكن ما األصلية بالمصادر  االتصال له يتيسر

 تصبح أن ىلإ ،تدريسها يتم التي المقررات في الميدانية الخبرات من تعلم فرص إدماج –
  .له مكمال جزء أو ،إليه مضافة قيمة مجرد وليست ،المقرر بنية من جزءا  نيةاديالم األنشطة
   الغد تستشرف مستقبلية خطط شكل في المستمر التعليم مفهوم ترجمة -
 أن ينبغي التي والمهارات المعارف لتطوير وتوظيفها واالتصاالت المعلوماتية على نفتاحاال  –
  ).168-1999،163،طعيمةرشدي  .(المستجدات كل على ومنفتحا اجحا ليكون المتكون يمتلكها
  
  :األولى الطفولة مربيات تكوين برامج لمحتوى المقترحة المعايير –2
 فرعى نظام انه أو كثيرة، مكونات يتضمن نظام أو متكامل كل انه على المناهج إلى ينظر أن -

  .المعلمين إعداد نظام هو اكبر نظام من
   .السلوكية صورتها في تصاغ وان ،التعليمية األهداف على المنهج يحتوى نأ –
 وفى المتعلمين لسلوك المناسبة التغيرات إلحداث  اإلعداد لمناهج النهائي الهدف يكون نأ –
   .عام بشكل المجتمع أهداف اتجاهات
 األهداف النظم تحليل النظم: مثل الحديثة التربوية المفاهيم من العديد المنهج يتضمن أن –
  .الخ..بعد عن التعليم السلوكية
  لقدرةا المتكونين إكساب هدفها التعليمية اتالخبر من سلسلة انه على المنهاج إلى رظين أن –

  .الجيد األداء معايير تالءم التي المعلوماتو
 الفردية للفروق الفرصة المناهج يتيح وبذلك متعددة تعلم ووسائط  بقنوات المنهاج يزود أن -

 .المتكونين بين الموجودة
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  بالحذف  التغييرات  بإدخال  يسمح  بحيث  المرونة  من  المنهاج  تنظيم  يكون  أن -
  تحدث أن  بإضافتها  يمكن  جديدة  تعليمية  بدائل  استخدام و ،ذلك  األمر  استدعى  كلما  واإلضافة
  . التعلمي  التعليمي للموقف  إثراء  عملية

  لهم  تتيحه لما تبعا المحتوى  دراسة  في  يتقدموا  نأ على  المتكونين  المنهاج يساعد أن -
  . الخاصة  منهم كل  سرعة
 األساسي المعيار التحصيل عامل يجعل وان ثابت، غير مفتوحا الزمن عامل المنهاج يترك أن -
  .المتكون تقدم لقياس

  في  االتصال  عملية  تتم  لكي  أخرى  تربوية  وأساليب  وتقنيات  وطرائق  وسائل   استخدام-
  المعارف  ودوائر التعليمية  والوسائل  المفرد  التعليم  فهناك. الجودة إلى قربأ  هي  صورة

  التعليمي الموقف  في  االتصال  عملية  يخدم ما  كل  آخر  إلى  المعلومات وشبكات  والدوريات
  . التعلمي
  التنفيذ  خطة  أمامه  يضع وان  ،موضوع  كل  مع التعامل  طريقة  المنهاج يوضح  أن -
  .المطلوبة  المهارة  أو  المعلومة  اكتساب  من  االنتهاء  وحتى األولى  اللحظة  منذ  واضحة
 بين المشترك التعاوني الجماعي العمل إشكال من آخر أو شكل خلق على المنهاج يعمل أن -
المنظمة العربية للتربية والثقافة ( .التخرج بعد لديها  المتكون سيعمل التي الجهات وبين اإلعداد مؤسسة

  .)  145-131،  1982و العلوم ، 
  

  : األولى لةوالطف لمربيات التكوينية البرامج  شروط  -3
 تلك نجاح على تساعد التيو الشروط من مجموعة مراعاة تتطلب  المناهج عدادإ عملية إن
  : يلي ما الشروط هذه بين منو البرامج،
 أجل منو ،عداداإل لمناهج نظري إطار وضع أجل من  للمربية الالزمة المهنية الكفايات تحديد •
 االستفادة يعني هذاو عليها، للتدرب الالزمة المهنية الكفايات تحددو المربية، وظيفة تحلل الهدف هذا
 .التدريبية البرامج في النظري اإلطار من

 الميدانية الدراسات بطريقة يتم هذا التدريب عملية في المستهدفة للفئة التدريبية االحتياجات تحديد •
 .الواقع تحديدو أنفسهن المتدربات على تجرى التي

 من المتدربة شخصية احترام يعني هذاو مسبقا، التدريبي البرنامج بأهداف : المتكونات إعالم •
 .لها قبولهنو البرنامج أهداف المتدربات فهم من التأكد ،و مساعدتها البرنامج هدف بأن إقناعهاو جهة،

 على تعتمد التي فالبرامج ،التكوينية البرامج في العملية التدريباتو النظري اإلطار بين الربط •
 بالواقع، التعثر لمخاطر  المربية تعرضو قاصرة، برامج تعد للمعلمة، تدريبها في فقط النظري الجانب

 .بالواقع االنخراط هيو التعليمية العملية في األهمو األكبر الجانب تهملو
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 مع البرنامج محتويات بعض بتعديل تسمح التي بالمرونة التدريبي  المنهاج محتويات اتصاف •
 .عليها للتدرب بحاجة أنهن للمتدربات أو للمشرف تبدو التي االحتياجات

 من ممكن قدر أكبر تحقيق يعني هذاو التدريبي البرنامج يشملها التي التدريب أساليب تنويع •
 . الفعالية

 .)6 ص ،1986 خطاب،(  .والنهائي التكويني التقويم  نوعي على التدريبي البرنامج شمول •

 

  :األولى الطفولة مربيات إعداد  عملية تقويم – 4
  التعلم  في  والضعف  القوة  نقاط  تشخيص  من  تمكن  نهاأل  ،غنى ال  عملية  التقويم

  طرائق  وأ ،الدراسية الخطة  آو  المحتوى  تعديل  بشان  المناسبة  القرارات  اتخاذ على   للمساعدة
  األساليب  تلك  بتنويع  تهتم  كما  بدقة  التقويم  أساليب  اختيار يجب لذلك . ذلك  لىإ وما ،التدريس
  المستويات  تقيس  التي  بالوسائل  بالمقابل  وتهتم  المعلومات  تذكر  على  التركيز  من  تقلل  بحيث

  كما  ،المرغوبة  والقيم  واتجاهات والمهارات  والمواهب  الميول  إلى  باإلضافة ،العليا  المعرفية
   .تدريجيا  الصعوبات تشخيص  على  يساعد  الذي  البنائي  التقويم  على  تأكد

  :   األساليب  هذه  ومن  المعلمين إعداد مؤسسات  في  الطلبة  تقويم  أساليب وتتعدد هذا
 . تحريرية  او شفوية  إما  وهي:   واالختبارات  االمتحانات .1

 تلك وحفظها،  المتكونة  عن  المعلومات  لتجميع  وسيلة  وهي:   للمربية  التراكمية  البطاقة .2
  السنة،  طوال  أنشطة من  به  يقوم  وما  العلمي  التحصيل  على  تشتمل  التي  المعلومات
  التراكمية  البطاقة  احتواء إلى باإلضافة  أخرى،  شخصية  ومعلومات  الدراسة  في  وانتظامه

  مؤسسة  في  قبول  أول  عند  المعلم  للطالب  اجريت  التي  المقبالت  اختبارات  نتائج على
  اإلعداد

  والتطوير،  بالتنمية  الجديرة  القوية  المواطن  إلى  يشير: المتكونة قبل  من الذاتي التقويم  .3
  منظم  تقويم  هو و. معالجة إلى تحتاج التي السلبية  والمواطن  الثغرات  الى  كذلك  ويشير
  التقويم  استمارات:    المثال سبيل على  ومنها  مختلفة  أدوات  استخدام  على  يقوم  ومخطط
 ). 1998،52حمود رفيقة ،( . الذاتي

  
  : )التطبيقي التدريب( العملية التربية  - 5

 إحدى في تخرجه المتوقع المتكون يقضيها التي التدريب فترة هي:  العملية التربية تعريف  •
 مختلفة مقرارات من نظريا تعلمه ما لتطبيق الفرصة له تتاح حيث معينة لمدة المهنية المؤسسات

  .)2002،251األمين، مراد، فائز.((وعملي تربوي إشراف تحت وذلك تخصصه مجال في
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  :  العملية التربية أهمية  •
 تهيئة في  العملية  التربية  خبرة  أهمية  التربوية والبحوث  الدراسات  من  كثير  أكدت

 العملية  التربية  أهمية وتكمن.  والفنية  والنفسية العملية  الناحية  من  التعليم  لمهنة  المعلم  الطالب
  :   التالية النقاط  في

  مع  وكذلك  المتعلمين  مع  تفاعلت  أن اله  تتيح  حيث ،للمتكونة  فريدة  خبرة  هي -
 . وتربوية  وإدارية  تعليمية مواقف  في  المدرسة  في العاملين

 الدروس،  تخطيط مثل للتعليم،  األساسية  المهارات  بعض الكتساب  المتكونة  تؤهل -
 .الطفل نمو  تقويم ،الروضة   داخل  الحوار  إدارة والتقنيات،  المعلومات  عرض

 .المربية  دور  إلى  دور المتكون من.  قصيرة  فترة  خالل أدوارها  تطوير  على  تساعد -

 . واإلنسانية  التربوية  العالقات  في الخبرة ذوي  مباشرة عالقات  لتنمية فرصة  تتيح -

  اوميوله الحقيقية ارغبته  واختبار ،ةحقيقي  ةكمربي انفسه  الختبار  فرصة   ةلمتكونل  تتيح -
 . التعليم  مهنة  نحو  ايجابية اتجاهات  و تكوين  الصحيحة،

  مؤسسة في  تعلمها  التي التربوية  والمفاهيم والمبادئ النظريات  لنقل  المجال  تفسح -
 .  الروضة بيئة  والممارسة  التطبيق مجال إلى  اإلعداد

   اتقدمه  مدى  وتلمس  ةالمتكون  لدى  الذاتي  التقويم  كفاية  تطوير  على تعمل -

  مهنة  بل اكتسابها،  يسهل  حرفة  ليس  وانه  التعليم  مهنية لتأكيد  األساس المعيار    تعد -
 ).83-2004،82صالح، الرحمن عبد.( متعمقة ودراسة  مسبق إلى  تحتاج

 .وخارجه الفصل داخل التالميذ مع التعامل في طريقة أو أسلوب اتخاذ على المتكونة تساعد -

 ).208 ،2009اسماعيل، زكريا.(التعليمية الوسائل انتاج على التدرب -

  :  العملية التربية أهداف  •
  المنشودة  الغاية  لتحقيق العملية، التربية  إليها  تستند التي والمبادئ األهداف  من مجموعة هناك

  :في تتمثل منها
  . المبادئ  هذه صالحية  واختيار والسيكولوجية، التربوية  المبادئ تطبيق -
  .والتربوي  األكاديمي  تخصصها من المربية  تمكين -
  . التعليم  على  قدرتها   إلثبات   للمربية  العملية  الفرصة توفير -
       مشكالتهم ومعالجة  ومعاملتهم األطفال  على  للتعرف   للمتكونة  الواقعية  الفرصة  توفير -
    الصفية 
  . الصفي  التعليم  لممارسة   للمربية  الالزمة  المهارات اكتساب -
  . ومسؤوليتها  المدرسية  اإلدارة دور على التعرف -
  .الروضة داخل المختلفة  والفعاليات باألنشطة اإلسهام -
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  )2002،255األمين، مراد، فائز(( .التعليم  مهنة نحو   المربية  لدى االيجابي  االتجاه  تنمية -
  :  العملية التربية مبادئ •
  :المبادئ تلك ومن أهدافها فهم على تساعد وهي العملية التربية سير توجه مبادئ مجموعة هناك  
 .نظرية بمبادئ تسترشد المعلمين برامج ألن التربوية بالنظرية العملية التربية إرتباط: األول المبدأ

 المعاهد عليها تشرفو تقدمها التي النفسيةو التربوية المقررات من جزء العملية التربية:  الثاني المبدأ
  . الكلياتو

 طيلة يستمر الذي النشاط هيو ،العملية التربية برامج أركان من مهم ركن المالحظة:  الثالث المبدأ
 .التدريب فترة

 الكفاءات ذوي من معلمين اختيار يجب لذلك: عنه الستغناء يمكن ال مهم أسلوب القدوة: الرابع المبدأ
 .الخبرة وذي التدريس في

 القائمين على فيجب المعلم، بها يقوم التي والوظائف لألنشطة شاملة العملية التربية:  الخامس المبدأ
 .نحوها المتكونين أنظار وتوجيه األنشطة هذه تحديد عليها

 أن الطالب يتوقع التي لتلك مشابهة طبيعية ظروف في تترك عندما فائدة أكثر إنها: السادس المبدأ
 .التعلم بعد يواجهها

 .فاعليتها من يزيد المتكونين بين الفردية الفروق مراعاة السابع المبدأ

 تعاون من بد فال واحد، طرف من أكثر عليها اإلشراف في يسهم تعاونية عملية أنها:  الثامن المبدأ
 .العملية التربية مكتب خاصة المستقبلة، والمؤسسة بالمعهد العاملين كل

 .العملية التربية مراحل من مرحلة كل في أساسية عملية التقويم:  التاسع المبدأ

 أن كما نجاحها، أساس مراحلها من مرحلة كل في المتبعة لإلجراءات التخطيط:  العاشر المبدأ
 الرحمن عبد.(البعيد المدى على بها يسهم التي واألنشطة اليومية للدروس بالتخطيط مطالب المتكون
 ).   99-88 ،2004 صالح،

 

   العملية  التربية  مراحل  •
  :    التالية  بالمراحل   المتكونات  إعداد  أثناء  العملية  التربية  تمر

 : )  المعرفية التهيئة( اإلعداد  مؤسسة  في  التحضير  مرحلة -أوال

  ويقوم العملية، التربية  بطبيعة تعرفيهم  يتم  حيث  بالمتكونين العملية التربية على المشرف يجتمع
 وأهميتها العملية التربية  ماهية  حول  تتمحور  قد  والتي  أفرادها  تساؤالت عن  باإلجابة  المشرف
  وكيفية والزيارة  المشاهدة وآداب  المعلم الطالب من المطلوبة والشروط وعناصرها وأهدافها
  . البناء والنقد  التقويم  جلسات  من االستفادة
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  :  المتلفزة  الدروس  مشاهدة  - ثانيا
  اللفظي التفاعل تحليل  في  المتكونات لمساعدة  وذلك المتلفزة الدروس بعض  مشاهدة  فيها  ويتم
 التحضيرية  الخبرة  من كافيا  قدرا  ومنحهم الدروس  في  الهامة  النقاط إلى  انتباههم  وجذب

  ).128-127 ،2005محمد، سهير السميع، عبد مصطفى.( الحية  الدروس مشاهدة  في منها ليستفيدوا
  : المصغر  التدريس  -ثالثا
:  مثل الصفية، المهارات بعض  المعلم الطالب إكساب  في  فعالة  تقنية  المصغر  التعليم  يعد
 المعلم  مرونة  ومهارة  العلمية المادة من التمكن  مهارة -التعزيز األسئلة،  طرح  الحافزة،  التهيئة

  .الفورية  الراجعة بالتغذية  المعلم الطالب تزويد  وكذلك  اللفظية، وطالقته
 والتمكن المالحظة  على المتكون يساعد  المصغر التدريس أن)   Merlin ,1988( دراسة أكدت قد و
 التعليم ويهدف صحيح، أدائه أن يتأكد المختبر في يدربه الذي المدرب أن حيث المهنة، أساسيات من

  :  أساسية مبادئ ثمانية تحقيق إلى المصغر
  :  هي اتجاهات ثالث في المعلم تدريب في المصغر التدريب يساهم أن:  األول المبدأ-
 .مصطنعة تعليمية مواقف في التدريس في قدراته ويقيس ليتعرف فرصة للطالب يعطي أن

 النقص جوانب واكتشاف فيدعمها، أدائه في القوة جوانب اكتشاف على الطالب المصغر التدريس يساعد
 .تدريسها وأساليب العلمية المادة إتقان على يساعده مما فيعالجها، والخلل

 من يتأكد وبذلك الدراسية المقررات في نظريات من تعلمه ما عمليا ليطبق فرصة  المتكون يعطى
 .والتربوية العلمية للنظريات فهمه

 تتكاملو المربية/  المتكونة احتياجات مع لتتوافق المصغر التعليم لخبرات التخطيط يجب: الثاني المبدأ
 .األكاديمي البرنامج محتوى مع محتواها في

 األطفال مع للتعامل األساسية بالمهارات المربية/  المتكونة تزود أن يجب الخبرات هذه: الثالث المبدأ
 تمكن بحيث واالقتصادية واالجتماعية الثقافية والخلفيات الفردية الفروق ومراعاة قدراتهم باختالف
  .الفئات هذه من فئة كل مع التعامل من المعلم/  الطالب
 يشارك بأن المربية/المتكونة تؤهل بحيث تصمم أن يجب المختبر داخل المهنية الخبرة:  الرابع المبدأ
  .وخارجها المدرسة داخل  بالمعلم المناطة المختلفة األنشطة في

 ومشرف األكاديمي والمرشد المعلم الطالب قبل من المقدمة الخبرات تصمم أن يجب: الخامس المبدأ
  .فعالة بصورة اإلرشاد عملية لتتم مشتركا جهدا وتعد تعاوني بشكل المختبر
  .للبرنامج األخرى المكونات مع متكاملة تكون أن يجب بالمختبر المهنية الخبرة: السادس المبدأ
 وفي الطالب فهم تطور أساس على مبنيا يكون أن يجب المختبر في الخبرات تقويم : السابع المبدأ
  .عمله أثناء التعليمية المواقف لمواجهة المربية/  المتكونة تحتاجها التي القدرات ضوء
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 مع لتتوافق المختبرات هذه وتجديد لتطوير ومستمر متكامل إشراف هناك يكون أن يجب: الثامن المبدأ
  ).75 ،2004 خالد، لطيفة( المتكونات احتياجات

 :   التدريب مؤسسة داخل الحية المشاهدات مرحلة - رابعا

  خطواتها ولها  أهدافها  لها  معينة  لحظة  وفقا  التطبيقية  المدرسة  داخل  الحية  المشاهدات تنفذ
  تتضمن  التي  المقننة  المالحظة  بطاقات  وباستخدام  األهداف،  هذه  تتحقق  خاللها  من  التي

  عامة،  بصفة  المدرسية  الحياة  مالحظة  من  المعلم  الطالب  يكتسبها  التي  العلمية  الخبرات
 الروضة نظام المشاهدات هذه تشمل و. متنوعة تعليمية مواقف  في  تدور  التي التعليمية  والخبرات
 المالحظة المتكون  تتحرى أن على األطفال، مع المربيات ودور بها، اإلنسانية والعالقات وأنشطتها
 أن المالحظة  أثناء  في  للمربية  ويمكن  هذا فورا، مالحظاتها وتسجل المربية مع وتنسق الدقيقة
:   التالية الجوانب  تغطي  أن  يمكن  والتي  الغرض لهذا  مصممة  مالحظة  بطاقة  يستخدم
 االنضباط -  وأنواعه  التعزيز  أساليب -  اللفظي  التفاعل -  الصفي التفاعل -   المربية  شخصية
  طرح -   التدريس  طرائق-   التعليمية  الوسائل -  والنهائي  المرحلي  التقويم -  الصفي والنظام
  . األطفال  سلوك -   الوقت  توزيع  - وأنواعها  األسئلة

  : المناقشة جلسة  - خامسا
  الدراسية،  الحصة  مشاهدة من  االنتهاء  فور  للمجموعة  جلسة  المشرف  يعقد  حيث
  هذه  وفي.  الدرس  حضورهم أثناء شاهدوه فيما  المعلمين  الطلبة  مناقشة  هو  منها  والغرض
 ومناقشتها،  عليها  والتعقيب مالحظاتهم،  إبداء فرصة  كافة  المجموعة ألفراد المشرف يتيح  الجلسة
  وتوجيه  نظرهم وجهات  إبداء على ويشجعهم مالحظاتهم، على نقدهم من  ويقلل  التوجيه  من ويكثر
  ).133 ،2005محمد، سهير السميع، عبد مصطفى(.(  أذهانهم  في  تدور  التي  األسئلة

 : األنشطة تنفيذ مرحلة – سادسا

 تكون  أن  بعد  وذلك الروضة،  في  التعليمية  والنشاطات المهام جميع  بتنفيذ المتكونة تقوم حيث
  :  لذلك الالزمة  المهارات  اكتسبت  قد

 تحقيق بهد التعليمي نشاطها في المربية تظهرها التي السلوكيات مجموعة بأنها المهارة تعرف و
 لفظية أو حركية أو انفعالية استجابات صورة في التدريبية الممارسات خالل من وتظهر معينة، أهداف
  ).2008 ،39الصيفي، عاطف.(المختلفة الظروف مع والتكيف األداء في والسرعة الدقة بعناصر تتميز

 :ما يلي   األنشطة تنفيذ مهارات و تضم 

 مهارة ،التعليمية الوسائل  توظيف  مهارة األسئلة،  طرح  مهارة الحافزة، التهيئة أو التمهيد -
 عبد محمد( إضافة إلى مهارات التفاعل الصفي  للدرس الزمنية  بالخطة  التقيد التعزيز،
  ).2002،65الرحمن،
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  : البناء والنقد التقويم مرحلة – سابعا
 المشرف قبل من الفعلي بالتدريس قيامه أثناء المتكون تقويم في العناصر عديد تدخل هنا و

 االستخدام الدرس، تحضير عناصر اكتمال مدى الشخصية، السمات:  منها نذكر  والمدير والزمالء
 استخدام حسن وتشجيعهم، التالميذ مناقشة حسن المادة، من التمكن الجيد، والعرض للسبورة الجيد

  .الدرس الفصل،تقويم إدارة في المهارة التالميذ، اهتمام إثارة التعليمية، الوسائل
  :  العملية للتربية الشامل التقويم مرحلة – ثامنا
 التربية سيرورة عن وشامل كلي تقويم لوضع المشرفين األساتذة و المتكونين بين اجتماعات عقد
 الصعوبات وأهم تتحقق، لم التي واألهداف خاللها من تحققت التي األهداف على وللوقوف العملية،
 ويتم المستقبل، في العمل أداء وتحسين الصعوبات لتذليل األهداف، تحقيق طريق في عثرة وقفت التي
  ).143- 2005،142 حوالة، سهير السميع، عبد مصطفى.( ومناقشتها األسئلة عديد بطرح هذا

  
  :األطفال رياض داخل األولى الطفولة مربية لمهام تحليل : ثالثا

  
  : التعلم بيئة تنظيم - 1    

  : التعليمية الوحدات  •
 ييسر التعلم لبيئة الجيد فالتنظيم الروضة لمعلمة المهنية المهام من التعلم لبيئة الجيد التنظيم يعتبر
 بها يهتم التي األنشطة لمالحظة كثيرة فرصا للمعلمة تسمح المحفزة ئةيالبو ،للطفل فعال تعلم أحداث
 أي عن الداخلي التقسيمو الشكل حيث من تختلف األطفال قاعةو ،اكتشافها في يرغب التيو الطفل
 " الوحدات " نظام على منهجها في تعتمد الروضةو ،فيها العمل لطبيعة نظرا ذلكو دراسي فصل

 أدنى كحد أسبوع من تتراوح لمدة استعراضه يتم معين موضوع اختيار في يتلخص الوحدات نظام و
  ). 50 ،2005 برو، آن جون(  أقصى  كحد أسابيع ثالث إلى

  : األنشطة بقاعة التعليمية األركان تنظيم •
 فيها يتوزع أركان إلى األطفال قاعة تقسيم ضرورة على الحديثة التربوية االتجاهات أكدت    

 هي األركان بهذه العمل فترة وتعتبر آخر لركن ينتهي  وحين بها، للعمل اختيارهم حسب األطفال
  .األطفال بها يقوم عمل اختيارات أكبر وتشمل اليومي بالبرنامج فترة أطول

 األطفال رياض يسود أن يجب الذي الذاتي التعلم لمبدأ تطبيق األركان في الحر العمل ويعتبر      
 حاجاته فتشبع حوله، من األشياء لكل ومتحمسا المسا بجدية به المحيطين مع الطفل فيه يتفاعل والذي
  .والحيوية بالعملية والممارسة بالعمل فيتصف االستكشاف في والرغبة والتجربة للتحرك
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 التعلم " طريقة فيها يتم والتي" التعليمية  األركان" على كبير بشكل يعتمد الوحدات نظام تطبيق إن 

 عليها بالتعرف الطفل ويقوم األركان في ةالمطلوب والنماذج الوسائل توفر المعلمة أن أي للطفل " الذاتي
  المرحلة هذه في للمعلومة الطفل تلقّي في األجدى هي الطريقة هذه أن وجد وقد بنفسه واكتشافها
 الصف في جزء أوسع في وتكون ،الصباحية  بالحلقة الروضة في اليومي البرنامج يبدأ  العمرية

  فيها األطفال مع والتاريخ والغياب الحضور استعراض ويتم األطفال مع دائرة في  المربية فيه تجلسو
 في األطفال مشاركة على الطرح ويعتمد مسبقا تحضيره تم الذي الحلقة موضوع المربية تطرح ثم

 بتجربة أمامهم تقوم أو,,  بأنفسهم للمعلومة التوصل من تمكنهم أسئلة تسأل  حيث المعلومة استخراج
 كبيرة مهارة األركان في األطفال عمل ويتطلب توصيلها المراد الفكرة الطفل خاللها يالحظ عملية
 الدقيق العلمي التخطيط مهارات في متمثلة المنشودة التربوية األهداف تحقق كي المربية من ودقيقة
  .)2007،22فهمي، ناهد.(المرغوبة النتائج إلى تصل حتى

  
 

  : الروضة في األطفال تنظيم -2  
   :األساليب هذه ومن روضة لكل المتبعة للفلسفة وفقا األطفال لتنظيم المتبعة األساليب من العديد هناك  

 للعمر وفقا األنشطة قاعات على األطفال توزيع يتم حيث:  الزمني العمر وفق األطفال تنظيم •
  .واالنفعاالت والحاجات االهتمامات في متقاربين لجعلهم الزمني

 في أطفال كأنهم  والسادسة الرابعة بين ما مختلفة أعمار من األطفال تنظيم أي:  العائلي التنظيم •
 الكبار يمارس وكذا سنا، منهم األكبر من األصغر يتعلم كي صغير واآلخر كبير بعضهم واحدة أسرة
 .عملها في المعلمة يساعدون وهنا التعلم، في الصغار ويساعدون القيادة أدوار

 فصول إنشاء فيتم العائلي التنظيم وو الزمني  للتنظيم  وفقا التنظيم يتم وهنا: المتوازي التنظيم •
 والموسيقية الرياضية األنشطة بعض في ويتشاركون والكبار الصغار األطفال من لكل متوازية
 ونمط التقليدي، النمط الجماعي، النمط:  هي أنماط لثالثة وفقا وهذا:   األنشطة تقديم أثناء.والفنية

 ).162- 2007،161فهمي، عدلي.(الصغيرة المجموعات
 

  :  الوقت تنظيم -3
 والمتكاملة المتنوعة األنشطة تقديم  يتم حيث المتكامل اليوم نظام إتباع إلى الحديثة الروضات تتجه  
 النظام هذا ويتيح واضحة، فواصل وجود دون شخصيته جوانب جميع في الطفل لتنمية تسعى التي

 األنشطة، اختيار حرية للطفل يتاح كما الخاصة، بسرعتهم باألنشطة للقيام لألطفال الكافية الفرصة
 تنظيم يومية خطة عمل من فالهدف آلخر، نشاط من لالنتقال وقته لتنظيم الطفل توجه أن المربية وعلى
 المربية وتضع االعتبار، موضع الطفل واهتمامات حاجات يضع ال صارم بنظام إلزامه ال الطفل وقت
 واألنشطة والعقلية، الحركية واألنشطة الجماعية واألنشطة الفردية األنشطة بين اليوم لتنظيم خطة
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 العضالت حركة على تعتمد التي باألشياء الفردي باللعب الطفل يبدأ البداية ففي والموجهة، الحرة
 المعلمة من ويطلب األطفال من مجموعة فيها يشارك التي األنشطة على يقبل ذلك وبعد الكبيرة،
  .توجيههم

  
  :  المنزلية الواجبات جدول -4
 التي التي المنزلية األعمال الجدول هذا ويبين بها، القيام الطفل من يتطلب التي الواجبات وهي  
 تقديمه الطفل وعلى المنزلية الواجبات كراس طفل لكل يخصص وقد األسبوع، خالل المعلمة تعطيها
 اتصال على الوالدين أن إلى االطمئنان يمكن حتى عليه، أحدهما توقيع على ويحصل والديه إلى يوميا
 له ينظم ألنه للطفل مفيد الدفتر وهذا المنزل، في أبنائهم أداء يتابعون وأنهم الروضة، بعمل مستمر
 والروضة األسرة بين الروابط تعزيز في ويزيد التعلم، فاعلية من يزيد ألنه وللمعلمة المنزلي نشاطه
  ).2007،264فهمي، عدلي.(والمربيات األمور أولياء وبين

  
  :  الروضة في والمجالس وللجان السجالت تنظيم - 5

 بالروضة العمل سير حسن في تسهم التي التنظيمية اإلجراءات من مجموعة إلى المربية تحتاج    
 والمجالس واللجان السجالت تنظيم الروضة معلمة تراعي أن وينبغي المسؤوليات، تحديد طريق عن
  : يلي ما والمجالس السجالت هذه بين ومن
   الروضة سجالت  •
 على الناجحة المربية وتحرص للروضة، ترد التي المعامالت بها تسجل التي الملفات مجموعة هي

  المتصلة الوثائق السجالت هذه تودع وأن معين، بموضوع منها كل يختص وأن سجالتها تنظيم
 إليها والرجوع بها االحتفاظ يمكن حتى وذلك لمحتوياته قائمة منها سجل لكل يصدر وأن بموضوعها

 الكتب سجل - العهد سجالت - والوارد الصادر سجالت:  السجالت هذه أهم ومن األمر، لزم إذا
  – الروضة جمعيات سجالت -  التوجيه سجالت -  المدرسية

  :  الروضة في اللجان •
 الروضة ساحة وفي األنشطة قاعات داخل النظافة على اإلشراف ومهمتها النظافة لجنة في تتمثل و  

 الروضة وإلى من األطفال وانصراف دخول على اإلشراف ومهمتها النظام لجنة وكذلك ومرافقها،
 للمواصفات الغذاء ومطابقة المطعم نظافة من التأكد إليها وتعهد التغذية على اإلشراف لجنة وكذلك
  .طفل لكل المقدمة والمقادير ةالصحي
 ،عدلي فهمي  عاطف( اآلباء مجالسو الروضة مجلس في تتمثلو : الروضة في المجالس   •

2004، 45-66(. 
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   :طفل الروضة  تعلم وتقييم  تقويم - 6
  :  التقويم –أوال
  :  الروضة في التقويم مجاالت   •

 للتقويم تخضع أن يجب التي العناصر من كبير عدد من الروضة في التربوية العملية تتكون    
   حولها، من بالبيئة وعالقاتها وطرقها ومناهجها أهدافها في ومتغيرة معقدة عملية التربية ألن باستمرار

  : تقويم إلى تحتاج التي المجاالت أهم يلي فيما و
    :  يلي ما األهداف تقويم ويتضمن    : الطفل تعلم أهداف تقويم – أ      
 .األمور أولياء وتطلعات المجتمع واحتياجات األطفال بقدرات الهدف وارتباط عالقة •

 .وطبيعتها المتنوعة باألنشطة الهدف عالقة •

 .سلوكية أو أدائية أو إجرائية مستويات إلى الهدف تحويل إمكانية مدى •

 . المستويات تلك تقويم أو قياس إمكانية مدى •

  
  :  األنشطة برامج تقويم – ب

 ولتقويم ومتدرجة منظمة بطريقة األطفال لدى تعلم إلحداث فعالة وسيلة هو األنشطة برنامج  
  : يلي ما على التعرف من بد ال األنشطة برنامج
 .للطفل بالنسبة حيوية حياتية مواقف توافر مدى •

 .المجتمع لحاجات البرنامج استجابة مدى •

 . وقدراتهم استعداداتهم وتنمية ذواتهم وتحقيق األطفال نمو لمتطلبات البرنامج استجابة مدى •

 .ومعنويا ماديا الطفل بيئة تطوير على البرنامج أنشطة انعكاس مدى •

 .والمساواة والعدالة كالحرية العليا اإلنسانية والمثل للمبادئ البرنامج أنشطة تنظيم مدى •

 من والوسائل األساليب من عدادا لألطفال المربيات تقويم يشمل و  : تطورهمو األطفال نمو تقويم – ج
  :  أهمها
 .األنشطة تقدم أثناء التغيرات وتدوين المالحظة -

 .المختلفة اإلختبارات -

 . البرنامج في المتضمنة األنشطة ممارسة أثناء الطفل إيجابية تقدير -

   : الروضة في المستخدمة التقويم لوسائ إعداد مراحل •
 التقويم لخطة العامة المالمح وتحديد العمل خطوات تنظيم منها الهدف مراحل بعدة التقويم يمر

  :  المراحل هذه أهم ومن
  : الهدف تحديد. 1
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 أو المجال بنود مالحظة فتستطيع تقويمه، يتم لما تماما مدركة المربية يجعل الهدف تحديد إن    
 جوانب على والتعرف التقويم في ايجابية لنتائج الوصول في كثيرا يساعد وهذا تقويمه المراد الموقف

  .الطفل نمو
 : التقويم وسائل اختيارو إعداد .2

 التقويم، لموضوع المالئمة والوسائل األدوات الختيار والفحص الدراسة على المربية تعتمد
 صحيحا استخداما استخدامها على التدريب ضرورة األدوات هذه إعداد ويتطلب التقويم، أدوات وإعداد
 للحصول ضمانا التقويم وسائل إعداد عند بالمختصين االستعانة وينبغي التنفيذ، قبل سالمتها من والتأكد
  .  النتائج أفضل على

 : النتائج تفسير .3

 وتحليله الراهن الوضع بدراسة وتقوم األهداف، الروضة مربية تراجع أن بعد تتم مرحلة هي و
 التقويم نتائج مقارنة أمكن ذلك لها تم فإذا سليمة، بطريقة المقوم المجال تشخيص من تتمكن حتى

 والتنفيذ العمل خطة أن على ذلك دل الموضوعة األهداف مع متفقة النتائج كانت فإذا باألهداف،
 ذلك فيكون األهداف مع متفقة غير النتائج كانت إذا أما فيه، المرغوب االتجاه في االتجاه في يسيران
 مما األهداف هذه تحقيق دون يحول التنفيذ أو الخطة في اضطراب أو نقص  أو خلل وجود على دليال

  .تبديله أو األنشطة برنامج تعديل يتطلب
 : المتابعة.4

 المحيطة الظروف دراسة استمرارية هذا ويعني معين هدف تحقيق من التأكد إلى تهدف هي و
 على والعمل الطفل نمو في القوة جوانب متابعة تستمر التقويم نتائج ضوء وعلى التقويم، بمجال
 تكون وهكذا عالجها على والعمل الطفل نمو في الضعف جوانب ومتابعة منها واالستزادة تدعيمها
  ).2010،127الواحد، عبد داليا متولي، محمد. (ذاتها التقويم لعملية استمرارا المتابعة
  :التقويم أنواع •
  : البنائي التقويم -

 يعتبر وبذلك, التعلم عملية خالل مستمرا ويكون, األنشطة عناصر تعلم وإتقان تقدم مدى يقيس
 البنائي والتقويم. المرجوة لألهداف وصوال مسارها تصحيح على ويعمل التعليمية للعملية مكمال جزءا
 تعلمه يتم لم وما,  جيدة بطريقة تعلمه تم ما ويوضح,  لنفسه بالنسبة الطفل وسلوك أداء مدى يقيس
  .المناسب العالجي التعليم وتقديم,  أطفالها تعلم أخطاء تصحيح المعلمة تستطيع لكي
o النهائي التقويم: 

 أساسها على يمكن بيانات وإعطاء األنشطة من المرجوة األهداف تحقق مدى لمعرفة يستخدم و
 إلى للتقويم فيها التربوي العمل يخضع أن بد ال مرحلتان وهناك األنشطة، تخطيط ويعاد يعدل أن

  : مرحلتين
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 على البداية منذ المعلمة تتعرف أن بها ويقصد,  المنهج تنفيذ في البدء قبل هي : األولى لمرحلةا -
 المنهج أن يفترض التي السابقة خبراتهم ونوعيات,  الروضة ألطفال العقلية والعمليات القدرات مستوى

  . وثراء عمقا وتزيدها لتكملها ستأتي جديدة خبرات من يحويه وما
 ويقصد, النهائي التقويم عملية تعقب التي المرحلة تلك أي, المتابعة مرحلة هي :الثانية المرحلة -
  ).203-2007،202محمد، منى. (تعلمه تم ما بحصيلة الطفل احتفاظ على الوقت اثر على التعرف بها

  
  : الروضة لطفل المناسبة التقويم وسائل •

  : المنظمة المالحظة – 
 وتفاعله التعليمية البرامج في المتضمنة األنشطة على إقباله ومدى الطفل سلوك تسجيل هي المالحظة  

 وبطريقة دقيق بشكل المالحظة تتم أن ويجب للمهارات، إكتسابه ومدى ومعلمته، زمالئه مع
 تسجيل ويتم األحكام، وإصدار النتائج استخالص على تساعد منظمة بطريقة وتدون موضوعية،
  .المراقبة تحت أنه الطفل إشعار وبدون بطاقات في المالحظات

 والحركي الجسمي النمو المعرفي، العقلي النمو مالحظة:  إلى المالحظة مجاالت تقسيم يمكن و
 )189 ،2007محمد، سهام.(االجتماعي النفسي النمو والمهاري،

  :    المنظمة المالحظة وسائل
 :  القوائم

 مرحلية صغيرة أجزاء إلى تقسيمها يمكن والتي للطفل العملية المهارات تقييم في القوائم تستخدم
 يستخدم ال لذا عدمه أو الطفل سلوك حدوث تباين في وتستخدم العملية المهارة تكون فإنها جمعت وإذا
  . حدوثه كمية أو السلوك نوعية قياس حالة في

 : القوائم تصميم

 في حدوثه لتوقع تبعا( متتابع تسلسل في المهام ترتب ثم – جزئية مهارات إلى المهارة تحلل حيث
  )).136 - 2010،127الواحد، عبد داليا متولي، محمد( .المهمة حدوث وتسجيل)  العادية الظروف

  المتدرجة التقدير مقاييس

  : رئيسيتين حالتين في العملي الطفل سلوك تقييم في يستخدم و
 .السلوك نوعية بيان -1

  .حدوثه درجة -2
 : القصصية السجالت

 وثيقة صلة ولها معه تجري يومية أحداث أو الطفل سلوكيات من معينة لسلوكيات وصفا تعطي
 المناسب والشكل المناسب الوقت في استخدمت وإذا الشخصي نموه على تأثير ولها اليومية بحياته
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 السلبي سلوكه توضح طفل مع جرت يومية ألحداث موجز تسجيل:  مثال الموضعية من بنوع  فسرت
  . األسباب على التعرف بعد سلوكه لتعديل التربوية المساعدة تقديم ويتم األسباب على التعرف ويتم
  : القصصية السجالت استخدام كيفية

 .مسبقا المعلمة ستالحظه الذي السلوك نوع تحديد يجب - أ

 .بموضوعية الحكم يتم حتى  كاف بشكل السلوك تسجيل - ب

 .عالجية وتوصيات تفسيرا وتقدم فورا مالحظاتها المعلمة تدون - ت

 .للسلوك وااليجابية السلبية الخصائص على التعرف - ث

  . مختلفة ومكانية زمنية ظروف وفي الواحد للسلوك مرات عدة المالحظة تتم أن يجب - ج
  :  يلي ما مراعاة يجب و

 .ومفيد موجز الوصف -1

 ). مالحظته تم وما بالطفل السابقة معرفتها بين المعلمة تخلط ال(  األحداث تفسير -2

 .وهادفة موضوعية للسلوك العالجية المقترحات تكون -3

 .لعالجه التوصيات واقتراح وتفسيره السلوك وصف إى الصفحة تقسيم يتم -4

 .المالحظة معلومات سرية -5

  : البيانية المشاركة جداول    
  .واحد آن في طفل من أكثر لمالحظة تستخدم

 جداول وتنقسم األنشطة خالل طفل كل مشاركة مدى على التعرف:  المالحظة من الغرض -
  : رئيسيين نوعين إلى البيانية المشاركة

 فراغات ترك ويتم النشاط في المشاركين األطفال أسماء كتابة يتم أين:  البسيطة العددية الجداول
  .الطفل فيها يشارك التي المرات عدد فيها ليدون إسم كل بجانب
  .طفل كل مشاركة مدى توضح كما النشاط أثناء األطفال أماكن تبين:  التصويرية الجداول

   : الروضة طفل عن التقارير كتابة •
 في رغبته وألن اللغوية قدراته لضعف نظرا الحركي، بنشاطه نفسه عن الطفل يعبر ما كثرا  

 متكاملة وجهة من معينة دالئل خالل من لسلوكه أفضل فهم يجب ذا وملحة، قوية بالغير االتصال
 ونشاطه الطفل تصنف ملحوظة وكل غيره مع بمقارنته معرفته من أفضل وهذا الطفل،  لشخصية
  .ومنفصلة دقيقة تكون أن ويجب
 واألشياء الناس ومع الروضة داخل استجاباته عن عنه،و الملحوظات لتجميع طفل لكل بطاقات ووجود
     .واآلخر الحين بين وذلك الطفل به يقوم عما مفصال يوميا تقريرا نأخذ أن الضروري ومن

  : وتصرفاتهم األطفال سلوك بمالحظة المتعلقة التقارير كتابة ي تفيد التي اإلرشادات بعض هذه و
 .التقارير كتابة في البدء قبل منهم كل لتعريف الروضة في طفل كل اسم أعرف - أ
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 .التقارير كتابة فيه تبدأ الذي الوقت من تأكد - ب

 له قيل ما وكل قاله أو لطفل فعله ما كل فتدون فيها الطفل راقبت التي للحالة وصفا التقرير يتضمن أن - ت
 ... ).الجسم، حركات الوجه، تعبيرات الصوت، نبرات( دقيق بشكل ألجله عمل أو

 .الطفل احتياجات على التعرف نستطيع التقارير هذه خالل من - ث

  :                                                                   التقارير لبعض نماذج وهذه
 : اليومية التقارير  .1

 لجميع وصفا يتضمن كما موضوعية وبطريقة معينة زمنية لفترة الطفل نشاط عن مفصل كشف هو 
 وشامل واف بشكل تكتب أن المربية من المطلوب ألن التقارير أصعب من وهذا وتصرفاته أفعاله
   وصفه تناولت الذي بالموقف يوحي حيا وصفا

  : القصصي التقرير .2
 ملحوظات منها كل يتناول تقارير عدة تسجل حيث,  معينة سلوكية حادثة عن تقرير وهو    
 خالل الطفل نمو يكشف انه النوع هذا فوائد ومن,  كامل دراسي فصل خالل,  الحادثة هذه عن موجزة
  .معينة فترة

 هذه تستخدم وقد, ما بنشاط عالقة له معين سلوكي مظهر عن تقرير كتابة وهي:  االنتقائية الطريقة
 الثقة نمو دراسة وفي,  الزمالء ونحو,  واأللعاب األدوات نحو الطفل استجابة لدراسة الطريقة
 تستخدم كما,  وافيا تحليال تستدعي معينة سلوكية أنماط دراسة أو,  والمبادرة النفس على واالعتماد
 نانعد عدس، محمد.(والحاجات الفردية الفروق معرفة أو المناهج وضع في منها لالستفادة
  ) 235- 1999،234مصلح،

  : التراكمي التقرير_ 
 دخوله بداية من التقارير وضع في بدأنا فإذا الطفل نمو عن مفصلة صورة التراكمي التقرير و  

 تتضمنها التي والمعلومات المستقبل في الدراسي تحصيله على فكرة تكوين النهاية في استطعنا الروضة
 وكذلك لها، واستخداماته األدوات لمختلف واستجاباته وقدراته الطفل حاجات تصف التقارير هذه

 وفي سلوكه، تعليل في فائدة له هذا وكل نفسه، تجاه وشعره اآلخرين مع بها يتفاعل التي األساليب
  . حد أقصى إلى وإمكاناته لقدراته وفقا طفل كل لتنمية برنامج بناء نستطيع ضوءه

  :  إلى تصنفو : االختبارات  *  
  .للطفل الدراسي التحصيل سقيا إلى تهدف: التحصلية االختبارات -
  .االجتماعي تكيفه ودرجة ميولهو استعداداته قدراتهو الطفل ذكاء عن الكشف:  النفسية االختبارات -
  ).93 -78 ،2004فهمي، عدلي.(معين عمل أداء على قدرة قياس:  األداء اختبارات -
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   : الروضة طفل تقييم  -  ثانيا
 يأتيو ) التعلم مدخالت( تعلمه في تتدخل التي العوامل على الحكم إصدار يعني الروضة طفل تقييم    
  : التالية بالسلسلة العالقة تمثيل يمكنو ،) التقويم(  العالجية البرامج تقديم عملية بعد
  .) العالجية البرامج تقديم(  تقويم ←) النتيجة على الحكم إصدار( تقييم ←) اختبار(قياس
  : هي أنواع 4 إلى التعليمي الموقف وأثناء وبعد قبل الطفل بها يمر التي التقويم أنواع تصنيف يمكن و

 .له التعليمية البرامج تقديم في البدء قبل الطفل حالة تقويم -

 . والتعلم التعليم مواقف أثناء الطفل تقدم تقويم -

  التعليمو التعلم مواقف نهاية في الطفل نمو تقويم -

 .)159-2003،158: مسعد رمضان متولي، محمد..(تعلمه أثناء الطفل مشكالت تشخيص -

  
  : السلوكية لألهداف المربية صياغة -7

 لتحقيق المناسب النشاط إختيار ثم األهداف صياغة هي األنشطة تخطيط في األولى الخطوة إن
 تعلم وأساليب طرق من تتضمنه بما ،الطفل إمكاناتو لقدرات مناسبة استراتجيات واختيار ،،الهدف
 في المتاحة البشريةو المادية اإلمكانات ضوء في المرجوة األهداف تحقيق إلى تؤدي تعليمية ووسائل
 بيئتهم مع التكيفو للتفاعل متكامل إعداد الطفل إعداد إلى األولى بالدرجة تهدف فالتربية ،الروضة

 إلى الروضة تسعى التي السلوك في التغيرات أنواع يمثل - أنه السلوكي الهدف يعرف و.مجتمعهمو
  "   الطفل في إحداثها

 يتعلمه أن نرغب أداء  صورة في التعلم نواتج وصف من بوضوح الهدف ديتحد يمكن لذا
 يتمكن أن الضروري ومن ،الروضة توفرها التي التربوية الخبراتو لألنشطة التعرض نتيجة الطفل
 في تظهر التي.التعلم عملية نواتج هو فالهدف ،تحقق قد الهدف أن نقرر أن قبل األداء هذا من الطفل
  ).2010،36الواحد، عبد داليا متولي، محمد(. الطفل أداء

  
  :صغيرة مجموعات فيو الفرديةو الجماعية لألنشطة المربية تقديم مهارات -8
  :  منها الروضة داخل لألطفال التقسيمات من العديد هناك 

 .المستقل الفردي للتعلم األطفال تنظيم -

 .الخاص للتعلم األطفال جماعات تنظيم -

 .المباشر الجماعي وشبه الفردي للتعلم األطفال تنظيم -

 .الموجهة الجماعية للمناقشة األطفال تنظيم -

 .الصغيرة المجموعات ونقاش التنافسي الفردي للتعليم األطفال تنظيم -

 .معينة بمهام للقيام مجموعات شكل على األطفال تنظيم -
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  ).235-2007،233 محمد، منى.(المتداخلة المجموعات لنقاش األطفال تنظيم -
  

  : الروضة برامج تنفيذ أساليبو طرق –رابعا 
  : الروضة برامج تنفيذ أساليبو طرق اختيار محكات -1

 والروتين الملل يولد واحد أسلوب استخدام إن:  البرنامج تنفيذ أساليبو  طرق في التنوع –
 واستعداداتهم وقدراتهم األطفال لدى الفردية الفروق يراعي أساليب عدة استخدام بينما األطفال  لدى

  .خاصة بطريقة الطفل يتعلم بأن ويسمح
  .السلوكية باألهداف وثيقا  ارتباطا ومرتبطة متكاملة األساليبو الطرق تكون أن يجب –
 التعزيز أساليب وتوفير دافعيته بإثارة االهتمام يجب لذالك التعليمية العملية محور هو الطفل –
  .التعليمي الموقف في االيجابية والمشاركة للتعلم الدافعية المناسبة
 والمتدرجة، القصيرة األعمال من بسلسلة األطفال قيام طريق عن المتدرجة النجاح سبل توفير –

 على الطفل لمساعدة قصيرة التعلم مدة تكون أن يجب كما الطفل، وإمكانات حدود في خطوات عبر أي
  .المهام تحليل طريقة باستخدام والتركيز االنتباه
 وعدم وسرعته طفل كل قدرات حسب األنشطة تقدم أي:  األطفال بين الفردية الفروق مراعاة -
  .بآخر طفل كل مقارنة

 تجعل الطفل بحاجات فاالهتمام:   الروضة طفل حاجات األنشطة تنفيذ أساليبو طرق تلبي –
 الحياتية، واالتجاهات المهارات ويكسبه الجهد، من المزيد ويبذل قوي بدافع األنشطة على يقبل الطفل
 عن للتعبير والحاجة النفس، على لالعتماد والحاجة للنجاح الحاجة:  في الروضة طفل حاجات وتتمثل
  .الذات

 أطول ذهنه في وتعلق واضح معنى للطفل تعطي كيي:  المباشرة الحسية الخبرات بتقديم تهتم –
  .بالملل إحساسه من وتقلل النشاط ممارسة في الطفل وتحبب ممكنة فترة

 للنجاح الطفل حاجات البرامج تنفيذ وأساليب طرق  تشبع عندما :  للطفل المتعة تحقيق –
  .للطفل حقيقية متعة إلى يؤدي فهذا اليومية حياته في الطفل يحتاجها وسهلة بسيطة أنشطة لتضمينها
  .واألمن السالمة توفر

  

 : الجماعية البرامج تقديم وأساليب طرق   -2

 التواصل  اتجاه يكون وهنا التعليمية المادة محتوى عرض في واألسهل األسرع األسلوب وهو 
  :  ذلك أمثلة ومن لألطفال المعلمة من واحد
  .األطفال قصص تقديم في العرائس مسرح استخدام •
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 بعض تنمية في كبيرة فاعلية ولها الروضة بأهداف مرتبطة تكون  التلفزيونية البرامج استخدام •
 أن يجب ما إلى نظرهم وتوجيه  األطفال فعل ردود مراعاة يجب لكن األطفال لدى المعرفية العمليات
 .الروضة برنامج لخدمة البرنامج مشاهدة بعد األسئلة بعض طرح يجب كما عليه يركزوا
 

  : الفردية البرامج تقديم وأساليب طرق - 3
 هو المعلمة دور ويكون السابقة وخبراته األطفال وقدرات احتياجات مع يتناسب البرنامج ويكون  
 الموقف وإثراء وتوجيه تنظيم خالل من وذلك التعليمية والمادة الطفل بين تفاعل وخلق التوجيه
 بين العقلية القدرات اختالف إلى األسلوب هذا ويرد البدائل، وتوفير الطفل يتناسب بما وتعديله التعليمي
 البرامج هذه تقديم ويتم األخرى الطريقة من أسهل معينة بطريقة يتعلم األطفال أحد أن كما األطفال،

  .  السابقة وخبراته ومهاراته قدراته حيث من طفل كل حالة تشخيص خالل من
  

  :   صغيرة مجموعات في البرامج تقديم وأساليب طرق  - 4
 ويحترمون  البعض بعضهم بمساعدة يتعلمون حيث  أطفال)   7 – 4(  مجموعة كل تضمو    

  : يلي فيما يتمثل هنا المعلمة دور أما  بينهم المتبادلة الثقة وتزداد زمالئهم في والضعف القوة جوانب
  .الالزمة المواد إعداد األطفال، توزيع المجموعة، حجم الهدف، تحديد:  التخطيط -
  .األطفال مسؤولية تحديد وو المتبادل االعتماد وتكوين المهام شرح طريق عن:  المهام تنظيم -
 تساؤالت على واإلجابة المساعدة وتقديم لألطفال التعاوني السلوك مراقبة:  التدخلو المراقبة -

  .واستفساراتهم األطفال
  : أما مجموع األساليب فهي 

  .سابقا شرحه سبق وقد:  التعليمية األركان خالل من التعلم أساليب –
 التعزيز لوجود دافعيته من ويزيد الروضة طفل تعلم في األساليب أنسب من وهو:  اللعب أسلوب –

 لموقف مبسط عملي نموذج وهو اللعب سير تنظم التي قوانينه له نشاط إال هو ما فاللعب الفوري
  .واألفعال األدوار من  مجموعة في المشاركة في األطفال تدفع الحياة في حقيقي

 األشياء دراسة تتم وهنا الروضة خارج هادفة لزيارة منظم تخطيط هي الرحلة : التعليمية الرحالت –
 فيها تتوفر أن ويجب اليومية بالحياة المرتبطة الواقعية الخبرات الطفل ويكتسب الطبيعية بيئتها في

  :  التالية الشروط
  .واضحة تربوية أهداف للرحلة تكون أن -
  .األخرى التعليمية الوسائل باقي طريق عن عليها الحصول يصعب تربوية خبرات توفير -
  .الروضة بأنشطة مرتبطة تكون أن -
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 وأحد باالستكشاف التعلم في الطرق وأحد بالبيئة مباشر اتصال أنها في الرحالت أهمية  تتجلى و
 العينات وجمع قرب عن والمشاهدة للمالحظة الفرصة للطفل تهيئ البيئية للتربية العامة المظاهر
 قيم لها ذاتية أنشطة ممارسة الطفل يستطيع كما المختلفة، البيئة عناصر بين العالقة بنفسه فيكتشف
 واكتساب وقدراته مواهبه وتنمية ذاته تحقيق خاللها من يستطيع واجتماعية وخلقية وإبداعية تعبيرية
  ).2007،214 محمد، منى.(المهارات من العديد

  
  : األهداف تحقيق زاوية من الروضة طفل برامج تقديم أساليبو طرق -   5

 لمساعدة الروضة معلمة تتبعها التي اإلجراءات هي الروضة طفل برامج تقديم أساليبو  طرق  
 المسطرة األهدافو البرنامج تقديم طريقة بين وثيق ارتباط فهناك ،البرامج تلك أهداف لتحقيق أطفالها

  :  تحقيقها على البرامج هذه تعمل التي األهداف عن أما ،له
  : يلي كما تحقيقها المراد لألهداف وفقا الروضة طفل برامج تقديم أساليبو طرق تصنيف يمكن و
  
  :  المعرفية  باألهداف المتعلقة األنشطة لبرامج الروضة معلمة تنفيذ مهارات -أ

  :  هماو للحقائق تجريد باعتبارها المفاهيم لتعليم طريقتان هناك
 التشابه أوجه الطفل مالحظة ثم الطفل على الحقائق مجموعة عرض: االستقرائية الطريقة -

 إلى التوصل ثم المقارنةو المالحظة على الطفل يدرب األسلوب هذاو المفهوم إلى الوصول ثم بينها
  .بالحقائق المفهوم ربط ثم المفهوم

 هذاو البئة في الموجودة الحقائق تصنيف إلى المفهوم من االنتقال وهو:  االستنباطية الطريقة -
 المفهوم هذا تطبق ثم المفهوم إلى تخلص ثم قليلة أمثلة بعرض المعلمة فتبدأ التعلم قتو يوفر األسلوب

 .جديدة أمثلة على

 لغة استخدام من البدو بالكالم ما شيئ عن ليعبر يفكر ألن يحتاج الطفل إن:  النقاشو الحوار -
  .الطفل به يفكر ما حول الراجعة التغذية من الكثير منه المعلمة تتلقىو الطفل يفهمها

 الكتشاف حواسه يستخدم حيث للطفل المعرفي البناء يثري الذي الموجه : االكتشاف أسلوب -
  . التعليمي الموقف حول وإيجابية فاعلية أكثر الطفل يكونو ،بيئته

  
  : الوجدانية باألهداف المتعلقة األنشطة لبرامج الروضة معلمة تنفيذ مهارات -بـ

 بأسلوب الهامة القيم األطفال إلكساب تهدف التي ةهادفال ةتربويال أحداألساليب  المسرح يعتبر 
 على يعملو ،األطفال مواهب اكتشاف على يساعد التمثيلو ،العقلية قدراتهم يناسب  بسيطو مرح
 الثقةو السليم النطق على األطفال يدرب التربوي فالتمثيل ،بها  يقومون التي األدوار خالل من تنميتها
 مواقف مع التفاعل للطفل يتيح كما ،األطفال بين اجتماعية عالقات تكوينو التعاون روح ينميو بالنفس
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 أن في يرغب التي الشخصية يجسد التمثيل خالل من الطفل أن كما ،الحياتية للمواقف مشابهة حياتية
 ركن في التفاعل أنماط أحد اإليهامي التمثيلي اللعب يعتبرو ،تلقائي بأسلوب زمالئه باقي على يعرضها
  .معها التعامل خالل من مختلفة أشياء على الحياة عنصر فيضفي الطفل خيال على يعتمد حيث األسرة
  

  : المهارية باألهداف المتعلقة األنشطة لبرامج الروضة معلمة تنفيذ مهارات - جـ
 يمارس اآلخرو النشاط غرفة في يمارس بعضها حركية النفس األهداف لتحقيق متعددة طرق هناك

 الحواس بتنمية تهتم األنشطة هذهو ،جماعي بشكل اآلخرو فردي بشكل بعضها ،الروضة فناء في
 بتنمية تهتم التي المتنوعة األنشطةو اللصقو القص ألعابو التلوين خالل من حركي الحس التوافقو

 في الطفل تعلم تنظيم يتم حيث المهمة تحليل أسلوب:  األساليب هذه بين منو الحركية المهارات
  :التالية الخطوات إتباع المعلمة على يجبو الهدف يتحقق حتى الخطوات  من متدرجةو قصيرة سالسل

  .المهمة الطفل يؤدي ثم للطفل تعليمها المراد المهمة تعرض -
 .لفظي تنبيه أو نموذج شكل على الضرورة عند الطفل أداء تقويم -

 هذا مزايا منو الضرورة دعت إذا السابقة الخطوات المعلمة تعيدو باستقاللية المهمة الطفل يؤدي    
 كما المهمة، أداء أثناء الخاصة رعتهلس وفقا طفل كل يتحرك حيث الذاتي التعلم عملية تيسير األسلوب

 هاما دورا بالمالحظة التعلم ويلعب. المهارات تعلم في السير وخطوات البداية نقطة متناهية بدقة تحدد
 عرض يتم أين النمذجة بواسطة تعزيزه، تم إذا أفضل التعلم ويتم والمهارات، السلوك أنماط تعلم في

 التعليمات بإعطاء المعلمة وتقوم الطفل أقران أو المعلمة بواسطة تقليدها الطفل من يطلب ثم المهارة
 التفكير الطفل يتعلم هنا ومن المهمة أداء أثناء مرتفع بصوت التفكير أي مرتفع بصوت والتشجيع
  .السليم
 بيئة من الحركية األنشطة بممارسة يتصل ما كل في لألطفال واألمان السالمة شروط توفر يجب و
 ). 112- 2007،104محمد، سهام.(اللعب وأدوات فيزيقية

  
   األنشطة محتوى تنظيمو الختيار الروضة معلمة مهارات -خامسا

  : المحتوى اختيار –1
 مهاراتو عمليات يتضمن كما معارفو حقائق من التربوي البرنامج أو المنهج محتوى يتكون  
 هذه المحتوى وجوانب بالطفل مرتبطة وقيم اتجاهات تشمل كما ،واستنتاجات قياساتو مالحظاتو

 وعمليات معارف من الجوانب هذه لها الطفل بها يمر خبرة وكل  المنهج، في ومتماسكة مترابطة توجد
 فهم على حركي النفس والجانب والوجداني المعرفي بالجانب يسمى ما أو وقيم واتجاهات ومهارات
  .المنهج تخطيط عند االعتبار بعين يأخذ أن يجب هذا بساطة في اليومية حياته مواقف
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 في تسهم وبالتالي إدراكه مجال في يقع وما الطفل بيئة تناول ضرورة على المناهج علماء يؤكد و  
  .معها التوافق ثم ومن ومجتمعه بيئته مع التفاعل على الطفل قدرة زيادة في
  : هي سمات ثالث بها تتوفر أن ينبغي للتعلم قابلة المعرفة تكون لكن و  

 أن كما ويسر بساطة في اليومية حياته مواقف فهم على الطفل يساعد : التحليل في البساطة -
 .الفهم على يساعد مفاهيمي إطار في المعرفة عناصر تجميع

 تركيبات لتكوين المعرفة عناصر بين العالقات عن يكشف وذلك:  التركيب في التناسق -
 . متكاملة حياتية مواقف في الستخدامها العلم فروع بين المعارف تكامل يوضح وهذا متماسكة، معرفية

 وممارسة استخدام إلى يؤدي عناصر بين دينامكي تفاعل هناك:  )الدينامية( التفاعلية -
 .جديدة معرفية أبنية وتكوين عقلية عمليات

 في للطفل المقدمة المعارف بتوظيف االهتمام من بد ال األطفال رياض مناهج تصميم عند و -
 هو ومجتمعه الطفل بيئة تكون حيث متكاملة معارف تقديم يجب كما ومجتمعه وبيئته اليومية حياته
 ).148 ،2004عدلي، عاطف. (وإمكاناته الطفل قدرات مراعاة مع التكامل محور

-   
  : المحتوى تنظيم - 2

  : البرامج محتوى تنظيمات من نوعان هناك  
 : المنطقي التنظيم -أ 

 ومن المجهول، إلى المعلوم من  االنتقال: مبادئه أهم ومن وخصائصها المادة بطبيعة ويرتبط 
 المألوف، لغير المألوف ومن للمركب، البسيط ومن المباشر لغير المباشر ومن المجرد إلى المحسوس

 خلفية بمثابة تعتبر والتي لألطفال المعلومات تقديم يجب كما لألطفال التعلم عملية تيسر حتى وذلك
  .للطفل المعرفي البناء تكون جديدة أفكار إلى تتحول والتي لهم إدراكية
  :  السيكولوجي التنظيم  - ب

 محمد.(الموضوعات لتلك وحاجاتهم تقبلهم ومدى واستعداداتهم األطفال قدرات وفق المادة وتعرض  
  ).50-49 ،2010 الواحد، عبد داليا متولي،

  
  : الروضة لطفل األنشطة محتوى تنظيم اختيارو ضوئها في يتم التي المعايير - 3

 تراعي كما الطفل بيئة من حياتية مواقف بتضمينها البيئية الطفل باحتياجات تهتم بحيث -
 .بيئته في واالندماج التكيف على تساعده وبذلك العقلية قدراته

 بيئات من قادمون األطفال وأن خاصة السوية السلوكية العادات الطفل بإكساب يهتم أن -
 وهذا السلوكات هذه تعديل الضروري فمن لذلك السوية غير السلوكات بعض ولديهم مختلفة اجتماعية
 ....والغذائية الصحية العادات في العادات هذه وتتمثل بيئته في المعيشة مع لتكيفه ضروري
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 .المجتمع أفراد مع الطفل لتفاعل الضرورية االجتماعية بالمهارات تهتم أن -

 على الطفل قدرة لتنمية الروضة لطفل اللغوية القدرة مراعاة مع التعليم تكنولوجيا توظف أن -
 .والبشرية المادية وبيئته الطفل بين التواصل وتنمية اللفظي التعبير

 األمراض من والوقاية السالمة وقواعد النفس على االعتماد بمهارات الطفل تزويد -
 .والحوادث

 فتصميم يتلقاها، التي للمعلومات الطفل لدراسة الطبيعي المدخل ألنه المعارف بين التكامل -
 الخبرات الطفل اكتساب إلى يؤدي المعارف في التكامل أساس على وتنظيمها الدراسية الوحدات وبناء

 لطبيعة شموال أكثر صورة تعطي المتكاملة التعليمية البرامج أن حيث وظيفية، بصورة الحياتية
 والمعلومات الحقائق ليكتسب إدراكه مجال في تقع وأن التكامل محورهذا الطفل بيئة وتكون الحياة،
 ويبرز البيئة بمتطلبات الطفل حياة ربط على تأكيد وهذا البيئة مع والتكيف التفاعل على تساعده التي
 .البيئة في للطفل الوظيفي الدور

 بالشمول ويقصد الطفل قدرات يناسب بما المحتوى وعمق شمول بين التوازن يتحقق أن -
 في الطفل لها يتعرض التي الحياتية المواقف عن شاملة فكرة إلعطاء المحتوى يغطيها التي المجاالت
 .التفاصيل من بشيء المعرفية المجاالت تناول فهو العمق أما بيئته،

 البرامج محتوى تنظيم عند السيكولوجي الترتيبو المنطقي الترتيب بين التوازن يتحقق أن -
  التعليمية

 المحاور نفس تكرار يتم أين محاوره تتابعو استمرارية أساس على الوحدات تنظيم يكون أن -
 العناصر ترتيب فهو التتابع أما ،جديدة أبعادو زوايا بتناول وعمق اتساع مع لكن آخر إلى مستوى من

 ). 49- 2010،48الواحد، عبد داليا متولي، محمد( له سابق عنصر فوق عنصر كل يبنى بحيث
 

   : الروضة طفل برامج في المتضمنة األنشطة تنظيم وأساليب طرق - 4
 باألنشطة تهتم كما واجتماعية، علمية، رياضية، لغوية، أنشطة على الروضة طفل برامج تتضمن  
 األساليب من العديد وهناك محتواه، باختالف نشاط كل طبيعة وتختلف والحركية، والموسيقية الفنية

  :  المناسبة واألساليب الطرق هذه ومن محتواه، حسب نشاط كل لتنفيذ المناسبة
  

  :  الروضة طفل برامج في المتضمنة اللغوية األنشطة تنفيذ أساليب •
  :  وهي الروضة طفل في تنميتها يجب لغوية مهارات أربع اللغوية األنشطة تتضمن
 واحتياجاته، ومشاعره أفكاره عن التعبير على القدرة الطفل يكتسب حيث:  التحدث مهارة -
  .اللغوية والتراكيب المفردات من الكثير ويكتسب
 التمييز على والقدرة المنطوقة اللغة وتفسير الفهم على القدرة الطفل يكتسب:  االستماع مهارة -
 .السمعي
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 .عليها الدالة والكلمة الصورة بين الربط يتعلم:  القراءة مهارة -

 والمنحنية واألفقية الرأسية والخطوط المختلفة األشكال رسم على يتدرب:  الكتابة مهارة -
 اليد بين العصبي الحركي التآزر إحداث ثم اليد، ألصابع الدقيقة العضالت تنمية ويتم والمنكسرة

 .والعين

 ).2000،112صادق، بدير،إملي كريمان:.( التالية األساليب بواسطة المهارات هذه تنمية يمكن و  

 اختيارو اإللقاء فنون مراعاة مع ،للطفل اإللقاء أنواع أمتعو أحب من هوو : القصصي األسلوب-
 فإن لذا ،األطفال على إلقاءها يتم التي القصص اختيار حسن مع المناسبة اللغوية التراكيبو المفردات

 للقدرة مناسب الطفل يفهمه سهل بأسلوب إلقائها يكون حيث القصة سرد عند إتباعها يجب شروط هناك
 التشويقو اإلثارة فيها تتوافر كما السعادةو المرح من جو في الحياتية بالخبرات  تزودهو للطفل العقلية

 هيو : التحدث ولوحات األدوار ولعب المسرح القصة مواقف مناقشة خالل من التفكير تنمية تحققو
 على قدرته لتنمية أسئلة المعلمة توجه أن يمكنو يدركهو يالحظه عما للتعبير الفرصة للطفل  تتيح

 .المالحظة

 بين الطفل يميز حيث والسمعي البصري الحس التمييز تنمية على تعمل وهي:  التربوية األلعاب-
 والكلمات للحروف الصحيح النطق على ويتدرب الصورة الشكل بين ويرب الحروف أشكال
 الكلمة بين والربط والصور البطاقات تطابق إلى باإلضافة والبصرية السمعية الوسائط بواسطة
 .ومدلولها

 وفاعلية الروضة طفل لدى اللغوية المهارات تنمية في اللعب فاعلية على الدراسات تؤكد كما
  )56- 2007،53محمد، زينب.(ومهاراتها اللغوية األنشطة برامج تقديم في المتنوعة واألساليب الطرق

 

  : الروضة طفل في المتضمنة الرياضية األنشطة تنفيذ أساليبو طرق  •
 واألوزان األطوال مثل بالقياس المرتبطة الرياضية المفاهيم تنمية في الرياضية األنشطة تتمثل  

 أهم ومن التعليمية، واأللعاب المحسوسة األشياء خالل من وذلك... الهندسية واألشكال واألحجام
  : يلي ما المستخدمة األساليب

 الصوت تتضمن برامج تقديم خالل من الروضة لطفل الرياضيات تعليم في الحاسوب استخدام -
 وينمي التعلم زمن ويختزل التعليم إحداث ييسر مما الفوري، والتعزيز والحركة والصورة
 .الرياضية المفاهيم

 .واألعداد الرياضيات بتعليم عالقة لها التي : القصص -

 .المشكالت حل أسلوب -

 .التعليمية عابلاأل -

-  
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  : الروضة طفل برامج في المتضمنة العلمية األنشطة تنفيذ أساليبو طرق •
 في فاعلية األكثر الطرق بين من اإلكتشاف أسلوب يعتبر الذكر السابقة األساليب إلى باإلضافة

 موقف خالل من المكتشف موقف في الطفل يوضع حيث الروضة لطفل والبيئية العلمية المفاهيم تنمية
 من العلمي االستقصاء مهارات يستخدم أن يمكن وعليه الذهنية، االستثارة عنده ويولد تفكيره يتحدى
 المناسبة العلمية المعلومات جمع ألجل التعليمي الموقف يتطلبه ما حسب وتجريب وتصنيف مالحظة
  .جديدة معلومات إلى والتوصل الحقائق اكتشاف من يتمكن حتى وتنظيمها
 بعض بإجراء العلمية واالتجاهات المعارات الطفل إلكساب األساليب أهم من التجريب يعتبر كما
 والمغناطيسية الطفو تجارب مثل التكاليف وقليلة بسيطة بإمكانات العلوم ركن في البسيطة التجارب
  ). 2007،212محمد، منى.(واإلنبات

  
 : الروضة طفل برامج في المتضمنة االجتماعية األنشطة تنفيذ وأساليب طرق •

 بين متقبال يكون ويكيف المجتمع في السائدة والقيم  والتقاليد العادات لتعلم الروضة طفل يحتاج
 على ويتعرف األخرين نظر وجهة ويقدر رأيه عن يعبر وكيف وواجياته حقوقه ويعرف أقرانه،
 وحضارته بلده على والتعرف واألشخاص األحداث على للتعرف بحاجة هو كما به، المحيطة األشياء

 والقصص الكرتونية األفالم:  األنشطة هذه تنمية في المستعملة األساليب أهم ومن بها، واالعتزاز
 بين الجماعة و التعاون روح تنمي التي الجماعية واأللعاب األدوار، ولعب والتمثيل العرائس ومسرح
  . األطفال
  : الروضة طفل برامج في المتضمنة التعبيرية الفنون أنشطة تنفيذ وأساليب طرق •

 الطفل ابتكارية تطلق التي الخبرة ومواقف والخامات األدوات توفير الروضة معلمة على يجب
  : التالية األنشطة خالل من
 الملمس على والتعرف بينها، والتمييز األلوان على التعرف على أساسا يتضمن : الفني التعبير* 

 والخيوط واللصق، القص ورق واستخدام واألشكال النماذج عمل في الورق واستخدام والشكل
 الخامات المربية وفرت وكلما والصلصال، والنفايات والقواقع الخرز واستخدام المختلفة واألقمشة
 بحرية الفنية أفكارهم عن ليعبروا الكافي الوقت تتيح أن يجب كما األطفال لدى الخبرة أثرت المختلفة
 .وتلقائية

 الحركة، تصاحبها التي لألطفال أغاني شكل في الموسيقى تقدم:  األطفال أغانيو الموسيقي التعبير* 
 تكون أن ويمكن لديهم واالنطالق المرح جو وإعطاء األطفال إسعاد على تعمل األنشطة وهذه

 .حركية ألعاب شكل في الموسيقى
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 تعتبرو و ،الهبوطو الصعودو الوثبو الرميو الدحرجةو القفزو الجري تتشملو : الحركي التعبير* 
 طفل لدى الحركي التعبير لتنمية األساليب أنسب من بالحركة القصة تمثيل أو الحركية القصة

  ).161 – 151 ،2004: فهمي عدلي(..الروضة
 

  :  اللفظي غيرو اللفظي التفاعل في الطفولة مربية مهارات  -سادسا 
 مع المربية سلوك أبعاد معرفة حيث من المربية كفايات لرفع الضرورية المهارات من هي
 التعليمي المردود في يؤثر ألنه التعليمية المواقف في واالنفعالي االجتماعي بالمناخ يتعلق ما و أطفالها

  .المعلمة مع األطفال واتجاهات أطفالها نحو المعلمة اتجاهات حيث من
  : يلي ما يشمل و: اللفظي التفاعل  -أ
 مساعدة إلى لإلشارة المربية من الصادرة العبارات خالل من األطفال لمشاعر المربية تقبل -
  .مشاعرهم فهم على األطفال

 تصورات وعرض التوتر إزالة على تعمل التي والتشجيع الثناء لعبارات المربية استخدام -
  .األطفال

  .الطفل قاله ما صياغة إعادة خالل من األطفال أفكار تقبل -
  .بفاعلية األنشطة في االندماج على األطفال لمساعدة ومناسبة مثيرة أسئلة توجي على القدرة -
  .والتلقين الشرح خالل من والمفاهيم والحقائق المعلومات تقديم -
  .الطفل ينفذها أن المعلمة تتوقع التي واألوامر التوجيهات إعطاء -

 واالنفعاالت الخبرات نقل يف كبيرا درا االتصال من النوع هذا يلعب:  اللفظي غير االتصال -ب
 األطفال تجاه المربية مشاعر عن تكشف وهي متكلفة، وغير شعورية ال بصورة تصدر وهي لألطفال،
  :التالية النقاط في االتصال من النوع هذا أنماط وتتمثل للطفل، وداللة معنى ذات ورسائل

 أو معه التفاعل تريد الذي الطفل لتحديد والطفل  المعلمة بين النظر تالقي إن: البصري االتصال -
  .ما لنشاط الطفل انتباه وجذب الصف داخل النظام ضبط أو الطفل، يقوله ما تعزيز

 تدل فقد الطفل على مباشر تأثير لها مختلفة دالالت عدة تحمل وهي: اإليماءاتو الجسم حركات -
 وقد الهدوء، والتزام الصمت طلب أو الرفض على أخرى حركة تدل بينما التقدير على اليد حركة
 سلبي تأثير ذات تكون بينما والتقدير، التشجيع على دلت إذا الطفل أداء على إيجابي تأثير لها يكون
  .الالمباالة أو االهتمام عدم على دلت إذا أدائه على

 واإلعجاب والحزن السعادة وهي االنفعاالت من أنماط ستة الوجه تعبيرات تعكس: الوجه تعبيرات -
 أثر لها يكون التي وهناك للتعلم، الدافعية من وتزيد إيجابي أثر ذات وهي والغضب، والضيق والدهشة
  .التعليمي الموقف في الطفل تفاعل على سلبي
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 الكتف أو الظهر على التربيت حركات خالل من ودافعتيه الطفل اهتمامات اللمس يستثير : اللمس -
 استخدام وعدم الطفل، مع والتعاطف التشجيع تتضمن رسالة تحمل ألنها الرأس شعر على المسح أو

  .اتجاهاته على سلبا ويؤثر والرفض بالعزلة الطفل يشعر قد المربية جانب من اللمس
 مشاعر على تعبر ألنها الطفل لدى اإليجابي الذات مفهوم تكوين على األثر عظيم لها :االبتسامة -

  .الطفل على سلبي أثر إلى يؤدي والتهكم السخرية بينما والتقبل، والود الحب
 يشعرهم األطفال من المربية اقتربت وكلما والمربية، الطفل بين المسافة به والمقصود : الفراغ -

  .الطفل يقوله لما االرتياح وعدم الرضا عدم على يدل عنهم واالبتعاد بهم، واهتمامها والحنان بالدفء
 للوقت وأهمية تقديرا يوحي األمثل االستغالل األنشطة تقديم في الوقت استغالل حسن : الزمن -

 بعدم يوحي النشاط انطالق وقت تحديد في التأخر أو والمبالغة واالنتظار فالتباطؤ معه، التعامل وكيفية
  .الوقت أهمية تقدير

 الموقف في الطفل إيجابية إلى أدى كلما واضحا الصوت كان كلما:  نغمتهو شدتهو الصوت درجة -
 عملية على سلبي تأثير على المنخفضة أو الصوت مرتفعة أو البطيئة أو السريعة والمعلمة التعليمي،
 لسهولة نظرا الطفل مشاعر على كبيرا تأثيرا والتأوهات الضحك أو للتنهيدات أن كما التواصل،
  .تفسيرها

  
  :  لألطفال السلوكية المشكالت مع المعلمة تعامل مهارات  - سابعا
 لتحقيق اتباعها للمعلمة يمكن التي واإلجراءات المبادئ من مجمعة هناك الصفية المشكالت حدوث لمنع

  : في اإلجراءات هذه وتتمثل اللعب أماكن أو األنشطة قاعة داخل الضبط
 عملية في األطفال المربية تشرك وقد ،السلوكية القوانينو اللوائح من واضحة مجموعة  صياغة •

  .إيجادها في وبدورهم بأهميتها الجميع يشعر حتى ذاتيا نابعة لوائح لتصبح وضعها
 يتعلم حيث اللوائح وضع بعد يكون وهذا:  ذاتيا مسؤولياتهم لتحمل توجيههمو األطفال إرشاد •

 .ذاتيا بها اإللتزام األطفال

 عليها فيركز المقبولة السلوكات هي ما الطفل يعرف كي:  المقبولة السلوكات على التأكيد أهمية •
 من واالستياء الطفل قلق إثارة تسبب والتي المقبولة غير السلوكيات على التركيز من أقضل

  جديدة سلوكيات وتكوين المقبول للسلوك اإليجابي التعزيز باستخدام هذا يكون وقد األنشطة،
 والتنويع عليه، الطفل ثناء المراد السلوك الثناء في ويؤكد ومباشرا، بسيطا التعزيز يكون أن ويجب
 .معناه يفقد ال كي التكرار وتحاشي التعزيز أساليب في

 يتم وهذا البسيطة الصفية المشكالت حدوث من يقلل الطفل انتباه جذب إن:   األطفال انتباه جذب •
 في واحد نظام على المحافظة مع النشاط تقديم بداية من باالنتباه األطفال على المربية بتشديد
 ال أن بشرط دوري بشكل االنتباه يثار كي النشاط عرض طريقة في التغيير مع توقف دون تقديمه
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 عاطف،(النشاط تقديم أثناء األطفال انتباه مراقبة عليها يجب كما الواحد، النشاط تقديم مدة في تطيل
2004، 253- 254( . 

 

  :  األطفال أمور أولياء مشاركة زيادة في األولى الطفولة مربية دور  -ثامنا 
  المتوازن النمو لتحقيق ضروري أمر واألسرة الروضة بين التربية في بين التكامل إن  
 األسرة بين العالقة توطيد هو والروضة األسرة بين بالتكامل هنا والمقصود الروضة، لطفل والمتكامل
 مسؤولية تتحمالن كليهما ألن  المتبادلة الثقة تسوده جو في  األطفال حول المعلومات وتبادل  والمربية
 حلها، على فيتعاونوا مشكالت أو متاعب من الطفل له يتعرض أن يمكن ما ومواجهة األطفال تربية
 التربية أسلوب في والتناقض فالتذبذب الطفل، لسلوك موحدة قواعد رسم طريق عن إال يتم ال  وهذا
  . الشخصية ونمو التربية  معوقات أكبر من تعد والمنزل الروضة بين

  :  يلي بما القيام اإلطار هذا في للمربيات ويمكن 
 له واإلعداد له المسبق اإلعالن خالل من مؤتمر لحضور األفال ألسر الدعوات توجيه في المشاركة

 .الروضة إدارة مع بالتعاون وتجهيزه

 الهاتفية المكالمات واستخدام األمور ألولياء وتقديمها الخاصة األسبوعية التقارير كتابة أسلوب استخدام
 .األطفال عن معلومات على للحصول

 وتحديد مؤتمر لكل برنامج تخصيص  المؤتمرات أثناء األولياء مع لمناقشتها الهامة القضايا بعض اختيار
 فهمي، عاطف.( وأفكارهم واهتماماتهم اآلباء ألسئلة المؤتمر وقت نصف وتخصيص األولويات

2004، 40-45(  
.
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  : األولى الطفولة مرحلة:  أوال
  : تعريفها/ 1

 لـم و عامين أو عاما بلغ الذي طفل هو المدرسة قبل ما بطفل يسمى ما أو األولى الطفولة مرحلة
 يستطيع ال حيث تربوية مؤسسة بأي يلتحق أن يمكنه الطفل أن يعني هذاو ،سنوات ستة لعمر بعد يصل

  ).13ص،2001،الباقي عبد محمد سلوى.(سنوات ستة سن قبل النظامية بالمدرسة االلتحاق

 قـد و ،اإلنسـاني  النمو مراحل من مرحلة أهم أنها علي  األولى الطفولة مرحلة كذلك تعرف كما
 نمـو  فـي  األسـاس  حجـر  تمثل الطفل عمر من األولي السنوات الخمس أن علي النمو علماء أشار

  ).158ص،2003،عويس احمد عفاف.(التالية السنوات في النفسية الوظائف
 الطفـل  حياة من الثاني العام بنهاية تبدأ التي الفترة تلك أنها علي األولى الطفولة مرحلة تعرفو

 معتمدا ،موجه يكون أن شرط تعليم علي المرحلة هذه في يعتمد حيث ،السادس العام غاية إلي تستمرو
 الحميـد  عبـد  حنـان .(نفسـية  تربويـة  دقيقـة  قواعـد  فـق و التجريبو المالحظةو المشاهدة علي

  ).27 ص،1999،العناني
  

  : المدرسة قبل ما طفل نمو مراحل - 2
 إلـى  إشـارة  جوفاء تربية بدون الفلسفة أ، كما ،عمياء فلسفة بدون التربية إن ديوي جون يقول

 المفسرة النظرياتو الروضة لطفل النمائية المراحل عن كافية علمية خلفية المربية لدى يكون أن أهمية
 مـع و الزمالء مع تفاعله أسلوبو  تعلمه طريقةو الطفل لسلوك تفسير إعطاء من لتتمكن المراحل لهذه

 لهـا  تسهل التي هي المعرفة هذهو ،فيه المؤثرة العواملو النمو أسس تحكم التي هي فالنظرية ،المربية
 فيـه  المرغـوب  االتجاه في مهاراتهم تنميةو لتدريبهم الروضة في التعليمية للخبرات التخطيط عملية

 المبكـرة  الطفولة مرحلة يميز ما أهم  إنو )2008،81 ،محمد سهير أحمد، مايسة ،كفافي الدين عالء(
  :  التالية المحاور في بالتفصيل  إليه سنتطرق   خصائص من
   الجسمي النمو -أ

  : سنوات ثالث طفل. 1
 والنخـاع  المـخ  ومثلهمـا  التيموسية والغدد الليمفاوية فاألنسجة النضج،و النمو الطفل جسد يستمر  -

  . الشوكي
  .والوزن الطول مثل الظهور في تبدأ الواحد العمر أبناء بين الفردية الفروق  -
 في تقريبا كيلوجرام بمعدل الطفل وزن يزداد و.الشحم وفقدان العظام  في واستطالة الجذع يبرزه  - 

  .السنة
  . الثالث العام منتصفا مابين األسنان عدد يكتمل -
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 حـوالي  فـي  الطفل مخ وزن يبلغو .متوسطا ينمو سنتم 50 محيطه ويصل بطيئا نمو الرأس ينمو -
 راتـب،  كامـل  أسـامة . (الرابعـة  سن حتى المخية القشرة نمو يكتمل ال. الراشد مخ وزن من 75%

  ).197ص ،1999
  .   سريعا نموا األطراف تنمو  -

 عظـام،  إلى بالتحول للطفل الغضاريف من قدر ويبدأ العظمي الهيكل و والعضالت العظام تنمو-
 واحدة، بدرجة كلها تنمو ال الطفل عضالت أن كما النمو مع وصالبة وعددا حجما الجسم عظام تزداد
 كعضـالت  الصغيرة العضالت من أكبر بدرجة والرجلين الذراعين كعضالت الكبيرة العضالت تنمو
  )82ص سابق، مرجع سرية، نور عصام( واألصابع اليدين
 الكـرة،  وإلقـاء  أصـابعه  أطراف وعلى الخلف نحو السير يمكنه الثالث العالم الطفل بلوغ مع -

 الطفـل  حركة تتميزو قبضته من بدال بأصبعه ألوان أو رصاص قلم حملو عجلة قيادة يمكنه والتقاطها
 سـابق،  مرجـع  سليم، مريم.  (والترابط االنسجام في نقص مع والسرعة التنوعو والعنف بالشدة  هنا
  ).206ص

  : تنميتها الواجب المهارات*
  : الجسمي التوازن مهارات -

 تأديـة  فـي  الناشـئة  القدرة هذه يستغل ثقة في ويجري الثالثة مطلع في رسوخا مشيته في يزداد
 هذه اكتساب على تعينه الحركات إجادة في وقته كل ويقضي ويقفز، فيتسلق مستحدثة، رياضية حركات
 الواحـدة  العجلـة  ذات اليد وعربة واألطواق كالدراجات وأنسبها المختلفة األدوات توفير من المهارات
  ).98ص ،2001 جادو، العزيز عبد. (التوازن وحفظ التوافق على مرانا تتطلب

  :الكبيرة الحركات مهارات
  .حركتها في التحكم على وقدرته جسمه أعضاء يستخدم -
 بمسـاعدة  األخرى الرجل تتبعها الرجل بنفس نسبيا العالية الساللم يصعد العمر من الثالثة طفل -
 علـى  يـنعكس  والوثب والرمي القفز مهارات تتحسن. اإلنسيابية من وبقدر بتردد النزول أما. المسلك
  . الجسدي تناسق
  :العصبي العضلي التوافق مهارات -

 لتعليمـات  وفقـا  تحركيهاو القدمين والساقين، والمرفقين، الذراعين، الرقبة، عضالت في التحكم
  . إلخ...المعلمة
  : الدقيقة الحركات مهارات-
 - أمامـه  مرسومة دائرة رسم وتقليد بالطين التشكيل أو مكعبات تسعة من برج  إنشاء يستطيع -
  .جزئين إلى سنتم)12.5( مساحتها ورقة يقصر
  . معينا شكال) يرسم( بالقلم يتبع -
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  ).190ص ،2007 بهادر، سعدية. (اإلبريق من السائل يصب -
  :سنوات أربع طفل -2
   .الجسم زيادة على يساعد مما النمو مسيرة مع ومتانة وعددا حجما الجسم عظام تزداد -
  .العصبية األلياف من كبير عدد من اللحاء نمو يتقدم -
  ).37،ص1996، محمد صالح( الرابعة، سن حتى العام الجسم لنمو مواز بشكل العضالت  تنمو -
  :تنميتها الواجب مهارات* 
  :الجسمي التوازن مهارات -
  الخلفية القدم أصابع يالمس األمامية القدم وكعب األمام إلى يمشي -

 . ثوان خمسة لمدة واحدة قدم على يقف وهو توازنه على يحافظ

  :الكبيرة الحركات مهارات* 
  .الجسمية المهارات تزداد -
  .قدميه يبدل وهو وينزل الساللم يصعد -
  .قدميه  بكلتا ويقفز يجري -
  ).33سابق،ص مرجع برور جوان.(المالعب أدوات على يصعد -

 :الدقيقة الحركات مهارات -

  .الزجاجة في صغيرة أشياء يضع -
 .ورأسيا أفقيا الورق ويثني يطوي -

 .والكتابة الرسم أدوات على القبض في والسيطرة التحكم مهارة تشهد -

 الطفل يميل. مقبول بشكل بذلك الخاصة األصابع مستخدما القلم مسك يستطيع العمر من الرابعة يبلغ -
 الناشف، هدى. (ورق إلى صلصال إلى قش من المواد بمختلف والعبث اليدوي النشاط صنوف كل إلى

  ).34ص سابق، مرجع
  : سنوات خمس طفل -3
  .الدهنية األنسجة في التدريجي النقص مقابل. الوزن من الكلية الزيادة من %75 إلى العضلية الزيادة -
  األغلب هو اليمنى اليد استعمال يكون الحاالت من %90 وفي لليد المناسب استخدام يتطور -
  ) .الدائمة األسنان من إثنان أو واحد(  الدائمة األسنان ظهور -
 الراشـد،  إليـه  يصـل  الذي الكامل وزنه من % 90 إلى الخامسة السنة نهاية في المخ وزن يصل -
  الغذائية المواد هضم على قادرة المعدة وتصبح والعضلي الهيكلي الجهاز نمو يزدادو
 ضـبط  ويـتم  الـدم،  ضغط ويزداد وتبطئ، القلب نبضات وتثبت قبل، ذي من أعمق التنفس يصبح -

  ).22 ص سابق، مرجع حواشين،حواشين،(المعدة سعة وتزداد اإلخراج، عملية
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  :العضلي العصبي التوافق مهارات  •
 الفرد تعامل من نوع ،وهي أجزاء عدة على تحتوي حيث ،ومركبة معقدة عملية الحركي األداء

 تحقيـق  لغـرض  إرادية بطريقة اتخذ قرار أساس على تؤدى النشاط من متكاملة وحدة وهو ،البيئة مع
 العمليـات  من سلسلة ضمن يحدث وان بد ال صغيراً كان مهما حركي أداء أي إن.  مسبقاً محدد هدف

 مالحظة يمكن ال الحركي للمسار الخارجية الصفات في العمليات وهذه الخ .. والحسية والعقلية الحركية
 فبـدون  ،الخ..  والجمباز العالي القفز في الحركي األداء ذلك على مثال وأحسن ،منها بسيط جزء إال
 الرياضي المستوى وتحقيق تحسين في المطلوبة الحركية الواجبات أداء يمكن ال التنظيمية العالقات هذه
 التأمـل  وحاولنا الغير مشاهدة أو أنفسنا على الحركي األداء في أعاله الحقائق مالحظة أردنا ما وإذا. 
 إلـى  حتما سيقودنا ذلك فأن بعضها مع أجزائها وارتباط جوانبها كل من الحركة تكوين كيفية وفي فيه

 فـأن  الشيء بعض وقوانينه الحركي التوافق معنى نعلم كنا وإذا ،الحركة وتنظيم بناء مع التعامل كيفية
 المسـار  فـي  الحركـي  التوافـق  وقـوانين  أشـكال  علـى  الوقـوف  إمكانية كيفية إلى سيقودنا هذا

  ). belaila khadija ،2010 ،6.(الحركي
 :العصبى العضلى التوافق مراحل •

 الحركـي  األداء إلتمـام  تتـوفر   أن ينبغي فسيولوجية قاعدة هو التوافق ان على العلماء يتفق
  إلـى  باإلضـافة  التصـحيح  مـع  التكرار خالل من ثالث بمراحل يمر فانه ولذلك المختلفة للمهارات
 مسـالة  عن ويعبر) . اآللية-الدقيقة-الخام( هي المراحل وهذه المهارات تقييم لمسالة الداعمة العوامل
 العضالت تنقبض فعندما الحركة أثناء العاملة العضالت عمل وتوافق انسجام انه على العضلي التوافق
 فـان  العصـبي  الصـعيد  على أما........  المقابلة العضالت تسترخي ان فيجب الحركة أثناء العاملة
 طريق عن عقلي تطور يتبعه مستهالً عصبياً تطوراً تعطي فوق فما% 70 من العالية المقاومة تمرينات
  .العضلي التضخم

 الحاجة فإن لذلك اإلنسان حركات مختلف في فعاالً أساسياً دوراً العصبي العضلي التوافق يؤدي
 بواسـطة  الحركي االستيعاب دقة بجانب نجد وإننا الرياضية المهارات أداء في مهمة تكون التوافق إلى

 ومـن  األخـرى  الحواس من المتأتية المعلومات وأيضا العضلي الشعور حاسة من المتأتية المعلومات
 ويعتبـر .  الحركة وأجزاء الوضع يخص فيما النظر حاسة وتتحسن تزداد ولذلك النظر حاسة ضمنها
 انتقـال  هنـاك  يكـون   فخاللـه   لألداء بالنسبة أهمية العوامل أكثر والرجل واليد العين بين التوافق

 الفـرد  بهـا  يقوم التي الحركات جميع فان ولذلك والعضلي العصبي الجهازين بين العصبية لإلشارات
 مـن  قدر تتطلب الكتابة مثل مثال معين بمجال ترتبط حركات أو اليومية العادية الحركات كانت سواء
  /http://twafk.blogspot.com العضلي والجهاز العصبي الجهاز بين التوافق
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  :   تنميتها الواجب مهارات  •
  :الكبيرة الحركات مهارات 
  .بسهولة منتقال سلما يصعد -
  . وصالبة قوة أكثر العظام -
 بالكلسـيوم  غنيـة  وأطعمة دائمة وأسنان العظام تشكل لضمان جيدة تغذية إلى يحتاج األسنان تبديل -

  . األخرى واأللبان ومشتقاته والحليب والفيتامين
  .توازنه حفظ مع بخفة يجري -
  . التوازن عارضة على يمشي -
 كـل  فـي  المستقيمة الخطوط رسم على قادر. إنسان صورة أو األقالم باستخدام لدائرة نماذج رسم -

 . االتجاهات

 وخفة شجاعة أكثر العضالت تناسق زيادة -

  ).191 ص ،2008 بهادر، محمد سعدية(بسيطة أشياء يقص -
  
  :االنفعالي و النفسي النمو  - بـ

 : سنوات 4و 3 طفل -1 -

 عدمو التأثر شدةو بالعنف تتميز فهي االنفعالية الناحية من الشديد بالتناقض الروضة مرحلة تتميز  
 االكتئـاب  حـد  إلـى  الحزنو الذعر حد إلى الخوفو التشنج حد إلى الغضب نوبات فتصل االستقرار

 يظهـر و بسرعةو فجأة تتبدد فنجدها العالقات هذه بين السريع التذبذب إلى ثم االبتهاج حد إلى الفرحو
  ).95 ،2008بدير، كريمان( اللغويو الحركيو الجسمي بالنمو االنفعالي النمو يتأثرو ،تماما عكسها

  :  اآلتية النقاط في تتمحور التيو االنفعالية التغيرات من بجملة المدرسي التعليم قبل ما طفل يتميز و  
 الفـرح و الخوف عنده فنجد ،المختلفة بأنواعهاو باالنفعاالت مليء المرحلة هذه في فالطفل :التنوع -1
  .المؤلم المنفرو الممتع اار من الكثير غيرهاو الغيرةو الحبو الحزنو الغضبو
 مـن و الفرح إلي البكاء من يتحول فقد نقيضه يكون قد أخر إلي انفعال من ينتقل الطفل إن: التقلب -2

  .خديه في الدموعو يضحك فتراه واحد آن في نجد فربما ،الهدوء إلي الغضب ومن السعادة إلي الحزن
 يشـد  شيء فأي  المرحلة هذه في الطفل لدى طويال تستمر ال االنفعالية الحالة: االنفعال مدة قصر -3

  .جديد حدث بأي التأثر شديد فهو ،أخر مشهد إلي يجذبه كان مشهد من بنظرة فينتقل ،انتباهه
 تتزايـد و انفعاالته عن التعبير في يساعده مما لغته نمو بسبب ذلكو : االنفعالية االستجابات تمايز -4

 ما كثيراو العدوانو المقاومةو العناد اللفظي االنفعال يصاحب ما عادةو ،الجسمية االنفعالية االستجابات
  .تمرده علي داللة ال كلمة يستعمل

  . يهدا لن انه إليك يخيل غضبه فعند انفعاالته في يبالغ هنا فالطفل: االنفعال في التطرف -5
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 الشـعور و الـذات  لـوم و بالخجل مصحوب عنده بالذنب فاإلحساس: الذات نحو االنفعاالت تمركز -6
  .الذات حول تتمركز كلها المختلفة االتجاهات من غيرهاو بالنقص

 خـاطره  في يجول أو خلده في يدور ما يخفي أن من اعجز فالطفل :شفافيتهاو االنفعاالت وضوح -7
  .يديه وحركات وجهه تعبيرات خالل من ذلكو ،عليه معتدي أو معتديا كان أن فنعرفه

 مـن  يخـاف  فهو البيئة في التحكم علي القدرة أو باألمن الشعور قلة:  الطفل لدي الخوف ازدياد -8
 والديه عن االنفصال في التفكير بمجرد يرتعد فهو ذكر مما وأكثر ،الرعد صوت منو األشباحو الظالم

 المقاومةو العنادو العدوان أحيانا النوبات هذه يصاحبو أحيانا بالثار األخذو الغضـب  نوبات ظهور -9
  . اللفظي باالحتجاج المصحوبة

 ،حواشـين .( يحبـوه  مـن  عنـد  مكانته يهدد جديد طفل والدة عند نارها تتأجج حيث: الغيرة -10  
  ).206-205ص،2003،حواشين

 بنفسه ثقته زادتو االنفعالي اتزانه زاد كلما الحبو باألمان شعر كلما الطفل أن األبحاث أكدت قد و  
  . المجتمع في االجتماعية المشاركةو االجتماعي االتصال على قدرته وزادت باآلخرينو
  
  :  سنوات 5 طفل  -2
 سـاعيا  العـالم  نحوى بقوة يندفع و.المحاكاةو التجريبو الخصب الخيال من فترة الخامس العام في -

  . المعلومات من واسعة حصيلة وراء
 عمقا أكثر معارف يوفر االتصال دوافع لديه تنمو  حيث للمعاشرة، حاجاته يبينو أترابه مع  يتفاعل -

  . بنفسه ومعرفة وثراء
 التـي  المهمـات  فـي  النظر وإمعان التدقيق على قادر أنه كما أترابه بعمل عمله مقارنة على قادر  -

   متقنة جيدة بصورة أفعاله أداء من يمكنه بإنجازها تكلف
 السـلوك  ونمـو  األخالقيـة  المعايير وتمثيل الدوافع وتنظيم التطورو التكون في الخصائص تستمر  -

  . اإلداري
 هـذه . واالسـتقاللية  والكفـاءة  والمبـادأة  فالمشاعر والحاجة والرغبة اإلرادة تشمل  الطفل ذات  -

  . ذاته وعن له ذهنية صور تكون األحاسيس
  .وبوظائفه به االستمتاعو جسمه، معرفة وفي ألعابه، في الرغبة هنا تظهر -
 التعرف في الطفل رغبة يعكس مما األسئلة من العديد في الطفل لدى االستطالعية الرغبة تظهر كما -

  .)243 ص سابق، مرجع سليم، مريم.( به المحيط العالم على
 والمـواد  األشياء في التأثير يمكنه القوة من معين لقدر وامتالكه االجتماعية بمسؤوليته الطفل إقناع  -
  .له بالنسبة هدفا للحياة يدرك حوله من
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  : تنميتها الواجب المهارات
   سنوات 3 طفل •
   اإلبزيم فتح -وإغالقها الماء حنفية فتح -
   وتجفيفهاو والوجه اليدين غسل اليومية الروتينية باألعمال القيام -
  .ربطة بدون الحذاء ارتداءو وخلعها المالبس ارتداء مهارة مثل الشخصية المهارات-
  .الثالثة السن في بمفرده الحمام إلى والذهاب الباب مقبض فتح-
  ).32سابق،ص مرجع الناشف، هدى. (أسنانه تنظيف على قادر-
  : سنوات 4 طفل   •
 الفرشـاة  اسـتخدام  فـي  مهارة أكثر. األسنان تنظيف الطعام، قطع بعض لتقطيع المالعق يستعمل  -

  .الحاجة عند يديه يغسل -.الصحيحة القدم في الحذاء يلبس -الشعر ومشط لتجفيف المنشفة استعمال
  .بسيطة بمساعدة مالبسه يلبس -
  .ويسأل الشخصية ممتلكاته على يحافظ -
-198ص ص سـابق،  مرجـع  أبوطـه،  منى عريفج، سامي. (األعمال بعض في نفسه على يعتمد -

199.( 

  : سنوات 5 طفل •
  .مساعدة دون ويخلعها مالبسه يلبس -
 .النهائية العقدة مع الحذاء يربط كما المشط أو بالفرشاة شعره يمشط الخلفية مالبسه أزرار يفك -

 .نفسه تلقاء من األسنان فرشاة يستخدم -

 نفسه يخدم أن في الرغبة يبدي -

 إلـى  يـؤدي  ذلـك  أسـئلته،  أجيبت وإذا بأنشطة للقيام أكثر الحرية أعطى إذا أكثر مهارات يتعلم -
 .)205 ص سابق، مرجع أبوطه، منى عريفج، سامي.(المبادرة

-   
  : االجتماعي النمو - جـ

 اآلخـرين  مع عالقتهو االجتماعي تفاعله دائرة نطاق اتساع المرحلة هذه في الطفل علي يالحظ  
 اسـتمرار  فـي  ووالديه الطفل بين الوثيقة العالقة تساعد و. لديه االجتماعي اإلدراكو الوعي  نمو مع

 تعـديل  علـي و ،االجتماعيـة  البيئة ظروف مع التوافق علي القدرة زيادةو ،االجتماعي التطبع عملية
  ).12ص،1997،الجوالني عمر فاديه.(الراشدين لمعايير وفقا تشكيله إعادةو السلوك

 اإليهـامي  التفاعل على الطفل قدرة خالل فمن ،األفراد بين التفاعل حصيلة هو االجتماعي فالسلوك  
 وفقـا  أفعاله ردود ينمط ثم ومن/  نواياهم ويفسر معهم يتواصلو يتصل أن يستطيع المجتمع أفراد مع
 يسـتطيع  اتجاهات بعد فيما تصبح التي اإليماءاتو للحركات الطفل استبطان بفضلو ،التفسيرات لهذه
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 تسهيل خالل من بالرفض أو بالقبول سواء اآلخرين على أفعاله آثار يدركو للدور العقلي النمط إدراك
 اليوميـة  حياتـه  في يألفهم محددين بأشخاص جزئية أدوارا الطفل يتبنىو بينهما، التواصلو االتصال

 حيـث  الرفـاق  مـع  اللعب خالل من تتحددو األدوار هذه تنتظمو ،والديه مع عايشها بمواقف ترتبطو
 زينـب .( طفـل  كـل  عنـد  الـدور  مفهـوم  يتسـع  هنـا و الـزمالء  خبرة مع الطفل خبرة تتكامل
  ).2007،66محمد،

  :يلي ما المرحلة هذه في االجتماعي السلوك مظاهر ومن   
 ،اليومية النشاطات بعض في مشاركتها يحاول حيث، األم من التعاون الطفل يتعلم :التعاون -

 واالنقياد الذات حول التمركز بسبب ،الوقت بعض متأخرا الطفل لدي التعاون سلوك يظهرو
  .الذاتية  للدوافع

 واضحا يبدوو سنوات 5-2 عمر في األطفال لدي الجماعية المشاركة سلوك يظهرو :لمشاركةا -
 .العمر من الثانية السنة نهاية في المشترك اللعب في

 إلي يؤدي مما الواحدة األسرة األفراد بين التنافس من نوع يوجد ما عادة: التنافسو الغيرة -
 .العدوانو المنافسةو بالغيرة الشعور

 يرتبط حيث ،مؤقتة لفترة سوي عادة تستمر ال أنها إال المرحلة هذه في الزعامة تظهر: الزعامة -
 .اآلخرين انتباه الفتو االجتماعية المكانة علي الحصول في بالرغبة ظهورها

 .عليه كانت عما المرحلة هذه في األطفال من غيره مع الطفل عالقة تتغير: الصحبةو الصداقة -

 بهم يقتدي حيث ،كثيرة ايجابية أمورا رفاقه من الطفل يتعلم: لالقتداء كنموذج الرفاق مجموعة -
  ،بنجاح اآلخرين مع التعامل أساليب تعلم فيو ،األخالقية األحكام إلي النظر في

 وعدم ،العصيان مثل الطفل يتعلمها قد أخري سلبية أمورا هناك:   المخاوف بعض من التخلص -
 ). 270- 267 ،:،1997،القذافي محمد رمضان.(العنف استخدام إلي الميلو ،واألنانية ،الطاعة

 

  :  االجتماعية المفاهيم تنمية في المعلمة دور •
 .األخالقيو االجتماعي الطفل نمو دعم -

 .االجتماعي دوره الطفل تعليم -

 .طيبة عالقاتو إيجابية ميول تكوين على األطفال مساعدة -

 . الحميدة األخالقو القيم الطفل منها يمتص التي الصالحة القدوة هي تكون أن -

 درامـا  بمهـارات  ملمـة  تكون أن يجب االجتماعية المفاهيمو األخالقية القيم المربية تغرس لكي و
  ).189 ،2005 ،عناني حنان.(  األناشيدو القصص قراءةو ،األطفال مسرحو
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  :اللغوي النمو -د 
 اآلخـرين  كالم فهم يزدادو ،النطق يتحسنو الفهمو التعبير دقةو الوضوح نحو اللغوي التعبير ينزع  
  :  المظاهر هذه أهم  يوضح التالي الجدولو خبراتهو حاجاته عن اإلفصاح الطفل يستطيعو
  
  :  سنوات ثالث طفل .1
   المتوسط في كلمة ألف تصل  حيث بتسارع الطفل مفردات تنمو -
 إختيـار  علـى  القدرة. مفردات من كبيرة بزيادة يتمتع وبسيطة، قصيرة جمل في أفكاره عن التعبير -

 المفـردات  إلـى  التعـرف  على القدرة  لديه تكون كما المعاني، مختلف تؤدي التي والعبارات األلفاظ
 مرجـع  شـين،  حـوا  زيـدان  شين، حوا مفيد( حياته طول اللغوي المحصول النمو ويستمر لأللفاظ،

  ).30سابق،ص
 رسـم  أدوات وجعلهـا  اآللـي  نظـام  من تتحرر المكتسبة كلمات ألن نفسية وظيفة اللغة تصبح  -- 

  .األشياء
 المعلم دور يأتي لي، الطفو النطق يشبه ما فعادة يتعلق، فيما النطق أما كلمة 896 من األبجدية تكون -
 مـا  إذا الطفل يجهد أال المعلم يراعي أن على قبوال عادة يالقي الذي النطق من النوع هذا تصحيح في
  .مستقبال لغته باهتزاز المخاطرة تكون ال حتى بنطقه متمسكا الطفل بدأ
  . الذهنية الصور من أشياء ثالثة تسمية المتكلم ياء أنت، أنا، الضمائر استعمال -
  .الماضي الزمن يستخدم – الجمع صيغة يعرف-
  ).فلوس‐حذاء‐حقيبة‐كتاب‐قلم‐ساعة( مسميات بعض يدرك-
  أصبع‐بطن‐قدم‐يد‐شعر‐أنف‐عين‐رأس:  لجسمه رئيسية أسماء يعرف-
 أي أن إال التعلم في رغبته تعكس أسئلته معظم باألسئلة الكبار على عمر من الثالثة في الطفل ينهال -

 الطفل شعر إذ تقليصها يمكن النظر، لفت بل المعلومات، على الحصول أو المعرفة منها يقصد ال منها
  ).65ص ،2003 بدير، كريمان. (بالمودة عوملو باألمن
  :تنميتها الواجب الطفل مهارات*  

  :اللغة استيعاب مهارات
 قـادرا  يصـبح و اللغة من معين بمستوى الطفل يزود حيث البيت في اللغوية الطفل مهارات تنمو -

 حـد  إلـى  يحدد والديه، من الطفل يسمعها التي اللغة مستوى أن شك وال عنها، والتعبير أفكاره لتنظيم
  . اللغة هذه في عنده الجودة مستوى بعيد

  .ذلك إليه تطلبين عندما شيئين يعطيك أن الطفل يستطيع إذ النمو، في اللغة فهم يستمر -
 . وإتباعها  جمل) 3( من المكونة التعليمات ينفذ -

 ).اللعبة؟ هذه لمن(لمن؟ األسئلة عن صحيحة إجابات يعطي -
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 ).كيف(ب األسئلة عن صحيحة اجابات يعطي -

  . وجانب أعلى، فوق، مثل: للطفل وضوحا أكثر المكان مفاهيم تصبح -
  :     اللغوي التعبير مهارات

 .والمشاعر  والرغبات المفردات من الكثير األطفال يتعلم حيث كبير بشكل التعبير على قدرته تزداد -

 .  التحدث مهارة إلى اإلصغاء مهارة من اللغوية قدرته تنمية في التعليم سن فيو الطفل يتدرج -

 وحريـة  الحركـة  حرية فيه يجد طليق جو وجود الطفل حياة من المهارات هذه التنمية على يساعد -
  .أخرى جهة من المعلمة ومع اآلخرين، األطفال مع طيبة عالقات فيبني التعبير

 شاطئ ،أو األسرة صور مثل األطفال تهم مختلفة موضوعات تمثل جذابة صور عرض خالل من - 
  .عندهم من بجمل عنها للتعبير الفرصة وإتاحة حيوانات حديقة أو السوق أو البحر

  .األحداث عن للتعبير الجمل تكوين على قدرتهم من تزيد األطفال على القصص قراءة -
  . قصة وضع في األطفال مشاركة ثم والتمثيل والحركة الدمى استخدام ويستحسن -
  ).بابا سيارة ماما، معطف(الملكية يستخدم -
  ).49  -47ص  2001، عدس محمد. (بعبارتين الجمل يربط -
  
  :  سنوات 4 طفل  -بـ

 التعلـيم  أجـل  من األسئلة وكثير والثرثرة الكالم كثير يصبح الرابعة سنته الطفل دخول مع -
  . الكبار حديث قارب قد الطفل عند الكالمية األصوات نظام يكون و. حوله يجري لما االستطالعو

 الطفـل  فهم ويزداد واللثغة) خ ح،) (ش س،( اإلبدال الطفولي، الكالم ويختفي النطق يتحسن -
  . وخبرته حاجاته عن واإلفصاح اآلخرين، لكالم

 الطفل يصل أن وما الناقصة كالجملة فيه اإليهام مظاهر واختفاء بالوضوح الطفل كالم يتميز -
  . كلمة) 2500(  من يقرب ما اللغوي المحصول الرابعة
 الصـور  ووصـف  الكبار مع الحديث تبادل و.والفهم والدقة بالوضوح يتسم التعبير أن نجد -
  ).261ص سابق، مرجع حواشين، حواشين،. (بسيطا وصفا
  . العالقة إدراك تتطلب األسئلة عن اإلجابة -
 والتركيـب   التحديـد  بزيـادة  وتمتـاز  كلمات، 6 -4 من) الرابع العام( في الكاملة الجملة -

  ).70ص سابق، مرجع بدير، كريمان. (الموصولة أسماء واستعمال
 قواعـد  اسـتخدام  على قادر والزمن، والعدد الجنس حسب الكالم تصريف على قادرا يصبح -
) جمـع  مثنـى،  مفرد،( والعدد) أنثى أم ذكر( المخاطب أو الغائب أو المتكلم بجنس الخاصة الصرف
  ).172ص ،1983: نشواتي المجيد عبد). (مستقبل حاضر، ماضي،( الفعل وزمن
  ...  نحن ،أنت ،أنا الضمائر كل استخدام و ،.والجمع المفرد بين يميز أن يستطيع -
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 وفـي  الشـارع  وفي المنزل، في يشاهدها أو يستخدمها التي واألجهزة األدوات من كثير يسمي -
  .الروضة
  .األليفة الحيوانات أصوات بعض يقلد -
  . اللغوية غير واالبتسامات واإلشارات اللغوية الرموز استخدام مشاعر عن التعبير يمكنه -
 السـابقة  فقدت أن بعد تفسيرات ويطلب بالكلمات يتالعب بل شيء كل عن يتكلم السن هذه في -
  .أمامه تحدث التي المواقف على ويعلق الكثيرة القصص يحكي أنه كما ترضيه، أو تقنعه التي صفاتها
  . اإلجتماعي تطوره تعكس اللغوية طريقته على مؤشر تعتبر الطفل يوجهها التي األسئلة إن -
 العالقـات  وتنمـو  اللغة بفضل كبيرة بسرعة ينمو الطفل تفكير نجد الحركية الحسية نهاية في -

 عـادة  يكون تعبير يتبعه االجتماعي التفكير على باعث مكتوب رؤيته أو الغير كالم بسماع االجتماعية
  ).43ص سابق، مرجع الناشف، هدى. (اللغة

  .ويثريه التفكير على يعينه ذاته حد في الرمز وجود منطقيا، ترتيبا جمال يرتب أن يستطيع -
  . والممارسة والتعميم واإلثابة االرتباط  خالل من اآلخرين ألصوات االستجابة يتعلم الطفل -
 عن التعبير على قادر والطفل البيئة، على للسيطرة يستخدمها الطفل، لغة تمهد والمحاكاة التقليد -
  .الطفل لغة إثراء في تفيد اإلعالم وسائل من وغيرها والتلفاز فاإلذاعة.بوضوح رغباته
  ).267ص حواشين، مفيد. (اللغوية حصيلته تنمو والقصص الحكايات الطفل يسمع ما يقدر -
  :تنميتها الواجب الطفل مهارات

 ،القرآن قراءةو األناشيدو المسرحو القصص بواسطة الكالم على األطفال تدريب المربية على ينبغي  
 المفـردات  بسـعة  االهتمـام و ،جيدة كالمية نماذج تقديم مع البذيئة األلفاظ استخدام عدم على وتعويده

  ).99 ،2007، الخالق عبد رياش،زهرية بو حسين( النطق حسنو سالمتهاو الجملة طولو
  .اإلنصات االستماع، مهارات *
  .تحدثا أحسن كان االستماع حسنأ ما إذا فالطفل ،والتعلم التلقي أساس المهارة هذه تعتبر -
  .والكلمات والحروف األصوات تمييز على الطفل قدرة تنمية. يسمعه وما للطفل يقال ما فهم محاولة-
  . وأفكار آراء من يسمعه ما خالل من السمعية الذاكرة تنمية -
  .وبالترتيب منفصلة أوامر ثالثة يتبع -
  . له تحكى قصة أحداث ويتذكر يفهم -
  .عنده ليس/  عنده الملكية يفهم -
 .العملة وحدات يحدد -

 يسـتخدم  أخيـرا  الزرقاء والقطعة أوال الخضراء القطعة ضع" للطفل نقول. وإتباعها التوجيهات فهم -
 .والمذكر المؤنث صيغة

 .الحواس وظيفة يذكر -
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 .يرسم وهو مكانها في بالورقة يحتفظ -

  . والذراع األصابع مستخدما باأللوان يرسم
  :التعبيرية المهارات* 
  . كثيرة مجاالت في النطق ويتحسن واضح لفظ ذات بأصوات يتحدث -
   .أفضل بشكل اللغوية، مهارته تنمية على يساعده األطفال من سنه مثل في هم من مع الطفل إختالط -
  ).كذا يحصل كذا عملت لو( بنتيجة سبب عالقة عن للتعبير جمال يستخدم -
  ). 198ص سابق، مرجع أبوطه، منى عريفج، سامي. (الكلمات بعض ويخترع باأللفاظ يتالعب -
  
  :  سنوات 5 طفل  -3
  . كلمات آآلف ثالث يفوق ما إلى الخامسة سن في يكتسبها التي الكلمات عدد يصل -
  . الكاملة الجملة الخامسة طفل عند اللغوي النمو مظاهر من -
  . طعام، والحليب حيوانا، يصبح فالقط الطفل لدى التجريد حصة تزداد فكريا، الكالم يصبح -
 وتزداد لوفةأم وغير مألوفة عبارات توليد ،والفهم والمعنى والدقة الوضوح نحو يميل اللغوي التعبير -

 وتفاعلـه  تواصـله  من أطول لفترة الكالم أو الكبار مع الحديث في وينجح ،وكيف كما وتتنوع عبارته
  ).216ص ،2005 الزغلول،. (الخارجية والموضوعات واألشياء الحاجات عن التعبير وفي

  . .أفكاره عن يعبر أن يستطيع بحيث ما، حد إلى بالترابط أحاديثه تتسم -
 مثـل  جديدة مواقف في يطبقها أن ويحاول يسمعها التي التراكيب من معينة لغوية قاعدة يستخلص  -

  ).47ص ،2003 الناشف، محمود هدى". (قلمات" قلم جمع
  .الخمس السنوات بين ما شهريا مفرداته إلى جديدة مفردة 50 يوازي ما يضيف الطفل إن - 
  .ومرونة فاعلية أكثر الطفل لغة تصبح  -
  .للفهم وقابلية وتعقيد ثراء أكثر الطفل حديث يصبح  -
  . الطفل خبرات لتنظيم وسيلة اللغة يصبح  -
 الوضـع  علـى  التعـرف  مـن  تمكن بفاعلية، منها يستفيد لغته، على السيطرة من تمكن قد يكون  -

  . بلغته يكتب لعله بل كالمه من اإلقالل في فيبدأ موقف لكل المناسب وغير المناسب يحدد و االجتماعي
 مراعـاة  دون واإلجبـار  الضغط النفسية الطفل بصحة تضرو اللغوي النمو تعرقل التي العوامل من -

 الخبرات، اكتساب فرص وخاصة الحواجز توفر عدم ،كالتهتهة المشهورة الكالم عيوب طفل الستعداد
  ).53-52 ،2005 رياض، سعد. (الجديدة الكلمات اكتسابه يبطئ
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  :تنميتها الواجب المهارات *
  :والكتابة القراءة مهارات -
 السهلة الكلمات وتختار عليه، الدالة الكلمة أو الشيء الصورة يبن كيف يتعلم ثم يقرأ من إلى يستمع -

 . الطفل بيئة في الموجودة األشياء من ولفظها كتابتها طريقة ففي

 كلمـات  إلتقـاط  يتمكن مرات، مرات القصص إلى االستماع الهيجائية، األحرف من الكثير تسمية -
 .ما لشيء ترمز الورقة على المكتوبة أحرف مجموعة الرموز، نظام يفهم الخامسة سن نطقها يعرف

 .بسيطا منزال يرسم -

 .اسمه يكتب -

  :اللغوي التعبير مهارات *
  .الجسم أعضاء من ثمانية إلى يشير -
 . الكبار لغة من لغته تقترب -

 يستخدم. األشياء بعض ألسماء النطق مهارة التحدث مهارة الكلمات، بعض كتابة المصورات قراءة -
 .الموقع الوقت، الطقس، المسافة، الحجم، تصف كلمات

 ).102ص ،الناشف، هدى) (جدتي بيت إلى ذهبت ثم البقالة، إلى ذهبت( مركبة جمال يستخدم -

  
   :الديني النمو.  جـ

 فمـن  هـذا  ومع يكبر أن قبل للطفل التدين أسس توضع سنوات الخمس سن في أن القول يمكن      
 مـن  أسـاس  علـي  أو الوالـدين  عند بأشكالها وثيقة عالقة علي تبني األسس تلك أن نالحظ أن المهم

 ال السـنية  المرحلـة  هذه في الطفل إن. الطفل عليها يربي التي المعنويةو االنفعاليةو العقلية السيمات
 المـزود  هـو  لـه  بالنسبة اإلله أن إذ. والديه شكل عن بعيدا يبعده إلله شكال لنفسه يكون أن يستطيع
 المتعارف الحسنة النوازع زرع علي الوالدان عمل كلماو ،العقابو الثواب في يستخدمها هائلة بسلطات
 تنمـو و ،لوالديه بالحبو االيجابية بالقيم المليءو العادل لإلله شكل له بالنسبة إلله صورة اتخذت عليها
 التربيـة و التعـاطف  مـن  مرضـي  جـو  تـوافر  حالـة  فـي  الطفل عند األشكال من الصور هذه

  ).56-55 ،1995، ،كالفي جبران.(الصحيحة
 أمـر  العمر من المرحلة هذه في الطفل عند غيرها أو الدينية المعاني ترسيخ أن يظن من انه إال      
 تضـخيم و الفطري شعوره بتشويه دينيا الطفل لتربية يسيء ألنه ذلكو ،بالغ خطا في نفسه يوقع ،مهين

  .اإللهية األشكال من المسكين اآلدمي الشكل ذلك عند يتوقف جعلهو لألمور طواعيته
 انه إذ لآلخرينو لنفسه قيدا يكون أن إلي تدفعه قد ،الطفل بداخل بالخير اإلحساس نزعة زرع إن     
 سـعادة  شك بال تولد استعادتهو للبشرية مفقودا عنصرا يمثل الذي الخير يعمل هوو بالنفس ثقة يكسب
  .بالغة
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 اإلحساسو الخوف أن خاصةو الحذر بمنتهي تستخدم أن يجب" يعاقبك اهللا"و" يراك اهللا" تعبير إن     
  ).126ص،1995، ،كالفي جبران.(عظيما إنسانا أبدا يخلق لم بالذنب

  
  : األخالقي النمو.   د

 العامـة  نظريته إطار في األخالقية األحكام نمو عن للطفل األخالقي الحكم كتابه في بياجييه تحدث

 يفسـر  ذلـك  فهم أن معتقدا القواعد نظام فهم على تعتمد األخالقيات كل  بأن معتقدا المعرفي، النمو في
 التفكيـر  أنمـاط  من أساسيين )مرحلتين( نمطين بياجييه حدد األساس هذا وعلى .األخالقي النمو مبادئ

 األخالقيـة و سـنوات  7 إلى 3 من تمتدو األخالقية والواقعية للسلطة التبعية أخالقيات :هما األخالقي

  : سنة 11 إلى  7 من تمتدو األخالقية والنسبية المستقلة
 مصـطلح  استخدم كما. الشخص غير آخر بشخص القوانين توجيه 'أخالقيات' بكلمة بياجييه يقصد و

 توجـب  وأنها ومطلقه حقيقة األطفال نظر وجهة من القوانين أن إلى ليشير' األخالقية الحقيقة أو الواقعية'

 النتـائج  خـالل  مـن  يتم األشياء على الحكم أن كما .حرفيا تتبع أن يجب القوانين كما .لها األفراد إتباع

 األخالقي التفكير من النمط هذا ينتشر. للمسؤولية الموضوعي المفهوم بياجييه يعرفه ما وهو الموضوعية

 بقـوانين  األخالقي التفكير يرتبط حيث تقريبا سنوات 10 سن إلى يمتد وقد 7 إلى 3 سن بين األطفال بين

 إحساس المرحلة هذه في الطفل لدى أن يرىو ،الخارجية باألخالقية أحيانا تعرف ولذا الخارجية السلطة

 عـاجزا  يكون الطفل فإن ذاته، حول الطفل وتمركز المعرفي النمو لقصور وكنتيجة. األخالقية بالواقعية

 عن أيضا عاجزا يكون كما االعتبار في وحاجاتهم اآلخرين نظر وجهات وأخذ األخالقية، النسبية فهم عن

 حنـان (  مشـوهة  أخالقيـة  أحكـام  إلى يؤدي العجز هذا .اآلخر مكان في نفسه وضع أو األدوار تمثيل
  ) .45 -44 ،2001 ،العناني
  
  :  المعرفي  العقلي النمو. هـ

 القاعـدة و المعرفـي  التطـور  فـي  جدا مهمة سنوات 6-5 مرحلة في الممتدة الحياة فترة إن
 موضـوع و مستمر األقل علي المنظم  المعرفي العمل قدرات أن إذ. عقالني عمل أي لسير األساسية

  التركيبو التغطية في المستمرةو النشطة بقدراته طبيعيا يشعر فالطفل لذلك ضف. الطفل حياة في كبير
 الطفولة من مرحلة كل حقائق تحديد و، العقلي النمو مراحل تناول من أشهر) piaget"(بياجيه" يعدو  

  . دراسته خالل المراهقة إلي
  :نظرية جون بياجيه في النمو المعرفي  •

وهي فئة تمتد وتتبع بسرعة تبعا ، السلوك ينشأن من فئة بيولوجية معينةو يرى بياجيه أن التفكير       
ومحور هذه العمليـة  ، )النضج(تتوازى إلى حد ما مع النمو البيولوجي و لعملية شبيهة بالنمو الحركي

، و السلوكي الكلي لإلنسـان وهما خاصيتان فطريتان تقودان النم، وظيفتان ثابتتان هما التنظيم والتكيف
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يريد عمله بالفعل في كل مرحلة مـن مراحـل   و يستطيع عملهو وعلى ذلك فإن كل ما يعرفه اإلنسان
هكذا يدل التنظيم على البناء و التكاملو عمره المختلفة يميل إلى أن يكون على درجة كبيرة من التنظيم

ابطة متكاملة باإلضافة إلى أن ما يتعلمه الفرد المعرفي القائم لدى الفرد ويتألف من وحدات معرفية متر
التكيف هو التعبير البنائي أو الوظيفي الذي يحقـق للكـائن   ، ويرجع في جوهره إلى التكيف مع البيئة

  .البيولوجية و وهكذا يربط ربطا وثيقا بين العمليات النفسية، الحي بقاؤه
، يعد األساس الجـوهري لنمـو الفـرد   ويتضمن التكيف السلوكي للفرد ما يسمى التوازن الذي   

والتمثيل عبارة عن عملية تلقي ، المواءمةو متكاملتين هما التمثيلو ويشمل وظيفتين فرعيتين متفاعلتين
استخدامها في نشاط معين موجود بالفعل في مخزون الكائن الحي و المعلومات عن أحداث البيئة وفهمها

حدث إال إذا نجح المرء في إحداث التكامل بـين الخبـرات   االستخدام ال يو وهذا الفهم ، من األنشطة
أما نصفها اآلخـر فهـو   ، بينما التمثيل ليس إال نصف  عملية التكيف، الخبرات السابقة لديهو الجديدة

المواءمة التي تعني إضافة أنشطة جديدة في ذخيرة الكائن العضوي أو تعديل أنشطته القائمة اسـتجابة  
نتيجة لـذلك نتكيـف   ، والنضج البيولوجي المستمرو غير نتيجة للخبرة الجديدةفنحن نت، لظروف البيئة

أي ، للمواقف الجديدة التي يمكن تمثيلها في بنى معرفية قائمة بالفعل وذلك بتعـديل هـذه البنـى فينـا    
 إال أنها، وعلى الرغم من أن هذه العملية تدريجية في معظم الحاالت، بالمواءمة مع هذه الخبرة الجديدة

تظهر أحيانا في بعض الفترات بشكل يؤدي فيها األثر المستمر للمواء مات المتتابعة إلى إنتاج إعـادة  
وهذه القفزات تميز االنتقال السريع بين مراحـل  ، الجدة النسبيتينو تنظيم للبنى المعرفية يتسم بالمفاجأة

أي اإلحساس بكونه مشارك ، تقانالنمو الكبرى في نظرية بياجيه وخالل هذه العملية ينمو اإلحساس باإل
كما أن المستوى النفسي عند بياجيه يتميز عن كـل مـن المسـتوى    ، فعال في مسار نموه وموجه له

فبالرغم من أن كليهما يسهم في النمو النفسي إال أن عمليـة التفاعـل تنـتج    ، االجتماعيو البيولوجي
فـالوعي النفسـي هـو    ، يئة االجتماعية تمامامستوى من النشاط ال يمكن اختزاله إلى البيولوجيا أو الب

  ) .30- 28، 2008، بطرس حافظ.(االجتماعي و خاصية ناتجة عن التفاعل بين البيولوجي
  :و المعادلة التالية توضح كيف تتم عملية التفكير عند بياجيه 

  .التالئم= التنظيم + التمثيل 
  .التوازن = التالئم + التنظيم + التمثيل 
  ).67، 1999، نبيل عبد الهادي(التكيف  = التوازن+ التالئم + تنظيم ال+ التمثيل 

  :المبادئ التي ترتكز عليها نظرية النمو العقلي المعرفي كما بلي و ومن ذلك يمكن تحديد المفاهيم
  : مفاهيم التطور الذهني المعرفي * 
  ) :االستيعاب ( التمثيل . 1

توحدها مـع أنظمتهـا   و الفرد الحوادث الخارجية والخبرةويقصد به تلك العملية التي يأخذ فيها 
، وبتعبير آخر هو العملية التي بواسطتها تتوحد عناصر البيئة مع البناء المعرفي للطفـل ، القائمة بالفعل
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وهو عملية نشـطة  ، وكلمة تمثل تشير إلى تكيف المثيرات الخارجية مع تراكيب الفرد الداخلية العقلية
  .اإلدراك المنطقي على أساس أنها محاولة لتلبيس الخبرة في أنسقه معرفية موجودة و تتسم بالتحليل

  
  ) :التعديل ( المواءمة أو المالئمة . 2

فإذا كان الفرد بالنسبة للتمثل ، إال أنها عكس العنصر األول، وتمثل العنصر الثاني لعملية التكيف
ن نفسه في مرحلة المواءمة حتى يتناسب مع فإنه يغير م، يغير من الشيء الخارجي حتى يتناسب معه

أن كلمة مواءمة تشير إلى العملية العكسية أو المتممة لتكيف هذه  –فالفيل  –وبري ، الشيء الخارجي
والتالؤم كما يرى بياجيه هو تعديل التراكيب حتـى  ، التراكيب العقلية مع تراكيب هذه المثيرات نفسها

  .لتراكيب القائمة التكامل نعها أو فهمها يمكن للمعلومات التي ال تتسق مع ا
  :التكيف . 3

ويرى بياجيـه أن  ، المواءمةو ويضم عنصرين هما التمثل، ويمثل اتجاها فطريا لدى كل األفراد
فإنه أمـا يتمثلهـا أو   ، فالفرد عندما يتعرض لخبرة ما، المواءمةو التكيف هو نتيجة للتوازن بين التمثل

وفي حال صـعوبة  ، الخبرة مع إحدى الصور اإلجمالية لديه يكون قد تمثلها فإذا وحد هذه، يتالئم معها
يقوم الفرد بإعادة تركيب أو بناء نظام فهمه ، الخبرة بدرجة عدم استطاعة الفرد تمثلها بصورة مباشرة

  للعالم حتى يتكيف مع هذه الخبرة الجديدة  
  :التوازن . 4

فتكيف الفرد مـع البيئـة يتضـمن    ، بين البيئةو فردلكي يتم التكيف ال بد من وجود توازن بين ال
ويجب أن يكون هنـاك تـوازن بـين هـذين     ، عملية توازن بين نشاطه على البيئة ونشاط البيئة عليه

كمـا أن التكيـف   ، البيئةو ويرى بياجيه أن التوازن هو التفاعل بين الفرد، االتجاهين حتى يتم التكيف
وعند انتقال الفرد من مرحلة إلى مرحلة أخـرى  ، المواءمةو تمثلالمعرفي يكون نتيجة التوازن بين ال

  . المواءمةو يحاول الوصول إلى حالة من التوازن بين التمثل
  :التنظيم . 6

، وهو اتجاه فطري لدى األفراد تجعلهم يقومون بالربط بين الصور اإلجمالية بشكل أكثـر كفـاءة  
وينتج عن ذلك نظـام متـرابط   ، عاد تنظيمها من جديديو فالصور اإلجمالية األولية لدى الطفل تترابط

إذ أنه مع اكتساب أي صورة إجمالية جديدة تندمج هذه الصورة مع الصـور  ، للتراكيب العقلية األعلى
  ).95 – 79، 2000قطامي،. (القائمة بالفعل 

  :المرحلة . 7 
تي يقوم نظامها علـى  ويراها بياجيه على أنها خطوة في طريق النمو تضم عددا من المكتسبات ال

والتي تعكس كل مرحلة منها مـدى اتحـاد المكتسـبات    ، التوافق مع مراحل السن التي يجتازها الفرد
الجديدة مع سابقاتها اتحادا يؤدي إلى نشوء التراكيب العقلية التي تتميز كل منها بخصائص معينة تتفق 
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يب سابق فيها يندمج مع التركيب التـالي  كما أن كل ترك، مع مرحلة العمر العقلي التي يجتازها الطفل
ومفهوم المراحل عنـد جـان   ، ويترتب على ذلك أن كل مرحلة تتميز عن األخرى بتركيب جامع، له

  تطور فيها و إنما تحتويهاو فالمرحلة السابقة ال تلغي سابقتها، بياجيه هو مفهوم تجميعي
  :التتابع .8

  :هذه االعتبارات هي و كيفية تتابع  المرحلةهناك اعتبارات أساسية يقر بها بياجيه لفهم 
التي تتميز بالتنظيم المتتابع و ) نهاية(فترة تحصيلو )بداية (احتواء كل مرحلة على فترة تشكيل-

  .كما تشكل نقطة انطالق للمرحلة التي تليها ، للعملية العقلية في المرحلة المعينة
  .متداخلة تداخال عضويا إن المراحل ليست منفصلة عن بعضها بل هي  -
حسب ، إال أن سن تحصيل المرحلة تتغير إلى حد ما، إن ترتيب ظهور المراحل ثابت ال يتغير -

  .الثقافية و العوامل الحضاريةو التدريبو تأثير الدوافع
باختالف السرعات النمائية  وهي مراحل ، يمر كل األطفال بالمراحل النمائية المعرفية األربع -

  ). 124، 2009أحمد فالح ،. (متعاقبة و سلسلةمنظمة مت
  :مفهــــــوم  النمو العقلي  -9

 األبنيـة  في تغيرات:  عن عبارة بياجيه لدى المعرفي العقلي النمو أن – فليبس جون -  يرى 
 يسـتطيع  التـي  العملية يراها_  فورمان_  بينما ،المواءمةو التمثيل عمليتي خالل من تحدث المعرفية
 هـو  المعرفي العقلي النمو أن بياجيه ويرى ،فيه يعيش الذي للعالم ذكاء أكثر فهم بناء بموجبها الطفل
 األفكـار  نمـو  وطريقة ،للعالم معرفته وطريقة ،المختلفة حياته سنوات خالل الطفل عند المعرفة نمو
  . المنطق باستخدام التفكير على للقدرة تدريجي اكتساب فهو وكذلك ،لديه المفاهيمو

  :مفهوم األبنية العقلية  - 10
 ذات أنظمـة  أو داخليا منظمة كليات هي ،عقلية تراكيب أو أبنية المعارف أن بياجيه يفترض  

 طريقها عن ويتم ،األحداث أو المعلومات مع للتعامل قواعد هي التراكيب أو األبنية هذه ،داخلية عالقة
 النمـو  هذا ويعتمد المعرفية األبنية هذه تغير إال هو ما المعرفي والنمو ،إيجابية بصورة األحداث تنظيم
 وهـي  ،بياجيه جان نظرية جوهر)  العقلية األبنية مفهوم(  المفهوم هذا ويعتبر ،الخبرة على حدوثه في

 مرحلـة  إلـى  الطفولـة  مرحلة من اإلنسان تطور أثناء العقل داخل تتكون افتراضية بنيات عن عبارة
 تطورهـا  في تساهم المحيطة البيئة لكن وراثي أساس ذات العقلية البنيات هذه أن من وبالرغم ،الرشد

 يسـلك  أن يستطيع لكي بالفرد المحيطة البيئة تنظيم هي االفتراضية العقلية البنيات ووظيفة  ،وتبلورها
 يوجـه  بدقه منظما عقليا نظاما تمثلو للفرد بالنسبة التكيف عملية في مهم بدور وتقوم ،وكفاءة بفاعلية
 فعليـة  بصـورة  تمثل وهي ،سلوكه توجيهو الفرد تفكير في تتحكم البنيات هذه أن ويرى ،السلوك هذا

 ويـؤمن  ، العقلـي  بـالنمو  يسمى ما هو العقلية البنيات هذه وإعادة بناء وأن ،للفرد المعرفية الحصيلة
 باسـتعدادات  مزودا يكون بل ،يولد عندما بيضاء صفحة عن عبارة عقله يكون ال اإلنسان بأن بياجيه
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 إلـى  تنتقل التي الوراثية البنيات من نوعين هناك وأن ،النمو بدء على تساعده موروثة وإمكانات معينة
  : هما الوراثية الوسائط خالل الطفل

  : الفيزيقية البنيات  -11
 علـى  الكائن تساعد البنيات وهذه ،الحواسو العصبي والجهاز اليدينو العين البنيات هذه ومن

  . به المحيطة البيئة مع التكيف
  : الالإرادية السلوكية الفعل ردود -12

 الطفـل  صراخ  مثل ،لبيئة ا محيط في معينة حادثة حدوث عند تلقائيا تحدث انعكاسات وهي
 نتيجة تعتبر ولكنها ،تدريب أو تعلم إلى تحتاج ال الردود وهذه ،بالضيق شعوره أو بالجوع الشعور عند

  . بالبيئة المباشر لالحتكاك حتمية
 العقليـة  األبنية من نوعين التنظيم هذا عن ينتج لسلوكه الفرد تنظيم أثناء أنه بياجيه يرى كما 

  : هما
  ) :المخططات العقلية ( الصور اإلجمالية  -

فهي تسمح للفـرد  ، وهي عبارة عن تمثيالت داخلية لفئة من األفعال أو أنماط األداء المتشابهة
، أي تجربة عقلية دون أن يلزم نفسه بالقيـام بنشـاط ظـاهر أو صـريح    ، داخل الذهنأن يفعل شيئا 

المواءمة في المواقف البيئة و والمخططات متكيفة دائما ومرنة بسبب حدوث عمليات جديدة من التمثيل
ومن أمثلـة ذلـك   ، المشكالت الجديدةو تدل على استعداد الكائن العضوي للتكيف للظروف، والمختلفة
، الزمان والعـدد كمخططـات معرفيـة   و ومفاهيم المكان، المص كمخططات حسية حركيةو عةالرضا

وهذه تعتبر بمثابة البنية األساسية التـي تحكـم    ، التمايزو التعميمو وتتميز جميعها بخصائص التكرار
  )مرحلة ما قبل العمليات و مرحلة الحس حركية ( تصرف الطفل في المرحلتين األوليتين من النمو 

 : العمليات -

حيث ال يتم ، ويقصد بها قدرة اإلنسان على إعمال فكره في البيئة المحيطة به التي يعيش فيها 
فهو يستطيع أن يقوم ببعض العمليات الذهنية الخاصة باألشـياء  ، ذلك إال عن طريق إعمال فكره فيها

بيئتـه أو مألوفـة لخبرتـه     الملموسة كان يغير من شكلها أو ينظمها ما دامت هذه األشياء موجودة في
وإذا كانت الصور اإلجمالية هي البنية األساسية التي تحكم سلوك الفـرد  ، وذلك دون أن يتناولها يدويا

فإن العمليات هي البنية األساسية التي يستعملها الفرد أثناء المـرحلتين  ، الثانيةو أثناء المرحلتين األولى
العمليـات المحسوسـة ومرحلـة العمليـات الشـكلية      وهمـا مرحلـة   ، األخيرتين من نموه العقلـي 

  .)95 – 79، 2000قطامي،.(
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  :العوامل المؤثرة في النمو العقلي لدى جون بياجيه 
تعمل أو تساهم بشكل مباشـر  و هناك مجموعة من العوامل التي تؤثر على النمو العقلي للطفل

  : ومن أهم هذه العوامل …في انتقاله من مرحلة ألخرى من مراحل نموه العقلي 
  :النضج   .1

والذي ، ويشير هذا المصطلح إلى عمليات النمو الطبيعي التلقائي التي يشترك فيها جميع األفراد
بمعنى أنه أمر ، ينتج عنها حدوث تغيرات منتظمة في سلوك الفرد سواء وجدت خبرة سابقة أم لم توجد

فبياجيـه يـربط بـين    ، امل المهمة في عملية النموويعتبر النضج عند بياجيه من العو، تقرره الوراثة
كما أنه يرى ، ويرى أن قدرة الطفل على التفكير تزداد بازدياد نضجه، النضج الجسمي والنضج العقلي
ولكن االختالف يكون فقط في المدى الزمني ، موجود في كل المجتمعاتو أن ترتيب هذه المراحل ثابت

  .لكل فترة 
  

  :الخبرة المادية   .2
أخذ بعض المعلومات عنها عن ، ووهي عبارة عن تفاعل الفرد مع األشياء الموجودة في بيئته

كذلك فهي  تتمثل فـي معرفـة الطفـل    ، طريق رسم صورة ذهنية مجردة لهذه الموجودات في ذهنه
، بأسلوب أداء األشياء أو الموجودات في البيئة من حوله وتفاعله معها عامال ما يسمى بالخبرة الماديـة 

تـزداد هـذه   ، وتفحص األشياء المجاورة لهو التجوالو بالتالي يتمكن من الحركةو فالطفل ينمو جسميا
وتسـمى  ، تزداد هذه القابلية مع زيادة نضج الطفل، وتفحص األشياء المجاورة لهو القابلية لالستكشاف

فهي تتضمن دائما تمـثال   ومع ذلك، هذه الخبرة بالخبرة المادية لتمييزها عن الخبرة الرياضية المنطقية
  .لألبنية الرياضية المنطقية 

  : الخبرات االجتماعية .3
هذا التفاعل يؤدي إلى ، ويقصد به تفاعل الفرد مع اآلخرين ممن يحيطون به من أفراد المجتمع

فالطفل فـي  ، يعتبر النقل أو التأثير االجتماعي شرطا أساسيا لبناء البنيات العقلية، والخبرة االجتماعية
ال يستطيع ، وأنانية للغايةو فهو يقوم بعمليات ذات داللة فردية، نوات عمره األولى يكون شديد الذاتيةس

ال يوجـد  و يعتقد أن رأيه هو الصواب دائما، وأن يرى األشياء بموضوعية بل يراها بمنظاره الخاص
  ).80-79، 1999هادي ،نبيل عبد ال. .(ما يقوله أو يفكر به يتفق تماما مع اآلخرين ، ورأي غير رأيه

  :مراحل النمو العقلي عند طفل قبل المدرسة  •
يصنفها  جان بياجيه طور النمو من سن سـنتين  و تسمى هذه المرحلة بمرحلة ما قبل العمليات
  :والذي ينقسم إلى فترتين رئيسيتين هما ، وحتى سن سبع سنوات بأنه طور ما قبل العمليات

  )ما قبل الفكر اإلدراكي ( فترة ما قبل المفاهيم  -1 
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ويتميز التفكير في هذه المرحلة بأنه في منزلة متوسطة بين مفهوم ، من سنتين حتى أربع سنوات
تتميز بعدم قدرة الطفل علـى تمييـز   و هنا تظهر خاصية التمركز حول الذات،  والشيء ومفهوم الفئة

كما أن تفكير الطفل في فترة ما قبل المفـاهيم يعتمـد علـى     ،منظورة الشخصي عن منظور اآلخرين
األحـداث كوقـائع   و ومعظم التمثيليات الذهنية عنده تشير دائما إلى هذه األشـياء ، األحداثو األشياء

فالعصـا عنـد الطفـل    ، سواء استخدم في عمليات التمثيل الذهني الرموز أو اإلشارات، فيزيائية مادية
يستعمل و،  نما يتقدم به العمر فقد يستخدم الكلمة لتدل على عملية عدوانية كاملةترمز إلى البندقية وحي

الطفل هنـا ال يسـتطيع   و األطفال هنا ما يسمى بالمحاكمة النقلية أي االنتقال من الخاص إلى الخاص
  ).86، 2005يسرية صادق ،، زكريا الشربيني.(ال االستنتاج و االستقراء

   مرحلة  التفكير الحدسي -2
وفي هذه المرحلة يتحرر الطفل من كثير من نقـائص المرحلـة   ، من أربع حتى سبع سنوات

السبب الرئيسي في ذلك يعود إلى أن تفكير الطفـل لـم   و ومع ذلك يظل محكوما بحدود كثيرة، السابقة
  يتحرر تماما من اإلدراك ،

ض المواد حسب صفة واحدة مثل إظهاره لتجميع بع، و هنا يبدأ الطفل في إظهار مرونة عقلية واضحة
  ).17، 2009، عزة خليل.(من صفاتها دون أي مشكل 

وللنمو في هـذه  ، ويرى بياجيه أن أهم خصائص التفكير في هذه المرحلة أنه من النوع الحدسي      
  -:المرحلة ثالث نتائج هامة تميز هذه المرحلة وهي 

عني تفاعل الطفل مع المجتمـع فـي فعاليتـه    وهذا ي، أن اللغة تساعد الطفل على االحتكاك باآلخرين 
  .المختلفة 

  .الكالم و المعاني القائمة في اللغةو التصور الذهني أو القدرة على التفكير وفهم الرموز 
  .أي قدرة الفرد على تصور الفعل أو تمثله ذهنيا ، اإلدراك المسبق للفعل 

  :خصائص لعل من أهمها كما أن تفكير الطفل في هذه المرحلة يتميز بالعديد من ال
ويعني عدم قدرة الطفل على فهم األشياء من أي وجهة نظر أخـرى غيـر   :  التمركز حول الذات  •

  .وجهة نظره هو 
حيث يستخدم الطفل الرموز للداللة على األحداث كما لـو كـان   ) التجربة العقلية : ( الملموسية   •

  .يشارك هو بالفعل في هذه األحداث 
ل الطفل إلى تركيز انتباهه على التفاصيل المتعلقة بجانب واحد فقط للشـيء أو  وهو مي:  التركيـز   •

ومن ثم يعجز في الحصول على المعلومات عن المظـاهر األخـرى   ، الموقف أو على صفة واحدة له
ويعني بالسير العكسي إرجاع العملية العقلية إلى نقطة البداية التي بدأت منها دون حدوث : الالمقلوبية

) س (ولكنه ينكر أن ، )س ( ير ،فمثال الطفل في هذه المرحلة يستطيع أن يفهم أن لديه أخا هو  أي تغي
   .وهذه إحدى الصفات الهامة للتفكير في هذا الطور ، فالعالقة عنده من جانب واحد، لديه أخ
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اإلحيائية وتنشأ ، وهي ميل الطفل إلى أن يعزى لألشياء المادية كل الصفات التي له هو:  إلحيائيـة ا •
  .نتيجة االختالط بين ما هو ذاتي وما هو موضوعي 

  .حيث يبدو كل شيء واقعي أو حقيقي بالنسبة للطفل في هذه المرحلة :  الواقعية  •
ويستطيع التعامل مع األشياء الساكنة التي ال تتحرك ، حيث يتميز تفكير الطفل بالثبات: االستاتيكية   •

  .تتضمن التغيير أكثر من تعامله مع األشياء التي 
تفكير المراهقين و حيث يرى بياجيه أن مرحلة االنتقال بين التفكير الحس حركي: االستدالل االنتقائي 

  )188- 185، 2003فادية علوان،.(تسمى بتفكير ما قبل المفاهيم أو االستدالل االنتقائي 
  :اجب تنميتهابعض المهارات الوو و هذه مالمح التطور المعرفي عند األطفال حسب السن

  طفل ثالث سنوات  -1
كشفت الدراسات الحديثة التي قام بها بياجيه وجيزال أن النمو العقلي للطفل يرتبط ارتباطـا وثيقـا    -

  . بنمو الجهاز العصبي
بداية  السنة الثالثة يتميز إدراك الطفل بأنه إدراك حسي، فإنه يتفاعل مع األشـياء تفـاعال حسـيا،     -

ما يدور حوله تهذيب القدرات الحسية، تسمية األشياء، ما قبل تكوين المفاهيم تنمو  ويحاول أن يفهم كل
قدرة الطفل على حل المشكالت الصغيرة بالدمى كأنها حية، ال يقدر على إصدار أحكام مبنيـة علـى   

ر يستطيع أن يعبر عن الموجودات بقوله واحد، إثنان، ثالثة وهو يشي   -. الواقع ال يقدر على التضاد
أما  بالنسبة لألحجام فإن طفل الثالثة يعجـز عـن   ) 9أو  8إلى1(ويعد من  . إلى مفردة منها على حدا

  ).28، ص2003حواشين، حواشين، . (المقارنة بين األحجام سواء الصغيرة أو المتوسطة أو الكبيرة 
في نهاية السنة الثانية محاولة الطفل الوصول إلى تعميمات مشوشة  حدود ضيقة تصوريا تسـتخدم   - 

 الصور العقلية األوليـة والتمثيليـات الذهنيـة،   . فيه اللغة بوضوح ويتصل بالمفاهيم والمدركات الكلية
ها ولونها ومالمستها من رؤية شكل" التفاحة"مفاهيم غير مميزة أو خلطية، مثال ذلك يتعرف الطفل إلى و

، 2003مريم سليم، . (إال أن صنف التفاح غير معروف لديه يالحظ تكون الفئات بمعناها البدائي.الخ...
  ).265ص
فقـد  . يتعلم الطفل في البداية الكالم وتكوين الرموز للداللة على الخبرات والمثيرات البيئية المتعددة -

في التعبير عن األشياء المادية المحسوسة التي يجريها فـي   يستخدم الرموز اللغوية أو الصور األخيلة
، 2002عبد الرحيم الزغلول، (يكتشف كل يوم رمزا جديدا يستخدمه لالتصال بنفسه وباآلخرين . بيئته
  ).197ص
ال يعرف ما تساويه األعداد من معدودات، فهو إذا ما طلب منه أن يعد من الكرسي عندها بطريقة   -

وهكذا حتى يصل نهايتها، والطفل يدرك األكثر واألقـل، كمـا أن مجموعـة    ...واحد هذا واحد وهذا 
األشياء في تجمعاتها الثنائية والثالثية والرباعية، ويدرك النقصان من مجموعة، فإذا أعطيته أربعة قطع 
من النقد، ثم أخفيت عنه واحدة منها، فإنه يدرك النقصان الذي حصل عليهـا، ويبحـث عنهـا حتـى     
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، 2004الهنـداوي،  (يستطيع نقل دائرة، واإلشارة إلى أجزاء الجسم ومعرفة الجنس واالسم  و ..هايجد
  ).179ص
  . .يتعرف على األلوان ويعطي كل لون إسمه بدقة -
يالحظ عدم قدرته على تركيز االنتباه، يعجز الطفل عادة االلتفات إلى االتجاه المكاني للمثيـرات،    -

  ).55عواطف إبراهيم، مرجع سابق، ص)   (أعلى ،أسفل، يسار، يمين(فهو يجهل الفرق بين  
  . تفكير الطفل ذاتيا يدور حول نفسه، يظل خياليا ويعرف بالتفكير اإلنتقالي من الخاص إلى الخاص -
قد  يتذكر مـا  و تظهر قدرته على التذكر كلما كان الموقف أسهل وإرشادهم الكبار إلى كيفية التذكر -

 3ويستطيع تذكر  ، ..وقف فإذا كان  سيقوم برحلة في الغد فإنه يتذكر يأخذ كرته للعب بهايحتاج إليه م
  ).180، ص2004علي فالح الهنداوي، .(العبارات السهلة والمفهومة بسرعة أكثرو أرقام

يبدأ الخيال ينمو لدى طفل في بداية الثالثة وهناك دالئل ومؤشرات تدل على وجود الصـور التـي    -
فالطفل يرى دميته التي يلعب ..يال الطفل، فاألطفال يصغون بشغف إلى الحكايات والقصص ،ينتجها خ

  .بها رفيقة عصاه حصان يركبه، ويرى في القصص الخيالية واقعا، ويكون خصبا فياضا 
ينبغي االهتمام بالقصص التربوية المقدمة للطفل وعدم المبالغة في القصص الخيالية حتى ال يـؤدي  -

الحقائق المحيطة به والعمل على تقوية نموه العقلي، تنمية االبتكار عنده من خالل اسـتخدام   إلى تشويه
  .اللعب وإستغالل هواياته في سماع األغاني واألناشيد وحب القصص في تقوية ذاكرته

  : مهارات الواجب تنميتها
م مهـاراتي  يسـتخد . تنضح في هذا العمر القدرة على التفكير، مهارة حل المشكالت البسيطة

  .  االسترجاع والتعرف في مجمل أنشطته اليومية
  . لديه بعض المنطقية في طريقه البحث، وال يبحث بطريقة عشوائية  -
  .في ما يتعلق باألشياء يتعامل معها) طويل-كبير(يدرك مفهوم الحجم -
  .يتعامل معها في ما يتعلق باألشياء التي) في، تحت، خارج، معا، بعيد عن(يدرك مفاهيم المكان -
  ).196، ص1989محمد عودة الريماوي، .( لألشياء التي يتعامل معها) خفيف وثقيل(يدرك مفهوم -
  
  :طفل أربع سنوات  -2
نمو التفكير الحدسي من سن الرابعة، فهم الطفل على ما يراه ويبصره في بيئتـه وللمواقـف علـى     -

تخلص من اعتقاده السـابق بـأن الـدمى هـي     ،قادرا على إدراك العالقات بين األشياء . جانب واحد
  ).56ص 2007عواطف إبراهيم، . (الكائنات الحية، قادرا على االحتفاظ حتى لو تغير مظهره

أحكام الطفل متغيرة من حال إلى حالة، وفقـا للظـروف   ، يعتمد على ما يقوم به من أدوات وأعمال -
  ).192، ص2000شبل بدران، . (ولة والخطأفيتعلم الطفل من خالل التجربة البسيطة بالمحا.المحيطة
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وتمركـز  . يتمركز حول ذاته فالشيء الصحيح بالنسبة له ما يراه صحيحا وليس ما يراه اآلخـرون  -
الطفل حول ذاته يقوده إلى االعتقاد بأن الجميع يفكرون مثله، وأن العـالم كلـه يشـاركه أحاسيسـه     

  ).38، ص1989هدى محمود الناشف، . (ورغباته
  . طيع أن يدرك المدلول الزمني لألفكار واألعمال المتعاقبةيست -
  .يعد من واحد إلى عشرين ويعد الكرسي الواحد وهكذا حتى يصل إلى نهايتها -
  .يفرق بين األلوان   -
تزداد مدة إنتباه ومجاله عندما يتناول لعبة يأخذ في استكشافها بأن يضغط علـى األزرار، ويحـول    -

عزيز سمارة، عصـام النمـر،   . (المحوالت ويجرب كل شيء على تفكيك اللعبة لتعرف على أجزائها
  ).142، ص1999هشام الحسن، 

زيادة التذكر المباشر، ويستطيع الطفل تذكر األجزاء الناقصة في الصورة، ويكون تـذكر الكلمـات    -
  . المفهومة أيسر من تذكر الكلمات غير المفهومة

  .يتعلم الطفل الرمز، ويصبح في كل موقف يصنع الرمز ويتعامل معه يمارس نشاط تخيليا رمزيا-
تخيالت وأحالم يقظـة يراهـا   . صفة الحياة على الجمادات يمارس الطفل مفهوم اإليحائية وإسقاط  -

الطفل في كثير من األحيان حقائق واقعة، فقد يقص مشاهد أحالمه كما لو كانت حـوادث وقعـت لـه    
بالفعل وقد يستغرق في أحالم اليقظة، التي تتحقق فيه كل رغبات الطفل،ويعود إلينا من هذه العوامـل  

فترسا،وغير ذلك من الخياالت  في هذه الفترة ليست أكاذيـب بـالمعنى   النائية ليحكي كيف قتل ذئبا م
  ).50،ص2003سعد رياض ،.(المفهوم

  :مهارات الواجب تنميتها
  .األحجام ، والتعرف على أشكال األرقامو 9-1تشجيعه على العد من  -
 .مسميات النقود ، الزمن، مساعدته غلى إدراك مفاهيم مثل الفرق -

 . في تعامله مع األشياء) بجانب، أسفل، أمام(آلتية يفهم المفاهيم ا -

 . نشجعه على تسمية األشياءو عرض عليه ألعاب -

  ).131، ص1998هدى الناشف، . (تشجيعه على الرسم  -
 
  : سنوات  5طفل  -3
فمثال يسرد مـاذا  . في سن الخامسة يدرك الطفل التتابع الزمني لألفكار واألعمال وتسلسل الحوادث -

بالروضة بالتسلسل الزمني خالل ساعات الدوام حتى يغادرها إلى المنـزل، يـدرك الـزمن     حدث له
فـي الخامسـة   و -2. الماضي والحاضر والمستقبل، وما يصل بها من أفعال لها عالقة بحياته العملية

 ، )حدث كذا ثم كـذا (يدرك التساوي والتناظر في التجمعات مختلفة وفي سن الخامسة يدرك تماما ماذا 
كما  يجمع من األعـداد مـا يزيـد حاصـل     ، إدراك العالقات المكانية يسبق إدراك العالقات الزمنية

  .)27، ص 2003حواشين، حواشين، ) (5(جمعه
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  إدراك أوجه اإلختالف بين األشياء يسبق إدراك أوجه التشابه بينهما -
  .يستطيع الطفل تمييز بين مختلف األلوان البارزة - 
  . أكثر من عشرين كما يستطيع حساب األشياء المتشابهةيتمكن من العد  -
من مظاهر النمو المعرفي األولى في عمر الخامسة يهتم بتعلم األشـياء كعمـل سـفن صـغيرة أو      -

  .طائرات من ورق
  .الخطأو التعلم من الخبرة بالمحاولةو تزداد قدرة الطفل على الفهم الكثير من المعلومات -
  . أرقام 4كلمة و 13-12ن في سن الخامس يتذكر م -
التخيل يشكل حيزا كبير من النشاط العقلي لألطفال وتكون الصور الذهنية على درجة كبيـرة مـن    -

، فهو تفكير مادي.يبقى التفكير حتى سن الخامسة أقرب إلى التخيل منه إلى التفكير المنطقي و الوضوح
استحضـار  و لتقليد دون وجود النموذجويحصر النشاط التخيلي الرمزي للطفل في خمسة أشكال هي ا

عزيز سمارة، عصام . (الصور الذهنية لألشياء في حالة غيابها، الرسم التخيلي، اللعب اإليهامي، اللغة
  ).170، ص1999النمر، هشام الحسن، 

تعلـم  . ينتقل التفكير من البسيط إلى المعقد، ومن التمركز حول الذات إلى المفاهيم أكثر موضوعية -
       ، 2006عصـام نـور سـرية،    .  (المنطق واستخدامها في حل المشكالت بالتفكير االسـتداللي  قواعد
  ).88ص 

بالنسبة للكم والمادة والطول والعدد والمساحة وجد أن الطفل يخطئ في حل المشكالت االحتفاظ في  -
  . معظم األوقات

يساعد على التخطيط لها إال أن الصـور  في السنة الخامسة يبدأ كالم الطفل يتبع أفعاله العملية و -13
  ).19، ص2001أمل األحمد، . (تظل أساس األفعال العقلية قبل بدء تنفيذ

يبدأ اإلحساس بالخطأ أو الصواب ينمو ويتطور عند أطفال الخامسة يعبر أطفال هـذه المرحلـة    -14
  ).46ص، 2005جوان برور، . (الخامسة عن حسهم المزاجي على شكل نكات وكالم تافه

يعرف أن الجمجمة العظمتين المتقـاطعتين  : يستخدم جميع وحدات النشاط المعرفي الخمس مثال  -15
عزيـز  ...(ترمز للخطر، وأن إشارة المرور الحمراء ترمز للوقوف والخضراء إلى السـير وهكـذا   

  ).170، ص1999سمارة، عصام النمر، هشام الحسن، 
  :مهارات الواجب تنميتها -
  . الجمع والطرح والضرب لحل المشكالت: المهارة العقلية في تطبيق قوانين رياضية مثل -
تنمية مهارات التفكير تركز على مهارات التعلم الذاتي األنشطة تساعد الطفل على تسـمية األشـياء    -

  .الحجوم ووصف األلوان  -ومقارنة 
  . ضع األشياء في مجموعاتو و يظهر انتباه أكثرو القدرة على التذكر والمعرفة   -
  ).130، ص2004عاطف عدلي، .... (األلوان و األشهرو تنمية مهارات عد أيام األسبوع -
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  : نمو التفكير المهني لدى طفل الخمس سنوات  -و 
ألن تطور التفكير المهني ، تبدأ التربية المهنية من سن الخمس سنوات أي في مرحلة الروضة

و  هو مرتبط ارتباطا وثيقا بتطوره النفسيو تغيرات المنظورة في حياة الفردعملية مستمرة تستند إلى ال
بتشكيل فكرة األنـا فـي   و فالتفكير المهني ينشأ مواكبا للتطور الناجم من معرفة الطفل لذاته، الجسمي
يبدأ ما يسمى باالختيار المهني في مراحل عمرية مبكرة فصممت برامج لنمو التفكير المهنـي  ، وحياته
حسب الحاجات الفردية ووجد أن األطفال يطورون مواقف و فق الزمن المحددو نشاطا 35توي على يح

نايفـة قطـامي   (دة فـي هـذه البـرامج    إيجابية نحو نشاطات تربوية فاعلة عند مشاركتهم مرات عدي
2007،31.(  

  :من خالل مراحل جون بياجيه في النمو المعرفي يتضح ما يلي   
 .ينتهي بالقمة و كأنها بناء هرمي يبدأ من القاعدةو بعضهاكل المراحل متصلة  مع  -

 .الثقافية و الحضاريةو إن حدود العمر التي وضعها بياجيه تقريبية بسبب الفروق الفردية -

بينهما مرحلة العمليات و متأخرةو المجردة إلى مرحلتين متقدمةو يمكن تقسيم مرحلتي العمليات الحسية -
ال يكون قادرا على أداء بعض العمليـات  و قادرا على أداء العمليات الحسيةاالنتقالية أين يكون الطفل 

 ).2004،20عادل أبو العز ،.(المجردة 

  
  : الصغار األطفال لتعلم  األساسية األساليب  -3

 عليناو ،المتراكمة اهتماماتهو أفكاره  منا كل يحملو شديدا  تعقيدا معقدة اإلنسانية العالقات إن         
 التـي  بالطريقة جيد فهم لدينا يكون أن يجب لذلك ،عليه أصبحنا ما إلى بنا أدت التي بالعمليات التفكير
 كيـف  األطفال نعلم أننا ندرك أن عليناو ،فيه مكانهمو العالم صورةو أنفسهم صورة األطفال بها يرسم

 هـذا  لـدينا  يتكون لم إذاو ،أفعالنا ردودو تصرفاتنا خالل من اآلخرين يقدرون كيفو أنفسهم يقدرون
 ولـذلك   إغفالهـا و  المختلفة األطفال حاجات عن التغاضي في كامن خطر هناك يكون سوف اإلدراك
 طـرق   عـن  نتحـدث  هنـا   ،اآلخرين تجاهو أنفسهم تجاه مشاعرهم على األمد وطويل فوري تأثير

 فـي  المطلوبـة  الجودة تحقيقو األطفال بحاجات االهتمام لضمان األساسي المعيار باعتبارها التدريس
 . التعليمية ممارساتنا

  : االجتماعية السياقات  خالل من يتعلمون األطفال *
 نسـمع و ،راضـيا  يرضع هوو ذراعيها بين أمه تهدهده حينما الوليد الطفل يبديه الذي الرضا إن      
 التفاعـل  علـى  دليـل   هـذا و ،المنشودة الراحة له تتحقق لم إذا الغضب أو اإلحباط صرخات أيضا

 نالحـظ  والديه بصحبة رضيع مراقبة خالل منو ،يرعاه من بينو بينه يتم الذي العاطفيو االجتماعي
 ،بينهمـا  تربط التي المحبةو األلفة مدى منهما كل يصدرها التي الوجه تعبيراتو يديه حركة خالل من
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 وترتبط الذات عن إيجابي مفهوم تكوينو بالنفس الثقة بناء في األهمية بالغة تكون األولى البدايات هذهو
 .  التعلم يبدأ هناو المعرفيو اإلدراكي بنموهم األطفال لكل الالزمة العاطفية الرفاهية هذه

 المـرء  تمتع أساس هو بالنفس الثقة شعور نمو إن)  erik erikson :1963( أركسون إيريك يرى و  
 الثقـة  عـدم  إلـى  يميلون مالئمة غير عائلية ظروف في ينشأون الذين فاألطفال ،الصحية بالمسؤولية
 فتـرات  في عقلية لمشكالت يتعرضون قدو اآلخرين تجاه بالمسؤولية اإلحساس لديهم ينعدمو باآلخرين
 تنمـو و استقاللية أكثر ، العمر من الثالث الشهر من بدءا الثقة بتكوين يبدأ فالطفل ، ،العمر من الحقة
 ،فيـه  يعيش الذي العالم من التعلمو التجريبو االستكشافو الفضول في االنغماسو الشجاعة صفة لديه
  . اإلجتماعي نموه في يساهمو الوقت نفس في اجتماعيا يكونو ،استقاللية أكثر يصبح هكذاو

 فـي  الرئسـية  الدافعة القوى تكون األطفال لها يتعرض التي التجريبو االستكشاف عملية أن كما     
 يلبـون  ممـن  الكبـار  أحـد  طرف من المتابعةو التوجيه يكون كبيرة أحيان في لكن ،نموهمو تعلمهم

 خـالل  من ستتحدد األطفال مع الكبار بها يتعامل التي الطريقةو ،ذلك في كبيرا عونا يمثل احتياجاتهم
 الـذين  األطفـال  بكل معرفتهم تكونو ،التعلم نواحي بكل الخاصة نموهم مراحل فهمو لألطفال فهمهم
 مختلـف  فـي  إليهـا  سيتوصـلون  التي الموضوعاتو األهمية من القدر بنفس رعايتهم على يقومون
 هـي  الفهمو المعارف هذه مجموعةو ،األخالقية بالمشكالت أو الحسابي بالتفكير كانت سواء ،المواقف

  . التعلم عملية تتم بذلكو ألخرى مرحلة من االنتقالو النمو على األطفال مساعدة من الكبار تمكن التي
 معـا  متـداخالن  التعلمو النمو أن بينو دفعهو األطفال تعلم لتدعيم انتباهنا فيجوتسكي لفت قدو       
 أن يجـب  الـتعلم  أن نظرياته تؤكد كما ،للنمو يؤدي ثم أوال يحدث الذي هو التعلم فإن ،دائرية بطريقة
 مسـتويات  تحديـد  على أنفسنا نقصر أن ينبغي ال أنه يوضحو ،الطفل نمو مستوى مع ما بشكل يتكافأ
 للنمـو  مسـتويان  فهناك ،التعلم قدراتو النمو لعملية الفعلية العالقات استكشاف نريد كنا إذا فقط النمو
 بالوظائف يرتبط الفعلي فالمستوى ،األقرب أو المحتمل النمو مستوىو الفعلي النمو مستوى ،األقل على
 لم التي الوظائف يحدد المحتمل المستوىو ،معينة مرحلة في بالفعل تكونت قد تكون التي للطفل العقلية
  Zone of proximal األقـرب  النمـو  منطقـة و ،التكـوين و النضوج طور في لكنهاو ،بعد تنضج

development    مسـتقل  بشكل المشكالت حل خالل من يتحدد حسبما الفعلي النمو بين المسافة هي 
 مع بالتعامل أو الكبار من توجيه ظل في المشكالت حل خالل من يتحدد الذي المحتمل النمو مستوىو

  .قدرة أكثر أقران
 فيجوتسـكي  حسب فالطفل الكبار لدى األهمية بالغة األمور من تعد الكبار يقدمه الذي التوجيه و      
 اقتراحاتـه  عليـه  يعـرض و معه يتعامل كي ،الفعلي العقلي نموه مستوى لتقييم الكبار أحد إلى يحتاج

 النمـو  منطقة في االنتقالو للتحرك الطفل يساعد كي ذلكو ،معين بموضوع ترتبط أسئلة عليه يطرحو
 نسـتخدم  أن فعلينـا     الحضـانة  دور في والمربيات األبوين أحد هذا الكبار أحد يكون قدو ،األقرب
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 مؤشـر  بمثابـة  يكون نلعبه الذي الدورو  أخرى إلى مرحلة من لالنتقال األطفال مساعدة في خبراتنا
  . أهمية ذات تكون بالطفل تفاعلنا جودة أن على واضح

  
  : له فعال فهم تكوينو بهم المحيط للعالم استكشافهم خالل من األطفال يتعلم* 
 يكـون  سـنوات  ستة سن حتى نموهم منذ األطفال أنو ،العقلي للنمو مسبقا يكون الفعال التعلم  إن   
 هـذا  يكـون  األولـى  سـنوات  الثالث خاللو ،بها يتواجدون التي البيئات إلستكشاف قوي دافع لديهم

  . األشياء استكشاف خالل من فعال يتعلمون األطفال لكنو ،فعال جسدي طابع ذو االستكشاف
 تفسيرهاو ترجمتهاو ،الواعي عقله في الخبرات الطفل اكتساب على ينطوي النشط االستكشاف إن      

 بذلكو ،متناسق بشكل جديدة ومعارف معلومات تنظيم أيضا ذلك يعنيو ،الحالي فهمهو لمعارفه بالنسبة
ــا و   ،الالحقة السلوك أنماط على يؤثر ما هذاو ،معناها تفسير يتمو بالتدرج الحياة خبرات تتراكم  كلم
 مـن  تنطلق أنها حيث الطفل لدى معنى لذلك كان كلما الشخصية بالمبادرة تتميز الطفل نشاطات كانت

  ).47 -33 ،2005: جوزيف هيرست،جينيفر فيكي.( الخاصة نواياهو مفاهيمه
  :  اللعب خالل من يتعلمون األطفال *

 التفاهم إلى التوصل على يساعد مما اللعب أثناء معا فهمهو وخبراته الطفل معارف تتفاعلو تنصهر  
 إذا خاصـة  ،الطفـل  تعلم في الخياليو الرمزي اللعب لوظيفة متعمقا تفسيرا بياجيه قدم كما ،الواقع مع
 الخيـالي  اللعـب  أثناء يخلقون األطفال أن  بياجيه يرىو ،. الحرة الطفل ذات من ينبع اللعب هذا كان
 يفـوق  تقدما يحرزون ثم الذات حول تتمركز نمو منطقة خاص بشكل الحرة اإلرادة على يعتمد الذيو

 طريق عن األلعاب بواسطة الرمزي بالتمثيل الطفل يقوم: "  كالتالي يعرفهو الراهنة، نموهم مستويات
 ،الطفـل  تنميـة  في  أساسي دور  له فاللعب ،أمامه حاضرة الغير لألشياء الذهنية الصور  استحضار

 التعرف له تتيح أنشطة بناء إلى بحاجة فهو ،للكبار االجتماعي العالم مع باستمرار يتكيف  يجعله حيث
 كمـا  ،إلرادتـه  وفقل كونها الدالالت من نظام لهو للتعبير وسيلة  هو الرمزي فاللعب ،ذاته على أكثر
  ) . J.chazaud ;1978، 51( . العاطفية احتياجاته تلبيةو وحلها الصراعات باستخراج له يسمح

 التاريخيـة و الحسـابية و العلميـة  مفاهمـه  اللعب أثناء يكونو يطور الطفل أن إدراك المهم منو     
 اآلخـرين  حاجـات  احتـرام  مبـادئ  يتعلمو التخيل على قدرةو اجتماعية مهارات يكتسبو ،القيميةو
 يبدأو الحركية مهاراته يعدلو الفنونو اللغة خالل من االتصالو التعبير على قدراته تزيدو ، ،حقوقهمو
 احمـد (العـدل و الحـق و الخطأو الصواب مثل األخالقية بالنواحي الخاصة األفكار بعض اكتساب في

  ).27، 1978، مرعي توفيق بلقيس،
 تطغـى  فـال  ،دوافعه بين التوازن يحققو العقلو المادة بين التوازن يحقق اللعب أن شسلر يرى و    

 مـن  نـوع  هـي  بالعالم اإلنسان عالقة أن أن فيرى فربل أما ،المادة على العقل الو العقل على المادة
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 هي الثانيةو العمل هي فألولى خارجي ماهو استدخالو داخلي هو ما استخراج:  عمليتين بين التعايش
  ).2000،44 ماجد، بنت هند(( اللعب أثناء يتحقق ما هذاو بهما إال التوافق يتحقق الو ،التعلم

  
  :  شاملو كلي بشكل األطفال يتعلم *

 كليـة  بطريقـة  المشـكل  حل إلى الوصول في يفكرون بل أجزاء إلى أفكاره يقسم ال الطفل إن    
 علـى  يعمـل  أن الكبير الشخص علىو الحسابو التصنيف و المقارنة في البسيطة مهاراته باستعمال
 المهاراتو األبعادو المتداخلة المناهج مواد فكرةو  ،فهمو تفكير من به بدأ ما يواصل كي الطفل تشجيع

 لـدفع  وسـيلة  أفضـل  يكون قد معا المعرفية المواد من مختلفة أنواع جميع أن حقيقةو تتفق المتقاطعة
  . التعلم عملية

  
  : التعلم عملية تسهل الطفل لغة نمو * 

 اللغـة  بـين  بالعالقـة و للغة الطفل اكتساب بطرق المهتمين الباحثين من العديد هناك يزال ما       
 سـن  إلى يصلون حينما لها استخدامهم طريقةو اللغة األطفال بها يكتسب التي السرعة بسبب التفكيرو

 كطـرح  ،االسـتخدامات  أنـواع  كل في ويوظفونها سليمة نحوية بطريقة يستخدمونها بحيث ،السادسة
 أننا بمعنى رمزية بطريقة التفكير على القدرةو ، للنمو مؤشر أهم هي اللغةو ،التفسيرو الشرحو األسئلة
 ما شخصا أن نفهم أن صعوبة مدى نتخيلو أفكارو مشاعرو اشياء عن للتعبير كلمات استخدام نستطيع
 عن التعبير يستطيعون األطفال أن ذلك يعنيو ،الكلمات استخدام بدون" حزين أنا" أو"  أمي أريد" يقول

  . الخ... الذكريات استعادةو ،أفكارهم في اآلخرين إشراكو األحداث
  : المحاكاة طريق عن األطفال يتعلم*
 حيـث  ،المحاكـاة  أو بالتقليد الحياة أنشطة في المشاركة طريق عن األشياء من كثرا األطفال يتعلم    

 ) اإلخوةو األبوين(إليه الناس أقرب بتقليد يبدأ الطفل أن االجتماعي التعلم عن نظريته في باندورا يذهب
 إلـى  انتباهه يركزو  استجاباته يطور الطفل أن نجد الطفل نمو مع لكن إرادية ال بطريقة التقليد يكونو

  . به المحيطينو الروضة في معلمتهو أقرانه بتقليد يبدأو ،له بالنسبة أهمية ذات مواضيع
(A.Pomerleau/G.Malcuit ;1983 ;231)، . 

  :  التعلم من النوع هذا في تدخل اساسية عمليات أربع هناك أن و
  . النموذج السلوك الطفل يراقب أن:   attention االنتباه –
  . لصورة المالحظ السلوك الطفل تخزين الحفظ:   Retention   الوعي –
  .جسمية قدرة تتطلبو المالحظ السلوك تنفيذ على الطفل قدرة أي:     ) التنفيذ( الحركية األداءات –
  .النموذج السلوك لتقليد رغبةو ميل لديه يكون أن الطفل على يتعينو :   Motivation الدافعية –
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 الشخصـيات  من غيرهم أو  األبو األمو الروضة معلمة في ممثلة الحسنة القدوة دور يبرز هنا من و
  ).25 ،1998 ،سالمة وفاء.(  الطفل حياة في تؤثر التي
 علـى  تدل التي العملياتو النجاح، من متفاوتة بدرجات  يتعلم أن يستطيع  الطفل أن القول خالصة و

 خالل ومن ،األقران مع اللعب خالل من أيضا تتحقق البالغو الطفل بين تتم التي التفاعل أنماطو أشكال
 بحريـة  التمتـع  خـالل  ومن التمثيلو التحريو االستكشاف خالل منو الكبارو األطفال مع التواصل
  . شخصية  بمبادرة  نشاطات ممارسة

  
  :األساسية الطفل حاجات - 4
 وطرق الطفل حاجات فهم  أن شك وال الفرد حاجات من تنبع الشخصية الخصائص من الكثير إن
  . النفسية الصحةو النمو من مناسب مستوي إلي للوصول مساعدته على قدرتنا إلي يضيف أشباها
  : الفيزيولوجية الجسدية الحاجة  -
  مـن  الـنمط  هذا تحت ينطوي كما الحجات هذه مقدمة في الشراب أو الطعام إلي الحاجة تأتي و

 أخـري  ملحـة  عضـوية  هناك أن كما ،النقي األوكسجين استنشاقو الهواء إلي الحاجة أيضا الحاجات
   وسواها...  اإلخراجو النظافةو الدفء إلي كالحاجة

 ضـرورة  أكثـر  تعد فإنها ،حياته مراحل من مرحلة أي للفرد ضرورية الحاجات كانت وإذا     
  ).20ص،2001،األحمد أمل.(المبكرة الطفولة مرحلة في إلحاحاو

  : اللعب إلي الحاجة -
 بـذلك  هـم و ،البدنيـة  الحركـة  على أساسا يعتمد الذي النشط اللعب إلى المدرسة قبل طفل يميل

 الطفـل  لعضـالت  التمرين من نوع فاللعب عليها، عزوجل اهللا فطرهم أساسية الحتياجات يستجيبون
 الـذي  األمر هوو ،الغذاء تناول عن الناجمة الزائدة الطاقة الطفل لتفريغ أسلوب هوو العصبي جهازهو

 أن علـى  دلـيال  تعد اللعب أثناء الطفل بها يحس التي السعادة إن ،للطفل الجسمي النمو عملية تقتضيه
 انغمـاس  خالل فمن ،للطفل بالنسبة جدا هام عمل فهو األساسية الحتياجاته طبيعيا إشباعا يمثل اللعب
 المهاريـة و العقليـة و االجتماعيـة  الوظـائف  بـين  التكامل يحققو عقلهو جسمه يطور باللعب الطفل

 تعزيـز و السـابقة  خبراتـه  تكـريس  يمكنه كما النضج قمة إلى الطفل يصل خالله منو ،االنفعاليةو
 خالل من المستقبل مع للتكيف الطفل يهيئ اللعب فإن كذلك ،شخصيته من جزءا تصبح حتى استيعابها

 البيئـة  اكتشـاف و ذاته اكتشاف لعبه خالل من يستطيع كما ،لعبه في بها يقوم التي الجديدة االستجابات
  ).51، 2005 ،الحيلة محمود. ( فيها يعيش التي
  : كالتالي تنفيذهو اللعب لكيفيات بالتخطيط المربية تقوم و  

 . اللعبة هذه من المتوخاة أهدافو مدتهو اللعب مكانو ،المناسبة األلعاب نوعية تحديد -
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 موجهـة  الحالة هذه في فتعتبر ،مالحظاتها بتسجيل فتقوم يلعبون وهم األطفال المربية تالحظ -
 . اللعب أثناء األطفال لطاقات

 .تنميتها على فتعمل إمكانياتو مواهب من به يتميزون ماو األطفال قدرات على التعرف -

 الرياضـية  الـروح و التعـاون  مثـل  اللعـب  أثنـاء  مبادئهـا و اللعبة قوانين األطفال تعليم -
 ).2008،302، محمد سهير ،أحمد مايسة ،كفافي الدين عالء.(التنافسو
 

 النحـو  علـي  وهما فرعيتين حاجتين علي التعرف سيتم حيث: االجتماعية النفسية الحاجات  -
  : األتي
  : االنتماءو األمنو الحب إلي الحاجة - أ

 فـي  تعادل االنتماءو  واألمن العطفو الحب إلي كالحاجة النفسية الحاجات أن قلنا إذا نبالغ ال
 لـبعض  ولو ،ويطمئن يهدا الطفل كان فإذا ،األحيان بعض في تفوقها وربما ،العضوية الحجات أهميتها
 من إياها طالبا ،المحبة عن باحثا يكون وال يهدا ال فانه الشرابو الطعام إلي حاجاته تشبع ريثما الوقت
 فهـي . ألخـر  حين من تتوقف وال معين بكم تكفي ال التي الحاجة إنها ،مربيهو رفاقهو أخواتهو أبويه

  .وتألقها جمالهاو معناها الحياة تفتقد توقف ما وإذا ،وتدفقها للحياة استمرارا مستمرة
 فـي  تنـدرج  التـي  االخري الحاجات من وسواها الطفل لدي الحب إلي الحاجة إشباع أن كما

 ،عمومـا  المـربين و األهـل  مهمات مقدمته في تأتي ،االهتمامو العطفو األمن إلي كالحاجة إطارها
 أساسـي  شرط األمن العاطفيهذاو النفسي األمن للطفل يحقق إشباعهم الن نظرا أطفالهم نحو وواجباتهم
 بهـا  قـام  التـي  الدراسـات  دلـت  وقـد  االجتماعيـة  مشاعره واستقرار النفسية الطفل حياة النتظام

)BRECKENRIDGE‐ MARIAN AND VINCENT (الطفولـة  فـي  النفسـي  األمنو الحب دون انه 
 معينة شخصية اتجاهات لديهم وتنمو ،الجسدية الناحية من االزدهارو التفتح في األطفال يفشل ،المبكرة
  .السليمين النفسيو العقلي النمو تعوق
  : وتقديرها الذات توكيد إلي الحاجة - ب

 اقـوي  مـن  وهـي  ،بشري سلوك كل أساس في موجود توكيدهاو الذات تقدير إلي الحاجة إن
 األولـي  اللحظة منذ األطفال لدي تتجلي وهي ،اإلطالق علي أقوالها تكن لم إن السيكولوجية الحاجات
 معان يحملونها وهم) الميالد أو الحياة صرخة -األولي الصرخة( النفس علماء عليه يطلق فيما لوالدتهم
 انشغالهمو حوله اهتمامهم تركيزو باالنتباه خاللها من ذويه يطالب الطفل أن أهمها من كثيرة ومدلوالت
  ).24-23ص ص،2001 ،األحمد أمل..(وحده به الكامل
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   األطفال رياض - ثانيا
  :األطفال رياض تعريف - 1

 الموضـع  هيو ،الخضرة ذات األرض تعني هيو روض الفعل من مشتقة كلمة الروضة: لغة        
  .الجميل البستان أو الحديقة هيو نباته يكثرو الماء فيه يتجمع الذي
 روضـة  فـي  فهم ،الصالحات عملواو أمنوا الذين فأما{:تعالي قال ،روضات ،رياض روض: جمعها
  ).15:ص،2007،جاد علي محمد مني). (15االية ،الروم سورة(}يحيرون

  :اصطالحا     
 السادسـة  سن حتى سنوات 4-3من السنة مرحلة في األطفال ترعي تعليمية تربوية مؤسسة هي     -
 ،المعالم محددة هادفة منظمة رعاية األطفال رياض وتقدم ،االساسى التعليم أو االبتدائية المرحلة تسبقو
 علـي  السـير  ينبغـي  علميـة  نظريـات و لمبـادئ  تستند التي طرقهاو أساليبهاو أساسها فلسفتها لها

  ).62، 2001،إبراهيم عزيز مجدي.(هدفها
 األطفـال  فئـة  لرعاية اجتماعية مؤسسة: أنها علي بدوي حافظو عطية الحميد عبد السيد يعرفهاو     

 الوقـت  لـبعض  الرعايـة  هذهو ،الخارجية بأعمالهن انشغالهن فترة في أمهاتهم رعاية من المحرومين
 مراد. (سنوات ستة إلي ثالثة سن من تكون ما غالبا العمر من محدودة كمرحلةو ،النهار ساعات خالل

  ) .82:ص،2006 ،زعيمي
 مرحلـة  هـي و االبتدائيـة  المدرسة علي السابقة التربية به نعني األطفال رياض فان لذلك ضف    

 لشـتى  الشـاملة  التنمية هذه من جزءا يكونا أن العلمو المعرفة تلقي يعدو ال حيثو ،المتكاملة للرعاية
  ).41ص،2003، بدران شبل.(الهدفو األصل هي التي التنمية تلك الطفل شخصية جوانب

 النواحي جميع من الطفل شخصية لتنمية تستهدف تربوية مؤسسة« : الخطيب يوسف رنا تعرفهاو    
 أسـاس  علـي  تقوم المؤسسة هذه أن كما ،الروحية ،االنفعاليةو ،االجتماعية ،اللغوية ،العقلية ،الجسمية
  .»العمل طريق عن التعليم هو المنهج عليه يقوم الذي المبدأو ،ثابتة مواد لها ليسو مرن منهج

  .) 59ص ،1987 ،الخطيب يوسف رناد( 
  
 : األطفال رياض فلسفة -2

 تقدم التي المتكاملة األنشطةو الخبرات فان لذلك العربية، الدينية قيمنا من األطفال رياض فلسفة إن    
.  العربـي  لمجتمعنـا  الخلقيةو الدينية قيمهو  االيجابية اتجاهاته تنمية على تحرص الرياض في للطفل
 الطفـل  عالقة تثبيت على تعمل الفلسفة هذهو .الخ...بيئتهو مورثاته تفاعل نتاج الطفل بان تؤمن فلسفة

 أساسـيا  مطلبـا  يعـد  هذا الن. جمعاء اإلنسانية ثم العربية، فأمته. فالعربي المحلي، فمجتمعه بأسرته،
 الماديـة و المعنويـة  تقاليـدها و مجتمعه بعادات مزود إنسان ،إنسان متغير لعالم السوي الفرد لتكوين

 روح أهمية يعيو يفهم إنسان. الوطنو األسرة أهمية يعي ،و لمجتمعهو له النافعةو الصالحة الروحيةو
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.  لـه  المخالفينو اآلخرين مع ايجابية عالقات تكوين يستطيع لإلنسانية،و ينتمي كفرد اإلنسانو الجماعة
  )                                                                             29،ص2002، ملحم سامي( 

 معرفيـا، و جمالياو فنياو روحياو جسديا تطويرهو الطفل تنمية إلى تتجه األطفال رياض فلسفة إن    
 مواطنـا  اإلنسـان و جماعـة  اإلنسـان و فـردا  اإلنسـان  شخصـية  بناء إلى تهدف ألنها ذلك، غيرو
 أبعـاد  تعدد رغم متكامل ككل الطفل إلى تنظرو تؤمن فلسفة ،األطفال رياض فلسفة إن. الخ...عامالو

 ريـاض  بمرحلة مرورا بدايتها من الفرد حياة تنظيم في أهميتهو الواقعي العمل بقيم تؤمن و شخصيته
  . الطفل ذات بتحقيق التدريج مع األطفال

 ،الجوانـب  بعـض  في غيره عمن اختالفهو الصغير الطفل فردية احترام ضرورة على تؤكد فلسفة   
  .  الخارجي لعالمه اكتشافه في الطفل حرية بمبدأ تؤمنو ،كانسان بكرامته تؤمنو ،الفردية الفروق  مبدأ
 الزمـان و المكان في به المحيطة األشياء بعالم صالتهو المباشرة الطفل خبرات بأهمية تؤمن فلسفة   

 تـؤمن  فلسـفة .  البيئـة  مفهوم على التدريب مع أبحاثهو لتجاربه معمل هي به المحيطة بيئته لتصبح.
 المتكامـل و الشـامل  التقـويم  في الحديثة التقنياتو األساليب استخدامو حده على طفل كل نمو بمتابعة
  .)222 ،ص2004محمد، إبراهيم عواطف(به عالقة له ما كلو للطفل

  
  : األطفال رياض أهداف -3
  .سليمة علمية أسس على شخصيته بناء في تسهم الّتي الموضوعات بعض الطّفل تعليم 1‐
 الّتـي  المدرسـية  للحياة وتأهيلهم أعمارهم من األولى الّسنوات في شؤونهم وتدبير األطفال رعاية2‐  

 شخصية الطّفل من تجعل حتّى الحسنة الّصفات من ذلك وغير قواهم إنماء على والعمل ذلك، بعد تأتي
  .المقبلة حياته لمواجهة وتهيئته ومجتمعه والديه من محبوبة

 فيه يفعل أن يستطيع ال وقت بوجود تعويدهو اآلخرين، في والثّقة الطّفل، لدى بالثّقة الشّعور تنمية3‐  
  .بالخجل إشعاره أو إحراجه تجنّب مع يريد ما كّل
 استخدامها، حسن على وتربيته حواسه تربية مع الّصحيحة والعادات الحركية المهارات على تدريبه 4‐

  .المناسبة والمعلومات الّصحيحة اللّغوية التّعابير من بثروة تزويده لذلك ضف
 للحصول يسعى المنطق وهذا لحّل المتعّددة الفرص إقامة خالل من وذلك المعرفية المهارات تنمية 5‐ 

  .)  97 ص ،2006 زعيمي، مراد. (المختلفة والمعارف المعلومات على
  
  :  األطفال رياض بيئة تنظيم -4
  :التعليمة األركان *

 مجموعـة  إلـي  الفصل يقسم حيث األطفال رياض في الحديثة التربوية العملية من مهم جزء هي     
 شـروط  وهناك ،اكتسابها الطفل من المطلوبة المهاراتو الخبرات توفير خاللها من يتم رئسيه أركان



 الخصائص النمائية لمرحلة الطفولــــة األولى                الفصل الخامس

‐ 168 ‐  

 

 مـن  التعليمـة  العمليـة  تسهل معينة عوامل تتوافر أن يجب بحيث األركان توزيعو ترتيب في أساسية
 يمـارس و .الـركن  لـدخول  فيه المسموح األطفال عدد حسب األنشطة توفرو الهدوءو الضوء ناحية

 الطفـل  يكتسـبها  متعددة مهارات تنمية خالل من يتحقق الذيو الذاتي التعلم من مختلفة أنواع األطفال
 المالحظـة  هـو  المعلمـة  دور يكونو االبتكارو اإلبداع علي القدرة لديه تنميو رغباتهو حاجاته وفق
 العمل خالل منو المهارات جدول في ذلك تسجيلو الطفل لدي المهارات نمو مستوي رصدو المتابعةو

  :أهمها األهداف من العديد تحقيق يمكن باألركان
  .الخ...العدوانو االنطواءو كالخجل األطفال لدي المشكالت من كثير حل في المساهمة -
  .ايجابية بطريقة تصريفهاو ،األطفال لدي المخزونة الطاقات سراح إطالق -
  .فرديا معه التفاعل خالل من معلمتهو الطفل بين العالقة توطيد -
  .العمل نحو االيجابية الدوافع خلقو األطفال تحفيز -
  .األطفال لدي بالنفس الثقة تنمية -
  .القيود رفعو الحرية من جو في األطفال إمتاع -
  .)54 ،2005برو، آن جون.المرحو اللعب خالل من المتنوعة الفوائدو المعلومات األطفال إكساب -
 مرحلة في النمو خصائص لمواجهة صالحة تعليمية بيئة لخلق األمثل السبيل هي التعليمية األركان إن 

  ).13 – 12 ،2000 محمود، ماجدة.( المرحلة هذه في الطفل لحاجات ووفقا الروضة
  

  :األطفال رياض في األركان تنظيم * 
  :هي الصف في األساسية األركان تعتبر التيو التعليمة األركان أهم ومن 

  ):المكتبة(المطالعة ركن -
 وعـدد  كبيـر  فيها الخط يكون وان للطفل مناسب حجم ذات تكون أن الكتب هذه في يراعيو        
  .جذابة بألوان كثيرة صور فيها تتوافرو نسبيا قليل الكلمات
 كتـب  جانـب  إلـي  يحتوي هوو ، أطفال أربعة الركن في به المسموح لألطفال االقصي العدد      
 اختيار في مهما دورا المعلمة خبرة تلعبو ،الحائط مكتبات جانب إلي هذا ،للمعلمة أخري كتبا األطفال
  ).16-14 ص ،ص 200، صالح ماجدة( ،الركن لهذا القصصو الكتب

  ) :المكعبات(الهدمو البناء ركن -  
 وكلمـا  ،مختلفـة  أشـكال و بأحجام) أفضل الخشبية ولكن بالستكية أو(خشبية مكعبات توفير فيه يتم
 للمكعبـات  مصـاحبة  إكسسوارات فيه توفرو .البناء في اكبر األطفال إبداع كان المكعبات كمية زادت
 ،حيوانـات  ،صـغيرة  موكيت قطع ،صغيرة منازل مجسمات ،قطارات ،سيارات ،صغيرة دمي ،مثل

  .الخ...مخطط شكل علي سجادة
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  :األشغالو الفن ركن  -
 فـرش  ،سائل دهان ،زيتية ،خشبية ألوان ،مثل الركن هذا في األلوان من مختلفة أنواع توفير يتم     
 مقصـات . ، الكبيـر  األطفال لرسم) ربع أو نص(مختلفة بمقاسات مقصوصة كبيرة صحائف ،،للتلوين
 تلصيق أي ،الكوالج لوحات لعمل البيئة من مختلفة مواد ،صمغ ،لألطفال مخصص عجين ،حادة غير

 لوحة الركن هذا بجانب يكون أن يجبو بيض قشر ،مقصص ورق ،ازارير ،خرز مثل منوعة خامات
  . المعلمة بمشاهدة أحياناو بأنفسهم بتعليقها هم يقمونو عليها األطفال أعمال لتعليق
  :اإلدراكي الركن -
 لضـم و تركيبو تنظيمو تطابقو تسلسل من الطفل عند العقلية العمليات علي يعتمد الذي الركن هو

  .الناقصة الصور تركيبو نماذج ترتيبو
  :) المنزل ركن(اإليهامي الركن-

 إلـي  ينقسـم  وعادة. وغيرها األب أو األم كدور الواقع من مختلفة ادوار بمحاكاة الطفل فيه ويقوم
 )جلـوس  غرفـة  ،نوم غرفة ،مطبخ(المنزل في الطبيعية البيئة يمثل األثاث علي يحتوي جزء جزئيين

 مغسلة ،مالبس بيع محل ،خياطة محل ،بحر(يكون أن الممكن فمن الوحدة حسب يتغير مصاحب ركنو
 اإلكسسوارات وضع مع نقلهو تحريكه يسهلو األطفال حجم مع يتناسب أثاث وضع يتمو )الخ...مالبس
 لتنشـيف  فـوط  ،فارغة شامبو علب ،النساءو للرجال زينة أدوات ،مالبس، الدمى فيه يوفرو .المناسبة
  .صغير بحجم حقيقية تكون أن يفضلو الطبخ أواني ،المواعين

  :االكتشاف ركن -
 فيه توفر. عام بشكل الوحدة أو اليوم نفس في المعطاة المفاهيم حسب تتغير  أنشطة فيه توضحو       
  .،مغناطيس ،مذاقا أو روائح تتطابق نشاط ،أرضية كرة ،سمك حوض ،مجهر ،مكبرة عدسات

  :الكتابةو القراءة ركن -
 بعـض  كتابـة و البسـيطة  الكلماتو األحرف بعض قراءة تخص نشاطات توفير يتم هادئ ركن    

 ،الطبشور أو بالقلم للكتابة صغير لوح ،ستر فلوما قلم ،للكتابة ابيض ورق فيه يوفرو األعدادو الحرف
  ) 24-22 ص ،ص 2005 برجر، ياميالس.(منوعة كلماتو صور

  :الكمبيوتر ركن  -
 لعـرض  غالبـا  لكنهو التمهيديو الروضة صفوف في الكمبيوتر بإدخال الروضات بعض بدأت      
 طباعـة  أو ،التلـوين و الرسـم  لبرامج الطفل استخدام أو التعليمية األلعاب تحوي التي البرامج بعض

  . األحرف
  ): العرائس مسرح( الدمى ركن  -

 الشـفوية  اللغـة  علـي  يشجع الدمى استخدامو العصا دمي أو األيدي أو األصابع دمى  فيه يستخدم
 مثـل  متنوعـة  أشـياء  توضع الدمى جانب إليو ،القومية اللغة قواعد يثبتو االستماع قدرات ينميو
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     49 ،2000، محمود ماجدة(  .الحجرات من نماذج أيضا توضعو الريف أهل مالبسو الزفاف مالبس
-149(  

  
  : المدرسة قبل طفل برامج – ثالثا

  : البرنامج مفهوم -1
 معـين،  ميـدان  في مختصين أشخاص طرف من وضعت مدروسة عمل خطة عن عبارة البرنامج -
  .قبل من المسطرة األهداف لتحقيق بها العمل أجل من ذلكو
 الخبـرات و   النشاط أوجهو المدرسية المقررات جميع يشمل:  الواسع بمعناه التربوي البرنامج أما -

 لتالميـذها  تحقـق  لكي توجيهها،و إشرافها تحتو خارجها، أو داخلها لتالميذها المدرسة توفرها التي
  .ممكن نمو أقصى

  : المدرسة قبل ما طفل برنامج مفهوم-2
 إشـباع  فـي  المعلمـة  تتبعه الذي األسلوب أو ً التكنيك : ًبأنه المدرسة قبل ما طفل برنامج عرف  -

 التـي  المنشودة األهداف تحقيق إلى وصوال لهم، المناسبة الخبراتو المعلومات تقديمو األطفال حاجات
  )62،ص2003بدران، شبل.(آلياته خالل من تحقيقها إلى البرنامج يسعى

 والرحالت الزياراتو  التربوية والمواقف واأللعاب والممارسات النشاطات جميع أنه كذلك عرف و- 
 مـن  عـددا  البرنامج هذا ،ويحتوي كامل دراسي عام خالل المشرفة مع الطفل بها يقوم التي الخارجية

 علــي محمــد ســعدية.( الروضـة  داخــل لألطفــال تقــدم التـي  المتكاملــة التعليميــة الخبـرات 
  )37،ص1987بهادر،

 وخبرات ومعلومات عملية ونظرية اجتماعية فلسفات إلى تستند تربوية تطلعات: بأنه أيضا عرفو - 
  )     140،ص2001عدس،.( السليم ونموه تطوره ومتطلبات وبيئته، الطفل عن مكتسبة وتجارب

 بقصد محددة زمنية لمدة الروضة تنظمها التي التربوية الخبرات من منظومة عن عبارة بأنه عرف و-
 نحو سلوكه تعديل إلى يؤدي ،مما الشخصية جوانب لجميع المتوازنو الشامل النمو على الطفل مساعدة
  )234،ص2004، عاطف.   (المنشودة التربوية األهداف تحقيق على يعملو األفضل

 يقـوم  التي الممارساتو  األلعابو األنشطة من مجموعة هو البرنامج أن نجد التعاريف لهذه تبعا     
 الطفل عن مكتسبة علمية نظرياتو اجتماعية فلسفات على يستند الذيو المربية إشراف تحت الطفل بها
  ".  الخارج إلى الذات دائرة من التدريجي االنتقال من الطفل تمكن التيو بيئتهو
  : المدرسة قبل ما طفل برنامج أشكال-4

 نشـاطها  لتنظـيم  المربيـة  تطعها التي المدى قصيرة البرامج من المستوى ذلك هو:اليومي البرنامج
  )13،ص2003عناني، الحميد عبد حنان.(كامل ليوم أدائها تحسينو
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 الطفل يمارسها التي األساليبو األلعابو الممارساتو النشاطات جميع على اليومي البرنامج يحتوي و
 بشـكل و الطفـل  مسـتوى  وفق تقدم والتي األسبوع، أيام من كامل يوم خالل الروضة في المربية مع

  .نوم أو تغذية أو راحة فترات األنشطة بين يفصل بحيث متنوعو مترابطو متدرج
 للروضـة  اليومي النشاط برامج بتخطيط المربية تقوم: اليومي البرنامج لتخطيط العامة األسس -   
  :التالية األسس ضوء في

 النمائيـة  ومتطلباتـه  وادراكاته حاجاته في الراشد الشخص عن يتميز المدرسة قبل ما طفل أن-
  . حوله من للمثيرات استجاباته وطريقة
 يحتـاج و الحركةو التعبير  في بالحرية ويشعر بطفولته يستمتع أن المدرسة قبل ما طفل يرغب -
  .الجسديةو االجتماعيةو الوجدانيةو العقلية بأبعادها شخصيته إنماء إلى

 الطفل فيتمكن التركيزو التعبيرو التخيل على لتساعده بالمثيرات غني اليومي البرنامج يكون أن -
  .األخالقيةو االجتماعيةو العقلية ادراكاته إنماء من

  .الطفل شخصية إنضاج في تسهم حتى متكاملة اليومية النشاطات تكون أن -
 اهتمامـاتهم  فـي  يتفـاعلون  األطفـال  ألن اليومي البرنامج في التعليمية النشاطات في تنويع -

  .النموو للتعلم استعداداتهمو إمكاناتهمو دوافعهمو
 ينبغي  لذلك التلقين طريق عن القيم على يربى أو الدالالتو المعاني يتعلم ال الروضة طفل أن -

  . هذه لتمثل التعليمية الخبرات مع المباشر الذاتي التفاعل في الفرصة له تتاح أن
 آخر إلى نشاط من االنتقال المدرسة قبل ما للطفل السماحو اليومي البرنامج في المرونة توفير -
  . طويلة لمدة واحد نشاط في االستمرار يستطيع ال تدريجية بصورة رغباتهو لحريته وفقا

 الفرديـة  الحاجات يواجه حر نشاط بين يجمع بحيث اليومي النشاط برنامج في التوازن توفير -
 ،2003الخوالـدة،  محمـد .(األطفـال  بـين  الجمـاعي  العمـل  حاجات لمواجهة منظم نشاطو .للطفل
  )54،55ص

  . أسبوعية لخطة وفقا المبرمجو للروضة المحدد األسبوعي العمل هو: األسبوعي البرنامج
 كامل شهر مدى على للمربيات عمل دليل بمثابة تكون خطة البرنامج هذا يتضمنو :الشهري البرنامج

  . والرحالت الزياراتو   الوسائلو األلعابو العملية الممارساتو األنشطة جميعو األهداف يشملو
 التـي و األطفـال  بريـاض  الخاصة النشاطات جميع تشمل التي السنوية الخطة هو:السنوي البرنامج
  ).16،ص2003عناني، الحميد عبد حنان. .(العطل فيها بما السنة شهور على الموزعة
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  :األطفال رياض في البرامج محتوى -5 
 مفـاهيمهم و مهـاراتهم  تنمية أجل من ذلكو ألطفالها توفرها أن ينبغي أساسية نشاطات روضة لكل
 الطفـل  فـي  البـرامج  تنمي أن يجبو ،ابتكاريه بطريقة ذلكو التعبير على قدراتهم تنمية وو اللغوية

  : التالية المهارات
 تنميـة و الجديدة المفردات اكتسابو االستماع مهارة المهارات هذه مقدمة في تأتيو :اللغوية المهارات
 فـي  االخـتالف و التشابه إدراكو لألشياء البصري التمييز ثم المشاعرو األفكار عن التعبيرو األشياء
 الدقيقـة  للعضـالت  الحركيـة  المهارات تنميةو الكلماتو للحروف الصحيح اللفظو الصوتو الصورة
 القـراءة  لعمليتـي  ممهدة كمهارات العينو اليد حركة بين العصبيو العضلي التآزر تحقيقو لألصابع

  ) .1989،144الناشف، محمود هدى.(الكتابةو
 على الطفل يساعد عملية بواسطةو األعدادو باألرقام تتعلق  في تتمثلو :الرياضية المهاراتو المفاهيم
 ذلـك و الحجم الوزن الطول مفاهيم كذلكو الترتيبي العد األطفال يتعلم ،كما بالكل الجزء عالقة معرفة
  .األلعاب من محسوس ماهو خالل ممن

 فـي  الطفـل  يكتسـبها  التـي  االجتماعيـة  المفـاهيم  من: القيميةو االجتماعية المهاراتو المفاهيم
  ...  اإلخاء ،التعاون ،األمانة ،رسولهو اهللا حب ،الخلق حسن ،األمانة ،الصدق ،الطاعة:الروضة
  واليدوية، األشغالو بالرسم التعبير خالل من التعبيرية الفنون
 بحواسـه  الروضـة  لطفـل  المناسـبة  العلمية المهاراتو المفاهيم ترتبط: العلمية المهاراتو المفاهيم

 الطبيعـة  فـي  األشياء مع حقيقي تفاعلو مباشرة خبرات خالل من يكتسبها التي الشخصية مالحظاتهو
 مثـل  الفصـل  غرفـة  فـي  بها  يقوموا أن لألطفال يمكن التي البسيطة التجارب بعض إلى باإلضافة
  )141،ص1988نوارج، أبو بسيوني. (الخ...األحجام وزن التبخير الطفو: تجارب

    

  : البرنامج عليها يبنى التي األسس-6
 واضع يراعي لذاو المجتمع، مع للتكيف الطفل تعد أنها التربية وظيفة ممن: االجتماعية األسس

 أمالـه، و مشـكالته و معـاييره و قيمهو المجتمع تراث يراعي أي تنفيذ، مكانو لزمان مالءمته البرامج
  .المستقبليةو الحاضرة أهدافهو

 زراعةو تجارة من الفرد، يمارسها أن التي المهنو مميزاته،و خبراته،و وطنهم، تاريخ األطفال فيعرف
  .األخرى بالمجتمعات مجتمعه عالقاتو صناعة،و

 يقـدم و الشـريفة،  النبوية السنةو الكريم القرآن مبادئ من اإلسالمية الفلسفة تنبع: الديني األساس
 اآلخـرة، و الـدنيا و المجتمـع و بالفرد تهتمو الحياة جوانب جميع تتناول متوازنة شاملة فلسفة اإلسالم

 إلى تدعوو الطفل شخصية جوانب بجميع تهتم اإلسالم في التربيةو . الوجدانو العقلو النفسو الجسدو
  )31ص ،2003 عناني، الحميد عبد حنان.(متوازنة بشكل بها االهتمام
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  : الفلسفية األسس
 بنفسه،و التعلمو النمو على ذاتية بقدرة مزودا الطفل يعتبر أولهما قطبين، بين الفلسفات هذه تتأرجح
 لكنـه و القـدرة،  هـذه  تـوافر  ينفي ال الثاني و.جانبنا من تدخل دونما وحده ترك الخاصة،لو بطريقته
 ،منىو سامي.(بعناية مختارة مثيرات هذه توافق إلى فاعلة قدرة إلى يتحول كي يحتاج استعدادا يعتبرها
  ) .22،ص2001

  :النفسية األسس
 يتراجـع و فيه األكبر بالدور هو يقوم بحيث يصمم احتياجاتهو الطفل حول يبنى  الذي البرنامج  إن
 البرنـامج  تنفيذ على الطفل تساعد التي اإلمكاناتو البيئة توفيرو التنظيمو بالتخطيط مكتفيا المعلم دور

  .)27،ص2008الناشف، محمود هدى( أجله من وضع الذي للغرضو األمثل بالشكل
  

  : المدرسة قبل ما ألطفال الموجهة البرامج محتوى تحليل-7
 عمليـة  لتسهيل البرامج في الرئيسية العناصر لتحليل عام إطار بتجديد) BECKER 2001( قام ولقد
  :   لألطفال إفادة أكثرها على الوقوف بهدف اآلخر البعضو بعضها البرامج بين المقارنة

  حيث من البرامج فلسفة
  . الخارج من ام الداخل من ونموه الطفل الى البرنامج نظرة -
 . البرنامج عليها يستند التي والتعلم النمو نظريات -

  )  متكاملة ،رعاية تعليمية ،اجتماعية(  البرنامج إطارها في يقدم التي  التربوية المؤسسة -
 ) . له سيدا ام للبرنامج عبدا(  البرنامج في)  المعلمة( المشرفة دور -

  :  البرنامج أهداف
   البعيد المدى على البرنامج تطبيق من تحقيقها يمكن التيو المدى بعيدة او اآلجلة األهداف*    
 . السرعة وجه على تطبيقها يمكن والتي السرعة وجه على المدى قريبة او العاجلة االهداف*    

 . بينها فيما االنسجام ومدى األهداف من السابقين النوعين بين العالقة

  . وتتبعه مالحظته يمكن ظاهر سلوك عن تكشف التيو اإلجرائية/ السلوكية األهداف
 :  البرنامج محتوى

 ومـن  ،الخاص إلى العام ومن ،الصعب إلى السهل ومن ،المركب إلى البسيط من المتدرج المحتوى -
 . الجزء إلى الكل

 . المحددو الضيق المحتوىو ،العريضو الواسع المحتوى -

 . البرنامج ومفاهيم وأنشطة لموضوعات محدد وترتيب وتسلسل بتتابع المحتوى تحديد -

 عبـد  نـازك  ،يـونس  منـى .(بينهمـا  الخلـط  أو المنطقـي  أو النفسـي  للتسلسـل  البرنامج إتباع -
  )147،ص2008العليم،
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  : البرنامج في المتبعة التربوية اإلستراتيجية 
 . التعامل يحكم الذي السلوك وطبيعة األطفال لتعامل بالنسبة

 .معين بأسلوب يستخدمهاو معها يتعامل التي الخاماتو األدواتو الطفل بين العالقة طبيعة

  .العالقة هذه توظيفو شرح وبساطة وضوح درجة
 

  : الطريقة
  .والمختلفة ومحتوياته البرامج مواد مع التفاعل في به المسموح الشخصي التدخل ودرجة نمط

  :الطريقة حيث من محتوياته ترتيب في اتبعت التي الطريقةو البرنامج تنظيم
 .الوقت يوزع بمقتضاها التي الخطةو البرنامج لتوزيع الزمني الجدول -

  البرنامج فيها يعرض التي الفيزيقية للبيئة للمكاني التنظيم -

  وممارسته البرنامج أنشطة خالل األطفال وتوزيع تجميع -

  . توافرها الواجب الشروطو البرنامج بعرض تقوم التي التنفيذ هيئة -
  :  حيث من البرنامج فاعلية مدى

  . منه المرجوة األهداف تحقيق -
 . األطفال لدى االستطالع حب دوافع تحريك على البرنامج قدرة-

  . وتقديمه للبرنامج المخصصة الزمنية والمساحة الوقت -
  : حيث من البرنامج عملية درجة

  . واسع نطاق على االستخدام تكاليف-
  . التقديمو العرضو التنفيذ هيئة من الالزم العدد- 

  للتنفيذ الالزمة الفيزيقية البيئةو المساحة
  .)147،ص2008العليم، عبد نازكو بحري منى.( للتنفيذ المطلوبة األدواتو المواد
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  : ) التفكير تعليم برنامج(   األطفال رياض  في البنائي البرنامج نموذج -8
 لتخطـيط  مرجعـي  كإطـار  بياجييـه  نظرية وانشرو فيرت تستخدم:  للبرنامج المرجعي اإلطار
 البرنـامج  هـذا  مصممتا اختارت وقد السليم التفكير أساليب األطفال إلكساب مدرسة وتكوين وتصميم
 باسـتخالص  البرنامج مصممتا قامت كما عنه المنبثقة والمفاهيم األفكار وتنفيذ لتطبيقه تجريبية مدرسة
 تطبيـق  تم حيث التفكير أساليب لتعليم برنامج لتصميم المرجعي اإلطار اعتبرتاها رئيسية مفاهيم سبعة
  )76،ص2001طه، أبو منى-عريفج سامي.( تيلور مدرسة أطفال على عمليا وتجريبه البرنامج هذا

  : البرنامج لهذا الرئيسية السبعة المفاهيم
  :  التعلم مقابل الذكاء  -  
   االتزان - 
  : التفكير مستوى- 
  :  التفكير مقابل اللغة –
  :  الداخلية الدوافع مقابل الخارجية الدوافع –
  . المعرفي النمو لمراحل البرنامج تفسير -

  : التفكير تعليم برنامج محتوى
  :  التالية األنشطة خالل من أهدافه البرنامج هذا يحقق

 مفيـد  حيـاة  أسـلوب  وانـه  وسهل مهم التفكير أن سهل بأسلوب للطفل توضح وممارسات أنشطة -
  . األلغازو  الدومينوو الشطرنج مثل التفكير العاب تستخدم ذلك إلى وللوصول

 النمـو  على يساعد بما والتصنيف، الفهمو كالتذكر المتنوعة العقلية القدرات نمو على تساعد أنشطة -
 . الشخصية حريته ممارسة من ويمكنه للطفل المتكامل العقلي

  المالحظة بمجرد تكتفي وال التدخل على وتساعده الفعلية المشاركة من الطفل تمكن أنشطة -

 . يتصف بأسلوب صغيرة مجموعات في بعضهم مع التفاعل على األطفال تساعد أنشطة -

 ).112،ص2003العناني، حنان..(التفكير على بالقدرة يتميز عادي فرد بأنها المربية دور إظهار -

 المخططات فان بياجييه لنظرية ووفقا دقيق سليم تفكير عن ناتجة الهادفة فالحركات:   التفكير العاب -
 ،والبصري السمعيو الحسي اإلدراك لعمليات المصاحبةو المناسبة الحركة من تتكون العقلية األبنية أو

  . اإلدراكو الحركة عن الناتج التفاعل من ينمو التفكير أن بمعنى
 مجـاالت  البـرامج  مصممتا حددت لذلك وينمو ويفكر ويدرك الطفل يتحرك األلعاب ممارسة أثناء و

  .إكسابه إلى تهدف التي التعليمية األنشطة من ومجموعة تنميها التي القدراتو المختلفة الحركة
  : هي المجاالت وهذه

  
  :  للتفكير كأسلوب الكلية الحركة  مجال *
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 حركـة  فـي  تـتحكم  التي المعرفية المخططات تحديدي المجال هذا أنشطة على التدريب ويتطلب
  : كالتالي وهي الكبيرة العضالت

  .المكتسب أو المرتد التحكم -
 . للجسم العقلية الخريطة إدراك من التمكن -

  . للجسم الرئيسية المحاور بين التوافق -
  . العام الجسمي التوافق -
  .  الحركي االتساق-

  : في تتمثلو : للتفكير كأسلوب المتمايزة الحركات  مجال *
 اكتسـاب  من تمكن التيو الدقيقة العضالت حركة في للتحكم معرفة مخططات المجال هذا ويتطلب
  : التالية الحركات ذلك ومن محددة يدوية مهارات
 إتبـاع و البصـري  التركيز أنشطة طريق عن العين حركات في التحكم تحقيق:  العينين حركة -
  . بسرعة آلخر شيء من العينين حركة وتركيز تحويل من التمكنو الفراغ في المختلفة األشياء حركة
 المهـارات  واكتسـاب  الكتابـة  على الطفل يساعد بما بينها التناسق تحقيق:   األصابع حركات -
 . اليدوية

  . سليما نطقا األلفاظو الحروف مخارج نطق على الطفل قدرة زيادة اللسانو الشفتين حركات -
 األشـياء  بـين  واالختالف الشبه أوجه اكتشاف على األطفال تدريب: البصري التفكير  مجال -

   وصورها
  . المختلفة التعليمات إتباع من التمكنو اإلنصات على التدريب     :  السمعي التفكير  مجال -
 وتأكيـد  إثبـات  فـي  تساعد التي األيدي خالل من المعلومات تطوير : اليدوي التفكير  مجال -

  . والبصرية السمعية المعارفو   المعلومات
 التـي  التخطيطيةو الكتابية األنشطة تطوير إلى ويهدف: التصويري أو الفوتوغرافي   المجال –
   والبصر األصابعو اليدو الذراع حركات مابين والمقابلة التوافق تتطلب
 الترتيب - التصنيف:  التالية العمليات على بالتدريب تطويره ويمكن :  المنطقي التفكير  مجال –

  . االحتماالت - ،الرمزية الصور منطق - ،اإلبدالو اإلحالل - التسلسلو التتابعو
 األشـياء  طبيعـة  وتخيـل  الفراغ في الجسم اتجاهات معرفة على القدرة المكاني التفكير مجال -
   شيء مكان أو موقع ولتحديد مختلفة أماكن في وضعت أو تحركت لو المختلفة
 وانفعاالتهم اآلخرين مشاعر معرفة على القدرة تطوير إلى ويهدف:   االجتماعي التفكير  مجال –

 اكتشـاف  في الطفل التفكير من النوع هذا يساعد كما وجوههم ومالمح أصواتهم خالل من وعواطفهم
 التفكيـر  علـى  قـادرا  ليصـبح  الذات حول التمركز حدة تقليل من تدريجيا ويمكنه وأفكاره مشاعره
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 على الطفل تدريب خالل من التفكير من النوع هذا تطوير ويمكن البيئة مع تفاعله خالل من االجتماعي
  :   التالية األنشطة

 -:  القصيرة الرحالت - ، الفوتوغرافي التصوير - ،األدوار لعب أو التمثيلي أو المسرحي الحوار -
  ).81،ص2005 طه، أبو منى– عريفج سامي.(  الممارسةو العرض

  
  : المدرسة و األطفال رياض برامج بين التكامل •
 بينهمـا  العالقـة و ،اإلبتدائية  للمدرسة مكمل جزء هي المدرسة قبل ما مرحلة( الروضة مرحلة إن  
 فبـرامج  ،واحـد  بنـاء  فـي  المدرسةو الروضة يجعل من خناكو ،عدة أشكاال تأخذ تكامل عالقة هي

 ،أترابه مع يتفاعل هوو الطفل تراقب فالمعلمة ،فردي بشكل الخبرة الطفل إكساب على تركز الروضة
 هـذا و ،الحر باللعب له يسمحو الذاتي بالتعلم يسمى ما هوو المفاهيم الكتساب له المقدمة الخبرات معو

 تقيـدا  أكثـر  المدرسة معلم فيه يقوم الذي الوقت في ، للبرنامج التخطيط في أكبر مرونة للمعلمة يتيح
  . المعلم طرف من المهم ممارسة منهم فيطلب األطفال أما ،التصرف في حرية أقلو بالمنهاج

 أن بإمكانه الروضة فمعلم ،المدرسي المنهاج إثراء على يساعد المرحلتين معلمي بين تعاون أي إن  
 أساسـا  تكـون  قد الروضة فخبرات ،اإلبتدائي الصفو الروضة في متكامل منهاج إلى ما ئيئا يضيف
 2001 ،عـدس  ،ميـزر  أبـو  جميل( األشملو األعمق الخبرات من مزيد الكتسابو أخرى أمور لفهم

160.(  
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البحثالبحثإجــــراءات إجــــراءات    
هيــــــدهيــــــدمتمت   

منهــج الدراســـــة منهــج الدراســـــة   --أوال أوال    

عينـة الدراسـة وكيفـية اختيـارها عينـة الدراسـة وكيفـية اختيـارها   --ثانيا ثانيا    

إعادة التذكري بفرضيات الدراسة إعادة التذكري بفرضيات الدراسة : : ثالثاثالثا   

أداة الدراســــة أداة الدراســــة   --رابعارابعا   

خطــوات الدراســة خطــوات الدراســة   --خامسا خامسا    

األساليب اإلحصائية املستخدمة يف الدراسة األساليب اإلحصائية املستخدمة يف الدراسة   --سادساسادسا   
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التأكـد مـن   ويهدف هذا الفصل إلى حل اإلشكالية المطروحة واإلجابة  علـى األسـئلة المطروحـة    
ذلك والفرضيات المصاغة  حول دراستنا على عينة من متربصي معاهد التكوين المهني لوالية بسكرة 

يام بدراسة ذلك بعد القوأداة الدراسة وعينة الدراسة وباتباع خطوات منهجية مبينين فيه مجتمع الدراسة 
والية باتنة  لمعرفـة عـدد   واستطالعية للمعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني لوالية بسكرة  

   .المتخرجات من المعاهد  وهذا بعد االتصال بإدارة كال المعهدين

  :منهــج الدراســة  –أوال 

المعيـار  والبحوث السيكولوجية  تفرض على الباحث اختيار المنهج المالئـم لهـا   وإن الدراسات   
ما إذا كان هذا المنهج يوفر للباحث اإلجابة على تسـاؤالت  واالساسي في استخدام منهج معين للبحث ه

  .الموضوعية ويوصل للنتائج الصحيحة والبحث 
دراسة الوضع الراهن للبشـر  " يعرف بأنه  ونظرا لطبيعة الدراسة فإننا اتبعنا المنهج الوصفي الذي  
محـدي عزيـز   ( ذلك دون تغيير من جانب الباحث ألي من متغيرات الدراسـة  واألحداث واألشياء و

إنما تضمن العمل هنا المسح في جمـع  وأي دون إدخال العامل التجريبي عليها )  74، 1989ابراهيم، 
إجراء مقارنات بين أفراد  و ،رتباطية بين المتغيراتتحليل العالقات االوالتبويب والتصنيف والمعطيات 

  .عينات الدراسة 
  

  : عينــــة الدراســــة وكيفــــية اختيـــارها  -ثانيا  
  : مجتمــــــع الدراســـــــة  -أ
يتكون مجتمع الدراسة من المتكونات  المتخرجات من معاهد التكوين المهني  بكل من واليتي بسكرة  
البـالغ  وقد حاولت الباحثة تغطية جميع أفراد مجتمع الدراسـة  و ،ا  أعضاء هيئة  التدريسكذو ،باتنةو

ذلك بإرسـال اإلسـتمارة عـن    و ،أستاذ 12و) 2011 ،2009( متخرجة  دفعات 250عددهم حوالي 
الـبعض اآلخـر لـم يعـاد إلـى      و ،طريق البريد إال أن الكثير من العناوين كانت تعاد إلى المرسل

عيناتها من مكتـب  واإلحصائيات  المتعلقة بمجتمع الدراسة وقد حصلت الباحثة على البيانات ،،والباحثة
  فئات مجتمع الدراسة  موزعة حسب سنوات التخرج )    06(  يبين الجدول رقم و ،التربصات بالمعهد

  الواليةتوزيع  مجتمع الدراسة حسب  ) 06(جدول 
  األساتذة   المتكونات   المعهد 

  08  200  حساني بوناب بسكرة 
  5004  باتنة /تازولت 
  12  250  المجموع
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  : عينـــة الدراســـــة   -ب 
  :التالي و ذلك على النحواختيرت عينة الدراسة في ضوء أسئلة الدراسة 
شمل هذا مرجع تكوين تخصـص مربيـات الطفولـة    وتم اختيار الوثائق المعنية بالبرنامج المدروس  

القـوانين الخاصـة   و  ،القبول في معاهد التكوين المهنـي والقانون الخاص بكيفيات التسجيل  ،األولى
 .مدونة التخصصات الخاصة بالتكوين المهني  ،باالمتحانات السداسية

مساشـار   ،مدير الدراسـات  ،من أعضاء هيئة التدريس من الذين وافقوا على إجراء المقابلة 6مقابلة 
 . التقويم المهنيوالتوجيه 

المتخرجات من معهد التكوين المهني حساني  ،من المتكونات التي وافقن على إجراء المقابلة 10مقابلة 
  .2009بوناب بسكرة دفعة 

المتخرجات من معاهـد   كل فرد حيث اختيرت 106البالغ عددها و عشوائية تم اختيار  العينة بطريقة 
الجدول التـالي يمثـل عينـة    و ،بسكرة وباتنة التكوين المهني تخصص تربية الطفولة األولى لواليتي

 ):07(جدول رقم : الدراسة موزعين حسب كل والية  

  :يمثل توزيع  عينة  الدراسة حسب  الوالية ) 07(جدول رقم 
  المجموع   األساتذة   المتكونات   المعهد 

  63  4  59  حساني بوناب بسكرة 
  43  3  40  باتنة /تازولت 

  106  7  99  المجموع 
استبانة لعدم اكتمالهـا  ) 24(تم استبعاد وقد وقد بلغ مجموع االستبانات الواردة من الطالب  استبانـة 

) 106(وعلى ذلك تصبح مجموع االستبانات الصـالحة للتحليـل   . وبالتالي لم تدرج في عينة الدراسة
البريد إال أننـا  فحيث عملنا على إرسال االستبيان عن طريق  ،يعود هذا لصعوبة االتصال للخريجاتو

مما اضطرنا إلى االتصال بهن عـن طريـق    ،ظرف بريدي 200ظرف من بين  11لم نستلم سوى 
هذ أكبر صعوبة تلقتها الباحثة حيث وجدت صعوبة في استرجاع ،والتوجه إلى أماكن تواجدهنوالهاتف 

  .االستبيان 
  

 : أدوات الدراســــة  -رابعا  

  : تحليل الوثائق  –أوال 
المنشـور الـوزاري    والنقدية لمرجع التكوين تخصص تربية الطفولة األولىملحق والقراءة التحليلية 
المنشور الوزاري  المـنظم لسـير   ومراكز التكوين المهني وكيفيات اإللتحاق بمعاهد  والمتعلق بطرق 

  ).3المالحق رقم (مدونة تخصصات التكوين المهني  ،األمتتحانات
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  :المقابالت –ثانيا  
قد أعدت لألغراض وتم بناء استمارة مقابلة مكونة من أسئلة مفتوحة : مقابالت  شبه مفتوحة األساتذة  

  )8ملحق رقم (التالية 
 .برنامج تربية الطفولة األولى ومعرفة التوجه العام نح

 .التعرف إلى تخطيط األستاذ للمقرر الدراسي الذي يدرسه

 .التعرف إلى أساليب التدريس المتبعة 

 .التعرف إلى أساليب التقويم التي يتبعها األستاذ

 .التعرف إلى رأي األساتذة في البرنامج 

 .التعرف على  مقترحات األساتذة المدرسين 

مـا هـي   و ،مقابالت مع المسؤولين بالمعهد لغرض التعرف على من المسؤول على وضع البرنـامج 
 .وهل هناك مبادرات لتحسين تطبيق البرنامج ،األسس التي تم االعتماد عليها أثناء وضعه

 :مقابلة مع المتكونات المتخرجات لغرض معرفة 

  .مدى إسهام البرنامج في إكساب المتكونات الكفايات 
  

  : االستبانة  -رابعا
قد قامـت الباحثـة ببنائهـا لجمـع البيانـات      وتم بناء استبانة لإلجابة على التساؤالت المطروحة     
هذا وصف للخطوات التـي  و ،األساتذةو ،قد تم توزيعها على كل من المتكوناتو ،لالزمةالمعلومات او

  :بناء االستبانة اتبعت في 
معلمات واإلطالع على البحوث  والدراسات السابقة التي تناولت برامج إعداد المعلمين بشكل عام      

األولى بالمعاهد المتخصصة في اإلطالع على برنامج مربيات الطفولة و ،رياض األطفال بشكل خاص
 كما استفادت الباحثة من األدب التربوي المتعلق بالكفايات الواجب توافرها في المربية  ،التكوين المهني

 موزعة كما يلي 165قد تكونت في صورتها األولى من وصياغة فقرات االستبانة في صورتها األولى 

مفحوصة على أهمية المواد المدرسة في إعدادها كمربية تعبر فيها الوسؤال حول أهمية المواد المدرسة 
أعطيت الـدرجات  و)غير مهمة  ،متوسطة األهمية ،مهمة جدا(طفولة أولى وفق سلم من ثالث درجات 

 ). 1 ،2، 3(حسب اإلستجابات 

تعبـر فيهـا   وسؤال حول مدى استفادت المربية  من المواد التي درستها من الناحية العلميـة      -
على أهمية المواد المدرسة في إعدادها كمربية طفولة أولى وفق سلم من ثالث درجات المفحوصة 

 ). 1 ،2، 3(أعطيت الدرجات حسب اإلستجابات و)قليلة   ،متوسطة ،كبيرة(
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تعبر فيها المفحوصة على ذلك  وفق سلم وسؤال حول تحديد كفاية المخصص للدراسة لكل مادة     -
حجم سـاعي   ،الحجم الساعي مناسب ،تاج إلى حجم ساعي أكثرتح(من  أربع  درجات  كما يلي  

 ). 1 ،2 ،3 ،4(أعطيت الدرجات حسب اإلستجابات  و)غير متأكدة   ،أقل

 .إضافتها من البرنامج مع ذكر السبب و سؤال حول المواد التي تقترح المربيات حذفها أ   -

تنمية االتجاهـات اإليجابيـة   : على  اإلجابة على مجموعة من األسئلة تدور حول ما إذا عمل البرنامج
 30(؟ هل أصبحت المربية قادرة على القيام بمجموعة مـن المهـام   )  عبارة  13(مهنة المربية و نح

التكـوين   ،عبارات 4القدرة على التواصل (باإلضافة على تكوين المربية في الجوانب التالية  ،)عبارة 
قد تضمن والتكوين التخصصي  ،عبارة 36تقد تضمن  والتكوين التربوي  ،عبارة 23تضمن و الثقافي

غيـر   ،موافق تماما، موافق، غير متأكد، غير موافق(باستخدام مقياس خماسي التدرج  و) عبارة  40
 ،عبـارة  22إلى أسئلة حول رأي المربية في البرنامج بصفة عامة مكون من  ةباإلضاف ،)موافق تماما 

 ). 1 ،2 ،3 ،4 ،5(حددت درجاته بـ الذي وباستخدام نفس السلم الخماسي 

ترك الحرية للمتكونة أن تعبر فيها بكـل  والقوة في البرنامج وسؤالين مفتوحين حول نقاط الضعف  -
 . حرية 

  :  وقد روعي في بناء االستبانة مجموعة من األمور وهي
 .المعقدة المفردات وذلك بتجنب استخدام العبارات الغامضة والوضوح في صياغة الفقرات والدقة 

تعبيرات محايدة فـي  وذلك باستخدام كلمات و ،غير المشجعة عليهاو تجنب العبارات الموحية باإلجابة أ
 .اإليجابية التي قد تؤثر على إجابة الفرد و تجنب المؤثرات السلبية أوصياغة العبارات 

 .بدقة مراعاة اشتمال العبارة على فكرة واحدة محددة بل يستطيع الفرد اإلجابة عليها

 . مراعاة اشتمال العبارة على فكرة واحدة محددة هي بحيث يستطيع الفرد اإلجابة عنها بدقة 

 .سهولة ووضع تعليمات تساعد على اإلجابة بيسر 

 الفنية ومدى مناسبة الفقرات من الناحية اللغوية 

  
  : صدق األستبانة  - 3

بلـغ عـدد المحكمـين    و ،التأكد من صدقهاتم عرض االستبيان على مجموعة من المحكمين من أجل 
تخصـص ريـاض    4وطرق التدريس ومتخصصين في المناهج  5منهم )   9(أنظر الملحق رقم ،10

  . ،عملوعلم النفس تنظيم وتخصص علوم التربية  1و ،أطفال
تعديل البعض اآلخر من حيـث  و ،في ضوء مالحظات المحكمين قامت الباحثة بحذف بعض الفقراتو

) 10(هي تظهر في الملحق رقـم  وحتى تم الوصول إلى الشكل النهائي لإلستبانة  ،الترتيبوالصياغة 
وناقشت هذه  ،من أعضاء لجنة التحكيم ومما يجدر بالذكر أن الباحثة قرأت بإمعان مالحظات كل عضو
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قد أبـدى المحكمـون   و ،لم تهمل أيا من اآلراء التي أقترحتو ،المقترحات مع المشرف على الرسالة
  :العديد من المالحظات تلخصت فيما يلي 

 .عدم الفهم وتعديل صياغة بعض الفقرات التي تتصف بالغموض  -

 .تجزئة بعض الفقرات إلى عدة فقرات  -

 .تغيير بعض الفقرات التي تتصف بالعمومية لتكرار المعنى  -

 .إضافة بعض الفقرات ألهميتها  -

  :ثبات المقياس  - 2

بطريقة حساب اإلتساق الداخلي  المحسوب بمعادلة ألفا كرونباخ  تم التأكد من ثبات االستبيان 
 :لكل جانب من جوانب البرنامج 

 يمثل قيمة ألفا كرونباخ لكل جانب من جوانب البرنامج المكونة لالستبيان ) 08(الجدول رقم 

  قيمة ألفا   الجانب 

0.46  تنمية االتجاهات اإليجابية 

  0.74  المربية داخل الروضةالقدرة على القيام بمهام 

  0.85  جوانب اإلعداد الثالث

  

  : خطــــوات الدراســـــة  -خامسا  

تم الحصول على إذن تسهيل المهمة من المعهد الوطني المتخصـص فـي التكـوين المهنـي بكـل       -
أسـماء   وكـذا الحصـول أعـداد    و ،بسكرة لإلتصال باألساتذة المكـونين بالمعهـد  والية باتنة ومن 

 .التربص   ةعناوينهن  من محاضر بداي والمتخرجات من محاضر نهاية التربص 

 توزيع اإلستبيان على المتخرجات وتم إرسال عن طريق البريد   -

 .مع إجراء مقابلة  ،تم توزيع االستبانات على األساتذة من طرف الباحثة نفسها -
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  : األساليب االحصائية المستخدمة في الدراسة : سادسا  

كـل مـن   ومعادلة بيرسون لالرتبـاط لحسـاب االرتباطـات بـين وجهـة الضـبط        – 1
 التفكير الناقد والتفكير العلمي 

إليجــاد الفــروق بــين المتوســطات للكشــف عــن الفــروق بــين  ) ت ( إختبــار  – 2
وي الوجهـة الخارجيـة فـي التفكيـر العلمـي      المتربصـين ذ والمتربصين ذوي الوجهة الداخليـة  

كـذلك بـين متربصـي    وكـذلك بـين التخصصـات    واالنـاث  والتفكير الناقد لكل مـن الـذكور   و
  .متربصي السداسي الثاني والسداسي األول 

استعانت الباحثة أثناء معالجتهـا للبيانـات اإلحصـائية بـالكمبيوتر بتطبيـق برنـامج        – 3
SPSS.v17  .  
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  :ضوء نموذج ستافلبيم  و الذي يقوم على في هذا الفصل سنقوم بتحليل النتائج فس 
  المخرجات تقويمالعمليات ،  تقويمالمدخالت ،  تقويم، ) المضمون(السياق تقويم 

  ::  و يجيب عليه في السؤال: : حتليل املضمون أو السياق حتليل املضمون أو السياق   --11
  ما أهداف البرنامج ؟  --11--11

  : : تقومي املدخالت تقومي املدخالت     --  22

 .وصمم البرنامج نظم كيف -2-1

 .البرنامج لدراسة القبول سياسة ما - 2-2

 ؟ البرنامج في التدريس هيئة أعضاء وخبرات مؤهالت ما -2-3

 .البرنامج مكونات ما -2-4

 ) حاسوب أجهزة مختبرات، مكتبة،( البرنامج لتنفيذ المتوفرة والتسهيالت التجهيزات ما -2-5

  ::تقومي العمليات تقومي العمليات   --33
  ؟ البرنامج في المتبعة التدريس أساليب ما -3-1

  البرنامج؟ في المتبعة التقويم أساليب ما -3-2

  البرنامج؟ يتضمنه الذي العملي التدريب ما - 3 –3

 جودة ما الثاني  و يجيب عن السؤالProduct Evaluation  :  المخرجات تقويم-4
 المهني التكوين في المتخصصة بالمعاهد األولى الطفولة تربية تخصص برنامج خريجات
 السؤال هذا عن ويتفرع ؟  التدريس هيئة أعضاء نظر وجهة ومن نظرهن وجهة من بالجزائر

  : إلى
الجانب  ،التربص الميداني: ما مدى كفاية  برنامج إعداد مربيات الطفولة األولى في  الجوانب التالية 

 الجانب الثقافي  ؟و الجانب التخصصي ،التربوي

ما مدى ، ووجهة نظر أفراد العينةما  أهمية مواد  برنامج مربيات الطفولة األولى من  -1- 4
 .استفادتهم العملية منها

 .ما مدى كفاية الوقت المخصص لكل مادة من مواد البرنامج -2- 4

 .ما مدى قدرة البرنامج على تنمية االتجاهات اإليجابية نحو مهنة المربية -3- 4

 .لمهنةاما مدى قدرة البرنامج الميداني في تنمية المهارات التدريسية الالزمة لممارسة  -4- 4

 التواصل و ما مدى قدرة البرنامج في تنمية مهارات االتصال-5- 4

 الضعف  في برنامج مربيات الطفولة األولى  ؟و ما هي نقاط  القوة -6- 4

  .ام ما مدى رضا أفراد العينة حول البرنامج  بشكل ع -7- 4
 المعايير المتخصصة بالمعاهد األولى الطفولة تربية برنامج يستوفي درجة أي إلى:  الثالث السؤال
  األطفال؟ رياض معلمات تربية لبرامج العالمية
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  :تحليل نتائج السؤال األول – أوال
  :تحليل السياق أو المضمون  -1

 في المتخصصة المعاهد  تقدمه الذي األولى الطفولة تربية تخصص لبرنامج المميزة السمات ما -
 :و تندرج ضمنه األسئلة الفرعية التالية .؟ بالجزائر المهني التكوين

  :ما أهداف البرنامج -1– 1
 هذه ومصادر البرنامج عليها يقوم التي العامة األهداف على التركيز تم ومصادرها األهداف

لم ترد  العامة األهداف أن  الحظنا األولى الطفولة تربية تخصص برنامج إلى بالرجوع:   األهداف
  :  وهما تعريف مربية الطفولة األولى من هدفين استنتاج يمكن أنه غير بصورة صريحة في البرنامج 

 .واألطفال األولياء  مع التفاعل القدرة  -

 .   األنشطة برامج تنفيذ على القدرة -

  :  وصياغتها األهداف هذه حول مالحظات عدة إلى اإلشارة يجب هنا  و
 فهذه)  05 رقم ملحق(  األولى الطفولة مربية بها تقوم التي العديدة المهام مع المقارنة  عند – أوال

 تقترب أن يمكن سلوكية نواتج إلى تشير وال والشمول بالعمومية تتسم أنها كما كافية، غير األهداف
  . المربية منها
  .  ووجدانية مهارية، معرفية،:  مجاالت إلى األهداف تقسيم عدم – ثانيا
  ومنطقه والبرنامج المجتمع فلسفة إلى تشير أن ينبغي األهداف هذه فإن األهم المالحظة وهي – ثالثا
  . ذلك إلى يشير ما البرنامج في نهائيا ترد لم لكن
  فلسفة هناك هل و العامة األهداف حول  وسألناهم  أساتذة  10 بمقابلة قمنا سابق قلناه مما للتأكد و

  : يلي ما على  الجميع  أكد ، معين توجه أو البرنامج يتبناها
 . ككل للبرنامج خاصة أهداف وال عامة أهداف صياغة يتم لم -

 . البرنامج يتبناها فلسفة توجد ال -

 ينفذ طرف كل وجعل عديدة، صعوبات وخلق بينهم التنسيق إضعاف  إلى أدى األهداف توضيح عدم
  . به الخاصة النظريات ويطبق الخاصة، بطريقته البرنامج
 والبرامج واألساتذة المتكونين متابعة عن المسؤول وهو)  الدراسات مدير(  مع لمقابلة إجرائنا وعند

 وضع ويتم المهني التكوين وزارة مستوى على تبنى المهني التكوين برامج أن لنا أكد  التكوينية
 من مجموعة مع بالتعاون المهني التكوين أساتذة من  مجموعة من مكونة لجان قبل من البرنامج
  .2005 لسنة المهني التكوين تخصصات مدونة في ورد ما حسب االقتصاديين الشركاء

  خالل من نجد بالكفاءات المقاربة نظام هو البرنامج أساسه على بني الذي  العام لإلطار بالنسبة أما
 انطالقا الكفاءات من مجموعة استخراج تم قد أنه األولى الطفولة مربيات لتخصص المهني التوصيف

  : التالي النحو على للمربية المسندة المهمات من
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  :كالتالي وضحت قد  أنها نجد األولى الطفولة تربية برنامج مقررات توصيف إلى  بالرجوع
  

  ) .2002 التكوين، مرجع.(  األولى الطفولة لمربية المسندة المهام يوضح) 09( رقم جدول
  2 المنصب 1المصنب

  األنشطة برامجتطبيق أوليائهمواألطفالمععالقة إقامة
  3 مهمة  2 مهمة  1 مهمة 2مهمة 1مهمة
 برنامج تصور الطفلوليمعاإللتقاء .األطفال استقبال

  سنوي تربوي
 األنشطة تنظيم
  اليومية

 تقييمو تنشيط
   األنشطة

  العمليات  العمليات  العمليات العمليات العمليات
منالطفل استالم
  الولي
 تفاعل عالقة إقامة
  األطفال مع

 باألولياءاإلتصال
 السنوي عرضالبرنامج

  للطفل

 في المشاركة-
  .العمل اجتماعات

 مواضيع اقتراح-
  األنشطة

 األنشطة اختيار-
  .اليومية

 تحضيرالمواد-
  الوسائلو األولية

 تنفيذ-
  األنشطة

 مراقبةو-
  تقييم

 لكيفيات بسيط توضح مع  رئيسية مهام ثالث على التركيز تم قد أنه  نالحظ الجدول خالل من
  .  المهام هذه تنفيذ
 العملية التقنيات بتحديد قاموا البرنامج مصممي أن نجد الطفولة مربيات تكوين مرجع إلى  استنادا و

 ،......) رقم الملحق(  المطلوبة  والمعارف الكفاءات وتحديد جهة من  المهام تنفيذ في المساعدة التي
 المطروحة، للمواضيع الهائل الكم   مع مقارنة جدا قليلة أنها نجد المعروضة للكفايات تفحصنا عند لكن
  . الختامية  وال والمرحلية ، القاعدية الكفايات توضح ولم  جدا، مختصرة أنها كما
  ) :input EVALUATION( المدخالت تقويم –2
 القبول، سياسة على التركيز تم كما ومدته، المعهد في الدراسة نظام على الجزء هذا في التركيز تم

  . المتوفرة للتجهيزات باإلضافة البرنامج، ومكونات األساتذة، ومؤهالت
  : كيفية تنظيم البرنامج و تصميمه – 2-1

 المهني، الكوين قطاع مستوى على المطبق وهو السداسيات بنظام المهني التكوين معاهد  تتبنى  
 الساعات من بعدد تحدد كمقررات الدراسية المواد وتقدم أساسيين، دراسيين فصلين إلى العام فيه ويقسم
 البيداغوجيا(  التالية المواد في وتتمثل أساسية مواد إلى المواد وتصنف المعتمدة، بالساعات تعرف
 مدخل تطبيقي، تربص المحيط، دراسة اتصال، وأمن، صحة وقاية الطفل، نفس علم فنية، تربية العامة،
 التكوين مدة تصل و).     منهجية اآللي، اإلعالم األعمال، قانون( وهي ثانوية ومواد)  النفس علم إلى
 تطبيقي تربص وسداسي المعهد داخل دراسة سداسيات أربع إلى قسمت)  سداسيات 5( شهرا 30
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 نهاية مذكرة إعداد بعد طبعا التخصص في سامي تقني بشهادة التكوين مدة ويتوج المؤسسة، خارج
  . التخرج

  
  :بالجزائر المهني التكوين بمعاهد األولى الطفولة تربية تخصص في القبول سياسة -2- 2

 تنظيم كيفيات يتضمن الذي رقم الملحق أنظر( ،4 رقم الوزاري للقرار للمنشور استنادا
  وهي حلمرا عبر تتم القبول سياسة أن نجد مهني تكوين لمتابعة المترشحين توجيه تسجيل ،اإلعالم

  .دقيقة 30 تتعدى ال أن على التخصص اختيار في إعانته قصد التوجيه مستشار مع بمقابلة القيام -
 المهن لمختلف بصرية سمعية أشرطة عرض كذاو تقنية بطاقات توزيعو الورشات زيارة -
  . األولوية حسب الرغبات بطاقة مأل ثم ،بها االلتحاق كيفياتو التخصصاتو
  . المختارة المهنة لممارسة استعداده مدى لمعرفة طبي لفحص المترشح يخضع -
  . المطلوبة للشروط المترشحين ملفات مطابقة مدى مراقبة  -
  . النقاط بكشف الموجود السنوي ،المعدل النقاط كشف دراسة -
  . الكتابي اإلمتحان نقطة - 
 اإلمتحان نقطة بحساب الترتيب( ترتيب لجدول وفقا المدمجين بترتيب واإلدماج اإلعالم لجنة تقوم -

  . المفتوحة المناصب لعدد وفقا المترشحين ويقبل ،)2/ الثالث الثالثي معدل+  الكتابي
  : خبراتهمو األساتذة  مؤهالت -2-3

 مربيات بتكوين القيام مسؤولية القيام مسؤولية عاتقهم على تقع الذين األساتذة إلى نظرنا لو
 ليس  و اإلدماج إطار في أو التشغيل قبل ما عقود إطار في األساتذة كل أن وجدنا األولى الطفولة
  : المواد حسب كالتالي موزعون وهم التخصص لحداثة نظرا خبرة لديهم

  . تخصصاته بمختلف النفس علم في ليسانس شهادة حاملي:  النفس بعلم عالقة لها التي المواد  -
 . موسيقية تربية وأستاذ اليدوية واألشغال الفنية التربية في متخصص أستاذ:  الفنية التربية مادة

 . الطب في شهادة على متحصل متعاقد طبيب:  أمنو ووقاية صحة مادة -

 .اآللي اإلعالم في دولة مهندس شهادة على متحصل أستاذ:  اآللي اإلعالم مادة -

 .نفس علم اجتماع، علم : اتصال منهجية، األعمال، قانون مادتي -

  عقدهم مدة تكتمل حين األساتذة كل أن حيث الميدان في خبرة باكتساب لألستاذ يسمح ال الوضع هذا إن
   التخصص هذا تدريس في الخبرة اكتساب عدم إلى يؤدي وهذا آخرين، بأساتذة استبدالهم يتم) سنتين(

 في متخصص أستاذ يوجد وال تخصصهم، مجال في خبرة لديهم األساتذة جميع فإن أخرى مالحظة
 المتكونات تلقين إلى يؤدي وهذا األطفال، رياض في العمل مارس من حتى أو األطفال، رياض ميدان

  . األطفال رياض عالم عن بمعزل بحتة نظرية بمعلومات
  : البرنامج مكونات -2-4
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  : مكونات ثالث إلى األولى الطفولة مربيات إعداد برامج تقسم
 .منهجية األعمال، قانون النفس، علم إلى مدخل ، آلي إعالم ، إتصال: الثقافي المكونمواد  -

 . أمنو ووقاية صحة ،الفنية التربية ،المحيط دراسة: التخصصي المكون

 علم إلى مدخل ،تطبيقي تربص ،التربوي النفس علم ،النمو نفس علم:  في  التربوي المكونمواد  -
  . النفس

  .الفنية التربية المحيط، دراسة وأمن، ووقاية صحة:  )التخصصي( األكاديمي المكون مواد -
 ساعة 36 هو األسبوعي الساعي الجم أن ونالحظ )04(  الملحق في مبين هو ما حسب المواد توزعت

 قمنا وقد  أسبوعا، عشرة 17 على موزعة  ساعة 34 فكانت  الثالث السداسي عدا السداسيات كل في
 المتوسطات  وكذا للمواد األسبوعي الزمني التوزيع حسب مكون لكل المئوية النسب باستخراج
  : التالي الجدول في مبين هو كما لها الحسابية
  : الثالث للمكونات الحسابية والمتوسطات المئوية النسب يوضح) 10( رقم جدول

  الثقافي  التخصصي التربوي  المكون
الساعاتعدد السداسيات

  أسبوعيا
النسبة
  المئوية

الساعاتعدد
  أسبوعيا

 النسبة
  المئوية

 الساعات عدد
  أسبوعيا

 النسبة
  المئوية

  5.55  02  50.00 18 44.44 16  األولالسداسي
  5.55  02  50.00 18 44.44 16   الثانيالسداسي
  5.55  02  41.00 14 53.00 18  الثالثالسداسي
  22.22  08  33.33 12 44.44 16   الرابعالسداسي
   التربص نهاية مذكرة تحضير+  األطفالرياضداخلتطبيقيتربص  الخامسالسداسي
  14  62 66   الساعاتمجموع

  12.95  58.11 62.10   الحسابية المتوسطات

 مكون لكل خاصة أهداف هناك يكن لم أنه تبين األولى الطفولة مربيات تكوين مرجع إلى بالنظر  
  . البرنامج مقرارات من مقرر لكل جدا مختصرا توصيفا حدد وقد الثالث، البرنامج مكونات من
  :كالتالي كانت أسبوعيا مكون لكل المدرسة الساعات عدد أن أعاله الجدول خالل من يالحظ و

 بمتوسط الثانية المرتبة ويحتل السداسيات، كل خالل أسبوعيا ساعة 66 بمعدل  التخصصي المكون -
 خالل ℅50:   التوالي على األربعة السداسيات خالل توزيعه نسبة شكلت وقد  ،58.11 قدره حسابي
 بالمكونات. الرابع السداسي في ℅  33.33و الثالث، السداسي في ℅  41و الثانيو األول السداسي
  . متوسط أعلى هو 62.10 هو المكون لهذا الحسابي المتوسط  أن كما ،السداسيات كل خالل األخرى

 بمتوسط األخيرة المرتبة يحتلو ،السداسيات كل خالل أسبوعيا ساعة 14 بمعدل  الثقافي المكون -
 خالل ℅5.55  :التوالي على األربعة السداسيات خالل توزيعه نسبة شكلت قدو  ،12.95 قدره حسابي
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 جد نسب أنها والمالحظ الرابع السداسي في ℅  12.95  نسبةو ،الثالثو الثانيو األول السداسي
  . األخرى بالمكونات مقارنة منخفضة

   الجدول في موضح فهو السداسيات خالل  للمواد األسبوعي الساعي التوزيع لنسب بالنسبة أما
   األربع السداسيات خالل المواد لتوزيع والمتوسطات المئوية النسب يوضح) 11( رقم جدول

  السداسيات    
  المواد

 المتوسط  الرابع السداسي  الثالث السداسي  الثاني السداسي  األول السداسي
  الحسابي

  ℅  سا  ℅  سا  ℅  سا  ℅  سا

  5.55  5.55  02  5.55  02  5.55  02  5.55  02  العامة البداغوجيا
  5.55  5.55  02  5.55  02  5.55  02  5.55  02  المحيط دراسة
  19.44  16.66  06  16.66  06  22.22  08  22.22  08  الفنية التربية
  18.05  11.11  04  16.66  06  22.22  08  22.22  08  الطفل نفس علم

  5.55  5.55  02  5.55  02  5.55  02  5.55  02  النفس لعلم مدخل
  18.05  11.11  04  16.66  06  22.22  08  22.22  08  وامن وقاية صحة
  1.38  5.55  02  =  =  =  =  =  =  األعمال قانون
  1.38  5.55  02  =  =  =  =  =  =  منهجية

  2.77  11.11  04  =  =  =  =  =  =  آلي إعالم

  4.16  =  =  5.55  02  5.55  02  5.55  02  إتصال

 تربص
  تحسيسي

04  11.11  04  11.11  08  22.22  08  22.22  16.66  

   أشهر كاملة  6 لمدة تطبيقي تربص:  الخامس السداسي:  مالحظة
  : أن نجد الجدول خالل من

 أشهر 6 فمدته التطبيقي التربص لمادة كان األكبر  السداسيات خالل الساعي الحجم من األكبر النصيب -
  . والرابع الثالث السداسي في ساعات 08و والثاني، األول السداسي في ساعات 04 لـ إضافة

 .  19.44 قدره حسابي بمتوسط الفنية التربية مادة الثانية المرتبة في  -

 .18.05 قدره حسابي بمتوسط وأمن ووقاية صحة الطفل، نفس علم مادة الثالثة المرتبة في -

 بمتوسط النفس علم إلى مدخلالمحيط، دراسة ،العامة البيداغوجيا: التالية المواد الرابعة المرتبة في -
 . 5.55 قدره حسابي

 مرتبة متوسطاتها وكانت األعمال، قانون منهجية، آلي، إعالم إتصال،:  المواد األخيرة بالمرات في  -
 . 1.38 ،1.38 ،2.66 ،4.16:  التوالي على
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 مادة لكل المخصص الوقت كان ا إذ وما منها، المتكونات استفادة ومدى المواد أهمية مدى عن أما -
 وكانت الحسابية والمتوسطات التكرارات بحساب وقمنا عليهن استبيان بتوزيع قمنا فقد  ال أم كاف
 : كالتالي النتائج

 نظر وجهة من المواد أهمية التالي)    12(  الجدول يوضح :  البرنامج في المدرجة المواد أهمية  - أ
 : تنازليا ترتيبا مرتبة المعياري واالنحراف الحسابي والمتوسط المتكونات

 الفصول عناوين بعرض سنقوم التالي الجدول في:  األولى الطفولة اتربية المقررة المواد مواضيع -2
  .لمرجع تكوين مربيات الطفولة األولى األولى استنادا الطفولة تربية تخصص  لمواد   المدرجة

  
  األولى الطفولة تربية برنامج في المدرجة  الرئيسية المواضيع قائمة يوضح) 12( رقم جدول

   الرئيسيالموضوع   المادة
 دور ،المعلومات جمع ،التقويم ،األنشطة تحضير ،التدريس طرق ،األهداف ،التعلم ،التربية  العامة البيداغوجيا

  . لألنشطة برنامج تنفيذو ،تخطيط المربية مواصفات ،الكتابة ،الرياضية المفاهيم ،الروضة
 ،الطفل على تأثيرهاو الزوجية المشكالت ،الجزائري المجتمع مواصفات ،األسرة ،الجماعة   المحيط دراسة

 لحماية الجزائرية الدولة  دور ،الطفل حماية ،االجتماعية المساعدات ،االجتماعية اآلفات
   الطفل

   المسرح ،غناءو موسيقى ،يدوية أشغال ،الطالءو الرسم  الفنية التربية
  . النفسية االختبارات ،األطفال تصيب التي االضطرابات ،النمو مراحل ،النمو حول مفاهيم   الطفل نفس علم

 علم إلى مدخل
   النفس

 العقلي، النشاط مستويات التخيل، ،الذاكرة، اإلدراك االنفعاالت، ، واأللم اللذة  النفس، علم
  ،النمو والدافعية الحجات وحدوده، الشعور والمنطق، المعتقدات.  واللغة التفكير اإلرادة،

 وصحة وقاية
   وأمن

 حول دراسات ن األطفال أمراض الميكروبات، الطفل، حاجات الجديد، بالمولود العناية
  .واألمومة الطفولة رعاية وأمن، وقاية األولية، اإلسعافات المهنية، ،و المعدية األمراض

   االنترنت إكسل، ،ويندوز تشغيل ،نظام التشغيل أنظمة اآللي، اإلعالم حول عموميات   اآللي اإلعالم
   االتصال تقنيات االتصال، حول عامة مفاهيم  االتصال
 والجماعية، الفردية الصراعات العطل، المهنية، العالقات األعمال، قانون ومميزات مفهوم   األعمال قانون

 قانون عمل، لمنصب وتصنيف توصيف,  للعامل االجتماعية الحماية المهني، التكوين
  .المهنة
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  :  التسهيالت المتوفرة لتنفيذ البرنامج و التجهيزات – 5
 مجموعة إلى تحتاج عملها في المربية أن األولى الطفولة لمربيات التكوين مرجع  أوضح لقد

  : كالتالي وهي  تكوينها أثناء بها تعمل التي الوسائل من
  بيداغوجية، وثائق فيديو، أو كاسيب أشرطة الطفل، سن حسب األحجام بمختلف األلعاب -

  . آلي إعالم أجهزة
 ....)   صوف، قماش، غراء، عجين، مقص، أوراق،(  اليدوية األشغال في تستعمل التي األدوات -

 . بالموسيقى خاصة وأخرى بالرسم، خاصة ورشة -

 والمعينات بالوسائل مجهزة قاعة وجود عدم من تأكدنا المعهدين في قمنا التي المالحظة خالل من لكن -
 قاعة وال والموسيقى اليدوية واألشغال الرسم لحصة مخصصة عمل ورش توجد ال كما التكوينية،
 آلي إعالم قاعة هناك  فقط التخصص، بهذا خاص مرجع وال نجد لم للمكتبة زيارتنا وعند ، أنترنت
 . اآللي اإلعالم بحصة خاصة

 نالت التي البنود  أنها فنجد والمكتبة التجهيزات بنود حول المتكونات بإجابة هذه مالحظاتنا نؤكد و
   الحسابي المتوسط حيث من األضعف التقديرات

  : ( process evaluation):  العمليات تقويم -3
  :  التدريس أساليب  -3-1

 لتحقيق الوسائل أهم ومن  التكوينية، للبرامج األساسية المكونات أهم التدريس طرق تعد
 التعلم عملية تسهل مواقف في التعليمية الخبرات تنظيم في أهميتها وتبرز والتكوينية، التربوية األهداف

 المتعلم بين التفاعل نمط التدريس أساليب تحدد وو التعلم، في الذاتية جهودهم وممارسة المتكونين، على
 ومستوى المتكون تفكير نمط تحديد بالتالي معها، التعامل وأساليب المعرفة اكتساب وطريقة والمعرفة،

  . تعلمه
 أنهم أكدوا األولى الطفولة تربية تخصص بتدريس المكلفون األساتذة مع مقابلة في و
 ،المشاريع الفنية التربية حصة في األدوار لعب المناقشات، المحاضرة،:  التالية األساليب يستخدمون

 األساتذة معظم استعمال حول  المقابلة معهن أجرينا اللواتي المتخرجات جميع أكدته ما هذا  و. البحثية
 التي المواد في خاصة للدراسية الدافعية فقدان إلى أدى مما التدريس أثناء واإللقاء المحاضرة ألسلوب
 تعليق أو شرح دون المذكرة من القراءة إلى يلجأ من األساتذة من هناك أن كما عملية، تطبيقات تتطلب

  . الملل إلى يؤدي مما مناقشة أو
  : التقويم أساليب -3-2

 وتتويج تقييم امتحانات تنظيم طرق يحدد الذي )02(الملحق رقم   03 رقم الوزاري للمنشور ووفقا  
  : يلي ما الساميين التقنيين تكوين
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 مراقبتين إلى مدرسة مادة لكل الجزئية والتطبيقية النظرية المتكون معارف تخضع فإنه:   6 المادة
  . الكتابية االختبارات بواسطة المادة حسب المقدم البرنامج مادة كل تغطى سداسي، كل في تنظمان
  . أيضا كتابي إمتحان عن عبارة وهو شامل إمتحان سداسي كل نهاية في ينظم ثم: 10 المادة
  : المواد من كل وضحت كما

  .السداسي معدل حساب كيفية:  8 المادة
  .للسداسي العام المعدل حساب كيفية:  9 المادة
  .المداوالت لجنة طرف من المعدالت  ودراسة تقييم: 10 المادة
  . اإلستدراكي اإلمتحان في المتربص نتائج دراسة: 11 المادة
  . الراسب المتكون وضعية دراسة:  12 المادة
  . السداسيات باقي بين فيما اإلنتقال تنظيم:  13 المادة

  ) : التطبيقي التربص( العملي التدريب أساليب -3-3
 بمعاهد للمتكونين التربوي اإلعداد عصب الجزائر في المهني التكوين قطاع في العملي التدريب يعد  

 المدة حيث من األكبر النسبة) stage pratique(   المادة لهذه خصص قد و   المهني، التكوين
 السداسي خصص كما ، أعاله الجدول في مبين هو كما الخمس، السداسيات خالل المبرمجة الزمنية
 نالحظ المقابل في لكن  التربص، نهاية لمذكرة تحضير مع األطفال رياض داخل كتربص كله األخير

 لألساتذة مقابلتنا وعند ، فقط األسبوعي الساعات توزيع جدول في كمادة ذكر الميداني التربص أن
  : كاآلتي  تم قد التربص فإن الدراسات مدير وكذا التربص على المشرفين

  . األطفال ورياض المعهد إدارة بين بالتنسيق األطفال رياض على المتكونات توزيع -
 السداسي في بينما فقط، بالمشاهدة المربيات تكتفي الرابع السداسي حتى األول السداسي من ابتداءا -

 . الروضة داخل المهام بعض أداء في المربيات إشراك يتم األخير

 للوقوف األطفال رياض لجميع استطالعية بزيارات الميداني التربص مادة على المسؤول األستاذ يقوم -
 . حلها على والعمل المربيات تصادفها التي المشكالت على

 من عليها حصلت التي القائمة وفق المتكونات حضور ومتابعة باإلشراف األطفال رياض مديرات تقوم -
 . اإلدارة إشعار عليها يلزم غياب وأي الروضة، مسؤولية تحت هي المتكونة ألن المعهد إدارة

 في تنحصر مهمتها  لكن التربصات بمصلحة تسمى الدراسات مديرية مستوى على مصلحة توجد -
 . ومتابعته الميداني بالتربص له عالقة وال المناقشات، موعد وتحديد التخرج، نهاية مذكرات استالم

 إلى المتكونات قسمت بالتالي المتواجدة األطفال رياض بعدد مقارنة المتكونات من كبير عدد هناك -
 العمل فرصة من قلل وهذا األطفال، رياض داخل التربص من االستفادة من جميعهن يتمكن كي أفواج
 . أكثر األطفال مع
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 من المربيات استفادة عدم إلى أدى مما مؤهالت، مربيات على تتوفر ال الخاصة األطفال رياض -
 . جوانبه من كثير في التطبيقي التربص

 طرف من المبادرة فرصة ترك وعدم األطفال، رياض في المطبق بالبرنامج المتكونات تلتزم -
  المتكونات

  . للمتكونات تقييم ألي الميداني التربص يخضع ال -
  .المتكونة عليها تكونت التي األطفال رياض بيئة مع تتوافق ال الخاصة األطفال رياض بيئة -
  . الميداني التربص مادة على يشرف كي األطفال رياض في متخصص أستاذ يوجد ال -
 . الميداني التربص حساب على التخرج نهاية مذكرة بتحضير  المتكونات انشغال -

 المعهد في درسنه ما انسجام وعدم الميداني، التربص من المتكونات استفادة عدم إلى أدى سبق ما كل
 ضعيفة تقديرات على الميداني بالتربص المتعلقة البنود تحصلت ولقد األطفال، رياض في طبقنه ما مع
 3.30، 2.57،3.34: بمتوسطات 9 و 41 و 5  رقم ات،العبار) 17( رقم الجدول في مبين هو كم

  .التوالي على
  

و هي تقويم من مراحل التقويم و يخص المرحلة الرابعة  : تحليل نتائج السؤال الثاني -ثانيا
 بالمعاهد األولى الطفولة تربية تخصص برنامج خريجات جودة ما : المخرجات ،و يجيب عن سؤال 

  التدريس هيئة أعضاء نظر وجهة ومن نظرهن وجهة من بالجزائر المهني التكوين في المتخصصة
  :و الذي يتفرع عنه عدة أسئلة 

   :تقويم المخرجات -4
أهمية مواد  برنامج مربيات الطفولة األولى من وجهة نظر أفراد العينة، وما مدى   -4-1

 :همية المواد  -أ.استفادتهم العملية منها

   األهمية حسب األولى الطفولة تربية تخصص برنامج مواد) 13(:  رقم جدول
 الرتبةاالنحراف المتوسط العباراتالرقم 

 1 3,000,00علم نفس النمو للطفل 4
 2 2,970,17تربص  11

 3 2,910,35  وقاية صحة وامن 6
 4 2,840,39تربية فنية 3
 5 2,610,51البيداغوجيا العامة 1
 6 2,600,55مدخل إلى علم النفس  5
 7 2,550,55دراسة المحيط 2

 8 2,540,62اتصال 10
 9 2,320,66منهجية 8
 10 2,250,70اعالم الي 9
 11 1,910,71قانون األعمال  7
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   1.33  -  1 مهمة غير=  1 األهمية، متوسطة=  2 جدا، مهمة= 3:  هو المواد ألهمية=  المستخدم المقياس
   جدا مهمة    3 – 2.67   األهمية متوسطة  2.66 -1.34  مهمة غير

 تربية تخصص برنامج مواد أهمية بخصوص العينة أفراد تقديرات أن السابقة النتائج تبين
 الفنية التربية وأمن، صحة وقاية التربص، النمو، نفس علم(  أهمية المواد أكثر وكانت األولى، الطفولة

 ، المحيط دراسة العامة، البيداغوجيا اتصال، النفس، علم إلى مدخل(  المواد تقديرات كانت بينما ،)
 الرتبة النمو نفس علم مادة واحتلت األهمية، متوسطة مواد هي)  األعمال قانون آلي، إعالم منهجية،
  . األخيرة الرتبة األعمال قانون مادة احتلت وبينما األهمية حيث من األولى

 :  البرنامج في المدرجة المواد  من االستفادة - ب

  األولى الطفولة تربية برنامج مواد  من العينة أفراد استفادة التالي)    14(  الجدول يوضح 
 الرتبة االنحراف المتوسط  العبارات الرقم 

 1 2,970,17علم نفس النمو للطفل 4
 2 2,870,37وقاية صحة وامن 6

 3 2,840,46تربص  11
 4 2,790,43  تربية فنية 3
 5 2,520,59مدخل إلى علم النفس  5

 6 2,490,68اتصال 10
 7 2,470,59البيداغوجيا العامة 1
 8 2,380,67دراسة المحيط 2
 9 2,270,72اعالم الي 9
 10 2,220,66منهجية 8
 11 1,910,70قانون األعمال  7

   مهمة غير=  1 ،األهمية متوسطة=  2 ،جدا مهمة= 3:  هو المواد ألهمية=  المستخدم المقياس
   مهمة غير   1.33  -  1

   األهمية متوسطة  2.66 -1.34
   جدا مهمة    3 – 2.67

 برنامج مواد من االستفادة درجة بخصوص العينة أفراد تقديرات أن السابقة النتائج تبين
 صحة وقاية التربص، النمو، نفس علم(  لمواد بالنسبة كبيرة وكانت األولى، الطفولة تربية تخصص
 العامة، البيداغوجيا اتصال، النفس، علم إلى مدخل(  المواد تقديرات كانت بينما ،) الفنية التربية وأمن،
 ، متوسطة بدرجة استفادة ذات مواد هي)  األعمال قانون آلي، إعالم منهجية، ، المحيط دراسة
 الرتبة األعمال قانون مادة احتلت وبينما  االستفادة حيث من األولى الرتبة النمو نفس علم مادة واحتلت
  . األخيرة
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  : المخصص الوقت كفاية) 15(جدول رقم   -4-2

 الرتبة االنحرافالمتوسط العبارات  الرقم
 1 3,700,48علم نفس النمو للطفل 4

 2 3,580,67  تربص  11
 2 3,580,68وقاية صحة وامن 6
 3 3,330,64تربية فنية 3
 4 3,300,73مدخل إلى علم النفس  5
 5 3,080,74البيداغوجيا العامة 1

 6 3,020,85اتصال 10
 7 2,960,88اعالم الي 9
 8 2,920,84منهجية 8
 9 2,880,69دراسة المحيط 2
 10 2,340,82قانون األعمال  7

    متأكد غير=  1 أقل،=   2 ، مناسب=  3 ، أكثر= 4:  هو  الساعي للحجم المستخدم المقياس
  . متأكد غير:        1.74  -1  

  . أقل ساعي حجم:     2.4 – 1.75
  . مناسب ساعي حجم    3.24 – 2.5

  . أكثر ساعي حجم:   4 – 3.25
  

 كالتالي هي أكثر وقت إلى تحتاج التي المواد أن للمواد المخصص الوقت كفاية نتائج تنبين
 المواد بينما ،) النفس علم إلى مدخل فنية، تربية وأمن، صحة وقاية ،التربص، الطفل نمو نفس علم(

 دراسة منهجية، اآللي، اإلعالم ، إتصال العامة، البيداغوجيا:  فهي مناسب حجم ذات اعتبرنها التي
  . األعمال قانون مادة فهي أقل وقت إلى تحتاج التي الماد بينما المحيط،

  
  

  .ما مدى قدرة البرنامج على تنمية االتجاهات اإليجابية نحو مهنة المربية -4-3
 األولى الطفولة تربية تخصص برنامج خريجات مخرجات عن واضحة صورة إعطاء أجل من  

 المهني التكوين معهد من المتخرجات المتكونات جميع عل إستبانة وزعت المهني اتكوين بمعاهد
 بين نقاط تحديد مع التكرارات وحساب االستجابات تفريغ وتم )06(الملحق رقم  واألساتذة، ببسكرة،
  :  التالي النحو على)   5 – 1( من الحدود

 . ضعيف مستوى 2.49 – 1.0 من •

 . متوسط مستوى  3.49 – 2.50 من •

 . كبير مستوى 5.0 – 3.5 من •
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  : أولى طفولة مربية مهنة نحو األيجابية لالتجاهات  الحسابية المتوسطات) 16(   الجدول ويبين 
   اإليجابية االتجاهات لتنمية  المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات) :  16(  دولج

االتجاهات حسب 
ترتيبها 
 باالستبانة

 الرتبةاالنحراف المتوسط العبارة

 1 0,79 4,58 أشعر باالعتزاز ألن عملي المستقبلي مربية طفولة  1
 2 0,66 4,55أشعر بالمتعة  أثناء العمل مع األطفال  12
 3 0,68 4,54أشعر أن مهنة المربية تحتاج إلى تطوير في قدراتي بصفة مستمرة  11
 4 0,85 4,44أحب مهنة المربية على الرغم من كثرة أعبائها  2
 5 0,90 4,42أأمن أن شخصية الطفل تتعلق كثيرا بهذه المرحلة  7

 6 0,86 4,17 أعتقد أن لدى المهارات اللالزمة  ألداء مهنة المربية  10
 7 0,99 4,12أرى أن مهنة المربية تحقق أهدافي في الحياة  9
 8 1,25 3,90 المجتمع يحترمني الختياري مهنة المربيةأشعلر بأن  3

 9 1,36 3,41 ال يهمني كم أتقاضى من المال مقابل عملي مع األطفال  13
 10 1,08 3,00إذا عرضت علي مهنة أخرى سأقبل من دون تردد  8
 11 1,17 2,08أشعر أن مهنة المربية ال تتفق مع ميولي الحقيقية 4
 12 0,84 1,64أشعر بعدم الثقة بالنفس عند العمل مع األطفال  6
 13 0,91 1,62قبلت هذا التخصص رغما عني 5

  
  

هي و تحصلت على تقديرات عالية)  16(يالحظ من الجدول أن معظم بنود الجدول رقم 
  : كالتالي 

، المستقبلي كمربية طفولةالشعور  باالعتزاز ألن بعملها ، الشعور بالمتعة أثناء العمل مع األطفال 
الشعور  أن مهنة المربية تحتاج إلى تطوير في قدراتها  بصفة مستمرة، حبها  لمهنة المربية على 

االعتقاد  أن لديها  ، اإليمان  أن شخصية الطفل تتعلق كثيرا بهذه المرحلة، الرغم من كثرة أعبائها
الشعور  بأن المجتمع ، تحقق أهدافها في الحياة  مهنة المربية، ألداء مهنة المربية  الالزمةالمهارات 

، 4.44، 4.54، 4.55، 4.58( اتها الحسابية كالتالي كانت متوسط، ويحترمها  الختيارها  مهنة المربية
4.42 ،4.17 ،4.12 ،3.90 . ( 

هنة رفضها م، عدم أهمية ما تتقاضاه المربية مقابل عملها مع األطفال : بينما تحصلت البنود التالية 
  . ) 3.00، 3.41( كانت متوسطاتها الحسابية على التوالي و على تقديرات متوسطة، أخرى 

أشعر  بعدم الثقة عند ، أشعر  أن مهنة المربية ال تتفق مع ميولي الحقيقية:  و تحصلت بنود الفقرات 
، 1.64 ،2.08( على تقديرات ضعيفة حيث كانت، قبلت هذا التخصص رغما عني، العمل مع األطفال 

1.62    (  
        

  : ا مدى قدرة البرنامج الميداني في تنمية المهارات التدريسية الالزمة لممارسة المهنةم -4-4
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 التي ينميها البرنامج في مربيات الطفولة األولىالتدريسية ترتيب المهارات   )17(يبين الجدول رقم 
  االنحراف المعياري و المتوسط الحسابيو

المهارات 
حسب 

ترتيبها 
 الرتبةاالنحراف المتوسط  العباراةباالستبانة

 1 4,91 4,70 تحضير دفتر األنشطة  23
 2 0,79 4,57 التفاعل الجيد مع األطفال   25
 3 0,70 4,44 اختيار طرق التدریس المناسبة  15
 4 0,73 4,43 توفير الرعایة السليمة لألطفال 13
 5 0,63 4,41 أثراء األنشطة داخل غرفة الصف .  14

 7 0,71 4,37 استخدام وسائل تعليمية مناسبة لألطفال  6
 6 0,81 4,35 إقامة عالقة جيدة مع الزميالت  26
 6 0,63 4,35 .اختيار أنشطة الدرس 16

 7 0,86 4,29 توظيف طرق  و أسالب متنوعة في التدریس   5
 8 0,91 4,28 تقدیم التعزیز في الوقت المناسب  20
 9 0,85 4,26 .ربط موضوع  النشاط  بالحياة 22

 10 0,84 4,23 تطویر أنشطة تتناسب مع متطلبات المرحلة النمائية للطفل 7
 10 0,84 4,23 .تنظيم األرآان بطریقة مناسبة  12
 11 0,77 4,22 تنظيم أزمنة  األنشطة  30

 11 0,76 4,22 انماط التفكير المختلفة مع الطفلتشجيع  8
 12 0,74 4,18 استخدام الوسائل التعليمية المناسبة  19
 13 0,78 4,16 إثارة الدافعية لدى األطفال بطرق متنوعة 11
 13 0,92 4,16 التمكن من اختيار و سرد القصص بطریقة مشوقة  25
 14 0,86 4,12 التحكم في األطفال داخل القاعة  26
 14 0,91 4,12 تقدیم التغذیة الراجعة في الوقت المناسب 21
 15 0,88 4,08 اآتشاف المشكالت بسرعة من خالل المالحظة 28
 15 0,82 4,08 آيفية استثارة تفكير األطفال  29
 16 0,81 4,06 اختيار أساليب التقویم المناسبة  17
 16 0,94 4,05 التفاعل و التعامل مع أولياء األمور   27

 17 0,82 4,02 إدارة التفاعل الصفي بفاعلية   9
 18 0,94 3,94 طرح األسئلة الصفية المفتوحة  18

 18 1,03 3,94 صياغة األهداف بصورة صحيحة بمختلف مجاالتها  1
 19 0,88 3,89 التمكن من استخدام خامات وأدوات التشكيل بتقنية عالية 24
 19 0,85 3,89 استخدام أدوات تقویم مناسبة قبلي و بعدي و تكویني  10
 20 1,18 3,82 التمكن من انشاء مسرح للدمى  27

 21 0,95 3,79 أعداد خطة دراسية سنویة   4
 22 1,12 3,77 صياغة األهداف بصورة صحيحة بمختلف مستویاتها  2

 22 1,12 3,49 التفاعل مع اإلدارة   28
 23 1,32 3,29 الحاسوب بكفاءةاستخدام  3
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  : من الجدول نالحظ أن معظم البنود قد تحصلت على تقديرات عالية وهي  
اختيار طرق التدريس  ،) 4.57(التفاعل الجيد مع األطفال   ،)  4.70(  تحضير دفتر األنشطة 

داخل غرفة الصف  أثراء األنشطة ، ) 4.43( ، توفير الرعاية السليمة لألطفال ) 4.44( المناسبة 
إقامة  ،) 4.35(، اختيار أنشطة الدرس ) 4.37(استخدام وسائل تعليمية مناسبة لألطفال   ،) 4.41(

، تقديم ) 4,29(توظيف طرق  و أسالب متنوعة في التدريس   ، )  4.35(عالقة جيدة مع الزميالت  
، تطوير أنشطة ) 4,26( ، ربط موضوع  النشاط  بالحياة) 4,28( التعزيز في الوقت المناسب  

، تنظيم ) 4,23( ، تنظيم األركان بطريقة مناسبة ) 4,23( تتناسب مع متطلبات المرحلة النمائية للطفل 
استخدام الوسائل ، ) 4,22(   تشجيع انماط التفكير المختلفة مع الطفل، )  4,22(  أزمنة  األنشطة

التمكن من اختيار و ،)  4,16(  األطفال بطرق متنوعةإثارة الدافعية لدى ، )  4,18(التعليمية المناسبة 
تقديم التغذية ، ) 4,12(التحكم في األطفال داخل القاعة ، ) 4,16(سرد القصص بطريقة مشوقة 

كيفية ، ) 4,08( اكتشاف المشكالت بسرعة من خالل المالحظة، ) 4,12( الراجعة في الوقت المناسب
التفاعل و التعامل مع  ،  )4,06 (،  اختيار أساليب التقويم المناسبة ) 4,08 (استثارة تفكير األطفال

طرح األسئلة الصفية المفتوحة ، ) 4,02  (إدارة التفاعل الصفي بفاعلية ،) 4.05( أولياء األمور 
، التمكن من استخدام خامات  ) 3,94(، صياغة األهداف بصورة صحيحة بمختلف مجاالتها   )3,94(

، استخدام أدوات تقويم مناسبة قبلي و بعدي و تكويني    ) 3,89(  وأدوات التشكيل بتقنية عالية
، صياغة )  3,79 (، أعداد خطة دراسية سنوية  ) 3,82 ( ، التمكن من انشاء مسرح للدمى )3,89(

  ، )3,77 (األهداف بصورة صحيحة بمختلف مستوياتها 
استخدام ،  ) 3.39( على تقدير متوسط  وهو   التفاعل مع اإلدارة : تحصل البند بينما 

  ) .3,29 :(على تقدير متوسط  الحاسوب بكفاءة 
  

 .قدرة  في تنمية الجانب الثقافي و األكاديمي و التربوي لدى المربية  -5- 4

  :اإلعداد الثقافي  -أ 
  : يبين تنمية جانب اإلعداد الثقافي لمربيات الطفولة األولى )    18(   جدول رقم 

 الرتبة االنحرافالمتوسط العباراة الرقم
 1 0,86 4,36التنشئة  االجتماعية   7

 2 0,90 4,32تكوين  خلفية نظرية حول الطفولة المبكرة 20
 3 0,96 4,25الحقوق والواجبات   8

 4 0,76 4,24مجال تخصصهااالبتكار واالبداع في  15
 5 0,82 4,22تنمية الروح الوطنية لدى الطفل   12
 6 0,94 4,21 .تكوين فكرة واضحة عن مواضيع  أحتاجها في الحياة العملية المستقبلية 23
 7 1,04 4,19تاريخ تربية الطفل 11
 8 0,94 4,13.التعبير اللغوي  الجيد 18
 8 0,87 4,13إعداد البحوث التربوية 16
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 9 0,93 4,08تنمية  اإلحساس بالفن والجمال  22
 10 0,98 3,91التفكير الناقد وحل المشكالت  14
 11 0,91 3,89.تكوين   األفكار الجديدة التي تواكب التطور العلمي 19
 12 1,04 3,87جمع البيانات وتبويبها وتفسيرها  17
 13 1,24 3,67حلها بطريقة علمية فهمك للمشكالت المختلفة للعمل على 10
 14 1,30 3,48عادات وتقاليد وقيم المجتمع الجزائري  9

 15 1,41 3,02.تعلم لغة أجنبية  21
 16 1,25 2,65جغرافية  وطبيعة المنطقة المحلية   6
 17 1,55 2,59الشخصيات التاريخية   4
 18 1,26 2,46مختلف ثقافات الشعوب 5
 19 1,30 2,42التاريخ  اإلسالمي  1
 20 1,31 2,41التاريخ الجزائري  2
 21 1,13 2,32األحداث العالمية والمحلية 3
      

 على تحصلت قد البنود متوسطات بقديرات أن لنا يتبين)   19(   رقم الجدول خالل من
 األحداث معرفة  وأدناها) 4.99( بـ االجتماعية التنشئة متوسط كان فأعالها ومتوسطة عالية درجات
  : كالتالي فكانت البنود باقي أما ،) 2.30(  بـ والمحلية  العالمية
 حول نظرية خلفية  تكوين ،) 4,36(   االجتماعية  التنشئة:  عالية تقديرات على تحصلت التي البنود

         تخصصها مجال في االبداعو االبتكار ،) 4,25(   الواجباتو الحقوق ،)  4,32(  المبكرة الطفولة
 في هاأحتاج  مواضيع عن واضحة فكرة تكوين،)4,22 (الطفل لدى الوطنية الروح تنمية ،) 4,24(  

 إعداد ،4,13.الجيد  اللغوي التعبير ،) 4,19( (الطفل تربية تاريخ ،) 4,21(   المستقبلية العملية الحياة
 3,91 (المشكالت حلو الناقد التفكير ،4,08 الجمالو بالفن اإلحساس  تنمية ،4,13  التربوية البحوث

       تفسيرهاو تبويبهاو البيانات جمع ،) 3,89(  العلمي التطور تواكب التي لجديدةا األفكار   تكوين ،)
  ) .3,67( علمية بطريقة حلها على للعمل المختلفة للمشكالت فهمك ،) 3,87(  
 تعلم ،)3,48 ( الجزائري المجتمع قيمو تقاليدو عادات:  متوسطة تقديرات على تحصلت التي البنود  
  ).2,59  ( التاريخية الشخصيات ،)2,65 ( المحلية المنطقة وطبيعة  جغرافية ،)3,02.( أجنبية لغة

          اإلسالمي  التاريخ ،) 2,46 ( الشعوب ثقافات مختلف: ضعيف مستوى على تحصلت التي البنود
 بكفاءة الحاسوب استخدام ،)2,32(  والمحلية العالمية األحداث ،)2,41 (الجزائري التاريخ ،)2,42 (
)2.29(  
  :  التربوي اإلعداد جانب - بـ

  : األولى  الطفولة لمربيات التربوي اإلعداد جانب تنمية يوضح)  19(  رقم جدول
 الرتبة االنحرافالمتوسط العباراة الرقم
 1 4,99 4,72طرق  التدريس المختلفة  27
 2 2,91 4,59كيفية غرس القيم الدينية واألخالقية  لدى الطفل 46
 3 0,72 4,42الحقائق المتعلقة بخصائص نمو األطفال  25
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 4 0,88 4,38دور الروضة وأهميتها في المجتمع 31
 5 0,89 4,37...الخبرات الالزمة عن تعلم الطفل 45
 6 0,76 4,33واالجتماعي لدى طفل الروضةالنمو المعرفي واالنفعالي  35
 7 0,82 4,27.أهم المشاكل واالضطرابات التي تصيب الطفل 36
 8 0,80 4,23الوسائل التعليمية الخاصة بالطفل 30
 9 0,77 4,18 المفاهيم والمبادئ التربوية والنفسية التي تقوم عليها عملية التعلم  26
 10 0,97 4,15حاجات الطفل النفسية 38
 11 0,91 4,13 طرق تحديد  األهداف السلوكية بمختلف جوانبها والعمل على تحقيقها  24
 12 0,95 4,09أساليب تعلم وتعليم األطفال  34
 13 0,93 4,08أساليب التقويم المختلفة والمتناسبة مع األطفال 32
 14 0,88 4,07طرق تعليم مختلف فئات األطفال 39
 15 1,00 4,06مالحظة األطفال أثناء األنشطةكيفية  51
 16 0,96 4,04يتضمن مفاهيم تربوية ونفسية واضحة  44
 17 0,84 4,03 كيفية االستفادة من اإلمكانات الموجودة في البيئة لخدمة تعلم الطفل 55
 18 1,03 4,02كيفية مالحظة ومتابعة خطوات تقدم تعلم الطفل 56
 19 1,06 4,01 لدى الطفل ... كيفية تنمية مختلف المهارات العلمية والرياضية  47
 20 0,95 3,96كيفية استخدام أسلوب حل المشكلة مع األطفال 54
 23 1,13 3,92التطورات الحديثة في ميدان الطفولة ورياض األطفال  

 21 1,02 3,92االختبارات النفسية  وكيفيات استخدامها 33
 22 1,03 3,90كيفية التخطيط  لألنشطة وفق الفروق الفردية لألطفال  52
 23 0,92 3,86كيفية استخدام أسلوب المشاريع في التدريس  53
  1,23 3,85فلسفة رياض األطفال   

 24 0,97 3,84كيفية استخدام أسلوب التعلم التعاوني في التدريس 50
 25 0,93 3,78االلمام بنظريات التعلم المختلفة 28
 25 1,00 3,78المفاهيم اإلدارية واإلشرافية األساسية داخل الروضة  37
 26 0,98 3,73اسهامات مدارس علم النفس عبر العصور 29
 26 1,16 3,72 طرق تحديد  األهداف السلوكية بمختلف جوانبها والعمل على تحقيقها  40
 26 1,09 3,69طرق جمع البيانات وإجراء البحوث العلمية  48
 26 1,04 3,67يتضمن البرنامج نظريات حديثة في التعلم  43
 27 1,18 3,67التكرار في بعض  الموضوعات 42
 28 1,17 3,36كيفية استخدام أسلوب العصف الذهني 49
 29 1,30 3,34 هناك ترابط وثيق بين المقررات التربوية والتربص الميداني 41

  
  

 : في تمثلت عالي تقدير على نالت التي البنود

 ،)4,59 (  لالطف لدى  األخالقيةو الدينية القيم غرس كيفية ،) 4,72( المختلفة التدريس  طرق
) 4,38 (  المجتمع في أهميتهاو الروضة دور ،)4,42   (األطفال نمو بخصائص المتعلقة الحقائق

   الروضة طفل لدى االجتماعيو االنفعاليو المعرفي النمو ،)4,37.(..الطفل تعلم عن الالزمة الخبرات،
         بالطفل الخاصة التعليمية الوسائل ،)4,27  (.الطفل تصيب التي االضطراباتو المشاكل أهم)4,33 (
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 الطفل حاجات ،)4,18 (  التعلم عملية عليها تقوم التي والنفسية التربوية المبادئو المفاهيم) 4,23  (
 ،)4,13 ( تحقيقها على العملو جوانبها بمختلف السلوكية األهداف  تحديد طرق ،)4,15(  النفسية
 طرق ،)4,08  (األطفال مع المتناسبةو المختلفة التقويم أساليب،) 4,09(   األطفال تعليمو تعلم أساليب
 مفاهيم يتضمن،) 4,06 ( األنشطة أثناء األطفال مالحظة كيفية )4,07(األطفال فئات مختلف تعليم

  الطفل تعلم لخدمة البيئة في الموجودة اإلمكانات من االستفادة كيفية ،)4,04 ( واضحة نفسيةو تربوية
 المهارات مختلف تنمية كيفية ،)4,02(  الطفل تعلم تقدم خطوات ومتابعة مالحظة كيفية ،)4,03 (

            األطفال مع المشكلة حل أسلوب استخدام كيفية ،)4,01 (  الطفل لدى...  الرياضيةو العلمية
 رياضو الطفولة ميدان في الحديثة التطورات ،استخدامها كيفياتو  النفسية االختبارات،)3,96  (

 األطفال رياض فلسفة ،)3,90 (لألطفال الفردية الفروق وفق لألنشطة  التخطيط كيفية،)3,92( األطفال
 التعاوني التعلم أسلوب استخدام كيفية ،)3,86( لتدريسا في المشاريع أسلوب استخدام كيفية  ،)3.85( 
 األساسية اإلشرافيةو اإلدارية المفاهيم،) 3,78(  المختلفة التعلم بنظريات االلمام ،)3,84 ( التدريس في

 األهداف  تحديد طرق ،)3,73(  العصور عبر النفس علم مدارس اسهامات ،)3,78 ( الروضة داخل
      العلمية البحوث إجراءو البيانات جمع طرق) 3,72 (  تحقيقها على العملو جوانبها بمختلف السلوكية

        الموضوعات  بعض في التكرار ،)3,67 ( التعلم في حديثة نظريات البرنامج يتضمن ،) 3,69 (
)  3,67 . (  
  : متوسطة تقديرات نالت التي البنود  

 التربوية المقررات بين وثيق ترابط هناك ،) 3,36 ( الذهني العصف أسلوب استخدام كيفية
  ) .3,34 ( الميداني التربصو

  
  

  :  التخصصي الجانب – ج  
  : األولى  الطفولة لمربيات التربوي اإلعداد جانب تنمية يوضح)  20(   رقم جدول
 الرتبة االنحرافالمتوسط العباراة الرقم
 1 4,99 4,48يوجه المتكونة إلنجاز انشطة متنوعة  71
 2 0,68 4,43قصص األطفال  65
 3 0,78 4,43 أدب الطفل 62
 3 0,76 4,32طرق العناية  بطفل الروضة ورعايتهم  73
 3 0,87 4,31تاريخ رياض األطفال  74
 3 0,88 4,31المسرحيات ولعب األدوار  88
 4 0,99 4,25األلعاب التربوية  66
 5 0,97 4,24 المحيط  63
 6 0,99 4,23األشغال اليدوية  87
 7 1,01 4,20أناشيد وأغاني األطفال  89
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 8 0,99 4,19سرد القصص  لألطفال  85
 9 1,07 4,18التخطيط للعب األدوار عند الطفل  68
 10 1,08 4,15 كيفية  صنع نماذج للعرائس والدمى واستخداماتها المختلفة  69
 11 1,10 4,13كيفية انتاج مواد فنية مناسبة لألطفال  70
 12 1,03 4,12مسرح األطفال  64
 13 0,95 4,12خصائص مرحلة طفل روضة ومتطلبات نموه 80
 14 0,90 4,10األمراض التي تصيب الطفل ا  وسبل الوقاية منها 72
 14 1,02 4,10 الرسومات 86
 15 1,05 4,08تلقين التربية الرياضية والحركية  59
 16 1,10 4,06اليدويةانجاز مختلف األشغال  61
 17 1,18 4,06الطرق الصحيحة لرواية القصة للطفل واالستفادة منها 67
 17 1,08 4,06التغذية الصحية السليمة للطفل 84
 18 0,99 3,99تتماشى مع القدرات العقلية للمربية 92
 19 1,03 3,98كيفية التعامل  مع  ذوي االحتياجات الخاصة  77
 20 1,15 3,96سيكولوجية اللعب عند األطفال  81
 21 1,02 3,95كتابة التقارير اليومية والشهرية 83
 22 1,20 3,94المفاهيم والمبادئ األساسية في  التربية  الفنية 82
 25 1,16 3,80كيفية تدريس الرياضيات  78
 26 1,25 3,64تعليم الطفل التربية الموسيقية 60
 28 1,27 3,57وجوانب نمو طفل الروضةخصائص   76
 29 1,23 3,57تدرسه المتكونة من مواد  وما هو مطبق في رياض  ما تراعي التوافق بين 90
 30 1,39 3,39طرق الرسم  لألطفال  58
 31 1,20 3,28 .ال تتضمن على مواضيع علمية معاصرة على درجة كبيرة من األهمية 91

  

  : لنا يتبين ) 20( رقم الجدول خالل من
 : في تمثلت عالي تقدير على نالت التي البنود -

 ،)4,43( الطفل أدب ،) 4,43(  األطفال قصص ،) 4,48(  متنوعة انشطة إلنجاز المتكونة يوجه -
 لعبو المسرحيات ،)4,31(  األطفال رياض تاريخ ،)4,32(   رعايتهمو الروضة بطفل  العناية طرق
  ،)4,23(  اليدوية األشغال ،)4,24(  المحيط معرفة ،)4,25( التربوية األلعاب ،)4,31(  األدوار
 الطفل عند األدوار للعب التخطيط ،)4,19( لألطفال  القصص سرد ،)4,20( األطفال أغانيو أناشيد

 ،)4,13( لألطفال مناسبة فنية مواد انتاج كيفية ،)4,15( الدمىو للعرائس نماذج صنع  كيفية ،)4,18(
  ا الطفل تصيب التي األمراض ،)4,12( روضة طفل مرحلة خصائص ،)4,12( األطفال مسرح
 انجاز ،) 4,08( الحركيةو الرياضية التربية تلقين ،)4,10(  الرسومات ،)4,10( منها الوقاية وسبل
 الصحية التغذية ،)4,06(  للطفل القصة لرواية الصحيحة الطرق ،)4,06(  اليدوية األشغال مختلف
 ذوي  مع  التعامل كيفية ،)3,99( للمربية العقلية القدرات مع تتماشى ،)4,06(للطفل السليمة

 الشهريةو اليومية التقارير كتابة ،)3,96( األطفال عند اللعب سيكولوجية ،)3,98( الخاصة االحتياجات
 رياضو الطفولة ميدان في الحديثة التطورات ،)3,94( الفنية  التربية  في األساسية المبادئ ،)3,95(
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 التربية الطفل تعليم ،)3,80( الرياضيات تدريس كيفية ،)3,85( األطفال رياض فلسفة ،)3,92(األطفال
  العربية اللغة ،)3,64( الموسيقية

 )  3,57( الروضة طفل نمو  خصائص ،)3,64( -

 :  متوسطة تقديرات نالت التي البنود -

  الرسم طرق ،)3,57( رياض في مطبق هو ماو  مواد من المتكونة تدرسه ما بين التوافق تراعي
 ,) 3,28.(األهمية من كبيرة درجة على معاصرة علمية مواضيع على تتضمن ال ،)3,39( لألطفال
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  :  عامة بصفة البرنامج-4-6
  :  عامة بصفة البرنامج في المربيات  رأي )21(  رقم جدول 

 الرتبة االنحرافالمتوسط العبارة الرقم
 1 0,93 4,31االلتزام بأخالقيات مهنة مربية الطفولة 7
 3 1,77 3,54تم التربص الميداني تحت إشراف األساتذة  4
 4 1,14 3,53أنت راضية على  برنامج مربيات الطفولة األولى 1
 9 1,46 3,30هناك مشاكل كثيرة أثناء إجراء التربص الميداني  3
 17 1,20 2,57 هناك توازن في البرنامج بين ما هو تطبيقي وما هو نظري  2
 18 1,38 2,12تتوفر في المكتبة المصادر الكافية  5
 19 1,23 2,11 تتوفر بالمعهد االمكانات والتجهيزات المادية الالزمة إلعدادالمربية   6

  : لنا يتبين)  21(   رقم الجدول خالل من
  : في تمثلت عالي تقدير على نالت التي البنود
 األساتذة  متابعةو إشراف تحت الميداني التربص تم ، ،)4,31( الطفولة مربية مهنة بأخالقيات االلتزام

 برنامج  على راضية أنت ،)3,53( بعضها مع  مترابطة المدرسة المواد ،)3,54( المتخصصين
   ،)3,53(األولى الطفولة مربيات
  :  متوسط تقدير نالت التي البنود

 ما بين البرنامج في توازن هناك  ،)3,30( الميداني التربص إجراء أثناء كثيرة مشاكل هناك ،)3,31( 
  )2,57( نظري هو ماو تطبيقي هو

  :  ضعيف  تقدير نالت التي البنود
 الالزمة المادية التجهيزاتو االمكانات بالمعهد تتوفر ،)2,12( الكافية المصادر المكتبة في تتوفر

  ) .2,11(ا  إلعدادالمربية
  
  نقاط  القوة  والضعف  في برنامج مربيات الطفولة األولى   -4-7

نقاط القوة  حول األساتذة المتخصصين  من خالل األسئلة المفتوحة التي طرحت على المتكونات و على
النقاط بالمائة حول  100في برنامج مربيات الطفولة األولى نجد أن هناك إجماع بنسة و الضعف 

  :التالية 
 :نقاط القوة  - أ

 .التعرف على الخصائص النمائية لطفل الروضة -

 .التعرف على مهنة المربية  -

 .من خالل التربص الميداني  التعرف على بيئة رياض األطفال  -

 .تنمية و تطوير عديد الجوانب في شخصية المتكونات وإكسابهن بعض سمات مربيات الروضة  -

 نقاط الضعف في البرنامج - ب
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 .عدم التوازن بين الجانب النظري و التطبيقي  -

 .عدم كفاية التربص الميداني -

 .عدم توفير األجهزة و المعدات  -

 .عدم توفي مكتبة  -

  
  
  :تحليل نتائج السؤال الثالث  – 3
 جملة المهني التكوين بمعاهد األولى الطفولة مربيات برنامج يستوفي درجة أي إلى -
  :  العالمية المعايير من

 الطفولة تربية برنامج المواضيع المدرجة في  إلى وبالنظر سبق فيما عرضها تم التي النتائج من يتضح
  : يلي ما الدراسة تبنتها التي العالمية المعايير ضوء في األولى

  
  :يوضح مدى تضمين برنامج تربية الطفولة األولى للمعايير العالمية ) 23( جدول رقم 

  
غير 

 محقق 
المعايير  محقق

  

× 

× 

 

× 

 االرتقاء بنمو الطفل و تعلمهاالرتقاء بنمو الطفل و تعلمه : : المعيار االول المعيار االول 

                الصغار و احتياجاتهم الصغار و احتياجاتهم   األطفالاألطفالمعرفة و فهم خصائص معرفة و فهم خصائص   ..11
فهم التأثيرات المتعددة على النمو و التعلم و التعامل مع الطفل على أنه عضو فريد في فهم التأثيرات المتعددة على النمو و التعلم و التعامل مع الطفل على أنه عضو فريد في   ..22

  ..نظام متعدد شامل يشمل األسرة و المدرسة و المجتمع نظام متعدد شامل يشمل األسرة و المدرسة و المجتمع 
  ..النمائية لخلق بيئة التعلم مالئمة النمائية لخلق بيئة التعلم مالئمة استخدام المعرفة استخدام المعرفة   ..33

 

 

 

 

× 

× 

× 

 بناء عالقات مع األسرة  و مؤسسات المجتمعبناء عالقات مع األسرة  و مؤسسات المجتمع : : المعيار الثانى المعيار الثانى 

  فهم خصائص االسرة و المجتمع فهم خصائص االسرة و المجتمع   ..11
  دعم و تقوية االسر و المجتمع من خالل عالقات احترام تبادلية دعم و تقوية االسر و المجتمع من خالل عالقات احترام تبادلية   ..22
  اشراك االسر و المجتمع فى نمو االطفال اشراك االسر و المجتمع فى نمو االطفال   ..33
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× 

 

× 

× 

 

  و القياس بهدف دعم االطفال و اسرهم و القياس بهدف دعم االطفال و اسرهم ,, و التوثيقو التوثيق ,, المالحظةالمالحظة : : المعيار الثالث المعيار الثالث 

  استخدام القياس المالئم استخدام القياس المالئم           ..11
  ممارسة القياس بمسئولية ممارسة القياس بمسئولية   ..22
 المعرفة حول الشراكة مع االسر و المهنيين فيما يختص بالقياسالمعرفة حول الشراكة مع االسر و المهنيين فيما يختص بالقياس .3

 

 

 

 

× 

× 

 

× 

× 

 

 

 :: التعليم  و التعلمالتعليم  و التعلم: : المعيار الرابع المعيار الرابع 

لعمله مع األطفال لعمله مع األطفال   كأساسكأساسيعرف و يفهم  و يستخدم العالقات اإليجابية و يدعم التعامل يعرف و يفهم  و يستخدم العالقات اإليجابية و يدعم التعامل     ..11
..  

يعرف و يفهم و يستخدم مداخل فعالة و استراتجيات تعليمية تؤثر بإيجابية على نمو و يعرف و يفهم و يستخدم مداخل فعالة و استراتجيات تعليمية تؤثر بإيجابية على نمو و   ..22
  . . تعلم األطفال تعلم األطفال 

التي تساعده التي تساعده   األساسيةاألساسيةفى الطفولة المبكرة و يعرف المفاهيم فى الطفولة المبكرة و يعرف المفاهيم   المعرفيالمعرفيفهم المحتوى فهم المحتوى   ..33
  عميق الفهم عميق الفهم على تعلى ت

ال بد للمتكونة  أن تعرف  و تفهم و تكون لديه القدرة على استخدام ال بد للمتكونة  أن تعرف  و تفهم و تكون لديه القدرة على استخدام ::التخطيط للبرنامج التخطيط للبرنامج   ..44
اللغةو العلوم ، الرياضيات و الدراسات اللغةو العلوم ، الرياضيات و الدراسات ((ما يتضمنه المنهج من كفايات أساسية ما يتضمنه المنهج من كفايات أساسية 

  ))االجتماعية و األدب و التربية الصحية ، و التربية البدنية االجتماعية و األدب و التربية الصحية ، و التربية البدنية 
 

 

 

 

× 

 

× 

× 

 

× 

 أن تصبح مهنيةأن تصبح مهنية: : المعيار الخامس المعيار الخامس 

  تحديد مجال الطفولة المبكرة و االشتراك فيه تحديد مجال الطفولة المبكرة و االشتراك فيه   ..11
  و المهنية و المهنية   األخالقيةاألخالقيةالدفاع عن المعايير الدفاع عن المعايير   ..22
  االشتراك فى التعلم المستمر االشتراك فى التعلم المستمر   ..33
 ننو المهنو المهن  األطفالاألطفالاالشتراك فى الدفاع عن االشتراك فى الدفاع عن  .4

 

 

 

 

 

× 

× 

× 

 

 

 

 

 

 

 نظام التقويمنظام التقويم : : السادس السادس المعيار المعيار 

المتقدمين لاللتحاق بها، وطلبتها، المتقدمين لاللتحاق بها، وطلبتها، : : نظام تقييم يوجه عملية جمع المعلومات حولنظام تقييم يوجه عملية جمع المعلومات حول  يمتلك المعهد يمتلك المعهد   
." ." وخريجيها، وأدائها، ومن ثم تحليل المعلومات؛ بهدف تقييم الوحدة، وتحسينها وتحسين برامجهاوخريجيها، وأدائها، ومن ثم تحليل المعلومات؛ بهدف تقييم الوحدة، وتحسينها وتحسين برامجها

  : :   نظام تقويم يوضحنظام تقويم يوضح  أي وضع أي وضع 

 ، ، تعرفه المتكونةتعرفه المتكونةما الذي ما الذي ""   .1

 ستطيع القيام به من عمل، ستطيع القيام به من عمل، تتوما الذي وما الذي  .2

 ""..األطفال األطفال يستطيع أن يحدث أثرا إيجابيا في تعلم يستطيع أن يحدث أثرا إيجابيا في تعلم وهل وهل  .3
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× 

 الخبرات الميدانيةالخبرات الميدانية: : السابع السابع المعيار المعيار  

المشاركة معها خبرات ميدانية، وتنفذها، وتقومها بما يساعد المشاركة معها خبرات ميدانية، وتنفذها، وتقومها بما يساعد   يصمم المعهد و الروضات يصمم المعهد و الروضات ""حيث حيث   
  األطفال األطفال والمهارات، واالتجاهات الضرورية لمساعدة والمهارات، واالتجاهات الضرورية لمساعدة   المتكوناتعلى تنمية و إظهار معارفهن المتكوناتعلى تنمية و إظهار معارفهن 

    ""..على التعلمعلى التعلم

 

 

 

 

 

 

× 

 

× 

  ::تنوع المتعلمينتنوع المتعلمين: : الثامن الثامن المعيار المعيار 

على على   المتكونات المتكونات والخبرات، وتنفذها، وتقومها بحيث تساعد والخبرات، وتنفذها، وتقومها بحيث تساعد األنشطة األنشطة   يقوم المعهد بتصميم يقوم المعهد بتصميم حيث حيث   
على على األطفال األطفال اكتساب وتطبيق المعارف، والمهارات، واالتجاهات الضرورية لمساعدة جميع اكتساب وتطبيق المعارف، والمهارات، واالتجاهات الضرورية لمساعدة جميع 

    ""..متنوعينمتنوعين  أطفالأطفال، و، وو متكونات و متكونات أعضاء هيئة تدريس، أعضاء هيئة تدريس، : : وتشمل هذه الخبراتوتشمل هذه الخبرات. . التعلمالتعلم

عرف على الفروق الفردية بين التالميذ في عملية التعلم ويتيح فرصاً تدريسية تتناسب وهذه عرف على الفروق الفردية بين التالميذ في عملية التعلم ويتيح فرصاً تدريسية تتناسب وهذه تتتت
 ..االختالفات االختالفات 

 

 

× 

  ::  التنمية المهنية ألعضاء هيئة التدريسالتنمية المهنية ألعضاء هيئة التدريس: : التاسع التاسع المعيار المعيار  

مؤهلين، ويقدموا نموذجاً للمارسات المهنية فيما يتصل بالبحث، والخدمة، مؤهلين، ويقدموا نموذجاً للمارسات المهنية فيما يتصل بالبحث، والخدمة،   األساتذةاألساتذةأن أن حيث حيث 
كما يتعاونوا مع زمالئهم في كما يتعاونوا مع زمالئهم في . . المتكوناتالمتكوناتوالتدريس، بما يشمل تقييم فعاليتهم المتصلة بأداء والتدريس، بما يشمل تقييم فعاليتهم المتصلة بأداء 

سهل لهم أنشطة سهل لهم أنشطة ييوو  األستاذ األستاذ بتقويم منتظم ألداء بتقويم منتظم ألداء   و يقوم المعهد و يقوم المعهد . . الروضات الروضات التخصص وفي التخصص وفي 
 ""..التنمية المهنيةالتنمية المهنية

 

× 

تمتلك الكلية قيادة، وسلطة، وميزانية، تمتلك الكلية قيادة، وسلطة، وميزانية، ""حيث حيث   اإلدارة والمصادر والموارداإلدارة والمصادر والموارد: : المعيار العاشرالمعيار العاشر 
 وموظفين، وتجهيزات،وموظفين، وتجهيزات،

 

 

× 

 

 

 ::استراتيجيات تدريسية متعددةاستراتيجيات تدريسية متعددة : :   الحادي عشر الحادي عشر المعيار المعيار 

وتزوده بمهارات التفكير وأساليب حل وتزوده بمهارات التفكير وأساليب حل   الطفل الطفل يستخدم استراتيجيات تدريسية تعزز وتشجع نمو يستخدم استراتيجيات تدريسية تعزز وتشجع نمو 
  ..المشكالت ومهارات األداء المشكالت ومهارات األداء 
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× 

 :: الدافعية و إدارة الصفالدافعية و إدارة الصف::  الثاني عشر الثاني عشر المعيار المعيار 

يطبق مهارات إدارة السلوك من خالل تهيئة بيئة تعلم تشجع  على التفاعل االجتماعي االيجابي يطبق مهارات إدارة السلوك من خالل تهيئة بيئة تعلم تشجع  على التفاعل االجتماعي االيجابي 
 ..والمشاركة الفعالة في عمليه التعلموالمشاركة الفعالة في عمليه التعلم

 

× 

 

 ::االتصال و التكنولوجيااالتصال و التكنولوجيا::الثالث عشر الثالث عشر لمعيار لمعيار اا 

يستخدم أساليب ووسائل اتصال لفظية وغير لفظيه فعاله لتعزيز وتشجيع والتعاون والتفاعل مع يستخدم أساليب ووسائل اتصال لفظية وغير لفظيه فعاله لتعزيز وتشجيع والتعاون والتفاعل مع 
 األطفال و أسرهم األطفال و أسرهم 

 

× 

      نظرينظري  إطارإطار  أوأو  نموذجنموذج  البرنامجالبرنامج  يتبنىيتبنى  أنأن ::  الرابع عشر الرابع عشر المعيار المعيار  

( ( األطراف ذات العالقة األطراف ذات العالقة تحديد سمات و خصائص البرنامج ، و يوجد رؤية مشتركة بين تحديد سمات و خصائص البرنامج ، و يوجد رؤية مشتركة بين 

  ) المجتمعالمجتمع/ / المعهد المعهد / / األستاذ األستاذ / / المتكونة المتكونة 

 

× 

  ::  أن يكون للبرنامج أهداف تعليمية مناسبةأن يكون للبرنامج أهداف تعليمية مناسبة:: المعيار الخامس عشرالمعيار الخامس عشر  

  ..بحيث تراعي خصوصية البرنامج و تلبي حاجات المستفيدين منه بحيث تراعي خصوصية البرنامج و تلبي حاجات المستفيدين منه   

 

 

× 

× 

  ::التوازن التوازن :: المعيار السادس عشرالمعيار السادس عشر  

  ..اإلعداد الثقافي و األكاديمي ، و التربوي اإلعداد الثقافي و األكاديمي ، و التربوي هل هناك توازن في جوانب هل هناك توازن في جوانب ..11

    هل هناك توازن في األهداف المعرفية و الوجدانية و المهاريةهل هناك توازن في األهداف المعرفية و الوجدانية و المهارية..22

 

× 

 

× 

× 

× 

 

 ::التماسكالتماسك ::المعيار السابع عشر المعيار السابع عشر  

  ..التخطيط للبرنامج بحيث تأتي األهداف الخاصة مجسدة لما جاء في األهداف العامة التخطيط للبرنامج بحيث تأتي األهداف الخاصة مجسدة لما جاء في األهداف العامة . . 11

  ..هل يحقق المحتوى تلك األهداف هل يحقق المحتوى تلك األهداف ..22

  هل تحقق أساليب التدريس األهداف الخاصة هل تحقق أساليب التدريس األهداف الخاصة ..33

  ..هل تنسجم أساليب التقويم مع أساليب التدريس و األهدافهل تنسجم أساليب التقويم مع أساليب التدريس و األهداف

  
نجد أن  هناك معايير قد تضمنها البرنامج بصفة كلية و أخرى بصفة ) 23(من خالل  قرائتنا للجدول 

  : هائيا و هذا ماسنفصله كالتالي جزئية  ، بينما هناك بعض المعايير لم يتضمنها البنامج ن
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  : : االرتقاء بنمو الطفل و تعلمه االرتقاء بنمو الطفل و تعلمه : : المعيار االول المعيار االول 

  .جاءت جميع عناصره متضمنة في البرنامج 

  بناء عالقات مع األسرة  و مؤسسات المجتمع بناء عالقات مع األسرة  و مؤسسات المجتمع : : المعيار الثانى المعيار الثانى  

  .جاءت جميع عناصره متضمنة في البرنامج 

  و القياس بهدف دعم االطفال و اسرهم و القياس بهدف دعم االطفال و اسرهم , , و التوثيق و التوثيق , , المالحظة المالحظة : : المعيار الثالث المعيار الثالث 

  .تضمن البرنامج العنصرين األول و الثاني ، بينما ال يوجد أي موضوع له عالقة بالعنصر الثالث 

  التعليم  و التعلمالتعليم  و التعلم: : المعيار الرابع المعيار الرابع 

  . 4و 3و  2و 1تضمن البرنامج العناصر كل العناصر 

  أن تصبح مهنيةأن تصبح مهنية: : خامس خامس المعيار الالمعيار ال

و الذي يتمحور حول االتجاهات االيجابية نحو مهنة  المربية ) 16(نالحظ  من خالل الجدول رقم 
، بينما لم يتضمن البرنامج العنصر الثالث ، فليس هناك مجال الستمرارية   4و 2و  1تحقق العناصر 

كما أن المتكونات لم يستفدن من .لمهني التعلم ، فشهادة تقني سامي هي أعلى شهادة يمنحعها التكوين ا
  .دورات تكوينية أو تدريبية خارج المعهد حول تخصصهن بعد التخرج 

  نظام التقويم نظام التقويم : : السادس السادس المعيار المعيار 

و ) 3(من خالل المقابالت مع المسؤولين بالمعهد و األساتذة المتخصصين و كذا المنشورين الوزاريين 
  .نجد أن هذا المعيار لم يتحقق ) 4(

  الخبرات الميدانيةالخبرات الميدانية: : السابع السابع المعيار المعيار 

حول التربص / المسؤولين / األساتذة /لم يتحقق هذا المعيار وفقا لما ورد عن المتكونات  -
 .الميداني وظروف إجرائه 

  ::تنوع المتعلمينتنوع المتعلمين: : الثامن الثامن المعيار المعيار 

  .تضمن البرنامج  هذا المعيار من خالل موضوع الفروق الفردية -

  ::  التنمية المهنية ألعضاء هيئة التدريسالتنمية المهنية ألعضاء هيئة التدريس: : التاسع التاسع المعيار المعيار 
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 .لم يتحقق هذا المعيار وفقا لسؤالنا حول خبرات األساتذة و مؤهالتهم  -

  ::اإلدارة والمصادر والموارداإلدارة والمصادر والموارد: : المعيار العاشرالمعيار العاشر

 . لم يتحقق هذا المعيار و فقا ألراء األساتذة و المتكونات  -

  ::استراتيجيات تدريسية متعددة استراتيجيات تدريسية متعددة : :   المعيار الحادي عشر المعيار الحادي عشر 

 لم يتحقق هذا المعيار و فقا ألراء األساتذة و المتكونات -

  ::الدافعية و إدارة الصفالدافعية و إدارة الصف::  المعيار الثاني عشر المعيار الثاني عشر 

 تضمن البرنامج مواضيع  بخصوص هذا المعيار -

، فكلها لم تتحقق في برنامج تربية الطفولة   18،  17،  16، 15، 13،14أما بالنسبة للمعايير رقم 
  .األولى 
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التوصياتالتوصياتوو  النتائجالنتائج  مناقشةمناقشة   

  

..مناقشة و تفسري نتاج السؤال األول مناقشة و تفسري نتاج السؤال األول   ––أوال أوال    
..مناقشة و تفسري نتاج السؤال الثاين  مناقشة و تفسري نتاج السؤال الثاين    --ثانياثانيا   

..مناقشة و تفسري نتاج السؤال الثالث مناقشة و تفسري نتاج السؤال الثالث --ثالثا ثالثا    
..خالصة خالصة   ––رابعا رابعا    

..التوصيات و االقتراحاتالتوصيات و االقتراحات  ––خامسا خامسا    



 مناقشة و تفسير النتائج

‐ 215 ‐  

 

  :السابقة البحثية األدوات إليها قادت التي النتائج يلي فيما عرضسن و
 تخصـص  لبرنـامج  المميزة السمات ما : األول السؤالمناقشة و تفسير نتائج  -أوال 
  . بالجزائر المهني التكوين في المتخصصة المعاهد  تقدمه الذي األولى الطفولة تربية

  : تقويم السياق  -1-1
  :  ما أهداف البرنامج  – 1

 ألي البرنـامج  تبنـي  إلـى  يشير ما هناك يكن لم أنه النتائج أظهرت فقد باألهداف يتعلق فيما
 مشـتركة  عالقة وتوجد البرنامج، وخصائص سمات النموذج هذا يحدد بحيث نظري، إطار أو نموذج
 إذ المعهـد،  داخـل  المسؤولين  وكذا  ) البرنامج دليل/  األستاذ/ المتكونة( العالقة ذات األطراف بين
 هدفين استخراج يمكننا الدليل تصفح خالل من  فمن واضح، توجه وجود عدم إلى تشير اإلجابات كانت
  : في وتمثال المربية بمهنة تعريف في جاء بل  أهداف شكل على يصاغا لم  عامين

 .واألطفال األولياء  مع التفاعل  على القدرة  -

 . األنشطة برامج تنفيذ على القدرة -

 ولي مع التفاعل هما فقط  المهاري الجانب على واقتصارهما الهدفين هذين عمومية هو هنا المالحظ و
 تعليمية وحدة ألي هدف أي صياغة عدم لوحظ كما ككل، للبرنامج بالنسبة هذا األنشطة، وتنفيذ الطفل،

  . الفصول من فصل أو المواد من مادة أو
 الخطـط  وضع على التربويين تعين التي فهي ،المنهج منظومة في خطوة أول هي التربوية األهدافف

 الـذي و المناسـب،  بـالتقويم  القيام في تفيدو ،المناسبة التعليمية واألنشطة الخبرات اختيارو ،التعليمية
 يتناسـب  بشكل المعرفي المحتوى تحديد نستطيع طريقها عن ألننا ،.نفسها األهداف تعديل على يساعد
 يجـدر  التي األساليبو الطرق تحديد خاللها من يمكننا كما  ،حدة على متعلم كل وقدرات مستوى مع

    للمحتوى المناسبة والوسائل التعليمية المرحلة حسب المدرسي المنهج لتدريس استخدامها
 الوسائل تصميم الختيار سليما أساسا األستاذ يفتقد واضحة تعليمية أهداف وجود عدم حالة وفي

 أسـاليب  الختيار المعلم توجيه في الهدف أهمية تكمن فهنا ،التدريس وإستراتيجيات والمحتوى التعليمية
 تنظـيم  على التلميذ وتساعد ،أهداف من حققه ما مدى عن حقيقية صورة تعطيه والتي المناسبة التقويم
  .الهدف تحقيق نحو جهوده

 الكـل  فأجاب األهداف تحديد حول سؤالهم عند  بالمعاهد المكونين األساتذة كل  أكده ما هذا و
 ضـياع  إلـى  ديأ مما تعليمية، وحدة بكل خاصة أو عامة سواءا أهداف أية  فيه يرد لم  البرنامج بأن

 مجرد العملية وتصبح لديهم واضحة غير الرؤية وبدت ،التربوية بالعملية صله له من كل جهود وتبديد
  . وكماليته لشموليته البرنامج فقدان أي  ،تصيب  أم  تخطئ  هل يدرون ال شخصية اجتهادات

 ،)2004( إبـراهيم  عمـر  حسـن  حسام  من كل دراسة إليه توصلت ما إلى النتيجة هذه وتتفق 
 عيـد  خالـد  لطيفـة  ودراسـة  ،)1980( الغفور وعبد ،)1988( حسان ودراسة ،)1991( الفرماوي
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 قـامو  التـي  البرامج أن على أجمعت الدراسات هذه كل  ،)2009( صاليصا رانيا ودراسة ،)2006(
 صـياغتها،  وضوح عدم أو األهداف غياب إلى يعود طبعا وهذا  والتنسيق الترابط إلى تفتقد بدراستها
ومحتـوى البرنـامج   إستراتيجية نحو تطوير أهداف إعداد معلم ريـاض األطفـال   بتطبيق   واقترحوا

التربوي المقدم وأساليب تنفيذه وأشكال تقويم الطالب المعلم، وذلك فـي ضـوء التوجهـات التربويـة     
  .المعاصرة والتي اقترحتها الدراسة وهي الجودة والتوجهات األخالقية واألدبية

 ضـوء  في هتطوير وال مراجعته تتم لم 2005 سنة األولى الطفولة مربيات برنامج إنشاء منذ فمنذ   
 وكـذلك  األطفال، رياض في الحديثة التربوية الخبرات برامج على طرأت التي والتطورات المتغيرات
 لألهـداف  البرنامج تضمين عدم بالتالي ،2008 سنة الوطنية التربية وزارة تبنها التي التربوية السياسة
  . األطفال رياض في المطور المنهج ظل في األولى الطفولة مربية من المطلوبة الجديدة واألدوار
 حديثـة  طريقة وهي بالكفاءات المقاربة بيداغوجيا يتبنى فهو للبرنامج العام لإلطار بالنسبة أما  

 قاموا قد البرنامج مصممي أن وجدنا للمربية المسندة المهام من فانطالقا  والمناهج، البرامج وضع في
 مـن  لكن مهمة، لكل  المكتسبة والمعارف المطلوبة للمعارف توضيح مع كفاءات إلى مهمة كل بتحليل
 مصـممي  ان نجـد  وبنائها عرضها وطريقة الكفاءة مفهوم من وانطالق للبرنامج الناقدة القراءة خالل

 بمواد ربطها دون للمربية، المسندة المهام خالل من الكفاءات من مجموعة  باشتقاق قاموا قد البرنامج
  حين في البرنامج، في المطروحة  المواد عن بمعزل جداول في إدراجها تم فقد ومواضيعها، البرنامج

 تحدد بحيث المواد تحتويها التي األنشطة لكل الكفاءات عرض يجب الكفاءات بيداغوجيا اعتماد عند أنه
 مؤشرات:   تتضمن أن يجب والتي المرحلية الكفاءات وكذا مهمة كل في نشاط لكل القاعدية  الكفاءات
 في النشاط من والهدف تتحقق، أن ينبغي التي النهائية والكفاءات ،التعلم وضعيات,   المحتويات,  التعلم
  .ذاته حد
  
  :تقويم المدخالت  -2
 : كيفية تنظيم البرنامج و تصميمه  -1 -2

 المهـارات  المـتعلم  تلقين على ينص الذي بالكفاءات، المقاربة نظام يطبق المهني التكوين أن بما
 وقـد   سداسـي،   نظام هو المهني التكوين قطاع في الدراسة نظام فإن الكفاءة، درجة إلى يصل حتى

 علـم  النمو، نفس علم(   األساسية المواد تقدم بحيث التكاملية، الطريقة المواد توزيع أثناء في  روعي
 دفعـة   الـنفس  علـم  إلى مدخل الفنية، التربية الميدان، التربص وأمن، وصحة وقاية التربوي، النفس
 السداسي في لها مكثف ساعي توزيع مراعاة مع األخير، السداسي حتى األول السداسي بداية من واحدة
 الملحق أنظر( األخير السداسي  في ساعتين إلى يصل حتى  تدريجيا  الساعي الحجم يقلص ثم األول،
 حتـى  تـدريجيا  ويزيد األول السداسي في بـساعتين يبدأ الذي الميداني التربص مادة فقط ،)04 رقم
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  األساسـية  المـواد  تسـتبدل  الساعي الحجم تقليص وعند الرابع، السداسي في ساعات ثمان إلى يصل
  ) . اآللي اإلعالم األعمال، قانون البيئة، اإلتصال،(  وهي  ثانوية أخرى بمواد
 في)  1978( مصطفى على فائزة  اقترحته ما هو التكوين مؤسسات في المطبق النظام هذا نجد و
 المهنيـة  الكفايات يتضمن منهج بناء بضرورة األطفال رياض معلمات إعداد منهج بناء حول دراستها
  . الروضة لمعلمة الالزمة
 واليابـان،  مصـر  مثل دول في متبع نجده الطفولة مربيات إعداد في التكاملي النظام  هذا أن كما
 الـدول  بعـض و مصر في الروضة معلمة إعداد حول:  )1999( التهامي بها قام التي الدراسة حسب

  . التقنية المعاهد في النظام هذا تتبع ألمانيا أن نجد كما ،األجنبية
 زيادة المكونين واألساتذة المتكونات معظم  اقترحت فقد مادة، لكل المخصص الوقت كفاية عن أما
 علم إلى ومخل الميداني والتربص  النمو نفس عمل في والمتمثلة التربوي الجانب لمواد الساعي الحجم
 البـرامج  ركيـزة  تمثـل  ألنها منها استفدن وقد جدا مهمة مواد باعتبارها  وأمن ووقاية وصحة النفس
 مـادة  عـدا  مناسب فحجمها المواد باقي أما الروضة، داخل الطفل تربية بعالم عالقة له ما كل وتمثل
 توضـحه  مـا  هذا ثانوية مادة هي بل منها يستفدن لم وأنهن أهميتها عدم فها يرين التي األعمال قانون

 ذلـك  تحتـاج  ال مـادة  اعتبرنها فقد  متوسط أضعف المادة هذه نالت فقد،  17، 15،16 رقم الجداول
 بعمـل  ربطها على قدرتهن لعدم هذا يعدو وربما المهمة، غير المواد من واعتبرنها لها المبرمج الحجم
 تحديـد  عـدم  وعن ناحية من األهداف غياب عن ناتج  وهذا يدرسنه، الذي التخصص وبين  المربية
 أهميتهـا  المتكونة تحسس بطريقة تقدم لم أنها أي المدرسين، األساتذة طرف من التخصص في أهميتها
  .المادة أهداف تحديد لعدم يرجع دائما وهذا
 كفايـة  عدم حول إجماع هناك اتضح واألساتذة المتكونات مع أجريت التي المقابالت خالل من و
 واألسـاتذة  المتكونات به صرحت ما حسب السبب يعود وقد الميداني التربص لمادة المخصص الوقت
 السداسـي  في المخصصتين الساعتين:  فمثال للتربص، المقرر الوقت تغطية عدم عن الدراسات ومدير
 ريـاض  مع البداية منذ بالتنسيق تقم لم المعاهد إدارة ألن الميداني التربص في تستغال لم والثاني األول

 برمج الميداني بالتربص لهن السماح  بعد إنه أخرى ناحية ومن ناحية، من المتكونات الستقبال األطفال
 وحتى  المعهد، إدارة لنا أكدته ما وهذا السداسيات، باقي خالل يوما، عشرة خمسة كل مرة بمعدل لهن

  يوميـة  بصفة األطفال رياض من بروضة المربية تلتحق  أن المفروض من كان الذي األخير السداسي
 األطفـال  ريـاض  قلـة  هذا ويعود معين برنامج حسب الرياض على يتداولن كن بل يتم لم هذا أن إال

 األطفال، رياض داخل التربص فرصة للجميع يتسنى ولكي المتكونات، بعدد مقارنة بالوالية المتواجدة
 مـذكرة  بتحضير المتكونات فيه تقوم الذي هو األخير السداسي أن نجد أخرى جهة ومن ناحية من هذا

 داخـل  الميداني والتربص اإلشرافية الحصة وحضور بالمذكرة ملزمة نفسها الطالبة تجد وهنا التخرج،
  . األطفال برياض الميداني التربص مدة من قلصت التي هي الموضوعية األسباب هذه كل الروضة،
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 : لدراسة البرنامج  القبول سياسة  -2-3

 يكـون  أن هـو  لقبـولهن  األول الشرط فإنه األولى الطفولة مربيات تكوين مرجع إلى  بالرجوع
 أن يجـب  التـي  والعقلية الجسمية الشروط بعض الدليل في ورد كما ثانوي، الثالثة مستوى للمرشحة
 بعـدها  االسـتقبال  مكتـب  مستوى على ملفها يقبل كي)  04 رقم الملحق انظر(  المرشحة في تتوفر
 لدراسة دافعيتها لمعرفة األسئلة من مجموعة عليها يطرح الذي  التوجيه مستشار مع مقابلة  لها تجرى
 امتحان  المترشحة تجتاز ثم التكوين، مرجع في عليها المنصوص الشرط توفر  ومدى  التخصص هذا

 وفـي   الثالـث  الثالثي نقاط كشف على يعتمدون كما بالتخصص، عالقة لها أسئلة على يحتوي كتابي
 ومعـدل  اإلمتحـان  نقطـة  جمع خالل من عليه تحصلت الذي المعدل حسب المرشحات ترتب النهاية
 . المفتوحة المناصب عدد وفق المقبولين عدد تحديد ويتم الثالث، الثالثي

 األسـاتذة  جميع أكد األولى، الطفولة مربيات قبول سياسة عن وسؤالهم األساتذة مع مقابلة في و
 علـى  الحكم في تساعد قد األولى الطفولة تربية لتخصص مترشحات لقبول معينة معايير توجد ال أنه

 إال هـي  ما التوجيه مستشار يجريها التي المقابلة حتى بموضوعية،  واستعداداتهن المترشحات قدرات
 وأحيانـا  المفتوحة المناصب بعدد  مقارنة المربية ترتيب هو بل اإلعتبار، بعين تأخذ ال صورية مقابلة
  . االعتبار بعين معيار أي أخذ دون التخصص، هذا في المسجالت كل قبول يتم

 كما عليه، المحصل المعدل  على يعتمد المترشحين توجيه أن التوجيه، مستشار لنا أكده ما هذا و
 مزاولتهـا  علـى  المترشحة قدرة لقياس العقلية القدرات اختبارات وال الشخصية االختبارات تتوفر ال

  . نهائيا بالموضوعية عالقة لها وليس عشوائية بطريقة تتم القبول سياسة أن أي األطفال، مع العمل
 ومـدى  المترشحة شخصية لمعرفة الموضوعية لألسس تفتقر القبول سياسة أن نجد سبق ما خالل من

 معاهـد  تجريـه  الذي األكاديمية القدرات اختبارات إلى إضافة األطفال، مع للعمل واستعدادها رغبتها
 ومـع  التـدريس  مهنة في للعمل  استعداداتهن عن للكشف يكفي ال للتكوين للمتقدمات المهني التكوين
 اإلعـداد  لبرنـامج  يمكن وال الذاتية، والرغبة والميل الحب هو األطفال مع العمل أساس ألن األطفال،

 وميل ذاتي دافع هناك يكن لم ما معينة عمرية فئة مع للعمل الميل الطالبة يكسب أن جودته كانت مهما
  .الجانب هذا من التحقق على تعمل ال الحالية بصورته البرنامج في القبول وشروط شخصي
 عليهـا  يعتمـد  أن يمكـن  والتـي  التكوين مرجع في الواردة والعقلية الجسمية الشروط أن إلى إضافة

 فـي  تتـوفر  أن يجـب  التي  الصفات لكل شاملة وغير مختصرة بصورة وردت  عمله في المستشار
 مـن  مجموعة عليها تطبق لم إن المربية شخصية عن حقيقية صورة إلعطاء تكفي ال  بالتالي المربية

  . والعقلية الشخصية اختبارات
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 الفرمـاوي  دراسـة  ،)1988( حسان  ودراسة ،)2000( إبراهيم دراسة مع النتائج هذه وتتفق
 درجات مجموع على  تعتمد األطفال رياض معلمات إعداد بكليات الحالية القبول سياسة بأن ) 1991(

 لضـمان  الموضوعية واألساليب األسس وتفتقد  فقط شكلية المجراة المقابلة أن ،و فقط العامة  الثانوية
  . القبول سياسة في عشوائية هناك أن أي الطالبات، اختيار حسن
 الشخصـية  االختبـارات  أن  إلـى  توصـل  الذي) 1979( شفشق  دراسة مع هذه النتيجة  تتفق و  

 فشخصـية  الروضـة،  معلمـة  في توافرها الواجب والكفايات المواصفات تراعي ال الحالي بوضعها
 وتوجيهها، إشرافها تحت نمو من يحققه سوف ما كبيرة بدرجة تحدد األطفال رياض مرحلة في المربية
 االختبـارات  إلى تختبر فهي فيها، النظر إعادة للطالبات تجرى التي الشخصية االختبارات تحتاج كما

 المربيـة  ألن للطالبة، االنفعالي التوازن تبين التي تلك خاصة للطالبات، الشخصية سمات لقياس المقننة
  . واالنفعالية العاطفية األطفال حاجيات إشباع من تتمكن لن السمة لهذه تفتقر التي

 الثانويـة  تشترط الدول من الكثير أن نجد)  ثانوي الثالثة مستوى(  القبول لمستوى بالنسبة أما
 الـذي ) 1991( الفرمـاوي  أثبته ما وهذا األطفال، مع العمل المربية تستطيع كي)  البكالوريا( العامة
 يجـب  الطفل مربية أن على دليل العامة، الثانوية على المتحصالت إال تقبل ال الدول معظم أن توصل

  . وجه أكمل على عملها أدء تستطيع كي عالي دراسي مستوى لها يكون أن
  : المكونين األساتذةمؤهالت و خبرات  -2-3

 فـي  والكفايـة  الجودة عناصر تتوقف ،و التكوين مدخالت أهم من بالمعهد المكونين األساتذة يعتبر  
 جودة مدى على التعليمية األنظمة نجاح يتوقف المكونين،كما األساتذة نوعية على التعليم مراحل جميع

 حيث من التكوينية المؤسسات في األساتذة على فيجب المخرجات، لنوعية المحدد بمثابة  فهو واألستاذ،
 لتلـك  أريـد  إذ بهـا  االهتمـام  ينبغـي  التي األمور من جميعا تعتبر وأوضاعهم، ومستواهم إعدادهم

  . ونجاح بفاعلية بمهامها تقوم أن المؤسسات
وجدنا عند سؤالنا لمدير الدراسات في  فقد األولى الطفولة مربيات برنامج في باألساتذة يتعلق فيما و  

 أو مسـتخلفون  أساتذة هم المعهدين كال في األساتذة كل أن كال المعهدين عن خبرات األساتذة ، تبين 
 إلى الخريجات  إشارة من بالرغم البرنامج، تنفيذ طريقة على كثيرا أثر وهذا التعاقد طريق عن يعملون
 تجـاه  التعاطف من نوع فيها علمية غير أو شخصية نظر وجهة تبقى هذه لكن المكونين األساتذة كفاءة

 مسـتوى  فـي  طرفهن من مجاملة هناك وربما واألساتذة الخريجات بين الحادث التفاعل بحكم األساتذة
 في المتخصصة المعاهد كل أن وجدنا المكونين األساتذة خبرة عن المسؤولين سؤالنا عند لكن األساتذة،
(  دفعات عدة  تخريج من بالرغم نعلمها ال ألسباب المربيات لتدريس دائمين أساتذة يوظفوا لم الواليتين

 قبـل  مـا  إطـار  أوفي مهني، اإلدماج  إطار في متعاقدون هم األساتذة فكل)  دفعة أول تخرج 2006
 نفس من آخر أستاذ يخلفه عقده أكمل فمن بالتالي السنتين تتجاوز ال العقود هذه مدة فإن وطبعا التشغيل
 يفتقـد  المهني التدريب كيفية حول خلفية له وليست تدريب إلى يخضع لم المتعاقد األستاذ إن  الصفة،
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 إلـى  إضافة درسهم من تقليد أو والخطأ المحاولة طريق عن يدرس و الكبار تدريب مهارات إلى كثيرا
  امـتالك  عـدم  أهمها من مشاكل عدة ظهور إلى أدى مما  األطفال، رياض عالم عن معلومات افتقاده
 علم:(في ليسانس شهادة على متحصلون  أنهم بالرغم  األطفال رياض مجال في ميدانية لخبرة األساتذة
 تربيـة  أو األطفـال  ريـاض  مجال في  متخصص يوجد ال ،) التربوي االكلنيكي، المدرسي،:  النفس
 هـو  مـا  ربط  عليهم  صعب مما فقط نظرية معارف  سوى ليست فيها تكونوا التي فالجوانب الطفل،
 يهدف الذي المهني التكوين في شيئ أهم وهذا الميدان، في الخبرة النعدام نظرا نظري هو بما تطبيقي
 ال الشـيئ  ففاقـد  النمو، جوانب مختلف في ومهاراتهم األطفال قدرات تطوير على القادرة المربية إلى

  .  يعطيه
 حسان دراسةو ،)1999(التهامي من كل إليها توصل التي النتائج توافق إليها المتوصل النتيجة هذه إلن

 ولطيفة )  1990( الغفور عبد اسةردو ،التأطير هيئة في نقص   هناك أن إلى تاتوصل التي ،)1988(
 ريـاض  مجـال  في المختصين غير من التدريس هيئة أعضاء من كبيرة نسبة هناك أن) 2000( عيد

اختيار وتـدريب أعضـاء    ضرورة على دراستها في)  2006(الشريف نادية اقترحت كما ،. األطفال
  .الهيئة التدريسية في كليات رياض األطفال

  : اإلعداد برنامج مكونات – 2-4
 التي الدراسات على اعتمادا  جوانب ثالث إلى المدرسة المواد بتصنيف قمنا تفحصنا خالل من

 بالتـالي  المهام لتشابه نظرا المعلين تكوين برامج مثل مثله الروضة معلمات أو مربيات برامج بأن تقر
  :  مكونات ثالث إلى البرنامج بتقسيم قمنا
 .منهجية األعمال، قانون النفس، علم إلى مدخل آلي، إعالم إتصال،: الثقافي المكون مواد -

  . النفس علم إلى مدخل ،تطبيقي تربص ،التربوي النفس علم ،النمو نفس علم:   التربوي المكون -
  .الفنية التربية المحيط، دراسة وأمن، ووقاية صحة:  )التخصصي( األكاديمي المكون -
 فـي  المقدمـة  المقررات أن أقرت والتي ) 2006( الشريف ناديا  من كل  دراسات مع يتفق ما اهذ و

 مقـررات : هي المقررات من أنواع ثالثة إلى  األولى الطفولة تربية برامج تصنف اإلعداد عملية أثناء
 نظـم  أن دراسته نتائج توصلت الذي) 1999(التهامي و ،مهنية ومقررات أكاديمية، ومقررات ثقافية،
 المهنـي  اإلعـداد  ومـواد  األكاديمي، والتخصص العامة الثقافة مواد تجمع عالميا المتبعة في اإلعداد

 المكونـات  إلى الروضة معلمات إعداد برنامج صنفت التي) 2000( عيد لطيفة دراسة  وكذا التربوي،
 .الذكر السابقة
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 مختبـرات،  مكتبـة، ( البرنامج لتنفيذ المتوفرة والتسهيالت التجهيزات ما:  المواردو التجهيزات-2-5
  ) حاسوب أجهزة
 بـالتجهيزات  الخـاص  البنـد   نجـد ) 22(  رقم الجدول في إليها توصلنا التي النتائج خالل من
 الوسـائل  تـوفير  عدم على دليل تقدير أضعف على تحصل الذي الخاص البند هو والمكتبة والوسائل

 مراجع وجود عدم من المتكونات عانت فقد بالمكتبة، الخاص البند وكذلك للتكوين، الالزمة والتجهيزات
 مسـتوى  على أيضا أثر ما وهذا أمكن، إن الجامعة من الكتب استخراج إلى يضطرهن مما المعاهد في

  .تكونهن
 عدم على ركزن قد المتكونات كل أن نجد البرنامج في الضعف نقاط حول للمتكونات سؤالنا في و
  . يدرسه كن ما لتطبيق الالزمة والمواد التجهيزات وجود
 ريـاض  معلـم  إعداد واقع حول) 2007( كنعان أحمد دراسة:  من كل دراسة مع يتوافق ما هذا و

 عبد راسةد كذالكو ،الكلية في للمنشآت المادية البنية في سواء القصور من الكثير يعاني  الذي األطفال
 التـدريب،  عملية في الحديثة التعليمية الوسائط البرنامج اعتماد عدم إلى توصلت التي) 1990( الغفور
 فاضـحا  نقصا هناك أن إلى دراستهما في توصال اللذان) 1991( والفرماوي) 1988( حسان ودراسة

 فـي  المعلمـات  تكوين مستوى تدني إلى أدى مما األطفال رياض كليات في والتجهيزات الوسائل في
  . الكليات

  
  : تقويم العمليات  -3
  : التدريس أساليب 3-1
 لعدم نظرا جدا تقليدية البرنامج في المتبعة التدريس أساليب  أن المكونين األساتذة مقابلة من اتضح      

 التركز يتم فهنا التقنية، للتخصصات بالنسبة معهود هو كما ورشات أو  تدريبية معينات أو وسائل توفر
 وهـذه  للمعرفة، مستهلكة للمعلومة متلقية المربية تكون وبذلك األولى بالدرجة المحاضرة أسلوب على
 جهـد  أي بـذل  دون بها، درست التي الطريقة بنفس فتدرس الميدان إلى معها المتكونة تحملها الثقافة

  . متنوعة تدريس أساليب الستخدام
  : على يعتمد من هناك لكن  

  البحثية المشاريع ،الفنية التربية حصة في األدوار لعب ،الصفية المناقشات -

 مواضيع في الفنية التربية مادة حالة في كما التدريس طريقة تفرض التي هي الموضوع طبيعة أن أي  
  مشاريع بإنجاز المربيات يطالبون الذين األساتذة بعض هناك)  اليدوية األشغال المسرح، القصة،(  مثل
 ممـا  الكتب على تحصلهن مهمة من صعب مكتبة  أو مراجع وجود عدم أن  إال معينة مواضيع حول
  . األكثر على واحد مرجع من االستفادة أو نهائيا، البحث على على يستغني منهن الكثير جعل
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 كـل  فـإن  سابقا أشرنا وكما هو بها أعد التي بالطريقة متأثر أستاذ كل أن جدا الواضح من كان و      
 مـنهم  فكل بيداغوجي، تكوين أية يتلقوا ولم التدريس في خبرة لديهم تتوفر وال متعاقدين كانو األساتذة
 حيث األخرى، المواد عن وبمعزل النظر بغض الخاصة بطريقته المواد ويدرس به، خاصا فكرا يحمل
 التعـاوني  والعمـل  المشاريع وإنجاز العملي للتدريس يميل التدريس هيئة أعضاء من محدودا عددا أن

   االختبارات، واجتياز البحوث وتقديم واإللقاء للشرح يميل اآلخر والبعض
 التربيـة  كليـات  في المتبعة التدريس أساليب أن) 1990( الغفور عبد دراسة نتائج أكدته ما هذا و      

  .التدريب عملية في الحديثة التعليمية الوسائط على تعتمد وال والمحاضرة اإللقاء على وتركز تقليدية
 وتنويـع  المتعلمـين  لـدى  الفرديـة  الفروق لمراعاة متنوعة تدريس أساليب استخدام من بد ال لذا      

 المـتعلم  اهتمام الستثارة والتلقين المحاضرة أسلوب على فقط االعتماد وعدم للتعلم والتحفيز المثيرات
  .التعلم أثر انتقال بالتالي

  : والتقويم  التقييم أساليب -3-2
  التقيـيم  أسـاليب  أن النتائج أظهرت فقد) 1  الملحق( بـ الخاص 3 قم الوزاري للمنشور بالرجوع    

:  قسمين إلى تنقسم  وهي أساليب كما أساسيا، اعتمادا الكتابية  االختبارات على تعتمد  التكوين بمعاهد
  ) . الشامل اإلمتحان(  تجميعي وتقويم)  المراقبتين(  تشخيصي تقييم
 تحددها التي الفترات خالل  التقويم ال التقييم بعملية يقومون أنهم األساتذة صرح فقد للتقويم بالنسبة أما

  . اإلدارة
 فـي  التنويع إلى تدعو التي المعاصرة العالمية االتجاهات مع يتماشى ال  التقييم من النوع هذا إن     
 والوقـت،  والجهد النفقات في واقتصاديا هادفا االختبار وليكون الفردية، الفروق لمراعاة التقويم أساليب
 معرفي،( النمو جوانب وجميع األهداف، مستويات جميع ويتناول والمنهجية، األسلوب حيث من وعلميا
 المربيـات / المتكونات تقويم فعملية وأهدافه، المنهاج مكونات لكل شامال يكون وأن)  سلوكي مهاري،
 يسـتخدمها  التـي   التربويـة  والتقنيـات  التدريس أساليب فعالية مدى عن تكشف ال الحالية بصورتها
  .وتحسينه لتطويره الدراسية المواد محتوى مالئمة مدى عن تكشف ال أنها كما األساتذة،

 طالبـات  مـن  عينة على طبقت التي الميدانية) 2000(ابراهيم دراسة   دراسة مع النتيجة هذه تتفق و
  : يلي ما نتائجها من اتضح العربية مصر جمهورية في التربية بكليات تدريس هيئة وأعضاء

 األطفال رياض معلمات إعداد برامج في الطالبات لتقويم وثابتة وصادقة موضوعية معايير وجود عدم -
. 

 .وإنجازاتهن الطالبات أنشطة وإهمال التقويم في االختبار درجات على االعتماد -

 أن إلـى  خاللها من توصل والتي مصر في اإلعداد نظم حول) 2004( سمير حسام دراسة كذلك و
 نفـس   واالسترجاع الحفظ على الطالبة قدرة سوى تقيس وال تقليدية األطفال رياض معلمة تقويم طرق
  ). 1990( الغفور عبد دراسة   إليها توصلت النتيجة
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  ) :   العملية التربية أو الميداني التدريب( الميداني التربص واقع  -3-3
 تعلمـن  أنهـن  المربيات وأكدت عالية، تقديرات على تحصلت كلها المجال هذا بنود أن من بالرغم  

  :  أهمها ومن األطفال رياض في به قمن الذي التربص خالل من المهارات من الكثير
أثـراء   ،  توفير الرعاية السليمة لألطفـال ، اختيار طرق التدريس المناسبة، تحضير دفتر األنشطة  

توظيف  اختيار أنشطة الدرس،، استخدام وسائل تعليمية مناسبة لألطفال ، األنشطة داخل غرفة الصف
ربـط موضـوع  النشـاط     ، تقديم التعزيز في الوقت المناسـب ، أسالب متنوعة في التدريسو طرق 

، (تنظيم األركان بطريقة مناسـبة  ، بالحياة، تطوير أنشطة تتناسب مع متطلبات المرحلة النمائية للطفل
، استخدام الوسائل التعليمية المناسـبة ، تشجيع انماط التفكير المختلفة مع الطفل، تنظيم أزمنة  األنشطة

الـتحكم  ، سرد القصص بطريقة مشوقةو من اختيار التمكن، إثارة الدافعية لدى األطفال بطرق متنوعة
اكتشاف المشكالت بسـرعة مـن   ، تقديم التغذية الراجعة في الوقت المناسب، في األطفال داخل القاعة

إدارة التفاعل الصـفي  ، كيفية استثارة تفكير األطفال،  اختيار أساليب التقويم المناسبة، خالل المالحظة
التمكن ، صياغة األهداف بصورة صحيحة بمختلف مجاالتها ، المفتوحة طرح األسئلة الصفية، بفاعلية

 بعـدي و اسـتخدام أدوات تقـويم مناسـبة قبلـي    ،   من استخدام خامات وأدوات التشكيل بتقنية عالية
صـياغة األهـداف بصـورة    ، أعداد خطة دراسية سـنوية ، التمكن من انشاء مسرح للدمى، تكوينيو

 .صحيحة بمختلف مستوياتها

 مـن  نظرهن وجهة من المربية في المهمة الجوانب أحد حقق قد البرنامج أن نجد أخرى جهة من
 وقـد  النتائج بينته كما االتصال مادة في درسنه ما بفضل الروضة داخل التواصل مهارات تنمية خالل
إقامـة عالقـة جيـدة مـع     ، التفاعل الجيد مع األطفـال   من بدءا مرتفعة متوسطات بنوده كل حققت

وهذا يعود إلى علمهن أن طبيعة عملهن مبنيـة علـى    التعامل مع أولياء األمور و التفاعل، الزميالت
التواصل والتفاعل مع الطفل ووليه، وعدم حدوث هذا التواصل يعني عدم قدرة  المربيـة علـى  أداء   

  . ه قد تحقق مهمتها التربوية داخل الروضة وهذا هو أحد األهداف الذي وضعته الوزارة والذي نعتبر
فهذا يعـود  التفاعل مع اإلدارة    المتمثل في  أما البند الذي حقق درجة متوسطة فهو البند األول 

إلى خلو معظم رياض األطفال الخاصة إلى طاقم إداري بمعنى الكلمة، فاإلدارة هنا تتجسد في شخصية 
 .المديرة فقط 

فالمربيات قـد  ، الجانب التربوي قد تحققت الحظ من خالل النتائج المتوصل إليها أن معظم بنودن
بكل ما يتعلـق باالحتياجـات   تشبعن بالمعلومات النظرية الخاصة و تحصلن على كم معرفي واسع جدا

  .النفسية للطفل ومراحل نموه وطرق تعليمه وتقيمه، كما أنهن استفدن كثيرا من مواد هذا الجانب 
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حول أهم نقاط ضعف وقوة  البرنامج نجـد أن كـل   لكن بالرجوع إلى السؤال المفتوح للمتكونات 
المستجيبات قد ركزن على  أن هناك إهمال كبير لمادة التربص التطبيقي من طرف إدارة المعهد  ومن 

  :خالل من خالل العبارات التالية   ما يلي 
ات العامالت تقليد المربياالعتماد على و عدم االستفادة من من الدروس النظرية أثناء التربص التطبيقي -

  .برياض األطفال 
 تطبيقيو عدم الربط بين ما هو نظري -

 رياض األطفال مختلف تماما عن ما درسالعمل بواقع  -

 .األطفال أثناء مدة التكوين النظرية  عدم القيام بالزيارات لرياض -

 التربص الميداني الوقت المخصص عدم كفاية -

 قلة رياض األطفال إلجراء التربص -

 ى التربص الميدانيال يوجد مشرف عل -

 التربص الميداني+ال توجد برنامج عمل متبع في  -

 رياض األطفالو عدم التنسيق بين اإلدارة -

عند المقارنة بين استجابات المتكونات حول أسئلة التربص الميداني نجد أن كل البنود نالت تقديرات     
نجد أنها تمحورت كلها حول عديـد    عالية بنما في السؤال المفتوح حول نقاط القوة والضعف في البرنامج

المشاكل التي واجهنها في التربص الميداني، وجدنا أن المشكل الرئيسي هو عـدم الـربط بـين النظـرى      
، وافتقاد الجانب النظري معناه التطبيقي مما أثر على مستواهن التكويني،  حال هذا المكون كباقي المكونات

  .بدون الجانب التطبيقي
 فـي  الواقـع  يفرضه وما التكوين في درسنها التي المثالية النظريات بين التعارض  المتكونات تؤكد و

 مجموعـة  مكوناتها بكل الدراسية الخطة  وتصبح  األداء مستوى تدني إلى  أدى مما العملية الممارسة
  .المربية/ المتكونة تعيشه الذي بالواقع صلة أدنى تربطها ال التي النظرية االفتراضات من

  .للتربص الميداني عدم كفاية الوقت المخصص على  (...) نتائج الجدول رقم  كما أكدت
  :إن المشاكل التي صرحت بها المتكونات حول التربص التطبيقي كانت نتيجة لما يلي 

عدم تخصص األساتذة في ميدان رياض األطفال، فال توجد لديهم أية فكرة عن العمل في هذا الميدان،  -
 .فالمعلومات المقدمة لم تتخطى حدودها النظرية 

لم يرد في مرجع التكوين المواضيع أو خطة العمل أم أهم النقاط  التي كان من المفـروض تطبيقهـا    -
 .داخل رياض األطفال 

عدم التخطيط من طرف اإلدراة للتربص الميداني واألساتذة اللذين قاموا بمتابعة المتربصات للزيارات  -
 .مما أدى إلى  إلى عشوائية في تنفيذ هذا الجانب الميدانية،
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عدد رياض األطفال كان قليال جدا مقارنة بعدد المتكونات، فكان يسمح لهن العمل مع األطفـال لمـدة    -
 .يومين فقط، مما أدى إلى عدم استفادتهن من التربص الميداني بالشكل المناسب

تفشـي ظـاهرة    التابعة للقطاع الخاص و عدم وجود مربيات مؤهالت داخل رياض األطفال وبخاصة -
 .التدريس بدل ممارسة النشاطات

معظم رياض األطفال عبارة عن فصول تدريسية وبيئتها ال توحي بروضة وإنما بحجة دراسية، وهـذا   -
  .يعيق تنفيذ األنشطة كما درسته المتكونات حسب النماذج العالمية 

 طابع ذات المعلمين إعداد برامج في الدراسية المواد أن) 1990( الغفور عبد دراسة دراستنا تتفق و    
 ال مما والمهني، واألكاديمي الثقافي اإلعداد جوانب بين والتكامل الترابط إلى المواد هذه وتفتقر نظري،
  . التطبيقية، بالجوانب والمعلومات المعارف ربط من الطالب يمكن
 سـاعات  بين للتوازن المعلمين إعداد برامج مراعاة عدم) 1991( فرماوي دراسة نتائج أكدت كما  

 المقررات يفقد البرنامج المقررات توصيف وجود وعدم العملية، المقررات وساعات النظرية المقررات
  .وتتكرر بل تتشابه المقررات أن ،خاصة بينها فيما التكامل

 يرجـع  وو التدريس لمهنة كافية بدرجة الطالبات إعداد في تسهم ال الدراسية المقررات أن كما
 إلى باإلضافة التطبيقي، للجانب وتفتقر النظري الطابع عليها يغلب التربية بكليات الدراسة أن إلى ذلك
 فيهـا  دراسـية  مـادة  كل دراسة وتتم المنفصلة الدراسية المواد من مجموعة وكأنه يبدو البرنامج أن

  .األخرى المواد عن مستقلة بصورة
 معـين  نهج تسييرعلى المقرارات بعض أن من من) 1984( فهمي إليه توصل ما ذلك يؤكد و

 بها وسلمت تقديمها، على التربية كلية درجت مقرارات هناك أن كما طويلة، سنوات منذ يتغير لم لعله
 اإلعداد برامج فبعض وتربيته، المعلم إعداد في مساهمتها لمدى علمي تقويم هناك يكون أن دون تسليما
 فـي  الفعلـي  بـالواقع  صـلتها  قطعت بحيث التجريد من كبيرة درجة على صارت التدريس وطرق

 المدرسـة،  في استخدامها سبيل على ال للتعليم وتقنيات أساليب على يتدرب الطالب وأصبح المدارس،
  الواقع في لها صدى ال ومفاهيم بمصطلحات ويتعامل

 مراجعـة  يتطلب األولى الطفولة لمربيات المهني اإلعداد جانب أن يتضح سبق ما  ضوء في
 فعـال  المكون هذا في النظري الجانب على التطبيقي العملي الجانب وتغليب للمحتوى وتطويرا مستمرة
 بمعاهـد  األولى الطفولة لمربيات الحالي المهني اإلعداد بأن القول يمكن هنا ومن نظري، كالم وليس
  .أهدافه وتحديد مكوناته في نظر إعادة إلى يحتاج المهني التكوين
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 الطفولـة  تربية برنامج مخرجات جودةما :  الثاني السؤال نتائجمناقشة وتفسير 
يتمحور السؤال الثاني حول تقويم مخرجات  المهني التكوين في المتخصصة المعاهد في األولى

  :البرنامج و يتفرع عنه عدة أسئلة 
 الطفولـة  لمربيـات  الفعلي األداء مالحظة المفروض من كان البرنامج مخرجات جودة لمعرفة

 لـم  المتكونـات  أغلـب  أن وجدن لألسف لكن ،األطفال رياض داخل األطفال مع يعملن وهن األولى
 تأهيـل  ومراكـز  المسـعفة،  الطفولة مركز:  مثل مراكز في وظفن إنما ،األطفال رياض في يوظفن
 علـم  تخصـص  خاصة مختلفة تخصصات في الجامعة في للدراسة اتجهن من وهناك ذهنا، المعاقين
  :ما يلي  معرفة  على هنا دراستنا واقتصرت النفس

  
 :  تقويم المخرجات  -4

ما  أهمية مواد  برنامج مربيات الطفولة األولى من وجهة نظر أفراد العينة، وما مدى  -4-1
 .استفادتهم العملية منها

نجد أن المواد التي تعتبرها المتكونات ) 14(و ) 13(من خالل النتائج المتوصل إليه في الجدولين 
 تقديرات كانت بينما ،) الفنية التربية وأمن، صحة وقاية التربص، النمو، نفس علم(  : مهمة جدا هي 

 قانون آلي، إعالم هجية،من ، المحيط دراسة العامة، البيداغوجيا اتصال، النفس، علم إلى مدخل(  المواد
  .األهمية متوسطة مواد هي)  األعمال
 كبيرة وكانت األولى، الطفولة تربية تخصص برنامج مواد من االستفادة درجة أما بالنسبة إلى     
 تقديرات كانت بينما ،) الفنية التربية وأمن، صحة وقاية التربص، النمو، نفس علم(  لمواد بالنسبة
 قانون آلي، إعالم منهجية، ، المحيط دراسة العامة، البيداغوجيا اتصال، النفس، علم إلى مدخل(  المواد

  . متوسطة بدرجة استفادة ذات مواد هي)  األعمال
نالحظ أن المتكونات يعتبرن مادة علم نفس النمو هي المادة األكثر أهمية مباشرة يأتي بعدها التربص 

التخصص الذي يدرسنه ، فهن قد اكتسبن معارف معمقة التطبيقي ، و هذا  أمر طبيعي بسبب طبيعة 
في هذه المادة ، أما التربص الميداني فهو جزء أساسي في تكوينهن بالرغم من النقائص التي مر بها 

  .إال أنهن استفدن من الزيارات القليلة التي قمن بها إلى رياض األطفال ، لتطبيق المعلومات النظرية
ووقاية و صحة و أمن بدرجة أقل ، أما باقي المواد فهي ذات درجة فنية و تليها مادتي التربية ال    

متوسطة و السبب هو عدم قدرتهن على ربط محتوى هذه المواد النظري باألمور التطبيقية داخل 
  :رياض األطفال ، و هذا يعود لألسباب التي ذكرناها آنفا منها

 .أن المواد قدمت بشكل نظري بحت  -

 .ف جعلها تبدوا غير متناسقة و ال رابط بينها ألهداعدم تحديد ا -

 .األساتذة الذين درسوا هذه المواد غير متخصصين لربط النظري بالتطبيقي  -
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ضرورة حذفها من و نالحظ أن مادة قانون األعمال رتب في المرتبة  األخيرة ، وهناك من رأى 
  .البرنامج نهائيا ألن ال عالقة بينها و بين التخصص أصال

  
  .كفاية الوقت المخصص لكل مادة من مواد البرنامج -4-2
 خـالل  مـن  نالحـظ  البرنامج،  فقد مكون لكل الساعي بالحجم المتعلقة بالنتائج يتعلق فيما و
   السداسـيات  كل خالل ساعي حجم أكبر على  استحوذت التربوي المكون  مواد أن)10(  رقم الجدول

 ومـن  بأكمله، األخير السداسي و  األربع السداسيات على الموزعة التطبيقي التربص   مادة خالل من
 سـاعي  حجم نجد األخير وفي)  الفنية التربية وأمن، وصحة  وقاية(  بمواده  التخصصي المكون بعده
 عدا أسبوعيا ساعتين بواقع  األخير السداسي في إال تقدم لم حيث مواده بجميع الثقافي للمكون جدا قليل
  . الثالث السداسي إلى األول السداسي من ابتدءا  برمجت التي االتصال مادة
  . 12.95 ،58.11 ،62.10:  كالتالي مكون لكل الحسابية المتوسطات كانت و

 نسبة تصل وفرنسا وأمريكا اليابان من كل في المتبع النظام أن على دراسته في التهامي أورد وقد     
 بينما ،بالمائة 33 إلى يصل الثقافي الجانب بينما  البرنامج من ℅ 53 إلى والمهنية التربوية المقررات
 الجانـب  أما ،℅ 28 إلى لتصل مصر في تنخفض بينما بالمائة 28 إلى إلى فيصل التخصص الجانب

 أمـا  بالمائة، 33 إلى تصل وأمريكا وأمريكا اليابان في وأما ℅ 58 إلى مصر في فتصل التخصصي
  . 33بنسبة الدول فتتفق الثقافي الجاني

 المخصص الوقت حول كفاية ة)  14(نتائج الجدول رقم  أما من وجهة نظر المتكونات تنبين
 وقاية ،التربص، الطفل نمو نفس علم( كالتالي هي أكثر وقت إلى تحتاج التي هناك المواد أن للمواد
:  فهي مناسب حجم ذات اعتبرنها التي المواد بينما ،) النفس علم إلى مدخل فنية، تربية وأمن، صحة

 وقت إلى تحتاج التي الماد بينما المحيط، دراسة منهجية، اآللي، اإلعالم ، إتصال العامة، البيداغوجيا
  .حسب  أهمية المادة لدى المتخرجة ، و يرجع هذا   األعمال قانون مادة فهي أقل

  
  .المربيةما مدى قدرة البرنامج على تنمية االتجاهات اإليجابية نحو مهنة  -4-3
   

وهي  تحصلت على تقديرات عالية)  16(يالحظ من الجدول أن معظم بنود الجدول رقم 
، و فقط بندين كان تقديرهما متوسط داللة على أن البرنامج قد نمى ) 3.9- 4.58(تراوحت بين كالتالي 

يشعرن مجموعة من السمات في شخصية المتكونات وزاد من اعتزازهن  و حبهن لهذه المهنة التي 
فيها بالمتعة أثناء العمل مع األطفال رغم أعبائها ومهما كان الثمن الذي تقاضينه  ، كما زاد من قوة 

  .اعتقادههن بحساسية هذه المرحلة بالتالي حجم المسؤولية الملقاة عليهن 
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  : المهنةا مدى قدرة البرنامج الميداني في تنمية المهارات التدريسية الالزمة لممارسة م -4-4
كل البنود كانت تقديراتها  عالية عدا بندين فقط ، داللة  نجد أن   )17(لجدول رقم من خالل تحليلنا ل

كما وردت في التدريسية المهارات حول نظرية  بمعارف على أن  البرنامج قد زود المتكونات  
بسبب عدم كفاية  مدة التربص على مدى تمكنهن من هذه المهارات إال أننا ال نستطيع الحكم الجدول ، 

  .التطبيقي من ناحية و عدم تمكنهن من إيجاد منصب شغل بعد التخرج 
  

 .قدرة  في تنمية الجانب الثقافي و األكاديمي و التربوي لدى المربية  -4-5

  :الثقافي  الجانب  –أ 
  
  التنشئة:  في تمثلت عالية تقديرات نالت التي البنود نجد  أن نجد إليها المتوصل النتائج خالل من

 بـالفن  اإلحساس  تنمية ، ،الواجباتو ،الحقوق المبكرة الطفولة حول نظرية خلفية  تكوين ،االجتماعية
 واضحة فكرة تكوين الطفل، لدى الوطنية الروح تنمية ،تخصصها مجال في االبداعو االبتكار ،الجمالو

 األفكـار    تكـوين  المشكالت، حلو الناقد التفكير ،المستقبلية العملية الحياة في أحتاجها  مواضيع عن
 للمشـكالت  فهـم . الجيـد   اللغـوي  التعبير الطفل، تربية تاريخ  ،العلمي التطور تواكب التي الجديدة
 تبويبهـا و البيانـات  جمـع  ،اآللـي  اإلعالم جهاز ،استخدام ،علمية بطريقة حلها على للعمل المختلفة

  . الميدان في متخصصين أساتذة طرف من قدمت فقد ،تفسيرهاو
  ......).  رقم الجدول( الثقافي اإلعداد بمواد عالقة لها مواضيع البرنامج تضمين إلى هذا يعود و

 تعلم ،الجزائري المجتمع قيمو تقاليدو عادات: فكانت متوسطة تقديرات على تحصلت التي البنود  أما  
  .التاريخية الشخصيات ،المحلية المنطقة وطبيعة  جغرافية ،أجنبية لغة

 التـاريخ  ،اإلسـالمي   التـاريخ  الشـعوب  ثقافات مختلف:  ضعيف مستوى على تحصلت التي البنود
. البنـود  بتلـك  عالقة لها مواضيع توجد  فال طبيعي أمر وهذا ،والمحلية العالمية األحداث ،الجزائري

  :   منها المنتظر الثقافي بالدور تقوم  كي المربية مساعدة  على تعمل
 وبيئـة  الطفـل  فهـم  على قدرة من المربية/ للمتكونة يكسبه وما الثقافي اإلعداد أهمية من الرغم على

   أهدافه وتحقيق المجتمع ثقافة مع تتالئم التي  الصحيحة الوجهة التربوية جهودها وتوجيه الروضة
 الواقـع  أن إال  الصالحة والمواطنة والسياسية، الدينية والتربية شخصيتها، وتنمية بمشكالته، الوعي و

  .)2005 طه ،خالد: محمد سهير اسميع، عبد( الجانب هذا يهمل الحالي
 مقارنة المعتمد جدا)   بالمائة 12( ضئيل الساعي الحجم  أن لنا يتبين) 13 رقم الجدول( خالل منو   
 33 إلى النسبة بها تصل التي وأمريكا وفرنسا مصر مثل أخرى بدول ومقارنة  اآلخرين المكونين مع

 بينمـا  الحقيقـي،  بالمعنى الثقافة آفاق إلى والتحصيل المعرفة حدود تتجاوز ال  مقررات فهي بالمائة،
  .  المجتمع قضايا وبين المقررات تلك بين والحيوية الجيدة الصلة تغيب
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 اإلعـداد  مـواد  تسهم أن الصعب من يجعل  ككل، األولى الطفولة تربية ببرنامج األهداف فغياب    
 الغالـب  في تقدم الجانب هذا في المواد  كما خاصة تكامليا، إعداد أولى طفولة مربية إعداد في الثقافي
 ربط  يستطيعون ال)   االقتصاد االجتماع، علم(  اآللي اإلعالم عدا متخصصين غير أساتذة طرف من
 الثقافي اإلعداد أن ذلك على ويترتب األطفال، ورياض مجال في يقدمونها التي المعلومات توظيف وال
 وحـدة  إيجـاد  في تسهم ال ثم ومن بينها، رابط وال محدد هدف نحو موجهة غير مبعثرة كأجزاء يبدو
  . المعاهد في الثقافي اإلعداد في الشديد القصور إلى األولى بالدرجة راجع هذا و  بينها فكرية
 نجـد  فال فقط، مهنتها في المربية منها تستفيد التي المهنية الجوانب على فقط ركز  قد فالبرنامج     

 بحكـم  ثقافتهـا  يثـري  الذي المعرفي الزاد وتلقينها المربية شخصية تقوية على تعمل التي المواضيع
 العربـي  الجزائري مجتمعنا بتراث متعلقة مواضيع  نجد ال المحيط دراسة مادة في فمثال  تخصصها،
 لهـا  ليس مواضيع     وطرح ناحية، من هذا والدينية، االجتماعية وقيمنا وبيئتنا تاريخنا أو اإلسالمي،

:  فـي  والمتمثلـة  الجزائري المجتمع خصائص فصل في الواردة المواضيع مثل المربية بعمل عالقة
  ...النسل تحديد الديمغرافي، النمو ونتائجها، الريفية الهجرة
 الموضـوع   يعتبـر  والـذي  األطفال رياض بيئة وهو آال  المادة نفس في مهم آخر موضع يغيب كما

  . التخصص هذا في الرئيسي
 االتصـال  علـى  ركزت قد المواضيع كل فنجد  الثانوية المواد إحدى وهي االتصال مادة أما

 هـذه  أن مـن  بالرغم الروضة داخل االتصال وهو أال جدا مهم موضوع إلى تتطرق ولم عامة، بصفة
 وبما ،) األولياء استقبال األطفال، مع التفاعل(  الروضة داخل للمربية الرئيسية المهام بين من أدرجت

 كما المواضيع قدمت فقد األطفال رياض ميدان في متخصصين غير أساتذة طرف من قدمت المواد أن
  .  الطفل بواقع ربطها بدون هي
 مادة مثل المربية لدى اللغوي الحصول زيادة على تعمل جدا مهمة مواد غياب نجد أخرى ناحية من  
 األطفـال  رياض معلمات مقررات في نجده ما عكس اإلنجليزية، خاصة األجنبية واللغات العربية اللغة
  . السعودية ألمانيا، مصر،: مثل الدول بعض في
 هـو  كما منها فائدة ال ثانوية مادة أنها المربيات من كبيرة نسبة ترى والتي األعمال قانون مادة أما  
 كـي  منهـا  الهـدف  تحديد عدم إلى يعود دائما فهذا ،.)14( رقم والجدول) 13( رقم الجدول في وارد

 باإلدارة، عالقة لها عامة مواضيع على ركزت أنها نجد المواضيع، باقي مع ربطها المتكونات تستطيع
 عقـد  وكيفيـة  التفاعالت فهم إلى يهدف والذي األطفال رياض إدارة وهو أال رئيسي موضوع وإغفال

  . األطفال رياض داخل السجالت وإدارة والمجالس االجتماعات
 منهـا،  واالسـتفادة  األهميـة  حيث من األخيرة المراتب في جاءت الثقافي اإلعداد مواد أن نجد كما 
 ريـاض  بواقـع  المدرجـة  المواضيع ربط وعدم األهداف تحديد عدم إلى تقديرنا حسب يعود والسبب
  : يلي ما   إلى خاللها من توصل التيو 1999 مكروم  دراسة دراسة يوافق ما هذا و. األطفال
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 المعلـم  إعـداد  في أهميته مع يتناسب الذي الثقافي لإلعداد الكافي االهتمام التربية كلية إعطاء عدم .3
 صـورة  في صياعتها تتم إذ ،ثقافية مضامين أية من التربية كليات في المقراراتو المناهج معظم خلو.

 .ثقافيا الطالب إعداد في تسهم ال بالتالي ،دراسية مادة أي من مجردة تجعلها

  :ومنها لطالبها الثقافي اإلعداد في التربية كليات فاعلية من تقلل التي المشكالت بعض وجود
 .الثقافيةو التربويةو األكاديمية الثالث الجوانب بين التوازن تحقيق عدم - أ 

 .  الثقافي اإلعداد في لإلسهام التدريس هيئة أعضاء لدى كاف وقت وجود عدم - بـ

  .  التربية كلية لطالب لثقافي اإلعداد معالم وضوح عدم -جـ
  

  : األكاديمي  المكون
 وقت من)   بالمائة 52(نسبة  يشغل األكاديمي الجانب أن نجد) 15(  رقم للجدول بالرجوع

 وصحة والوقاية الفنية التربية مادتي على التركيز مع  التربوي المكون بعد  الثانية المرتبة في البرنامج
 لألطفـال  المقدمـة  بـالخبرات  تزودنا والتي بالطفل الخاصة التربوية بالمواد الوثيق الرتباطهما وأمن

 مختلـف  مـن  ووقايتـه  الطفل بصحة المربية عناية كيفية وكذلك...)   يدوية أشغال رسم، موسيقى،(
 مـن  الهـدف  توضيح يتم ولم جدا، مختصرا كان  لموادا لهذه المقرارات  توصيف  أن إال األمراض
 التـدريس  فـي  منطلقهم وكان بالذات، النقطة هذه في األساتذة معاناة إلى أدى مما  المقدمة  المواضيع
  ربـط  يسـتطيعوا   فلم تخصصهم من بالرغم بالتدريس العهد حديثو وأنهم خاصة الشخصية التجارب
 شكل على قدمت وقد للبرنامج، األخرى المكونات وبين وبينها  ببعض بعضها  الدراسية المواد أهداف
 البرنـامج  افتقـاد  بسبب وهذا للتطبيق، الخاصة والورشات والمواد الوسائل، الفتقاد نظرا بحت نظري

 عـن  النظـر  بغض والمعارف  بالمعلومات مزدحم المحتوى أن كما الدراسية، للمواد السليم للتخطيط
  .الالزمة والكفايات المهارات إتقان من المربية تتمكن ال وبذلك تطبيقها، وإمكانية المعرفة هذه أهمية

 إلمامهن من من مكنهن قد المكون هذا أن نجد) 15( رقم جدول  المتكونات آلراء بالرجوع و
  :  حول بمعلومات

 بطفـل   العنايـة  طرق ،الطفل أدب ،األطفال قصص ،متنوعة أنشطة إلنجاز المتكونة  توجيه
 معرفـة  ،التربويـة  األلعـاب  ،األدوار لعبو المسرحيات ،األطفال رياض تاريخ ، رعايتهمو الروضة
 األدوار للعـب  التخطـيط  ،لألطفال  القصص سرد ،األطفال أغانيو أناشيد  ،اليدوية األشغال ،المحيط
 مسـرح  ،لألطفـال  مناسـبة  فنيـة  مواد انتاج كيفية ،الدمىو للعرائس نماذج صنع  كيفية ،الطفل عند

 منهـا،  الوقايـة  وسـبل   ا الطفـل  تصـيب  التي األمراض ،روضة طفل مرحلة خصائص ،األطفال
 لرواية الصحيحة الطرق ،اليدوية األشغال مختلف انجاز ،الحركيةو الرياضية التربية تلقين ،الرسومات

 كتابـة  ،الخاصة االحتياجات ذوي  مع  التعامل كيفية ،للطفل، السليمة الصحية التغذية ، للطفل القصة
  . الفنية  التربية  في األساسية المبادئ ،الشهريةو اليومية التقارير
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 كيفية القصة موضوع عدا  )12( رقم جدول البرنامج في واردة كلها كانت المعلومات هذه و
 معـرفتهن  إلى أشرن قد المتكونات أن ،إال الجدول في المطروحة المواضيع بين من نجدها فال سردها

 . للطفل المهمة المواضيع من بأنها إلحساسه البرنامج في بإدراجه قام األستاذ أن أي  بالموضوع

 :  في تمثلت متوسطة تقديرات نالت بنود هناك بينما

  الرسـم  طـرق  ،رياض في مطبق هو ماو  مواد من المتكونة تدرسه ما بين التوافق  مراعاة
  .األهمية من كبيرة درجة على معاصرة علمية مواضيع على تتضمن ال ،لألطفال

 الرسـم  مثـل  مـواد  أن التخصـص  وأساتذة المتكونات مع بمقابلة قمنا ذلك أسباب ولمعرفتنا
 للوسـائل  المعاهد توفير لعدم  بحت نظري بشكل كان المقدم المعلوماتي الكم أن إلى توصلنا واألشغال
 التربية في أما تعلمنه، ما بتطبيق ليقوموا معينة لوازم بإحضار أنفسهن المتكونات تقوم وأحيانا الالزمة،
 مـادة  بينمـا  الـدرس،  تقديم في تعينه كي الخاصة األجهزة بإحضار يقوم الذي هو فاألستاذ الموسيقية
 مباشرة المربية تتعرف كي تطبيقي المحتوى أن رغم بحت نظري بشكل قدمت فقد وأمن ووقاية صحة
 بـل  بشكل يتم ال وهذا منها، والوقاية معها التعامل وكيفية وأعرضها الطفل تصيب التي األمراض عن

 ترقـى  ال المعلومات طبيعة أن إلى ،إضافة درس ما استوعاب يتم كي تطبيقية حصص إجراء يستلزم
  .السبب لنفس وذلك والتطور العلمية  مستوى إلى

 أعطـين  المربيـات  أن  المكون هذا مواد أن نجد )14(و) 13( رقم الجدولين إلى بالرجوع و
 ووقاية صحة ومادة الفنية التربية مادة فجاءا منها االستفادة إلى إضافة المكون، هذا لمواد كبرى أهمية
 التطبيقـي  الجانب غياب أن إال المتكونات، لدى المواد هذه مكانة على دليل األولى، المراتب في وأمن
  . المقابلة أو االستبيان خالل من سواءا تصريحاتهن حسب المتكونات  مكتسبات على كثيرا أثر قد

 عدلي( المختصون اقترحه وما التكوين مرجع في جاء بما المقارنة عند نجد ذلك من بالرغم و
 المبكـرة  الطفولة ميدان في  وآخرون)  2005 بدران شبل) (  2008: الناشف هدى( ،) 2007 فهمي
 التعليميـة  الوسائل انتاج:  مثل المجال هذا في إدراجها يتم لم األهمية في غاية مواضيع هناك أن نجد

 تربيـة  وأسـاليب  المدرسـة،  قبل ما  طفل   تربية وبرامج اللعب، طريق عن التعلم ،بالطفل الخاصة
  . األهمية في بالغة مواضيع وهي ،األطفال وأدب ومسرح  وحكايات وقصص الطفل

 هنـاك  أن أوضـح  حيـث  دراسته في) 1988( حمود إليه توصل ما مع  النتائج  هذه تتفق و
 المدرسـية،  بالمنـاهج  وظيفيا ارتباطا ترتبط ال والتي األكاديمي، اإلعداد برامج محتويات في  ضعفا
 فـإن  ذلك على وبناءا عامة، صياغة تصاغ ما غالبا التي البرامج أهداف وضوح عدم إلى ذلك ويرجح
 جـدواها  بضـعف  يشعر ثم ومن المستقبل، في سيدرسها التي بتلك لها عالقة ال مناهج يدرس الطالب

  .فيها مبدعا يكون أن يتوقع ال وبالتالي وفعاليتها،
 والتجهيـزات  الوسـائل  توفير يتطلب األكاديمي اإلعداد جانب أن يتضح السابق العرض ضوء في  

 فـي  نظـر  إعـادة  يجب كما فائدة، دون المتعلمة المواضيع كل غدت وإال المعرفة لتطبيق الضرورية
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 الجوانـب  تكامل على القائم التربوية الخبرات منهاج على طرأت التي المتغيرات مع ليتناسب المحتوى
  . وغيرها والفنية اللغوية
  : التربوي المكون

 وقـت  من البرنامج وقت من)  بالمائة 58( نسبة أكبر يشغل الذي و التربوي اإلعداد جانب أما
 عليـه  يغلـب   بشـكل  وتبدأ األولى الطفولة مربيات إلعداد بالنسبة  كافية النسبة هذه وتعتبر البرنامج
 أيـن  والرابع الثالث السداسيين في الساعي الحجم ليتقلص والثاني، األول السداسي في النظري الطابع
  النمـو  نفـس  علـم  مقـررات  المتكونة وتدرس  الميداني، التربص بساعات النظرية الساعات تستبدل
 العمليـة  محور ألنه الطفل دراسة تفرض التخصص طبيعة ألن نظرا أسبوعيا ساعات ثماني وبمعدل
 يميـل  نظـري  بأسـلوب  التطبيقي الجانب فيها يتضح ال المقررات هذه أن إال كبير، بتوسع  التعليمية
  . العملي والتطبيق الميداني الواقع دراسة على االعتماد دون فقط، والحفظ والتكرار لالستماع
 للجانـب  البرنـامج  تنميـة  حول  يتمحور والذي) 17 رقم الجدول(  لنتائج تحليلنا خالل منو
:  حول الكافي المعلومات لديهن المتكونات وأن عالية تقديرات نالت قد البنود معظم أن وجدنا التربوي
 بخصائص المتعلقة الحقائق ل،الطف لدى  األخالقيةو الدينية القيم غرس كيفية ،المختلفة التدريس  طرق
 ،.الطفل تعلم عن الالزمة الخبرات ،المجتمع في أهميتهاو الروضة دورل  المربية معرفة ،األطفال نمو
 تصـيب  التي االضطراباتو المشاكل أهم) ،الروضة طفل لدى االجتماعيو االنفعاليو المعرفي النمو
 عملية عليها تقوم التي والنفسية التربوية المبادئو المفاهيم  ،بالطفل الخاصة التعليمية الوسائل ،.الطفل
 ،تحقيقها على العملو جوانبها بمختلف السلوكية األهداف  تحديد طرق ،النفسية الطفل حاجات  ،التعلم
 فئات مختلف تعليم طرق ،األطفال مع المتناسبةو المختلفة التقويم أساليب،   األطفال تعليمو تعلم أساليب
 كيفيـة  ،واضـحة  نفسـية و تربويـة  مفاهيم يتضمن،  األنشطة أثناء األطفال مالحظة كيفية ،األطفال
 تقـدم  خطـوات  ومتابعة مالحظة كيفية ،الطفل تعلم لخدمة البيئة في الموجودة اإلمكانات من االستفادة

 حل أسلوب استخدام كيفية ،الطفل لدى...  الرياضيةو العلمية المهارات مختلف تنمية كيفية ،الطفل تعلم
 الفـروق  وفـق  لألنشطة  التخطيط كيفية ،استخدامها كيفياتو  النفسية االختبارات،األطفال مع المشكلة
 التعـاوني  التعلم أسلوب استخدام كيفية ،لتدريسا في المشاريع أسلوب استخدام كيفية  ،لألطفال الفردية

 ،الروضـة  داخـل  األساسية اإلشرافيةو اإلدارية المفاهيم،المختلفة التعلم بنظريات االلمام التدريس في
 العمـل و جوانبها بمختلف السلوكية األهداف  تحديد طرق ،العصور عبر النفس علم مدارس اسهامات

 ،الـتعلم  في حديثة نظريات البرنامج يتضمن ،العلمية البحوث إجراءو البيانات جمع طرق تحقيقها على
 الجوانـب  بهـذه  المربيات إلمام ويعود التعلم، موضوعات  بعض في  تكرار إلى إشارة هناك أن حتى
 الموضـوعات  فهـذه  ذاته، حد في المكون األستاذ إلى واحتياجاته المدرسة قبل طفل تعلم تخص التي
 علـيهم  سـهل  مما أكثر وبتعمق بل تخصصه، كان مهما بالجامعة النفس علم طلبة يدرسها التي نفسها
  . المواد من النوع هذا تلقين
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 أسـلوب  اسـتخدام  كيفية: وهي متوسطة تقديرات نالت التي البنود عن أيضا  الدراسة كشفت قد و  
 بـين  ترابطال ينعدم أنه إلى أشرن كما المصطلح، هذا تعرف ال من بينهن من فهناك ،الذهني العصف
 بحتـة،  نظريـة  بطريقة درست الذكر السابقة المهارات كل أي ،الميداني التربصو التربوية المقررات

 افتقاد هو والسبب جدا، ضعيفين المكون لهذا والتطبيقي النظري بين والترابط التكامل درجة أن   وأي
 درس مـا  استغالل وغياب النظرية، الدراسة أثناء نهائيا غابت التي  العملية للخبرة المكونين األساتذة
  . التطبيقي التربص في نظريا
 طبيعـة  أن إلى يعود والسبب ضعيفة تقديرات نالت بنود وجود عدم هو الجانب هذا يميز ما أن أي
 تلقـين  فـي   مجهودا األساتذة بذل وقد كتخصص، النفس بعلم عالقة لها مواد كلها هنا المدرسة المواد

 علم تخصص في الجامعية دراستهم  طبيعة بحكم  النظرية الناحية من الجانب بهذا المتعلقة المعلومات
 المـواد  أكثـر  أن) 14(و) 13( رقم الجدولين ينهيب ما وهذا وحيوية، مناسبة مواضيع أنها كما النفس،
 البيـداغوجيا  أما ، الميداني والتربص النمو النفس علم مواد هي المتكونات منها استفادت ووالتي أهمية
 أكثر حياتهن في كثقافة منها استفدن أنهن المقابلة في أشرن كما متوسطة، منها االستفادة فكانت العامة
  . األطفال رياض ميدان من

 وللمواضيع التكوين لمرجع قرائتنا خالل من أنه نجد النظرية من أما المتكونات نظر وجهة من هذا
 الـدول   بعـض  مع يتفق ما وهذا كبير، ساعي بحجم حظى الذي الجانب أنه نجد الجانب بهذا المتعلقة
  . ومصر واليابان فرنسا مثل المقارنة
 تخطـيط  فـي  الرئيسية مهمتها تتمثل والتي المربية عمل في الرئيس المحور يعتبر الجانب  هذا إن
 المحـور  هـذا  ضمن مدرجة المهام بهذه الصلة ذات المواضيع كل فنجد األنشطة برامج وتقويم وتنفيذ

 برنـامج  تنفيـذ و ،تخطـيط  ،التقـويم  ،األنشـطة  تحضير ،التدريس طرق السلوكية، األهداف ،التعلم(
  )   ألخ...لألنشطة
 النظـري  الجانب بين والترابط والتناسق التكامل غياب هو أيضا الجانب هذا في يعيب ما يبقى لكن

  . الميداني التربص واقع حول حديثنا في سِنؤكده ما وهذا والتطبيقي
  
  : ما مدى رضا أفراد العينة حول البرنامج  بشكل عام  -4-6

و هو تقدير عال ،  3053نجد أن متوسطه ) 1(و تحديدا البند رقم ) 22(بالرجوع إلى الجدول رقم 
داللة على رضا المتخرجات عن البرنامج عموما بالرغم من النقائص ، فمجرد حصولهن على شهادة 

، فالبنسبة لهن تقني سامي في التخصص تسمح لهن بالولوج إلى عالم الشغل في مهنة هن يرغبن بها 
، خاصة عندما وجدن أن العمل برياض هارات الالزمة الشهادة تعني لهن الكثير أكثر من اكسابهن الم

  .األطفال غير مرتبط باألمور المدرسة بالمعهد ، فالمهارة تكتسب عن طريق الخبرة 
  .كما يبين الجدول أيضا مستوى الرضى إذ عمل البرنامج على اكسابهن أخالقيات مهنة المربية 
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 مربيات الطفولة األولى  ؟ما هي نقاط  القوة  والضعف  في برنامج  -4-7

فلقد أتفقت المتكونات على أن أهم نقاط ضعف البرنامج عـدم ربـط التطبيقـي    بالنسبة لهذا السؤال ، 
بالنظري ، و عدم توفر الموارد و التجهيزات و نقص اإلمكانيات و الكتب و  هذا موضح في الجدول 

  .النظرية  ، أما نقاط القوة هو غزارة البرنامج بالمعلومات) 22(رقم 
 إلـى  الدراسية المواد تفتقر  توصلت والتي) 1990( الغفور عبد: من كل نتائج مع النتيجة هذه تتفق و

 ربـط  مـن  الطالبـة  يمكن ال مما والمهني، والتخصصي الثقافي اإلعداد جوانب بين والتكامل الترابط
 ،العمليـة  التربية جدية بعدم تقول التي) 1988( حسان دراسة - التطبيقية، بالجوانب النظرية المعارف

 الطالب مساعدة في نقص  إلى بها توصل والتي ) Davies et Pollintz( بوليتزو دافيتس دراسة كذاو
 اإلعـداد  إلـى  البرنامج وميل التكامل إلى التربوي اإلعداد مواد افتقرت بالتطبيق، النظرية ربط على

 الوقـت  كفايـة  عـدم . المواد بعض محتوى في والتكرار التطبيقية العملية الجوانب وضعف النظري
 قبـل  التـدريس  مواقـف  يعيشـون  الطالب جعل على البرنامج قدرة عدم العملية، للتربية المخصص
  . الميدانية الممارسة

 

  الطفولـة  تربيـة  برنـامج   يستوفي  درجة أي إلى وهو:  الثالث بالسؤال المتعلقة النتائج
  : العالمية المعايير المهني التكوين معاهد في األولى

  
  :ما يلي  اتضح ) 23(للجدول  تحليلنا من خالل  

و هذا من  تضمين بنامج  تخصص تربية الطفولة األولى للمعيارين األول و الثاني -1
، و كـذا  ) 4الملحق رقم (في مواد علم النفس النمو و كذالك دراسة المحيط  ة خالل المواضيع الوارد

االستبيان حول إلمامهن بكل ما له عالقة بخصائص نمو الطفـل و احتياجاتـه    إجابات المتكونات على 
من مختلف جوانبها ، كما نجده بارزا في مهام المربية و التي تتمحور في التفاعـل مـع األطفـال و    

  .األسر
، بينما ال يوجد و هذا جلي في مواضيع مادة المنهجية تضمن البرنامج العنصرين األول و الثاني  -2

  .ضوع له عالقة بالعنصر الثالث أي مو

  التعليم  و التعلمالتعليم  و التعلم: : المعيار الرابع المعيار الرابع 

   مادة البيداغوجيا العامة كل ما له عالقة بالتعليم و التعلم  و لهذا تحققت العناصر  ت مواضيع تضمن
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  أن تصبح مهنيةأن تصبح مهنية: : المعيار الخامس المعيار الخامس 

المتكونات حول رغبتهن  تحقق هذا المعيار من خالل استجابات) 16(نالحظ  من خالل الجدول رقم 
  .في امتهان مهنة مربية الطفولة األولى 

  نظام التقويم نظام التقويم : : السادس السادس المعيار المعيار 

أن نظام التقويم المتبع في المعهد يقتصر على امتحان كتابي  ز المعدل العام للثانوية و هذا غير كاف 
  .للتأكد من أن المترشحة قادرة على العمل مع األطفال 

  خبرات الميدانيةخبرات الميدانيةالال: : السابع السابع المعيار المعيار 

، فمادة التربص الميداني ورد إسمها فقط في المقرر و عدد الساعات  لم يتحقق هذا المعيار   --
  المخصصة لها ، بينما لم يرد كيفية التخطيط لها و ال تنفيذها  

  ::تنوع المتعلمينتنوع المتعلمين: : الثامن الثامن المعيار المعيار   --

  .تضمن البرنامج  هذا المعيار من خالل موضوع الفروق الفردية -

  ::  التنمية المهنية ألعضاء هيئة التدريسالتنمية المهنية ألعضاء هيئة التدريس: : التاسع التاسع المعيار المعيار 

رياض  كل األساتذة  هم أساتذة غير دائمين فليس لديهم خبرة ال في التخصص و ال في ميدان -
األطفال و هذا ما أثر كثيرا على تنفيذ البرنامج خاصة من الناحية التطبيقية ، فكل المواد قدمت 

 .على شكل نظري 

  ::اإلدارة والمصادر والموارداإلدارة والمصادر والموارد: : المعيار العاشرالمعيار العاشر

، فال تجهيزات و ال مختبرات و ال  لم يتحقق هذا المعيار و فقا ألراء األساتذة و المتكونات  -
مواد أولية لتنفيذ األشغال اليدوية و الرسم و الموسيقى و صحة ووقاية وأمن كلها درست بشكل 

 .نظري و ال و مكتبة 

  ::تدريسية متعددة تدريسية متعددة استراتيجيات استراتيجيات : :   المعيار الحادي عشر المعيار الحادي عشر 
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نظرا لعدم توفر التجهيزات و الوسائل لتطبيق ما جاء في البرنامج ، غلب على الحصص  -
 .عنصر التلقين في معظم األحوال 

  ::الدافعية و إدارة الصفالدافعية و إدارة الصف::  المعيار الثاني عشر المعيار الثاني عشر 

من خالل استجابات المتكونات  فإن هذا العنصر قد  تحقق نظريا ، ألنه لم تتح لهن الفرصة   -
 .لتجريب ما درسنه في المعهد على أرض الواقع 

-  

  :االتصال و التكنولوجيا:المعيار الثالث عشر 
ديمة ، و بالرغم من وجود مادة االتصال في البرنامج  إال  أنه اقتصر على طرق االتصال التقليدية الق

  .ال موضوع حول االتكنولوجيا و استعمالتها في عملية االتصال 
  

 تحليل خالل من    نظري إطار أو نموذج البرنامج يتبنى أن :المعيار الرابع عشر  
 المسؤولين( البرنامج في المعنيين مع أجريت التي المقابالت خالل ومن ناقدة، قراءة  البرنامج وثائق
 واضح منطق أو فلسفة عن يفصح نظري إطار إلى يستند ال البرنامج أن تبين)  وأساتذة المعهد في
 التدريس، هيئة أعضاء أساتذة، متكونات،(  العالقة ذات األطراف جميع افتقاد إلى أدى ما وهذا

  .  البرنامج توجهات حول المشتركة الرؤية)  المعهد مسؤولي
  

  : مناسبة تعليمية أهداف للبرنامج يكون أن: الخامس عشر  المعيار
 التكوين هو ووحيد واحد عاما هدفا هناك أن تيين وتحليلها، البرنامج وثائق قراءة خالل من

 سياسة يتبنى البرنامج وألن موضوع، كل أو مادة بكل الخاصة األهداف ذكر غير من للمربية، المهني
 تحققها، أن المربية على يجب التي الكفاءات من مجموعة فيه وردت قد الدليل فإن بالكفاءات، المقاربة
 المواد بعدد مقارنة شاملة وغير مباشرة، بالموضوع ارتباطها لعدم واضحة غير  عامة لكنها

  . والمواضيع
  : البرنامج توازن:  السادس عشر المعيار

 أن نجد) تربوي أكاديمي، ثقافي،( مكونات ثالث له أن نجد البرنامج وثائق تحليل خالل من
 من كبير بجزء استأثر إذ منه، العملي الجانب خاصة األخرى المكونات على طغى قد التربوي المكون
) .  بالمائة 20(بـ الثقافي الجانب ثم)  بالمائة 30( األكاديمي الجانب يليه) بالمائة 50( البرنامج وقت
 بطريقة وإجرائه البرنامج دليل في الميداني التربص تنفيذ وإجراءات كيفية توضيح ولعدم أنه غير
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 النظري الطابع عليه غلب قد تكوينهن اعتبرن فإنهن ومتكونات أساتذة المعنيين رأي وحسب عشوائية،
  . النظرية الحصص في درسنه ما لتطبيق الفرصة لهن تتح ولم الثالث المجاالت في

  
  : التماسك:  السابع عشر  المعيار

 عدم أن تبين  المؤطرين األساتذة استجابات من عينة وتحليل البرنامج وثائق تحليل خالل من
 كمواد المقررات وظهرت والتنظيم للتكامل المحتوى افتقاد إلى أدى للبرنامج خاصة أهداف إدراج
 من األساتذة من هناك بل الدراسية، وبمادته به  خاصة أهداف أستاذ لكل وكان بينهما، رابط ال منفصلة
 والتقويم التدريس أساليب بدت كما ، منه، الهدف إلى شارةاإل دون مباشرة الموضوع تدريس في يدخل
  . ككل البرنامج تماسك عدم إلى يؤدي أمر وهذا األهداف، غياب مع خاصة تقليدية
  : المعنى ذات المعرفة: الثامن عشر  المعيار

 كم على يعتمد البرنامج أن تبين/  أساتذة/  المتكونات مع أجريت التي المقابالت خالل من
 وظهرت كلية، غير مجزأة معرفة البرنامج طرحها التي المعرفة أن كما منها، وينطلق المعرفة

 تدبرها إلى تقودهن ال تقليدية بطريقة للمتكونات وقدمت بينها رابط ال منفصلة دراسية كمواد المقررات
 المتكونات تلجأ لذا لها، المعرفية البنية على تأثيرهن أو لها، فهمهن على يدل فكري نسق في وبنائها
 قدرتهن عدم هو دليل وأكبر االختبار، بانتهاء المعرفة هذه نسيان ويتم فهم، دون واالستظهار للحفظ
 على سلبا انعكس ما وهذا الطرفين بين الرابط إيجاد لعدم الواقع أرض على درسنه ما تطبيق على

 في المؤهالت غير المربيات مساعدات على عملهن انحصر أين الميداني التربص فترة أثناء أدائهن
  . أكثر ال فقط األطفال رياض
  : التنوع:  التاسع عشر المعيار

 لألهداف البرنامج الفتقاد نظرا أنه اتضح واألساتذة، المتكونات مع أجريت التي المقابالت خالل من  
 المتكونات لتقويم كأسلوب االختبار وعلى المحاضرة، هو تقليدي تدريس أسلوب على يقتصر فالبرنامج
  . التنوع لخاصية البرنامج افتقد هنا ومن مستوياتها، أدنى في المعرفة على يعتمد والذي

  
 واألدائي، االنفعالي على المعرفي الجانب كغلبة غيرها على البرنامج جوانب من جانب غلبة أن  إال    

 كما البرنامج، توازن بمدى نشكك يجعلنا أمر والمهني، الثقافي المكونين على األكاديمي المكون وغلبة
 لـم  بمكوناته البرنامج أن القول يمكن وبذلك التماسك، معيار عن الحديث عند هام، مطلب التوازن أن
  .أيضا التماسك معيار يحقق لم البرنامج بأن  االعتقاد يمكن كما التوازن، معيار يلب
 تـدبرها  إلـى  المربيات/ المتكونات تقود ال كلية غير مجزأة البرنامج يطرحها التي المعرفة أن كما    

 التدريسية أدائهن في المعرفة هذه يطرحن فإنهن ثم ومن لها، فهمهن على دالة فكرية أنساق في وبنائها
  . المعنى ذات المعرفة معيار يحقق لم البرنامج بأن القول يمكن ،لذا بها تعلمنها التي ذاتها بالصورة
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 واألسـاليب  التدريسـية  األسـاليب  بتنـوع  كبير حد إلى مقترنة الفردية الفروق مسألة كانت لما و    
 القـائمين  اقتصار منطلق من الفردية الفروق ومراعاة التنوع معياري يحقق لم البرنامج فإن التقويمية،

 األسـاليب  من جملة وعلى األوقات، أغلب في المحاضرة هو واحد تدريس أسلوب على البرنامج على
  .األساليب هذه في األكبر النصيب لها التي االختبارات وأشهرها التقويمية

  :  الخالصةا
 وزارة تبنته الذي األولى الطفولة تربية برنامج  أن القول نستطيع الدراسة للنتائج مناقشتنا خالل من    

 المسـتوى  إلـى  يرقـى   ال بـالجزائر  المهني التكوين معاهد في والمطبق المهنيين والتعليم  التكوين
  : مثل المعايير أهم تلبية من يتمكن لم ألنه نظرا أولى  طفولة مربيات لتخريج المطلوب

 يكون وأن المناسبة التعليمية أهدافه للبرنامج  تصوغ ولم النظري، وإطاره البرنامج رؤية وضوح عدم •
 إلى أدى مما ضوئها، في حوكم التي العالمية  العالمية تلبية  على يعمل ولم ومتنوعا ومتماسكا متوازنا
 النظـري  ربـط   مـن  المتخرجـات  تمكن وعدم ناحية من البرنامج مواد مختلف بين التكامل ضعف
 . بالتطبيق

 . القبول  سياسة في موضوعية معايير تطبيق عدم •

 والجانـب  التربـوي  والجانـب  الثقـافي  الجانـب :  جوانب  ثالث من يتكون البرنامج أن من بالرغم •
 بنـاء  فـي  دوره  من بالرغم الثقافي المكون لمواد أهمية  من تقليل هناك أن الحظنا لكن  التخصصي
 بالمعلومـات  والتخصصـي  التربوي الجانبين وإزدحام المعارف، بمختلف وتزويدها المربية شخصية
 . تكوينهن على المتربصات رضا عدم إلى أدى مما التطبيقية حساب على النظرية

 القواعـد  وضـوح  وعـدم  األطفـال  رياض قلة بسبب الميداني للتربص المخصص الوقت كفاية عدم •
 . المربية ممارسة فعالية على سلبا أثر مما العملية الممارسة في األساسية

  األطفال رياض ميدان في المختصين األساتذة انعدام •

 , لألنترنت وقاعة خاصة مكتبة وكذلك واألجهزة والورشات التدريسية والمعينات الوسائل انعدام •

 . والمحاضرات اإللقاء طابع عليها يغلب التدريس أساليب •

 . فقط الكتابية االختبارات في التقويم أساليب انحصار •

 . نظري طابع ذات البرنامج في الدراسية المواد •

 ال ممـا  والمهني، والتخصصي الثقافي اإلعداد جوانب بين والتكامل الترابط إلى الدراسية المواد تفتقر •
 . التطبيقية بالجوانب النظرية المعارف ربط من الطالبة يمكن

 .األطفال رياض مجال في المختصين غير من التدريس هيئة أعضاء من كبيرة نسبة هناك •

 ضمانا وذلك شامل نحو على فيه النظر إعادة إلى والحاجة اإلعداد برنامج ضعف النتائج أكدت هنا من •
  . األطفال رياض مرحلة مسؤوليات مواجهة على القادرة المعلمة إلعداد
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 التقـويم   مستويات جميع في  ضعفا يعاني المهني التكوين بمعاهد األولى الطفولة تربية برنامج أن أي
  .المطلوب المستوى دون مربيات تخريج إلى أدى مما بها، قمنا التي

  
ــ ــالتوصـــ يات يات التوصـــ

ــات ــاتواالقتراحــ واالقتراحــ
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 االقتراحاتو التوصيات

  :  التالية التوصياتو المقترحات تقديم يمكن فإنه للنتائج السابقة المناقشة ضوء في    
 .المتكونة  أداء على يركز نظريا إطاراو مناسبة تربوية فلسفة األولى الطفولة تربية برنامج يتبنى أن .1

 ،الجـودة  معايير على تركزو الحاجات من تنطلق المبكرة الطفولة تربية ببرنامج خاصة أهداف تطوير .2
 تفهـم  حيـث ) المعرفية،الوجدانية،األدائية( الثالث المجاالت على متوازنة بطريقة األهداف تتوزع أن

 مـن  جملـة  مـادة  كل تحقق أنو تطبيقها على القدرة لديها تكونو العلمية المادةو النظريات  المتكونة
 أساسـا  السـابقة  المقـررات  تكـون  المقررات من أعلى مستوى من  المتكونة تنتقل حينو ،األهداف
 . NCATE منظمة أقرتها كما بالمائة 20 عن التداخل هذا يزيد أن دون الالحقة للمقررات

 األطفال برياض العمل طريقة خالله من يوضح)  الميداني التربص( العملي التدريب لمادة ملمح وضع .3
 . األطفال رياض مجال في متخصص بتطبيقه يقومو

 الحقيقيـة  األدوار األهـداف  تعكس بحيث الميدان مع األولى الطفولة مربيات إعداد برامج تتواصل أن .4
 . الميدان حاجاتو أدائهنو المربيات من المطلوبة

 قـدراتهم و المربيـات  ميـول  بمراعـاة  ذلكو الفردية للفروق الالزم االهتمام األهداف تولي أن .5
 مـن  تشتق أن األهداف صياغة عند نقترح كما. التعليمية أنماطهمو لديهم التفكير مستوياتو إمكاناتهمو

  ،المربيات/  المتكونات احتياجاتو طبيعة  ،اإلسالمي العربي الجزائري  المجتمع طبيعة:  هي مصادر
 القدرة وتجديد ،المالحظة دقة ،البديهة سرعة ،المشكالت حلو ،التفكير على القدرة مثل المعرفة طبيعة
 وابتكـار  ،الروضـة  فـي  المتوفرة التعليمية األركان في المتضمنة األنشطة تجديد مثل االبتكار على

 اقتراحـات  ،للطفل المقدمة الخبرة لموضوع المناسبةو األطفال قدرات لتنمية المناسبة التعليمة الوسائل
 معـدي  واتجاهـات  األطفـال،  رياضو النمو نفس علمو المبكرة الطفولة تعليمو تربية في المختصين
 . وتنفيذها إعدادها في والمشاركين والمدرسين التربوية والبرامج المناهج

 خالل من ،والنفسية والشخصية والعقلية البدنية الشروط فيهن تتوافر   مربيات اختيار فى الدقة مراعاة .6
 اختبـار   إلـى  إضـافة  ،المختلفـة  الشخصية جوانب على بها التريز يكون مقننة مقابلة اختبار إجتياز
 االتجاهـات و الميـول  تقيسو التفكير من عليا مستويات تقيس االختبارات هذه أن مراعاة مع القدرات
 فـي    كتابية اختبارات القدرات اختبار يتضمن أن نقترح كما ،األطفال مع العمل في الرغبة من للتأكد
 التواصـل  على المتكونة قدرة لمعرفة  مهارية اختباراتو البيئية التربية وو الرياضياتو العربية اللغة
 . اليدوية األشغال ببعض القيامو
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ــام .7 ــداد االهتم ــافي باإلع ــث الثق ــاالت يتضــمن بحي ــة مج ــة المعرف ــة( المختلف  ،اللغوي
 طرحهاو الساحة على الموجودةو المجتمع تشغل التي القضايا أهم يتناول كما ،)الدينية،والعلمية،األدبية

 مـن  تمكنها بدائلو  حلول عن البحثو تقييمهاو تحليلهاو شرحها مع ،الدراسية للمواد توليدية كمفاهيم
 مسـاعدتها و شخصيتها تنمية لغرض  مجتمعها إلى االنتماء لديها تعززو  معه التفاعلو واقعها معايشة
 . المعرفة مجاالت مختلف في المبادئو المفاهيم اكتساب على

 هناك ليكون الواقع أرض في موجود هو عما تعبر أساسية مفاهيم األكاديمي اإلعداد جانب يتضمن أن .8
 .يدرس لكلما تطبيقي جانب

 داخـل  المصـغر  بـالتعليم  يسمى ما أي تربوية مختبرات في التدريب العملي التدريب يسبق أن يجب .9
 الـذي  المـدرب  أن حيث ،المهنة أساسيات من التمكنو المالحظة  على المتكون يساعد بحيث ،المعهد
 بقضـاء عـدد مـن     مختبـرات  في المصغر التدريس يتبعو ،صحيح أدائه أن يتأكد المختبر في يدربه

 مدى على حقيقية مواقف في خبير معلم مالحظةو الميدان إلى نزوله إي المشاهدة في الميدانية الساعات
 بيانـات  مـن  جمعـه  مـا  كل توثيقو تحليلها و مالحظاته تسجيل ذلك يتضمنو ،كامل دراسي فصل

 فـي  التطور لمتابعة مشرفين إشراف تحت ويكونكمربية مساعدة  التدريس في المشاركةو معلوماتو
  : وهما أدائه

 . التخصص في عالية أكاديمية علمية خلفية لديه الميداني التربص على مشرف •

 توجيـه و إدارة علـى  يقوم بحيث ،بالتطبيق النظرية ربط على يساعد المعهد في المتكونة على مشرف •
 االختصـاص  جهـات  مع التواصل عمليات في يساهمو العمل سير يتابع حيث العملي التدريب برنامج

 . الدارس تواجه التي المشاكل حل في المساهمة إلى باإلضافة

 ،األدوار لعب ،الحالة دراسة ،الذهني العصف أسلوب مثل التدريس في الحديثة األساليب مراعاة يجب •
  ،المشكلة حل ،المشروع ،الصفية المناقشات

  هـذا  يكـون  بحيـث  األطفـال  رياض لمعلمات تدرس التى الدراسية المقررات لكافة الشامل التطوير .10
 الحديثة واالتجاهات ،المعاصرة الفعلية االحتياجات ضوء فى التطوير

 الحديثة التدريس بأساليب االهتمام لزيادة الحديثة التعليم تقنيات استخدام .11

 الـرؤى  توحيـد  فـي  عليه االعتماد يتم بحيث األولى الطفولة تربية ببرنامج خاص كامل دليل وضع .12
 . الوطنية المعاهد كل في التكوينية

 والكفايـات  المهنة متطلبات مع تنسجم معايير وفق األولى الطفولة مربيات تقويم ونماذج آليات تطوير .13
 .  لها الالزمة



  المصادر و المراجع

‐ 242 ‐  

 

  
  
  
  
  
  

  واملراجعواملراجع  املصادراملصادر  قائمةقائمة
  
  



  المصادر و المراجع

‐ 243 ‐  

 

   الكتب:  الوأ
 ،عمـان  ،التوزيـع و للنشـر  الفرقان دار،اللعب سيكولوجية) :1979( مرعي توفيق ،بلقيس أحمد -1

 .األردن

 الفكـر  دار ،المراهـق و للطفـل  المتكاملوللنم مدخل ،الحركيوالنم) : 1999(راتب كامل أسامة -2
 .القاهرة ،العربيى

 األسـكندرية  مركـز  ،الطفولـة  مصطلحات موسوعة) : 2005( الكافي عبد الفتاح عبد إسماعيل -3
  ،للكتاب

 ،اإلتصال االجتماع علم مخبر ،دليو فضيل ترجمة ،البرامج تقويم منهجية): 2001( مارتن ألفيرا -4
 .قسنطينة منتوري جامعة

 المسـنين  مرحلـة  إلـى  الجنـين  مرحلة من اإلنسانونم):   1990( حطبوأب فؤاد ،صادق آمال -5
  األنجلو مكتبة ، لقاهرة،ا

 ،التوزيـع و للطباعـة  الرسـالة  مؤسسة ،النفس علم في دراساتو بحوث) : 2001( األحمد أمل -6
 .لبنان ،بيروت

 األردن ،عمان ،التوزيعو للنشر صفاء ،دار)2005( ختلةوأب عمر إيناس -7

 النشـر و للطباعـة  العزيـز  دار ،األطفال رياض في الخبرات منهج) : 1988(نوارجوأب بسيوني -8
 .ظبيوأب

 ،المسيرة دار ،الروضة لطفل الرياضيةو العلمية المفاهيم تنمية): 2008( بطرس حافظ بطرس -9

 .الجزائر ،الجامعية المطبوعات ديوان ،التعليمو التربية أصول) : 1990( رابح تركي - 10

 المؤسسـة  ،التكنولوجيـة  العلميـة  الثـورة و العربـي   المعلم تكوين) : 1986(  بشارة جبرائيل - 11
 .الجامعية،مصر

 الكتـاب  دار ،األشـرف  طـارق :ترجمـة   ،الروضة طفل سيكولوجية) : 1995( كالفي جبريل - 12
 ،الكويت،الحديث

 مجـدالوي  دار ،األطفال رياض في المرشد) : 2001( عدس الرحمن عبد محمد ،ميزروأب جميل - 13
 .األردن ،عمان ،التوزيعو للنشر

 الصـفوف  حتىو المزرعة قبل ما مرحلة في المبكرة الطفولة تعليمو تربية) : 2005(برور جوان - 14
 .عمان ،التوزيعو للنشر الفكر دار األولى،

 للنشر األهلية ،البكر للتعليم إيمان مركز ترجمة،الصغار األطفال مع العمل) : 2006( هير جودي - 15
 ،األردن ،عمان التوزيعو

 .القاهرة ،الكتب عالم ،المراهقةو الطفولةوالنم النفس علم) 1990( زهران السالم عبد حامد - 16

 ،عمـان  ،المسسـيرة  دار،الفلسفية جذورهو المعاصر التربوي الفكر)  : 2007( طه جميل حسن - 17
 2007،األردن
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 المصـرية  لـدار  ،النفسـية و التربويـة  المصطلحات معجم) : 2003(النجار زينب،شحاتة حسن - 18
 .اللبنانية

 المعلـم و الجـامعي  للطالـب  التربـوي  النفس علم): 2007(  الخالق عبد رياش،زهريةوب حسين - 19
  ،الممارس

 األردن ،عمان ،المسيرة دار ،المعرفي التعلم)2007( رياشوأب محمد حسين - 20

 للطباعـة  الصفاء دار ،تطويرهاو الطفل تربية برامج تخطيط) : 1999(العناني الحميد عبد حنان - 21
   النشرو

 الطفولـة  فـي  األخالقيـة و االجتماعيـة و الدينية المفاهيم تنمية) 2005( عناني الحميد عبد حنان - 22
  .األردن ، عمان ، الفكر دار ،المبكرة

 الجامعي،اإلمـارات  الكتـاب  دار  ،التدريب إلى اإلعداد من المعلمين تكوين) : 2007( طه خالد - 23
 .المتحدة العربية

 .اهللا رام ،التوزيعو للنشر الشروق دار ،التربية في أساسيات) :  2004( الطراونة يوسف خليف - 24

 مكتبـة  ،الريـاض  الريـاض،  ،العمليـة  التربيـة  في الطالب دليل): 1979( على محمد الخولي - 25
 .الخريجي

 .الجزائر ،الوطنية التربية وزارة) :  2004(  التحضيرية للتربية التطبيقي الدليل - 26

 .األردن ،عمان ،التوززيعو للنشر المناهج دار ،التربوي التقويم) : 2008( الحريري رافدة - 27

 ،الحـديث  الجـامعي  المكتب دار ،المراهقةو الطفولة نفس علم) : 1997(القذافي محمد رمضان - 28
 .األسكندرية

 طفل تربية في دراسات سلسلة السوفياتي، االتحاد في الروضة طفل تربية): 1991( الخطيب رناد - 29
 .القاهرة ، للكتاب العامة المضرية لهيئةقبال

 مصر، العربية، النهضة دار ومنهاج، واقع األطفال رياض) : 1987(  الخطيب يوسف رناد - 30

 الملـك  جامعة – التدريس وطرق المناهج قسم - التربية كلية: ماجستير رسالة  األطفال، رياض - 31
 سعود

  األردن ،عمان ،التوزيعو للنشر الفكر دار ،1ط ،جمال مسعد رياض - 32

 ،التوزيـع و للنشر الثقافة دار ،تطويرهاو الطفل برامج تخطيط) : 1990( وآخرون أحمد الزبادي - 33
 . عمان

 للنشـر  الثقافـة  دار ،تطويرهـا و الطفـل  تربيـة  برامج تخطيط) 2001( آخرونو أحمد زبادي - 34
  ،التوزيعو

 دار ،النفسـية و التربويـة  األسس ،المعلمين تأهيلو إعداد ،)2009( الضبعاتوأب اسماعيل زكريا - 35
  ،الفكر



  المصادر و المراجع

‐ 245 ‐  

 

 .القاهرة،العربي الفكر دار،لألطفال العلمية المفاهيمونم) :2005( صادق يسرية ،الشربيني زكريا - 36

 .القاهرة،الكتب عالم ،الطفل دراماو مسرح) : 2007(المنعم عبد محمد زينب - 37

 العالميـة،  المتغيـرات  ضـوء  في المعلم لتكوين مستقبلي تصورونح): 1988(الدين نور ساسي - 38
  المنظمة

 النشـر و للطباعـة  الفكـر  دار ،المدرسـة  قبل طفل برامج) 2001( أبوطه منى عريفج، سامي - 39
 عمان ،التوزيعو

  العالج،و الوقاية التشخيص، والمراهقين لألطفال النفسية االضطرابات) :  2003( رياض سعد - 40
 . القاهرة ،الكتاب عالم التربوي، الفكر تطور) :  1998( احمد مرسي سعد - 41

 .المسيرة دار ،المدرسة قبل ما أطفال برامج): 2008( بهادر على محمد سعدية - 42

 ،عمان،والتوزيع للنشر الشروق دار التربية، مبادئ في المرجع) :  1993(  التل سعيد - 43

  .للكتاب األسكندرية مركز ،األسكندرية ،الطفل مع التعامل فن): 2001(الباقي عبد محمد سلوى - 44
  ورقة التقليدية غير التربوية التجاربو النظم لبعض دراسة):1981( حربي خيري سمير - 45
 ،األردن ،عمان ،المسيرة دار ،األطفال رياض إلى مدخل) :2007( بدر  سهام - 46

  لمرحبة المتخصصة المعلمة إلعداد المتبعة التعليم نظم عن مقارنة دراسة):  1981(بدر سهام - 47
 .الكويت ،الفالح مكتبة،الطفولة مجال في التربوي الفكر اتجاهات):  2004(بدر سهام - 48

 قبـل  طفـل  تربية في والتطبيق النظرية بين ما الطفل تربية أساليب):  2002(أحمد كامل سهير - 49
  للكتاب األسكندرية مركزالمدرسة،

 اللبنانيـة،  المصـرية  الدار المدرسة، قبل طفل تربية في الحديثة االتجاهات) : 2003(بدران شبل - 50
  القاهرة

 .مصر ،الجامعية المعرفة دار األطفال، رياض معلمة): 2007(بدران شبل - 51

 اللبنانيـة  المصرية الدار ،األجنبيةو العربية الدول في األطفال رياض نظم): 2002(بدران، شبل - 52
 . القاهرة

 ضوء في تنميته ،إعداده العشرين،و الواحد القرن معلم):2001( سعيد أحمد أحمد، محمود شوقي - 53
  التوجهات

 – عمـان  التوزيـع و للنشـر  العلمية اليازوري دار) : 2007( عامر محمد الرؤوف عبد طارق - 54
 األردن

 ،عمـان  ،الفكـر  دار ،تدريسها طرقو العلمية المفاهيم تنمية ،)2004( سالمة أحمد العزوأب عادل - 55
 . األردن

  ،القاهرة  ،المراهقو الطفلونم سيكولوجية في نظرية اتجاهات) : 1991( محمد اهللا عبد عادل - 56
 األردن،أسامة،عمان دار،الحديث التعليم واستراتجيات المعلم):2008(الصيفي عاطف - 57
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 .األردن ،عمان المسيرة دار ،الطفل تعلم بيئة تنظيم) 2007( فهمي عدلي عاطف - 58

 .األردن ،عمان ،المسيرة دار ،الرضة معلمة)  2004(فهمي عدلي عاطف - 59

 للنشـر  الشروق دار ،العلوم تدريس واستراتجيات البنائية النظرية) :2007((زيتون محمود عايش - 60
 .األردن ،التوزيع،عمانو

 .االردن ،عمان التوزيعو للنشر وائل دار،العملية التربية،)2004(،صالح الرحمن عبد - 61

 .األردن ،عمان ،الجامعي الكتاب دار ،التربوي النفس علم) : 2002(الزغلول الرحيم عبد - 62

 .الروضة معلمة إعداد قضية) : 1989( شفشق،  محمود الرزاق عبد - 63

 الفكر،عمـان  دار ،تنميتهو تدريبه ،المعلم إعداد):2005( حوالة محمد مصطفي،سهير السميع عبد - 64
 .األردن –

 .األردن ،عمان الجامعي الكتاب دار ،تربيتهو الطفل النفس علم) : 2001( جادو العزيز عبد - 65

   ،الوسطىو القديمة العصور في التربوي الفكر تطور) : 2004( شيحة التواب عبد المجيد عبد - 66
 المصرية النهضة مكتب ،القاهرة ،الحضارةو التربية ،)1967( الرحيم عبد المجيد عبد - 67

  .األردن عمان ،التوزيعو للنشر الفرقان دار ،التربوي النفس علم) : 1983( نشواتي المجيد عبد - 68

 .البيداغوجية الوثائق مركز ،)2009( هدواس المجيد عبد - 69

 .قطر الدوحة، ،العلومو للتربية العربية - 70

 الفكـر  دار ،المبكـرة  الطفولـة  في الرياضيةو العلمية المهاراتو المفاهيم): 2009( خليل عزة - 71
 .القاهرة ،العربي

 ،عمان ،للنشر الفكر دار ،الطفولة سيكولوجية) : 1999(الحسن هشام النمر، عصام سمارة، عزيز - 72
 .األردن

 .األسكندرية ،الجامعة شباب مؤسسة ،النمو النفس علم) : 2006(سرية نور عصام - 73

 2008،302،محمد سهير ،أحمد مايسة ،كفافي الدين عالء - 74

لدى طفـل   االنفعالي االرتقاء) : 2008(  سالم محمد مايسة ،النيال أحمد كفافي،مايسة الدين عالء - 75
  الروضة ، 

 .القاهرة ،العربي الفكر دار،العملية التربية دليلو إعدادهو  المعلم اختيار) :  1996(  راشد علي - 76

 .العين ،الجامعي الكتاب دار ،المراهقةو الطفولة نفس علم) : 2004( الهنداوي فالح علي - 77

 .األردن ،عمان

 و للنشـر  المسـيرة  داراألطفـال،  رياض مناهج بناء اساسيات): 2004( محمد إبراهيم عواطف - 78
 .األردن عمان ، التوزيع و الطباعة

 لبنان عويدات،بيروت، منشورات المعلمين، إعداد) 1995(مياالرية غاستون - 79

 ،للكتاب األسكندرية مركز ،التربوي الفكر أعالم من):  2000( متولي بسيوني فؤاد - 80
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 القاهرة ،للكتاب العربية الدار،االرتقائي النفس علم في مقدمة) 2003( علوان فادية - 81

 للكتاب االسكندرية مركز التربوي، االجتماع علم ،)1997.(الجوالني عمر فادية - 82

 .القاهرة،الفكر عالم التثقيف،و الرياض بين األطفال رياض) : 1989(اللقاني فاروق - 83

 و للنشـر  الهـالل  دار،التربـوي و النفسي القياس إلى مدخل: 1991آخرونو السالم عبد فاروق - 84
  الرياض ، 1ط ، التوزيع

 الوفـاء  دار ،المعلمين إعدادو العملية التربية دليل،)2002( الحفيظ عبد األمين ،دندش مراد فايز - 85
  األسكندرية ، لدينا

 دار ،واقـع  منهـاج،  مشـكالت،  ،نمو ،المدرسة قبل طفل سيكولوجية): 2008( كركوش فتيحة - 86
 .القاهرة النهضة

 ،لألمـام  الطريق المبكرة الطفولة سنوات في التعلم دعم): 2005(جوزيف جينفر ،هيرست فيكي - 87
 العربية النيل مجموعة ،شاهين بهاء ترجمة

 العلمـي  المـؤتمر   ،المعلم إعداد برامج لتحسين  مقترح نموذج): 1990( الحميد عبد يس قنديل - 88
 :مصر ،األسكندرية ،التدريس طرقو للمناهج المصرية للجمعية الثاني

  .األردن،عمان،المسيرة دار،الطفلولنم النفسية األسس) : 2007( بدير كريمان - 89

 .األردن ،عمان ،الفكر دار ،الطفلونم تقويم) : 2008( بدير كريمان - 90

 القاهرة ،الكتب عالم ،للطفل اللغوية المهارات تنمية) :2000( صادق اميلي بدير، كريمان - 91

   للنشر العلمي المكتب ،الذاتي التعلم بيئةو التعليمية األركان) : 2000( ،صالح محمد محمود ماجدة - 92
 ،مصر ،األسكندرية التوزيعو للنشر العلمي المكتب) :2000( ،صالح محمد محمود ماجدة - 93

 .القاهرة ،ط ب ،التربوية المعارف موسوعة ،):2007(إبراهيم عزيز مجدي - 94

 الدوليـة  المؤسسـة  ،2ط ،3 العدد ،تربوية دراسات سلسلة ،التدريس سلوك:  المفتي أمين محمد - 95
 .القاهرة ،للنشر

  ،التعليمو التعلم عمايتي خالل من التفكير مهاراتو الذهنية العمليات): 2001( جمل جهاد محمد - 96
 .األردن عمان، ،المسيرة دار ،الفاعلين المعلمين صفات) 2007(خطاب صالح محمد - 97

 ،التوزيـع و للنشر وائل دار ،التعليم مهنة في القويم النهج) : 2002( الجاغوب الرحمن عبد محمد - 98
 .األردن ،عمان

 ،التوزيـع و للنشـر  المسـيرة  دار ،األطفال رياض إلى مدخل) : 2001(عدس الرحيم عبد محمد - 99
 .عمان،1ط

 عمـان  ،النشـر و للطباعـة  الفكر دار ،)1999(،مصلح  عارف عدنان عدس، الرحيم عبد محمد - 100
 .األردن

 .األردن ،عمان ،التوزيعو للنشر المسيرة دار ،النمو النفس علم) : 2008( الريماوي عودة محمد - 101
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 .األردن ،الشروق دار ،الطفل نفس علم) : 1998(الريماوي عودة محمد - 102

 ،القاهرة ،المصرية الدار ،)1988( ،العربي المعلم اعداد برامجو سياسات:  غنيمة متولي محمد - 103

 ،عمان ،الفكر داؤ،الروضة طفل أنشطةو برامج)  : 2010( الواحد عبد داليل ،قنديل متولي محمد - 104
 ،األردن

 دار ،المبكـرة  الطفولـة  في المنهج أساسيات) : 2003( بدوي مسعد رمضان،قنديل متولي محمد - 105
 .األردن ،عمان ،التوزيعو للنشر الفكر

 ،األردن ،عمان ،المسيرة دار ،انتاجها تقنياتو التربوية األلعاب) : 2005( الحيلة محمود محمد - 106

   للنشر المسيرة دار ،األولى الطفولة ترية في اإلبداعي المنهاج) : 2003(الخوالدة محمود محمد - 107
 .األسكندرية ،الجامعية المعرفة دار ،األطفال إبداعو الروضة):  1994(منسي الحليم عبد محمود - 108

 للنشـر  الخريجي دار ،الرياض .المراهقةو الطفولة  ،اإلنسانيوالنم) :1996( حسين عطا محمود - 109
 ،التوزيعو

 .عنابة ،مختار باجي جامعة منشورات االجتماعية، التنشئة مؤسسات) : 2006(زعيمي مراد - 110

 .األردن ،عمان ،الصفاء دار ،األطفال رياض إلى مدخل) :2008( الخوالدة مريم - 111

 .لبنان ،العربية النهضة دار ،النمو النفس علم) : 2002( سليم مريم - 112

 الفكـر  داردار ،اإلسـكندرية    .المراهقةو الطفولة: والنم سيكولوجية) :  1983( خليل  معوض - 113
   م 1983 ، 2 ط ، الجامعي

 ،عمـان  الفكر دار  األولى الطفولة احتياجاتو خصائص): 2003( حواشين حواشين،زيدان مفيد - 114
 .األردن

الحاجات التدريبية أثناء الخدمة لمعلمات ، تحديد )2007(منى بنت حمد بن على العواد ،  - 115
جامعـة   –قسم المناهج وطرق التـدريس   -كلية التربية : رياض األطفال،  رسالة ماجستير

 الملك سعود

 .األردن عمان المسيرة دار،المبكرة الطفولة في البيئية التربية) 2007( جاد على محمد منى - 116

ـ  العمليـة  المهـارات ): 2009( بحـري  يونس منى - 117  للنشـر  الصـفاء  دار الحضـانة،  اتلمربي
 .عمان،التوزيعو

  ، األردن الصفاء دار ،الطفل تربية إلى مدخل) : 2008(العليم عبد نازك ،بحري يونيس منى - 118
 .األردن ،عمان ،المسيرة دار،األطفال رياض في األنشطة منهج)2007(حطيبة فهمي ناهد - 119

 .األردن ،عمان ،المسيرة دار،الروضة لمعلمة العملية التربية)2009(حطيبة فهمي ناهد - 120

 ،األردن المسيرة دار ،مهني تدريبي برنامج ،للطفل المهني التفكيرونم) : 2007(قطامي نايفة - 121

 .األردن ،عمان،للنشر وائل دار،الطفل لدى المعرفيوالنم) :1999( الهادي عبد نبيل - 122

 .األردن ،عمان،للنشر وائل دار،الطفل لدى المعرفيوالنم) :1999( الهادي عبد نبيل - 123
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 .القاهرة العربي الفكر دار ،األطفال رياض): 1989( الناشف هدى - 124

 الفكـر  دار ،المبكـرة  الطفولـة  فـي  والتعليم التعلم استراتجيات) : 1997(الناشف  محمود هدى - 125
 .القاهرة العربي،

 عـداد إعداد لبـرامج  الميدانيـة  التربية في المرشد) :  1989(  الحثيلة محمد بنت ماجد بنت هند - 126
  باالسكندرية المعارف منشأة األطفال، رياض معلمات

 ،الجـامعي  الكتـاب  دار ،1ط ،األطفال رياض إدارة) : 2000( الحثيلة محمد بنت ماجد بنت هند - 127
 .العين

 .السعودية المملكة ،العين ،الجامعي الكتاب دار ،األطفال رياض إدارة) : 2000(ماجد بنت هند - 128

 .القاهرة ،العربي الفكر دار ،الروضة لطفل البيئية التربية): 1998(  سالمة وفاء - 129

 ريـاض  ترجمـة  المبدعين، للمعلمين المبكرة الطفولة أنشطة):  2005( وآخرون برجر ياميالس - 130
 األردن ، عمان ، التوزيع و للنشر الفكر دار ،1ط ، جمال مسعد

 .األردن عمان ،التوزيعو للنشر األهلية ،اللغويو المعرفي الطفلونم) : 2000( قطامي يوسف - 131

 ،عمان،األردن ،المسيرة دار ،األطفال لجميع التفكير تعليم)  :2007( قطامي يوسف - 132

  
  : والدراسات األبحاث - ثانيا

  

 في وأثره األدوار لعب على األطفال رياض معلمات لتدريب برنامج فاعلية : (2000) كنعان أحمد -1

 األول، العدد 8 المجلد دمشق، جامعة مجلة علمية، خبرات األطفال اكتساب

 بعـض و العربية مصر جمهورية في األطفال رياض معلمة إعداد : (1999) جودة محمد التهامي -2

 كلية ،223 ‐ 183 ص ،118 عدد ،العربية التربية مستفبل مجلة ،مقارنة دراسة ،األجنبية الدول

 .العربية مصر جمهورية ،السويس جامعة التربية

 ريـاض  لمعلمـات  التدريبيـة  لالحتياجات تحليلية دراسة (2000)الرحيم عبد ممدوح الجعفري، -3

 .اإلمارات جامعة الثامنة، السنة ،20العدد والتعليم، التربية مجلة األطفال،

 بكليـة  ،الحضانة دور معلمي إعداد مؤسسات لخريجي تتبعية دراسة : (1988) محمد حسن حسان -4

 .القاهرة ،المصري للطفل األول المؤتمر بحوث ،المنصورة جامعة التربية

 المعـايير  ورشـة  إلـى  قدمت عمل ورقة الروضة، معلمة إعداد معايير ،2006 ناديا، الشريف، -5

 العربـي  المجلـس  ،القـاهرة  جامعة األطفال، رياض كلية األطفال، رياض لمعلمات األكاديمية

 (230:،ص1989التنمية،و للطفولة

 التحديات ضوء في األساسي التعليم لمعلم الالزمة التكوينية االحتياجات ،2005 رانية، صاصيال، -6

 .2005 الثاني، العدد (21) المجلد التربوية، للعلوم دمشق جامعة مجلة المعاصرة،
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  األدوار لعب طريقة على األطفال رياض معلمات لتدريب برنامج فاعلية ،2002رانية، صاصيال، -7

 .القاهرة ،دمشق جامعة التربية، كلية،دكتوراه رسالة العلمية، للخبرات األطفال إكساب في أثره

 الشخصـية  الكفايـات ‐  القـالف  نبيل ،الدكتور‐جوهر باقر سلوى لدكتورة الهولي، اهللا عبد عبير  -8

  .الكويت – األساسية التربية المطوركلية األسلوب ضوء في األطفال رياض لمعلمات واألدائية
 عمـل  ورقـة  ،21 القرن تحديات ضوء في العربي المعلم تكوين جوانب :2000،خليل أبى فادي -9

 جامعـة  ،الغـد  مجتمع في الغربي للمعلم المتغير الدور بعنوان الثاني العربي المؤتمر إلى مقدمة

 .الثاني المجلد ،أسيوط

 غيـر  دكتـوراه  ،األطفـال  ريـاض  معلمـات  إلعداد منهاج بناء  ،1978مصطفى، على فايزة - 10

 .القاهرة ،شمس عين جامعة ،التربية كلية،منشورة

 ،التربيـة  كلية مجلة ،الواقعو التشريع بين مصر في األطفال رياض : (1970) الرسول عبد فتحي - 11
 .مصر ،أسيووط ،280‐254 ص ،13 العدد

 ،حلـوان  جامعة ،التربية بكلية األطفال رياض معلم إعداد برنامج تقويم : (1991) محمد فرماوي - 12
 .األسكندرية 1077 ‐ 1055ص التراكماتو التحديات ،المعلم إلعداد الثاني العلمي المؤتمر

 دولة في األطفال رياض معلمات أداء مستوى انخفاض أسباب : (1990) الغفور عبد يوسف فوزية - 13

 .مصر ،شمس عين جامعة ،منشورة غير دكتوراه رسالة ،الكويت

 ندوة الجودة، أنظمة متطلبات وفق وتأهيله األطفال رياض معلم إلعداد رؤية ،2007 أحمد، كنعان، - 14

 معلم إلعداد النفسية والعلوم الجودة ومعايير األطفال رياض مناهج وآفاق واقع" األطفال، رياض

  .23/10/2007ولغاية 22 من حمص "ومهامه وأدواره الروضة
 النهضـة  مكتبة ،قضاياهاو مشكالتتهاو إعدادها األطفال رياض معلمة : (1987) القادر عبد محمد - 15

  .القاهرة ،المصرية
 الخدمة أثناء األطفال رياض معلمات تدريب لبرامج مقارنة دراسة  (2006 )مصطفى أماني محمد، - 16

 عـين  جامعة ماجستير، األطفال، لرياض العالمية األهداف ضوء في المتحدة والمملكة مصر في

 .القاهرة شمس،

 التحـديات  ضـوء  فـي  األطفال رياض لمعلمات التدريبية االحتياجات ،2009 سلوى، مرتضى، - 17

 جرش، جامعة المعرفي، التدفق عصر في العربي المعلم دور الثاني، العلمي المؤتمر المعاصرة،

 .9/4/2009ولغاية 7/4 :تاريخ

 الجامعي، قبل التعليم قطاع في البشرية الكفايات :1982 ،والعلوم والثقافة  للتربية  العربية  المنظمة - 18

 .والعلوم،تونس والثقافة  للتربية  العربية المنظمة ،التربوية البحوث وحدة

 ماجتير رسالة "المستقبلية وآفاقه واقعه الجزائر في التحضيري التعليم : (2003 )عتروس نبيل - 19
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 األطفال رياض معلمات إعداد برامج لتطوير مقترح صور : (2001) إبراهيم على محمد نتصار  - 20

 مجلـة  ،ميدانية تحليلية دراسة – الطفل تربية مجال فى التربوية المستجدات ضوء على مصر فى

   ،47 مجلد المنصورة التربية كلية
 ماجستير، ،المقدسة بالعاصمة األطفال رياض معلمات مهارات تقويم ،(2002) ،ياسين حامد نوال - 21

 القرى أم جامعة التربية كلية

 1996 االبتدائية، المدرسة على السابقة للتربية العربية االستراتيجية اليونسكو، - 22
  

  :  الوزاریة المناشير

  1976 أفريل 16 بتاريخ 33 العدد/ الجزائرية للجمهورية الرسمية الجريدة -1

 .01/2008/ 23:  في المؤرخ 08/04:رقم الوطنية للتربية التوجيهي القانون -2

 الكويت، بجامعة التربية كلية في األطفال رياض تربية برنامج تقويم ،)2006( عيد خالد لطبفة -3
 .الكويت جامعة  ة منشور غير دكتوراه رسالة

 .1976 أفريل 16 بتاريخ  33 العدد الرسمية الجريدة 09 المادة -4

 16 بتـاريخ  75 العـدد / الجزائرية للجمهورية الرسمية ،الجريدة76/35 األمر من 21المادة -5
  1976 أفريل

ـ  الوطنية المنظومة إصالحات تنفيذ حول30.04.2002بتاريخ المنعقد الوزراء مجلس -6  ةللتربي
 .والتكوين

 والتعلـيم  التكـوين  ووزارة عـن  الصـادرة ):   2010( المهنـي  التكوين تخصصات مدونة -7
  .الجزائر.المهنيين

 .70 ص 2005لسنة المهني التكوين تخصصات مدونة -8

 .2005 المهني التكوين وزارة األولى، الطفولة مربيات تخصص تكوين مرجع -9

 2010 سنة بسكرة لوالية الوطني الدفاع روضة  مديرة:  المصدر - 10

 .1984 سنة تربوية توجيهية وثيقة:  المصدر - 11

 .2010 بسكرة لوالية سونطراك روضة مديرة: المصدر  - 12

 .2010 بسكرة لوالية االجتماعي النشاط مديرية: المصدر - 13

 2010 بسكرة لوالية االجتماعي الضمان روضة مديرة: المصدر - 14

 التحضـيرية  بالتربية الخاصة والتربوية التنظيمية بالتدابير الخاص 32:رقم الوزاري المنشور - 15
 .2009/  2008:لموسم

 المنهجـي  الدليل:  والثقافية االجتماعية واألنثربولوجيا األبحاث ومركز الوطنية التربية وزارة - 16
 .1996 ،الجزائر1المدرسية،ط للمطبوعات الوطني الديوان المدرسي، قبل ما للتعليم
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 7،ص2004 ،6-5 سن التحضيرية للتربية التطبيقي الدليل الوطنية، التربية وزارة - 17
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  ) ) 11((الملحق رقم الملحق رقم 
  

  لبرامج اعداد المهنيين فى الطفولةالمبكرةالمعایير المعتمدة 
  

  : نظري إطار أو نموذج البرنامج تبني  .1
 ذات األطراف جميع بين مشتركة رؤية يوجدو خصائصهو البرنامج سمات النموذج يحدد بحيث  

  ) المدرسة/المجتمع/الكلية/التدريس هيئة عضو/  المعلم/الطالب( العالقة
 : مناسبة تعليمية أهداف للبرنامج يكون أن .2

 بمثابة تكون ال أنو ،منه المستفيدين حاجات تلبو البرنامج خصوصية األهداف هذه تراعي أن
  .برنامج ألي تصلح التي العامة األهداف

 التجهيزات أي:  األهداف هذه لتحقيق الضرورية البشريةو المالية المصادر البرنامج يمتلك أن .3
 .البرنامج أهداف لتحقيق التربوية المؤسسة في المتوافرة

 بين توازن هناك هلو )مهني ثقافي، أكاديمي،( متوازنة البرنامج جوانب هل:  البرنامج توازن .4
 .الوجدانيةو المهاريةو المعرفية األهداف

 األهداف في جاء لما مجسدة الخاصة األهداف هذه تأتي بحث للبرنامج المحكم بالتخطيط: التماسك .5
 : تساؤالت مجموعة تحته تندرجو العامة

 األهداف؟ تلك المحتوى يحقق هل -

 ؟ الخاصة األهداف التدريس أساليب تحقق هل -

 ؟األهدافو التدريس أساليب مع التقويم أساليب تنسجم هل -

 :  المعنى ذات المعرفة .6

 للمتعلم؟ السابق التعلم على المعرفة تبنى هل -

 المتعلم؟ لدى النماء مستوى تراعي هل -

 اهتماماته؟ تثير هل -

 : التنوع .7

 ؟ تكرار دون البرنامج محتوى يتنوع هل -

 ؟ الفردية الفروق لتراعي التقويم واساليب التدريس أساليب تتنوع هل -

 : الفردية الفروق مراعاة .8
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 وقدراتهم ودافعيتهم وتحصيلهم ومعارفهم خبراتهم، في المتعلمين اختالف البرنامج يخاطب هل
 أساليب وتنوع المحتوى وتنوع األهداف تنوع خالل من التعليمية لألساليب وتفضيالتهم العقلية
  .التقويم

 الواضحة المعايير من مجموعة ضوء في تربوي برنامج جودة على حكم إصدار:  التقويم .9
 .والمبررة

  

  
  ..الصغارالصغار  األطفالاألطفال  لتربيةلتربية  الدوليةالدولية  معايير الرابطةمعايير الرابطة  --أوال أوال 

NNAAEEYYCC  ::  NNaattiioonnaall  AAssssoocciiaattiioonn  FFoorr  TThhee  EEdduuccaattiioonn  OOff  YYoouunngg  CChhiillddrreenn  

  االرتقاء بنمو الطفل و تعلمه االرتقاء بنمو الطفل و تعلمه : : المعيار االول المعيار االول 

و للتأثيرات ذات التفاعالت و للتأثيرات ذات التفاعالت , , يستخدم المرشحون فهمهم لخصائص نمو االطفال و احتياجاتهم يستخدم المرشحون فهمهم لخصائص نمو االطفال و احتياجاتهم                         
  و تحمل التحدى لكل االطفال و تحمل التحدى لكل االطفال , , و داعمة و داعمة , , بهدف خلق بيئة صحية بهدف خلق بيئة صحية , , فال و تعلمهم فال و تعلمهم المتعددة على نمو االطالمتعددة على نمو االط

  معرفة و فهم خصائص االطفال الصغار و احتياجاتهم معرفة و فهم خصائص االطفال الصغار و احتياجاتهم   ..44
فهم التأثيرات المتعددة على النمو و التعلم و التعامل مع الطفل على أنه عضو فريد في نظام متعدد فهم التأثيرات المتعددة على النمو و التعلم و التعامل مع الطفل على أنه عضو فريد في نظام متعدد   ..55

  ..شامل يشمل األسرة و المدرسة و المجتمع شامل يشمل األسرة و المدرسة و المجتمع 
  ..استخدام المعرفة النمائية لخلق بيئة التعلم مالئمة استخدام المعرفة النمائية لخلق بيئة التعلم مالئمة   ..66

  بناء عالقات مع األسرة  و مؤسسات المجتمع بناء عالقات مع األسرة  و مؤسسات المجتمع : : المعيار الثانى المعيار الثانى 

و و . . يعرف المرشحون و يفهمون و يثمنون اهمية خصائص اسر االطفال و المجتمع و تعقده يعرف المرشحون و يفهمون و يثمنون اهمية خصائص اسر االطفال و المجتمع و تعقده                   
و تشرك جميع االسر فى نمو و و تشرك جميع االسر فى نمو و , , سر سر يستخدمون هذا الفهم لخلق عالقات احترام تبادلية تدعم و تقوى االيستخدمون هذا الفهم لخلق عالقات احترام تبادلية تدعم و تقوى اال

  . . تعلم اطفالهم تعلم اطفالهم 

  فهم خصائص االسرة و المجتمع فهم خصائص االسرة و المجتمع   ..44
  دعم و تقوية االسر و المجتمع من خالل عالقات احترام تبادلية دعم و تقوية االسر و المجتمع من خالل عالقات احترام تبادلية   ..55
  اشراك االسر و المجتمع فى نمو االطفال اشراك االسر و المجتمع فى نمو االطفال   ..66

  و القياس بهدف دعم االطفال و اسرهم و القياس بهدف دعم االطفال و اسرهم , , و التوثيق و التوثيق , , المالحظة المالحظة : : المعيار الثالث المعيار الثالث 
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, , يعرفون عن المالحظة المنظمة يعرفون عن المالحظة المنظمة . . و استخدامات القياس و استخدامات القياس , , و فوائد و فوائد ,,ف المرشحون و يفهمون اهداف ف المرشحون و يفهمون اهداف يعريعر        
و فى شراكة مع االسر و غيرهم و فى شراكة مع االسر و غيرهم , , و استراتيجيات القياس الفعالة  و يستخدمونها بطرق مسئولة و استراتيجيات القياس الفعالة  و يستخدمونها بطرق مسئولة , , و التوثيق و التوثيق 

  بهدف األثير االيجابى على نمو االطفال و تعلمهم بهدف األثير االيجابى على نمو االطفال و تعلمهم , , من المهنيين من المهنيين 

  و استخداماته   و استخداماته   , , و فوائده و فوائده , , قياس قياس فهم اهدف الفهم اهدف ال  ..44
  استخدام القياس المالئم استخدام القياس المالئم   ..55
  ممارسة القياس بمسئولية ممارسة القياس بمسئولية   ..66
  المعرفة حول الشراكة مع االسر و المهنيين فيما يختص بالقياس المعرفة حول الشراكة مع االسر و المهنيين فيما يختص بالقياس   ..77

يحتاج الطالب إلى فرصة للحصول على نظريات متعمقة في مجال يحتاج الطالب إلى فرصة للحصول على نظريات متعمقة في مجال ::التعليم  و التعلم التعليم  و التعلم : : المعيار الرابع المعيار الرابع 
ده في عمله بحيث يتكامل الفهم مع األداء و يصبح لديه قيم إيجابية و معرفة ده في عمله بحيث يتكامل الفهم مع األداء و يصبح لديه قيم إيجابية و معرفة تخصصه و كفايات مهنية تفيتخصصه و كفايات مهنية تفي

بالقواعد األكاديمية لتصميم المنهاج و تقديم الخبرات التي تؤدي إلى التقدم اإليجابي و تعلم الطفل و يندرج بالقواعد األكاديمية لتصميم المنهاج و تقديم الخبرات التي تؤدي إلى التقدم اإليجابي و تعلم الطفل و يندرج 
  ::ضمن هذا المعيار ضمن هذا المعيار 

  ..لعمله مع األطفال لعمله مع األطفال يعرف و يفهم  و يستخدم العالقات اإليجابية و يدعم التعامل كاساس يعرف و يفهم  و يستخدم العالقات اإليجابية و يدعم التعامل كاساس   ..55
يعرف و يفهم و يستخدم مداخل فعالة و استراتجيات تعليمية تؤثر بإيجابية على نمو و تعلم يعرف و يفهم و يستخدم مداخل فعالة و استراتجيات تعليمية تؤثر بإيجابية على نمو و تعلم   ..66

  . . األطفال األطفال 
  فهم المحتوى المعرفى فى الطفولة المبكرة و يعرف المفاهيم الساسية التي تساعده على تعميق الفهم فهم المحتوى المعرفى فى الطفولة المبكرة و يعرف المفاهيم الساسية التي تساعده على تعميق الفهم   ..77
  بناء منهج شامل بناء منهج شامل   ..88

  ان يصبح مهنيا ان يصبح مهنيا : : المعيار الخامس المعيار الخامس 

و يعرفون و يستخدمون و يعرفون و يستخدمون . . د المرشحون و يعتبرون انفسهم اعضاء فى مهنة الطفولة المبكرة د المرشحون و يعتبرون انفسهم اعضاء فى مهنة الطفولة المبكرة يحديحد  ..55
و و . . االطر االخالقية  المرشدة و المعايير المهنية االخرى المتعلقة بالممارسات فى الطفولة المبكرة االطر االخالقية  المرشدة و المعايير المهنية االخرى المتعلقة بالممارسات فى الطفولة المبكرة 

دة فى دة فى يظهرون رؤى تتسم بالتأملية و المعرفة و الرؤية الناقيظهرون رؤى تتسم بالتأملية و المعرفة و الرؤية الناق, , هم متعلمون متعاونون و مستمرون هم متعلمون متعاونون و مستمرون 
و يتخذون قرارات استنادا لما لديهم من معلومات بحيث يكون هناك تكامال ما بين و يتخذون قرارات استنادا لما لديهم من معلومات بحيث يكون هناك تكامال ما بين , , مجال عملهم مجال عملهم 

و هم يدافعون على بينة عن الممارسات و السياسات و هم يدافعون على بينة عن الممارسات و السياسات . . المعرفة المستمدة من مصادر متنوعة المعرفة المستمدة من مصادر متنوعة 
  ..التربويةالتربوية

  تحديد مجال الطفولة المبكرة و االشتراك فيه تحديد مجال الطفولة المبكرة و االشتراك فيه   ..66
  الدفاع عن المعايير االخالقية و المهنية الدفاع عن المعايير االخالقية و المهنية   ..77
  االشتراك فى التعلم المستمر االشتراك فى التعلم المستمر   ..88
  دمج الرؤى المعرفية و التأملية و كذلك الرؤى الناقدة دمج الرؤى المعرفية و التأملية و كذلك الرؤى الناقدة   ..99

  االشتراك فى الدفاع عن االطفال و المهنة االشتراك فى الدفاع عن االطفال و المهنة   ..1010
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  NNCCAATTEE:(:(((  NNaattiioonnaall  CCoouunncciill    ffoorr((القومي العتماد إعداد المعلمين القومي العتماد إعداد المعلمين   معايير المجلسمعايير المجلس  --ثانياثانيا  

AAccccrreeddiittaattiioonn  ooff    TTeeaacchheerr  EEdduuccaattiioonn))((  

يعرف الطلبة المعلمين، الذين يؤهلوا للعمل في المدارس يعرف الطلبة المعلمين، الذين يؤهلوا للعمل في المدارس ""تطوير البرامج األكاديمية حيث تطوير البرامج األكاديمية حيث : : المعيار األولالمعيار األول
كمعلمين أو غيرهم من التربويين الذين يعدوا للعمل في المدارس، ويظهروا فهمهم للمحتوى المعرفي، كمعلمين أو غيرهم من التربويين الذين يعدوا للعمل في المدارس، ويظهروا فهمهم للمحتوى المعرفي، 

. . واالتجاهات، الضرورية لهم لمساعدة التالميذ على التعلمواالتجاهات، الضرورية لهم لمساعدة التالميذ على التعلم  والبيداغوجيا، والمعرفة المهنية، والمهارات،والبيداغوجيا، والمعرفة المهنية، والمهارات،
    ""..وتبين نتائج التقييم أن الطلبة المعلمين يحققوا معايير المهنة، والوالية، والمؤسسة األكاديميةوتبين نتائج التقييم أن الطلبة المعلمين يحققوا معايير المهنة، والوالية، والمؤسسة األكاديمية

  نظام التقويم نظام التقويم : : المعيار الثانيالمعيار الثاني

ا، وطلبتها، وخريجيها، ا، وطلبتها، وخريجيها، المتقدمين لاللتحاق بهالمتقدمين لاللتحاق به: : تمتلك الوحدة نظام تقييم يوجه عملية جمع المعلومات حولتمتلك الوحدة نظام تقييم يوجه عملية جمع المعلومات حول""  
  وباختصار فإنوباختصار فإن." ." وأدائها، ومن ثم تحليل المعلومات؛ بهدف تقييم الوحدة، وتحسينها وتحسين برامجهاوأدائها، ومن ثم تحليل المعلومات؛ بهدف تقييم الوحدة، وتحسينها وتحسين برامجها

NNCCAATTEE   ما الذي يعرفه ما الذي يعرفه ""تطلب من الكلية الراغبة في الحصول على االعتماد أن تضع نظام تقويم يوضح تطلب من الكلية الراغبة في الحصول على االعتماد أن تضع نظام تقويم يوضح
  ""..يستطيع أن يحدث أثرا إيجابيا في تعلم التالميذيستطيع أن يحدث أثرا إيجابيا في تعلم التالميذالطالب المعلم، وما الذي يستطيع القيام به من عمل، وهل الطالب المعلم، وما الذي يستطيع القيام به من عمل، وهل 

  الخبرات الميدانيةالخبرات الميدانية: : المعيار الثالثالمعيار الثالث

تصمم الوحدة والمدارس المشاركة معها خبرات ميدانية، وتنفذها، وتقومها بما يساعد الطلبة تصمم الوحدة والمدارس المشاركة معها خبرات ميدانية، وتنفذها، وتقومها بما يساعد الطلبة ""حيث حيث   
رات، رات، المعلمين، وغيرهم من الذين يعدوا للعمل في المدارس على أن ينموا ويظهروا المعارف، والمهاالمعلمين، وغيرهم من الذين يعدوا للعمل في المدارس على أن ينموا ويظهروا المعارف، والمها

    ""..واالتجاهات الضرورية لمساعدة التالميذ على التعلمواالتجاهات الضرورية لمساعدة التالميذ على التعلم

  ::تنوع المتعلمينتنوع المتعلمين: : المعيار الرابعالمعيار الرابع

تصمم الوحدة المناهج والخبرات، وتنفذها، وتقومها بحيث تساعد طلبتها على اكتساب وتطبيق تصمم الوحدة المناهج والخبرات، وتنفذها، وتقومها بحيث تساعد طلبتها على اكتساب وتطبيق ""حيث حيث   
: : هذه الخبراتهذه الخبرات  وتشملوتشمل. . المعارف، والمهارات، واالتجاهات الضرورية لمساعدة جميع التالميذ على التعلمالمعارف، والمهارات، واالتجاهات الضرورية لمساعدة جميع التالميذ على التعلم

    ""..أعضاء هيئة تدريس، وطلبة، وتالميذ متنوعينأعضاء هيئة تدريس، وطلبة، وتالميذ متنوعين

  ::  التنمية المهنية ألعضاء هيئة التدريسالتنمية المهنية ألعضاء هيئة التدريس: : المعيار الخامسالمعيار الخامس

أعضاء هيئة التدريس مؤهلين، ويقدموا نموذجاً للمارسات المهنية فيما يتصل بالبحث، والخدمة، أعضاء هيئة التدريس مؤهلين، ويقدموا نموذجاً للمارسات المهنية فيما يتصل بالبحث، والخدمة، ""حيث حيث 
كما يتعاونوا مع زمالئهم في التخصص كما يتعاونوا مع زمالئهم في التخصص . . بة المعلمينبة المعلمينوالتدريس، بما يشمل تقييم فعاليتهم المتصلة بأداء الطلوالتدريس، بما يشمل تقييم فعاليتهم المتصلة بأداء الطل

    ""..وتقوم الوحدة بتقويم منتظم ألداء أعضاء هيئة التدريس وتسهل لهم أنشطة التنمية المهنيةوتقوم الوحدة بتقويم منتظم ألداء أعضاء هيئة التدريس وتسهل لهم أنشطة التنمية المهنية. . وفي المدارسوفي المدارس
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تمتلك الكلية قيادة، وسلطة، وميزانية، وموظفين، تمتلك الكلية قيادة، وسلطة، وميزانية، وموظفين، ""حيث حيث   اإلدارة والمصادر والموارداإلدارة والمصادر والموارد: : المعيار السادسالمعيار السادس
  وتجهيزات،وتجهيزات،

        IINNTTAASSCCتحاد دعم وتقييم المعلمين الجدد بين الوالياتتحاد دعم وتقييم المعلمين الجدد بين الوالياتمعاييرا معاييرا   ––  33  

  IInntteerrssttaattee  NNeeww  TTeeaacchheerr  AAsssseessssmmeenntt  aanndd          SSuuppppoorrtt  CCoonnssoorrttiiuumm    

  ::المحتوى التعليمي المحتوى التعليمي     

يعرف المفاهيم األساسية المتعلقة بتعليم ذوي اإلعاقات الذي سيتبعه بحيث يكون قادراً على إيجاد خبرات يعرف المفاهيم األساسية المتعلقة بتعليم ذوي اإلعاقات الذي سيتبعه بحيث يكون قادراً على إيجاد خبرات   
  ..ى للتالميذى للتالميذتعلم ذات معنتعلم ذات معن

  ::نمو الطالبنمو الطالب: : المعيار الثاني المعيار الثاني 

  . . من تقديم فرص تعلم تدعم جوانب نمو التلميذ المختلفةمن تقديم فرص تعلم تدعم جوانب نمو التلميذ المختلفة  ههيتعرف على مراحل النمو النفسي للتلميذ بما يمكنيتعرف على مراحل النمو النفسي للتلميذ بما يمكن

  ::المتعلمون المختلفونالمتعلمون المختلفون--المعيار الثالث المعيار الثالث 

  ..تتناسب وهذه االختالفات تتناسب وهذه االختالفات يتعرف على الفروق الفردية بين التالميذ في عملية التعلم ويتيح فرصاً تدريسية يتعرف على الفروق الفردية بين التالميذ في عملية التعلم ويتيح فرصاً تدريسية 

  ::استراتيجيات تدريسية متعددة استراتيجيات تدريسية متعددة : :   المعيار الرابعالمعيار الرابع

يستخدم استراتيجيات تدريسية تعزز وتشجع نمو التلميذ وتزوده بمهارات التفكير الناقد وأساليب حل يستخدم استراتيجيات تدريسية تعزز وتشجع نمو التلميذ وتزوده بمهارات التفكير الناقد وأساليب حل 
  ..المشكالت ومهارات األداء المشكالت ومهارات األداء 

  ::الدافعية و إدارة الصف الدافعية و إدارة الصف ::  المعيار الخامسالمعيار الخامس

خالل تهيئة بيئة تعلم تشجع  على التفاعل االجتماعي االيجابي والمشاركة خالل تهيئة بيئة تعلم تشجع  على التفاعل االجتماعي االيجابي والمشاركة يطبق مهارات إدارة السلوك من يطبق مهارات إدارة السلوك من 
  ..الفعالة في عمليه التعلمالفعالة في عمليه التعلم

  ::االتصال و التكنولوجيااالتصال و التكنولوجيا::لمعيار السادس لمعيار السادس اا

يستخدم أساليب ووسائل اتصال لفظية وغير لفظيه فعاله لتعزيز وتشجيع والتعاون والتفاعل مع أسر ذوي يستخدم أساليب ووسائل اتصال لفظية وغير لفظيه فعاله لتعزيز وتشجيع والتعاون والتفاعل مع أسر ذوي 
  ..االحتياجات الخاصةاالحتياجات الخاصة

  ::التخطيطالتخطيط::السادس السادس المعيار المعيار 
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يخطط لعملية التدريس مستنداً إلى معرفته معرفة تامة ودقيقة بالمادة الدراسية والطالب والمجتمع وأدوات يخطط لعملية التدريس مستنداً إلى معرفته معرفة تامة ودقيقة بالمادة الدراسية والطالب والمجتمع وأدوات 
  ..وتقييم المنهجوتقييم المنهج

  ::التقييمالتقييم: : المعيار السابع المعيار السابع 

  ..يستخدم أساليب واستراتيجيات التقييم الرسمية وغير الرسمية لمتابعة تقدم النمو في المجاالت المختلفةيستخدم أساليب واستراتيجيات التقييم الرسمية وغير الرسمية لمتابعة تقدم النمو في المجاالت المختلفة

  النمو المهني النمو المهني : : عيار التاسع عيار التاسع المالم

من مبادئ مهنة التدريس وخاصة في مجال ذوي اإلعاقات أن المعلم ممارس متأمل في تدريسه، يقيم تأثير من مبادئ مهنة التدريس وخاصة في مجال ذوي اإلعاقات أن المعلم ممارس متأمل في تدريسه، يقيم تأثير 
من من ) ) والمهنيين اآلخرين في مجتمع التعلموالمهنيين اآلخرين في مجتمع التعلم  ءءاآلبااآلبا, , التالميذالتالميذ((اختياراته وأفعاله علي اآلخرين بصوره مستمرة اختياراته وأفعاله علي اآلخرين بصوره مستمرة 

  ..ويسجله في صحيفة التفكرويسجله في صحيفة التفكرخالل في مراجعة المتدرب كل ما قام به خالل في مراجعة المتدرب كل ما قام به 

  AACCEEII     : :AAssssoocciiaattiioonn  FFoorr  cchhiillddrreenn  EEdduuccaattiioonn  IInntteerrnnaattiioonnaallمعايير  منظمة معايير  منظمة   --رابعارابعا

  ::النمو و التعلم و الدافعية النمو و التعلم و الدافعية ::المعيار األول المعيار األول 

أن يفهم الطالب و يستخدم المفاهيم العلمية األساسية و المبادئ و النظريات و البحوث ذات العالقة بنمو أن يفهم الطالب و يستخدم المفاهيم العلمية األساسية و المبادئ و النظريات و البحوث ذات العالقة بنمو 
  ..فرص تعليمية تدعم النمو الفردي لألطفال و دافعيتهم فرص تعليمية تدعم النمو الفردي لألطفال و دافعيتهم األطفال لبناء األطفال لبناء 

  المنهاج المنهاج : : المعيار الثاني المعيار الثاني 

ال بد للطالب أن يعرف و يفهم و تكون لديه القدرة على استخدام ما يتضمنه المنهج من كفايات أساسية ال بد للطالب أن يعرف و يفهم و تكون لديه القدرة على استخدام ما يتضمنه المنهج من كفايات أساسية 
  ))البدنية البدنية اللغةو العلوم ، الرياضيات و الدراسات االجتماعية و األدب و التربية الصحية ، و التربية اللغةو العلوم ، الرياضيات و الدراسات االجتماعية و األدب و التربية الصحية ، و التربية ((

  التدريس التدريس : : المعيار الثالث المعيار الثالث 

ال بد أن يكون لدى الطالب القدرة على تطبيق المعرفة المتكاملة في التدريس مراعيا الفروق الفردية و ال بد أن يكون لدى الطالب القدرة على تطبيق المعرفة المتكاملة في التدريس مراعيا الفروق الفردية و 
تنوع أنماط التعلم لدى األطفال و يساعدهم على تنمية التفكير الناقد و حل المشكالت و مهارات األداء تنوع أنماط التعلم لدى األطفال و يساعدهم على تنمية التفكير الناقد و حل المشكالت و مهارات األداء 

  ..اإلتقاني اإلتقاني 

  تقييم تقييم الال: : المعيار الرابع المعيار الرابع 
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أن يعرف الطالب و يفهم و يستخدم استراتجيات التقييم و يقوم بتطوير أساليب التدريس التي تدعم النمو أن يعرف الطالب و يفهم و يستخدم استراتجيات التقييم و يقوم بتطوير أساليب التدريس التي تدعم النمو 
  ..العقلي ، االجتماعي و البدني للطفل العقلي ، االجتماعي و البدني للطفل 

  المهنية المهنية : : المعيار الخامس المعيار الخامس 

أن يطبق الطالب النظريات و يقوم انعكاس سلوكه التدريسي على األطفال و يعمل على مشاركة األسرة و أن يطبق الطالب النظريات و يقوم انعكاس سلوكه التدريسي على األطفال و يعمل على مشاركة األسرة و 
  ..المجتمع في دعم تربية و تعلم الطفل المجتمع في دعم تربية و تعلم الطفل 

  ))44((الملحق رقم الملحق رقم 
   الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 

République Algerinne Démocratique et Populaire 
 وزارة التكوين المهني

Ministére de la Formation  et de l’Enseignement Professionnels 
 المعهد الوطني للتكوين المهني

 
Institut National de la Formation Professionnelle 
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Référentiel de Formation 

Education de la Première Enfance 

Code : ARS010R 

Technicien Supérieur                     octobre 2002                                       

 

 

PROFIL PROFESSIONNEL 

III- I-PRESENTATION DE LA SPECIALITE 

IV- Branche professionnelle : Artisanat de service 

V- Spécialité : Educatrice d'enfant 

VI- Intitulé de la spécialité : Education de la première enfance 
VII- Description de la spécialité : 

- L'éducatrice d'enfant intervient auprès d'enfants âgés de 03 à 05 ans. Sa 
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fonction principale consiste à créer un milieu de vie favorable au 
développement psychomoteur, socio-affectif de l'enfant. 
- L'éducatrice d'enfant peut travailler dans différents types de services de 
garde : 
- jardins d'enfants, centre de la petite enfance, service de garde au milieu 
scolaire et hospitalier... 

VIII- Tâches essentielles : 

- Accueillir les enfants Recevoir les parents 
- Concevoir un programme éducatif annuel 
- Organiser les activités quotidiennes Animer et évaluer les activités 

I I - E Q  UIPEMENT ET MA TE RI A UX UTILISES 

2- Petit matériel : 

- Jeux éducatifs variés (selon les âges) 
- Tables, petites chaises (table ronde ou rectangulaire large) 
- Literies (matelas, couette, drap) 
- Moquette - tapis - rideaux couleur 
- Tableau (pour le prés scolaire) 
- Ardoise 
- Poste cassette 
- Vidéo 
- Documents pédagogiques 
- Aides didactiques 
- Bibliothèque 

- Matière d'œuvre et matériaux utilisés : 

- Craies couleur, bûchettes, ciseaux, pâte à modeler, papier gommé, 
papier consan, peinture, tissu, laine, morceau de bois, la terre, le sable, 
matériaux de jardinage, fruits, légumes, matières alimentaires,... 
-  

IX- CONDITIONS DE TRAVAIL 

1 - Eclairage : Naturel et artificiel (lampe, néant). 

3- Bruits et vibrations ; Néant 

4- Poussière : 

- Dépoussiérage quotidien impératif 

- Aération obligatoire 

5- Risques professionnels : Fatigue, surmenage, varices, perte de corde 

vocale 
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6- Contact sociaux : Contact avec les parents, les enfants, les responsables et 

les collègues 

• EXIGENCES DE LA PROFESSION 

• Physique : Apparence soignée - Bonne santé 

• Altitudes reguises : 
• Motivation pour le métier 
• Patience et compréhension 
• Esprit d’initiative 
• Dynamique 
• Sens de la responsabilité  
• Sens organisation et d’organisation  
• Avoir un bon niveau culturel Avoir toujours le sourire 

 
1- Contre indications : 

- Fragilité nerveuse 
- Difficulté élocution 

X- RESPONSA BILITE DE L ’EDUÇA TEUR 1- Matériels : 

- Maintenir le matériel en bon état 
- Entretenir le matériel 

2- Décisionnelle : 

3- Morale : 

- Education de l’enfant 

 

4- Hygiène et sécurité : 
- Veillez aux règles 

d’hygiène et sécurité 
Sécurité de l’enfant 

VI - POSSIBILITE DE PROMOTION 

- Cadre réglementaire : selon le statut 
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- Accès aux postes supérieurs par expérience professionnelle ou par 
formation spécifique : Responsable (Directeur) de : 
• Maison maternelle 
• Etablissement pour enfants (service de garderie ou sociaux) 

VII ~ FORMATION 

1- Conditions1'admission : 

- Niveau : 3eme AS 
- Age minimum : 20 ans 
- Test psychotechnique 

2- Durée de la formation : 30 mois de formation 

3- Niveau de qualification : V 

4- Diplôme : TS 

 

 

 

 

 

 

 

IDENTIFICATION DES POSTES DE TRAVAIL 

 

 

 

 

 
î 
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ANALYSE DES TACHES 
 
Postes                    TACHES 

 

         
 

DECOMPOSITION DES TACHES EN OPERATIONS 
 

Spécialité : éducatrice d'enfants 
Poste I : Relations avec les enfants et les parents 
Tâche I : Accueil des enfants 

Opérations Techniques opératoires  Equipements et 
accessoires 
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- Recevoir les enfants

- Etablir une relation affective avec les
enfants 

- Gestes affectifs

- Echange verbal 
- Assistance 

 - Fiches de 
renseignements 

 
Spécialité : éducatrice d’enfants 
Poste I : Relations avec les enfants et les parents 
Tâche II : Réception des parents 

 
Opérations Techniques 

opératoires 
 Equipements et accessoires  

 
- Communiquer avec les parents 

- Présenter le programme annuel les enfants 

- Cordialement

- Oralement 

 - Document  
     pédagogique (programme) 

 
Spécialité : Educatrice d’enfants 
Poste II : Application du programme d’activité 
Tâche I : Concevoir le programme annuel 

Opérations Techniques opératoires Equipements et 
accessoires 

- Participer à des réunions de travail 

- Proposer les thèmes d’activités 

- Travail de groupe

- Réflexion sur la réalisation et le 
moyens à utiliser 

- Documents 
pédagogiques 
- Calendrier 
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Spécialité : Educatrice d’enfants 
Poste II : Application du programme d’activité 
Tâche II : Organiser les activités quotidiennes 

 
Opérations Techniques opératoires Equipements et accessoires

- Choisir l’activité du jour 

- Préparer la matière d’œuvre et
le matériel 

- Consultation du programme

- Collecte de la matière 
d’œuvre et matériel 

- Documents pédagogiques

- Liste de moyens et de matières d’œuvre

Spécialité : Educatrice d’enfants 
Poste II : Application du programme d’activité 
Tâche III : Animation et évaluation 

Opérations Techniques opératoires Equipements et 
accessoires 

- Réaliser l’activité 

»

- - Respect des étapes de 
réalisation (du 
concret à l’abstrait) 

- Matière d’œuvre (craie, 
papier, crayon, papier 
consone, pâte à modeler,...) 
- Dessin de mémorisation 
- Photos 

- Jeux éducatifs 

- Document pédagogique 
(éducatif) 
- Tableau d’évaluation 
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TRADUCTION DES OPERATIONS  EN COMPETENCES 

PROFESSIONNELLES ET CONNAISSANCES 

pécialité : Educatrice d'enfants 
Poste I : Relations avec les enfants et les parents 
Tâche I : Accueil des enfants 

Opérations Capacité Connaissances 
Générales 

 Compétences Connaissances  

- Recevoir 
 les enfants 

- S'informer du groupe qu'ils
lui sont affectés en consultant
les fiches de renseignements 

- Adopter une attitude 
aimable, rassurante 
sécurisante et encourageante 

- Communication * 
Techniques 
relationnelles 

- Etudedu milieu

- Etablir avec les
enfants une 
 relation affectif 

- Distinguer les différents 
comportements des enfants 

- Adopter une attitude en
fonction du comportement des
enfants 

- Communication
* Techniques 
relationnelles 

- Pédagogie générale 
* L'entretien 
* L'observation 

- Psychologie de l'enfant 

 

 
 
 

TRADUCTION DES OPERATIONS  EN COMPETENCES 

PROFESSIONNELLES ET CONNAISSANCES 

 
 
 
Spécialité ; Educatrice d'enfants 
Poste I : Relations avec les enfants et les parents 
Tâche II : Réception des parents 
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Opérations Capacité Connaissanc
es 
Générales 

Compétences Connaissances
- Communiquer 
avec les parents 

- Echange des civilités avec les 
parents 
- Déterminer les attentes des 
parents 

- Informer les parents des
comportements de leurs enfants
(positifs, négatifs) 

- Déceler le contexte de la vie 
familiale et sociale de l’enfant 

- Communication
* Techniques relationnelles 

- Etude de milieu 
* Sociologie de la famille 

- 
Communicatio
n * Freins de 
communication

- Présenter le 
programme annuel 

t 
- Informer sommairement sur les
différentes activités du
programme 

- Sensibiliser les parents sur 
une éventuelle contribution 
pour l’application du 
programme 

- Communication 
interpersonnelle (styles) 
- Pédagogie générale * 
L’entretien 

- Psychologie 
générale 
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TRADUCTION DES OPERATIONS  EN COMPETENCES 

PROFESSIONNELLES ET CONNAISSANCES 

Spécialité : Educatrice d'enfants 
Poste II : Application du programme d'activité 
Tâche I : Concevoir le programme annuel 

Opérations Capacité Connaissances
Générales 

Compétences Connaissances
- Participer à 
des réunions de 
travail 

- Analyse des besoins en fonction 
de l’âge 

- Déterminer les activités 

- Psychologie de l’enfant 
* Phases du 
développement 

- Pédagogie générale 
* Pré-mathématique 
* Mouvements 

fondamentaux 

- Education artistique 

- Communication

- Préparer les 
thèmes 
d’activités 

t 

- Distinguer les activités courantes 
et événementielles 

- Arrêter les moyens à utiliser 

- Fixer le temps pour chaque 
activité 

- Définir l’approche pédagogique 

- Préparer les fiches techniques 

- Pédagogie * Préparation 
des activités 

- Pédagogie
* L’apprentissage 

- Comment  

l’enfant apprend t-il 
? 

 

 

TRADUCTION DES OPERATIONS  EN COMPETENCES 

PROFESSIONNELLES ET CONNAISSANCES 
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Spécialité : Educatrice d'enfants 
Poste II : Application du programme d'activité 
Tâche II : Organiser les activités quotidiennes 

Opérations Capacité Connaissan
ces 
Générales 

Compétences Connaissances
- Choisir 
l’activité du jour 

- Déterminer l’objectif
- Déterminer les différentes 
étapes 

- Déterminer les méthodes 
pédagogiques 

- Fixer le temps 

- La pédagogie
* Les objectifs 
* Les méthodes 

 

- Préparer la
matière d’œuvre et
matériel 

î 

- Choisir le matériel et la 
matière d’oeuvre 

- Identifier les risques 
d’utilisation de la matière 
d’œuvre et matériel 

- Hygiène et sécurité * Hygiène 

professionnelle 

- Education 
artistique 
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TRADUCTION DES OPERATIONS  EN COMPETENCES 

PROFESSIONNELLES ET CONNAISSANCES 

 
Spécialité : Educatrice d'enfants 
Poste II : Application du programme d'activité 
Tâche III : Animation et évaluation 

Opérations Capacité Connaissance
s 
Générales 

Compétences Connaissances
- Réaliser 
l’activité 

- Contrôler et 
évaluer 

- Susciter l’intérêt des enfants

- Adopter un langage simple pour
expliquer l’activité 

- Distribuer la matière d’œuvre et
les moyens 

- Veiller au respect d’hygiène et
sécurité du matériel et de la
matière d’œuvre 

- S’assurer de la bonne 
compréhension de la part des 
enfants 

- Réitérer l’explication s’il y a
lieu 

- Suivre l’enfant en difficulté 

- Porter des recommandations sur
la réalisation de l’activité 

- La pédagogie
* Démarche pédagogique 
* Evaluation 

- Education artistique 

- La pédagogie 
* Evaluation 

- Hygiène et sécurité 

 

- Introduction à 
la psychologie 
* Motivation • 

- Communication
* Verbale et non 
verbale 

- Communication
* Verbale et non 
verbale 
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ORGANISATION DE LA FORMATION 

Désignation des matières Etapes de la formation 
T1 T2 T3 T4

Pédagogie générale   02 02 02 02

Etude du milieu   02 02 02 02

Education artistique  08 08 06 06

Psychologie de l'enfant  08 08 06 04

Introduction à la psychologie  02 02 02 02

Hygiène, santé et sécurité  08 08 06 04

Droit du travail  — — — 02

Méthodologie  — — — 02

Informatique  — —  04

Communication   

 

02 02 02 —

Stage de sensibilisation 
04 04 08 08

NB : STAGE PRATIQUE ( 06 mois ) 
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PEDAGOGIE  GENERALE  

Chapitre I : L 'éducation 

- Définition 
- Buts de l'éducation 
- Education et psychologie 
- Education et culture 
- Education et 

pédagogie 
Education et 
société 

Chapitre II : L 'apprentissage 

Définition 
- Comment l'enfant apprend t-il ? 
- Conditions et principes 

d'apprentissage 

 

 Chapitre III : Les objectifs --

-Définition 
La formulation d'objectifs 

Chapitre IV: Méthodes 
d'enseignement 

- Définition 
- Methode expositive methode  

active  

Chapitre V : Préparation des activités 
(fiche technique) 

- Centre d'intérêt 
- Mise en difficulté 
- Apport des connaissances 
- Evaluation  
- Définition de l'évaluation 
- Différents types d'évaluation 
- .Qualités d'évaluation  
- Techniques d'évaluation 

 

Chapitre VII : Collecte 
d'information 

- L'obsevation et ses méthodes 

* Objets de l'observation 
. Soi même (éducatrice) 
. L'individu (Enfant, adulte, groupe, 

milieu, physique, climat 
psychologique de la crèche ...) 

* Types d'observation 
. Observation directe et indirecte .  
.Observation scientifique 

* Techniques d'observation 
et d'enregistrement 

. Auto observation 

. Observation participante . 
Observation à distance  
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CHPITRE : Le role de la crèche  

Social 
- Affectif 
-    Sensori-moteur 
- Physique 
- Moral et psychiqu 

- Composantes motrices de l'acte d'écriture 
* L'éducation motrice 
. Initiation à la maîtrise des mouvements : 
a) Dans l'espace (musique + accessoires) 
b) L'entraînement de la trace : 
c)  

faits) * *Exigences de l'observation 

* L'entretien Définition 

* Déroulement de l'entretien  le questionnaire 

* Etude de cas 

 

* Instruments d'enregistrement et 
cueillette des données 
. Grille d'observation 

* Examen des faits d'observation 
(regroupement et classement des  

Chapitre IX : Pré - Mathématique 

- Buts de l'enseignement du calcul 

- Les différentes méthodes et 
étapes d'une leçon de calcul 

- Etude des mesures et des 
nombres 

- Etude d'ensembles et relation 
- Conditions de travail en calcul 

Comment capter l'attention des 
enfants d'âges préscolaires ? 
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Chapitre X : Les mouvements 
fondamentaux de l 'écriture 

- Les traces 
- Espaces graphiques (ouvrages) 
- Courbes Volutes 
- Boucles – traits 

 Chapitre XI : Les moyens d'accès à 
lyécriture 

Facteurs d'ordre culturel 
* Goût de l'écriture 
* Goût du livre 

d)  

• L'orientation gauche - droite 
• Mouvement qui doit se faire sans 
rupture 
• Régularité de la trace 

L'éducation  L'économie du geste
graphique 
. Graphie création 
. Suivre une trace (décalque) 
. Les copies 
. Les empreintes 

Chapitre XII : Les qualité d’un éducature
Bon sens 

- Don 
-     Pratique 

- L'expérimentation 

Chapitre xii : Réalisation d’un 
programme d’activité 
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  ETUDE DU MILIEU 
Chapitre I : Le groupe 

- Définition 
- Caractéristiques du groupe 
- Différents types de groupe 
- Interaction entre individus 
- Interaction entre individus groupe 
- Interaction entre individus culture 
- Relations interpersonnelles 

* L'autorité et son influence 
* Résistance au changement 
* La créativité du travail en groupe 
* Les rôles et les attitudes dans les 
groupes 

- Dynamique des groupes 
- Définition 
- Sociométrie 

Chapitre II : La famille Définition 
Historique de la 
famille 
Caractéristiques de 
la famille Fonctions 
de la famille 
* Affectif 
* Economique 
* Santé 
* Social 
* Educatif 

- Problèmes de la famille 
- Sociologie de la famille 

Chapitre III : Caractéristique de la 
société algérienne 

- L'exode rural et ses conséquences 
- La poussée démographique et ses 
conséquences 
- Espacement des naissances 
- L'enfant dans la société algérienne 
- Responsabilité des parents 
- Le divorce 
- Problème du logement  
- Parents séparés 
- Femme au foyer 

Femme qui travaille 

Chapitre V : Maux sociaux 
Définition 

- Leurs causes 
- Prévention 
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Chapitre VI : L 'assistance publique

- Ses structures 
- Ses rôles 

 

Chapitre VII : La protection de l 
'enfance 

- Besoins de l'enfant 
- L'enfant dans le monde (droits de 
l'enfant) 
- L'enfant abandonné 
- L'enfant orphelin 
- L'enfant handicapé 
- L'enfant délinquant 
- L'enfant trisomique 
- L'enfant illégitime 

 

 

Chapitre VIII : L'action de l'état algérien pour l'enfance 
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EDUCATION ARTISTIQUE 
hapitre I : Dessin et peinture 

Dessin facteur de culture 

- Evolution des procédés du dessin 
- Principes du dessin et peinture 
- Etude des couleurs 
- Techniques du dessin 

* Réduction 
* Protection 
* Structuration des formes 

- L'esquisse 
- Dessin 

géométrique 
Dessin 
d'observation 
 

couleurs et 
objets 
usuels 
simples 
Etude d'une personne 
* Vu de face, de dos et de profil 

- Etude des positions et des mouvements 

Chapitre II : Travaux manuels 

- L'activité manuelle et sa valeur 
éducative 

- Etude pratique des différentes 
techniques 

* Modelage - Assemblage - Pliage - 
Découpage - Couture ... 

 
Chapitre III : Musique et chant A/ La 
musique 

- Définition de 
la musique 
(solfège) 
Différents 
instruments 
musicaux 
* Caractéristiques + utilisation 

B/ La chanson 
- Définition de la chanson 
- Poésie et récitation 
- Chorale 

C/ Education rythmique 
- Sens rythmique (l'oreille - Education 

esthétique) 
- Culture de l'âme : Moyen d'expression 
- Facteur de formation et d'équilibre du 

système nerveux 
- Maîtrise de soi 
- *Etude technique des formes, 

 
 

Chapitre IV : Théâtre 
- Définition du théâtre 

* Spectacle 
* Récit 
*  

- - Marionnette 
- Types des marionnettes 
- . Marionnettes à gaine 
- . Marionnettes à fils 
- . Marionnettes à tiges 
- . Marionnettes géantes 
- . Marottes 

- Techniques de fabrication des 
différents types de marionnettes : 
(Tissus - Bois - Argile Plâtre  
Papier) 
-  Techniques de manipulation de 
chaque type de marionnette 

- Marionnettiste 
-     Dessins animés 

* Qu'est ce que c'est l'animation ? 
* Dessins animés et marionnettes ou 
objets animés 

- Le conte 
- Magie du conte (ses rythmes - sa 

dynamique) 
* Etude d'un conte structure 
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PSYCHOLOGIE DE L'ENFANT

Chapitre I : Notion de développement 

Chapitre II : Phases 

de développement  

A/ Développement 

prénatal 

- La conception et les éléments 

importants 
* Hérédité 
* Sexe 
* Accouchement simple ou multiple 

- Les risques physiques de la période 
prénatale 

- Les risques psychologiques 

B/ Première enfance 0 - 3  ans 

- Développem
ent physique 
Développem
ent sensori-
moteur 

Développement socio-affectif Développem 

- ent 
intellectuel 

- Risque physique 
* Difficulté de s'adapter à la vie 
postnatale 
* Accouchement difficile 
* Accouchement multiple 
* Naissance après terme 
* Naissance prématurée 

* Séparation de la mère 
* Détérioration des relations familiales 

- Risques psychologiques 
- Attitudes 

des parents 
et des 
proches 

-     Les 
prénoms 

-     Relations 
familiale 

/Deuxième enfance 3-6 ans 
- Développement physique 
- _     

Développement 
sensori-moteur 

-     
Développement 
socio-affectif 

- Développement intellectuel 
- Risques de la deuxième enfance 

* Danger physique 
. Maladies 
. Accidents 
-   Risques psychologiques 
* Langage (communication) 
* Emotion 
* Sociabilité 
* Le jeu 
-  Développement de la personnalité 

D/ Troisième enfance 3-12 ans 
- Développem

ent physique 
-     

Développem
ent sensori-
moteur 

-     
Développem
ent socio-
affectif 

-     
Développem
ent 
intellectuel 

- Développement de la personnalité 
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            *Surprotection 
            *Développement de la personnalité 
 

Chapitre III_ : Troubles de l’enfant 
(notions de base) 

- Troubles de 
sommeil 

-Troubles 
alimentaires 

- Troubles de langage 
- Troubles sensori-moteurs 
- Troubles sociaux 
- Troubles d’apprentissage 
- Troubles psychiques 

* L’angoisse 
* Stress 
* Névrose 
* Schizophrénie 
* Dépression 
* Phobie 

* Troubles de personnalité 
- L'échelle d'intelligence de Wechsler 

* Epreuves verbales 
        .Test d'information (exp . ;on demande à 
l'enfant combien as-tu de mains.) 

. Test d'arithmétique (exemple : 
comparer des quantités) .  
.Test des 
similitudes . Test 
de compréhension 
* Epreuves de performance 
. Test de 
complément 
d'images 
. Test de 
l'aménagement 
d'images 
. Test d'assemblage 
d’objets 
. Test de cubes 
. Test du labyrinthe 
* Tests productifs de personnalités 
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INTRODUCTION A LA PSYCHOLOGIE 
Chapitre I : Psychologie 

- L'historique 
- Les écoles (psychologues) 

Chapitre II : Le plaisir et la peine 
(notions de base) 

- Aspects affectifs des phénomènes 
psychologiques 

- Plaisir et peine d'ordre physique et 
d'ordre moral La peine et le plaisir : 
fonction - causes - effet 

- Relation entre plaisir et la peine 
Douleur 

- Plaisir esthétique 
 

Chapitre III : L ' émotion(notions de base) 

Fonctions psychologiques dans 
l'émotion Réactions viscérales 

- Attitudes et mimiques Conscience 
de l'émotion Fonction de l'émotion 

 

Chapitre IV : Perception 
A/ Conditions physiques 
Sensibilité mécanique Sensibilité thermique 
Sensibilité chimique Sensibilité auditive 
Sensibilité visuelle Sensibilité affective 
Sensibilité gustative Sensibilité tactile 
C/ Perception de l'espace 

- Définition 
* Percevoir : les positives directions - 

distances - grands mouvements et formes 
de coup 

-  Perception et représentation                         
-  Perception de soi-même D/ Perception 
des objets  

- Perception symétrique ou globale 
- Figure et fond 

- Structure de la forme 
Chapitre V : La mémoire 

- Fonctions générales de la mémoire 
- Notion d'habitude et son aspect affectif 
- Formation des habitudes et ses 
conditions 
- Réflexe conditionnel 

Conditions de l'acquisition du souvenir et du 
savoir 

- Evolution des souvenirs 
- Reconnaissance 

Localisation du souvenir dans le temps 

Chapitre VI : L 'imagination 

- Sens du mot (représentation mentale) 
- Différentes sortes d'images 
- Image et perception 

- Association et invention 
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Chapitre VII : Les niveaux de l 
\activité mentale 

- Le sommeil 
- L'effort 
- L ' aspect de 1 ' attention 
- Attention spontanée et volontaire 

 

Chapitre VIII : La volonté 
- Sens général 
- Le mouvement volontaire 
- L'acquisition du mouvement 
volontaire 
- Pathologie du mouvement volontaire 
- Aspects de la volonté : 

* Négative (l'inhibition volontaire) 
* Positive (décision) 

- Volonté et tendance 
- Volonté et personnalité 
- Volonté et intelligence 
- Volonté de la société 
- Définition 
- La pensée : loi du comportement 

-   L'acquisition du langage 
- Pathologie du langage 

Chapitre X : La croyance et le 
raisonnement 

- Définition 
- Croyance et volonté 
- Croyance raisonnée 
- Développement du raisonnement 
- Différentes sortes de raisonnement 

- La pensée concrète dans le raisonnement 

Chapitre XI : La conscience et ses 
limites 
Signification générale de la conscience 

- L'inconscient et la désagrégation 
- L'inconscient et le refoulement 

 
 
 

Chapitre XII : Besoins et motivations
- Définition 

Les besoins et la motivation 
Le rôle des besoins et la motivation dans 
l'opération éducative 
 

Chapitre XIII : Le développement 
-Définition 
-Caractéristiques des développements 
-Phases du développement 
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HYGIENE - SANTE ET 
SECURITEChapitre I : Soins du 
nouveau - né 
- A la naissance 
* Evaluation de l'état de l'enfant à la 
naissance . fréquence cardiaque 
. respiration 
. tonus 
. coloration de la peau 
* A la maternité 
. toilette 
. soins des infections 
. habillage 

 

Chapitre II : Besoins de l 'enfant 
Allaitement maternel 

* Avantages 
* Inconvénients 

- Allaitement artificiel 
* Avantages 
* Inconvénients 

- Allaitement mixte Hygiène alimentaire 
Hygiène corporelle Sevrage 

 

 Chapitre III : Microbes 
- Différents types de microbes Etudes 

d'une bactérie 
- Structures 

-Multiplication Conditions de 
développement 

- Rougeole 
- Rubéole -     Roséole 

- Varicelle 
- Scarlatine 
- Oreillons 
- Coqueluche 
- Bronchiole 
- Coliques 

 

Chapitre V : Etude sommaire des 
maladies suivantes 

Contagieuse - Professionnelle 

Chapitre VI : Les vaccinations 
- BCG (Bacille de Calmette et Guérin) 
- DTCP (Diphtérie - Tétanos - 

Coqueluche - Poliomyélite) 
- ROR (Rubéole - Oreillons - 

Rougeole) 
- L'Hépatite B 

-     L'haemophilus influenza 
- Autres vaccins 

* Typhoïde 
* Varicelle 
* Fièvre jaune 
* Grippe 

 

Chapitre VII : Secourisme 
- Définition 

-     Principes généraux du secourisme 
- Soins d'urgence 

* Etat de choc et perte de connaissance 
* Asphyxie 
* Hémorragie 
* Brûlure 
* Morsure et piques d'animaux 

- Fractures 
-  Pharmacie d'urgence 
- Définition 
- Hygiène professionnelle 

*  Aération 
*  Eclairage 
*  Chauffage (ambiance thermique) 
*   Sol 

- Les accidents professionnels 
* Définition 
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* Prévention des accidents 
* Conduite à tenir en cas d'accident ou 
catastrophe 

- Les dangers chimiques 
 
 

Chapitre IX : Puériculture 
- Comment nourrir un bébé ? 

-     Comment assumer sa toilette ? 
- Comment l'habiller ? 
- Comment assurer son repos ? 
- Comment manipuler ? 
- Comment l'intéresser et le divertir (rôle du jouet) ? 

 

 
 

INFORMATIQUE 
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- Chapitre I : Généralités 
- Définition de base 
- Historique de l'informatique 
- Système informatique 
- * Le Hardware 
- . Architecture d'un ordinateur 
- . Les composants d'un ordinateur 
- -    Le Software 
- -    Définition de base 
- Chapitre II : Les systèmes 

d'exploitation 
- -Définition et fonctionnalités d'un 

système d'exploitation 
- - Système d'exploitation MS-DOS 

Introduction 
- - Démarrage du DOS Quelques 

commandes du DOS 
- * Les commandes d'ordre général 
- * Les commandes sur les fichiers 
- * Les commandes sur les unités 
- Windows 2000 
- A/ Travail en monoposte 
- - Introduction 
- - Les avantages du Windows 2000 
- -     Présentation de Windows 2000 
- - Matériel recommandé 
- - Présentation de l'interface Windows 

2000 

* Bureau 
* Barre de tâche 
* Fenêtre 
* Installation de plusieurs fenêtres 

- Exploitation Windows 2000 
- Manipulation des dossiers, des fichiers 

et des raccourcis 
- Manipulation des unités disques 
- Personnalisation de l'environnement 

* Affichage 
* La souris 
* Le clavier 
* Installer un logiciel 

*Installer un nouveau matériel (exemple d'une 
imprimante) 
B/ Notions sur les réseaux 

- Avantages et définition des réseaux 
- Travailler sous réseaux 
- Accès aux dossiers et fichiers 
- Utiliser une imprimante réseau 
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Chapitre III: Winword 2000 
- Introduction 
- Définition 
- Présentation de la fenêtre de Word 

2000 
- Opérations sur les documents (créer, 

enregistrer, ouvrir, fermer) 
- La saisie Techniques de saisie 

Déplacement dans le document 
- Les sélections de texte 
- Mise en forme 
- Mise en forme Caractère 
- Mise en forme paragraphe 
- Mise en page et impression Mise en 

page d'un document 
-     Impression 

- Les tableaux 
- Insertion de tableau 
- Opérations sur les lignes, les colonnes 

et les cellules 
- Mise en forme 
- Insertion d'objets 
- Dessin  
- Image 
- Introduction 
- Définition 
- Présentation de l'environnement 

Excel 
- Les éléments de l'environnement 

Excel 
-  

 
- Mode d'affichage 
- Opérations sur les classeurs 
- Opérations sur les feuilles de calcul 
- Opérations sur les cellules 
- Mise en forme et impression 
- Les formules Cellule à calcul 
- Ordre d'évaluation des opérations 

arithmétiques 
- Utilisation des fonctions 

* Assistant fonction 
* Fonction de base (somme, moyenne, 
minimum, maximum,...) 

- Présentation graphique des données 
- Assistant graphique 
- Modification du graphique 

 
Chapitre VI : Internet 

- Présentation 
-     Outils indipensables (modem, 
abonnement, navigateur) 

- Définition 
- Page Web 
- Site Web 
- Lien hypertexte 
- Navigation 
- Présentation d'un navigateur 
- Exploitation des services Internet 
- Navigation 
- Téléchargement Messagerie 

- Forums 
 

COMMUNICA TIONET TECHNIQUE RELA TIONNELLE 
Chapitre I : Notions générales de communication 

- Définition de la communication 
- Eléments de la communication 

* Message-Emission-Réception-Moyens-Schéma de la communication 
- Les freins de la communication 
- L'information et la communication 
- Les formes de la communication 

* Communication verbale 
. L'écrit (lettre, note, compte rendu, procès verbal) 

* Communication non verbale 
. Mouvement du corps (gestes, expression du visage, ...) 
. Caractéristiques physiques personnelles (posture, forme du corps, poids, taille, ...) .  
- Paralangage (qualités de la voie, vitesse de parole, ton, défauts d'élocution : le fait de dire « 
Ah, Hum »...) 
. L'utilisation de l'espace (la façon d'être assis, la distance par rapport à l'interlocuteur, ...) 
             *Environnement physique (architecture et décors de la pièce, décoration intérieure, 
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...) 
* Temps (être en retard ou en avance, faire attendre les autres, ...) 

- Les types de la communication 
* * Communication ascendanteCommunication descendanteCommunication 
bilatérale 

- * Communication unilatérale 
* Communication interpersonnelle 

- Style de la communication interpersonnelle 
* Auto-expositionAuto-accomplissementAuto-négociationAuto-protection 

- Auto-refus La réception 
- L'écoute 
- Le questionnement 
- La conduite des réunions 

- La gestion des conflits 
 

DROIT DU TRAVAIL 
Chapitre I : Définition et 
caractéristiques du droit du travail 

- Les sources du droit du travail 
- Evolution législative du droit du travail 

Chapitre II : Les relations du droit du 
travail 

- La conclusion du droit du travail 
- La suspension du droit du travail 

- La cessation du droit du travail 
  

 Chapitre III : Les congés payés 
- Les congés légaux 

- Les congés de maladie 

 

Chapitre IV : Les conflits 
individuels et collectifs 
Secteur administratif 

- Secteur économique 
- Droit de grève et syndicat 

 Chapitre V : Formation 
professionnelle 

- Formation professionnelle 
- Contrat d'apprentissage 

Chapitre VI : Protection sociale du 
travailleur 

- La sécurité sociale 
- La retraite 
- La mutuelle Système de classification 

- Différentes indemnités 
Chapitre VIII : Préjudice professionnel

Maladies professionnelles Accidents de travail 
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  )7(ملحق 

  أعضاء التحكيم

  الجامعة   التخصص  األستاذ 

  الحاج لخضر  باتنة     عبدوني عبد الحميد / د 

  الحاج لخضر  باتنة   تربية   بن علي راجية / د 

علم النفس   بوقصة عبد المجيد/ د 
  المعرفي 

  الحاج لخضر  باتنة

  مصر/المنيا   تربية   رشيدة طاهر / د 

  آلية التربية غزة  مناهج   فتحية صبحي اللولو/ د 

  آلية التربية غزة  مناهج   محمود محمد الرنتيسي/ د 

 آلية رياض االطفال  طفولة   عبير محمود فهمي منسي/ د 

 جامعة بورسعيد
رشيدة السيد احمد

  

جامعة حلوان -آلية الترية  ةاصول التربي  

 

  جامعة المنيا     نبيل السيد حسن سيد سليمان/ د 

وأم  جامعة عين شمس  مناهج الطفولة   ایمان زآى محمد أمين/ د
  القرى

  جامعة المنيا  مناهج الطفل  سليماننبيل السيد حسن سيد / دأ.
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 ملحق رقم (5)

  

  استمارة مقابلة أساتذة تخصص تربية الطفولة األولى

  غير دائم         دائم         اسم  األستاذ 

  الشهادة المحصل عليها 

     الخبرة المهنية في تدريس التخصص 

  

  هل تم تحديد األهداف العامة للبرنامج؟ – 1

 ؟.هل تم تحديد األهدا الخاصة  -2

 ؟.هل ترون أن البرنامج يعمل على تكوين مربية ذات آفاءة  -3

 ؟.هل تلقيتم تكوين بيداغوجي  -4

 ؟.هل لديكم مععلومات حول تكوين مربيات الطفولة األولى  -5

 ؟.ها الصعوبات التي واجهتكم أثناء تنفيذ البرنامج  -6

 .؟.هل ترى أن البنامج يحتاج إلى تعديل و تطوير  -7

 ؟.موضوعية  هل ترى أن معايير القبول -8

 ما الصعوبا التي واجهتكم أثناء تنفيذ البرنامج؟ -9

 

 ثانيا – أسئلة مقابلة مسؤولي المعهد :

 1 – ما اإلطار النظي الذي يتبناه البرنامج .

 2 – من قام ببناء و تصميم البرنامج .

 3 – ما الوسائل الموفرة لتنفيذ البرنامج.

 هل أخضع البرنامج إلى تعديل و تقويم  - 4
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 ملخص

هدفت هذه الدراسة إلى تقويم برنامج تخصص تربية الطفولة األولى بالمعاهد الوطنية المتخصصة 
  :في التكوين المهني بالجزائر ، و اإلجابة على التساؤالت التالية 

ما السمات المميزة لبرنامج تخصص تربية الطفولة األولى  المقدم بالمعاهد الوطنية  .1
 .ني بالجزائرالمتخصصة في التكوين المه

 .ما جودة خريجات برنامج تخصص تربية الطفولة األولى  .2

 .إلى أي درجة يستوفي برنامج تخصص تربية الطفولة األولى المعايير العالمية  .3

و لإلجابة على هذه التساؤالت تم جمع البيانات من خالل قراءة الوثائق الرسمية و المتمثلة 
األولى  و بعض المناشير الوزارية ، واختيرت عينة في مرجع التكوين لتخصص تربية الطفولة 

من المتخرجات الحامالت لشهادة تقني سامي في تخصص تربية الطفولة  106قصدية  عددها 
من  02األولى من المعاهد المتخصصة في التكوين المهني لواليتي باتنة و بسكرة ، كما اخترنا 

مستشاري التوجيه و التقييم المهني و  02 المسؤولين بالمعهد المتخصص في التكوين المهني و
  .من األساتذة المكونين لإلجابة على األسئلة  08

و قد قامت الباحثة بقراءة الوثائق الخاصة بالبرنامج و بتطوير استبيان مكون من ثماني 
مجاالت وزعت على المتخرجات و األساتذة المكونين ، كما تمت مقابلة المسؤولين و األساتذة 

آرائهم في البرنامج من حيث مكوناته و سماته ، و تقويمه في ضوء جملة من المعايير  لمعرفة
  .العالمية 

  :و قد توصلت نتائج الدراسة أن البرنامج لم يتمكن من تلبية أهم المعايير العلمية مثل   

 فلسفة البرنامج و إطاره النظري ، و أن يكون للبرنامج أهداف تعليمية مناسبة ، كما أنه ال
يوجد هناك ترابط بين المقرارات التطبيقية و النظرية ، و أن يكون متوازنا و متماسكا و متنوعا ، 

و في األخير   .و أن يطرح معرفة ذات معنى و أن يراعي الفوارق الفردية بين المتكونات 
ة األولى أوصت الدراسة بمراجعة البرنامج ليصبح أكثر تلبية للمعايير العالمية لبرامج تربية الطفول

.  
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EVALUATION OF THE EARLY  CHILDHOOD EDUCATION PROGRAMS IN  

INSTITUE WHO SPECIALIZES IN VOCATIONAL TRENING IN ALGERIA      

Abstract 

This study aimed to evaluate the early Childhood Education programs in 
the  Institutes specialized in vocational training in Algeria, it  attempted  to  
answer the following questions: 
1. What distinctive features of the early Childhood Education programs in 
the  Institutes specialized in vocational training in Algeria  

2. What's the quality of the educators  graduates from early childhood 
education. 

3. To what extend does this program meet the international standards of 
early childhood educations . 

 

 To investigate those questions we collected  data from reading  the   
official  documents especially the reference of training  early Childhood 
Education ;   and we selecte 106 graduates from   biskra and batna institus  
were given the questionnaire  and we  interviewed  08 Professors and  
02respnssible . 

Results revealed That This program does not meet the international standards 
such : 

That is no clear vision , or specific goals , its was not balanced , varied , or 
coherent , in addition , individual difference and meaningful knowledge are 
two neglected standards . 

In the end, the study recommended to review the program to become more 
responsive to the international standards for early childhood education 
programs. 
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