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دراسة تقىميية لنىاتج التعلم ملسبق التذريب امليذاني
بكلية الرتبية يف ضىء املعبيري املهنية ملعلمة الروضة
كلٌة التربٌة  /سورٌا

الرا دٌب

ملخص البحث :
هدفت الدراسة إلى تموٌم نواتج التعلم لمساق التدرٌب المٌدانً بكلٌة التربٌة بما ٌؤدي إلى
تحدٌد نماط الموة والضعؾ فٌها ,وتحدٌد المعاٌٌر الالزم توافرها لدى معلمة الروضة ,وتحدٌد
والع نواتج التعلم لمساق التدرٌب المٌدانً بكلٌة التربٌة وفك المعاٌٌر المهنٌة الالزمة لمعلمة
الروضة .تكونت عٌنة الدراسة من ( )03طالبة من طالبات السنة الرابعة لشعبة رٌاض األطفال
فً كلٌة التربٌة فً جامعة البعث.
لامت الباحثة بإعداد لائمة معاٌٌر بعد العودة إلى األدبٌات التربوٌة والدراسات السابمة فً
هذا المجال اشتمت منها بطالة مالحظة مؤلفة أربعة محاور أساسٌة انتمى إلٌها ( )30بند وتم
التأكد من صدلها عبر لجنة من المحكمٌن وحساب معامل الثبات( )9..9ولتحلٌل الدراسة تم
استخراج المتوسطات الحسابٌة واالنحرافات المعٌارٌة.
وأسفرت الدراسة عن النتائج التالٌة:
ً
بلؽت معاٌٌر التخطٌط للحلمة التعلٌمٌة مستوى عالً جدا بلػ(.)%99-%2.
تبعه مستوى تموٌم الحلمة التعلٌمٌة بمستوى عالً بلػ(.)%23-%2.
فً حٌن بلػ تنفٌذ الحلمة التعلٌمٌة مستوى متوسط (.)%23-%29
وكذلن مستوى األركان التعلٌمٌة كان متوسطا ً اذ بلػ(.)%22-%23
وخلصت الدراسة إلى مجموعة من الممترحات.

Evaluation study of the learning outcomes for the field of training
course at the Faculty of Education in the light of professional
standards for kindergarten teacher
Summary of Search:
The study aimed to assess learning outcomes for the field of
training course at the Faculty of Education so as to identify the strengths
and weaknesses, and to determine the criteria accepting kindergarten
teacher, and to determine the reality of learning outcomes for the field of
training course at the Faculty of Education in accordance with
professional standards that are necessary for the kindergarten teacher. The
study sample consisted of30 female students from the fourth year of the
Division of kindergartens in the Faculty of Education at the ALBaath
University. The researcher prepared a list of criteria after returning to the
literature of educational, previous studies in this area of which card
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NOTE has been derived four main axes that belonged to (63) item was A
panel. This card is composed of arbitrators made sure of its sincerity and
the expense of reliability coefficient was (92.9%). To analyze the study
averages and standard deviations were extracted. The study resulted in the
following results: planning criteria for the workshop educational level
was very high (82%-95%).
Followed by level of educational assessment episode that reached a
high level(72%-80%).
While the implementation of the educational level of the average
episode was(79%-86%).
As well as the educational level of staff was the average (76%87%).
The study found several suggestions.
مقذمة البحث :
ٌمكن المول أن ممدار العناٌة واالهتمام بنوعٌة برامج إعداد وتدرٌب المعلم فً أي مجتمع من
المجتمعات إنما ٌعكس مدى مسؤولٌة ذلن المجتمع تجاه مستمبل أجٌاله ومدى حرصه على
توفٌر الخدمات التربوٌة ٌضاؾ إلى ذلن أن الجامعات تضع فً ممدمة أولوٌاتها إعداد وتدرٌب
المعلمٌن الذٌن توكل إلٌهم مهمة تنمٌة وتطوٌر الثروة البشرٌة والتً تعتبر المحرن األساسً فً
ارتٌاد المجتمع آلفاق التنمٌة الوطنٌة االلتصادٌة واالجتماعٌة.
ومن هذه المنطلمات فإن مؤسسات إعداد وتدرٌب المعلم تموم بوظٌفة مركزٌة من خالل
تزوٌد النظام التربوي بإحدى مدخالته الرئٌسة وهو المعلم ,ولد أدى التفجر المعرفً
والتكنولوجً المتسارع إلى أضافة مسؤولٌات وواجبات جدٌدة على الدور الذي ٌضطلع فٌه
المعلم فً المجتمع المعاصر األمر الذي استلزم أن تموم برامج تدرٌب المعلمٌن التملٌدٌة بعملٌة
مراجعة جذرٌة لألسالٌب والطرائك والممارسات التً تعتمدها فً إعداد وتدرٌب المعلمٌن
بهدؾ تمكٌن معلمً المستمبل من أداء أدوارهم الجدٌدة.
ولد برزت الحاجة إلى اعتماد طرق وأسالٌب جدٌدة فً التدرٌب والتموٌم لتجاوز الثؽرات
والعٌوب فٌه مما أدى إلى استخدام معاٌٌر جدٌدة تناسب التطورات الحاصلة (الخطٌب,.332,
ص.)2.
وترجع أهمٌة المعاٌٌر التربوٌة لدورها المؤثر والفعال فً عملٌات تموٌم ورلابة النظم
التعلٌمٌة سعٌا ً للتعرؾ على مستوى تطور واتجاه التؽٌٌر فً تلن النظم ولكونها تسهم فً اإلمداد
بمعلومات وبٌانات دلٌمة ومتسمة عن النظام وظروفه وتحلٌل االتجاهات والتنبؤ بمالمحه فً
المستمبل مما ٌساعد على إصدار المرارات السلٌمة وبناء السٌاسات الموٌة ,وٌعتبر أهم حدث فً
تارٌخ جهود إصالح التعلٌم فً النصؾ الثانً من المرن العشرٌن هو ظهور حركة المعاٌٌر
والتً كانت بمثابة لوة دافعة جدٌدة نحو إصالح والع المؤسسات التعلٌمٌة من حٌث المعلم
والمنهج واإلدارة ,وفً هذا الخضم تحدد معنى المعٌار جلٌا ً بأنه عما ٌجب أن ٌعرفه التلمٌذ أو
المعلم وما ٌستطٌع أن ٌموم بأدائه وصار المعٌار آلٌة تمكن من تحسٌن األداء وتمكن من تمٌٌمه
فً نفس الولت (مجاهد ,.332 ,ص.)29
إن المتتبع لتطور العملٌة التربوٌة فً سورٌا خالل السنوات المنصرمة ٌشعر بالرضا
واالطمئنان لما أصابها من تؽٌرات إٌجابٌة على جمٌع مستوٌاتها سواء بنوعٌة المتعلمٌن أو
البٌئة التعلٌمٌة أو المنهج و الكتاب الممرر (عدس ,2993,ص.)99
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فمد شهد التعلٌم العالً فً الجمهورٌة العربٌة السورٌة اهتماما ً كبٌرا ً بمختلؾ لطاعاته تركز
فً إطالق وزارة التعلٌم العالً لمشروع/نارس /فً  /22/نٌسان  /.323/لالرتماء بالتعلٌم
العالً وتطوٌر مناهجه اذ تبنى هذا المشروع أٌضا ً إطالق العدٌد من الفروع الجامعٌة الجدٌدة
منها تخصص رٌاض األطفال فً كلٌات التربٌة وألر وثٌمة معاٌٌر وطنٌة لمخرجاته التعلٌمٌة
(وزارة التعلٌم العالً.).323,
اإلحسبس ببملشكلة وحتذيذهب:
من خالل عمل الباحثة كمشرفة على التدرٌب المٌدانً لمدة أربع سنوات ().32.-.332
الحظت وجود بعض الثؽرات فً ممارسة الطالبات المعلمات لبعض المهارات المهنٌة أثناء
تطبٌك دروس التدرٌب المٌدانً حٌث رأت الباحثة ضرورة تموٌم الطالبات المعلمات فً ممرر
التدرٌب المٌدانً لمعرفة مدى اكتسابهن لنواتج التعلم فً هذا الممرر وذلن لتأمٌن تؽذٌة راجعة
للمائمٌن على برنامج التدرٌب المٌدانً بهدؾ تالفً جوانب المصور فً اكتساب الطالبات
المعلمات لنواتج التعلم ,حٌث أشار تمرٌر رابطة المعلمٌن األمرٌكٌة عام ( )2990إلى ضرورة
االرتماء بمهنة التعلٌم إذ أن والع إعداد المعلم ال ٌلبً الهدؾ المنشود (زاهر,.332,ص .)223
لذا ٌسعى هذا البحث إلى تموٌم نواتج التعلم لشعبة رٌاض األطفال فً ضوء المعاٌٌر المهنٌة
لمعلمة الروضة والالزمة لتحمٌك المرجو منها وذلن انطاللا ً من أن أي عملٌة تموٌم لنواتج التعلم
ألي برنامج أو لسم بمثابة نمطة ارتكاز لتطوٌره .وبالتالً تحدد مشكلة البحث السؤال التالً:
ما جوانب الموة والضعؾ فً نواتج التعلم لمساق التدرٌب المٌدانً بكلٌة التربٌة فً ضوء
المعاٌٌر المهنٌة الالزمة لمعلمة الروضة؟
أسئلة الذراسة:
 -2ما المعاٌٌر المهنٌة الالزمة لمعلمة الروضة؟
 -.ما مدى تحمك نواتج التعلم لمساق التدرٌب المٌدانً بكلٌة التربٌة وفك المعاٌٌر المهنٌة
الالزمة لمعلمة الروضة؟
 -0ما الممترحات لتحسٌن نواتج التعلم لمساق التدرٌب المٌدانً فً كلٌة التربٌة لٌتمكنوا من
المٌام بأدوارهم وفك المعاٌٌر المهنٌة الالزمة لمعلمة الروضة؟
أهمية الذراسة:
تنبع أهمٌة هذه الدراسة من أهمٌة تموٌم نواتج التعلم لكلٌة التربٌة فً سبٌل تحدٌد نماط الموة
والضعؾ والعمل على تالفً جوانب الضعؾ وتعزٌز نماط الموة فٌها وذلن فً ضوء معاٌٌر
محددة لما للمعاٌٌر التربوٌة من دور مؤثر وفعال فً عملٌات تموٌم ورلابة النظم التعلٌمٌة سعٌا
للتعرؾ على مستوى تطورها واتجاه التؽٌٌر فً تلن النظم ولكونها تسهم فً اإلمداد بمعلومات
وبٌانات دلٌمة ومتسمة عن النظام وظروفه وتحلٌل االتجاهات والتنبؤ بمالمحه فً المستمبل مما
ٌساعد على إصدار المرارات السلٌمة وبناء السٌاسات الموٌة .وتتحدد أهمٌة البحث فً النماط
التالٌة:
 -2تحدٌد المعاٌٌر المهنٌة الالزمة لمعلمة الروضة.
 -.تمدٌم بعض الممترحات لتحسٌن جودة نواتج التعلم بكلٌة التربٌة.
 -0إفادة المائمٌن على العملٌة التربوٌة فً كلٌة التربٌة لتحسٌن نواتج التعلم.

أهذاف الذراسة:
ٌهدؾ البحث الحالً إلى:
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 -2تموٌم نواتج التعلم لمساق التدرٌب المٌدانً بكلٌة التربٌة بما ٌؤدي إلى تحدٌد نماط الموة
والضعؾ فٌها.
 -.تحدٌد المعاٌٌر الالزمة توافرها معلمة الروضة.
 -0تحدٌد والع نواتج التعلم لمساق التدرٌب بكلٌة التربٌة وفك المعاٌٌر المهنٌة الالزمة لمعلمة
الروضة.
 -4تمدٌم ممترحات لتحسٌن نواتج التعلم لمساق التدرٌب لكلٌة التربٌة بما تتفك.
منهج الذراسة:
استخدمت هذه الدراسة المنهج الوصفً التحلٌلً وذلن نظرا لطبٌعة البحث الحالً والتً
تحتاج إلى وصؾ األداء وتحلٌل الوالع.
حذود الذراسة :
تنحصر حدود الدراسة فٌما ٌلً:
التصر البحث على نواتج التعلم لممرر التدرٌب المٌدانً لشعبة رٌاض األطفال فً كلٌة
التربٌة.
التصر البحث على طالبات السنة الرابعة لشعبة رٌاض األطفال.
عينة الذراسة:
اشتملت عٌنة البحث على ( ) 03طالبة معلمة من شعبة رٌاض األطفال فً كلٌة التربٌة
بجامعة البعث.
مصطلحبت الذراسة:
 -2المعٌار:
أعلى مستوٌات األداء التً ٌطمح اإلنسان للوصول إلٌها وٌتم فً ضوئها تموٌم مستوٌات
األداء المختلفة والحكم علٌها (السٌد علً ,2992 ,ص )3.
وهو حكم أو لاعدة أو مستوى معٌن نسعى للوصول إلٌه وهو ؼاٌة ٌجب تحمٌمها بهدؾ لٌاس
الوالع فً ضوئه للتعرؾ على مدى التراب هذا الوالع من المستوى المطلوب (رمضان,
 ,.339ص ).2وهو التعرٌؾ المعتمد فً هذا البحث.
 -.نواتج التعلم:
كل ما ٌتولع أن ٌكتسبه المتعلم من المعارؾ والمهارات واالتجاهات والمٌم وفك معاٌٌر
لٌاسٌه محددة  ،إضافة إلى ما خططت المؤسسة والمعلم إكسابه للمتعلمٌن  ،وٌكون المتعلم لادرا
على أدائه فً نهاٌة دراسة ممرر دراسً أو برنامج تعلٌمً محدد.
وفً البحث :هً المهارات التً ٌفترض أن تمتلكها الطالبة من لسم رٌاض األطفال والدارسة
لمساق التدرٌب المٌدانً كما حددت فً لائمة المعاٌٌر المهنٌة الالزمة لمعلمة الروضة.
-0كلٌة التربٌة:
هً مؤسسة علمٌة أكادٌمٌة تضطلع بمهام متعددة تعلٌمٌة ومهنٌة وثمافٌة وبحثٌة تسعى
لتمدٌم خدماتها وفك معاٌٌر الجودة والنوعٌة.
تهدؾ كلٌات التربٌة فً جامعات الجمهورٌة العربٌة السورٌة إلى تنفٌذ السٌاسة التربوٌة فً
الجمهورٌة العربٌة السورٌة ,وتوفٌر الموى البشرٌة ذات الكفاٌة العلمٌة العالٌة الالزمة للعمل فً
المجاالت التربوٌة والنفسٌة وفً التخصصات النوعٌة المتصلة بها (وزارة التعلٌم
العالً,2999,ص.)0
 -2التدرٌب المٌدانً:
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هو النشاطات التً ٌتعرؾ الطالب المعلم من خاللها على جمٌع جوانب العملٌة التعلٌمٌة
بالتدرٌج بحٌث ٌبدأ بالمشاهدة ثم تحمل الواجبات التً ٌموم بها المعلم إلى أن ٌصل فً نهاٌة
المطاؾ إلى ممارسة أعمال المعلم ممارسة كاملة.
وفً البحث عرؾ التدرٌب المٌدانً بـ:
هً أعمال تموم بها الطالبة المعلمة وفك برنامج معد من لبل لسم تربٌة الطفل فً كلٌة
التربٌة بجامعة البعث وتمثل جزءا ً من برنامج إعداد المعلمة والذي ٌتٌح الفرصة للطالبة المعلمة
لممارسة العملٌة التعلٌمٌة بصورة والعٌة بهدؾ توظٌؾ ما تعلمته نظرٌا ً فً صورة مهارات
تعلٌمٌة.
الطالبة المعلمة:
هً الطالبة فً كلٌة الترب ٌة والتً ٌتم إعدادها وتدرٌبها من جمٌع الجوانب المعرفٌة
والتربوٌة والنفسٌة والجسمٌة واإلنسانٌة واالجتماعٌة للمٌام بمهنة التربٌة والتعلٌم فً الروضة.
(ربٌع ,.339 ,ص)20
وإجرائٌاً:
هً الطالبة المسجلة لمساق التدرٌب المٌدانً بالسنة الرابعة بشعبة رٌاض األطفال فً جامعة
البعث عام.32.-.322م.
الذراسبت السببقة:
_ دراسة (ٌاسٌن24.2,ه) بعنوان "تموٌم مهارات معلمات رٌاض األطفال بالعاصمة
الممدسة" هدفت إلى تحدٌد الكفاٌات التعلٌمٌة األساسٌة العامة لدى معلمات رٌاض األطفال
بالروضات الحكومٌة بالعاصمة الممدسة وإلى درجة توافرها فً كل معلمة من معلمات عٌنة
الدراسة  ،حٌث شملت عٌنة الدراسة على ( )22معلمة فً عدد ( )2روضات حكومٌة
بالعاصمة الممدسة طبمت علٌهن أداة الدراسة والتً هً عبارة عن بطالة مالحظة من تصمٌم
الباحثة والتً احتوت على ( )92مهارة ،ولد استخدمت المتوسطات الحسابٌة واالنحرافات
ال معٌارٌة واختبار (ت) واختبار تحلٌل التباٌن األحادي كأسالٌب إحصائٌة للحصول على النتائج
التالٌة :معلمات رٌاض األطفال فً مدارس الروضات الحكومٌة ٌتمتعن بكفاٌات شخصٌة
ممتازة وبدرجة عالٌة ,مستوى أداء معلمات رٌاض األطفال للكفاٌات التدرٌسٌة ضعٌؾ وبحاجة
إلى تدرٌب وإتمان لجمٌع المهارات التدرٌسٌة كً ٌصلن إلى المستوى المنشود ,درجة توافر
الكفاٌات الشخصٌة لدى معلمات رٌاض األطفال ال تختلؾ باختالؾ التخصص أو المؤهل
العلمً .
_ دراسة (شدٌفات ,علٌمات ).330بعنوان مدى اكتساب طلبة جامعة آل البٌت فً األردن
للكفاٌات التعلٌمٌة فً مساق التربٌة العملٌة ,هدفت الدراسة إلى تعرؾ مدى اكتساب طلبة التربٌة
العملٌة فً جامعة آل البٌت فً األردن للكفاٌات التعلٌمٌة من وجهة نظر الطلبة طبمت استخدم
الباحثٌن استبانة على عٌنة مؤلفة من( ).33طالبا ً وطالبة أسفرت الدراسة أنه بلؽت الكفاٌة التً
اكتسبها طلبة التربٌة العملٌة بدرجة كبٌرة ( ).9كفاٌة ومتوسطة ( )2كفاٌة واحدة ,وبدرجة للٌلة
( )23كفاٌات.
_ دراسة (الهدهود ).332بعنوان والع إدارة وتنظٌم الطالبة المعلمة بكلٌة التربٌة األساسٌة
للموالؾ التعلٌمٌة المتنوعة فً رٌاض األطفال هدفت الدراسة إألى تعرؾ مستوى إدارة وتنظٌم
الطالبات المعلمات لسلون األطفال والبٌئة التعلٌمٌة تن بناء بطالة المالحظة وتم تطبٌمها على
( )32طالبة وأسفرت الدراسة أن مستوى إدارة وتنظٌم الطالبة المعلمة لسلون الطفال والبٌئة
التعلٌمٌة فً الروضة كان مناسباً.
_ دراسة (محافظة) تحاول هذه الدراسة معرفة سمات المعلم الفعّال المحببة لدى الطلبة
باإلضافة إلى تحدٌد معاٌٌر إعداده وتأهٌله وذلن من خالل اإلجابة على السؤالٌن التالٌٌن:
 .2ما أهم السمات الممٌزة للمعلم الفعّال؟

-123-

العدد التاسع واالربعون  .مجلة الفتح  .أيار لسنة 2102

الرا ديب

 ..ما معاٌٌر إعداد المعلم وتأهٌله؟
توصلت الدراسة إلى النتائج التالٌة :إن أهم سمات المعلم الفعّال هً السمات التالٌة :السمات
الشخصٌة ( ).2سمة ،والسمات المعرفٌة ( )9سمات ،والسمات التعلٌمٌة ( ).2سمة .وكشفت
نتائج السؤال الثانً المتعلمة بمعاٌٌر إعداد المعلم وتأهٌله ،أن معظم الدول ركزت على المعاٌٌر
الشخصٌة والمهنٌة والعلمٌة والثمافٌة واالجتماعٌة واألخاللٌة والبٌداؼوجٌة باإلضافة إلى معٌار
امتالن التكنولوجٌا التربوٌة الحدٌثة.
 راٌس ( Rice ).330توصل إلى أن هنان خمسة معاٌٌر ٌمكن أن تسهم بجودة المعلموتحسٌن أدائه وهً المعاٌٌر التالٌة -2 :الخبرة -. ،برامج اإلعداد والدرجات العلمٌة -0 ،نوع
الشهادة التً ٌحصل علٌها المعلم -4 ،المواد التً درسها خالل فترة إعداده للمهنة -9 ،ممدار
العالمات التً حصل علٌها فً االمتحانات.
أما دراسة (وٌن وٌونؽز  Wayne & Youngs ).330فمد لامت بفحص تمدٌراتالمعلمٌن المتدربٌن فً المعاهد الجامعٌة وكذلن فحص عالماتهم ودرجاتهم العلمٌة التً حصلوا
علٌها أثناء الدراسة ،وفحص المواد التً درسوها ،وتوصال إلى نتٌجة مفادها ما ٌلً -2 :أن
الطلبة ٌتعلمون أكثر من المعلمٌن ذوي الخصائص المعٌنة -. ،إن المعلمٌن ٌختلفون بدرجة
كبٌرة فً فاعلٌتهم وكفاءتهم -0 ،أن اختالؾ المعلمون ذوي المؤهالت العلمٌة العالٌة عن
المعلمٌن ذوي المؤهالت العلمٌة العالٌة عن المعلمٌن ذوي المؤهالت العلمٌة األدنى كان اختالفا ً
بسٌطا ً ال ٌذكر وأن هنان عوامل أخرى تسهم فً التحصٌل العالً للطلبة أكثر من المؤهالت
لوحدها.
_ دراسة (تومبسون وزمالؤه .Thompson et al ).334فً الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة
بدراسة عنوانها "التأهٌل للنجاح التعلٌمً :خصائص ٌجب على كل معلم امتالكها" ،كان الهدؾ
منها فحص استجابات طالب الجامعة بمعرفة الخصائص المفضلة لدى المدرسٌن الذٌن
ٌدرسونهم .وكشفت نتائج الدراسة أن الطلبة أكدوا أن هنان ( )2.سمة مشتركة توافك علٌها
أفراد عٌنة الدراسة .هذه الخصائص متصلة بموضوع االهتمام والعناٌة والرعاٌة التً ٌلماها
الطلبة بصفة أكادٌمٌة أو شخصٌة ولها دور كبٌر بالتأهٌل العالً للمعلمٌن .وبمراجعة البحث
المتعلك بفاعلٌه المعلم وجد أن هنان ارتباط لوي بٌن ما وصفة التالمٌذ كتعلٌم جٌد وبٌن ما
النتائج التً توصل إلٌها الباحثون كخصائص وسمات للمعلم الفاعل .وهذه الصفات ٌمكن أن
تساعد المعلمٌن لبل الخدمة وأثناءها فً تطوٌر وتحسٌن أدائهم .والخصائص االثنتً عشرة هً
التالٌة -2 :العدل  -.االتجاه االٌجابً  -0اإلعداد والتحضٌر  -4العاللة الشخصٌة  -9حسن
النكتة والدعابة  -3اإلبداع  -2الرؼبة فً تمبل األخطاء  -2التسامح  -9االحترام  -23التولعات
العالٌة  -22العاطفة  -2.االنتماء.
إجراءات البحث:
تم عمل الدراسة وفك الخطوات التالٌة:
أوالً :تحدٌد المعاٌٌر المهنٌة الالزمة لمعلمة رٌاض األطفال من خالل:
تحدٌد مصادر المعاٌٌر المهنٌة لمعلمة الروضة:
 -2مسح األدبٌات التربوٌة المرتبطة بتحدٌد المعاٌٌر الالزمة لمعلمة الروضة.
 -.دراسة منهج رٌاض األطفال فً سورٌة و المعاٌٌر التً بنٌت علٌها كما وردت فً وثٌمة
المعاٌٌر والمخرجات التعلٌمٌة لمنهج رٌاض األطفال والصادرة عن وزارة التربٌة فً سورٌة.
 -0دراسة شاملة لبرامج إعداد معلمة الرٌاض بكلٌات التربٌة.
 -4دراسة سلوكٌات المعلمات داخل الروضة من خالل عمل الباحثة كمشرفة على الطالبات
المعلمات فً مادة التدرٌب المٌدانً.
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ثانٌاًًً  :تحدٌد المعاٌٌر المهنٌة لمعلمة الروضة فً ضوء ما سبك على أن ٌكون المٌاس
معرفة المعاٌٌر المعلمة باستخدام مدخل المالحظة وفك حدود الدراسة.
ثالثاً :تم تحلٌل المعاٌٌر الرئٌسٌة إلى مؤشرات فرعٌة ،وتحوٌل كل مؤشر تم التوصل إلٌه
إلى إجراءات سلوكٌة تموم بها الطالبة المعلمة حتى ٌمكن مالحظتها مع مراعاة تحدٌد متطلبات
مهنة التعلٌم وخصوصٌتها بمرحلة الرٌاض.
رابعاً :لتحمٌك صدق أداة الدراسة فمد تم عرضها على الخبراء والمختصٌن برٌاض األطفال
إلبداء آرائهم والتراحاتهم وتم التأكد من الثبات عبر تطبٌك بطالة المالحظة من لبل باحث آخر
وحساب نسبة االتفاق بٌن الباحثٌن بواسطة معادلة كوبر.
خامساً :اتبعت إجراءات تحدٌد صالحٌة بطالة المالحظة لوضعها فً صورتها النهائٌة ،ولد
تكونت بطالة المالحظة من أربعة محاور أساسٌة ،استخدم خاللها معاٌٌر الحكم عالٌة جداً,
عالٌة ,متوسطة ,منخفضة ,منخفضة جدا ً.
سادساً :تطبٌك بطالة المالحظة :لام الباحثون بتطبٌك بطالة المالحظة على العٌنة بعد االتفاق
مع عدد من الروضات على استمبال الطالبات المعلمات وتم وضع إشارة  xعند ظهور أي
إجراء وارد فً بطالة المالحظة.
اإلطبر النظري:
الفصل األول :مفهوم نواتج التعلم وأسالٌب تموٌمها:
أوالً :مفهوم نواتج التعلم:
نواتج التعلم  :Learning Outcomesهً كل ما ٌتولع أن ٌكتسبه المتعلم من المعارؾ،
والمهارات ،واالتجاهات ،والمٌم وفك معاٌٌر لٌاسٌة محددة ،إضافة إلى ما خططت المؤسسة
والمعلم إكسابه للمتعلمٌن ،وٌكون المتعلم لادرا ً على أدائه فً نهاٌة دراسة ممرر دراسً ،أو
برنامج تعلٌمً محدد.
ومن ثم ٌنبؽً أن ٌشمل تموٌم نواتج التعلم جمٌع جوانب الشخصٌة للمتعلمٌن (جسمً ,عملً,
اجتماعً ,نفسً) باإلضافة إلى بعض الجوانب األخرى التً تسهم فً بناء شخصٌة المتعلم
(ثمافً ,أخاللً ,روحً) (الجمٌل,.339,ص.)24
وعرؾ الدكتور دمحم عطوة مجاهد نواتج التعلم بأنها المٌمة المضافة أو ما ٌكتسبه الطالب من
معارؾ ومهارات واتجاهات وهً ألرب فً صٌاؼتها لألهداؾ السلوكٌة وهنان مستوٌات
لتحمٌك نواتج التعلم:
 -2على مستوى الممرر الدراسً.
 -.على مستوى البرنامج التعلٌمً.
 -0على مستوى الكلٌة.
وٌعتبر كل ما ٌنتج عن العملٌات التً تموم بها مؤسسات التعلٌم العالً من خرٌجٌن وأبحاث
وأعضاء هٌئة تدرٌسٌة جدد نواتج التعلم لمؤسسات التعلٌم العالً (الحسن,.323,ص.).94
ثانٌا ً :مجاالت نواتج التعلم:
صنؾ التربوٌون نواتج التعلم إلى ثالثة مجاالت رئٌسة ٌمابل كل مجال منها جانبا من
جوانب الشخصٌة التً تسعى المنظومة التعلٌمٌة إلى بنائها وتكوٌنها لدى الطالب وتتمثل هذه
المجاالت فً( :المجال المعرفً -المجال الوجدانً-المجال المهاري).
ثالثاً :تموٌم نواتج التعلم:
التعرٌؾ بالتموٌم التربوي:
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التموٌم عبارة عن عملٌة من شأنها إصدار حكم على نتائج لٌاسات أو اختبارات موضوعٌة
باالستناد إلى معاٌٌر معٌنة (سموم,.339,ص.)422
وٌعد التموٌم مسألة تنموٌة للتعلٌم فمد أصبحت مهمته التشخٌص والعالج إلى جانب التنمٌة
فضالً عن كونه عملٌة عالجٌة وتعزٌزٌة لمدرات الطالب والمعلم والمؤسسة التعلٌمٌة
(الزواوي,.330,ص.)92
وٌرى رٌكان ( )Reickan,1980بأن التموٌم هو عملٌة لٌاس النواتج المرؼوبة وؼٌر
المرؼوبة ألفعال أو أنشطة معٌنة تهدؾ إلحداث تؽٌٌرات مرجوة فً األفراد والمؤسسات
(عالم,.330,ص.)23
تعرٌؾ عملٌة تموٌم نواتج التعلم:Assessment of Education Outcome :
هً عملٌة منهجٌة منظمة وشاملة لجمع المعلومات والبٌانات الكمٌة والنوعٌة عن البرنامج
أو المسم العلمً وتحلٌلها ومراجعتها واستخدام نتائجها فً تحسٌن أداء البرنامج أو المسم العلمً
وزٌادة فعالٌة أعضاء هٌئة التدرٌس والعاملٌن اآلخرٌن فٌه ( دودٌن,.333,ص.)02
وتصنؾ أسالٌب تموٌم نواتج التعلم تبعا ً لمجاالت نواتج التعلم (المجال المعرفً ,المجال
الوجدانً ,المجال المهاري) إلى( :االختبارات المعرفٌة -االختبارات النفسٌة -اختبارات األداء).
رابعاً :أهمٌة تموٌم نواتج التعلم:
تنبع أهمٌة تموٌم نواتج التعلم من كونها تسعى إلى تحمٌك تعلم أفضل ،حٌث تكون جمٌع
جهود المٌادة وهٌئة التدرٌس بالمؤسسة موجهة الكتساب الطالب نواتج التعلم الممصودة من
خالل:
• التعاون النشط بٌن المتعلم والمعلم فً إطار اكتساب النواتج الممصودة.
• التموٌم المستمر وتطوٌر األداء أوال بأول فً ضوء لواعد واضحة محددة.
• زٌادة معدل األداء والمستوٌات العلٌا للتفكٌر فً سبٌل إنجاز المهام المرجوة.
• زٌادة فرص النجاح الكتساب نواتج التعلم المنشودة.
الفصل الثانً :إعداد معلمة رٌاض األطفال:
معلمة الروضة :هً التً تموم بإدارة النشاط و تنظٌمه فً ؼرفة النشاط و خارجها إضافة
إلى تمتعها بمجموعة من الخصائص الشخصٌة واالجتماعٌة والتربوٌة التً تمٌزها عن ؼٌرها
من معلمات المراحل العمرٌة األخرى (مرتضى ,.332,ص .(0.
إن اإلمكانٌات المادٌة وحدها ال تكفً لخلك المولؾ التعلٌمً المناسب بل ال بد من وجود
معلمة مدربة تدرٌبا ً مهنٌا ً عالٌا ً بشكل ٌمكنها من التنسٌك بٌن عناصر المولؾ التعلٌمً فمعلمة
الروضة هً الجزء األهم فً البٌئة التعلٌمٌة وإلٌها ٌعزى النجاح فً عبور الفجوة من المنزل
إلى المدرسة (خلٌل ,.339,ص,)34
ولمد أكدت بعض الدراسات النفسٌة والتربوٌة أن %33من نجاح العملٌة التربوٌة فً
الروضة ٌعود إلى المعلمة وٌ %43عود إلى المناهج والكتب واإلدارة واألنشطة ( داوود ,بدون
عام ,ص.)0
أوالً :خصائص معلمة الروضة:
لعل من الضروري جدا ً أن تكون الطالبة المتمدمة للدراسة الجامعٌة فً لسم رٌاض األطفال
راؼبة الرؼبة الصادلة األكٌدة للعمل مع األطفال فمن أهم شروط معلمة الروضة أن تكون محبة
لألطفال ,ودودة ,رؤوفة بهم ,حرٌصة علٌهم ,كما ٌجب أن تكون لادرة على إلامة عاللات
إٌجابٌة مع األطفال وذوٌهم .وٌجب أن تتصؾ معلمة الروضة أٌضا ً باالتزان االنفعالً والمدرة
على التكٌؾ مع ظروؾ العمل والذكاء ولوة الشخصٌة وحسن الخلك والمظهر واللٌالة وأن
تكون صحتها النفسٌة جٌدة.
وٌفترض بمعلمة الروضة أن تكون لادرة على استخدام اللؽة بشكل سلٌم خال من العٌوب
وذلن ألنها ستموم بتدرٌب األطفال على المهارات اللؽوٌة (الحرٌري ,.33.,ص.).9
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ثانٌاً :أدوار المعلمة فً الروضة:
ٌمكن إجمال المهام العدٌدة التً تؤدٌها معلمة الروضة فً ثالثة أدوار رئٌسٌة هً:
 -2ممثلة لمٌم المجتمع وتراثه وتوجهاته.
 -.مساعدة لعملٌة النمو الشامل.
 -0مدٌرة وموجهة لعملٌات التعلم والتعلٌم (الناشؾ ,.339,ص.)220
وٌختلؾ دور المعلمة فً رٌاض األطفال عن أدوار المعلم فً أي مرحلة أخرى نظرا ً
الختالؾ طبٌعة هذه المرحلة عن المراحل األخرى فمعلمة الروضة مرشدة ومٌسرة تٌسر عملٌة
التعلم الذاتً للطفل من خالل توفٌر البٌئة المناسبة لنمو الطفل كما تموم المعلمة فً الروضة
بدور هام فً تحمٌك أهداؾ مرحلة رٌاض األطفال ٌتمثل بما ٌلً:
دور المعلمة فً تحمٌك األهداؾ المتعلمة بالنمو الجسمً والحركً.
دور المعلمة فً تحمٌك األهداؾ المتعلمة بالنمو االجتماعً.
دور المعلمة فً تحمٌك األهداؾ المتعلمة بالنمو اللؽوي.
دور المعلمة فً تنمٌة لدرات الطفل العملٌة واإلدراكٌة.
دور المعلمة فً مراعاة أسس تصمٌم منهج األنشطة (تخطٌط -تنفٌذ).
دور المعلمة فً تموٌم أداء طفل الروضة.
دور المعلمة كموجهة لعملٌتً التعلٌم والتعلم.
دور المعلمة فً تدعٌم العاللات اإلنسانٌة( .مرسً,.332,ص.)42
وحتى تموم المعلمة بأدوارها فً الروضة البد من حسن اختٌارها وحسن إعدادها ثم تدرٌبها
أثناء الخدمة والتً تعتبر شروط أساسٌة إلنجاح رحلة التربٌة لبل المدرسة حٌث تتطلب الرٌاض
بصفة عامة مربٌات لهن معرفة بأصول علم النفس وأمور الصحة والتؽذٌة واألسالٌب التربوٌة
الحدٌثة ما ٌمكنهن من مواكبة نمو الطفل وتوجٌهه الوجهة الصحٌحة فً مرحلة هً من أخطر
مراحل النمو اإلنسانً (السعود ,.323,ص.)99
ثالثاً :إعداد معلمة الروضة:
إعداد المعلم هو صناعة أولٌة للمعلم كً ٌزاول مهنة التعلٌم ,وتتواله مؤسسات تربوٌة
متخصصة مثل كلٌات التربٌة .وبهذا المعنى ٌعد المعلم ثمافٌا ً وعلمٌا ً وتربوٌا ً فً مؤسسته
التعلٌمٌة لبل الخدمة (بشارة,2923 ,ص.).2
ٌتم إعداد معلمة الروضة فً ألسام أو شعب خاصة فً دور إعداد المعلمات أو معاهد التربٌة
التابعة لوزارات التربٌة والتعلٌم تستؽرق مدة الدراسة فٌها ثالث أو أربع سنوات تمنح الطالبة
الناجحة بعدها إجازة فً التعلٌم لمرحلة الروضة (.)Gardner,1994,p29
كما ٌتم إعدادهن فً كلٌات التربٌة أو كلٌات االلتصاد المنزلً تستؽرق الدراسة فٌها أربع
سنوات بعد الشهادة الثانوٌة العامة تمنح الطالبة الناجحة فً نهاٌتها البكالورٌوس وبذلن تفتح
أمامها اآلفاق لدراسات أعلى للحصول على الماجستٌر والدكتوراه (.)Unesco,1961,p214
إن الهدؾ العام من برامج إعداد معلمة الروضة هو إنماء السمات الشخصٌة والمهارات
التربوٌة للمعلمة من خالل إطار وظٌفً ٌرتكز على نظرة سلٌمة للعملٌة التعلٌمٌة ودور المعلمة
فٌها.
رابعاً :التدرٌب المٌدانً:
حتى تموم المعلمة بأدوارها فً الروضة البد من حسن اختٌارها وحسن إعدادها وتدرٌبها
أثناء الدراسة والتً تعتبر شروط أساسٌة إلنجاح رحلة التربٌة لبل المدرسة حٌث تتطلب
الرٌاض بصفة عامة مربٌات لهن معرفة بأصول علم النفس وأمور الصحة والتؽذٌة واألسالٌب
التربوٌة الحدٌثة ما ٌمكنهن من مواكبة نمو الطفل وتوجٌهه الوجهة الصحٌحة فً مرحلة هً من
أخطر مراحل النمو اإلنسانً (السعود ,.323,ص ,)99تدرس الطالبة المعلمة فً كلٌة التربٌة
عدة ممررات لها جانبان (نظرٌة وعملٌة) وٌعتبر مساق التدرٌب المٌدانً أحد أهم الممررات
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التً تدرسها الطالبة المعلمة حٌث ٌهدؾ هذا الممرر إلى تدرٌب الطالبات على الممارسات
التربوٌة داخل الروضة وطرق التعامل مع األطفال وكٌفٌة تصمٌم الخبرات و ٌؤمن لها التطبٌك
العملً للمعارؾ النظرٌة التً تتلماها فً الكلٌة وٌعتبر ممرر التدرٌب المٌدانً أحد أهم
الممررات فً الكلٌة درجته العظمى( )233درجة وٌعتبر مادة مرسبة فً حال عدم لدرة الطالبة
على النجاح فٌه ,الٌشمل محاضرات نظرٌة وٌمرر له أربع ساعات عملٌة أسبوعٌا ً وٌتم لماء
الطالبات مع المشرفة فً الروضة.
خامساً :أهداؾ التدرٌب المٌدانً:
تنص أهداؾ التدرٌب المٌدانً على إكساب الطالبات المعلمات بعض المهارات األساسٌة
الالزمة لتخطٌط األنشطة ,والتً تبدأ بصٌاؼة األهداؾ إجرائٌا ًوتنتهً بالتموٌم ,وهذه تعتبر
بمثابة متطلبات فعلٌة لتنفٌذ األنشطة وعملٌة التنفٌذ تتطلب بعض المهارات التً ٌطلك علٌها
مهارات التنفٌذ مثل :إدارة الفصل وحفظ النظام ,والمحافظة على تولٌت تمدٌم األنشطة وؼٌرها
من المهارات هذا باإلضافة إلى المهارات الخاصة (النوعٌة) لتمدٌم األنشطة وهً:
 -2مهارات التخطٌط لألنشطة :األهداؾ ,المحتوى ,طرق تمدٌمها ,وسائلها ,أنشطتها,
تموٌمها ,وضع خطة زمنٌة لتمدٌم األنشطة.
 -.مهارات التنفٌذ :وتشتمل مهارات إدارة الفصل ,ومهارات عرض األنشطة وتوجٌه
األسئلة والتعلٌك على إجابات األطفال وأسئلتهم ,واستخدام آراء وأفكار وخبرات األطفال فً
عملٌة التعلم وتمدٌم األنشطة.
 -0مهارات التموٌم :وٌتضمن تكوٌن ملفات خاصة بكل طفل لتتبع نموه فً كل جانب من
جوانب النمو (فهمً,.334,ص.).0-..
سادساً :معاٌٌر اعتماد معلمة الروضة:
ٌتم اعتماد المعلم وإعداده وفك معاٌٌر خاصة ولمد لامت العدٌد من الدول باعتماد معاٌٌر
للمعلم وذلن لتحدٌد مستوى تأهلٌه ولدرته على ممارسة عمله بفاعلٌة ,وفٌما ٌلً بعض النماذج
العتماد المعلم.
أـ المعاٌٌر المهنٌة للمعلم فً كوٌنزالند:.333
أعدت كلٌة المعلمٌن فً كوٌنزالند بأسترالٌا of Teachers Queensland Collegeمعاٌٌر

مهنٌة للمعلمٌن فً كوٌنزالند Queensland Teachers Professional Standards for
فً دٌسمبر من عام  .333بصورة مختلفة عن المعاٌٌر التً لدمت من هٌئات أو مؤسسات
أخرى ،وعند عرض كل معٌار من المعاٌٌر تم تناول ما ٌلً:
سا من جوانب
 المعٌار  :standardوٌمصد به جملة موجزة تصؾ بصورة موجهة جانبًا رئٌ ًعمل المدرسٌن.

وتتمثل المستوٌات المعٌارٌة المهنٌة للمعلمٌن فً كوٌنزالند فٌما ٌلً:
 -2تصمٌم وتنفٌذ خبرات تعلم مرنة ومشجعة لألفراد والجماعات.
 -.تصمٌم وتنفٌذ الخبرات التعلٌمٌة التً تنمً اللؽة والمراءة والحساب.
 -0تصمٌم وتنفٌذ الخبرات التعلٌمٌة المنمٌة للتفكٌر.
 -4تصمٌم وتنفٌذ الخبرات التعلٌمٌة التً تنمٌة الوعً بمٌمة التنوع.
 -9تمٌٌم وكتابة تمارٌر بناءة عن تعلم الطالب.
 -3دعم المدرات الشخصٌة والمشاركة فً المجتمع.
 -2إنشاء وصٌانة بٌئات تعلم آمنة وداعمة للتعلم.
 -2تعزٌز عاللات إٌجابٌة ومثمرة مع األسر والمجتمع المحلً.
 -9المساهمة بفعالٌة فً الفرق المهنٌة.
 -23االلتزام بالممارسة التأملٌة والتنمٌة المهنٌة المستمرة.
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ب ـ معاٌٌر وزارة التربٌة والتعلٌم فً مصر (:).330
حددت وزارة التربٌة والتعلٌم فً مصر فً عام (  ).330معاٌٌر المعلم فً خمسة مجاالت
معٌارا ،وذلن كما ٌلً:
انبثك عنها ثمانٌة عشر
ً
*المجال األول :مجال التخطٌط:
 -2تحدٌد االحتٌاجات التعلٌمٌة للتالمٌذ.
 -.التخطٌط ألهداؾ كبرى ولٌس لمعلومات تفصٌلٌة.
 -0تصمٌم األنشطة التعلٌمٌة المالئمة.
*المجال الثانً :مجال استراتٌجٌات التعلم وإدارة الفصل.
 -2استخدام استراتٌجٌات تعلٌمٌة استجابة لحاجات التالمٌذ.
 -.تٌسٌر خبرات التعلم الفعال.
 -0إشران التالمٌذ فً حل المشكالت والتفكٌر النالد واإلبداعً.
 -4توفٌر مناخ مٌسر للعدالة.
 -9االستخدام الفعال ألسالٌب متنوعة إلثارة دافعٌة المتعلمٌن.
 -3إدارة ولت التعلم بكفاءة والحد من الولت الفالد.
*المجال الثالث :مجال المادة العلمٌة:
 -2التمكن من بنٌة المادة العلمٌة وفهم طبٌعتها.
 -.التمكن من طرق البحث فً المادة العلمٌة.
 -0تمكن المعلم من تكامل مادته العلمٌة مع المواد األخرى.
 -4المدرة على إنتاج المعرفة.
*المجال الرابـع :مجال التموٌم:
-2التموٌم الذاتً.
 -.تموٌم التالمٌذ.
 -0التؽذٌة الراجعة.
*المجال الخامس :مجال مهنٌة المعلم:
 -2أخاللٌات المهنة.
 -.التنمٌة المهنٌة.
* أدوات البحث:
بطالة مالحظة من تصمٌم الباحثة حٌث تم بناء األداة باالعتماد على األدب التربوي لممرر
التدرٌب المٌدانً وأهدافه وبما أن مادة التدرٌب المٌدانً هً تطبٌك عملً لما تعلمته الطالبات
المعلمات من معارؾ نظرٌة ومهارات عملٌة ولٌم تربوٌة على أرض الوالع فتعتبر بطالة
المالحظة أداة جٌدة فً لٌاس نواتج التعلم لممرر التدرٌب المٌدانً باعتبار أنه مادة عملٌة
التشمل ممرر نظري وذلن من خالل تجسٌد النواتج كممارسات مٌدانٌة على أرض الوالع
وبالعودة إلى الدراسات السابمة فً هذا المجال تم تصمٌم بطالة المالحظة حٌث توزعت على
خمسة مجاالت هً (تخطٌط الحلمة التعلٌمٌة ,تنفٌذ الحلمة التعلٌمٌة ,تموٌم الحلمة التعلٌمة ,نشاط
األركان) وتم الحكم وفك خمس معاٌٌر (عالٌة جداً ,عالٌة ,متوسطة ,منخفضة ,منخفضة جداً)
كما ٌظهر فً جدول (.)2
منخفضة
عالٌة
منخفضة
متوسطة
عالٌة
المجال
جدا ً
جدا ً
تخطٌط الحلمة
التعلٌمٌة
تنفٌذ الحلمة التعلٌمٌة
تموٌم الحلمة التعلٌمة
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صدق وثبات بطالة المالحظة:
إلٌجاد صدق البطالة لامت الباحثة بعرضها على مجموعة من المحكمٌن من أعضاء هٌئة
التدرٌس فً كلٌة التربٌة .ولد أبدى المحكمون آراءهم والتراحاتهم ولد أخذتها الباحثة فً
االعتبار ,وبذلن أصبحت األداة تتكون من أربع مجاالت تضمنت ( )30بندا ً كما ٌظهر الجدول
(.).
المجال
التخطٌط للحلمة التعلٌمٌة
تنفٌذ الحلمة التعلٌمٌة
تموٌم الحلمة التعلٌمٌة
األركان التعلٌمٌة
المجموع

عدد البنود
24-2
43-29
42-42
30-42
30

وتم التأكد من ثبات البطالة من خالل تطبٌمها من لبل باحث آخر بعد عمد جلسة عمل تم
االتفاق بها على معاٌٌر المالحظة وشروطها ،ولد تم حساب الثبات ومعرفة مدى االتفاق بٌن
الباحثٌن باستخدام معادلة "كوبر" فمد بلػ متوسط نسبة االتفاق ( )9..9فتعتبر هذه النسبة ممتازة
وبذلن تصبح البطالة صالحة للتطبٌك وفً صورتها النهائٌة كما ٌظهر فً جدول (.)0
المجال
تخطٌط الحلمة التعلٌمٌة
تنفٌذ الحلمة التعلٌمٌة
تموٌم الحلمة التعلٌمٌة
نشاط األركان

نسبة الثبات
90.9
9..3
92.3
90.2

جمتمع البحث وعينته:
تكون مجتمع البحث من الطالبات المعلمات المسجالت بشعبة رٌاض األطفال بكلٌة التربٌة
فً جامعة البعث والبالػ عددهم ()293طالبة وبلؽت عٌنة البحث ( )03طالبة .
املعبجلة اإلحصبئية:
تم استخدام كل من:المتوسط الحسابً واالنحراؾ المعٌاري والنسبة المئوٌة والترتٌب لتحلٌل
نتائج المالحظة .
عرض النتبئج ومنبقشتهب:
أوالً :بالنسبة للسؤال األول للبحث والذي نصه :ما المعاٌٌر المهنٌة الالزمة لمعلمة الروضة؟
بعد دراسة األدبٌات التربوٌة والدراسات السابمة وبرنامج إعداد المعلمة ومنهاج رٌاض
األطفال واالطالع على سلوكٌات المعلمات فً الروضة تم بناء لائمة المعاٌٌر الالزمة لمعلمة
الروضة ،والتً فً ضوئها تم تكوٌن بطالة المالحظة ،وأمكن إخضاعها للتحكٌم والتأكد من
الصدق والثبات وصالحٌتها للتطبٌك ،واعتبرت الباحثة أن التوصل إلى لائمة المعاٌٌر المهنٌة
الالزمة لمعلمة الروضة التً تم إدراجها فً بطالة المالحظة فً صورتها النهائٌة  ،وتم تطبٌمها
على عٌنة الدراسة هً اإلجابة عن السؤال األول.
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ثانٌاً :بالنسبة للسؤال الثانً والذي نصه:
ما مدى تحمك نواتج التعلم لمساق التدرٌب المٌدانً بكلٌة التربٌة وفك المعاٌٌر المهنٌة
الالزمة لمعلمة الروضة؟
وبعد االطالع على األدب التربوي والدراسات السابمة فً هذا المجال تم اعتماد النسب
المئوٌة التالٌة فً تحدٌد درجة التوافر وتفسٌر النتائج .
من  %93فما فوق درجة توافر عالٌة جدا ً .
من  %23إلى ألل من  %93درجة توافر عالٌة .
من  %23إلى ألل من  %23درجة توافر متوسطة .
من  %33إلى ألل من  %23درجة توافر منخفضة .
ألل من  %33درجة توافر منخفضة جدا ً .
وتم استخدام المتوسطات الحسابٌة واالنحرافات المعٌارٌة لكل معٌار فً بطالة المالحظة لكل
طالبة من طالبات العٌنة وترتٌبها حسب درجة ممارستها والعٌا ً وممارنتها بسلم التمدٌر وذلن
بهدؾ االجابة عن السؤال الثانً .
واتضح من خالل بطالة المالحظة وبعد تفرٌػ النتائج ما ٌلً:
جدول ( )4مدى ممارسة الطالبات المعلمات لمهارات التخطٌط للحلمة التعلٌمٌة
مستوى األداء
م

المتوسط

المعاٌٌر المهنٌة

الحسابً

االنحراؾ النسبة
الترتٌب
المعٌاري المئوٌة

أوالً  :التخطٌط للحلمة التعلٌمٌة
2

تستخدم نظام إدارة صفٌة فعال

4.99

392

%94

.

.

تحدد األهداؾ السلوكٌة المناسبة

4.99

3.23

%29

0

4.99

2.22

%99

2

4

تتدرج فً صٌاؼة األهداؾ لتصل إلى
مستوٌات التفكٌر العلٌا

4.9.

2..0

%22

4

9

تعد سجل التحضٌر والتموٌم الٌومً

4.2.

3.94

%29

0

4..3

2.23

%20

3

4.22

2.39

%2.

2

4.22

2.32

%24

9

4..9

2.22

%24

3

تصوغ األهداؾ صٌاؼة إجرائٌة سلوكٌة
0
لابلة للمٌاس

 3تحدد استراتٌجٌات التعلٌم المناسبة للحلمة
2

تصمم أسالٌب تعلٌمٌة متنوعة

تعد أنشطة تساعد األطفال على النمو المعرفً
2
والحركً وتنمٌة المٌم.
9

تحدد المعٌنات التعلٌمٌة المالئمة
لموضوع الحلمة
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تنظٌم البٌئة التعلٌمٌة بطرٌمة تثٌر دافعٌة
23
األطفال للتعلم
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4.33

2.2.

%2.

2

4.2.

2..2

%20

3

4.2.

2..0

%20

3

20

تراعً مٌول األطفال واهتماماتهم فً
اختٌار الموضوعات

4.32

2.09

%22

4

24

تخطط وتوزع الولت بشكل مناسب

0.2.

2.9.

%2.

2

22

تختبر صالحٌة الوسائل التعلٌمٌة لبل
االستخدام

تراعً الفروق الفردٌة فً اختٌار المادة
2.
العلمٌة وأسالٌب التعلٌم

من الجدول (ٌ )4تضح أن معاٌٌر التخطٌط للحلمة التعلٌمٌة ،أخذت تمدٌرات عالٌة تراوحت
بٌن  ،%99-%2.وهً تمدٌرات عالٌة وعالٌة جداً ،ومنها معاٌٌر تراوحت بٌن %99-%29
وتدور حول تحدٌد األهداؾ السلوكٌة واختٌار طرائك وأسالٌب تدرٌس مناسبة ،ثم بالً المعاٌٌر
تراوحت بٌن  ,%24-%2.وٌعود ذلن إلى اإلعداد النظري الجٌد للطالبات.

جدول ( )4مدى ممارسة الطالبات المعلمات لمهارات تنفٌذ الحلمة التعلٌمٌة
مستوى األداء
م

المعاٌٌر المهنٌة

المتوسط
الحسابً

االنحراؾ
المعٌاري

النسبة
المئوٌة

الترتٌب

ثانٌا ً :تنفٌذ الحلمة التعلٌمٌة
2

تنمٌة مهارات التفكٌر لدى األطفال

4.29

3.29.

%20

2

.

تتابع الطفل بعد الطلب منه المٌام بأي
عمل والتأكد من تنفٌذه

4.39

3.4.

%20

2

0

تربط األنشطة والوسائل باألهداؾ
السلوكٌة

4.42

3.23

%29

9
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4

تنوع فً الموالؾ التعلٌمٌة للحلمة

4..9

2.39

%22

0

9

تستخدم خبرات مباشرة وؼٌر مباشرة
فً الحلمة

4.29

2.32

%23

24

3

تثٌر دافعٌة األطفال للتعلم

4.39

2..9

%29

.

2

تتٌح لألطفال فرصة التفكٌر
واالكتشاؾ فً الحلمة

4.2.

2.24

%20

92

2

تستخدم أسلوب التعزٌز المناسب وفً
الولت المناسب

4.93

2.24

%29

.

9

تنوع فً أسالٌب التعزٌز (معنوي
ومادي)

4.24

2..9

%20

2

23

تشجع األطفال على المنالشة والحوار
وتتمبل آرائهم

4.2.

2.02

%23

4

22

تراعً الفروق الفردٌة بٌن األطفال

4.49

2.02

%29

.

2.

تربط موضوع الحلمة بحٌاة األطفال
فً البٌئة الخارجٌة

0.93

2.4.

%22

0

20

توزع انتباهها على جمٌع األطفال
وتتواصل معهم

4.399

2..9

%29

.

24

تتدرج فً خطوات متسلسلة ومنظمة
منطمٌا ً

4.2.

2.09

%29

.

29

تشجع األطفال على ممارسة التفكٌر
العلمً فً حل المشكلة

0.29

2.04

%23

4

23

تستثمر الولت بطرٌمة فاعلة

4.32

3.29

%2.

2

4.0.

2.22

%24

3

22

توفر العدد الكافً من المعٌنات
ووسائل الحلمة

4..2

2.39

%29

9

29

تربط بٌن الخبرات السابمة والجدٌدة
لألطفال

0.09

2..9

%23

4

4.03

3.22

%29

9

4.39

2.29

%23

2

تستخدم مسابمات تتناسب وموضوع
22
الحلمة والنمو العملً والحركً لألطفال

تستخدم أناشٌد وأؼانً إلضفاء عنصر
.3
المرح والتشوٌك
.2

تلتزم بخطوات األسلوب التدرٌسً
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..

تبدي حماستها فً أدائها للحلمة

0.92

2.42

%22

0

.0

تتٌح الفرصة لمشاركة جمٌع األطفال
فً الحلمة وأنشطتها

4..9

2..0

%2.

2

.4

تستخدم لؽة عربٌة مبسطة وسلٌمة

4..3

2.02

%23

2

.9

تحافظ على الهدوء أثناء انعماد الحلمة

4.42

2.42

%2.

2

.3

تستخدم نشاطا ً مناسبا ً لالنتمال إلى
وحدة تعلٌمٌة أخرى

0.92

2.9.

%22

0

ٌتضح من الجدول ( )9أن المعاٌٌر المرتبطة بتنفٌذ الحلمة التعلٌمٌة ،لد أخذت تمدٌرات
متوسطة تراوحت بٌن  ،%23 -%2.وأعلى التمدٌرات كان خاصا ً بمعٌار االلتزام بخطوات
األسلوب التدرٌسً المتبع وجودة استخدام التعزٌز وأخفضها هو استؽالل الولت ,وٌعود االلتزام
بخطوات األسلوب التدرٌسً إلى جودة التخطٌط.
جدول ( )3مدى ممارسة الطالبات المعلمات لمهارات تموٌم الحلمة التعلٌمٌة
مستوى األداء
م

المعاٌٌر المهنٌة

المتوسط
الحسابً

االنحراؾ
المعٌاري

النسبة
المئوٌة

الترتٌب

ثالثاً :تموٌم الحلمة التعلٌمٌة
2

تنوع بأسالٌب التموٌم

4.03

2.29

%23

2

.

تتبع أسالٌب التموٌم المستمر

4.33

2.3.

%20

0

0

تستفٌد من نتائج التموٌم فً توجٌه
عملٌتً التعلم والتعلٌم

4.32

2.3.

%29

9

4

تشرن األطفال فً تموٌم تعلمهم

0.39

2.2

%29

9

9

تلخص أهم نماط الحلمة فً الخاتمة

4.92

2.22

%24

.

3

تمارن كل طفل بنفسه

4..9

2..9

%29

9

2

تموم المعارؾ العملٌة والمهارات
الحركٌة لكل طفل

4.3

2.4

%2.

4

ووجد من الجدول ( )3أن المعاٌٌر المرتبطة بتموٌم الحلمة التعلٌمٌة ،لد أخذت تمدٌرات عالٌة
تراوحت بٌن  ،%23 -%29وأعلى التمدٌرات كان خاصا ً بمعٌار التنوع فً أسالٌب التموٌم
وأخفضها معٌار إشران األطفال فً عملٌة التموٌم ،وذلن ٌعود لملة خبرة الطالبات فً التعامل
مع األطفال.
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جدول ( )2مدى ممارسة الطالبات المعلمات للمهارات الالزمة فً األركان التعلٌمٌة
مستوى األداء
م

المعاٌٌر المهنٌة

المتوسط
الحسابً

االنحراؾ
المعٌاري

النسبة
المئوٌة

الترتٌب

رابعاً :األركان التعلٌمٌة
2

تجهز األركان التعلٌمٌة بصورة شائمة

4.39

2..9

%29

2

.

تحدد عدد األطفال فً كل ركن

4.29

2..2

%2.

9

0

تستخدم وسائل وأنشطة تسمح
باكتشاؾ مواهب األطفال وإبداعاتهم

0.33

2.03

%23

9

4

تؤمن العدد الكافً من واألدوات
التعلٌمٌة فً كل ركن

4.9.

2.23

%23

.

9

تهتم بالمهارات الفنٌة لألطفال

4..3

2..3

%23

2

3

تشجع األطفال على التعلم الذاتً

4.90

2.92

%29

2

2

تتٌح لألطفال فرصة التعلم من خالل
حواسهم

4.39

2.09

%2.

9

2

تشارن األطفال فً العمل فً األركان

4..9

2.03

%24

4

9

تتٌح الحرٌة لألطفال فً اختٌار الركن
المناسب لكل منهم

4.2.

3.24

%29

0

23

تعود األطفال اتباع التعلٌمات عند تبدٌل
الركن

4.02

2.29

%22

2

4.39

2.0

%22

3

2.49

%22

.0

%29

0
3

22

تستخدم أسلوب التوجٌه الفعال
تمدم االلتراحات بدالً من الحلول

0.90

20

تالحظ عمل األطفال فً األركان

4.33

2.3.

24

تمنع المشاكل السلوكٌة لبل ولوعها

4.32

2.39

%22

29

توفر مكانا لوضع إنتاج األطفال

4.32

3.20

%23

.

23

تشجع األطفال على إعادة ترتٌب
األدوات فً مكانها

4.39

2.33

%22

2

2.
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وفٌما ٌخص المعاٌٌر المهنٌة المرتبطة باألركان التعلٌمٌة ،تبٌن من خالل الجدول ( )2أنها لد
أخذت تمدٌرات متوسطة إلى عالٌة تراوحت بٌن  ،%22 -%23وأعلى التمدٌرات كان خاصا ً
بتشجع األطفال على إعادة ترتٌب األدوات فً مكانها ،وأللها هو معٌار مراعاة المٌول لألطفال
وأعالها تعوٌد األطفال على النظام ،ولعل هذا راجع إلى عدم االهتمام بأسلوب حل المشكالت
وعدم تدرٌب المعلمات على اكتشاؾ المواهب والتعامل معها.
ومن كل ماسبك ٌفضً البحث الحالً إلى اإلجابة على السؤال الرئٌس له والمتمثل فً مشكلة
البحث وهو:
ما جوانب الموة والضعف فً نواتج التعلم لمساق التدرٌب المٌدانً بكلٌة التربٌة فً ضوء
المعاٌٌر المهنٌة الالزمة لمعلمة الروضة؟
وردت جوانب الموة فً نواتج التعلم لمساق التدرٌب المٌدانً بكلٌة التربٌة فً ضوء المعاٌٌر
المهنٌة الالزمة لمعلمة الروضة بالتخطٌط للحلمة التعلٌمٌة وتموٌمها وٌعود التمدٌر الجٌد لمعاٌٌر
التخطٌط للحلمة التعلٌمٌة إلى جودة إعداد الطالبات من الناحٌة النظرٌة وكثرة الممررات النظرٌة
والعملٌة التً تعمل على إعداد الطالبات للتخطٌط للحلمة التعلٌمٌة وظهر هذا بشكل واضح فً
التطبٌك العملً لهذا اإلعداد النظري المحكم.
أما عن تموٌم الحلمة التعلٌمٌة فذلن راجع إلى معرفة الطالبات الجٌدة بعملٌة التموٌم والتدرب
علٌها من خالل التدرٌس المصؽر.
ووردت جوانب الضعؾ فً نواتج التعلم لمساق التدرٌب المٌدانً بكلٌة التربٌة فً ضوء
المعاٌٌر المهنٌة الالزمة لمعلمة الروضة بالتنفٌذ للحلمة التعلٌمٌة واألركان التعلٌمٌة.
وٌفسر المستوى المتوسط لمعاٌٌر تنفٌذ الحلمة التعلٌمٌة إلى للة خبرة الطالبات المعلمات على
أرض الوالع وللة الخبرة فً التعامل مع معطٌات الحلمة التعلٌمٌة فً الروضة ومع األطفال
وٌعود ذلن إلى للة وجود المعلمات المؤهالت تأهٌالً جٌدا ً فً رٌاض األطفال مما خفض من
االستفادة الجادة من مرحلة المشاهدة فً التدرٌب المٌدانً وللة المشرفات المؤهالت فً لسم
رٌاض األطفال فً الكلٌة وذلن ٌعود فً السببٌن لحداثة شعبة رٌاض األطفال فً سورٌة حٌث
أنشئت هذه الشعبة عام .332-.332فً كلٌات التربٌة فً الجامعات السورٌة.
أما األركان التعلٌمٌة فكان المستوى متوسط فٌها لملة اتباع هذا األسلوب فً الروضات
العامة والخاصة فً سورٌة مماأثر على توافر المعطٌات المادٌة الالزمة لتحمٌك فترة األركان
بصورة المثلى من لبل الطالبات.
مقرتحبت البحث:
-2

-.
-0
-4
-9

زٌادة الساعات الممررة لمساق التدرٌب المٌدانً إلتاحة الفرصة للطالبات لتطبٌك
المعارؾ النظرٌة على أرض الوالع ولتتكافئ الساعات العملٌة مع الساعات الممررة
نظرٌاً.
االلتزام باختٌار المشرفات المؤهالت تربوٌا ً للمٌام بهذه المهمة التربوٌة الهامة وإجاء
دورات مستمرة لهن فً سبٌل صمل خبراتهن وتجدٌد معارفهن.
إجراء تموٌم سنوي مستمر لنواتج التعلم لمساق التدرٌب المٌدانً والعمل على تالفً
الثؽرات فٌه.
العمل على إنشاء رٌاض خاصة تابعة لكلٌة التربٌة وتحت إشرافها وتزوٌدها بأفضل
المعدات والتجهٌزات لتكون مٌدنا ً للتدرٌب الطالبات فٌها.
إجراء بحوث على ممررات أخرى وبكلٌات أخرى.

* المراجع العربٌة:
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 -2بشارة ,جبرائٌل )2923(,تكوٌن المعلم العربً والثورة العلمٌة التكنولوجٌة .المؤسسة
الجامعٌة للنشر والتوزٌع ,بٌروت.
-.الجمٌل ,دمحم عبد السمٌع شعلة .339,التموٌم التربوي للمنظومة التعلٌمٌة .ط ,2دار الفكر
العربً ,الماهرة.
 -0الحرٌري ,رافدة ).33.(,نشأة وإدارة رٌاض األطفال من المنظور اإلسالمً والعلمً.
مكتبة العبٌكان ,الرٌاض.
-4الحسن ,حسام )0202(,دراسة مدى موائمة مخرجات التعلٌم العالً مع احتٌاجات سوق
العمل فً الجمهورٌة العربٌة السورٌة .رسالة دكتوراه ,جامعة دمشك.
 -9الخطٌب ,أحمد ).332(,اتجاهات حدٌثة فً التدرٌب .ط ,2جدار للكتاب العالمً ,عمان.
 -3خلٌل ,عزة عبد الفتاح ).333(,مناهج طفل ما لٌل المدرسة .دار الكلمة ,الماهرة.
 -2داوود ,عزٌز حنا ,دراسات ولراءات نفسٌة وتربوٌة .مكتبة أنجلو المصرٌة ,الماهرة.
 -2دودٌن ,حمزة ).333(,تموٌم المخرجات التعلٌمٌة .ط,2مطبوعات جامعة اإلمارات
العربٌة ,اإلمارات.
 -9ربٌع ,هادي ( ).339معلم المرن  00أسس إعداده وتدرٌبه ,ط ,2مكتبة المجتمع
العربً.
 -23رمضان ,صالح السٌد عبده ).339(,تطوٌر برامج تكوٌن المعلم فً كلٌات التربٌة فً
ضوء معاٌٌر الجودة الشاملة ,كلٌة التربٌة ,بنها.
-22زاهر ,ضٌاء الدٌن ).332(,مستمبل التعلٌم الجامعً العربً .ج ,2المكتب الجامعً
العربً الحدٌث ,الماهرة.
 -2.الزواوي ,خالد دمحم ).330(,الجودة الشاملة فً التعلٌم .ط ,2مجموعة النٌل العربٌة ,
الماهرة.
 -20السعود ,خالد دمحم ).323(,مدخل إلى المعاٌٌر الفنٌة الخاصة بتصمٌم رٌاض
األطفال.ط ,2مكتبة المجتمع العربً ,عمان.
 -24سموم ,علً ).339(,دراسة تموٌمٌة لنظام التخصص بكلٌات التربٌة الرٌاضٌة
وضرورات التطور المستمبلً فً العراق .مجلة كلٌة التربٌة األساسٌة ,العدد,40ص-422
.499
 -29شدٌفاتٌ ,حٌى دمحم /علٌمات ,علً ممبل ).330(,مدى اكتساب طلبة جامعة آل البٌت
فً األردن للكفاٌات التعلٌمٌة فً مساق التربٌة العملٌة .مجلة جامعة دمشك,المجلد ,.3العدد
الثانً,ص.223-242
 -23عالم ,صالح الدٌن محمود ).330(,التموٌم التربوي المؤسسً.ط ,2دار الفكر
العربً ,الماهرة.
 -22علً ,دمحم السٌد .33.,تكنولوجٌا التعلٌم والوسائل التعلٌمٌة .دار الفكر العربً,
الماهرة.
 -22فهمً ,عاطؾ عدلً).334(,معلمة الروضة.ط ,2دار المسٌرة ,عمان.
 -29مجاهد ,دمحم عطوة).332( ,ثمافة المعاٌٌر والجودة فً التعلٌم .دار الفكر العربً,
الماهرة.
 -.3مرتضى ,سلوى ).332(,المكانة االجتماعٌة لمعلمة الروضة .مجلة الطفولة
العربٌة,المجلد,.العدد2.
 -.2مرسً ,منال ).333(,كفاٌات التوجٌه الفنً لموجهات رٌاض األطفال ومدى توافرها
لدٌهن .رسالة دكتوراه ,جامعة الماهرة.
 -..الناشؾ ,هدى ).339(,رٌاض األطفال.ط .4دار الفكر العربً ,الماهرة.
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) والع إدارة وتنظٌم الطالبة المعلمة بكلٌة التربٌة.332(, دالل عبد الواحد,الهدهود-.0
 جامعة اإلمارات, مجلة كلٌة التربٌة.األساسٌة للموالؾ التعلٌمٌة المتنوعة فً رٌاض األطفال
.)22-02(ص22 العدد,23السنة,العربٌة المتحدة
) المعاٌٌر المهنٌة الوطنٌة للمعلمٌن ولادة المدارس فً دولة.332( ، هٌئة التعلٌم-.4
. لطر، المجلس األعلى للتعلٌم،لطر
،عمان.)مؤتمر المعاٌٌر الوطنٌة لتنمٌة المعلمٌن مهنٌا.333(، وزارة التربٌة والتعلٌم-.9
03. :.3 ص،األردن
 مطابع, المجلد األول.) المعاٌٌر المومٌة للتعلٌم.330( ، وزارة التربٌة والتعلٌم-.3
. الماهرة،األهرام
www.mhe.gov.sy .) المعاٌٌر الوطنٌة األكادٌمٌة.323(, ً وزارة التعلٌم العال-.2
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