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 ١٦٤

 
 
  

  
  *أمحد علي كنعان. د.أ

 
 

يهدف هذا البحث بداية إىل الوقوف عند مواصفات معلم رياض األطفال ومتطلبـاتِ إعـداده،               
ة، وقيمة دوره وأمهيته يف العملية التربوية من جهة ثانية، ومن           وذلك يف ضوء املتغريات العاملية من جه      

مث التعرف إىل واقع برنامج إعداد معلم الرياض يف كلية التربية جبامعة دمشق أمنوذجاً والوقوف عنـد            
األهداف املقررة والطرائق املعتمدة واملناهج املتبعة يف تأهيله، من أجل تطوير هذه الربامج يف ضـوء                 

التربوية اجلديدة املنوطة باملعلم، ويف ظل االجتاهات العاملية املعتمدة يف إعداده، وذلك ـدف          األدوار  
  .إعداد مقياس لتقومي برنامج إعداد معلم الرياض وتأهيله وفق متطلبات أنظمة اجلودة العاملية

  : ويسري البحث وفق إطارين 
لم الرياض ومتطلبـات إعـداده      حتليلي وصفي وذلك بالوقوف عند مواصفات مع      : اإلطار األول 

  . لتطوير برامج تأهيله وفقاً هلذه املتطلبات
ميداين تطبيقي يعد من خالله مقياس لتقومي الربنامج احلايل إلعداد معلم الريـاض يف     : اإلطار الثاين 

كلية التربية جامعة دمشق، وذلك وفقاً آلراء عينة من أعضاء اهليئة التدريسية والطلبة معلمي ريـاض               
  .ألطفالا

  : ومن املنتظر أن خيرج البحث بعدد من املقترحات أمهها
 ضرورة مواكبة التغريات العاملية وحتقيق متطلبات اجلودة يف مجيع املراحل الدراسـية وضـمن               -

  . املؤسسات التربوية والتعليمية مجيعها
 .ودة العاملية أمهية إعداد معلم الرياض وتأهيله على املستوى احمللي والعريب وفق أنظمة اجل-
 تبين املقياس املقترح بوصفه أداة للتقييم الذايت لربامج إعداد معلمي رياض األطفال يف كليـات        -
  _السيما يف ظل االفتقار ملثل هذه املقاييس _ التربية
  

  
  . سورية– جامعة دمشق –كلية التربية * 
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 ١٦٥

– 
 القاعدة اليت يعتمد عليها كل ما يتلوها مـن          تعد مرحلة الطفولة من أهم مراحل حياة اإلنسان، فهي        

وهي األساس الذي يقوم عليه بنيان شخصية الفرد وكيانه وما يتضمنه هذا البنيان من قـيم                مراحل النمو 
واجتاهات حتدد نوعية سلوكه وطريقته يف مستقبل حياته، ومن هنا تربز أمهية هذه املرحلـة وخطورـا                 

س الذي يقوم عليه بناء اإلنسان، وبقدر ما يكون األساس قويـاً راسـخاً               باعتبارها اللبنة األوىل واألسا   
  . يكون البنيان متماسكاً متيناً

وبناًء عليه بات لزاماً على السياسات التربوية التعليمية اليت تسعى إىل تأكيد مكانة اإلنسان يف الوجود                
من حيث إا املؤسسة التربويـة الـيت      وتنمية شخصيته تنمية متكاملة ومتوازنة، أن تم برياض األطفال          

 العقلية واللغوية واالنفعاليـة واالجتماعيـة واخللقيـة         هتؤدي دوراً أساسياً يف تنشئة الطفل وتنمية قدرات       
  . واجلسمية، ومن منطلق أا األساس الذي يبىن عليه السلم التعليمي مبراحله املختلفة

العملية التعليمية وسر ضتها وانطالقها وعلى كاهلـه        الركن األساسي يف     وانطالقاً من أن املعلم هو    
 اليت تنبع من أمهيـة      ه تربية األجيال وتنشئتهم، تنبثق أمهية معلم رياض األطفال ومسؤوليت         ةوتقع مسؤولي 

  .املرحلة العمرية اليت يتعامل معها وحساسيتها
توقع منه والنهوض بأعباء هل يستطيع معلم الرياض أن يقوم بالدور امل       : والسؤال الذي يطرح نفسه هو    

الرسالة التربوية املنوطة به، والسيما من خالل خصوصية واقع رياض األطفال، ويف ظل حداثـة جتربـة                 
وهل يتفق برنامج إعداده مع االجتاهات احلديثـة  ) اليت مل تتجاوز يف سورية أربعة األعوام(إعداده وتأهيله   

  بات أنظمة اجلودة الشاملة؟ يف جمال إعداد املعلم وتأهيله وذلك وفق متطل
من هنا جاءت هذه الدراسة بغية إلقاء الضوء على برنامج إعداد معلم رياض األطفال يف كلية التربية                 
جبامعة دمشق وتقوميه من خالل مقياس وضعه الباحث أساساً لتقومي برامج إعداد املعلم وفـق متطلبـات    

  .وصية مرحلة رياض األطفال وتفرد عمل معلميهاأنظمة اجلودة، وذلك بعد تعديله مبا يتناسب مع خص
 

إن املتتبع لواقع رياض األطفال يف الوطن العريب يالحظ أن مستوى تعليم معلميها يغلب عليه املستوى                
املتوسط، وأن معظم البلدان العربية يعمل يف رياضها معلمون غري مؤهلني علمياً وتربوياً كما جيب، فضالً                

 كفاية الدورات التدريبية اليت تقدم هلم وغلبة الطابع النظري فيها على العملي، ومن مث فإن نقص             عن عدم 
  .األطر التربوية واملربني املؤهلني من أهم املشكالت والعقبات اليت تواجه رياض األطفال يف الوطن العريب

وف عند واقـع هـذا      ونتيجة للقصور يف برامج إعداد معلم رياض األطفال بات من الضروري الوق           
التأهيل واإلعداد وتقومي القصور واخللل فيه من خالل مقياس مصمم وفق أنظمة اجلودة الشاملة ومعـدل            

وبـذلك تـتلخص   .  ظل االفتقار ملثل هذه املقـاييس والسيما يف_ مبا يتناسب مع واقع رياض األطفال    
  : مشكلة البحث يف اإلجابة عن السؤال اآليت

  معلم رياض األطفال وفق متطلبات أنظمة اجلودة الشاملة؟  يقوم إعداد  كيف-
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إنّ لرياض األطفال أمهية كربى ودوراً رائداً  ألا تم بالطفل وترعاه يف أهم مراحل حياته، ففيهـا                  

 وينـشأ فكريـاً     نمـو قدرات الطفل اإلبداعية ، ومن خالل مربيها تكتشف مواهبه وطاقاتـه، وت            تنمو
عياً وأخالقياً وسلوكياً، فمعلم رياض األطفال يؤدي دوراً رئيسياً وحيوياً يف إمنـاء شخـصيات               واجتما

األطفال وتكوين ذوام، ونتيجةً لذلك وجب االهتمام بإعداد هذا املعلم وتأهيله ليكون أهالً ملا يناط به                
  . من مسؤوليات وجديراً مبا يلقى على عاتقه من واجبات

معلم رياض  وراً مقترحاً للمعايري الواجب مراعاا يف برنامج إعداد         صحث ليضع ت   هذا الب  أتى ومن هنا 
ق التـدريس   ائ بدءاً من أهداف الربنامج ومدى مناسبتها حلاجات اتمع ومروراً باحملتوى، وطر           األطفال

قـسمني   بنظام التقومي، وتنقسم هـذه املعـايري إىل          وأعضاء اهليئة التدريسية وحاجات الربنامج وانتهاءً     
  : ساسيني مهاأ

  ). معلمي الرياضخمرجات برنامج إعداد (معلم الروضة معايري أداء  -
 .)معلم الرياضبرامج إعداد (معايري إمكانات الكلية  -

  :تتركز يف النقاط التاليةن أمهية البحث إ :وميكن القول
  .ية يف كلية التربمعلم رياض األطفال جودة برامج إعداد قومي اقتراح تصور لت-
 اهليئـة   –اإلدارة( وتنفيذها وتقوميها    معلم رياض األطفال  عن ختطيط برامج      إفادة اجلهات املسؤولة   -

  ). الطالب–التدريسية
 

  : يهدف البحث إىل
  . الوقوف عند مواصفات معلم الروضة-١ -٤
  .  التعرف إىل أدوار معلم الروضة-٢ -٤
  . تعرف أساليب إعداده وتأهيله-٣ -٤
 تعديل مقياس معد سابقاً من قبل الباحث لتقومي برامج إعداد املعلمني وفق متطلبات أنظمة                -٤ -٤

 .اجلودة العاملية مبا يتناسب مع متطلبات إعداد معلم الروضة
 تقومي برنامج إعداد معلم رياض األطفال من خالل املقياس السابق من وجهة نظر عينة مـن    -٥ -٤

  . يف كلية التربية جامعة دمشقأعضاء اهليئة التدريسية
 تقومي برنامج إعداد معلم رياض األطفال من خالل املقياس السابق من وجهة نظر عينة مـن    -٦ -٤

  .الطلبة مريب الرياض
 

  : حياول البحث اإلجابة عن األسئلة اآلتية
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   األطفال؟ ض ما مواصفات معلم ريا-١ -٥
  لم رياض األطفال؟ ما األدوار املنوطة مبع-٢ -٥
   األطفال؟ض ما أساليب إعداد معلم ريا-٣ -٥
 املقياس املعد لتقومي برامج إعداد معلم الرياض وفـق متطلبـات أنظمـة               ما أهم املعايري يف    -٤ -٥

  اجلودة، واملعدل عن مقياس سابق للباحث مصمم لتقومي برامج إعداد املعلمني؟
   إعداد معلم الرياض؟ ما مدى حتقق مبادئ اجلودة يف برامج-٥ -٥
 ما آراء عينة من أعضاء اهليئة التدريسية يف كلية التربية جامعة دمشق بربنامج إعداد معلـم                 -٦ -٥

  الرياض من خالل املقياس ووفق معايريه؟
 ما آراء عينة من الطلبة املعلمني يف اختصاص رياض األطفال سنة رابعة يف برنامج إعدادهم،                -٧ -٥

  فق معايريه؟من خالل املقياس وو
_ 

سات تربويـة متخصـصة، أي إن    صناعة أولية للمعلم كي يزاول مهنة التعليم وتتواله مؤس     :اإلعداد
  )١٩٤، ص ٢٠٠٣ويح، . (املعلم يعد ثقافياً، وتربوياً، وأكادميياً يف مؤسسته التعليمية قبل اخلدمة/الطالب

اخلدمات اليت تؤثر يف قـدرا علـى تلبيـة      بالناتج أو جممل اخلصائص وامليزات املتعلقة    هي   :اجلودة
  ).١٣ص ،١٩٩٩ ،هرييت دو(احلاجات الظاهرة والكامنة 

املطابقة للمواصفات، وذلك ألن املواصفات جيب أن "  بأا :Philip Grosbyويعرفها كروسيب  
   ).Hicks, Philip E., 1994, P188(." تعكس حاجات املستفيدين بشكل صحيح

 ستراتيجية عمل أساسية تسهم يف تقدمي سلع وخدمات ترضي العمالء يف الـداخل واخلـارج         ا"وهي  
  .)Tenner&Detoro,1992, p.31(."رحيةصخالل تلبية توقعام الضمنية وال، وذلك من إرضاًء كبرياً

علم  جمموعة اخلصائص واملواصفات اليت جيب توافرها يف نظام إعداد امل          :معايري اجلودة يف إعداد املعلم    
. بكليات التربية اليت حتدد قدرته على الوفاء حباجات الطالب أي املستفيدين من اخلدمة التعليمية املقدمـة   

  .)١٠١، ص ٢٠٠٣ويح، (
ـ   "  هي :مؤشرات املعايري ـ ـأداة تشخيـصية تـساعد ع ـ ـلى احلك ـ لى النوعيـم ع  ".ة ــ

(Vlasceanu, L, Grünberg, L, Pârlea, D, 2004 , p24)   .  
سنوات وتسعى إىل   ) ٦ -٣(وهي مؤسسات تربوية تستقبل األطفال من عمر        : رياض األطفال مرحلة  

املالئم لرعاية القوى للطفل بغية إيقاظها وتسهيل منوها من النواحي           توفري الشروط التربوية املناسبة واجلو    
  .)١٤، ص٢٠٠٤مرتضى وآخرون، . (اجلسدية والعقلية والنفسية واالجتماعية

 هي الكلية اليت تضم الطلبة من محلة الشهادة الثانوية للحصول على اإلجازة يف التربيـة              :كلية التربية 
ميـة واإلنـسانية   لوعلم النفس، كما تضم الطلبة من محلة اإلجازات اجلامعية مبختلف االختصاصات الع        

  .هطلبة املاجستري والدكتورا عن الًضفللحصول على دبلوم التأهيل التربوي 



 ٢٠١١ – العدد األول - المجلد التاسع ..……...............…….....مجلة اتحاد الجامعات العربية للتربية وعلم النفس
  
 

 ١٦٨

 
  :  السابقة يف حماور ثالثة وهي كاآليتتميكن حتديد الدراسا

 
 

  
 والربامج الدراسية املقررة يف كليات التربية يف دول اخلليج العـريب            دف الدراسة إىل تعرف املناهج    

ز املشكالت اليت   ويف بعض كليات التربية يف بريطانيا وأمريكا وكندا واليابان والصني، والوقوف على أبر            
  .  كلية التربية يف دول اخلليج من أجل اقتراح أفضل السبل لتطوير مناهجها وبراجمهاتواجه

  : ئج كاآليتوكانت النتا
املشكالت الرئيسية اليت يعانيها واقع اإلعداد املهين لكليات التربية لدول اخلليج يتمثـل يف مزامحـة                

وعدم انطباق احملتوى التخصصي مع الوظيفة املرجوة منـه، وعـدم    ،قررات التربوية للمواد التخصصية امل
  . وضوح الرؤيا للمقررات اليت يشمل عليها املكون الثقايف

٧
 

دف الدراسة إىل تعرف مدى إمكانية وضع تصور مقترح لتطوير نظم إعداد املعلم يف كليات التربية                
  . هات العاملية املعاصرةيف مصر يف ضوء ما توصل إليه الواقع وصيحات االجتا

  : وتوصلت الدراسة إىل النتائج اآلتية
:  يواجه واقع تأهيل املعلم يف كليات اإلعداد الكثري من النقد نتيجة للمشكالت اليت يعانيها وأمهها               -

غلبة الطابع النظري على الدراسة بكليات التربية وغياب اجلانب التطبيقي، قلة االهتمام باجلانب الثقايف،              
  . ور أساليب التعليم، وضعف استخدام الوسائل التعليميةقص

  .النظام األساسي إلعداد املعلمني يف مصر إىل جانب النظام التتابعي  النظام التكاملي هو-
٧

 
  : وأهم ما اقترحته الدراسة يتحدد يف اآليت

 االهتمام بعملية التعليم والتعلم داخل كليات التربية سواٌء أكان ذلك من خالل االهتمام بـالتطوير         -
  .العاملني اإلدارينيواملستمر للربامج واملقرارت، أم بأداء أعضاء هيئة التدريس، 

 بني كليات التربية والس املقترح هلذه الكليات وبني وزارة التربية والتعليم واجلهات              التنسيق فيما  -
  .واملؤسسات األخرى ذات العالقة

   حتقيق مزيد من املواءمة بني كليات التربية ومتطلبات وحاجات وزارة التربية والتعليم واجلهات -
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 ١٦٩

  .واملؤسسات األخرى ذات العالقة
ة ذاتية لكل كلية من كليات التربية كل فترة زمنية مناسبة حىت ميكنها حتقيق               إجراء دراسات تقوميي   -

  .أهدافها بكفاءة وفعالية
  . إجراء دراسات وحبوث لتقومي الربامج التدريبية اليت تقدمها وزارة التربية والتعليم للعاملني فيها-


 
اقترحت الدراسة ضرورة إعداد املعلمني وتأهيلهم يف كليات التربية على املستوى اجلـامعي ملراحـل              

ـ      اجلديـدة يف  ةالتعليم كلها، واإلفادة من التجارب العاملية والعربية يف إعدادهم وتدريبهم وتعزيـز الرؤي
لمني وتدريبهم عامة، واإلسراع يف تطبيق مضمون املذكرة التطويرية إلعـداد األطـر             سورية إلعداد املع  

التربوية، وإجياد املناهج اجلديدة املالئمة للتغريات التربوية اجلديدة وتطويرها، وإجيـاد مراكـز تدريبيـة               
ة الستقطاب األطـر  ومدارس منوذجية جمهزة بتقانات تربوية حديثة، وإجياد احلوافز املادية واملعنوية املشجع 

  .التدريسية الكفية



  

م، وتوصلت إىل أنه ليس مثة منـوذج واحـد          وضعت الدراسة مناذج مقترحة إلعداد املعلمني وتأهيله      
يصلح جلميع الطالب يف مجيع البالد، فلكل نظام إجيابياته وسلبياته ومتطلبات تنفيذه، وميكن دمج هـذه                

  النماذج يف منوذجني رئيسيني 
  )تكاملي/ تتابعي (اخلمس سنوات النظام 
 )تكاملي(األربع سنوات النظام 

  .ثان فهوتبين منوذج السنوات اخلمسأما التوجه الذي مييل إليه الباح


:  
ركزت هذه الورقة على التعريف مبشروع اختبار الكفايات األساسية للمعلمني الـذي يـتم تنفيـذه     

ة املشروع بربامج إعداد املعلم وتدريبـه علـى رأس العمـل،    بإشراف مكتب التربية لدول اخلليج وعالق 
  .ومشلت التعريف بأهداف املشروع ومكونات االختبار الذي خيضع له املعلمون ومراحل إعداده

وأكدت الورقة أمهية أن االختبارات ستكشف بعض احلاجات التدريبية لدى املعلمني ممـا يـضاعف         
م وتدريبه على رأس العمل يف توفري برامج ودورات تدريبية تلـيب            مسؤوليات اجلهات املعنية بإعداد املعل    

  تلك احلاجات
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 ١٧٠


  

س احلاجـة إىل بنـاء   أكدت الدراسة أمهية أن برامج تأهيل املعلمني وإعدادهم يف الوطن العريب بـأم      
منظومات مضبوطة اجلودة من حيث املقرارات الدراسية، وآليات التوصيل واإلشراف األكادميي، واختيار            

  .ياكل اإلدارية، وأساليب التقومياملعلمني واهل
تدريبهم حىت يتسىن هلذا النوع      وركزت الدراسة على أمهية التعليم عن بعد يف جمال إعداد املعلمني أو           

ليم القيام بإصالحات نوعية جتد طريقها لتكون منوذجاً  إلصالح التعليم التقليدي الذي كثـرت               من التع 
  . اإلشارات إىل ضعف نوعيته وجودته


 

  : اقترحت الدراسة ما يلي
ائمة لتدريب املعلمني ذات برامج تدريب متنوعة تصلح جلميـع املراحـل ومجيـع               إنشاء مراكز د   -

  . االختصاصات
 استخدام أساليب تدريب املعلمني عن بعد بوساطة شبكات املعلومات والبث اإلذاعـي وشـبكة               -

  . االجتماع بالفيديو
بكتابـة تلـك     تشجيع تدريب املعلمني عن طريق املسرحية التربوية، وحتفيز املواهـب اخلاصـة              -

  .املسرحيات وتنفيذها الستخدامها يف برامج التدريب
  . حماولة التغلب على معوقات برامج تدريب املعلمني احلالية وسلبياته-
 أن يتجه جانب أكرب من جهود البحوث التربوية إىل دراسة مشكالت تدريب املعلمـني يف أثنـاء             -

  .تاخلدمة، وابتكار حلول علمية وعملية هلذه املشكال



 

 اختيـار   :اولت هذه الدراسة بالتحليل نظام إعداد املعلم باململكة العربية السعودية مـن حيـث             ـتن
املعلم ومعايري القبول مبؤسسات اإلعداد، برامج إعداد املعلم وتدريبه، وظروف توظيف املعلمني            / لبالطا

ومنوهم املهين، كما عرضت الدراسة يف ثنايا معاجلتها ملوضوعها مناذج من اخلربة والتجارب العامليـة يف                 
  . جمال إعداد املعلم

والتعرف إىل جانب من    .  لنظام إعداد املعلم وتدريبه باململكة      الدراسة إىل حتليل الوضع الراهن     ودف
 . اخلربة والتجارب العاملية يف جمال إعداد املعلم، لبلورة رؤية مستقبلية لنظام إعداد املعلم باململكة
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 ١٧١

وانتهت الدراسة إىل طرح رؤية مستقبلية الختيار املعلم وإعداده يف اململكة تتحقـق مـن خالهلـا                 
  :ية األهداف التال

  . انتقاء أفضل املتقدمني وأكثرهم استعداداً ملمارسة مهنة التدريس -
 .  خلقاً وذكاًء وعلماً ومهارة ملهنة التدريساجتذاب أحسن العناصر -
تطوير برامج اإلعداد لتتناسب مع املستجدات املعرفية واالجتماعية واالقتصادية والثقافيـة وفـق              -

 . ثوابت سياسة التعليم
 . لتقنية احلديثة يف زيادة فاعلية برامج اإلعداد وإثراء مفردااتوظيف ا -
 . تنمية قدرات  أعضاء هيئة التدريس واالرتقاء مبستويات أدائهم -
 . املعلم خلربات مطولة منظمة ومنهجية يف امليدان/ تعريض الطالب  -
 . تأمني اختيار أكفأ اخلرجيني الداخلني اجلدد إىل املهنة -
 . وف عمل املعلمني وحفز املتميزين ومكافأمحتسني ظر -
  . املهين والترقي يف السلم الوظيفي أمام املعلمني إتاحة املزيد من فرص النمو -


" :  
دراسة بداية إىل الوقوف عند مواصفات معلم املستقبل ومتطلبات إعداده والتعرف إىل واقـع           دف ال 

والوقوف عند الطرائق املعتمـدة واملنـاهج       "جبامعة دمشق أمنوذجاً    "برامج إعداد املعلمني يف كلية التربية       
ني، ودف  ديدة للمعلم األدوار التربوية اجل  املتبعة يف تأهيلهم وذلك من أجل تطوير هذه الربامج يف ضوء            

إعداد مقياس لتقومي برامج إعداد املعلمني وفق متطلبات أنظمة اجلودة العاملية لتحقيق اإلصالح املدرسـي            
  : وخرج البحث مبجموعة من االقتراحات كان أمهها. والذي يعد املعلم فيه حجر الزاوية ونقطة االنطالق

طلبات اجلودة بوصـفها خطـوة أساسـية لإلصـالح           ضرورة مواكبة التغريات العاملية وحتقيق مت      -
 .املدرسي

 . أمهية إعداد املعلمني وتأهيلهم على املستوى العريب واحمللي وفق أنظمة اجلودة العاملية-
 .عداد املعلمني يف كليات التربية تبين املقياس املقترح كأداة للتقييم الذايت لربامج إ-
 


 
دف الدراسة إىل تعرف األساليب املتبعة يف إعداد معلمات رياض األطفال يف لبنان، ووصف وضع               

وضع معلمات ريـاض األطفـال أثنـاء    املدارس واملؤسسات املسؤولة عن إعداد رياض األطفال، وبيان    
  .اخلدمة ورصد أهم املشكالت اليت تعترضهن

  : وتوصلت الدراسة إىل جمموعة من النتائج أمهها
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 ١٧٢

  . بناء منهاج خاص إلعداد معلمات رياض األطفال-
  . ضرورة إعداد معلمة الروضة ألسباب حضارية وإنسانية وتربوية-
  .رتبط باملعلمة املؤهلة تأهيالً مناسباً االرتقاء بقدرات األطفال وإمكانام م-
 تتبع التطورات يف طرائق تربية طفل الروضة وهذا يتطلب جتديداً مستمراً إلعداد معلمة الروضـة،                -

  .والقيام بدورات تدريبية مستمرة للمعلمة يف أثناء اخلدمة
جـه تنميـة النظـام     مسألة توفري املعلمات املهنيات يف رياض األطفال من أهم املشكالت اليت توا          -

  .التربوي يف لبنان
٧

   
  .دف الدراسة إىل تعرف واقع إعداد معلمات رياض األطفال وتدريبهن

  : وتوصلت الدراسة إىل النتائج اآلتية
اض األطفال واجلهود املبذولة يف جمال إعدادهن وتدريبهن ال يتناسب وخطـورة             واقع مشرفات ري   -
  .املرحلة
 تعاين رياض األطفال يف الوطن العريب قصوراً يف إعداد العنصر البشري واملتمثل يف املعلمة املؤهلة يف        -
  .الروضة
ل، كما أكد أمهية  اقتراح الباحث عالج الواقع من خالل تطور مناهج إعداد معلمات رياض األطفا           -

  .عقد الدورات التدريبية العالجية يف أثناء اخلدمة


 


 
حتقيق اجلـودة    إىل إىل طرح عدد من القضايا ذات الصلة بتطوير كليات التربية سعياً              الدراسة دف 

عـدداً  وعن مربرات التطوير وحمدداته ومؤشرات اجلودة       عدداً  ضمنت حديثاً   تالشاملة كما نتمناها، وقد     
  :  منهارحاتتق، وانتهت إىل عدد من املمن املعايري

 . دعم الصلة بني كليات التربية ومدارس التعليم ما قبل اجلامعي -
إنشاء هيئات لالعتماد األكادميي يف كل بلد عريب للتأكد من استيفاء الكليات احلكوميـة معـايري            -

ر لكليات إعداد املعلـم بـصفة       إنشاء كليات التربية قبل إصدار قرار حكومي بافتتاحها، والتقومي املستم         
 . للتأكد من استمرارية تطبيق املعايري) عشر سنوات كل مخس أو( دورية
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 ١٧٣

تكثيف البحث حول نظام اجلودة الشاملة ومراجعة النظم الشبيهة والتجارب الناجحة الستخالص             -
  .الثقايف واالجتماعي هلامؤشرات تطبيقها، ومواءمتها مع طبيعة املرحلة اليت متر ا كليات التربية والسياق 


 

هدف البحث إىل الوقوف عند مفهوم اجلودة ومسوغات تطبيقها يف امليدان التربوي، وحتديد أهـم                ي
ق تطبيق اجلودة يف جمال التعليم اجلامعي، ورصـد         ائالتعليم العايل، ورصد عو   يف   اومؤشرامعايري اجلودة   

  . أهم اإلجراءات الواجب إجنازها لضمان وصول كليات التربية إىل اجلودة الشاملة واحملافظة عليها
  : وانتهى البحث إىل عدد من املقترحات منها

  .م مع مؤشرات اجلودةءرها مبا يتال إعادة النظر باللوائح الداخلية للكليات اجلامعية وتطوي-
 وضع نظام فعال وملزم لتقييم األداء اجلامعي وتقوميه يشمل الطلبة، وأعـضاء اهليئـة التدريـسية،           -

  .والعالقة مع اتمع وكيفية توظيف املوارد واستثمارها، واملناهج
 مهمة منح شـهادة اجلـودة        إنشاء هيئة اعتماد أكادميي عربية تابعة الحتاد اجلامعات العربية تتوىل          -

  .للكليات وفق معايري اجلودة الشاملة العاملية
وأخرياً دعا الباحث إىل أن تتبىن مجعية عمداء كليات التربية العربية ومعاهدها نظام اجلودة الـشاملة،                
 وإعداد قائمة بيانات شاملة وموحدة لكليات التربية يف الوطن العريب، تشمل لوائحها وخططها وجتارـا        
وبراجمها ومناهجها، كي ميكن االسترشاد ا عند احلكم على واقع هذه الكليات وفق معايري ومؤشـرات          

  .اجلودة الشاملة


  
وقد توصل   الكليات اجلامعية وكليات التربية   دى  يري اجلودة املعتمدة ل    الدراسة إىل بيان أهم معا     دف

الباحث إىل جمموعة معايري اجلودة يف كليات التربية وهي مشتقة من املعايري اليت وصفتها وكالـة تـأمني                  
 حماور ويندرج حتت كـل حمـور       إىل وقد قسمها    QAAHEاجلودة يف التعليم العايل يف اململكة املتحدة        

  :اآليت من املعايري وهي على النحوجمموعة 
  .مواصفات التقومي ومعايريه يف الدراسات التربوية -
  .بنية دليل تقومي الدراسات التربوية -
  .طبيعة موضوع الدراسات التربوية -
  . الدراسات التربويةمبادئحتديد  -
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 ١٧٤

 
 

  يهدف البحث إىل الوقوف عند مفهوم االعتماد األكادميي ونظام اجلودة وبيان أمهيته، واحلاجة امللحة 
إليه يف مؤسسات التعليم العايل عامة وكليات التربية خاصة، وإعداد مقياس لتقومي أداء هذه الكليـات يف          

ية يف ضوء معايري االعتماد األكادميي وأنظمة اجلودة العاملية متناوالً األهداف، واإلدارة، واملنـشآت،           سور
واحملتوى، وأعضاء اهليئة التدريسية، والطلبة ونظام قبوهلم، ومصادر التمويل، ونظام التقومي، واالختبارات،          

  .والبحث العلمي، واخلدمات االجتماعية
  : قترحات أمههاوخرج البحث بعدد من امل

 . ضرورة االعتماد األكادميي وأنظمة اجلودة يف مؤسسات التعليم العايل يف الوطن العريب عامة-
 .  إعادة النظر يف سياسة التعليم العايل املعتمدة وتكييفها مبا يتالءم مع معايري اجلودة الشاملة العاملية-
ربية وإعدادهم وتأهيلهم على املـستوى العـريب         إعادة النظر يف قبول الطلبة املعلمني يف كليات الت         -

 .واحمللي وفق أنظمة اجلودة العاملية
  . مواكبة التغريات العاملية لتحقيق متطلبات اجلودة يف العملية التعليمية-
 

تأهيل املعلـم وإعـداده    من الدراسات السابقة يف تأكيدها أمهية لتتفق الدراسة احلالية مع احملور األو   
وفق أحدث الطرائق وأجود األساليب، وضرورة إكسابه الكفاءة املهنية الالزمة لعمله واليت متكنـه مـن                

  .القيام مبهامه بفاعلية وجودة يف ظل أدواره املتجددة واملنسجمة مع خصوصية العصر ومتطلباته
 لواقع إعداد معلـم ريـاض األطفـال يف          مع احملور الثاين من الدراسات السابقة يف تناوهلا        قكما تتف 

 إعداده، وتركيزها على املشكالت اليت تواجه كليات التربية واقتـراح  كليات التربية واألساليب املتبعة يف 
  .السبل واملناهج لتطوير هذه الكليات يف ضوء االجتاهات العاملية

 اعتمادأمهية  الية يتمثل يف تأكيدها        أما دراسات احملور الثالث فالعامل املشترك بينها وبني الدراسة احل         
  مدى اإلفادة من تطبيقاته يف التعليم العايل عموماً وكلية التربية بشكل خاص، ومفهوم اجلودة

 حاولـت تقـدمي    جتمع بني احملاور السابقة فقد     وتعد هذه الدراسة مبثابة رؤية جديدة ونظرة مستقبلية       
 يف كلية التربية، واقترحت بعض اإلجراءات لتحقيـق هـذه    بعض املعايري واملؤشرات اليت ميكن اعتمادها     

 وتوظيفها يف برنامج إعداد معلم الرياض وتأهيله لتحقيـق          ات املتاحة ياجلودة وفق الواقع احلايل واإلمكان    
األهداف املرجوة منه بفاعلية وكفاءة، كما قدمت مقياساً ميكن من خالله احلكم على واقـع برنـامج                  

  .شرات أنظمة اجلودة الشاملةرياض األطفال وفق مؤ
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 ١٧٥

 
 

يقع على عاتق معلم الروضة مسؤولية إجياد املناخ املوايت لتعليم األطفال، مما يتطلب امتالكه صـفات                
  .إنسانية تؤهله لكسب ثقة األطفال وحمبتهم وتقديرهم، باعتباره قدوة يف القول والسلوك

  يه أن املعلم كإنسان خبصائصه الشخصية يؤثر ويتفاعل مع األطفال، واملعلم من أكثر ومما الشك ف
  : العوامل أمهية يف تعليم األطفال وتقدمي اخلربة هلم، ومن املتوقع منه

مساعدة األطفال على التكيف مع اتمع، ويئتهم للتغلب على صعوبات البيئة من حوهلم، وتنميـة               
ع ضغوط العامل ومتغرياته السريعة، إىل جانب دوره يف اإلعداد األكادميي والتهيئـة         قدرام على التعامل م   

  .وللتعليم النظامي يف املدرسة
  :ولكي يتمكن املعلم من تقدمي بيئة تعلم فعالة لألطفال، فمن املتوقع أن يتسم ببعض اخلصائص

  . السمات الشخصية-
  . الشخصية الدافعية-
  .النجاح  التوجه حنو-
  .لوك املهين الس-
 

  :من السمات األساسية اليت جيب أن تتوافر يف معلم الروضة اآليت
  .حمبة األطفال -١-١-١-٩
  .التعاطف مع األطفال فيما يقولون -٢-١-١-٩
  .التمتع بصفة الصرب -٣-١-١-٩
  .الظهور باملظهر املناسب -٤-١-١-٩
  .طفالاللطف واحلنان يف معاملة األ -٥-١-١-٩
  )٣٢٨، ص٢٠٠٤مردان وآخرون، . ( لألطفالاًمعلمبوصفه الثقة الكافية  -٦-١-١-٩

كما أن هناك بعض اخلصائص األخرى اليت تدعم جناح املعلم يف أداء األدوار املنوطة به، ومن ذلـك                  
  : متتعه بـ
 

ا يفعله األطفال ويساندهم يف أعماهلم،      جيب أن يكون معلم األطفال ذا شخصية دافعة، فهو يستمتع مب          
  :ومن الضروري أن يتمتع بالصفات اآلتية. ويثق األطفال به

 
   ةاالهتمام باختيار اخلربات، واالندماج فيها، والدينامكي: إن حلماس املعلم بعدين مهمني يتمثالن يف
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 ١٧٦

  .والنشاط والقوة
  :املتحمس، منها أنهوقد حددت بعض األمناط السلوكية للمعلم 

  . يبدو واثقاً من نفسه-
  . يربط اخلربات اليت يقدمها باملواقف احلياتية-
  . يستخدم إمياءات حية وواضحة-
  .التعلم/ يبتكر وينوع يف طرائق التعليم-
  . يندمج ويتفاعل مع األطفال يف أثناء تقدمي اخلربات-
  . حيافظ على التقاء بصره بأبصار األطفال مجيعاً-
  .، والتوقف لكي جيعل املوقف أكثر تشويقاًاً واخنفاضاًوارتفاعالصوت ينوع صوته، ويغري حجم  -
  . يصرب إىل أن ينهي األطفال مهامهم بنجاح-
  . ميتلك روح دعابة-
  . يستخدم احلركة للحفاظ على اهتمام األطفال واالستحواذ على انتباههم-
 

ضروري أن يشعر الطفل بدفء املعلم حىت يتمكن من احلياة يف بيئة مساندة، ومرضية، وقد أكد               من ال 
  .العديد من التربويني ضرورة متتع معلم األطفال بالدفء والعطف

يشعر الطفل أنه يتعلم، بل يلعب، ويقضي وقتاً          يصبح التعلم متعة، وبالتايل ال     -من خالل هذه السمة   
  .ممتعاً مع من حيب

 
 مـن معـارف،   هإن معلم األطفال لديه درجة مرتفعة من الثقة واملصداقية لدى األطفال، فكل ما لدي     

واملعلم يبين مناخ الثقة يف الصف من خالل تأسيس روابط الدفء           . وخربة، ومكانة تعترب حمل ثقة الطفل     
  .والعطف إىل جانب احلزم

 
م األطفال إجيايب، ويؤمن بقدرات أطفاله، فلديه توقعات عالية بالنجاح، ويساندهم ويـدعمهم    إن معل 

  .يف أثناء ممارستهم للمهام
  :إن املعلم املتميز بتوقعاته العالية للنجاح يسلك بعض السلوكيات منها

  . خيرب األطفال بوضوح بأهداف املهمة املتوقع ممارستها-
  . يشرح بطريقة منظمة-
  .يتسم باملرونة  معايري معقولة ويغريها عند الضرورة، فهو يضع-
  . يندر تعطيله لألطفال يف أثناء عملهم-
  . كثرياً ما يبتسم-
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 ١٧٧

  . حيافظ باستمرار على النظام وضبط الصف-
 

  :جيب أن يتسم السلوك املهين ملعلم األطفال باخلصائص التالية
  . اجلدية يف العمل-
  .توجيه حنو اهلدف ال-
  . التأين يف العمل-
  . التنظيم والترتيب يف التخطيط والتنفيذ وإدارة الصف-
  . التكييف واملرونة-
  )٣٣١، ص٢٠٠٤مردان وآخرون، . ( حسن اإلطالع-
 

التربويـة،  يقوم املعلم بدور أساسي يف حتقيق أهداف الروضة ومناهجها، فهو حجر الزاوية يف العملية            
  :وجناح املعلم يتطلب منه أن يكون حريصاً على جتديد معلوماته حول

خصائص منو األطفال، ختطيط الربامج، التفاعل والتواصل مع األطفال وأسـرهم، إتقـان املهـارات        
مـردان وآخـرون،    . (ألطفالاملختلفة، وجتهيز بيئة التعلم املناسبة إلشباع احلاجات الفردية واجلماعية ل         

  )، ص٢٠٠٤
  :وفيما يلي بعض األدوار املتوقع أن يؤديها معلم الروضة

 
فقد يوفر املعلم األنشطة املتنوعة اليت تشجع األطفال على االكتشاف ويئ هلم فرص االشـتراك يف                

  .درة على التعبري عن الذاتاللعب التخيلي ومتثيل األدوار، ويقرأ معهم، وينمي لديهم الق
وبقدر ما ينوع املعلم يف األنشطة، وبقدر اهتمامه بتدريب الطفل على املهـارات املختلفـة العقليـة             

  .التعلم/ الطفل املتوازن يف أثناء اخنراطه يف مواقف التعليم  ييسر منو واالجتماعية، فهو
 

  :أن يراعي عند التخطيط ملنهج األنشطة املقدم لطفل الروضة مايليعلى معلم الروضة 
  . الفروق الفردية بني األطفال-
  . االهتمام جبوانب النمو املختلفة-
  . التوازن بني انتقاء الطفل الذايت للنشاط وتوجيه املعلم له-
  . االهتمام بالتعليم الفردي للطفل-
  .الستكشاف توفري فرص للتساؤل والتنقيب والبحث وا-
  . مشاركة الطفل اإلجيابية يف األنشطة-
  . توفري فرص التكرار يف األنشطة إذا رغب الطفل ذلك-
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 ١٧٨

  . التنوع يف أساليب جتميع األطفال وتوزيعهم على األنشطة املختلفة-
  :وخيطط املعلم منهج األنشطة وفق اخلطوات التالية

  .النشاط حتديد املفاهيم واالجتاهات وامليول اليت ينميها -
  . ترمجة األهداف إىل مواقف تربوية-
  .التعلم املناسبة/  حتديد طرائق وأساليب التعليم -
  . حتديد الوسائل والتقنيات الالزمة للنشاط-
  . تصميم ألعاب لألطفال ميارسوا داخل حجرة النشاط-
  )٣٣٥، ص٢٠٠٤مرادن وآخرون، . ( حتديد أدوات التقومي املناسبة-
 

  :يرتبط التنفيذ اجليد ملنهج النشاط مراعاة األمور التالية من قبل معلم الروضة
  . التمهيد وإثارة انتباه األطفال ورغبتهم حنو موضوع النشاط-
  . مراعاة الفروق الفردية بني األطفال-
  . استخدام لغة بسيطة مع النطق السليم-
  .طة، اليت تعتمد على االستكشاف واحملاولة واخلطأ تنويع املواقف واألنش-
  . استخدام أسلوب التعزيز الفوري املستمر-
  . توزيع األطفال وتقسيمهم إىل جمموعات متجانسة-
  . مراعاة حرية األطفال يف ممارسة األعمال اليت تتمشى مع رغبام-
  . إعداد األنشطة اليت تتناسب األطفال ذوي احلاجات اخلاصة-
  .اعاة مستوى منو املهارات احلركية عند األطفال مر-
  . االهتمام باألنشطة االجتماعية لألطفال-
  . مراعاة املرونة يف تنفيذ أنشطة املنهج-
  . االهتمام بالتنمية العقلية لألطفال، ومساعدم على الفهم، واالستنتاج-
  ).تشكيلية وموسيقية( االهتمام باملهارات الفنية -
  .ليب التربية املناسبة استخدام أسا-
  . عرض األفالم التعليمية-
  . االستعانة باألناشيد واأللعاب بأنواعها املختلفة-
  . الربط بني املفاهيم اجلديدة واملفاهيم السابقة-
 

الشامل املتكامل، ومـن     تيسري كل السبل ملساعدة األطفال على النمو       إن أهم دور يقوم به املعلم هو      
  :أجل حتقيق ذلك على املعلم أن يراعي
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 ١٧٩

  . توفري الشعور باألمان واالستقرار والطمأنينة-
  . اإلكثار والتنويع يف اخلربات اليت تقدم لألطفال-
  . تنمية ثقة الطفل يف نفسه-
  . حسن استخدام مهارات التعزيز اإلجيايب-
  .جيايب عن أنفسهم مساعدة األطفال على تنمية مفهوم ذات إ-
  . يئة املواقف اليت تشجع على التفاعل االجتماعي بني األطفال-
 

بيئة التعلم قد تكون مثرية وحمفزة للتعلم، وقد تكون حمبطة الحتقق النواتج التعليمية املرغوبة، واملعلـم                
  :يالواعي املدرك ألمهية بيئة التعلم تراع

  . إعداد بيئة التعلم اليت تساعد األطفال على االستشكاف-
  .اجلسمي والعقلي  توفري األنشطة اليت تسهم يف حتقيق النمو-
  . تشجيع األطفال على املشاركة واملبادرة-
  . تقبل احللول املختلفة ملشكلة ما-
  .هم احترام األطفال وعدم االستهانة مبا يقومون به، وجتنب مقارنتهم بزمالئ-
  . تنمية مهارات املالحظة، والتسجيل بغرض متابعة منو كل طفل وتقوميه-
 

  :يتطلب جناحه يف أداء هذا الدور مراعاته مايلي
  . التخطيط لألنشطة واخلربات بشكل يتسم بالتكامل والتدرج والشمول-
  .ة واملواقف التعليمية اليت تشجع األطفال على التساؤل إعداد البيئة التربوي-
  . التنوع يف األنشطة واخلربات-
  . العمل على تنمية االستعداد لدى األطفال-
  . حسن استغالل إمكانيات قاعة الصف وأركاا يف األنشطة-
  . توفري مناخ يساعد على التفاعل الوجداين-
  .املنظمة حسن إدارة الصف، وتوفري جو من احلرية -
  . مراعاة االستمرارية يف خربات األطفال-
 

معلم الروضة له دور مهم جداً يف نقل هذه الثقافة للطفل، ولذا جيب أن يتمتـع بـبعض الـصفات                    
  :واملهارات منها

  . التمتع بقدر من النضج االجتماعي واخللقي-
  .اتمع، وتقبلها لقيمه، والعمل على تعزيز املناسب منها اإلملام بثقافة -
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 ١٨٠

  . استخدام األساليب املناسبة لتوصيل املفاهيم والقيم لألطفال-
 توثيق العالقة مع أسر األطفال بغرض حتقيق التوافق بني التنشئة، والتطبيع االجتماعي الذي يتم يف                 -

  .كل من البيت والروضة
 

 يعد أمراً حيوياً، فعليه أن حيـافظ        - خاصة غري املالئم منه    -دور املعلم يف التعامل مع سلوك األطفال      
  .على انفعاالته

ومشكالت األطفال السلوكية يف الروضة قد تكون عارضة بسيطة ترجع لبعض الظروف والعوامـل              
ض احلاالت تكون هناك حاجة إىل االسـتعانة        اليت ميكن للمعلم أن يضبطها ويسيطر عليها، ولكن يف بع         

باألخصائي النفسي أو املرشد النفسي يف الروضة، والذي ينقل إليه بدوره مالحظاته حول سلوك الطفـل      
  .والظروف احمليطة به

إىل وهنا يربز دور املعلم بوصفه وسيطاً بني الروضة، حيث ميكنه أن ينقل قلقه حول سـلوك الطفـل      
  . يف حتديد األسباب اليت أدت إىل ظهور هذا السلوكد الولدانالوالدين، فقد يساع

  :واملشكالت السلوكية اليت قد تواجه املعلم يف رياض األطفال كثرية منها
الضرب ـ العض ـ رمي األشياء علـى    : ( مشكالت مرتبطة بالسلوك العدواين وغري االجتماعي-

  ).اآلخرين ـ الشتم ـ رفض املشاركة ـ الرشوة والسرقة
تعطيل الوقت اجلماعي ـ هجـرة الـصف ـ الـصراخ يف قاعـة      : ( مشكالت مرتبطة بالسلوك-

  ).الصف
  ).متزيق الكتب ـ تكسري األلعاب ـ إتالف أعمال اآلخرين: ( مشكالت مرتبطة بالسلوك-
العزوف عـن املـشاركة يف   : ( مشكالت مرتبطة باملشاركة يف األنشطة االجتماعية واملدرسية مثل        -

  ).العزوف عن املشاركة يف اللعب االجتماعي اخلجل ـ اللعب بلعبة واحدةاألنشطة ـ 
البكاء ـ التحدث كالرضيع ـ مص اإلـام    : ( مشكالت مرتبطة بالتصرفات االنفعالية واالتكالية-

  )٣٣٩، ص٢٠٠٤مرادن وآخرون، ). (ـ التبول الال إرادي
 

يعتمد على التفاعل اللفظي،     فهو. وذجاً يقتدي به األطفال يف التفاعل مع األقران والكبار        يعد املعلم من  
واملعلـم عنـدما    . وأحياناً أخرى يستخدم التفاعل غري اللفظي، فيعرب عن استجاباته باالبتسامة، والنظرة          

 االتـصال  يشارك األطفال يف أنشطتهم عن قرب يشجعهم على التحاور واملناقشة، واكتساب مهـارات     
  .وتفاعل املعلم مع زمالئه ومع أسر األطفال يوفر منوذجاً حيتذى به. والتواصل

 
إن يئة بيئة التعلم وجتهيزها وتنظيمها وإثرائها باألدوات واملواد، وخمتلف املثريات اليت تساعد علـى               

  .ى األطفال يعد من األمور األساسية اليت توفرها أي روضةتنمية االبتكارية لد
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 ١٨١

فاملعلم البد أن يكون على دراية بإمكانات املكان واألدوات، قادراً على التنظيم والتغيري واالنتقاء مبـا   
، ٢٠٠٤مرادن وآخـرون،    . (التعلم/ يتالءم مع الفروق الفردية بني األطفال، ومع طبيعة مواقف التعليم         

  )٣٤٣ص
 

ميكن للمعلم أن يتابع أداء الطفل مستخدماً أساليب التقومي املناسبة ألطفال هذه املرحلة ومـن هـذه            
  :األساليب

 
  .حبيث يسجل املعلم املعلومات اليت حيصل عليها، وينظمها يف بطاقة لكل طفل

 
البد من تبادل الرأي واملعلومات مع األسرة، لذلك يرسل املعلم استمارة للوالدين يطلب فيها بعـض               

  .البيانات عن الطفل
 

  .صحفية سلوكية تسجيالت قصصية أو يكتب هذه التقارير على شكل يوميات أو
 

من االختبارات اليت وضعت لقياس معايري ومستويات أداء الطفل يف ااالت املعرفية ـ  هناك العديد 
  .الوجدانية ـ النفس حركية

 
إن االهتمام باإلعداد املناسب ملعلم الروضة من شأنه بناء جمتمع متقدم، فمن أهم مـسؤوليات معلـم      

ميكن إغفال ما تتركه هذه      تمع، واملتمثلة يف أطفال ما قبل املدرسة، وال       الروضة تعهد اللبنات األوىل للمج    
  .املرحلة من تأثري يف شخصية الطفل املستقبلية

  :وقد اتفق معظم خرباء التربية على أن أهم جوانب برنامج إعداد املعلم تتمثل يف
 

 مرحلة إعداده، دف تثقيفه بثقافة عامة يف شـؤون       ويعىن به اخلربات اليت جيب أن يكتسبها املعلم يف        
احلياة على وجه العموم، وفيما خيص جمتمعه ومنوه املهين على وجه اخلصوص، فضالً عـن متكنـه مـن                   
مهارات استخدام التقنيات احلديثة ومنها الكمبيوتر وتطبيقاته ومعرفة أوجه التشابه واالختالفات الثقافية            

  .واالجتماعية
 

  :ويعىن به مجيع اخلربات اليت جيب أن يكتسبها املعلم يف أثناء إعداده مبا يساعده على امتالك مايلي
  . املعارف املرتبطة بنمو الطفل ونظريات التعلم-
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  . القدرة على إعداد استراتيجيات لنقل املعلومات إىل اآلخرين-
  . فهم عميق لقيمة اللعب وأمهيته يف هذه املرحلة-
  . مهارات التفاعل مع األطفال-
  . املعارف واملهارات واالجتاهات املرتبطة بالتفاعل مع أسر األطفال-
  . معارف أساسية حول فلسفة التربية فيما قبل املدرسة ونظم التعليم فيها-
  .تعلم الطفل/  املعارف املرتبطة بطرائق تعليم -
  . مهارات اختيار وإعداد الوسائل التعليمية-
  .هارات اكتشاف وحل مشكالت األطفال وتوجيه السلوك م-
  . مهارات تنظيم وإدارة البيئة التربوية-
  . مهارات املالحظة والقدرة على تقومي الربامج اليت يقدمها، وتقومي الطفل، وتقومي ذاته-
  . الدراية الكاملة حبقوق الطفل والقدرة على الدفاع عنه-
  .هج النشاط يف رياض األطفال واستراتيجياته وتطبيقاته التربوية املعارف واملهارات املرتبطة مبن-

 امتالك معلم الروضة املهارات املهنية، فإن امتالكه للمهارات الشخـصية واالجتماعيـة             وفضالً عن 
  .واملهارات العملية تعترب من املهارات األساسية يف عملية إعداده إعداداً جيداً

يف قدرات املعلم اخلاصة وخصائصه، وتصوره اإلجيايب لذاته،        : عيةوتتمثل املهارات الشخصية واالجتما   
  .قدرته على االتصال بالزمالء، األسرة، اجلهات املعنية بالطفولة، االتصال والتواصل مع األطفال

إىل القدرة على التخطيط للربامج، وتنفيذها وتنظيم بيئة التعلم، وكيفيـة        : بينما تشري املهارات العملية   
  . ت، واستخدام التكنولوجيا احلديثةحل املشكال

إن إعداد وتأهيل معلم الروضة على املستوى الشخصي، والثقايف، والتخصصي، واملهين، يساعده على             
  .القيام باملهام املوكلة إليه، والقيام بدوره على أكمل وجه

 
 حيث املضمون، ومن حيث درجة االعتمـاد علـى          تتفاوت أساليب إعداد معلم رياض األطفال من      

فمنها ما هو نظري حبت كاالعتماد على أسلوب احملاضـرة يف           . اجلوانب النظرية والتطبيقية يف التدريب    
التدريب، ومنها ما جيمع بني األسلوب النظري والتطبيقات العملية مثل التعليم املصغر، الورشة التعليمية،              

  :ار وفيما يلي عرض لتلك األساليبالتدريب العملي، لعب األدو
 

تعد احملاضرة من أقدم األساليب وأكثرها انتشاراً وذلك لسهولتها ورخص تكلفتـها، وقـد يلقـى                
خبري زائر من قطر آخر، وقد تكون علـى          احملاضرة اختصاصي يف مناهج إعداد معلم رياض األطفال أو        

  .لطالب على شكل ندوة يشترك فيهاشكل حماضرة يلقيها مباشرة إىل ا
  اك جمموعة من املقترحات اليت من املمكن أن ترفع من شأن أسلوب احملاضرة مثل أن تتخلل ـهن و
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احملاضرة جمموعة من العروض التوضيحية، واستخدام التقنيات املنوعة، فضالً عن املناقشات واإلجابة عن              
  )٧٧، ص٢٠٠٢صاصيال، . (ء احملاضرةالتساؤالت واالستفسارات اليت قد تعرض يف أثنا

 
وهو أسلوب يف التدريب يعتمد على تدريب جمموعة صغرية من املعلمني على مهـارة واحـدة مـن            
املهارات التعليمية، ويوجه التعليم املصغر إىل جمموعة صغرية من األطفال، وبعد االنتهاء من التعليم لتلك                

ملعلم ويزود بالتغذية الراجعة املناسبة، ومن املمكن أن يعرض الدرس املصغر أمامـه مـن               املهارة يناقش ا  
  .خالل جهاز الفيديو ويتلقى التعزيز الفوري

وقد أثبتت األحباث السابقة مجيعها فعالية هذا النمط يف تدريب املعلـم، واقترحـت جمموعـة مـن           
هداف بدقة، واالستخدام الفعال للتغذيـة الراجعـة        حتديد األ : املقترحات لتحقيق املزيد من الفعالية مثل     

  .وجعلها أداة للتطوير وغريها
 

يعد هذا النوع من األساليب منطاً للتدرب على مهارات عملية معينة مثل صنع األلعاب والعـرائس أو        
ه بربارة سربنج من أجل تـدريب       صنع الوسائل التعليمية بأنواعها، ومن أمثلة هذه الورشات ما قامت ب          

جمموعة من معلمات رياض األطفال وبعض األهايل على صنع بعض الوسائل واألدوات الـيت تكـسب                
عمل سلة : األطفال خربات علمية من خالل مواد أولية أو مواد ليس هلا استعمال يف املطبخ أو البيت مثل               

  .من القش، عمل رافعة
 

  .فائدة أسلوب لعب األدوار على نوعية التمثيل وجودته واملناقشة اليت تلي األداء واملقترحاتتتوقف 
مهارة إدارة طريقـة لعـب األدوار يف ريـاض          : ويتدرب فيها املعلمون على مهارات تدريسية مثل      

  .األطفال، وإدارة احلوار، والنقاش، والنقد، والتعزيز، وفق طرح سؤال، ويف جمال تدريب املعلمني
  :وطريقة لعب األدوار حتقق فوائد كثرية منها

  . تفيد يف التعليم والتدريب ـ١
  .من املتعة والبهجة العبني جبو حتيط ال ـ٢
  . تسمح حبصول التعاون والتفاعل االجتماعي بني مجيع الالعبني ـ٣
  . تشجع العمل التعاوين والعمل يف فرق ـ٤
  . تقلل من الشعور بالتنافس، الذي يؤدي غالباً إىل مشاعر عدوانية ـ٥
  . اليت حتتاج إىل إعداد وتركيز أكثر تزود املعلمني مبعنويات عالية واجتاهات إجيابية حنو الطرائق ـ٦
  . تفيد املعلمني يف اإلعداد لتمارين الحقة، ومن مث تدعيمها ـ٧
  )٧٩، ص٢٠٠٢صاصيال، . ( تزود املشاركني بفرص واقعية من اخلربات ـ٨
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وطريقة لعب األدوار تستخدم يف عملية إعداد معلم رياض األطفال قبل اخلدمة، فهـي تطـور مـن             
ات التعليمية والتربوية وتطور إمكاناا الشخصية، وتنمي االستعداد لالخنراط يف مهنـة            املهارات والقدر 

  .التعليم بثقة واستعداد للمواقف اليت قد تعترضه أو اليت تسبب له القلق واالضطراب
  .إن طريق لعب األدوار، تتميز بأا طريقة مرنة ومرحة من املمكن التدرب عليها

 
 

بدأت تكنولوجيا املعلومات تتغلغل يف السنوات األخرية إىل برامج إعداد املعلم يف خمتلف دول العـامل        
  .وذلك دف متكني املعلمني عند خترجهم من يئة طالم ملستقبل حتكمه التكنولوجيا

 الطالب بالثقافة التكنولوجية، فقد يالحظ أن برامج إعـداد          ولقد بدأت برامج إعداد املعلم يف تزويد      
" املعلم مقـررات هـي      / املعلم يف أمريكا تتضمن مقررات عن تكنولوجيا املعلومات، فيدرس الطالب           

ويف الوقـت  " مدخل لعلم الكمبيوتر ـ التطبيقات التعليمية للكمبيوتر ـ تطوير مناهج تعليم الكمبيوتر   
س الكمبيوتر استخدام التقنيات احلديثة بوصفه معينة لتدريس مقررات برامج إعـداد       ذاته يتزامن مع تدري   

  .املعلم الكلية
  :وتربر إحدى الدراسات إعداد املعلمني يف ضوء هذا املفهوم يف األمور التالية

  .ه إعداد املعلمني مبا جيعلهم أكثر قدرة على التكيف مع جمتمع املعلوماتية وخصائص-
  .املعلمني احلد األدىن من عناصر الثقافة املعلوماتية/  إكساب الطلبة-
املعلمني احلد األدىن من مهارات استخدام بعض وسـائل وأجهـزة تكنولوجيـا    /  إكساب الطلبة   -

  .املعلومات
التفكري املنطقي   املعلمني املهارات املرتبة بكيفية تنظيم الوقت، وإدارته، وأساليب       / إكساب الطلبة    -

  .املتسلسل
  .أكيد أمهية القيم اإلنسانية، واملبادئ األخالقية بوصفها موجهة أمناط السلوك ت-

استثمار التكنولوجيـا    مما سبق تتضح أمهية إعادة النظر يف نظام إعداد املعلم، والعمل على التنوع يف             
و ميكنـهم   املعلمني بكليات التربية على حن     املتقدمة، وتوظيفها التوظيف األمثل مبا يتالءم وتكوين الطالب       

  )٧٢، ص٢٠٠٣ويح، . (املعلومات والتوافق مع متطلبات املستقبل من االستفادة اإلجيابية من جمتمع
 

ودف تكنولوجيا التعليم إىل حتسني وتطوير عملية التعليم والتعلم من خالل رفع مـستوى املنـهج،          
ب، وزيادة قدرات املعلم على التفاعل مـع املـتعلم يف           وحتسني ظروف املعلم، وحتسني الطرائق واألسالي     

  .العملية التعليمية
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وسوف يتعني علـيهم أن يتكيفـوا وأن        " مسهلني"وسيكون دور املعلمني يف ظل تكنولوجيا التعليم        
د املعلـم التنبيـه إىل ضـرورة    ايعيدوا تكييف أنفسهم مع الظروف املتغرية، مما حيتم على مؤسسات إعد        

ها على خمتلف املتغريات واملتطلبات اجلديدة اليت متليها ظروف القرن احلادي والعشرين، وأن             احتواء براجم 
تم هذه املؤسسات مبقررات تكنولوجيا التعليم يف اخلطة الدراسية لربنامج إعداد املعلم، وإعطائها الوقت              

  .الكايف ملمارستها عملياً
 

املعلم فيه على اكتساب مهارات التعلم الذايت،       / مني، تأهيالً يساعد الطالب   البد من إعادة تأهيل املعل    
ومعرفة مصادر املعلومات وحتليلها ونقدها، مع االستخدام األمثل هلا، مع ربطها باملواقف احلياتية، ولذلك              

دوار جيب على مؤسسات إعداد املعلم أن تراعي هذا املفهوم اجلديد، وأن تبين براجمها علـى أسـاس األ                 
اجلديدة للمعلم يف التعلم الذايت وتسعى إىل حتقيقه من خالل عملية اإلعداد، وهذا يأيت من خالل تدريب                 

املعلم على كيفية تشخيص إمكانات املتعلمني حىت يتسىن له توجيههم، هذا فضالً عن إكسام              / الطالب
  .اجههم من مشكالتبعض املهارات األساسية الالزمة ملواجهة املواقف اجلديدة وحل ما يو

 
" املـادة التعليميـة املربجمـة   "هو أسلوب من أساليب التعلم الذايت وفيه يتفاعل التلميذ مع الربنـامج   

وبوساطة الربنامج يستطيع الطالب أن يتلقى املادة التعليمية، واألسئلة التوضيحية وجييب عنها، ويتلقـى              
  عرف فوراً هل كانت إجابته صحيحة أم ال؟بعدها التوجيهات اجلديدة، وي

 يف عملية التعلم، وحيتوي على بعـض        Skinnerوقد ظهر هذا األسلوب معتمداً على مفاهيم سكينر         
الربامج اليت تتيح الفرص أمام كل معلم ألن يسري يف دراسته وفقاً لسرعته الذاتية، مـع تـوفري أسـلوب         

واإلجابـة  " مـثري "املعلومات أو السؤال ويسمى     : ة مكونات التغذية الراجعة، ويتألف الربنامج من ثالث     
، ويستند على عملية التغذية الراجعة للمعلومات أي الرجـوع        "االستجابة  " الصادرة عن املتعلم وتسمى     

  .فوراً إىل اإلجابة الصحيحة لتقييم االستجابات، وتشجيع النجاح فيها لتعلم برنامج جديد
رسني، وتراعي الفروق الفرديـة     اا تكفل جناح النسبة العظمى من الد      وهذه الطريقة إذا أحسن تطبيقه    

سني، فضالً عن أن الطالب يعتمد على جمهوده الشخصي، مما جيعله يف موقف إجيايب من عمليـة              ني الدار ب
  .التعليم اليت تفتقر إليه احملاضرة

 
ر متطلبات تفريـد الـتعلم والـتعلم الـذايت،          أسلوب من أساليب التعليم الذايت، وهو منط يساي        هو

وتستخدمه معظم برامج التربية القائمة على الكفايات، بعد أن أصبح من املتفق عليه بني رجال التربية أن                 
  .من أهم أهداف التربية اليوم إعداد الفرد ليوصل تعليم نفسه بنفسه

ا يف ضوئه، حىت ميكنـهم بعـد      ويف ظل هذا املفهوم جيب على مؤسسات تكوين املعلم أن تعد طال           
التخرج ـ يف املمارسة العملية ـ أن يصمموا ليعدوا لتالميذهم خربات تعلم يف ذلك طرائق تتفاوت عن   
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الطرائق العشوائية غري املخطط هلا، إىل جانب برامج تعليمية أعدت بعناية لتوفري مثـل هـذه اخلـربات                  
  ).٧٧، ص٢٠٠٣ويح، . (للتالميذ
 

  تعد استراتيجية التربية املستمرة من االستراتيجيات املستمرة املطلوبة خلروج النظم التعليمية من أزمتها، 
واالستجابة ملتطلبات ثورة املعلومات، وبذلك تصبح هذه االستراتيجية واجبة التنفيذ يف ميدان تكـوين               

ان، واالطالع على أحدث النظريات التربويـة       املعلمني، حىت يتمكن املعلم من متابعة املستجدات يف امليد        
والنفسية، وتقنيات التعليم احلديثة، واستخدام األساليب اجلديدة مثل التعليم املربمج والتدريس املـصغر،             
والتعلم الذايت، ومن معاجلة أوجه القصور يف إعداده األوىل، وإعطاء نوع من التعزيز ملؤسسات اإلعـداد                

  .رجني فيهاعن نوعية املعلمني املتخ
لذلك فقد اختذت الدول على اختالف نظمها التعليمية أساليب للتدريب واإلعداد يف أثناء اخلدمـة،               

الدورات القصرية، وحلقات الدراسة املنظمة، واملؤمترات التربوية، والبعثات الدراسية، ومما يؤكـد            : منها
فة التعليم املستمر، وشرطاً أساسياً الحتفاظ ذلك اعتبار التدريب أثناء اخلدمة للمعلمني واجباً يف إطار فلس      

  . املعلم بوظيفته
 
 

ن هذا املنهج من أنسب مناهج ألاستخدم الباحث يف تناوله ملوضوع البحث املنهج الوصفي التحليلي،        
  .لموضوع املطروحلالبحث 
 
  : على جمموعة من معايري اجلودة ومنها إطالع الباحث بعد
  " معايري االعتماد املهين التربوية إعداد املعلمني  "NCATEمعايري  -١-٢-١٣
  ." د عبد الرمحن الطريري. أ: "مقياس تقومي مؤسسات التعليم العايل -٢-٢-١٣
لنوعية ملؤسسات  اهليئة الوطنية لالعتماد واجلودة وا    ( :نهجية االعتماد واجلودة والنوعية   م -٣-٢-١٣

  .)التعليم العايل
  .امعات اجلمهورية العربية السورية التربية يف جةالالئحة الداخلية لكلي -٤-٢-١٣

 هذا املقيـاس وقام الباحث بإعداد مقياس دف الوقوف عند واقع برامج إعداد املعلم يف كلية التربية،  
الكشف على   يف جماالت إعداد املعلم ساعد       اا أداة لقياس جودة ممارسات كلية التربية وإجراء       كان مبثابة 

  .عن نقاط القوة والضعف يف اإلجراءات واملمارسات املختلفة واملتبعة يف الكلية
  . اجلودةمتطلباتمقياس تقومي برنامج إعداد املعلم وفق أبعاد 
  : اختصاص معلم صف ااالت التالية/ مقياس تقومي برامج إعداد املعلم مشل 
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 ١٨٧

أعضاء اهليئة التدريسية، طرائق    ،نامج، حمتوى الربنامج، اإلدارة التعليمية، حاجات الربنامج        أهداف الرب 
  .التقومي،التدريس، املنشآت، تقنيات التعليم 

 .وجرى التحقق من الصدق والثبات
  .مقياسلل وصدق احملتوى ، التحقق من الصدق الظاهري

 -بة  ن خالل تطبيقه فردياً على جمموعة من طل       ن الصدق الظاهري لالختبار قد حتقق م      كن القول إ  ومي
هـي حتقيـق للـصدق      طلبة   بعض البنود اليت أشكلت على ال      وغن إعادة ص  إو،  -قسم رياض األطفال  

  .الظاهري
   على جمموعة من احملكمني ذوي اخلـربة، وأخـذ رأيهـم يف            قياس  رض امل ولتحقيق صدق احملتوى ع

  . هاووضوح، اللغويغها و وصالحية صاملعايري وااالت، صالحية 
  : وكانت أهم مالحظات احملكمني

  . البنود شاملة لألهداف-
  .قياس توحيد املصطلحات يف امل-
   . غوعادة صإىل إ بعض البنود حباجة -
   مثة بعض البنود املتشاة وميكن إعادة دجمها وصوغها -

   .   التعديالت الالزمةيت جرات أُبناًء على هذه املالحظ
حسب معامل الثبات بتطبيق طريقة التجزئة النصفية، اليت تقوم على تطبيـق       قياسات امل التحقق من ثب  

إىل نصفني متوازيني، وحساب معامل الثبات بني درجـات         قياس   مفردات امل  ، وجتزئة مرة واحدة قياس  امل
  .النصفني

 أـا ال    ، كما يكلال من خالهلا على ثبات االختبار       إلمكانية احلصول معادلة جتمان    توقد استخدم 
  .تتطلب شرط تساوي تباين درجات كل من نصفي االختبار

بلغ  - قسم رياض األطفال   –بة السنة الرابعة    من طل ة  من أجل حساب الثبات على عين     قياس  طبق امل و
إىل قـسمني   حمور من حمـاور املقيـاس       وبعد احلصول على النتائج قسم كل       طالباً،  ) ٣٣(أفرادها  عدد  

لمقيـاس   معادلة جتمان حلساب معامل الثبات الكلي ل       ت، وطبق )لزوجيةشرات ا املؤالفردية و املؤشرات  (
  )١٥ -١٤، ٢٠٠٦كنعان ،. (دالة إحصائياً وميكن الوثوق ا ةوهذه القيم، )٠,٩١(وبلغت قيمته  

مث عدل الباحث هذا املقياس مبا يتناسب مع أهم معايري إعداد مريب رياض األطفـال وذلـك وفـق                   
دة الشاملة، دف الوقوف على واقع برنامج إعداد مريب الريـاض واحلكـم عليـه         متطلبات أنظمة اجلو  

  .وتشخيصه وفق هذا املقياس
 

يف كلية التربية جبامعة      -اختصاص رياض أطفال   –رابعة  حيدد اتمع األصلي للبحث بطالب السنة ال      
  . وطالبةاًطالب) ٤٧٦(بزهاء تمع األصلي عدد أفراد اقدر ، وقد ٢٠٠٧ -٢٠٠٦دمشق للعام الدراسي 
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 ١٨٨

كما مشل اتمع األصلي للبحث أعضاء اهليئة التعليمية يف كلية التربية الذين يدرسون يف قسم رياض                
  .عضواً) ٦٢(األطفال ويقدر عددهم ب 

ابعة، مما  طالباً وطالبة من طلبة السنة الر     ) ٨٠(أخذت العينة بالطريقة العشوائية، اليت بلغ عدد أفرادها         
اتمع األصلي، ومتتاز الطريقة العشوائية يف اختيار العينة بأا توفر الفرصـة      من  ) ٪١٦،٨(ميثل ما نسبته    

عـضواً  ) ١٢(، أما عينة اهليئة التعليمية فقد بلغـت         تمع األصلي للظهور يف العينة    الكل فرد من أفراد     
  ). ٪١٩،٣(وبنسبة قدرها 

 
 جبامعـة   لم رياض األطفال يف كلية التربيـة      فيما يتعلق مبدى حتقق مبادئ اجلودة يف برنامج إعداد مع         

  . دمشق
 

  )  ١(اجلدول رقم 
  يف -  اختصاص رياض أطفال-يبني إجابات عينة البحث حول مدى تطبيق  متطلبات اجلودة الشاملة يف كلية التربية

  .جمال األهداف
  حمقق  حمقق حلد ما  غري حمقق

اهليئة 
  التعليمية

لطلبة 
  املعلمني

اهليئة 
  التعليمية

الطلبة 
  املعلمني

اهليئة 
  التعليمية

الطلبة 
  املعلمني

  
  

  دافاأله
٪  ٪  ٪  ٪  ٪  ٪  

  ١٠٠  ٦٦،٦   -   -   -  ٣٣،٣ .هناك أهداف عامة للربنامج
  ٢٠   - ٨٠  ٤١،٦   -  ٥٨،٣ .األهداف مصوغة إجرائياً قابلة للقياس

  ١٠   -  ٩٠  ٥٠   -  ٥٠ .تصف األهداف بالشموليةت
  ٧٦،٢  ٥٨،٣  ٢٣،٧  ١٦،٦   -  ٢٥ .األهداف مشتقة من الفلسفة التربوية للبلد

  ٣٥   -  ٦٥  ٤١،٦   -  ٥٨،٣ .األهداف واضحة ال لبس فيها
  ٢١،٢  ٢٥  ٧٨،٧  ٢٥   -  ٥٠ .األهداف معلومة للهيئة التعليمية

  ٢١،٢   -  ١٦،٢  ٤١،٦  ٦٢،٥  ٥٨،٣ .األهداف معلومة للمجتمع
  ١٣،٧   -  ٥٢،٥  ٥٠  ٣٣،٧  ٥٠ .األهداف قابلة للتحقق

  ٢٧،٥   -  ٦٨،٧  ٨٣،٣  ٣،٧  ١٦،٦ .األهداف متناسبة مع إمكانيات الكلية
  ١٧،٥   -  ٨٢،٥  ٣٣،٣   -  ٦٦،٦ .األهداف متناسبة مع حاجات التنمية
  ٤٦،٢  ٢٥  ٥١،٢  ٢٥  ٢،٥  ٥٠ .األهداف متناسبة مع قيم اتمع

  ٥٠  ٥٠  ٢٨،٧  ٥٠  ٢١،٢   - .ملرونةتتصف األهداف با
  ٩١،٢   -  ٨،٧  ١٠٠   -   - .تتضمن األهداف أهدافاً عقائدية
  ٩٦،٢   -  ٣،٧  ١٠٠   -   - .تتضمن األهداف أهدافاً أسرية
  ٧٢،٢  ١٦،٦  ٢٥  ٧٥  ٢،٥  ٨،٣ .تتضمن األهداف أهدافاً صحية
  ٨٣،٧  ٦٦،٦  ١٦،٢  ١٦،٦   -  ١٦،٦ .تتضمن األهداف أهدافاً سياسية

  ٣٧،٥  ٢٥  ٢٢،٥  ٥٠  ٤٠  ٢٥ .ألهداف أهدافاً اقتصاديةتتضمن ا
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  ٩٠  ٨،٣  ١٠  ٩١،٦   -   - .تتضمن األهداف أهدافاً ثقافية
  ١٠٠  ٥٠   -  ٥٠   -   - .تتضمن األهداف أهدافاً تعليمية
  ٨٥  ٥٠  ١٥  ٥٠   -   - .تتضمن األهداف أهدافاً علمية

  ٨،٧   -  ٨٧،٥  ٥٠  ٣،٧  ٥٠ .ترتبط مجيع األهداف بطبيعة نظام اإلعداد

 اجلودة الشاملة احملققة يف برنامج إعداد       تأن النسب املئوية ملعايري متطلبا    ) ١(يالحظ يف اجلدول رقم       
معلم الرياض يف جمال األهداف تبايناً واضحاً فيما بني آراء أعضاء اهليئة التدريسية وآراء الطلبة معلمـي                 

 العامة لربنامج إعدادهم،    فجمال األهدا الرياض، وهذا يدل على نقص معلومات طلبة رياض األطفال يف           
سب عاليـة   وقد عربوا عن ذلك صراحةً  من خالل السؤال املفتوح، وأكدوا يف حدود هذه املعرفة، وبن               

  :على بعض املعايري أمهها
 .أهداف عامة للربنامج  -
  .أهداف تعليمية، وعلمية، وأسرية، وصحية  -
 . راألهداف مشتقة من الفلسفة التربوية للقط  -

  : أما املعايري غري احملققة برأي الطلبة كان أمهها أن
  .األهداف غري معلومة للمجتمع  -
  . ال تتضمن أهدافاً اقتصادية  -
  .األهداف غري قابلة للتحقق  -
  : فر بعض املعايري وهياتوأمهية أما أعضاء اهليئة التعليمية فقد أكدوا  -
 .وجود أهداف عامة للربنامج  -
 .  مشتقة من الفلسفة التربوية للقطراألهداف  -

  :  من تلك املعايري يف برنامج اإلعداد برأي اهليئة التعليمية كانصأما ما نق
  .األهداف متناسبة مع حاجات التنمية -
  .األهداف مصوغة إجرائياً قابلة للقياس -
  .األهداف واضحة اللبس فيها -
  .األهداف معلومة للمجتمع -

عليمية يف املعايري األخرى على حتقق هذه املعايري حلد ما، مما يدل علـى              وركزت آراء أعضاء اهليئة الت    
  .وجودها ولكن ليس باملستوى املطلوب
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 ١٩٠

 اختصاص –يبني إجابات عينة البحث حول مدى تطبيق  متطلبات اجلودة الشاملة يف كلية التربية   ) ٢(اجلدول رقم 
  .ال احملتوى  جبامعة دمشق يف جم-رياض أطفال

  حمقق  حمقق حلد ما  غري حمقق
اهليئة 
  التعليمية

لطلبة 
  املعلمني

اهليئة 
  التعليمية

الطلبة 
  املعلمني

اهليئة 
  التعليمية

الطلبة 
  املعلمني

  
  

  احملتوى
٪  ٪  ٪  ٪  ٪  ٪  

  ٩٦،٢  ٢٥  ٣،٧  ٥٨،٣  -  ١٦،٦ .يستند احملتوى إىل الفلسفة التربوية
هل املعرفـة   يركز على الثقافة العامة دون جتا     

  ٦٢،٥  ١٦،٦  ٣٧،٥  ٨٣،٣  -  - .التخصصية

  ٣٠  -  ٨٢،٥  ٣٣،٣  -  ٦٦،٦ .احملتوى كلِّ متكامل
يراعي احملتوى يف اختيار خرباته حاجات الطلبة 

  ٥٢،٥  ١٦،٦  ٤٣،٧  ٨٣،٣  ٣،٧  -  الروضة علميم

يراعي احملتوى يف اختيار خرباتـه حاجـات        
  ٣٥  -  ٦٢،٥  ٥٨،٣  ٢،٥  ٤١،٦ .اتمع

  ٧،٥  -  ٧٨،٧  ٤١،٦  ١٣،٧  ٥٨،٣ . السابقةعلمنيتوى خربات الطلبة امليراعي احمل
يراعي الفروق الفردية بني الطلبـة معلمـي        

  ١،٢  -  ١٢،٥  ٨،٣  ٨٦،٢  ٩١،٦  .الروضة

  ٦٢،٥  -  ٢٨،٧  ٥٠  ٨،٧  ٥٠ .يراعي اإلمكانيات املتوافرة
  ١٧،٥  -  ١٥  ٨٣،٣  ٦٧،٥  ١٦،٦ .يغطي مجيع مستويات التحصيل

  ٨٥  -  ٨،٧  ٩١،٦  ٦،٢  ٨،٣ .ت احلديثة يف التربيةيستفيد من االجتاها
يوفر احملتوى للطالب معلم الروضـة فـرص        

  ٥،٧  -  ١٣،٧  -  ٧٨،٧  ١٠٠ .الدراسة والبحث

يراعي احملتوى التوازن بني اخلربات النظريـة       
  -  -  ٣،٧  ٨،٣  ٩٦،٢  ٩١،٦ واخلربات العملية 

يراعي احملتوى التوازن بني االتساع والعمـق       
  ٢٧،٥  -  ٣٠  ٥٠  ٤٢،٥  ٥٨،٣ .للمفاهيم

يراعي احملتوى التوازن بني األنشطة الالصفية      
  -  -  ٢،٥  -  ٩٧،٥  ١٠٠ .والصفية

  ١٠  -  ١١،٢  ٨،٣  ٧٨،٧  ٨٣،٣ .يتصف احملتوى باملرونة
يوفر احملتوى فرص العمل الفـردي للطلبـة        

  ٤٥  ٢٥  ٢٥  ٤١،٦  ٣٠  ٣٣،٣ .املعلمني

يوفر احملتوى فرص العمل اجلمـاعي للطلبـة        
  ١١،٢  -  ٢٧،٥  -  ٦١،٢  ١٠٠ .نياملعلم

يستفيد احملتوى من إمكانيات البيئـة احملليـة        
  ٣،٧  -  ٣٠  ٥٠  ٦٦،٢  ٥٨،٣ .للكلية

يعمل احملتوى على إكساب الطلبـة معلمـي        
  ٨١،٢  -  ٦،٢  ٦٦،٦  ١٢،٥  ١٦،٦ .الروضة الثقة بالنفس
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يعمل احملتوى على إكساب الطلبـة معلمـي        
  ٩٠  -  ١٠  ١٠٠  -  - .الروضة قيم خرية

عمل احملتوى على إكساب الطلبة اجتاهـات       ي
  ٨٦،٢  -  ١٣،٧  ١٠٠  -  - .إجيابية

يعمل احملتوى على إكساب الطلبة احملافظة على    
  ١٠  -  ٨٣،٧  ٨٣،٣  ٦،٢  ١٦،٦ .الوقت

يعمل احملتوى على استفادة الطلبة املعلمني من       
  ٧٦،٢  -  ١٣،٧  ٧٥  ١٠  ٢٥ .التقدم العلمي

ملعلمني من  يعمل احملتوى على استفادة الطلبة ا     
  ٧٠  -  ٢١،٢  ١٦،٦  ٨،٧  ٨٣،٣ .التقدم التقين

  ٩٠  ٨،٣  ١٠  ٩١،٦  -  - .مهنة التعليم ينمي اجتاهات إجيابية حنو
يعمل على مساعدة الطلبة املعلمـني علـى        

حل املشكالت،  : اكتساب املهارات    التالية     
البحـث  التعلم الذايت، التفكري اإلبـداعي،      

ذ القـرار،   ، اإلتقان يف العمل، اختـا     العلمي
 اخل  ... البحث عن مصادر املعرفة،

٣،٧  -  ١٠  ٨،٣  ٨٦،٢  ٩١،٦  

احملتوى مبين على أساس مـا يواجـه معلـم       
  ٩٠  -  ١٠  ٥٠  -  ٥٠ الروضة يف عمله امليداين 

يتيح احملتوى فرصة االحتكاك املبكـر بعمـل    
  -  -  ٦،٢  -  ٩٣،٧  ١٠٠ .معلم الروضة من خالل دروس التربية العملية

  ٧،٥  ٥٨،٣  ٧٥  ٢٥  ١٧،٥  ١٦،٦ .ى يف بنائه آلية للتقومييضم احملتو
  ١٥  ٤١،٦  ٧٣،٧  -  ١١،٢  ٥٨،٣ .احملتوى منسق ومناسب لألهداف

  -  ٢٥  ٣،٧  ٥٠  ٩٦،٢  ٢٥ .للمحتوى دليل يبني تفاصيل مواده وأنشطته
ــارف  ــشمولية للمع ــوى بال يتــصف احملت

  ٩٠  ٢٥  ١٠  ٥٨،٣  -  ١٦،٦ .واملهارات

  ٨٦،٢  ١٦،٦  ١١،٢  ٦٦،٦  ٢،٥  ١٦،٦ .لطلبة املعلمنييتناسب احملتوى مع قدرات ا
يسهم احملتوى يف بناء شخصية الطالب معلـم      

  ٧١،٢  ١٦،٦  ١٧،٥  ٧٥  ١١،٢  ٨،٣ .الروضة

يتصف احملتوى بالتوازن بني اإلعداد العلمـي       
  ١١،٢  ١٦،٦  ٦٢،٥  ١٦،٦  ٢٦،٢  ٦٦،٦ .واملهين والشخصي

دة الشاملة يف جمال حمتوى برامج إعـداد معلـم          أن معايري متطلبات اجلو   ) ٢(يالحظ يف اجلدول رقم     
الرياض مل تتحقق كما جيب، وهذا برأي أعضاء اهليئة التعليمية اليت ركزت على جوانب القصور يف هذا                 

  : احملتوى من حيث إنه
  .ال يوفر للطالب فرص الدراسة والبحث

  . العمليةال يتيح فرصة االحتكاك املبكر بعمل معلم الروضة من خالل دروس التربية
  .ال يراعي الفروق الفردية بني الطلبة معلمي الروضة
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 ١٩٢

  .ال يراعي التوازن بني اخلربات النظرية واخلربات العملية
حل املشكالت، الـتعلم الـذايت، الـتفكري        : ال يساعد الطلبة املعلمني على اكتساب املهارات التالية       

  . ار، البحث عن مصادر املعرفة، اإلتقان يف العمل، اختاذ القرالبحث العلمياإلبداعي، 
واتفق الطلبة مع اهليئة التعليمية يف حتديد جوانب القصور عينها وبنسب عالية ولكنهم كـانوا أكثـر              

  : تفاؤالً، من خالل تأكيدهم أمهية حتقق جمموعة من املعايري مبحتوى برنامج إعدادهم وأمهها أنه
  .يستند إىل الفلسفة التربوية

  .واجه معلم الروضة يف عمله امليداينمبين على أساس ما ي
  .يتصف بالشمولية للمعارف واملهارات

  .مهنة التعليم ينمي اجتاهات إجيابية حنو
  .يعمل على إكساب الطلبة معلمي الروضة قيماً خرية

وقد يكون هذا االختالف يف الرأي بني أعضاء اهليئة التعليمية والطلبة املعلمني مرده إىل الزاوية الـيت                 
ر منها، فأعضاء اهليئة التعليمية حيكمون على احملتوى من خالل املقررات اليت يدرسـوا، يف الوقـت      ينظ

  .الذي ينظر فيه الطلبة إىل حمتوى املقررات الدراسية جمتمعة يف كل واحد
 

  )٣( اجلدول رقم 
  - اختصاص رياض أطفال– كلية التربيةيبني إجابات عينة البحث حول مدى تطبيق  متطلبات اجلودة الشاملة يف
  .جبامعة دمشق يف جمال اإلدارة

  حمقق  حمقق حلد ما  غري حمقق
اهليئة 
  التعليمية

لطلبة 
  املعلمني

اهليئة 
  التعليمية

الطلبة 
  املعلمني

اهليئة 
  التعليمية

الطلبة 
  املعلمني

  
  
  اإلدارة

٪  ٪  ٪  ٪  ٪  ٪  
  ٩٠  ٨٣،٣  ١٠  ١٦،٦  -  - .متتلك إدارة الكلية خربات تربوية
  ٨٦،٢  ٧٥  ١٣،٧  ٢٥  -  - .متتلك إدارة الكلية خربات إدارية
  ٧٨،٧  ٥٨،٣  ٢١،٢  ٤١،٦  -  - .متتلك إدارة الكلية شخصية قيادية

يتوافر لدى إدارة الكلية اجتاه إجيايب حنو العمل 
 .التعليمي

-  -  ٩٢،٥  ٦٦،٦  ٧،٥  ٣٣،٣  

تضع إدارة الكلية اخلطط الدراسية لربامج إعداد 
الروضة  وتدريبه يف ضوء األهداف معلم 

 .احملددة
-  -  ١٠٠  ٥٨،٣  -  ٤١،٦  

تقيم إدارة الكلية عالقات إنسانية مع أعضاء 
  ٩٢،٥  ٦٦،٦  ٧،٥  ٣٣،٣  -  - .اهليئة التعليمية مبا حيقق أهداف الكلية التربوية

  ٩٣،٧  ٨٣،٣  ٦،٢  ١٦،٦  -  -تنظم أمور الصرف واإلنفاق على برامج إعداد 
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 ١٩٣

 .املعلم وتدريبه
تستخدم إدارة الكلية أساليب اتصال فعالة مع 

 .الزمالء أعضاء اهليئة التعليمية والطلبة املعلمني
٢،٥  ٦٦،٦  ٨٣،٧  ١٦،٦  ١٣،٧  ١٦،٦  

تعتمد إدارة الكلية مبادئ الدميقراطية واحلوار 
  ٥١،٢  ٥٠  ٤٦،٢  ٥٨،٣  ٢،٥  - .مع الزمالء والطلبة املعلمني

تستخدم إدارة الكلية أساليب حتث على 
  ٣٢،٥  ١٦،٦  ٤٣،٧  ٦٦،٦  ٢٣،٧  ١٦،٦ اإلبداع والتغيري

تعتمد إدارة الكلية على البيانات واملعلومات 
الدقيقة عند اختاذ قرارات تربوية تتعلق بربامج 

 .إعداد معلم الروضة
٨٦،٢  ٢٥  ١٣،٧  ٣٣،٣  -  ٥٨،٣  

تستخدم إدارة الكلية املنهج العلمي يف حل 
 .املشكالت اليت تواجهها الكلية

٩٦،٢  ١٦،٦  ٣،٧  ٦٦،٦  -  ١٦،٦  

تستثمر البناء واملرافق استثماراً فعاالً يساعد 
  ٧٣،٧  ١٦،٦  ٢٢،٥  ٧٥  ٣،٧  ٨،٣ .على حتقيق أهداف برامج إعداد املعلم وتدريبه

تستخدم بالشكل األمثل مصادر وموارد الكلية 
  ٨٣،٧  ٢٥  ٢٨،٧  ٥٨،٣  -  ١٦،٦ .مبا حيقق أهداف الربامج

ياء األمور واتمع توثق الصلة بني الكلية وأول
  ١،٢  -  ٨،٧  ٥٠  ٩٠  ٥٨،٣ .احمللي

  ٩٣،٧  ١٦،٦  ٦،٢  ٨٣،٣  -  - .تتابع عمل اإلداريني وأعضاء اهليئة التعليمية
توظف نتائج البحوث اليت أجريت يف جمال 
إعداد معلم الروضة وتدريبه يف تطوير هذا 

 .اال
١٥  -  ٨٥  ٨٣،٣  -  ١٦،٦  

لمي تنظم اجتماعات دورية مع الطلبة مع
 .الروضة ملتابعة أوضاعهم الدراسية

١،٢  -  ١٧،٥  ٥٠  ٨١،٢  ٥٠  

  ٥٥  -  ٥  ٥٨،٣  ٤٠  ٤١،٦ .تستخدم التكنولوجيا يف جمال عملها
تشرك أولياء األمور والفعاليات االجتماعية 
واالقتصادية يف وضع برنامج إعداد معلم 

 .الروضة وتدريبه
٧،٥  -  ٨٠  ١٠٠  -  -  

م املعايري غري احملققة برأي العينة الكلية أعضاء هيئة تعليمية وطلبـة            أن أه ) ٣(يالحظ يف اجلدول رقم     
  : متثلت يف

  .عدم مشاركة أولياء األمور والفعاليات االجتماعية واالقتصادية يف وضع برنامج إعداد املعلم وتدريبه
  .ليس هناك صلة بني الكلية وأولياء األمور واتمع احمللي

   من جهتهم عدم اعتماد الكلية البيانات واملعلومات الدقيقة عند اختاذ  التعليميةةوأكد أعضاء اهليئ
  .قرارات تربوية تتعلق بربامج إعداد معلم الروضة
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 ١٩٤

  .وقد يكون ذلك نتيجة حلداثة جتربة إعداد معلم الرياض يف اجلمهورية العربية السورية
  .ض ملتابعة أوضاعهم الدراسية تنظيم اجتماعات دورية مع الطالب معلمي الريامبينما أكد الطلبة عد

  : واتفقت اآلراء حول حتقق املعايري اآلتية
  .تضع إدارة الكلية اخلطط الدراسية لربامج إعداد معلم الروضة وتدريبه يف ضوء األهداف احملددة

  .تستخدم إدارة الكلية املنهج العلمي يف حل املشكالت اليت تواجهها الكلية
  .هليئة التعليميةتتابع عمل اإلداريني وأعضاء ا

  .تنظم أمور الصرف واإلنفاق على برامج إعداد املعلم وتدريبه
 

   )  ٤(اجلدول رقم 
  - اختصاص رياض أطفال–يبني إجابات عينة البحث حول مدى تطبيق  متطلبات اجلودة الشاملة يف كلية التربية  

  .جبامعة دمشق يف جمال تقنيات التعليم
  حمقق  حمقق حلد ما  غري حمقق

اهليئة 
  التعليمية

لطلبة 
  املعلمني

اهليئة 
  التعليمية

الطلبة 
  املعلمني

اهليئة 
  التعليمية

الطلبة 
  املعلمني

  
  

  نيات التعليمتق
٪  ٪  ٪  ٪  ٪  ٪  

   -   -  ١٣،٧  ١٦،٦  ٨٦،٢  ٨٣،٣ .حتقق أهداف التعلم
   -   -  ٢،٥  ٨،٣  ٩٧،٥  ٩١،٦ .تثري اهتمام الطلبة معلمي الروضة

   -  ٨،٣  ٨،٧  ٨،٣  ٩١،٢  ٨٣،٣ .تشجع على التفكري العلمي
  ٢،٥   -  ١٣،٧   -  ٨٣،٧  ١٠٠ .مناسبتها لعدد الطلبة داخل القاعة

  ١،٢  ٥٠  ١٥  ٢٥  ٨٣،٧  ٢٥ .سهلة االستعمال
يتوافر عنصر األمان يف استخدامها     

 .وتشغيلها
٢،٥  ٥٠  ٦،٢  ٨،٣  ٩١،٢  ١٦،٦  

  ٣،٧  ٢٥  ٣،٧  ٥٠  ٩٢،٥  ٢٥ .قليلة الكلفة
   -  ٥٠  ٣،٧  ٢٥  ٩٦،٢  ٢٥ .ناسبة إلمكانات الكلية املتاحةم

تعرض يف املكان املناسب يف قاعـة       
 احملاضرات 

٨،٣   -  ٨،٣  ١٠٠  ٩١،٦  -   

 اجلودة الشاملة احملققة يف برنامج إعداد       تأن النسب املئوية ملعايري متطلبا    ) ٤(يالحظ يف اجلدول رقم     
 التقنيـات وتوظيفهـا    متدنية جداً مما يدل على أن استخدا      معلم الرياض يف جمال تقنيات التعليم كانت م       

 عنه أفراد عينة البحث يف السؤال املفتوح، وبالتـايل          حمدود ويكاد ينعدم يف أغلب األحيان، وهذا ما عرب        
فإن متطلبات اجلودة الشاملة يف جمال اختيار تقنيات التعليم وتوظيفها يف العمليـة التعليميـة، ومـدى                 

  .ها لربامج إعداد معلم رياض األطفال مل تتحقق، وتعاين خلالً واضحاً يف مجيع معايريهامناسبتها وكفايت
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 ١٩٥

 
  ) ٥( اجلدول رقم 

  - اختصاص رياض أطفال– يبني إجابات عينة البحث حول مدى تطبيق  متطلبات اجلودة الشاملة يف كلية التربية
  .جبامعة دمشق يف جمال حاجات الربنامج

  حمقق  حمقق حلد ما  غري حمقق
اهليئة 
  التعليمية

لطلبة 
  املعلمني

اهليئة 
  التعليمية

الطلبة 
  املعلمني

اهليئة 
  التعليمية

الطلبة 
  املعلمني

  
  

  حاجات الربنامج
٪  ٪  ٪  ٪  ٪  ٪  

  ١،٢  -  ٩٦،٢  ١٠٠  ٢،٥  - .تتوافر حاجات الربنامج األساسية
  ٧٧،٥  -  ١١،٢  ١٠٠  ١١،٢  - .تتوافر حاجات املادية للربنامج

  ٨٥  -  ١٥  ٥٨،٣  -  ٤١،٦ .يتوافر عدد كاف من أعضاء اهليئة التعليمية
  ٧٣،٧  -  ٢٦،٢  ١٠٠  -  - .يتوافر عدد كاف من الفنيني واإلداريني

تؤخذ بعني االعتبار حاجات الطلبة معلمـي       
  ٣٥  -  ٥٥  ٥٠  ١٠  ٥٠ الروضة 

توافر األدوات والوسائل اليت تساعد علـى       
لمـي الروضـة    كشف حاجات الطلبة مع   

 .وحتديدها
١،٢  -  ٨،٧  ٥٠  ٩٠  ٥٨،٣  

توافر أدوات موضوعية لقياس أداء الطلبـة       
  ١١،٢  -  ٨٦،٢  ١٠٠  ٢،٥  - .معلمي الروضة

أن النسب املئوية ملعايري متطلبات اجلودة الشاملة احملققة يف برنامج إعداد           ) ٥(يالحظ من اجلدول رقم     
زت يف احلدود الوسطى للمقياس، فأغلب املعايري حمقـق         معلم الرياض يف جمال حاجات الربنامج قد مترك       

  .ولكن حبدود ضيقة وبدرجات متفاوتة
وأكثر ما متيز من قصور يف حتقق املعايري برأي املعلمني الطلبة كان بعدم توافر األدوات والوسائل اليت                 

رة أخـذه  تساعد على كشف حاجات الطلبة وحتديدها، مما يدل على أمهية هذا املعيار لـديهم وضـرو               
  . باحلسبان
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 ١٩٦

   )  ٦(اجلدول رقم 
  - اختصاص رياض أطفال–يبني إجابات عينة البحث حول مدى تطبيق  متطلبات اجلودة الشاملة يف كلية التربية 

  .جبامعة دمشق يف جمال املنشأة
  حمقق  حمقق حلد ما  غري حمقق

اهليئة 
  التعليمية

لطلبة 
  نياملعلم

اهليئة 
  التعليمية

الطلبة 
  املعلمني

اهليئة 
  التعليمية

الطلبة 
  املعلمني

  
  
  املنشأة

٪  ٪  ٪  ٪  ٪  ٪  
توافر مظاهر الذوق العام واجلمايل يف شكل 

  ٩٠  -  ٦،٢  ١٠٠  ٣،٧  - .البناء وحدائقه واللوحات اإلعالمية

  ٨٣،٧  -  ١٦،٢  ١٠٠  -  - .تبعد الكلية عن عناصر اخلطر
  ٨٨،٧  -  ٨،٧  ٥٠  ٢،٥  ٥٠ .لة التعليميةمناسبة البناء املعماري للمرح

  ٢٦،٢  -  ٢٧،٥  ٥٨،٣  ٤٦،٢  ٤١،٦ .مناسبة عدد القاعات لعدد الطلبة حالياً
  ٧٢،٥  -  ١٥  ٨٣،٣  ١٢،٥  ١٦،٦ .توافر املرافق العامة

  -  -  -  -  ١٠٠  ١٠٠ .توافر ساحات ملمارسات األنشطة املختلفة
  ١٢،٥  -  ٧٠  ٤١،٦  ١٧،٥  ٥٨،٣ .مالءمة التصميم املعماري لطبيعة املناخ

  -  -  -  -  ١٠٠  ١٠٠ .توافر مالعب مفتوحة
توافر خمتربات ملمارسة التجارب العملية مزودة 

  -  -  ٣،٧  -  ٩٦،٢  ١٠٠ .جبميع مستلزماا

  -  ٤١،٦  ١٠  ٥٨،٣  ٩٠  - .توافر خمتربات احلاسوب
  ٣٠  ٦٦،٦  ٤٢،٥  ١٦،٦  ٢٧،٥  - .كفاية اإلضاءة الطبيعية
  ٤٠  ١٦،٦  ٢٨،٧  ٥٨،٣  ٣١،٢  ٥٠ .كفاية التهوية الطبيعية

  ٦٠  ١٦،٦  ٢٧،٥  ٥٨،٣  ١٢،٥  ٢٥ .كفاية اإلضاءة والتهوية الصناعية
توافر التجهيزات الالزمة ملكاتب أعضاء اهليئة 

 .التدريسية
٨٠  ١٦،٦  ١٦،٢  -  ٣،٧  ٨٣،٣  

  ٤٠  ٢٥  ٤٥  ٢٥  ٥٢،٥  ٥٠ .كفاية التجهيزات اخلاصة بالقاعات الدراسية
  -  -  ٨،٧  ٢٥  ٩١،٢  ٧٥ . مصادر التعلمكفاية التجهيزات اخلاصة مبراكز

  -  -  -  -  ١٠٠  ١٠٠ .توافر عيادة لإلسعافات األولية
أن النسب املئوية ملعايري متطلبات اجلودة الشاملة احملققة يف برنامج إعداد           ) ٦(يالحظ يف اجلدول رقم     

ليـة التربيـة، ومـدى      معلم الرياض يف جمال املنشأة، وتوافر املواصفات الفنية اهلندسية والصحية ملبىن ك           
لتالية مالءمتها للمناخ والعملية التعليمة برأي الطلبة املعلمني، وأعضاء اهليئة التعليمية مل تتحقق يف النقاط ا              

  . ٪ ١٠٠وبنسب عالية تصل إىل 
 . عدم توافر ساحات ملمارسات األنشطة املختلفة

  . عدم توافر مالعب مفتوحة
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 ١٩٧

  .عدم توافر عيادة لإلسعافات األولية
 . عدم توافر خمتربات ملمارسة التجارب العملية ومزودة مبستلزماا

  .عدم كفاية التجهيزات اخلاصة مبراكز مصادر التعلم
 

   ) ٧(اجلدول رقم 
 –ال  اختصاص رياض أطف–يبني إجابات عينة البحث حول مدى تطبيق  متطلبات اجلودة الشاملة يف كلية التربية  

  .جبامعة دمشق يف جمال مواصفات اهليئة التعليمية
  حمقق  حمقق حلد ما  غري حمقق

اهليئة 
  التعليمية

لطلبة 
  املعلمني

اهليئة 
  التعليمية

الطلبة 
  املعلمني

اهليئة 
  التعليمية

الطلبة 
  املعلمني

  
  أعضاء اهليئة التعليمية

٪  ٪  ٪  ٪  ٪  ٪  
  ٩٥  -  ٥  ١٦،٦  -  ٨٣،٣ .هناك عدد كاف من أعضاء اهليئة التعليمية

يتناسب عدد أعضاء اهليئة التعليمية مع عدد الطلبة 
  ٥٥  -  ٤٥  ٨،٣  -  ٩١،٦ .معلمي الروضة

  ٧٠  -  ٣٠  ١٠٠  -  - .ميتاز أعضاء اهليئة التعليمية بالكفاءة واجلودة
  ٨٣،٧  ١٦،٦  ١٦،٢  ٨٣،٣  -  - .ميتاز أعضاء اهليئة التعليمية بالتمكن من املادة العلمية

  ٩٠  -  ١٠  ١٠٠  -  - .اء اهليئة التعليمية خربات تربوية متعددةميتلك أعض
  ٧٨،٧  ٦٦،٦  ٢١،٢  ٣٣،٣  -  - .يتحلى أعضاء اهليئة التعليمية باألخالق الفاضلة

  ٨٧،٥  ٨،٣  ١٢،٥  ٩١،٦  -  - .لدى أعضاء اهليئة التعليمية اجتاه إجيايب حنومهنة التعليم
  ٩٥  ٥٠  ٥  ٥٠  -  - . الئقحيافظ أعضاء اهليئة التعليمية على الظهور مبظهر

يتابع أعضاء اهليئة التعليمية تطورات املادة ومواكبة 
  ٨٠  -  ٢٠  ٨٣،٣  -  ١٦،٦ .أحدث نظرياا

  -  -  ٦،٢  ٩١،٦  ٩٣،٧  ٨،٣ .يوظف أعضاء اهليئة التعليمية التكنولوجيا احلديثة
  ٨٨،٧  -  ٦،٢  ١٠٠  ٥  - .تتوافر حوافز كافية ألعضاء اهليئة التعليمية

ء اهليئة التعليمية عالقات ودية مع اإلدارة ومع يقيم أعضا
  ٨٦،٢  -  ١٠  ١٠٠  ٣،٧  - .الطالب املعلمني

ميتلك أعضاء اهليئة التعليمية كفاية استثارة الدافعية 
  ٧٠  -  ٣٠  ١٠٠  -  - .للتعلم

  ٣١،٢  -  ٢٨،٧  -  ٤٠  ١٦،٦ .ميتلك أعضاء اهليئة التعليمية كفاية إدارة التفاعل الصفي
ئة التعليمية كفاية اإلشراف على ميتلك أعضاء اهلي
  -  -  ٧،٥  ٦٦،٦  ٩٢،٥  ٣٣،٣ .التدريبات العملية

  ٦٨،٧  -  ٢٢،٥  ١٠٠  ٨،٧  - .ميتلك أعضاء اهليئة التعليمية كفاية االتصال والتواصل
  ١٧،٥  -  ٥٦،٢  ٨٣،٣  ٢٦،٢  ١٦،٦ .ميتلك أعضاء اهليئة التعليمية كفاية املهمات اإلدارية

  ١٦،٢  -  ٣٢،٥  ٩١،٦  ٥١،٢  ٨،٣ .مية كفاية التوجيه واإلرشادميتلك أعضاء اهليئة التعلي
ميتلك أعضاء اهليئة التعليمية كفاية توظيف العالقة بني 

  ١،٢  -  ٤٠  ٤١،٦  ٥٨،٧  ٥٨،٣ .الكلية واتمع احمللي

  ٩٠  -  ١٢،٥  ٣٣،٣  ٥  ١٦،٦ ميتلك أعضاء اهليئة التعليمية كفاية التقومي
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 ١٩٨

 متطلبات اجلودة الشاملة احملققة يف برنامج إعداد معلم يف جمال           أن معايري ) ٧(يالحظ يف اجلدول رقم     
  :  رأي الطلبة معلمي الرياض تركزت يف النقاط اآلتيةلمواصفات اهليئة التعليمية من خال

  .حيافظ أعضاء اهليئة التعليمية على الظهور مبظهر الئق
  .هناك عدد كاف من أعضاء اهليئة التعليمية

  .تعليمية خربات تربوية متعددةميتلك أعضاء اهليئة ال
  .ميتلك أعضاء اهليئة التعليمية كفاية التقومي
  .تتوافر حوافز كافية ألعضاء اهليئة التعليمية

  : أما املعايري غري احملققة فتمثلت يف اآليت
  . أعضاء اهليئة التعليمية التكنولوجيا احلديثة يف التدريسفال يوظ

فاية اإلشراف على التدريبات العملية، ولعل السبب يف هذا القصور          ال ميتلك أعضاء اهليئة التعليمية ك     
  .غياب اجلانب العملي التطبيقي يف برنامج إعداد معلم الرياض هو

  .أما آراء أعضاء اهليئة التعليمية فقد متحور أغلبها يف حتقق هذه املعايري ولكن حبدود
 

  ) ٨( اجلدول رقم 
 ص اختصا–ة التعليمية عينة البحث حول مدى تطبيق  متطلبات اجلودة الشاملة يف كلية التربية يبني إجابات اهليئ

  . جبامعة دمشق يف جمال التقومي–رياض أطفال 
  حمقق  حمقق حلد ما  غري حمقق

اهليئة 
  التعليمية

لطلبة 
الطلبة   اهليئة التعليمية  املعلمني

  املعلمني
اهليئة 
  التعليمية

الطلبة 
  علمنيامل

  
  

  التقومي
٪  ٪  ٪  ٪  ٪  ٪  

  ٣،٩  -  ٧٢،٥  ١٦،٦  ٢٣،٧  ٨٣،٣ .يتناول التقومي مجيع جوانب العملية التعليمية
  ٢٠  -  ٤٣،٧  ٥٨،٣  ٣٦،٢  ٤١،٦ .هناك معايري واضحة حتدد مستوى األداء اجليد

  ٢٠  ١٦،٦  ٧١،٢  ٥٨،٣  ٥  ٢٥ .متتاز أساليب التقومي بأا قابلة للتطبيق
  ٦٠  -  ٢٦،٢  ٨٣،٣  ١٣،٧  ١٦،٦ .ر ما أجنز من أهدافتكشف أساليب التقومي عن مقدا

  ١٠  -  ٧٨،٧  ٥٠  ١١،٢  ٥٨،٣ .ميكن للطلبة معلمي الروضة مراجعة نتائجهم التحصيلية
  ٣،٩  -  ٦،٢  ١٠٠  ٩٠  - .متتاز أساليب التقومي بأا متنوعة

  ١١،٢  ١٦،٦  ٨٥  ٨٣،٣  ٣،٧  - .تتصف أساليب التقومي بتوافر عنصر املوضوعية
  ٢،٥  -  ٣،٧  ١،٦  ٩٣،٧  ٨٣،٣ .التقومي بتوافر عنصر الشموليةتتصف أساليب 

تقدم الكلية تقاريراً للجهات املعنية توضح مستوى أداء الطلبة         
 .املعلمني

٢٣،٧  -  ٤٦،٢  ٨٣،٣  ٣٠  ١٦،٦  

  ٩١،٢  ٥٨،٣  ٨،٧  ٤١،٦  -  - .نظام التقومي يقيس اإلطار النظري ألداء الطالب معلم الروضة
 يف حتسني برامج إعـداد معلـم        توظف الكلية نتائج التقومي   

  ٢٥  -  ٥٨،٧  ٥  ١٦،٢  ٦٦،٦ .الروضة وتدريبه

  ٢٨،٧  ١٦،٦  ٤٣،٧  ٨٣،٣  ٢٧،٥  - .ميتاز نظام التقومي باالستمرارية
  ٨٠  ٤١،٦  ١٨،٧  ٥٨،٣  ١،٢  - .حتتفظ الكلية بسجالت نتائج عمليات التقومي

  ٢٣،٧  ٥٠  ٣٣،٧  ٥٠  ٤٢،٢  - تصدر الكلية تقارير دورية بنتائج عمليات التقومي 
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 ١٩٩

أن معايري متطلبات اجلودة الشاملة يف جمال التقومي برأي أعضاء اهليئـة             ) ٨( يالحظ يف اجلدول رقم     
التعليمية حمققة ولكن بدرجات قليلة ونسب حمدودة، باستثناء مشول التقومي جوانب العملية التعليمية فقد              

  .ولية أساليب التقوميأمجع الغالبية على عدم حتقق هذا املعيار، وكذلك األمر لشم
  : أما آراء الطلبة فقد اختلفت بعض هذه النسب حيث أكدوا حتقق املعايري اآلتية

  .نظام التقومي يقيس اإلطار النظري ألداء الطالب معلم الروضة
  .حتتفظ الكلية بسجالت نتائج عمليات التقومي

  : أما املعايري اليت مل تتحقق فكانت يف
  . ميعدم مشولية أساليب التقو

  .عدم التنوع يف أساليب التقومي
 

  ) ٩( اجلدول رقم 
 – اختصاص رياض األطفال – يبني إجابات عينة البحث حول مدى تطبيق  متطلبات اجلودة الشاملة يف كلية التربية 

  .جبامعة دمشق يف جمال طرائق التدريس
  حمقق  حمقق حلد ما  غري حمقق

يئة اهل
  التعليمية

لطلبة 
  املعلمني

اهليئة 
  التعليمية

الطلبة 
  املعلمني

اهليئة 
  التعليمية

الطلبة 
  املعلمني

  طرائق التدريس

٪  ٪  ٪  ٪  ٪  ٪  
تعمل طرائق  التدريس علـى حتقيـق األهـداف          

  ٩٢،٥  -  ٧،٥  ٧٥  -  ٢٥ .احملددة

  ٣،٧  -  ١٠  ٨٣،٣  ٨٦،٢  ١٦،٦ .تبني للطلبة املعلمني أهداف الدرس
  ١،٢  ١٦،٦  ١٣،٧  ٤١،٦  ٨٥  ٤١،٦ .بالتنوعتتصف طرائق التدريس 

  ٤٦،٢  ١٦،٦  ٤٣،٧  ٨٣،٣  ١٠  - تثري الطرائق املتبعة انتباه الطلبة املعلمني 
  ٤١،٢  ٧٥  ٥٥  ٢٥  ٣،٧  - .مناسبة الطرائق للخربات املراد إكساا للطلبة

  ٨٧،٥  ٩١،٦  ١٠  ٨،٣  ٢،٥  - .مناسبة الطرائق لعدد جمموعة الطلبة معلمي الروضة
  ٤١،٢  ٨٣،٣  ٥٥  ٨،٣  ٣،٩  ٨،٣ .طرائق للوقت املتاحمناسبة ال

  ٥  ١٦،٦  ١٠  ٨٣،٣  ٨٥  - .تتيح الفرصة للطلبة املعلمني أن يعربوا عن أرائهم
  ١،٢  -  ٨،٧  ٣٣،٣  ٩٠  ٦٦،٦ .توجه الطلبة املعلمني إىل مصادر التعلم

  ٢،٥  -  ٢،٥  ٢٥  ٩٥  ٧٥ .مناسبتها للفروق الفردية
  ١٢،٥  -  ١٣،٧  ٨،٣  ٧٣،٧  ٩١،٦ .تتيح فرصاً للعمل الفردي واجلماعي

كلما أمكن استخدام تقنيات التعليم قام املـدرس        
  ٦،٢  -  ٥  ١٦،٦  ٨٨،٧  ٨٣،٣ .باستحدامها

أن النسب املئوية ملعايري متطلبات اجلودة الشاملة احملققة يف برنامج إعداد           ) ٩(يالحظ يف اجلدول رقم     
  : التدريسية تركزت فقط يف عدة نقاط وهياملعلم يف جمال طرائق التدريس وفق آراء أعضاء اهليئة 
  .مناسبة الطرائق لعدد جمموعة الطلبة معلمي الروضة
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 ٢٠٠

  .مناسبة الطرائق للوقت املتاح
  .مناسبة الطرائق للخربات املراد إكساا للطلبة

  : أما املعايري اليت مل تتحقق فتمثلت يف اآليت
  .ال تتيح فرصاً للعمل الفردي واجلماعي

  .يات التعليم كلما أمكنال تستخدم تقن
  .                                                                                 عدم مناسبتها للفروق الفردية

  :  هيةوتبني نتائج آراء الطلبة املعلمني أن أهم املعايري احملقق
  .تعمل طرائق التدريس على حتقيق األهداف احملددة

  .لعدد جمموعة الطلبة معلمي الروضةمناسبة الطرائق 
  : أما املعايري غري احملققة حتددت يف
  .عدم مناسبتها للفروق الفردية

  .ال توجه الطلبة املعلمني إىل مصادر التعلم
  .ال تستخدم تقنيات التعليم كلما أمكن ذلك

  .ال تبني للطلبة املعلمني أهداف الدرس
 

 برنامج إعداد معلم رياض األطفال وواقع تأهيله،         الباحث حول  ا قام   يت ال دراسة ال خالل من   يتضح
أن الربنامج يعاين الكثري من اخللل والقصور وذلك وفق معايري متطلبات أنظمة اجلودة الشاملة، وقد يعود                

اد معلم الريـاض  ذلك إىل حداثة التجربة اليت مل تتجاوز أعوامها األربعة، وقد طال هذا القصور واقع إعد      
  . برمته، ابتداًء باألهداف واحملتوى ومروراً بالطرائق والتقنيات وانتهاًء  باملنشآت والتقومي

نتيجة لألدوار األساسية املنوطة مبعلم الرياض وانطالقاً من أمهيته، وحماولة من الباحث لتدارك اخللل يف         
قيق معايري اجلودة يف برنامج إعـداد معلـم         برنامج إعداده، يقترح جمموعة من اإلجراءات اليت تكفل حت        

  : الرياض وتضمن كفاءته وأمهها
 وضع معايري النتقاء الطلبة معلمي الرياض، والتحقق من تـوافر املواصـفات والـسمات               -١-١٤

  .الالزمة هلذه املهنة ليقوم باملهام املوكلة إليه، وتأدية دوره على أكمل وجه
  .ات اليت تساعد على كشف حاجات الطلبة املعلمني وحتديدها تأكيد أمهية الوسائل واألدو-٢-١٤
  إعداد معلم الرياض على املستوى الشخصي، والثقايف، والتخصصي، واملهـين واعتمـاد            -٣-١٤

  .ووفق متطلبات اجلودة الشاملةالطرائق احلديثة واملناهج املتجددة والربامج العلمية املتطورة 
واقع رياض األطفال وما يطرأ عليهـا مـن   بيف كلية التربية  ربط مقررات اإلعداد التربوي    -٤-١٤
  .جتديدات
  . صياغة األهداف حبيث تكون قابلة للتحقق وواضحة ومعلومة للطلبة املعلمني-٥-١٤
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 ٢٠١

العمل بقدر اإلمكان على ختفيض أعداد الطلبة يف القاعات ألن االرتباط واضح بني قلـة                -٦-١٤
  .ية التعليميةعدد الطلبة وارتفاع جودة أداء العمل

  . ضرورة توظيف التقنيات يف برنامج اإلعداد وتأمني مستلزماا-٧-١٤
  . تأكيد أمهية الربط بني اجلوانب التطبيقية  واجلوانب النظرية يف برنامج إعداد معلم الرياض-٨-١٤
لالزمـة   تأكيد أمهية التربية العملية يف تأهيل معلم الرياض لتمكينه من املهارات واخلربات ا             -٩-١٤

  .لعمله مستقبالً
 استخدام األساليب احلديثة يف إعداد معلم الرياض ليتكيـف مـع جمتمـع املعلوماتيـة                -١٠-١٤

  .وخصوصيته
  . حتديث اإلجراءات يف كلية التربية وفق مستجدات متطلبات اجلودة الشاملة-١١-١٤
رية تطبيق معايري اجلودة     االستمرار يف تقومي كلية التربية بصورة دورية للتحقق من استمرا          -١٢-١٤
  .الشاملة
أداة للتقييم الذايت لربامج إعداد معلمي ريـاض األطفـال يف   بوصفه  تبين املقياس املقترح  -١٣-١٤

  - والسيما يف ظل االفتقار ملثل هذه املقاييس-كليات التربية 
وفق متطلبـات   وتدريبهم،  معلمي الرياض اإلفادة من التجارب العاملية والعربية يف إعداد         -١٤-١٤

  .وضرورة التواصل فيما بينها بغية حتسني أدائهماجلودة الشاملة 
 ضرورة مواكبة التغريات العاملية وحتقيق متطلبات اجلودة يف مجيع املراحل الدراسية ضمن             -١٥-١٤

 . املؤسسات التربوية والتعليمية مجيعها
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تطوير كليات التربية بني معـايري       .)٢٠٠٢( . وطعيمة، رشدي أمحد   سليمانالبندري، حممد بن     -
  . سلطنة عمان. وزارة التعليم العايل.االعتماد ومؤشرات اجلودة

دور كليات التربية يف إعداد معلم       .)٢٠٠٤( . وطعيمة، رشدي أمحد   البندري، حممد بن سليمان    -
  ".تصور مقترح للدراسة "ر التعليم الثانوي بني صورة الواقع واجتاهات التطوي

  . توجيهية إلعداد املعلمني وتدريبهم وحتسني أوضاعهممبادئ .)٢٠٠٤ (. محود، رفيقة-
املنظمـة  ).  متـرجم  عدنان األمحد وآخرون،  ( ،تطوير نظم اجلودة   .)١٩٩٩ (.دوهرييت، جيفري  -
  .والتأليف والنشرلتعريب والترمجة املركز العريب ل: دمشق .لعربية للتربية والثقافة والعلوما

  .دار الفكر العريب: مصر. دليل التربية العملية–اختيار املعلم وإعداده  .)١٩٩٦ (. علي راشد،-
التربية والتعليم يف الوطن العريب على مشارف القـرن احلـادي        .)٢٠٠٤ (. السنبل، عبد العزيز   -

  .منشورات وزارة الثقافة: دمشق .والعشرين
واقع مواءمة مؤسسات إعداد املعلم يف سلطنة عمـان          .)١٩٩٦ (.ارك الشنفري، عبد اهللا بن مب     -

  .لتلبية بعض متطلبات التجديد يف النظام التعليمي
اده اختيـار املعلـم وإعـد      .)هـ١٤٢٣ (.عبد العزيز العمر،  و وطالل واحلجيالن ائغ، حممد  الص -

  ". رؤية مستقبلية "باململكة العربية السعودية 
فاعلية برنامج لتدريب معلمات رياض األطفال على طريقـة لعـب            .)٢٠٠٢ (. صاصيال، رانيا  -

  .توراه، جامعة دمشق، سوريا رسالة دك.األدوار وأثره يف اكتساب األطفال خربات علمية
دراسة مقارنة حول مناهج كليـات التربيـة يف دول اخللـيج           .)١٩٨٦ (. ظافر، حممد امساعيل   -
  .جمكتب التربية العريب لدول اخللي .العريب
تقومي نظم وبرامج إعداد املعلم يف مصر يف ضوء بعض التجارب            .)١٩٩٦ (. غنيمة، حممد متويل   -

  . جامعة عني مشس، القاهرة.العاملية املعاصرة
أنظمة اجلودة واعتماد املعايري بالنسبة للكليـات اجلامعيـة          .)٢٠٠٣( .حممد خري أمحد  ،  الفوال -

يـة  كل.اخلامس جلمعية كليات التربية يف اجلامعات العربيـة       الجتماع  اورقة مقدمة    .ولكليات التربية 
 .٢٠٠٣ نيسان ٢٩ -٢٨، جامعة دمشق، التربية
وفق مؤشرات اجلودة وتطبيقاته يف ميـدان  التربية  آفاق تطوير كليات     .)٢٠٠٣( .كنعان، أمحد  -

  . جامعة دمشق، كلية التربية.التعليم العايل
ـ         رؤى مستقبلية    .)٢٠٠٣ (. كنعان، أمحد  -  يف  ةإلعداد املعلمـني وتأهيلـهم يف كليـات التربي

  .جامعة دمشق، كلية التربية .اجلامعات السورية
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االعتماد األكادميي ملؤسسات التعليم العايل يف اجلمهوريـة العربيـة           .)٢٠٠٥ (. كنعان، أمحد  -
  .جامعة دمشق، كلية التربية .السورية بني الواقع واملأمول

خطـوة  " ة إلعداد املعلمني وتأهيلهم وفق متطلبات أنظمة اجلودة         رؤي .)٢٠٠٦ (. كنعان، أمحد  -
  .جامعة دمشق، كلية التربية ".أساسية لإلصالح املدرسي

 املنظمـة   .املرجع التربوي العريب لربامج رياض األطفال      .)٢٠٠٤ (. مرادن، جنم الدين وآخرون    -
  .العربية للتربية والثقافة والعلوم، إدارة برامج التربية، تونس

كليـة  )الطبعة ا ألوىل  ( مدخل إىل رياض األطفال    .)٢٠٠٤ (.النور، حسناء  أبو مرتضى، سلوى و   -
  .التربية، منشورات جامعة دمشق

دار الفكر للطباعـة    : عمان .تكوين املعلم يف ضوء معايري اجلودة الشاملة       .)٢٠٠٣ (. ويح، حممد  -
  .والنشر والتوزيع
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