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 االحتياجات التدريبية ملعلمات رايض األطفال من وجهة نظرهن يف مدينة  املرج .
............................................................................................................................................................................................................................. 

 أ. إميان عبد الرحيم عباس
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 من وجهة نظرهن يف مدينة  املرج  االحتياجات التدريبية ملعلمات رايض األطفال
 : امللخص

 جمال الكفاايت املعرفية والشخصية،احلاجات التدريبية ملعلمات رايض األطفال يف  ىالتعرف عل هدفت الدراسة إىل         

( 11( معلمة من معلمات رايض األطفال يف املدارس اخلاصة املعتمدة يف مدينة املرج والبالغ عددهن )50وتكونت العينة من )

( فقرة يف جمال الكفاايت 20ن مجعة حممد و م. أحالم أديب داؤد ضمت )جاعداد ا.م.د جااستخدام أداء من إ مدرسة، ومت

أفراد العينة بعد التأكد من  ىبيقها علومت تط ،فقرة يف جمال الكفاايت الشخصية، و أمام كل فقرة ثالث بدائل (15املعرفية و)

 ا  حقيقي ا  وأظهرت النتائج  أن هناك احتياج ،املرجح املوزون الوسط ابستخدام متت معاجلة البياانت إحصائياكما   .صدقها وثباهتا

و معرفة أساليب  ،جيات متنوعة بتقومي الطفلييف اإلحاطة ابستخدام اسرتات يف جمال الكفاايت املعرفية نسب عالية وذا للتدريب 

استخدام  وكيفية ،وتوضيحها حتديد أهداف األنشطةو  ،دراسة سلوك الطفل واإلملام أبساليب التقومي اخلاصة بطفل الروضة

ومعرفة  ،املصادر العلمية احلديثة يف تربية الطفل  ىوالتعرف عل ،األطفال ومظاهره ىاإلحاطة جبوانب النمو لدو ، الكمبيوتر

 الكفاايت الشخصية  أما جمال. معرفة  أساليب دراسة السلوك ومهارة استخدام التقنيات احلديثة  و ،أساليب االبتكار والتجديد

كيفية تنمية الثقة لدي   و ،ومعرفة كيفية تطوير عالقات إجيابية مع الزمالء ، جيات متنوعةياإلحاطة ابستخدام اسرتاتاملتمثل يف 

أساليب احملادثة اللطيفة مع  علىالتعرف و  ،ومراعاة الفروق الفردية بني األطفال ،إشعار الطفل ابحملبة و ،األبوين أبطفاهلم

 ،اهلدوء الشخصي علىاإلملام أبساليب احملافظة و  ،الطفل عن رالتقاريومهارة فن كتابه  ،ألطفال ورغباهتمفهم حاجات او  ،األطفال

 .واإلحاطة أبساليب االتصال الفعال مع اآلخرين 

 .معلمات رايض األطفال، مدينة املرج : االحتياجات التدريبية، الكلمات املفتاحية

Training needs for kindergarten teachers from their point of view in Al-Marj 

Abstract:                                                                                                                                                                                                                                  

The study aimed to introduce the training needs of kindergarten teachers in the field of 

cognitive and personal competencies. The sample consisted of (50) female kindergarten 

teachers in the 11 accredited private schools in Al-Marj, and a performance was prepared by 

Prof. JajanJuma Muhammad and M. AhlamAdeeb Dawood included (20) items in the field of 

cognitive competencies and (15) items in the field of personal competencies, and in front of 
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each paragraph three alternatives were applied to the members of the sample after making 

sure of its sincerity and stability. The data were statistically processed using the weighted 

weighted mean and the results showed that there is a real need for training and high 

proportions in the field of cognitive competencies in his briefing using various strategies to 

evaluate the child and knowledge of methods of studying the child's behavior and familiarity 

with the evaluation methods of the kindergarten child and determine the goals and activities 

of the activities and clarify them and how to use the computer, and take note of aspects The 

growth of children and its manifestations and the identification of modern scientific sources 

in child-learing and knowledge of methods of innovation and renewal. And knowing the 

methods of studying behavior and the skill of using modern technologies. As for the field of 

personal competencies, which is represented in the use of various strategies and knowledge of 

how to develop positive relationships with colleagues, how to develop the trust of parents in 

their children, informing the child of love and taking into account individual differences 

between children, identifying methods of pleasant conversation with children and 

understanding the needs of children Their desires, and the skill of the art of writing reports on 

the child's familiarity with methods of maintaining personal calm and knowing the methods 

of effective communication with others.  

 Key words: training needs, kindergarten teachers, Maraj City 
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 :املقدمة -

ألهنا مرتكز منطلقات العملية التعليمة يف املراحل  ؛مرحلة رايض األطفال من املراحل املهمة يف حياة  اإلنسان عدت         

التعليمية اليت أتيت بعد مرحلة رايض األطفال، فهي حتدث تغريات يف حياة الطفل من حيث النمو العقلي، واجلسمي، والعاطفي، 

ية لنمو ذكاء الطفل كما أهنا مرحلة أساس   ،حيدث فيها ومن خالهلا يكون الطفل تصورات وأفكار عن احلياة وما واالجتماعي،

  حياته العمرية املختلفة . مراحل يؤثر يف بقية

يف مجيع دول العامل مبرحلة الطفولة املبكرة  ىأن اهتمام نظم التعليم يتنام , Ladd w Gray)2005,44ويري  )        

 مجيع مراحل حياة اإلنسان. علىنتيجة األثر الكبري للرتبية يف هذه املرحلة العمرية املبكرة 

( إبنشاء معهد متخصص م1700( يف هناية عام )Pastaloziفقد قام ) ،هتم الغرب قدميا مبعلمة رايض األطفالافقد         

 ( أبعداد معلمات رايض األطفال.(Herbert هتما، و ض األطفال يف سويسرا وإعدادهنلتدريب معلمات راي

مناهج التعليم الذايت،  إعداد علىيقوم  األطفالامج رايض ر االهتمام العريب برتبية الطفل يف وضع تصور لتطوير ب مثلتوي       

اليت ب املعلمات، مع أن أهم التحدايت وإعداد نواة وطنية لتدري علمات وأحلقت به مراكز تطبيقية، مراكز لتدريب امل وإنشاء

 .[9] عية رايض األطفالوتعدد تبعية ومرج تواجه الطفولة املبكرة تثمل يف اخلطط والربامج التدريبية املتخصصة،

ومن  وتنفيذها، املؤسسات الرتبويةعداد الربامج والدورات التدريبية والتطويرية للكوادر يف إاجلامعة متارس دورا مهما يف ف       

ملا يقدمه  السلم التعليمي حيتل مركزا مهما يف )رايض األطفال( والسيما أن التعليم يف مرحلة ما قبل املدرسة بينها رايض األطفال،

  األساس.للدخول يف التعليم  األطفاليف هتيئة  إسهاممن 

ل فعال وحتقيق أهدافها املنشودة  البد من االهتمام ابلكوادر العاملة ولكي تتمكن رايض األطفال من أداء دورها بشك        

فيها وتطوير إمكاانهتم يشكل مستمر انسجاما مع التغريات احلاصلة يف اجملتمع والتطور التقين واملعريف، السيما يف جمال تربية 

 املعلمات وقدراهتن. وهنا يربز دور التدريب أتناء اخلدمة يف تنمية كفاايت ،الطفل 
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ن جناح أي برانمج تدرييب يقاس مبدي الدقة يف حتديد االحتياجات التدريبية وحصرها وجتميعها، أ :[ 16] حيث تري        

 معرفة علمية لالحتياجات  ال حيقق اهلدف منه بشكل مناسب قد يفشل. علىوأي برانمج تدرييب ال يؤسس 

املتقدمة  األقطارواملربني يف  لنيو املسؤ اخلدمة مبزيد من اهتمام  إثناءاملعلمني وتدريبهم يف  إعدادموضوع  حيظىحيث         

مع انفجار املعرفة والتفجر  سيظل املعلم ميارسه يف جمال الرتبية والتعليمذي الدور القيادي ال إىلحد سواء، ابلنظر  علىوالنامية 

البد أن يلم ابلكثري من التطورات  إذ   لة، يصبح دور املعلم أخطر من ذي قبل،اهلائ نولوجيا والقفزات العلمية و التكالسكاين

 معطيات احلاضر وتطلعات املستقبل. إىلنظرة اثقبة وفاحصة  هوان ينمي لدي ،اجلارية

تحقن مبهنة والسيما أن نسبة كبرية من املعلمات يل ،التدريب حاجة مستمرة ودائمة وأساسية إىلوتري الباحثة أن احلاجة         

أن أسست رايض  ذمنف  ،لذلك جند أن احلاجات التدريبية واملشكالت اليت تواجه املعلمات خمتلفة ؛التعليم من دون إعداد كاف

مج، ول املناهج والربااهتم ابلبيئة التعليمة الفيزيقية والبشرية، ومنهم من تناوالبحث فمنهم من  ،األطفال أصبحت حقال للدراسة

ولذلك صار  ،التدريبية وحاجاته إعدادهومنهم من تناول املعلم وكفاايته وبرامج  ،وأدواهتاوتقنياهتا ومنهم من تناول طرق التدريس 

 .وتصميميها عداد وتصميم برامج تدريبية تليب هذه احلاجاتلزاما  إب

 : مشكلة الدراسة -

 : يتاآل الدراسة يف السؤال الرئيسما ورد يف املقدمة تتحدد مشكلة  علىبناء         

 ما تراها املعلمات؟كما االحتياجات التدريبية ملعلمات رايض األطفال يف مدينة املرج  

 : وينبثق عن هذا السؤال تساؤالت فرعية

 ؟املعرفيةالتدريبية ملعلمات رايض األطفال يف جمال الكفاايت أهم االحتياجات  ما -1

 ؟الشخصيةما أهم االحتياجات التدريبية ملعلمات رايض األطفال يف جمال الكفاايت  -2
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         أهداف الدراسة : -

مبدينة املرج   ملعلمات رايض األطفال االحتياجات التدريبية علىالعام وهو التعرف التحقق من اهلدف  إىلتسعي الدراسة           

 : فرعية أمههاكما تراها املعلمات  وتنبثق أهداف 

 . املعرفيةأهم االحتياجات التدريبية ملعلمات رايض األطفال يف جمال الكفاايت  علىالتعرف -1 

 .الشخصيةأهم االحتياجات التدريبية ملعلمات رايض األطفال يف جمال الكفاايت  علىلتعرف -2

 : أمهية الدراسة -

وذلك إدراكا منها ألمهية مرحلة  ، إن مل نقل مجيعها، يف معظم دول العاملواهتمام ابلغ  حتظي الطفولة  اليوم بعناية فائقة        

 .[21وبناء شخصيته يف خمتلف جوانبها ] ،اإلنسانالطفولة يف حياة 

نشاء رايض األطفال وجتهيزها ابألدوات والوسائل املناسبة إبوقد جتلي هذا االهتمام بقيام العديد من األنظمة الرتبوية         

 ج املطلوبة وإعداد املعلمات املؤهالت للعمل فيها.واملناه

 : يتاآلالدراسة من  هذهأمهية  وتنبثق          

 أمهية موضوع االحتياجات التدريبية ملعلمات رايض األطفال من الناحية النظرية، ومن الناحية امليدانية بوجه عام. .1

نوات من أهم املراحل العمرية اليت تتشكل فيها س 6-3الفرتة العمرية من  تعدأمهية مرحلة رايض األطفال حيت  .2

 .شخصية الفرد

 .بيان أمهية معرفة معلمات رايض األطفال حباجاهتن التدريبية .3

 .قلة األحباث املماثلة اليت تناولت هذا املوضوع يف البيئة احمللية حسب علم الباحثة .4

رايض  ةعن التعليم والتدريب صورة واضحة عن األمور اليت حتتاج إليها معلم املسؤولنيقد تعطي هذه الدراسة . .5

 .هذه املرحلة احلاجات التدريبية ملعلمات تليباألطفال، وذلك إلعداد برامج  تدريبية أفضل 
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 : حدود الدراسة -

ضوء ما حتتويه الدراسة من إطار االحتياجات التدريبية ملعلمات رايض األطفال مبدينة املرج يف  علىالتعرف  : احلد املوضوعي

 .نظري

  .م2020-2019العام الدراسي  : احلد الزمين

 .مدراس رايض األطفال املعتمدة يف مدينة املرج : احلد املكاين

 .معلمات رايض األطفال : احلد البشري

 : مصطلحات الدراسة   -    

 : االحتياجات التدريبية -

يه بعد ليكون ع أنجيب  ل التدريب ومابواملهين ق األكادمييللمعلمني تعين الفرق بني مستوي املعلم  التدريبية االحتياجات        

 معارفما ينبغي أن يكون من متغريات وأتثريات مطلوب إحداثها يف  هو كائن وبني التدريب، أي حتديد الفجوة بني ما

 .[19] واجتاهات ومهارات املعلمني هبدف حتقيق الكفاايت الضرورية

واجملاالت اليت ترغب املنظمة أن يشملها  ،التنظيم"أبهنا مشكالت حمددة يراد حلها عن طريق تدريب أفراد  [24] ويعرفها       

 . رفع كفاءة العاملني"التدريب لسد العجز و 

 : معلمات رايض األطفال -

مرحلة الروضة وتتمتع خبصائص شخصية وهي من تقوم برتبية الطفل يف  األطفاليف رايض  األطفالهن اللوايت يدرسن             

حتقيق أهداف املناهج الرتبوية من خالل إعداد األنشطة  إىلاملعلمات وتسعي  واجتماعية املعلمات وتربوية متيزها عن غريها من 

 .[13]خصائص األطفال  وإداراهتا وتنظيمها مراعيه 
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 : السابقة والدراسات اإلطار النظري  

 :التدريب   

تعديل أو حتديث مهارات أو صيغة مباشرة من الرتبية يتم هبا تكوين  أبنه: التدريب عموما [4[،و ]10]و ،[12]يعرف          

 والتدريب مفهوم .علمية تطبيقية طرق وأساليب علىة ك بدرجة رئيسخيدمها معتمدا يف ذل للفرد واملؤسسة اليت  مهمةسلوكية 

هم األدوات األساسية احد أ وأكثر تطبيقا عمليا ملادته املقررة، وهو، ومع هذا فهو أمشل من األخري ،بدرجة  مباشرة التعليم يوازي

ابملدرسة واالرتقاء الشامل هبم يف كل اجلوانب ) الرتبوية والنفسية واإلدارية والتنظيمية واألخالقية والسلوكية  لتأهيل العاملني

  واملهارية(.

 : فهوم االحتياجات التدريبيةم -    

دائهم وسلوكهم واجتاهاهتم جلعلهم آاملتعلقة مبعلوماهتم وخرباهتم و إحداثها يف العاملني  املطلوبوتعين جمموعة من التغريات        

 .[3] وظائفهم احلالية واملستقبلية بكفاءة وفاعلية عالية مناسبني لشغل وظائفهم وأداء واجبات

 :رايض األطفال  -  

 ،واالجتماعية ،واالنفعالية واللغوية، ،شئة الطفل وتنمية قدراته العقليةهي مؤسسة تربوية تؤدي دورا أساسيا يف تن          

 لطفل من مرحلةويلتحق هبا ا ،وقوانينها ع ألنظمة وزارة الرتبية والتعليموختض، متوهلا جهات أهلية خاصة واجلسمية، ،واخللقية

 [.6] املدرسة الرمسية إىلبدخوله احلضانة وتنتهي 

 الكفاية: -

هدف ما وهي جمموعة االجتاهات  اليت متثل احلد الذي يلزم لتحقيقشكال األداء أأبهنا خمتلف :"[ 14] يعرفها

 ."أهدافها العقلية والوجدانية والنفس حركية  واملهارات اليت من شأهنا أن حتققشكال الفهم، أو 
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 :الكفاية املهنية -

حداث التغيري املطلوب يف هي جمموعة املهارات والقدرات التدريسية والسلوكية اليت جيب أن متتلكها معلمة الروضة إل         

 [.22]ل سلوك الطف

  :معلمة رايض األطفال -

اخلربات هي املسؤولة عن تربية جمموعة من األطفال وتنشئتهم واألخذ أبيديهم حنو التكيف والنمو مبا تزودهم من          

 . [15] مبا يتناسب وخصائصهم املختلفة يف هذه املرحلة ،واملهارات املتنوعة

 :التعليميةالكفاايت  -

حسن التصرف  إىلإضافة ،بتنفيذ خطة تدريسية  هي األداء الفعلي لتنفيذ املهارات داخل الفصل، حيث تقوم املعلمة        

 .[24] املهارةوسرعة البديهة، وقوة املالحظة خالل تنفيذ 

 أهداف التدريب: -

 : يتللتدريب عدة أهداف تتمثل يف اآل        

 رها وأيضا تنمية القدرات وتطويرها.تطوي علىوفيها تركيز املعارف والعمل  :التدريب مدخل للتعليم املستمر.1    

تغيري بعض القيم وإكساب و بعضها أ : من  خالل حتديد القيم املرجوة واملطلوبة وتطوير التدريب مدخل للرتبية املستمرة.2

 .الفرد مهارات سلوكية جديدة لصاحل العمل

       :يتاآلللتدريب وتشمل  األساسية: وهي الوظيفة  مدخل للمهارة. التدريب 3   

 .تعزيز املهارات املوجودة وصقلها -

 .جي ولو نتعديل بعض املهارات مبا يتناسب التطور التك -

 .[7] يةتطوير القدرات الذات -

 مراحل التدريب وفيها أربع مراحل:
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عمل املعلمني وتلبية حاجات  على: وتتضمن إدخال عناصر جديدة )معارف ومهارات( البتكاريهااالحتياجات التطويرية -3

 .املستقبل

 اإلعداد للتدريب: وهي مرحلة التأسيس لربانمج تدرييب .

 اختيار أطر التدريب. علىتنفيذ التدريب: تركز هذه املرحلة من التدريب  .1

 .تقييم التدريب : هتدف هذه املرحلة غلي حتديد مدي مطابقة النشاطات التدريبية لألهداف احملددة سلفا لتلك النشاطات.2 

 [.18].االسرتجاع: وهذه املرحلة هي اليت تزودان مبعلومات عن حتقيق الربانمج لألهداف املرجوة ومدي جناحها  3

 التدريبية:تصنيف االحتياجات 

تصنف االحتياجات التدريبية للمدرسة واملعلمني ثالثة أصناف رئيسة، وهذه األصناف ضرورية لكل مؤسسة تربوية، ولكل        

 النحو اآليت : علىوهي [17] ذلك  إىلنظام تعليمي كما أشارت 

املعلمني اجلدد وتتمثل يف اكتساب املعلومات .االحتياجات العادية املتكررة :هي تلك االحتياجات التقليدية اليت تتصل حباجة 1

 واملهارات واالجتاهات األساسية اليت حيتاجوهنا.

.االحتياجات اليت تتصل مبشكالت العمل :وهي تلك االحتياجات الناشئة عن نقص يف املعارف واملهارات اليت تنتج عنها 2

 نقص يف االستجابة أو ضعف يف مستوي األداء.

 السابقة:عرض الدراسات  أوال:

 آليت:النحو ا علىاألحدث وذلك  إىلمت عرض الدراسات من األقدم 

وكانت أهم  األطفال مبصر،معرفة الكفاايت املتطلبة ملعلمات رايض  إىل(هدفت هذه الدراسة م1990 )دراسة الكرش،-1

القصور يف إمكانيات  إىلأقل من املتوسط، ويرجع ذلك  ة( وهي نسب4من1.8) نتائجها أن أداء املعلمات يف جمال األنشطة كان

وأداء معلمات رايض األطفال يف جمال استخدام طرق التدريس اخلاصة يف تعليم األطفال كان  بعض معلمات رايض األطفال،
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ألطفال عدم أتهيل املعلمات تربواي كذلك أن أداء معلمات رايض األطفال يف جمال معاملة ا إىلويرجع ذلك  (4من 1.8)

 .ولديهن أطفال أمهاتفهن أصال  ،طبيعية املعلمات إىلاملتوسط ويرجع ي نسبة أكرب من ( وه4من 2.4إنسانيا )

االحتياجات التدريبية ملعلمات رايض األطفال يف اإلمارات،  علىالتعرف  إىلهدفت الدراسة  (م2000دراسة اجلعفري،) -2

وبينت الدراسة   ،وبينت النتائج أن أكثر احلاجات إحلاحا  هي أنشطة الفنون املسرحية، ووضع وسائل وإنتاج أ لعاب األطفال

 واستخدام احلاسوب ووسائل االتصال.ض األطفال  رايتنفيذ األنشطة واملفاهيم يف كيفية   علىالتدريب  إىلكذلك احلاجة 

يف األردن  ومربياهتم رايض األطفالد االحتياجات التدريبية ملديرات حتدي إىلهدفت الدراسة  (م 2003)دراسة سوزان حنه،  -3

دريبية تري كل من االحتياجات الت ا  ان هناك عدد إىل( مربية، وتوصلت الدراسة 434مديرة و ) (142من ) العينةوتكونت 

مهارة التعامل مع طفل الروضة وجمال االتصال  علىمديرة ضرورة التدريب عليها، أما مربية الروضة  كانت حاجاهتا التدريب 

 .وإدارة العملية  الرتبوية بتكثيف الدورات التدريبية ملربيات ومديرات الروضة ،والعالقة مع اجملتمع

الكفاايت األساسية ملربيات رايض األطفال  علىالتعرف  إىلم( هدفت الدراسة 2005)دراسة هشام املزين وسليمان غراب ،-3

لدي  أمهيتهاالكفاايت نسبة مئوية عالية مما يؤكد  بعض وأظهرت النتائج حصول ،من وجهة نظر مديرات الرايض ةيف مدينة  غز 

درجة من االهتمام من املديرات وجاء جمال الكفاايت االنفعالية  علىاجلسمية أ عينة الدراسة، كما حتصل جمال الكفاايت

 والعاطفية واجملال املعريف يف املرتبة الرابع.

هدفت هذه الدراسة للكشف عن معلم املستقبل من حيث اخلصائص واملهارات  م(2009،)دراسة  سامح حمافظه  -5

 ،النظري والعلمي اإلعدادضرورة  الكفاايت الضرورية للمعلم هي: أنراسة  والكفاايت الالزمة إلعداده، وكشفت نتائج الد

 إماإجراء البحوث العلمية،  علىوالقدرة  ،واالستعداد خلدمة اجملتمع احمللي والتواصل معه ،األخالقيةوكذلك االلتزام بقواعد املهنة 

 .ييس جيدة الختيار املعلمالضرورية لتحسني نوعية املعلم فهي متهني التعليم وضع مقا اإلجراءات

حتديد االحتياجات التدريبية ملعلمات رايض األطفال يف  إىلهدفت هذه الدراسة  م ( 2010، )دراسة فاطمة أبو محده  -6

 علىفقا لتقديراهتن حاجات بدرجة كبرية و  األردن وأوصت النتائج أن احلاجات التدريبية ملعلمات األطفال  يفعمان  ةحمافظ

كما أوضحت عدم وجود   (إدارة الصف والتوجه واإلرشاد ،التدريس، والقياس والتقومي اسرتاتيجياتالدراسة )التخطيط و جماالت 
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فروق ذات داللة إحصائية بني تقديرات معلمات رايض األطفال يف األردن وحلاجاهتن التدريبية اليت تعزي ملتغري اخلربة وعدم وجود 

 .صاحل املؤهل العلمي الدبلوم فأقلفروق تعزي ملتغري املؤهل العلمي ول

احلاجات الضرورية ملعلمات رايض األطفال احلكومية  علىالتعرف  إىلهدفت الدراسة  م(  2013)دراسة زكراي شعبان  -7

عتمد املنهج الوصفي التحليلي حملاولة استقصاء احلاجات ا) التخصص وسنوات اخلربة( و  درجة شدهتا، وعالقة ذلك مبتغرييو 

معلمة مت اختيارهن  (100، وتكونت العينة من )األطفالالضرورية لتنفيذ املنهاج الوطين التفاعلي املعتمد يف رايض  يةالتدريب

 يمتغريي اخلربة والتخصص لصاحل ذ إىل ى( تعز   0.05ابلطريقة العشوائية وكشفت الدراسة عن وجود فروق دالة إحصائيا عند )

أي أن املعلمات اليت خربهتن أقل من مخس   التخصصات األخرى غري تربية الطفل،سنوات، وكذلك لصاحل 5اخلربة األقل من 

 يف جماالت الدراسة مجيعها. ةسنوات من ذوات  التخصصات األخرى كن أكثر حاج

 :الدراسات السابقة علىالتعقيب  اثنيا:

 الباحثةوتتفق معهم  األطفالاالحتياجات التدريبية ملعلمات رايض  علىأن مجيع الدراسات السابقة هتتم ابلتعرف يلحظ          

يف جمال الكفاايت  التدريبيةانفردت بدراسة االحتياجات  غري أهنا مكملة للدراسات السابقة، تعديف ذلك وأن الدراسة احلالية 

  وأحباث اتدراستوجد  ال الباحثة  حدود علميف، و يف مدينة املرج من وجهة نظرهن األطفالوالشخصية ملعلمة رايض  املعرفية

ت هذا املوضوع يف البيئة احمللية مما ينتج عن ذلك اختالفها مع الدراسات السابقة والدراسة احلالية إال أهنا استفادت تناولسابقة 

 : منها يف

 .اإلطار النظري -1

 .اإلحصائيةاخلطوات املنهجية واألساليب  -2

 .التوصيات واملقرتحات -

 : الروضة وكفايتها األدائية معلمة

 ليتها وتنفيذ مهامها التعليمية بفاعلية وأثر واضح،و ؤ ي تتمكن من القيام أبدوارها ومسيتحقق النجاح ملعلمة الروضة  لكل          

 : العديد من الكفاايت األساسية  إىلفأهنا حتتاج 



 
  Global Libyan Journal المجلة الليبية العالمية    

 2020/  يوليو/  واألربعون  ثامنالعدد ال

 
 

13 

 جامعة بنغازي   
 المرج  –كلية التربية  

ISSN 2518-5845 
 
 

   University of Benghazi 
Faculty of Education Almarj 

 : العقلية يةفالكفاايت املعر -1

كما من  حاجات األطفال والفروق الفردية لديهم، علىوالتعرف  ،ول منو وسلوك األطفالحمعلمة الروضة حباجة للمعرفة العلمية 

 الضروري تفهم وإدراك نفسية األطفال.

 : الكفاايت املعرفية /العاطفية-2

والتعامل معهم مبحبة ،ووجود رغبة لدي معلمة للعمل يف هذا اجملال  األطفالالتعاطف مع  علىأهم هذه املتطلبات القدرة من 

 .واألهل األطفالالقيام بعالقات سليمة مع  علىوالقدرة 

 :  العلمية األدائيةالكفاايت -3

 الصف الرتبوية يفالتعليم والعملية  وتنظيمحتسن عملية التخطيط  أنبد  فال العملية الرتبوية كاملة، على مسؤولةإن معلمة الروضة 

 .رسالتهاألداء املختلفة  العلميةاستخدام الوسائل  علىالقدرة وخارجه، كما يؤمل فيها 

 : الكفاايت اجلسمية-4

أداء مهامها ابلشكل األمثل، وأهم هذه  علىجيب أن تصف معلمة رايض األطفال ببعض الكفاايت اجلسمية اليت تعينها 

البشاشة مع  علىدة وخالية من األمراض وتتمتع ابلرشاقة واحليوية والنشاط وحتافظ الكفاايت أن تكون  املعلمة بصحة جي

 [.18فال وأن ختلو من العاهات اجلسمية ]األط

 : إجراءاهتا منهج الدراسة و -

ظرهن يف جمال علمات رايض األطفال من وجهة نمل التدريبية  اجاتاحل املنهج الوصفي لوصف  الباحثةاستخدمت          

 ألنه أكثر مالئمة ألهداف الدراسة. الكفاايت الشخصيةالكفاايت املعرفية و 

 : جمتمع الدراسة -

 علىوبناء  يعرف جمتمع الدراسة أبنه عبارة عن جمموعة تشرتك يف خصائص معينة تساعد الباحث يف التحقق من أهدافه،        

 (. 50ذلك يتكون جمتمع الدراسة من معلمات رايض األطفال يف مدينه املرج املعتمدة يف القطاع اخلاص والبالغ عددهن )
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 : عينة الدراسة-      

 2020-1019تكونت عينة الدراسة من مجيع معلمات رايض األطفال يف املدارس اخلاصة يف مدينة املرج للعام الدراسي      

 .دراسة فان العينة متثل اجملتمع كلهمعلمة ونظرا لصغر حجم جمتمع ال 50عددهن  وقد بلغ

 (يوضح عدد أفراد العينة يف رايض األطفال مبدينة املرج 1جدول )

 عدد املعلمات سم املدرسةا ر.م

 8 براعم النور 1

 3 الشعلة احلديثة 2

 7 أقر ا 3

 7 رواد التطور 4

 7 فاق املعرفةآ 5

 3 شراين احلياة 6

 1 زهور احلياة 7

 4 الساطع األفق 8

 2 انفدة املستقبل 9

 2 أشبال املرج 10

 6 الرباءة 11

                                  50اجملموع                                  
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 : أداة الدراسة -

وقد  ،معلومات من أفراد العينة علىأسئلة الدراسة والتحقق من أهدافها يتطلب ذلك أداة مناسبة للحصول  علىإلجابة ل       

ت رايض األطفال يف جمال الكفاايت املعرفية والشخصية من استخدمت الباحثة مقياس لتحديد االحتياجات التدريبية ملعلما

املعرفية ( فقرة يف جمال الكفاايت  20) نإعداد أ.م د جاجان مجعة حممد و م.د أحالم أديب ذاود حيت تكونت أداة البحث م

 تعرب عن مستوي احلاجة هي )  بدرجة كبرية ،  ةجابإللبدائل  ة( فقرة يف جمال الكفاايت الشخصية وأمام كل فقرة ثالث 15و )

 (.3،2،1بدرجة قليلة( وتعطي أوزان يف  التصحيح ) طة، بدرجة متوس

 : األداء صدق-   

صالحية   ى( حمكمني إلبداء رأيهم يف مد6م )جمموعة من احملكمني املتخصصني والبالغ عدده ىمت عرض األداء عل         

سالمة عبارات  علىملوضوع الدراسة والبيئة احمللية ووضوحها وصياغتها، ووجدت الباحثة اتفاق بني احملكمني  متهاءالعبارات ومال

 عدلت بعض الفقرات. اقرتاحاهتم علىوبناء  ،األداء وتعديل بعضها من انحية الصياغة

 يوضح أمساء احملكمني وختصصاهتم (2جدول )

 احملكم

 

 د.فرحيه

 اجلنزوري

د.حامد 

 املربوك

د. حممد 

 محزة

 أ. مروه الرخ أ.مرمي املنفي أ.جنية املربوك

علم نفس  التخصص

 تربوي

علم نفس 

 خواص

مناهج وطرق 

 تدريس

 أصول تربية رايض اطفال طرق تدريس

 

 الكلية

 

الرتبية /  الرتبية / املرج

 املرج

 الرتبية/ املرج الرتبية/ بنغازي الرتبية/ املرج الرتبية/ املرج
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 ثبات األداء: -

بلغت قيمة معامل طريق معادلة ألفا  كرونباخ  حيت  احملكمني مت حساب الثبات عنبعدما مت فحص الصدق من خالل        

( يف جمال الكفاايت الشخصية، والتجزئة النصفية بلغ معامل الثبات يف 0.68(و ) 0.74الثبات يف جمال الكفاايت املعرفية ) 

 .( يف جمال الكفاايت الشخصية0.67(و)0.85الكفاايت املعرفية)جمال 

 املعاجلة اإلحصائية: -

(وذلك حسب أهداف الدراسة SPSSللعلوم االجتماعية ) اإلحصائيلتحليل البياانت مت استخدام برانمج التحليل 

 .األول والتاينالتساؤل  علىوطرق الدراسة، حيت مت استخدام الوسط املرجح املوزون إلجابة 

 نتائج الدراسة: -

ما أهم االحتياجات التدريبية ملعلمات رايض األطفال يف جمال الكفاايت املعرفية؟ النتائج املتعلقة ابلسؤال األول:  

( ملعلمات رايض األطفال  جمال الكفاايت املعرفية)( يوضح ترتيب أهم االحتياجات التدريبية يف 3جدول رقم ) 

 املوزون والوزن املئوي هلا.حسب الوسط املرجح 

الوسط  االحتياجات ت

 املرجح

  الوزن املئوي

 الرتتيب

 4 0.96 2.87 اإلحاطة جبوانب النمو لدي األطفال ومظاهره 1

 10 0.84 2.53 معرفة أساليب دراسة سلوك  الطفل 2

 2 0.98 2.93 ألطفاللمعرفة أسس اختيار األنشطة املناسبة  3

 11 0.82 2.46 النظرايت احلديثة يف جمال التعليم والتعلممعرفة  4

 5 0.93 2.80 اإلملام ابملناهج احلديثة يف جمال تربية الطفل 5

 6 0.92 2.77 التعامل مع الطفل اسرتاتيجياتمعرفة  6
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 3 0.97 2.92 اإلملام أبساليب التقومي اخلاصة بطفل الروضة 7

 4 0.96 2.87 معرفة املصادر العلمية احلديثة 8

 5 0.93 2.80 املصادر العلمية ىالكيفية اليت يتم هبا احلصول عل معرفة 9

 8 0.89 2.67 لألنشطةيفية اليت يتم هبا وضع خطة يومية معرفة الك 10

 3 0.97 2.91 اإلملام بتحديد أهداف األنشطة وتوضيحها للطفل 11

 1 0.99 2.99 الطفلمتنوعة لتقومي  اسرتاتيجياتاإلحاطة ابستخدام  12

 3 0.97 2.90 معرفة كيفية استخدام الكمبيوتر يف التعليم 13

 7 0.91 2.73 إدراك آلية تسجيل مظاهر النمو لدي األطفال 14

 5 0.93 2.80 اإلملام بكيفية استخدام التقومي التكويين املستمر 15

 10 0.84 2.53 مهارة استخدام التقنيات احلديثة يف التعليم 16

 7 0.91 2.73 اإلملام بقوانني وتشريعات الطفولة 17

 9 0.87 2.60 اإلحاطة بسبل حل مشكالت األطفال 18

 4 0.96 2.87 معرفة أساليب التجديد واالبتكار يف العمل 19

 11 0.82 2.47 األطفالمعرفة إجراء حبث عن سلوك  20

يف   أتيتجيات متنوعة بتقومي الطفل يتابستخدام اسرتا اإلحاطة( أبن االحتياج املتمثل يف  3ويتبني من اجلدول رقم )         

 مرجحيف جمال الكفاايت املعرفية بوزن مئوي  األطفالمن بني أهم االحتياجات التدريبية  اليت تواجه معلمات رايض  األولالرتتيب 

بوزن مئوي مرجح بلغ  ل يف معرفة  أساليب دراسة سلوك الطفلثمتاالحتياج امل الثاين%( بينما جاء يف الرتتيب  99بلغ )

اإلملام أبساليب التقومي اخلاصة بطفل الروضة وتعلم : التوايل وهي  علىبينما الرتتيب الثالث أتيت ثالثة احتياجات  %(98)

 %(.97ومعرفة كيفية استخدام الكمبيوتر يف التعليم بوزن مرجح  بلغ ) ،يحهاأساليب  حتديد أهداف األنشطة وتوض
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اإلحاطة جبوانب النمو لدي  :التوايل وهي علىاحتياجات  ةوأتيت االحتياجات التدريبية اليت أخذت الرتتيب الرابع ثالث        

معرفة أساليب االبتكار والتجديد يف العمل بوزن مئوي املصادر العلمية احلديثة يف تربية الطفل و  علىوالتعرف  ،األطفال ومظاهره

 .%(96مرجح بلغ  )

ويستمر ترتيب هذه االحتياجات حسب ما هو موضح يف اجلدول السابق حىت أقل االحتياجات التدريبية اليت حتتاجها           

ومهارة  ،أساليب دراسة السلوك معرفة :  معلمات رايض األطفال يف جمال الكفاايت املعرفية يف مدينة املرج اليت تتمثل يف

بعدها يف الرتتيب احلادي عشر معرفة  وأتيت %(84) استخدام التقنيات احلديثة جاءت يف الرتتيب العاشر بوزن مئوي مرجح بلغ

 %(.82سلوك الطفل بوزن مئوي مرجح بلغ  ) علىإجراء حبث 

وتري الباحثة أن أهم االحتياجات التدريبية يف جمال الكفاايت املعرفية اليت حيتاجها معلمات رايض األطفال يف مدينة املرج         

،  عدم إعداد املعلم وتدريبه و أتهيله إىل( ترجع 3%( وما فوق كما موضح ابجلدول رقم) 90واليت جاءت أبوزان مئوية مرتفعة )

ت وعي ابحتياجاهتن التدريبية وأمهية الربامج التدريبية ملعاجلة القصور يف األداء ومواكبة التطور يف ويفسر كذلك ابمتالك املعلما

 . جمال تربية الطفل

 ما أهم االحتياجات التدريبية ملعلمات رايض األطفال يف جمال الكفاايت املعرفية؟ : النتائج املتعلقة ابلسؤال الثاين

( يوضح ترتيب االحتياجات التدريبية يف جال الكفاايت الشخصية حسب الوسط املرجح والوزن املئوي 4جدول رقم ) 

 .هلا

الوسط  االحتياجات ت

 املرجح

الوزن 

 املئوي

 

 الرتتيب

 7 0.78 2.35 املظهر األنيق علىاإلملام أبساليب احملافظة  1

 5 0.88 2.65 معرفة طرق احملادثة اللطيفة مع األطفال 2

 1 0.97 2.90 جيات  متنوعة لتقومي الطفلياإلحاطة ابستخدام اسرتات 3
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 3 0.93 2.80 اإلحاطة أبساليب إشعار الطفل ابحملبة 4

 4 0.92 2.75 اهلدوء الشخصي علىاإلملام أبساليب احملافظة  5

 10 0.72 2.15 معرفة كيفية تطوير عالقات اجيابية مع الزمالء 6

 1 0.97 2.90 كيفية تطوير عالقات إجيابية مع أولياء األمورإدراك   7

 6 0.87 2.60 معرفة الكيفية اليت تنمي الثقة لدي األبوين أبطفاهلم 8

 2 0.95 2.85 اإلحاطة أبساليب االتصال الفعال مع اآلخرين 9

 10 0.72 2.15 األنشطة علىإدراك كيفية توزيع الوقت  10

 8 0.75 2.25 واملقابالت مع أولياء األمورتدبر اللقاءات  11

 8 0.75 2.25 فهم حاجات األطفال ورغباهتم 12

 9 0.73 2.20 معرفة أساليب التأثري يف اآلخرين 13

 4 0.92 2.75 مراعاة الفروق الفردية بني األطفال 14

 9 0.73 2.20 األطفالمهارة فن كتابة التقارير عن  15

متنوعة ومعرفة كيفية تطوير  ياتجياسرتات ابستخدام اإلحاطة ( أبن االحتياج املتمثل يف4اجلدول رقم) ويتبني من          

جمال الكفاايت  يف األطفالاالحتياجات اليت تواجه معلمات رايض  من األولعالقات إجيابية مع الزمالء أتيت يف الرتتيب 

 األبويناالحتياج املتمثل يف كيفية تنمية الثقة لدي  الثاينالرتتيب يف %( بينما جاء 97الشخصية بوزن مئوي مرجح بلغ )  

%( 93الطفل ابحملبة بوزن مئوي مرجح بلغ)  إشعاراحتياج  الثالث%( وأييت يف الرتتيب 95أبطفاهلم بوزن مئوي مرجح بلغ) 

لطفل ابحملبة ومراعاة الفروق الفردية بني اإشعار  أبساليب اإلحاطةالتوايل وهي  علىبينما أييت يف الرتتيب الرابع عدة احتياجات 

أساليب احملادثة  علىالرتتيب اخلامس التعرف  أخذتاليت  التدريبية%( وأتيت االحتياجات 92)   بوزن مئوي مرجح بلغ األطفال

 %(ويستمر ترتيب هذه االحتياجات حسب ما هو موضح يف اجلدول السابق88بوزن مئوي مرجح بلغ ) األطفالمع  اللطيفة

م حاجات فه يف تتمثليف جمال الكفاايت الشخصية اليت  األطفالأقل االحتياجات التدريبية اليت حتتاجها معلمات رايض  حىت
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وأتيت بعدها يف  %(73يف الرتتيب التاسع بوزن مئوي بلغ) وجاءت  ،الطفلعن  األطفال ورغباهتم ومهارة فن كتابة التقارير

بوزن اهلدوء الشخصي واإلحاطة أبساليب االتصال الفعال مع اآلخرين  علىم أبساليب احملافظة اإلملا إىلحتياج االالرتتيب العاشر 

 %(.72مئوي مرجح بلغ)

واليت  األطفالوتري الباحثة أن أهم االحتياجات التدريبية يف جمال الكفاايت الشخصية اليت حتتاجها معلمات رايض         

عدم إعداد املعلم وأتهيله وتدريبه وقلة  إىل(  قد ترجع 4كما هو موضح ابجلدول رقم )  %( فما فوق87جاءت أبوزان مرتفعة)

معرفة كيفية  :معرفته ابلكفاايت الشخصية الواجب امتالكها مما يرتتب عليه العديد من الصعوابت اليت تواجهه يف أثناء عمله أمهها

 يفية تنمية الثقة لدي األبوين أبطفاهلم.حتقيق تطوير عالقات اجيابية مع أولياء األمور والتبصر يف ك

التدريبية يف جمال الكفاايت  أن أهم االحتياجاتومن خالل حتليل البياانت اخلاصة ابلسؤال األول والثاين ومناقشتها تبني       

عينة أفراد  ديلوفعلي  ياحتياج حقيق %( وهذا يفسر وجود70املعرفية والشخصية كانت نسبتها عالية وال توجد نسبة أقل من )

 دراسة.ال

فيما  ، وحتقيق أهدافهاالتعليميةحيت تري الباحثة أن  دور معلمة رايض األطفال   دور رئيس وحموري يف جناح العملية          

 ما مل تضف عليها املعلمة حيوية وتنفخ فيها من روحها مبا لديها من ميثله املنهاج احلديث من برامج ومكوانت تبقي جامدة صماء

 مشاعر األمومة، فتزيد من فاعليه املنهاج وتكمل ما فيه من نقص.

حتسني مهاراهتا وكفايتها املعرفية  علىوقدرهتا  ،فالعامل األساسي يف زايدة كفاية املعلمة هو رغبتها يف التعلم املستمر          

 من الكفاية. مستوي عال علىهو جديد، للمحافظة والشخصية مبا يكفل هلا نقل ما 

 التوصيات واملقرتحات:

ملعلمات  تدريبيةعداد برامج املرج إب ةالتعليم احلر مبدين وزارةبية وابلتعاون مع بكليات الرت  األطفالضرورة قيام قسم رايض -1

 .يف ضوء االحتياجات الرتبوية اليت عرب عنها املعلمات األطفالايض ر 

فتح اجملال أمام معلمات رايض األطفال يف املشاركة ابلربامج التدريبية لغرض تطوير قدراهتن وتنمية كفايتهن املعرفية - 2

 والشخصية.
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العمل يف الروضة ، وتبين تلك   إجراء املزيد من البحوث حول حتليل مهام معلمة الروضة لتحديد الكفاايت املطلوبة يف-3

       اد يف أقسام رايض األطفال ابلكليات  الرتبوية.     الكفاايت ضمن برامج اإلعد

 مستوايت ومدن تعليمية أخري. علىإجراء دراسات مماثلة -4   
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 املراجع:

(.ا"حلاجات التدريبية ملعلمات رايض األطفال يف حمافظة العاصمة عمان من وجهة نظر 2010، فاطمة.)أبو محدة -1

 .  2،العدد13املعلمات أنفسهن"،أربد للبحوث والدراسات ،اجمللد

(." دراسة حتليله لالحتياجات التدريبية ملعلمات رايض األطفال، جملة الرتبية 2001اجلعفري، ممدوح عبد الرحيم.) -2

  تعليم"، جامعة اإلمارات، اإلمارات العربية املتحدة.وال

االردن، دار الصفاء لضمان فاعلية الربامج التدريبية،  اخلليفات ،عصام عطا هللا حسني ."حتديد االحتياجات التدريبية  -3

 .للنشر والتوزيع، الطبعة األويل

(." التطور املهين يف املؤسسات التعليمية احلديثة"، املنصورة، دار القرى للرتمجة والتوزيع، الطبعة 2007، إبراهيم.)الديب -4

 األويل. 

(."الكفاايت األساسية ملربيات رايض األطفال من وجهة نظر مديرات 2005املزين ،هشام ،وسليمان غراب.) -5

لفلسطيين بيت حتدايت الواقع وطموحات املستقبل(،كلية الرتبية،اجلامعة الرايض"،املؤمتر السنوي الرتوي الثاين)الطفل ا

 اإلسالمية،غزة.

(. "تصور مقرتح لربانمج تدرييب لتطوير الكفاايت املهنية ملعلمات رايض األطفال 2004السعدية، محدة بنت محد. ) -6

-340، ص ص2،العدد11ية، اجمللد مبحافظة جنوب الباطن"،سلطنة عمان، جملة الشارقة للعلوم اإلنسانية واالجتماع

372. 

 (. "إدراة القوي العاملة"،  عمان ،دار الزهران لنشر والتوزيع .1996العقيلي، عمر.) -7

(. "بعض الكفاايت التعليمية املتطلبة ملعلمات رايض األطفال"،املؤمتر العلمي الثاين 1990الكرش ،حممد أمحد حممد.) -8

 .4،العدد3للمناهج وطرق التدريس، اإلسكندرية، اجمللد إلعداد املعلم، جملة اجلمعية املصرية 

(."املؤمتر اإلقليمي حول تطوير السياسات واملمارسات يف جمال الطفولة املبكرة يف الدول العربية"، 2004جرب، مسرية .) -9

 .43رسالة املعلم،  األردن ،العدد
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 ستوايت القياسية العاملية"، القاهرة.(."رؤى مستقبلية لتدريب املعلمني يف ضوء امل2005،حممد السيد.)حسونه -10

(."االحتياجات التدريبية للعامالت يف  رايض األطفال يف األردن" رسالة ماجستري غري منشورة،  2003حنا، سوزان.) -11

 كلية العلوم الرتبوية،  اجلامعة اهلامشية، األردن .

رقمية سلوكية لتحسني املوظف  واملؤسسة الوظيفية (. "تصميم وتنفيذ برامج التدريب /أبسلوبية 1991محدان ،حممد زايد.)-12

 "، عمان ،دار الرتبية احلديثة . 

(. "احلاجات التدريبية الضرورية ملعلمات رايض األطفال احلكومية يف األردن"،جملة اجلامعة 2013شعبان، زكراي شعبان.)- 13

 .  60- 50، ص ص2، العدد21جمللداإلسالمية للدراسات الرتبوية والنفسية ، جامعة البلقاء التطبيقية، ا

 (. "املعلم كفاايته . إعداده  تدريبه"، القاهرة،دار الفكر العريب ،الطبعة األول2006طعيمة، رشدي. )-14

 (."البحث الرتبوي يف جمال تربية الطفل"، مصر، مكتبة اإلميان للنشر.2004طلبة، جابر.)- 15

من وجهة نظر    األطفال(."االحتياجات التدريبية ملربيات رايض 2005.)عبد الرحيم، جناح، وسارة حممد احلمادي -16 

وتنمية قدراته،املنعقد  بعنان من اجل شخصية متوزانة للطفل ومحايته األولمؤمتر الطفولة الوطين  إىلاملديرات املربيات ،حبث مقدم 

 ورية اليمنية .مايو،مركز التأهيل والتطوير الرتبوي،جامعة تعز،اجلمه 18-16يف الفرتة من 

دار اجلامع اجلديدة  ،اإلسكندرية  (. "إدارة الفصل وتنمية املعلم"،2007عبد العزيز، صفاء. و سالمة عبد العظيم. )-17

 للنشر.

اخلليل"، رسالة ماجستري،   (."االحتياجات التدريبية ملعلمات رايض األطفال األهلية يف مدينة2006عبد الفتاح، طارق .)-18 

  س، كلية الدراسات العليا.جامعة القد

، دار الوفاء اإلسكندرية( ."معجم مصطلحات الرتبية لفظا واصطالحا"، 2004عبد الفتاح. )فلية، فاروق عبدهللا، وامحد   -19

 لدنيا الطباعة. 
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"،حبث مقدم للمؤمتر العلمي الثاين حنو استمارة (."معلم املستقبل:خصائصه، مهاراته،كفاايته2009حمافظة ، سامح .)-20

 أفضل العلوم الرتبوية والنفسية يف ضوء حتدايت العصر، كلية الرتبية، جامعة دمشق، سوراي. 

تفهم اللغة العربية يف الصف األول األساسي،" رسالة  على(. "أثر خربة رايض األطفال 2000ملحم ، أمحد توفيق.)-21

 كلية الرتبية، جامعة الريموك. ماجستري غري منشورة ،  

(. "فاعلية برانمج تدرييب يف حتسني املمارسات  الرتبوية ملعلمات الروضة بسلطنة عمان"، جملة كلية 2008ملحم، سامي.) -22

(. "االحتياجات التدريبية للعامالت يف رايض األطفال يف 2003حنا، سوزان. ) -10. 32الرتبية، جامعة عني مشس، العدد

 "،رسالة ماجستري غري منشورة، كلية العلوم الرتبوية، اجلامعة اهلامشية، األردن. األردن

 (."التدريب اإلداري بني النظرية والتطبيق"،عمان،  دار الزهران .1993ايغي، حممد عبد الفتاح.) -23

جامعة أم القرى للعلوم ،جملة "تقومي مهارات معلمات رايض األطفال ابلعاصمة املقدسة"(.2003نوال حامد.)ايسني ،  -24

  ، العدد األول.15الرتبوية واالجتماعية واإلنسانية، اجمللد
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 املالحق

 االحتياجات التدريبية يف جمال الكفاايت املعرفية  والكفاايت الشخصية
 ة:وال: الكفاايت املعرفيأ

 
بدرجة   الفقرة ت

 كبرية
بدرجة 

 متوسطة
 بدرجة

 قليلة 
        اإلحاطة جبوانب النمو لدي األطفال ومظاهره 1
    الطفلمعرفة أساليب دراسة سلوك   2
    معرفة أسس اختيار األنشطة املناسبة ألطفال 3
    احلديثة يف جمال التعليم والتعلم معرفة النظرايت 4
    اإلملام ابملناهج احلديثة يف جمال تربية الطفل 5
    التعامل مع الطفل اسرتاتيجياتمعرفة  6
    اإلملام أبساليب التقومي اخلاصة بطفل الروضة 7
    معرفة املصادر العلمية احلديثة  8
    املصادر العلمية علىمعرفة الكيفية اليت يتم هبا احلصول  9

    معرفة الكيفية اليت يتم هبا وضع خطة يومية لألنشطة  10
    اإلملام بتحديد أهداف األنشطة وتوضيحها للطفل 11
    متنوعة لتقومي الطفل اسرتاتيجياتاإلحاطة ابستخدام  12
    معرفة كيفية استخدام الكمبيوتر يف التعليم 13
    إدراك آلية تسجيل مظاهر النمو لدي األطفال 14
    اإلملام بكيفية استخدام التقومي التكويين املستمر 15
    مهارة استخدام التقنيات احلديثة يف التعليم 16
    اإلملام بقوانني وتشريعات الطفولة 17
    بسبل حل مشكالت األطفالاإلحاطة  18
    معرفة أساليب التجديد واالبتكار يف العمل 19
    معرفة إجراء حبث عن سلوك األطفال 20
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 : الكفاايت الشخصية:اثنيا
 
 

 ت
  

 الفقرة
 
بدرجة   

 كبرية

  
بدرجة 

 متوسطة

 
 بدرجة قليلة

    املظهر األنيق علىاإلملام أبساليب احملافظة  1
    طرق احملادثة اللطيفة مع األطفالمعرفة  2
    متنوعة لتقومي الطفل  اسرتاتيجياتاإلحاطة ابستخدام  3
    اإلحاطة أبساليب إشعار الطفل ابحملبه 4
    اهلدوء الشخصي علىاإلملام أبساليب احملافظة  5
    معرفة كيفية تطوير عالقات اجيابية مع الزمالء 6
    عالقات إجيابية مع أولياء األمورإدراك كيفية تطوير  7
    معرفة الكيفية اليت تنمي الثقة لدي األبوين أبطفاهلم 8
    اإلحاطة أبساليب االتصال الفعال مع اآلخرين 9

    األنشطة علىإدراك كيفية توزيع الوقت  10
    تدبر اللقاءات واملقابالت مع أولياء األمور 11
    ورغباهتمفهم حاجات األطفال  12
    معرفة أساليب التأثري يف اآلخرين 13
    مراعاة الفروق الفردية بني األطفال 14
    مهارة وفن كتابة التقارير عن االطفال 15
 

 

  
 

  

 
 


