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      والسياقالفصل األول: الخلفية 
 

 (  في األردنECEرة )ملخص حول تعليم الطفولة المبك 2.2.2
   

قطاع رياض األطفال الخاص في األردن، على الرغم من وجود نسبياا حديثاا يعد قطاع الطفولة المبكرة الحكومي 
 منذ عام مدارس دينيةتطوعية و منظماتالتي تم إنشاؤها من خالل ، و1الذي يتضمن المرحلة األولى من رياض األطفال

وقد كان األردن من جهود تطوير التعليم العام الرامية إلى تعزيز تنمية الطفولة المبكرة. ى مما يشير إل ،هوحتى تاريخ 1861
تطوير امج نلبر األولىفي المراحل  في المنطقةلتنمية الطفولة المبكرة التي تبنت إطاراا تشريعياا لمنطقة افي  أوائل الدول

، تم اعتبار مرحلة رياض األطفال الحكومية مرحلة 19871في ربوي تطوير التالوطني األول لل مؤتمرالالتعليم. وبعد عقد 
إضافةا لذلك، كان األردن واحداا من ست ( سنوات. 6-4ضمن المراحل الدراسية للفترة العمرية ما بين )رسمية غير إلزامية 

وبالرغم من أنه قد . 1وتّقيمه تبعاا لمؤشرات ومعايير تقيس مدى التقدم لتنمية الطفولة المبكرة اا إطار تدول في العالم التي طور
( روضة 981ليصل إلى )فقد تم تحقيق إنجازات واضحة لزيادة هذا العدد  ،1999( روضة أطفال في عام 15أول ) تم إنشاء

 . 4في العام ذاته( معلمة رياض أطفال 951، وتم كذلك تدريب )1111-1111العام الدراسي بداية أطفال في 

 
 رة ضمن مشروع تطوير التعليم نحو اقتصاد المعرفة تعليم الطفولة المبك 1.2.2

 
تموز في الذي يدعمه عدة مانحون قامت وزارة التربية والتعليم بإطالق مشروع تطوير التعليم نحو اقتصاد المعرفة 

ى متها مع حاجات االقتصاد المبني عللمواءتوجيه البرامج والسياسات التربوية  ةإعاد. ويهدف هذا المشروع إلى 1111
 استمرت المرحلة األولى من البرنامج من، وتحسين البيئة التعليمية في المدارس، وتنمية الطفولة المبكرة. وقد المعرفة

مأسسة تطوير  إلى المرحلة الثانيةهدف تحيث  (1115-1119المشروع من )( وتستمر المرحلة الثانية من 1119 -1111)
االهتمام بكفاءة مع التركيز على التنفيذ على مستوى المدرسة، و وتعزيزه عضمن المرحلة األولى للمشرو الذي تم التعليم

تطوير التعليم الموجه نحو  والتعيين والتنمية المهنية. وتعمل المرحلة الثانية من مشروع ، وتطوير سياسات التوظيفالمعلمة 
زارة في مجاالت السياسات التربوية تعزيز الكفاءة المؤسسية للو على ERfKE II اقتصاد المعرفة )المرحلة الثانية(

ناهج وتقييم الطلبة لضمان مواءمتها مع  االقتصاد المبني مما سيؤدي إلى تنقيح الم والتخطيط االستراتيجي والمتابعة والتقييم
 على المعرفة. 

 
خمسة  ERfKE II (تطوير التعليم الموجه نحو اقتصاد المعرفة )المرحلة الثانية مشروعوقد تضمنت المرحلة الثانية من 

 مكونات شاملة ومتكاملة لتحقيق أهداف المشروع الطموحة، وهي كما يلي:
 

 تأسيس نظام وطني للتطوير قاعدته المدرسة والمديرية  .1
             المتابعة والتقييم والتطوير المؤسسي  .1
      تطوير التعليم والتعلم .1
 تطوير البرامج الخاصة .4
 تحسين البيئة التعلمية .5
المتعلق بتنمية الطفولة المبكرة  ERfKE II التطوير التربوي الموجه نحو اقتصاد المعرفة المكون الفرعي في مشروع وينبثق

تحقيق العدالة في الوصول لتنمية ، بهدف 5(1111-1119) من خطة العمل لالستراتيجية الوطنية لتنمية الطفولة المبكرة
وتعزيز المشاركة المجتمعية. ويتضمن هذا المكون  امج في هذا المكون،الطفولة المبكرة، وتحسين نوعية الخدمات والبر

( توسعة iiiرياض األطفال، )معلمات التنمية المهنية ل (ii( رفع الكفاءة المؤسسية، )iالفرعي من أربعة مجاالت للتدخل وهي: )
 ال. تعزيز الوعي العام حول أهمية رياض األطف( ivرياض األطفال في المناطق الفقيرة، )

                                                           
ا لتقرير برامج رعاية الطفولة المبكرة وال  1 %( في رياض األطفال 5%( من األطفال الملتحقين برياض األطفال هم في رياض األطفال الخاصة، و)77(، فإن حوالي )1117تعليم في األردن الصادر عن اليونسكو في ) نيسان، تبعا

 %( في المنظمات غير الحكومية. 18الحكومية و)

 (. 17تعليم وأهدافه العامة ضمن تشريعات قانون التربية والتعليم رقم )وضع المؤتمر الوطني األول للتطوير التربوي األسس لفلسفة ال  1

1 
 

،1117في األردن الصادر عن اليونسكو / تقرير برامج رعاية الطفولة المبكرة والتعليم 
 

 المصدر: العرض التقديمي لوزارة التربية والتعليم  4

والمجلس الوطني لشؤون األسرة  UNICEF األمم المتحدة للطفولة ( استراتيجية تطوير تعليم الطفولة المبكرة التي أعدتها منظمة1ية الوطنية للطفولة" بالمبادرات التالية: تعتمد هذه االستراتيجية، والتي يشار إليها "باالستراتيج  5

(. 1111 -1119( الخطة االستراتيجية للتعليم )1سرة. ( التي أعدها المجلس الوطني لشؤون األ1114-1114(االستراتيجية الوطنية لتنمية الطفولة المبكرة )1(. 1111)
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تعزيز استعداد األطفال للتعلم من خالل تحديد  ، وتهدف إلى6مجاالا  تنمية الطفولة المبكرة أربعة عشراستراتيجية وتتضمن 
: فترة الحمل )منذ والدة ولغاية سن الثامنةتبدأ منذ الالتالية التي  رئيسةاألربعة المراحل المراحل الطفولة المبكرة ضمن 

 8-6)عمر مرحلة التعليم األساسي المبكر سنوات(، وفترة  5 -4عمر ولى(، وفترة ما قبل المدرسة )الوالدة ولغاية السنة األ
، بينما تتحمل وزارة التربية ما قبل المدرسةالتي تسبق مرحلة  مراحلمسؤولية التتحمل وزارة التنمية االجتماعية سنوات(. و

التربية الحالي لوزارة التربوي . وضمن النظام األساسي المبكررحلة التعليم ما قبل المدرسة وم لةوالتعليم مسؤولية مرح
في األردن مرحلتين: المرحلة األولى  وتتضمن رياض األطفالال مرحلة رسمية ولكن غير إلزامية. والتعليم، تعد رياض األطف

إلى االستراتيجية الوطنية  القطاع الخاص، والمرحلة الثانية التي يديرها القطاع الخاص والحكومي. ويشير هدفالتي يديرها 
الصغار الجوانب الجسمية والمعرفية والمعنوية واالنفعالية للطلبة  بحيث تراعي متوازنة لألطفال كافة توفير بيئة تعلمية

 . 7ية، وتطوير العالقات االجتماعية واالتجاهات اإليجابية وتقدير التعلم والحياة المدرسيةاكتساب العادات الصح وتمكينهم من
سابقاا يستخدمن دليل المعلمة لرياض األطفال  ، حيث كانت المعلماتتم إعادة تطوير مناهج رياض األطفال، 1111ي عام ف

تعزيز  بهدف، تم إعادة تطوير المنهاج 1117( كدليل لمنهاج رياض األطفال. وفي عام 1991الذي تم تطويره في عام )
، وتطوير مهارات الطلبة في رار، وتعزيز مهارات التواصل الشخصيةقدرات صنع الق الوعي حول اإلرث الثقافي، وتحسين

لهذه المناهج في  . ومن جهة أخرى، تم إجراء عدة عمليات مراجعة8مجاالت اإلبداع والتعبير عن الرأي والمشاركة الفاعلة
خالل  نشاط يتم وأكثر من مئةتغطي الموضوعات العشرة وتضمين تعليمات تفصيلية للمعلمين وأوراق عمل  1117عام 

مشاركتهم في هذه األنشطة إضافة إلى نموهم المعرفي واالجتماعي والروحي السنة الدراسية. ويتم تقييم أداء الطلبة بناءا على 
أكبر لتعزيز مشاركة أولياء األمور وتزويدهم  جهود المعلمات لبذلومن جهة أخرى، يتم تدريب والفني واالنفعالي. 

 ل تقدم أطفالهم واحتياجاتهم. بالمعلومات بانتظام حو

 
 رياض األطفال التنمية المهنية للعاملين في 1.2.2

 
بتعزيز التنمية المهنية العنصر األهم في العملية التربوية بجميع مستوياتها، لذلك قامت الوزارة  المعلماتعد ت

اسة التنمية المهنية للمعلمين تم تطوير وثيقة اإلطار العام لسي ،1119. ففي عام ومشرفي رياض األطفالمعلمات ل
والتنمية المهنية  المعلمات إعداد  دمج قبل وبعد التحاقهم بالخدمة من خالل المعلمات بهدف رفع كفاءة  واستراتيجيتها

إعداد . ويحدد اإلطار العام للسياسات واالستراتيجيات عدداا من االستراتيجيات المتعلقة ب9وممارسات النمو المهني وسياسات
 وإنشاء مركز التدريب التربوي وربط التنمية المهنية بالرواتب والترقية.  علمات الم
 

تنفيذ سلسلة من البرامج التدريبية أثناء الخدمة ضمن مشروع تنفيذ سلسلة من البرامج التدريبية أثناء وقد قامت الوزارة ب
  ERfKE IIو ERfKE I ه األولى والثانيةالتطوير التربوي الموجه نحو اقتصاد المعرفة بمرحلتي الخدمة ضمن مشروع

 : اآلتيةوالتي تتضمن، على سبيل المثال ال الحصر، البرامج 
 

 معلمات ، ويهدف إلى تعزيز قدرات ( ساعة تدريبية54يتضمن هذا البرنامج التدريبي ): التفاعلي المنهاج الوطني
ي تم تطويره بناءا على معايير نمو الطفل وتم في مجال تطبيق المنهاج الوطني التفاعلي الذومشرفي رياض األطفال 

 . 1118 /1117توزيعه لجميع رياض األطفال في 

 برنامج العمل مع األطفال الصغار WYC (Wisconsin) :( ساعة تدريبية161يتضمن هذا البرنامج ) حيث تم ،
التدريبي الوحيد المرتبط وهو البرنامج  ليتناسب مع السياق العربي Wisconsin البرنامج من جامعة مواءمة هذا
  المعلمات.بنظام رتب 

 

 برنامج Kidsmart ( ساعة تدريبية، ويهدف إلى توفير فرص متكافئة لجميع األطفال 41): يتضمن هذا البرنامج
 بغض النظر عن خلفياتهم الثقافية واالجتماعية.  الكتساب المهارات التكنولوجية

 

                                                           
التربية و األولى، ةالحضانة، والتعليم قبل المدرسة، والتعليم األساسي في الصفوف الثالثدور التالية: التخطيط، واإلدارة، والتشريعات، والرعاية الصحية أثناء الحمل، ورعاية األطفال في  تتضمن هذه االستراتيجية المجاالت  6

  ، والموارد البشرية.  دور اإلعالم في تنمية الطفولة المكبرةو، لطفلااالجتماعي، والمناهج والبرامج، والخدمات الصحية، وثقافة  األمنو، واألطفال ذوي االحتياجات الخاصة، المحلي والمجتمعاألسرية 

 زارة التربية والتعليم في األردن/ الوكالة األمريكية للتنمية الدولية( ( تقرير مراجعة سياسات رياض األطفال ) و1111د )وأبو علي، محم  7

ني، الفصول، النباتات، ، وطتتضمن الوحدات التعلمية األساسية ما يلي: من أكون؟ عائلتي، المناسبات الدينية والوطنية، المياه، الحيوانات، وسائل المواصالت، بلدي 6، ص 1117منظمة اليونسكو، تعليم ورعاية الطفولة المبكرة   8

المهن.
   

1111العرض التقديمي لمعالي الدكتور تيسير النعيمي، وزارة التربية والتعليم،   9
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 برنامج حكايات سمسم HIKAYAT SIMSIMف هذا البرنامج التدريبي القائم على الوسائط المتعددة إلى : يهد
هادفة، وإلى مشاركة األطفال الحركة واللعب من خالل أنشطة ، واالكتشافقدراتهم على تعزيز معارف األطفال و

 أهمية التعليم من خالل منهجية تتسم باإلبداع والمتعة. التوعية حول  وأبويهم في
 

  إشراك أولياء األمور في دعم العملية التعليمية والتعلمية  يهدف هذا البرنامج التدريبي إلى :التوعية الوالديةبرنامج
    في رياض األطفال. 

 
من خالل  وتزويدهم بوسائل تكنولوجيا التعليم رياض األطفالمعلمات واضحة لرفع كفاءة الوزارة ببذل جهوٍد وتقوم 

 ويرفدها بعدد من ،السابقةهن األكاديمية خبرات مما يعزز عدة جهات مانحةها وتنظمها وتنفذتقدمها  البرامج التدريبية التي
الحصول على استفادة أقل بسبب وجود عدة مخاوف حول زيادة االستثمار في رياض األطفال والمنهجيات المتنوعة. و

بهدف تقييم تطبيق  ض األطفالريامعلمات تخطيط البرامج التدريبية ل تشكيل لجنة فنية إلعادةقامت الوزارة بمن المتوقع، 
رياض األطفال في الوزارة. وتأتي هذه معلمات موحد لتدريب تبني دليل تدريبي شامل وهذه البرامج على نطاق واسع و

 الدراسة كخطوة متقدمة لالستجابة لقلق الوزارة من هذه الناحية. 
                

 الدراسات السابقة ذات العالقة 1.2     
، قام المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية بإجراء دراسة لتقييم مستوى استعداد طلبة الصف األول 1114م في عا     

لتقييم خمسة مجاالت لنمو  Early Years Evaluation (EYE)باستخدام أداة تقييم السنوات األولى ) األساسي للتعلم
وجود عالقة واضحة بين  المملكة. وأشارت النتائج إلى طلبة الصف األول األساسي في بعض الطفل وتكونت العينة من

التحقوا  األطفال الذين امتلكرياض األطفال، حيث  وحسب السلطة المشرفة علىرياض األطفال االستعداد للتعلم وااللتحاق ب
ين التحقوا برياض برياض األطفال، وامتلك األطفال الذ من أولئك الذين لم يلتحقوا أفضل للتعلم اا استعداد برياض األطفال

برياض األطفال الحكومية. وأشارت الدراسة كذلك إلى  يلتحقوااألطفال الخاصة استعداداا أفضل للتعلم من أولئك الذين لم 
، حيث ازداد استعداد األطفال وجود عالقة واضحة بين االستعداد للتعلم لدى األطفال والحالة االقتصادية واالجتماعية ألسرهم

دة الدخل األسري، والمؤهل العلمي لألب، والمؤهل العلمي لألم، ووجود عدد أقل من األشقاء، وصغر حجم مع زيا للتعلم
أن  ومن جهة أخرى، لم يكن هنالك أية عالقة واضحة بين الجنس واالستعداد للتعلم، في حين أشارت الدراسة إلى األسرة.

قدمت وقد الريف ، المدن(. ، الجنوب( وتبعاا لمنطقة السكن )ل، الوسطاالستعداد للتعلم يتباين تبعاا للمناطق الجغرافية )الشما
 رياض األطفال على سبيل المثال. معلمات عدة قضايا هامة ككفاءة  نتائج الدراسة عدة توصيات للقيام بأبحاث حول

 
مية الطفولة المبكرة ضمن تنإجراء دراسة لتقييم نوعية برامج تنمية الموارد البشرية ب، قام المركز الوطني ل1118في عام 
الحكومية بلغت نوعية البيئات التعلمية في رياض األطفال تقييم أن  . وقد أشارت نتائج هذه الدراسة إلىERfKE Iمشروع 

هي: غير كاٍف، متدني، المكون من أربع درجات و" Likertعلى مقياس " جيدة بدرجة (%41بدرجة متدنية، و) %(41)
عند ربط نتائج وباإلضافة لذلك،  كثيراا من نتائج رياض األطفال التابعة للقطاع الخاص. أفضل لنتائججيد، ممتاز. وكانت هذه ا

. وقد تم تدريب الغالبية المعلمات بعد تدريب  ، أشارت هذه النتائج إلى  تحسن نوعية البيئة التعلميةالمعلمات الدراسة بتدريب 
المنهاج الوطني ية: تثر من البرامج التدريبية لتعليم الطفولة المبكرة اآلعلى واحد أو أك رياض األطفالمعلمات العظمى من 

وقد . الوالدية التوعيةبرنامج ، Kidsmart برنامج، WYC (Wisconsinالتفاعلي، برنامج العمل مع األطفال الصغار 
حيث النوعية من إقليم الشمال.  منعلى نتائج أفضل  انطبقت هذه النتائج على مناطق الريف والمدن، بينما حصل إقليم الجنوب

عدد الطلبة في  المقدمة لألطفال، ولإلقالل منترفيهية تم تقديم التوصيات لتحسين المواد التعليمية وال، وبناءا على هذه النتائج
ق لضمان تحقي المعلمات ومساعدي  المعلمات الغرفة الصفية الواحدة، وزيادة حجم الغرفة الصفية، وتعيين عدد أكبر من 

 وتحقيق معدل طالب: معلم متوازن.  تفريد التعليم
 

التي طورها  ، قام المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية بإجراء دراسة باستخدام أداة التشخيص المبكر1111وفي عام 
اس قيالخالل  منمتابعة تطبيق أداة التشخيص المبكر على المستوى الوطني  ، بهدفلدراسات الطفولة  Offerd مركز

%( من األطفال 71طفال في األردن. وقد أشارت النتائج إلى أنه لدى )لدى األ مستوى االستعداد للتعلمالدوري والمتكرر ل
ر من مجاالت أداة التشخيص المبكر، بعض مواطن الضعف في واحد أو أكث%( من األطفال 17االستعداد للتعلم، بينما أظهر )

%( من األطفال 18،4بدنية ومهارات التواصل والمعارف العامة، حيث كان لدى )والتي كانت أعالها في مجال الصحة ال
مواطن  ضعف في مجال  %( من األطفال11،8، وكان لدى )وكان لديهم تأخر في النمو مواطن ضعف في هذه المجاالت

مقارنة االستعداد للتعلم مع . أما عند النضج االنفعالي. وقد أشارت النتائج كذلك إلى وجود فجوة بحسب الجنس لصالح اإلناث
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لم يمتلكوا  ذين لم يلتحقوا برياض األطفال%( من األطفال ال49.1لتحاق برياض األطفال، فقد أشارت النتائج إلى أن )اال
% من 17ن أإضافة لذلك، أظهرت النتائج األطفال الذين التحقوا برياض األطفال. من ( %11.1مقارنةا مع ) ،استعداداا للتعلم

في رياض األطفال الخاصة.  فقط (%11.7مقارنة مع ) في رياض األطفال الحكومية ال يمتلكون االستعداد للتعلمل األطفا
مستوى االستعداد للتعلم يزداد مع ارتفاع الدخل األسري، والمستوى التعليمي لألب واألم. وبناءا وكذلك أشارت النتائج إلى أن 

ية توسعة رياض األطفال وتشجيع القطاع الخاص على إنشاء رياض األطفال خارج أهمبفقد أوصت الدراسة على هذه النتائج، 
أن يتم  وتوصي الدراسة كذلك وفي المناطق النائية، إضافةا إلى تعزيز مشاركة األهل في برامج رياض األطفال. مناطق المدن

االحتياجات الخاصة، وأن يتم تعزيز الخطط العالجية لألطفال ذوي تحسين مشاركة األهل من ذوي الدخل المنخفض لتقديم 
ومشرفي رياض األطفال بحيث يتضمن معايير معلمات توفير التكنولوجيا في المدارس، وأن يتم تطوير برنامج تدريبي شامل ل

 . تنمية الطفولة المبكرةمهنية ونظام متابعة بناءا على مجموعة قياسية من المؤشرات لجميع جوانب برامج 
 
 

 هداف الدراسة واألسئلة التقييميةالفصل الثاني: أ
  أهداف الدراسة 2.1

ومدى فعاليتها،  رياض األطفال ونوعيتها وأهميتهاالبرامج التدريبية ل تقييم مدى الوصول إلى تهدف الدراسة الحالية إلى
ية وذات فائدة حول وينبغي أن تقدم نتائج هذا التقييم معلومات نقدإلى تقييم الممارسات التعليمية في رياض األطفال.  إضافةا 

 بتوسعة رياض األطفال في األردنعلقة نوعية تطوير رياض األطفال في األردن ليتم تقديمها للمهتمين بالسياسات التربوية المت
 : يليرياض األطفال. واألهداف التقييمية لهذه الدراسة هي كما معلمات والمهتمين بالجهود المستمرة في تدريب 

 
البرامج التدريبية الحالية لتحسين نوعية ممارسات  زمة لدعم وزارة التربية والتعليم في مراجعةتوفير المعلومات الال .1

 رياض األطفال ودعم تنفيذ البرنامج التدريبي الشامل. معلمات 
تقديم توصيات ذات عالقة بالسياسات التربوية لدعم تطوير السياسات االستراتيجية القائمة على األدلة في قطاع  .1

 طفال.رياض األ
لدعم متابعو تطوير  رياض األطفالمعلمات تحديد مجموعة من المؤشرات الرئيسة المتعلقة بالوضع الحالي لتدريب  .1

 هذه السياسات وتنفيذها. 

 
 األسئلة التقييمية 1.1

 
 :آلتيةوالمشرفين حول األبعاد ا المعلمات والمديراتما تصورات  .1

 
 عمليات والدعم. لتسهيالت المتوفرة، توفر الالموقع، مكان التدريب، ا الوصول والمصادر:

 المحتوى التدريبي وأهميته وتنظيمه وتطبيق التدريب.  نوعية المعلمات حولتصورات  النوعية:
 وكفاياتهم.  المعلمات المجاالت المحددة للمعايير التربوية لرياض األطفال التي تمت تغطيتها في تدريب  األهمية:
 والممارسات الصفية للمعلمين.المعلمات قدمها تالتي  الكفايات المتضمنة في التقارير الذاتية مستوى المعرفة الفعالية:

حول البرامج التدريبية وحول أهمية التدريب  المعلمات تحليل تصورات تطلب اا يرئيس سؤاالا أعاله السؤال ويعد 
 . وعالقته بممارساتهم التعليمية داخل الصفوفائدته 

وبحسب  التي يلتحقون بها بحسب البرامج التدريبية داخل الغرفة الصفية المعلمات ت كيف تتفاوت ممارسا .1
 الخصائص األخرى؟ 

 
  بحسب البرامج التدريبية لتحديد أي تلك البرامجيتطلب هذا السؤال تحليالا للممارسات التعليمية التي تتم مالحظتها 

 طفال في ممارساتهم الصفية. رياض األمعلمات تقدم فائدة متميزة أو ذات قيمة مضافة ل
 

عليمية مع الممارسات الت رياض األطفال التي يتم تقديم التقارير الذاتية عنهامعلمات كفايات  إلى أي مدى ترتبط .1
 التي تتم مالحظتها؟ 

 
هنالك افتراضاا وات والممارسات الصفية. يبين التدريب والكفالالرتباطات المنطقية يتطلب هذا السؤال تحليالا 

 تحسين الكفايات وبالتالي تحسين الممارسات الصفية.  اضحاا أنه زيادة التدريب يؤدي إلىو
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  الفصل الثالث: المنهجية 
           

 عينة الدراسة ومجتمعها  2.1
 

في بداية  (981معلمات رياض األطفال في األردن ) بلغ عددتعليم الطفولة المبكرة في وزارة التربية والتعليم،  لقسمتبعاا 
، قام المركز الوطني لتنمية وبهدف إجراء هذه الدراسة التقييمية( مدرسة للبنات في المملكة. 716، تم توزيعهم على )1111

 ( مديرية تربية وتعليم. 18رياض األطفال في )معلمات من معلمة ( 167)ممثلة تتكون منالموارد باختيار عينة عشوائية 
 

 ونوع المدرسة. وتوجد معظم رياض األطفال في بحسب األقاليم والموقع اسة( توزيع مجتمع الدر1يمثل الجدول رقم )
هي رياض اطفال فقط وال تشتمل على صفوف أساسية او ، بالرغم من أن بعض رياض األطفال المدارس األساسية والثانوية

إقليمي الشمال والوسط. ففي إقليم فقد تم تعيين معظم معلمات رياض األطفال في مدارس  . وكما يشير إليه الجدول أدناه،ثانوية
        معلمات رياض األطفال في المدن. أكثر من ضعف عددفي مناطق الريف الشمال، بلغ عدد معلمات رياض األطفال 

 
 (381وعددهم ) قليم والموقع ونوع المدرسةبحسب اإل من معلمات رياض األطفال (: توزيع مجتمع الدراسة2جدول رقم ) 
 

 المجموع إقليم الجنوب إقليم الوسط إقليم الشمال 

 الموقع

 585 161 191 111 الريف

 198 111 161 114 المدن

 نوع المدرسة

 571 111 184 187 أساسية

 417 81 165 159 ثانوية

 4  4  رياض أطفال

          
 

كان توزيع معظم معلمات رياض األطفال في إضافةا لذلك، كان توزيع المعلمات متساوياا في المدارس األساسية والثانوية، و
إقليمي الوسط والجنوب في المناطق الريفية مع وجود عدد كبير من معلمات رياض األطفال في المدن. وهنالك عدد كبير من 

إقليم المعلمات في المدارس األساسية والثانوية في إقليم الوسط، ولكن قليل منهن يعملن في رياض األطفال بشكل كلي. أما في 
 الجنوب، فقد كان توزيع معظم المعلمات في المدارس األساسية. 

 
وتشير هذه العينة إلى عدد  بحسب الفئات التي تمت اإلشارة إليها أعالهالمعلمات توزيع عينة  ( إلى1الجدول رقم ) ريشيو

إلى المعلمات، تم اختيار عينة من  باإلضافة. المعلمات  في عينة الدراسة بحسب اإلقليم وموقع المدرسة والمرحلة الدراسية
(، الذين حصلوا على تدريب في مجاالت برامج رياض األطفال )كبرامج 16مشرفي معلمات رياض األطفال وعددهم )

، وبرنامج حكايات Kidsmart، وبرنامج Wisconsinوبرنامج  Kidsmartالتدريب على المنهاج الوطني، وبرنامج 
رنامج التوعية الوالدية( بهدف التعبير عن آرائهم حول مهاراتهم الحالية للقيام بمهامهم المحددة في رياض األطفال سمسم، وب

 ( من مديرات المدارس المشرفين167اختيار) وللتعبير عن آرائهم حول التدريب الذي حصلوا عليه حتى تاريخه. وتم
       

 م، والموقع والمرحلة الدراسيةبحسب اإلقلي المعلمات : عينة (1جدول رقم )
 

 المجموع الكلي إقليم الجنوب إقليم الوسط إقليم الشمال 

 الموقع

 161 41 58 61 الريف

 116 11 41 11 المدن

 نوع المدرسة

 156 51 51 51 أساسية

 111 11 47 41 مختلطة

 1  1  رياض أطفال
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المدارس لجمع آرائهم  مديراتكي يقوموا بملء استمارة لدراسة، جزءاا من هذه ال اللواتي كن المعلماتبشكل مباشر على 

 رياض األطفال داخل الصفوف. معلمات ل ومالحظاتهم الصفية حول التدريب
 

لتعليم األطفال في رياض على بعض التدريب األولي رياض األطفال الذين شملتهم عينة الدراسة  معلمات وقد حصل معظم 
وبرنامج  المنهاج الوطنيبرنامج الدراسة  البرامج التي التحق بها المشاركون في أكثرإلى  (1)األطفال. ويشير الجدول رقم 

Wisconsin وبرنامج ،Kidsmart ،وبرنامج التوعية الوالدية، وبرنامج حكايات سمسم . 

 
 المعلماتا به ت(: توزيع عينة الدراسة بحسب البرامج التدريبية التي التحق1جدول ر قم )

 

برنامج المنهاج  
 الوطني

برنامج 
Kidsmart 

برنامج 
Wisconsin 

برنامج 
حكايات 
 سمسم

برنامج 
التوعية 
 الوالدية

لم يحصلوا 
 على أي تدريب

 17 157 116 116 141 116 المعلماتعدد 

 6.4 58.8 77.1 77.1 51.1 88.4 النسبة المئوية للعينة

  
في عدد من البرامج التدريبية. ويشير الجدول رقم  قد شاركنالمعلمات أعاله أن معظم  ةتوضح النسب المئويإضافةا لذلك، 

 المعلمات قد%( من 18)البرامج التدريبية الخمسة كافة، وأن حوالي ب نالتحقرياض األطفال قد معلمات أن ثلث ( إلى 4)
نسبة قليلة تصل إلى  البرامج التدريبية، وأنثالثة من ب ن%( قد التحق17،6بأربعة من البرامج التدريبية، وان ) نالتحق

لم  لواتيالالمعلمات واحد أو اثنين من هذه البرامج التدريبية على الترتيب، بينما بلغت نسبة ب التحقن%( قد 8.1% و6.4)
 %(. 6،4بأي تدريب ) نيلتحق

 
 عليها عدد البرامج التدريبية التي حصلنتوزيع عينة الدراسة بحسب : (4جدول رقم )

 

 المعلماتنسبة  المعلماتعدد  عدد البرامج التدريبية

0 17 6.4 

2 17 6.4 

1 11 8.1 

1 47 17.6 

4 75 18.1 

4 89 11.1 

 
 أدوات القياس 1.1 

 
 : MEPبالتعاون مع مشروع من قبل المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية  ةاألربعأدوات القياس تم تطوير 

رياض األطفال حول البرامج معلمات ( تصورات 1أداة المالحظة الصفية،  (1دارس، الم مديراتالمقابالت مع  (1
بشكل تفاعلي المقاييس  لقد تم تطوير هذه تصورات مشرفي رياض األطفال حول البرامج التدريبية.  (4التدريبية، 

، ومراجعة لة المبكرة، ومراجعة االستراتيجية الوطنية للطفوERfKE II مراجعة برنامجتبعاا للخطوات التالية: 
المنهاج الوطني  )كبرنامج المقدمة لرياض األطفال ، وتحديد البرامج التدريبيةرياض األطفالمعلمات كفايات  وثيقة

، ومراجعة وبرنامج التوعية الوالدية، وبرنامج حكايات سمسم، Kidsmart، وبرنامج Wisconsinوبرنامج 
خالل عملية  التربية والتعليم استشارة مختصي رياض األطفال في وزارة( 1رياض االطفال. األدوات اإلشرافية ل

من خالل األسئلة أدوات القياس توجيه  . وقد تمERSP برنامج دعم التعليم ( استشارة موظفي1المراجعة، 
ة ا يلي الخصائص الرئيسم.  وفيأدوات القياسفي فقط  بأهداف الدراسة الكليةالبنود المرتبطة  وتضمينالتقييمية، 

    :  هذه األدوات لكل من
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       المدارس   مديراتمقابلة  2.1.1
  

ية برامج التدريبالفيما يتعلق ب نهتصوراترياض األطفال و مديراتالمدرسة لقياس احتياجات  مديراتمقابلة أداة تم تطوير 
رياض األطفال. وقد تكونت معلمات ممارسات فال حول رياض األط مديراتلتقييم تصورات المقدمة لرياض األطفال، و

 ة )المجاالت(:اآلتيفقرة موزعة على األقسام ( 18األداة من )
 

 .المديرينمدرسة وخصائص حول الالجزء األول: معلومات عامة • 

على تخطيط ت المعلمامعلومات عن قدرة ، والذي يتضمن تخطيطرياض األطفال المتعلق بالمعلمات الجزء الثاني: سلوك • 
 .فقرات 4 الجزء، ويضم هذا الصفيةنشطة األ

 ةالمتوقعالمعلمات معلومات حول ممارسات  الجزءرياض األطفال. يقدم هذا معلمات لالجزء الثالث: الممارسات الصفية • 
ويضم . والتعليم يةوزارة التربالتي أوصت بها ميع البنود الممارسات اليومية وتمثل ج. دراسيخالل يوم داخل الغرفة الصفية 

، والذي (Likertليكرت ) ات باستخدام مقياسخيارات اإلجابيتم تسجيل الثاني والثالث،  الجزأينفي و. فقرة 14 الجزءهذا 
 (.1) أبداا (، 1(، نادرا )1(، في بعض األحيان )4ية: دائما )اآلتيتضمن الخيارات 

عن التدريب الذي  المديرينتصورات  هذا الجزء يمثل: الرئيسةال رياض األطفعلى برامج المديرين  تدريب الجزء الرابع: • 
، والذي يتضمن (Likertليكرت )في مقياس ات خيارات اإلجابقد تم تسجيل بندا. و 11يضم  الجزءهذا  .حصلوا عليه

 (.1(، وغير راض جدا )1(، غير راض )1) (، راض4ية: راض جدا )اآلتالخيارات 

 

 ة لرياض األطفال أداة المالحظة الصفي 1.1.1
 

صفوف رياض األطفال من خالل مالحظة صفية في  يةوالتعلم يةممارسات التعليمالتسجيل لهذه األداة هو  الرئيسالهدف إن 
 ية:تجزاء اآلالقياس األ ويشمل هذا .ليوم واحد

في البرامج  لسابقا نالتحاقهوالتربوية  نتهارياض األطفال وخلفيمعلمات خصائص معلومات عامة حول  الجزء األول:• 
، وبرنامج Wisconsinكبرنامج المنهاج الوطني وبرنامج ) التربية والتعليم وزارةالتي تقدمها لرياض األطفال ية التدريب

Kidsmart ،وبرنامج التوعية الوالدية.) 
 

رياض األطفال معلمات سلوكيات  : تقييمةلطلبل هنتقييمو نلحصصهرياض األطفال معلمات تخطيط يقّيم  الجزء الثاني:• 
وقد تم "نعم / ال" . تسع فقرات بصيغة من  الجزءهذا تقييم األطفال في صفوفهم. ويتألف والمتعلقة بالتخطيط واإلشراف / 

 عبأتهاتي الوثائق الموجودة ال تفحصمن خالل الصفية ممارسات مالحظة القبل إعطاء المالحظين تعليمات لملء هذا الجزء 
 .المعلمات 

 

ويضم كامل. دراسي طفال خالل يوم األات يسلوك لواتي تمت مالحظتهناللمعلمات لالممارسات الصفية م ييتق الجزء الثالث:• 
ية: ت، والذي يتضمن الخيارات اآل(Likert) ليكرت قياسات باستخدام مخيارات اإلجابوقد تم تسجيل  .قرةف (11) الجزءهذا 

 (.1النشاط )فشل في تنفيذ (، 1تاج إلى تحسين )(، يح1(، مرض )4) متميز
 

 وجهات نظر معلمات رياض األطفال ومشرفيها حول البرامج التدريبية  1.1.1
 
المرحلتين األولى والثانية  ضمن  التدريبيةبرامج من قبل الة الرئيسالفئات المستهدفة هم رياض األطفال  يومشرف معلمات  إن

استخالص معلومات حول إلى والمشرفين  المعلماتاستبانات فقد هدفت . لذلك، المعرفة من مشروع تطوير التعليم نحو اقتصاد
، ومهارات المدربين ونوعية المحتوى التدريبيالموقع، والتوقيت، والموارد، ك، يةالتدريبهم واحتياجات همتوقعاتهم وتصورات

برامج اللرصد التغييرات الممكنة في األطفال  رياض شرفي مومعلمات استبانات . وباإلضافة إلى ذلك، تم تطوير ارفهمومع
  :تيةجزاء اآلوتتضمن هذه األداة األمن حيث المحتوى.  ية لرياض األطفالالتدريب

برامج والخلفية التربوية للمعلم ومدى التحاقه بالالمدرسة،  حول معلومات عامة تحتوي على معلومات الجزء األول:• 
، وبرنامج Wisconsinكبرنامج المنهاج الوطني وبرنامج )وزارة التربية والتعليم  مهاالتي تقد ية لرياض األطفالالتدريب

Kidsmart ،وبرنامج التوعية الوالدية.) 
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إلى تلقي من حيث الحاجة التقارير الذاتية بينتها  المعلمات التي حاجات اتللمعلماالحتياجات التدريبية قّيم ي الجزء الثاني:• 
ات سجلت خيارات اإلجابقد وفقرة.  15جزء هذا الويضم . اإلدارة الصفيةنمو الطفل وكمجاالت محددة في مزيد من التدريب لا

 (.1)للتدريب اجة يوجد ح(، ال 1)توسط (، م1)مرتفع : تيةمقياس ليكرت، والذي يتضمن الخيارات اآل على
 

التي تم تقديم ، ونبقدراتهالمعلمات ثقة  بها التي التحقنتدريب حول برامج ال المعلمات  اتتصورم تقيّ  الجزء الثالث:• 
، Wisconsin)كبرنامج المنهاج الوطني، وبرنامج  خالل البرنامج التدريبي هانالتي تعلملتنفيذ المهام ، التقارير الذاتية حولها

المعلومات قديم لتتعليمات المعلمات . وقد تم إعطاء (الديةوبرنامج التوعية الو ،، وبرنامج حكايات سمسمKidsmartوبرنامج 
به  التالية لكل تدريب التحقن معلوماتال المعلمات تقديمقد طلب من ووقت المقابلة. عليه بحلول  التدريب الذي حصلنفقط على 

 ي:يأتما حول 
 

o  وقد . ةتدريبيالمج ابرعليه في هذه ال تم التدريبمهام محددة بناء على ما تنفيذ المعارف والقدرة على بمستوى الثقة
، المنهاج الوطني(لبرنامج ) 44إلى ( Kids Smartلبرنامج ) 18لكل برنامج تدريبي من ت أعداد الفقرات تراوح
. تدريبيالبرامج الغطيها تتعكس عدد المواضيع التي حيث  مقياس قد تم تسجيل خيارات اإلجابات باستخدام وة كافةا

وقد (. 1) غير واثق(، 1) قليالا (، واثق 1(، واثق إلى حد ما )4ة: واثق جدا )تيالخيارات اآل ليكرت، والتي تضمنت
محددة والتخطيط والتنفيذ الوالمعرفة ، المعرفة العامةوهي: ستة مجاالت البرامج الرئيسة ضمن كذلك تحديد تم 

 (.ةالمهنينمية والتقييم والت
 

من  الجزء، ومهارات المدربين. يتألف هذا ه وموارده ومحتواهتوقيتالتدريب و وقعمامج التدريبية المتعلقة ببرحول الرضا ال
(، 1(، راض )4ية: راض جدا )اآلتوقد تم تسجيل خيارات اإلجابات في مقياس ليكرت، والذي يتضمن الخيارات . فقرة 11

 (.1(، وغير راض جدا )1غير راض )

 
 صدق األدوات وثباتها  4.1.1

 
فقد تم بذل ، (counterfactual design) باستخدام تصميم المعاكس الحقيقيتقييم األثر لليست دراسة رغم من أن هذه بال

واضحة جهود فقد تم بذل ، لصدق األداة بالنسبة . لدراسةوثباتها في هذه االمستخدمة  دواتلضمان صدق جميع األجهود حثيثة 
السياسات الواقعية "رغبات وزارة التربية والتعليم وحاجاتها" خذ أالثبات الكلي لألداة من خالل في مرحلة التصميم لتحسين 

بناءا على . وباإلضافة إلى ذلك، تم تطوير المجاالت الفرعية واألهمية لدى المعنييناالرتباط من حيث  بعين االعتبار
لتدريبي لبرامج رياض المحتوى ارياض األطفال، ومعايير مناهج رياض األطفال، وخبراء في مجال تعليم المشاورات مع ال

لتأكيد  لمديرات المدارستحليل مكون  توظيفالبيانات، تم بعد جمع و المفاهيميوالصدق  صدق المحتوىاألطفال لضمان 
 .إزالة فقرات قليلةمع متها وثباتها سالوقد أثبتت المقاييس اإلحصائي لجميع المجاالت الفرعية. التجميع 

 
. وقد تم تصميم هذه من المجاالت الفرعية التي تم تحديدهالكل فقرات أسئلة متعددة تصميم  فقد تم، لثبات األداةبالنسبة  أما

احتمال ازدياد مساهمة المقياس الصافي لكل منها للمقياس رتباطات اإليجابية المتوقعة فيها، ولكن يحتمل وتضمين االاألسئلة 
انت كالفعلي. وباإلضافة إلى ذلك،  التطبيققبل منها د كوالتأ اختبار هذه البنود أوالالنهائي لكل مجال أو مجال فرعي. وتم 

جامعي البيانات جميع ، تم تدريب سابقاا  إليهوكما تمت اإلشارة . لإلجابةمع مقياس من أربع نقاط  نهاية ال مغلقة جميع األسئلة 
تطوير بالمالحظة الصفية. وقبل القيام بفيما يتعلق البيانات، وال سيما جامعي لضمان موثوقية واتساق جمع البيانات بين جميع 

والعالقات بين ، يةنصفوالتجزئة ال، االرتباطات بين الفقراتمن لتحقق الصدق التقليدي لاختبار مركبات المجاالت، تم إجراء 
 قياسماللبناء  عالٍ  كبيربشكل  يكون كافياا ( alpha)اإلحصائي ويجب أن يكون مؤشر الصدق . فقراتإجمالي الالفقرة و
 .(1.165)أكثر من  الفرعي

 

 جمع البيانات 1.1
، بحيث تم اعتماد الخبرات دراسةمستجيبين للجمع البيانات من جميع اللالمشرفين  ( من54)قد تم اختيار ما مجموعه ل

ت قد تم اتباع اإلجراءافريق جمع البيانات. والختيار معايير رئيسة األولى ك الصفوف الثالثةرياض األطفال أو في في مجال 
 الختيار جامعي البيانات: اآلتية

 

. NCHRDالمركز الوطني لتنمية الموارد البشرية التعليم استجابة لطلب التربية وتم ترشيح المشرفين من قبل وزارة  •
ستبانة البرامج التدريبية اوا في شاركمشرف ومشرفة الذين  16حوالي )رياض األطفال  من مشرفيالقليل عدد لنظرا لو

  .مشرف ومشرفة من مشرفي الصفوف الثالثة األولى( 18)(، تم ترشيح للرياض األطفا
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بالتعاون ية، حيث تم إجراء هذا التدريب أربع ساعات تدريبالتحقوا بإلى مجموعتين األربعة والخمسين  تم تقسيم المشرفين •
وقد قام . والتعليم بيةومديرية الطفولة في وزارة التر NCHRD المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية مع موظفي

، وقامت دوات وإجراءات جمع البياناتبإعطاء لمحة عامة حول األ NCHRDالمركز الوطني لتنمية الموارد البشرية 
 .ها التعلميةبيئاتصفوف رياض األطفال وخصائص مكثف حول  تدريببتقديم مديرية الطفولة 

 

مع المدارس  الزيارات تنسيق، وتم الطلب من المشرفين عينةتوزيع البناءا على لكل مشرف  يجدول التنفيذتم إعطاء ال •
  لكل مدرسة.يوم واحد استمر جمع البيانات ، بحيث  1111أيار  11-11بيانات من . وقد امتدت مرحلة جمع المسبقاا 

 

 جمع البيانات، تم استعراض كل مجموعة من األدوات لضمان الدقة واالتساق.إتمام بعد  •
 

 .رميزتم إعداد دليل الت• 
 

     التحليل.بعملية  تم إدخال البيانات وتنظيفها قبل البدء• 

     
 محددات الدراسة  4.1

 حولآرائهم داخل الصفوف و رياض األطفالمعلمات أداء وتدريب البعدي حول ال سريعةلمحة هذه الدراسة تعد 
وال تعد . حول تدريب وتعليم رياض األطفالس المشرفين ومديري المدار، إضافةا إلى تصورات بأثر رجعيالبرامج التدريبية 

 .المرجوة هانتائجولرياض األطفال تدريب  برامج ل( Counterfactual)هذه الدراسة تقييم ألثر الواقع المغاير 
كل معلم  مالحظةومع ذلك، لم يكن من الممكن . مرة واحدة فقط رياض األطفال في الغرفة الصفيةمعلمات تمت مالحظة وقد 

يؤدي المزيد من المالحظات لكل معلم  إجراءعتبار أن ، مع األخذ بعين االن مرة واحدة نظرا لضيق الوقت والمواردأكثر م
  جمعها.التي تم بيانات ثبات الثقة أكبر في إلى 

 

بالذكر ومن الجدير إجراء أي تدريب. القيام بقبل  ناتهيوسلوكالمعلمات تقييم معرفة ومن جهة أخرى، لم تتمكن الدراسة من 
المهني. ولذلك، فإنه من غير الممكن عزل أثر  تطورهندورات تدريبية متعددة كجزء من ب نقد التحقالمعلمات عظم أن م

  .المعلمات جات التدريب على نتا
 

وتين من ر المعلمات جزءاا العديد من سلوكيات لم تكن خالل تلك الفترة، و، تم جمع البيانات في نهاية العام الدراسي. وختاماا 
 على مدار العام. نعمله

 

األدلة المقدمة يثق الفريق أن صلة السببية، دعاء وجود أي امحددات أمام ن هناك أوعلى الرغم من أن فريق الدراسة يدرك 
 ، كما تمت اإلشارة إليه اآلثار المترتبة على السياساتأنه ينبغي أن يهتم صناع السياسات في هذه الدراسة صحيحة وموثوقة و

    . نهاية التقريرفي 
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 الفصل الرابع:  نتائج الدراسة
 

 رياض األطفال في األردن معلمات  2.4
  في عينة الدراسة المعلمات خصائص   2.2.4

 (167تتكون من )عشوائية ة عينوقد تم اختيار في األردن.  ( معلمة981يوجد في رياض األطفال في األردن )
معلمات لالعينة ممثلة فتعد هذه العشوائي، ها عينة وتوزيعالحجم كبر نظرا لو. ( مدرسة149( مديرية و )18)معلمة في 

. األردنفي  معلمات رياض األطفالخصائص عينة المبينة أدناه هي خصائص الفي األردن. ولذلك، فإن رياض األطفال 
والوضع ، وسنوات الخبرة، اتمعلمتعليمي للالمستوى الوإلعطاء وصف واضح حول هذه الخصائص، تم التركيز على 

التنوع في خصائص ( أدناه 5)رقم جدول ويوضح النوات الماضية. في السبه  ي للمعلمات، والتدريب الذي التحقنالوظيف
 المعلمات. 

 التنوع في خصائص المعلمات( 4) رقم الجدول
 

عدد المعلمات في  النسبة المئوية
 عينة الدراسة

 خصائص المعلمات

 المؤهل الجامعي ومالدبل 17 11.9

 البكالوريوس 116 84.6

 الماجستير 4 1.5

 الدكتوراه 1 1

  المجموع 157 200.0

 20المؤهل التربوي الدبلوم العالي 11 7.5

 الماجستير 5 1.9

 الدكتوراه 1 1

 ال يوجد 141 91.6

  المجموع 157 200.0

 الوضع الوظيفي مؤقت  141 91.1

 دائم 14 9.1

  المجموع 167 111.1

سنوات الخبرة في مجال  سنوات 5أقل من  111 51.1
 ( سنوات11-5من ) 115 44.4 رياض األطفال

 سنة 15أكثر من  11 4.6

  المجموع 153 200.0

 برنامج المنهاج الوطني   116 88.4

 البرامج التدريبية

    Wisconsinبرنامج  116 77.1

 Kidsmartبرنامج  141 51.1

 برنامج حكايات سمسم 116 77.1

 برنامج التوعية الوالدية 157 58.5

 أية برامج أخرى 91 14.5
 

درجة %( 84.6و )ردن درجة الماجستير، ( من معلمات رياض األطفال في األ1.9%) تحملمؤهل العلمي، بالنسبة لل
لمدة سنتين بعد التخرج من المدارس الثانوية لتربية ادبلوم %( 11.9) الغالبية العظمى، وحيث تشكل هذه النسبة البكالوريوس 

أما بالنسبة للمؤهل التربوي، فقد الدكتوراه. وال تحمل أي من معلمات رياض األطفال درجة )أقل من درجة البكالوريوس(. 
ضافة إلى إ)التربوية التربية أو المؤسسات إحدى كليات في %( من جميع المعلمات على تدريب ما قبل الخدمة 9.4حصل )

    %(91تعمل )، في مجال رياض األطفاللخبرة اوسنوات للوضع الوظيفي أو درجة البكالوريوس(. أما بالنسبة ية دبلوم الترب
( من معلمات %51وتمتلك ) وظيفة مؤقتة.%( من المعلمات ب9)وظيفة دائمة وباألردن معلمات رياض األطفال في من 
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 ال يوجد مؤهل تربوي من درجة البكالوريوس   
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%( من معلمات رياض 45، وتمتلك حوالي )رياض األطفالالتدريس في  مجال يسنوات ف 5أقل من رياض األطفال خبرة 
من المعلمات في رياض ٪ 5أقل من ، بينما تمتلك ( سنوات في مجال التدريس في رياض األطفال11-5األطفال خبرة من )

ن ولكن لديهسن الشباب  تشير هذه النسب إلى أن معلمات رياض األطفال فيبشكل عام، سنوات. و 11األطفال خبرة أكثر من 
 في هذا المجال.  واسعة نسبياا ات خبر

 

ن قد حضرن معظمهقد أشارت البيانات إلى أن . وفي مجال رياض األطفالتدريبهم قد طلب من المعلمات تقديم تقرير حول 
ات من المعلم%( 88.4) تلقتواسعة النطاق إلى حد ما في السنوات القليلة الماضية. على سبيل المثال، ية تدريبدورات 

)نفس %( 77.1)التحقت وسمسم، %( من المعلمات برنامج حكايات 77.1)التحقت تدريباا على برنامج المنهاج الوطني، و
،  KidsSmartمن المعلمات ببرنامج%( 51.1)ومن جهة أخرى، التحقت  .Wisconsinبرنامج ( تماما النسبة

%( من معلمات رياض األطفال 14.5فقد التحقت )وباإلضافة إلى ذلك، . التوعية الوالدية برنامجبمن المعلمين %( 58.5و)
، للطفلساءة اإلالجودة ولتوكيد  ISOونظام تطوير البيئة المادية، كالمتعلقة برياض األطفال  العديد من البرامج التدريبيةب

 .كما يشير إليه الجدول أعاله "فكر أوالا "وبرنامج 
 

 لصفية خصائص الصف أو الغرفة ا  1.2.4
خصائص ( للتعرف على  (6)المذكورة في الجدول )الخصائص التالية فقد تم تحديد ، بالنسبة للغرف الصفيةأما 

، والربط باإلنترنت داخل حاسوبأجهزة الالخاصة، وحتياجات كاألطفال ذوي اال، أوضاع الغرف الصفيةالطبقة األساسية أو 
%( منهم من 61، )طفال من ذوي االحتياجات الخاصة%( من األ11.8د )( إلى وجو6ويشير الجدول رقم ) الغرف الصفية.

أما بالنسبة ألجهزة  الحاسوب واإلنترنت، فقد  .11األطفال الذين يعانون من اإلعاقة%( منهم من 17الطلبة الموهوبين و )
%( 11.5اسوب في )الحأجهزة ، بينما ال توجد أجهزة حاسوب الغرف الصفيةمن %( 77.4)يوجد في  هوجدت الدراسة أن

%( 95.5فإن ). ولذلك، %( من الغرف الصفية4.5فهو متوفر في )النترنت، أما بالنسبة للربط بشبكة ا. الغرف الصفية من
بسبب عدم وجود إمكانية الوصول عليم الطلبة استخدام موارد اإلنترنت في تعلى  معلمات رياض األطفال غير قادراتمن 

 . المباشر
 

 غرف الصفية أو أوضاعها.ائص الخص: (5)رقم جدول 
 

 المعلماتصائص خ في عينة الدراسة المعلماتعدد  %النسبة المئوية 

هل يوجد طلبة من ذوي  نعم 84 11.8
االحتياجات الخاصة في 

 ال 181 68.1 الغرفة الصفية؟

 المجموع 154 200.0

 الموهوبين 51 61.1

 المعوقين 16 11.1 نوع االحتياجات الخاصة

 الموهوبين والمعوقين 5 6.1

 المجموع 84 200.02

هل يوجد حاسوب داخل  نعم 116 77.4
 ال 61 11.5 الغرفة الصفية؟

 المجموع 155 33.3

نترنت هل يوجد ربط باال نعم 11 4.5
 ال 154 95.5 داخل الغرفة الصفية؟

 المجموع 155 200.0
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 بعض تصنيفية كيف المعروف يرغ ومن. ات اللواتي تمت مالحظتهنالمعلم قبل من مباشرة الخاصة االحتياجات ذويتم تقديم التقارير حول الطلبة   

  .مختلفةال الخاصة االحتياجات ذوي فئاتلبة لالط



 تقرير دراسة رياض األطفال 

15 
 

 المالحظة الصفية  1.4
معلمات رياض ( من 169المتعلق بمنهجية الدراسة، فقد تمت مالحظة عينة تتكون من ) القسمكما هو موضح في 

صفوف مع كل معلم في  كامالا  وماا يتدريبا جيدا الحظة الصفية أن يمضي مالحظين مدربين ملية الموقد تضمنت ع .األطفال
التحقق للمالحظة قائمة اعتمد المالحظون على وقد . يةوالتعلم يةنشطة التعليماألكيفية تنفيذ مختلف الحظة لمرياض األطفال 

وبناءا على المنهاج الوطني التفاعلي لرياض األطفال، . الصفية بهدف استكمال جميع الفقرات في نهاية عملية المالحظة الصفية
لممارسات المالحظة حول افقرة من فقرات  11فقد تمت مالحظة لبرامج التدريبية في األردن، والمواضيع التدريبية لفقد 

حول  ةمتعدد ةفرعي تالوقد تكونت هذه األداة من مجا. الصفية عن كثب، وتم تدقيق أداة المالحظة الصفية من قبل المالحظين
لمعلمات رياض األطفال مع التفاعل االجتماعي ( 1فقرة(  18لمعلمات رياض األطفال ) ( 'الممارسات الصفية1ما يلي: 

. 11فقرات(، وغيرها من المجاالت الفرعية 1األركان التعلمية داخل الغرفة الصفية )( استخدام 1فقرات(  5) طفال األ
 .بالتفصيل هذا التقرير كل من هذه المجاالت وسيناقش

 
 الممارسات الصفية لمعلمات رياض األطفال  2.1.4

 
فة الصفية، من حيث كيفية التعليم داخل الغرطفال األلى تعلم اا عالعامل األكثر تأثير تعدمما ال شك فيه أن ممارسة التدريس 

 اا والتي تم تصميمها والتحقق منها إحصائي، فقرة 18بحث في هذه الدراسة وقد اختار فريق الصغار. الطفال والتفاعل مع األ
الفقرات وقد تم إدراج . رياض األطفالالممارسات التعليمية ل، لقياس المجال الفرعي لمؤشر تحليل العوامل خالل تصميم من

، بحيث بسهولة أكثر مؤشر المركبلتفسير ال 4إلى  1األصلي من استخدام المقياس  تموكذلك . 1لمحددة في الملحق رقم ا
في  أداء المعلميناألفضل في نتيجة ( إلى ال4)رقم  ، وبحيث يشيرداء"األ"فشل في ( أضعف نقاط المؤشر وتعني 1رقم ) يشير

 الصف. 
. وتخلص رياض األطفالمعلمات داء جميع الممارسات التعليمية ألمستويات توسط م شرمؤلى إأدناه ( 1الشكل رقم )ويشير 

أداء قد كان و. اا أو متميزاا رضيفي غرفهم الصفية كان م رياض األطفالمعلمات من جميع %( 91.1أداء )الدراسة إلى أن 
. ومن جهة أخرى، على المؤشر%( 51.1%( إلى )1.51ما بين )هذا األداء  راوحياا حيث تمرضالمعلمات  %( من49.4)

من %( 7.9) ال يوجد سوىو. (4( إلى )1.51تراوح هذا األداء ما بين ) من المعلمات متميزاا حيث %(41.7)أداء  كان
 أو يحتجن إلى تحسين ممارساتهن الصفية. المعلمات اللواتي كان أداؤهن ضعيفاا 

 
 ليمية ألداء جميع معلمات رياض األطفال.متوسط مستويات الممارسات التع مؤشر(: 2الشكل رقم )

 
تبعاا للمقاييس التي تم تطويرها بناءا على جداا  جيدمعظم معلمات رياض األطفال في األردن  أن أداءوقد خلصت الدراسة إلى 

طنية المعايير الومعظم معلمات رياض األطفال في األردن حققن  أنأي . يةمواضيع التدريبالالمناهج الوطنية و معايير
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رياض األطفال التي شاركت  تدريب للعديد من برامج وفقاا " الطلبة تقييم" و" التنفيذ"و ،"التخطيط"الثالثة  الفرعية مجاالتتم وضع تصور أولي لل التصميم، بحسب  

 التي الممارسات من محددة مجموعة تمثل" الطلبة وتقييم والتنفيذ التخطيط“الفرعية  تكن مسميات التصور األولي لهذه المجاالت فيها معلمات رياض األطفال. ولكن لم
 اسة استخدامالذي تحقق من مواءمة معظم الفقرات مع جميع المجاالت الفرعية األصلية، فقد قرر فريق الدر العوامل لتحليل ونتيجة. تمت مالحظتها داخل الغرفة الصفية

  أكثر لتقديم وضوح أفضل. مسميات مالئمة
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. وهذا يعني أيضاا أن يةبرامج التدريبتم تدريبهن عليها من خالل الالتي تم تطويرها والتي منهجيات والممارسات من الواستخد
دوات األأكثر احتماال الستخدام  هن مرتفعة عالمات حصلن على  هنالك نسبة كبيرة من المعلمات اللواتييعني أيضا أن 

مستوى اإلنجاز في مهامهم راجعة لألطفال حول تغذية القديم الجديدة، وتالمهارات الرف ومعاالمتعددة لتعليم األطفال ال
فقرة من فقرات  18 أمثلة من. وما سبق ذكره هو فقط ثالثة لتسهيل تعلم األطفال الحياتيةاستخدام الخبرات ية، والتعلم

 الممارسات التعليمية التي تمت مالحظتها. 
 

 ألطفال مع األطفال. تفاعل معلمات رياض ا 1.1.4
( 1الصغيرة،  مجموعات العمل( 1 :تفاعل معلمات رياض األطفال مع األطفاللقياس فقرات محددة  خمسهناك 

كل طفل  مخاطبة( 5باحترام، واألطفال ( التفاعل مع 4الصور؛ حول القراءة أو حول األطفال سؤال ( 1القراءة لألطفال، 
كان في األردن من المعلمات  %(91.1) ،معلمات رياض األطفالأداء معظم أن ( أدناه 1)شكل رقم الويشير . 11باسمه

%( فقط من معلمات 9.8، وكانت )على التوالي%( 47.9%(، و )41.1بنسبة ) الطالبفي التفاعل مع مرضياا أو متميزاا 
  هذا الجانب.هن في تحسين مهاراترياض األطفال هن ممن يحتجن ل

 
 ات رياض األطفال مع األطفال(: تفاعل معلم1الشكل رقم )

 
 

معلمات أيضا إلى أن  يشيرإنه فهو مركب منفصل،  الغرف الصفية وبالرغم من أن مركب تفاعل المعلمات مع األطفال في 
 اا جيدغرف الصفية، وكان أداء غالبية المعلمات في الرياض األطفال في األردن يتبعن ممارسات جيدة في تفاعلهن مع األطفال 

  .مجالالي هذا ف
 

 . األركان التعليمية 1.1.4
في هذه  اتتمت مالحظة المعلمجميع الغرف الصفية لرياض األطفال. وقد ي فوتنظيمها تم تطوير األركان التعليمية 

قامت المعلمة بتنظيم األركان ( إذا 1لى سبيل المثال، الدراسة من حيث استخدام األركان التعليمية ألغراض التدريس. ع
قواعد استخدام لألطفال المعلمة  وضحت( إذا 1 غرفة الصفية وبيئتهابصورة تتناسب مع حجم الفي الغرف الصفية  iةالتعليمي

( 1)ويوضح الشكل رقم جموعات األدوات التعليمية. كانت األركان التعليمية ممتلئة باأللعاب وم( إذا 1 األركان التعليمية
تستخدم معظم معلمات ذكره بالنسبة للمركبين السابقين، وكما تم التعليمية.  ركانلأل المعلماتستخدام الجمالي المركب اإل

   .متميز في الغرف الصفيةمرض أو رياض األطفال في األردن األركان التعليمية بشكل 
 
 
 

                                                           
 

11
 في الغرفة الصفية تشير نتائج تحليل العوامل بشكل واضح إلى أنه يجب تصنيف هذه الفقرات الخمسة معاا كعامل منفصل من المؤشر المركب للممارسات التعليمية  
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 لألركان التعليميةات (: المركب اإلجمالي الستخدام المعلم1الشكل رقم )

 
 

مرٍض بنسبة  بشكلاألركان التعليمية في الغرف الصفية معلمات ال%( من 87.7) استخدم األطفال لدىومن جهة أخرى، 
أو  األطفال األركان التعليميةمعلمات رياض %( من 11.1) لم تستخدم%( بشكل متميز، بينما 56.6بنسبة ) ، و(11.1%)

 إلى تحسين. استخدمتها بشكل ضعيف ويحتاج 
 

كان  في الغرف الصفيةفي األردن أداء معظم معلمات رياض األطفال إلى أن الثالثة المذكورة أعاله وتشير جميع األشكال 
عام، هنالك حاجة لدعم أقل من وبشكل . األركان التعليميةالممارسات التعليمية، والتفاعل مع األطفال واستخدام جيداا من حيث 

%(، وذلك 11.1)ركان التعليمية والبالغة نسبة المعلمات المتعلقة باستخدام األ%( من معلمات رياض األطفال باستثناء 11)
ومن أجل توفير هذه المعلومات بالتفصيل، تم رصد متوسطات العالمات ة لدى المعلمات. عليميالتالممارسات بهدف تحسين 

 (. 7) رقم في الجدولالثالثة والثالثين التي تمت مالحظتها لكل من الممارسات 
 

 الثالثة والثالثين التي تمت مالحظتها )بحسب الترتيب( الممارساتدرجات (: متوسط 7الجدول رقم )
 

 )بحسب الترتيب(( 4-2من ) متوسط درجات الممارسات الثالثة والثالثين التي تمت مالحظتها

 المتوسط العدد 
االنحراف 
 المعياري

الترتيب
24 

 1 1.511 1.77 166 (1تقوم المعلمة بتسجيل حضور الطلبة وغيابهم )الفقرة 

 1 1.655 1.74 161 (4طلبة كتب المنهاج التفاعلي )الفقرة يمتلك ال

 1 1.719 1.71 161 (1تمتلك المعلمة الخطوط العريضة للمنهاج التفاعلي )الفقرة 

 4 1.567 1.66 167 (17تالحظ المعلمة أعمال الطلبة وتقدم لهم الدعم الالزم )الفقرة 

 5 1.575 1.66 167 (11تنادي المعلمة األطفال بأسمائهم )الفقرة 

 6 1.616 1.55 167 15(9تعطي المعلمة انتباهاا لسالمة الطلبة )الفقرة 

 7 1.611 1.51 167 (17تشجع المعلمة األطفال على التفاعل المبني على االحترام )الفقرة 
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 يعتمد الترتيب على متوسط العالمات   
15

 تخدام الطلبة للمواد داخل المدرسة كاستخدام المقصات واألقالم واالبتعاد عن الشبابيك والمواد الحادة تتضمن هذه الفقرة اس  
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 )بحسب الترتيب(( 4-2من ) متوسط درجات الممارسات الثالثة والثالثين التي تمت مالحظتها

 المتوسط العدد 
االنحراف 
 المعياري

الترتيب
24 

 8 1.641 1.51 161 (11)الفقرة بطريقة آمنة لألطفال  تستخدم المعلمة األدوات التعليمية

 معلمة أدوات متنوعة لتعليم الطلبة المهارات والمفاهيم الجديدة تستخدم ال
 16(14)الفقرة 

166 1.49 1.685 9 

 تقدم المعلمة مواد الرياضيات واألحرف والعلوم لصف رياض األطفال 
 (16)الفقرة 

166 1.49 1.641 11 

 11 1.771 1.47 161 (8تنظم المعلمة األلعاب واألدوات التعليمية في مكانها المناسب )الفقرة 

 11 1.711 1.47 167 17(11تستخدم المعلمة مواد ملموسة لتعزيز التعليم الفّعال )الفقرة 

 11 1.654 1.44 167 (11توجه المعلمة القوانين الصفية والتعليمات لألطفال بوضوح )الفقرة 

 14 1.688 1.44 166 (14تطلب المعلمة من الطلبة العمل بمجموعات صغيرة )الفقرة 

 15 1.816 1.41 167 18(6)الفقرة تنظم المعلمة األركان التعليمية 

 16 1.618 1.19 165 (5)الفقرة  تحاول المعلمة إبقاء الطلبة منشغلين باألنشطة التعليمية

 17 1.671 1.17 167 (18الوقت بشكل جيد وتنفذ جميع المهام المخطط لها )الفقرة المعلمة  تدير

 18 1.795 1.16 166 (7)الفقرة  ل قوانين األركان التعليميةتوضح المعلمة لألطفا

 19 1.717 1.15 167 (15)الفقرة  متشجع المعلمة األطفال على القيام بالتجارب باستخدام حواسه

 11 1.717 1.14 165 (19)الفقرة تنتقل المعلمة بين األنشطة بسالسة 

 11 1.814 1.11 161 (18تشارك المعلمة األطفال عند وقت اإلفطار )الفقرة 

 11 1.677 1.11 167 (11للعب الحر )الفقرة تعطي المعلمة لألطفال عدة أوقات 

 11 1.799 1.19 166 (11خارجية لألطفال )الفقرة تربط المعلمة األنشطة التعليمية مع الخبرات ال

 14 1.796 1.18 166 (11تناقش المعلمة األطفال حول المهام التي نفذوها )الفقرة 

 15 1.861 1.14 161 (15) الفقرة  تقرأ المعلمة الكتب والقصص لألطفال

 16 1.761 1.11 167 (11تقدم المعلمة لألطفال التغذية الراجعة حول مستوى إنجازهم للمهام )الفقرة 

 17 1.697 1.11 164 (11تتيح المعلمة لألطفال التعلم من خالل خبراتهم )الفقرة 
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 ل هو التعليم الذي يعتمد على المشاركة الفّعالة للطلبة مع المعلمة وعلى التعلم التلقائي التعليم الفّعا  
18

 يتم تنظيم األركان التعليمية بحسب الدليل  
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 )بحسب الترتيب(( 4-2من ) متوسط درجات الممارسات الثالثة والثالثين التي تمت مالحظتها

 المتوسط العدد 
االنحراف 
 المعياري

الترتيب
24 

 18 1.817 1.19 167 19(11ر من أداة تقييم داخل الغرفة الصفية )الفقرة تستخدم المعلمة أكث

 19 1.697 1.16 167 (19تراعي المعلمة الفروق الفردية عند القيام بالتعليم داخل الغرفة الصفية )الفقرة 

 11 1.878 1.11 167 (16تعطي المعلمة الطلبة الكتب لقراءتها أو للنظر إلى الصور داخلها )الفقرة 

 11 1.851 1.77 166 (11تتيح المعلمة للطلبة مجاالا لتقييم أعمال بعضهم البعض )الفقرة 

 11 1.181 1.61 157 (11)الفقرة داخل الغرفة الصفية تستخدم المعلمة الحاسوب في عملية التعليم 

 11 1.961 1.51 117 (1تنفذ المعلمة أنشطة مختلفة للطلبة من ذوي االحتياجات الخاصة )الفقرة 

 171                    العدد الحقيقي )بناءا على القوائم(                                                                     

 
( فما 1.5تشير هذه النتائج التفصيلية إلى أن الممارسات الثمانية التي حلت في الترتيب األول كانت بمستوى "متميز" بدرجة )

ينما كانت جميع الممارسات األخرى الخمسة والعشرين بمستوى "مرٍض". وتفيد قائمة الترتيب في تحديد أية ممارسات فوق، ب
 هي األكثر شيوعا أو تمارس بشكل أفضل في رياض األطفال، وأي الممارسات هي األقل. 

واستخدام  ،(فقرات 5تفاعل مع األطفال )(، والفقرة 18) التعليميةممارسات ي: الأتتم وصف المجاالت الفرعية سابقاا كما ي
 (. فقرات 1) األركان التعليمية

السبعة مستقلة  الفقراتهذه تعليمية لم يتم دمجها في المجاالت الفرعية حيث يشير تحليل العوامل إلى أن ممارسات  7هناك و
( أدناه 8)رقم الجدول فقرات في لتم إدراج هذه اومن جهة أخرى، . الفرعية األخرى المجاالتمن الفقرات أو عن غيرها 

  .إليهاللرجوع 
  : الفقرات المستقلة التي لم يتم تضمينها في المجاالت الفرعية8الجدول رقم 

 

 الفقرات التي تم استبعادها من مركب المجاالت الفرعية

 المتوسط العدد 
االنحراف 
 المعياري

 1.511 1.77 166 (1تقوم المعلمة بتسجيل حضور الطلبة وغيابهم ) الفقرة 

 1.616 1.55 167 ( 9تعطي المعلمة انتباهاا لسالمة الطلبة )الفقرة 

 1.814 1.11 161 (18تشارك المعلمة األطفال عند وقت اإلفطار )الفقرة 

 1.181 1.61 157 (11تستخدم المعلمة الحاسوب في عملية التعليم داخل الغرفة الصفية )الفقرة 

 1.961 1.51 117 (1لفة للطلبة من ذوي االحتياجات الخاصة )الفقرة تنفذ المعلمة أنشطة مخت

 1.719 1.71 161 (1تمتلك المعلمة الخطوط العريضة للمنهاج التفاعلي ) الفقرة 

 1.655 1.74 161 ( 4يمتلك الطلبة كتب المنهاج التفاعلي )الفقرة 

 
 

 العوامل المتعلقة بالممارسات التعليمية       4.1
"مرضية أو متميزة" رياض األطفال قد تراوحت بين  لمعلماتالمالحظة الصفية إلى أن الممارسات التعليمية تشير نتائج 

في السنوات مات لمعلبها ا تالتي التحقية: هل يرتبط هذا األداء الجيد بالبرامج التدريبية بشكل عام، مما يطرح األسئلة اآلت
للبرامج  ما اآلثار المتراكمةكافئة من حيث فعالية ترجمتها إلى الممارسات الجيدة؟ ؟ هل تعد البرامج التدريبية متالقليلة الماضية
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 تشمل األدوات التقييمية استخدام قوائم التحقق أو نماذج التقييم أو أوراق العمل   
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عوامل مشاركة  ، تم اختبارهذه األسئلة ولإلجابة عن؟ إذا التحقت المعلمات بعدة برامج تدريبية متنوعةالتدريبية المتعددة 
 هذه العوامل ونتائجها.  المتنوعة وتم تقديم تقرير حول تحليل المعلمات في البرامج التدريبية

 
 التدريب والممارسات التعليمية  2.1.4

فقد اختارت المعلمات المشاركة في خمسة  الخصائص العامة لمعلمات رياض األطفال، وكما تمت اإلشارة إليه في
المعلمات في البرامج الخمس جميعها، بينما لم تشارك بعض  ، حيث شاركت بعض المعلمات فيبرامج تدريبية رئيسية مختلفة

 اثنين أو ثالثة أو أربعة برامج تدريبية. ، وشاركت بعضهن في أي من هذه البرامج
 

 ( أعداد المعلمات المشاركات في كل من هذه البرامج التدريبية الخمسة: 9ويوضح الجدول رقم )
 
 تدريبية الخمسة(: أعداد المعلمات المشاركات في كل من البرامج ال3الجدول رقم )                     
 

 البرامج التدريبية
عدد ونسبة المعلمات المشاركات 

 في البرامج التدريبية
عدد ونسبة المعلمات غير 

 المشاركات في البرامج التدريبية
العدد الكلي للمعلمات 

 في عينة الدراسة

 167 11 %(11.6)  116 %(88.4) برنامج المنهاج الوطني  

 Wisconsin    (77.1)% 116 (11.8)% 61 167برنامج 

 Kidsmart (51.1)% 141 (46.8)% 145 167برنامج 

 167 61 %(11.8) 116 %(77.1) برنامج حكايات سمسم

 167 111 %(41.1)  157 %(58.8) التوعية الوالديةبرنامج 

 
، ج الوطنياالمنه برنامج هوالتحاقاا من قبل معلمات رياض األطفال  األكثر يبرنامج التدريباليتضح من الجدول أعاله أن 

حكايات امج نوبر Wisconsinأما بالنسبة لبرنامج . بهذا البرنامجفي عينة الدراسة  من المعلمات %(88.4حيث التحقت )
 المعلمات،كثر من نصف أ . ومن جهة أخرى، فقد شاركت11%( من معلمات رياض األطفال77.1)به  ت، فقد التحقسمسم

مشاركة أولياء األمور امج في برنمن المعلمات %( 58.8حوالي )شاركت و،  Kidsmartفي برنامج ،%(51.1حوالي )
وصل بعضها إلى خمسة برامج. في عدة برامج تدريبية معلمات رياض األطفال  في رياض األطفال. وبشكل عام، فقد التحقت

المذكورة ية برامج التدريبالمن  أربعة أو خمسةفي  (161) ات رياض األطفال، حواليالغالبية العظمى من معلموقد شاركت 
(، 9البرامج التدريبية )انظر الجدول هذه أي من في العينة ( من معلمات رياض األطفال في 17)سوى  ، بينما لم تشاركأعاله

اللواتي التحقن بالبرامج  اتجيد من حيث عدد المعلمالقول أن معلمات رياض األطفال قد حصلن على تدريب  ويمكن
  التدريبية.

 
آثار إيجابية على ة أيية برامج التدريبالمعلمات في المشاركة ل( هل 1: الهامة يةتاآل وكذلك، فقد تم توجيه بعض األسئلة

أو قيمة مضافة ية أية برامج التدريبالمشاركة في المزيد من لل( هل 1رياض األطفال؟ فوف صفي ات ممارسات المعلم
من البرامج التدريبية لها األثر  ( أي1علمات في صفوف رياض األطفال؟ ممارسات المأثير إيجابي على تراكمية ذات ت

أعاله )إن المذكورة اآلثار هل ألي من  (4ممارسات المعلمات في صفوف رياض األطفال؟ )إن وجدت( اإليجابي األكبر 
كل ليالت من خالل دراسة تم البدء بالتح لإلجابة على هذه األسئلة،د التحكم بخصائص المعلمات؟. وبعأهمية كبيرة وجدت( 

التي عدد البرامج التدريبية برنامج تدريبي التحقت به المعلمات مقابل مؤشر الممارسات التعليمية الجيدة للمعلمات، ومن ثم 
 .ت بها المعلمات مقابل نفس المؤشرشارك

 
المعلمات في صفوف رياض ، أثراا كبيرا على ممارسات ، كالا على حدةجميع البرامجل( أدناه أن 11الجدول )ويوضح 

في ت المعلمة في برنامج المنهاج الوطني، يكون لديها على سبيل المثال، إذا شارك. الرعاية الوالديةبرنامج  باستثناء األطفال
المعلمات اللواتي لم يشاركن في البرنامج، حيث بلغ " من عليمية الجيدةممارسة التال"في مؤشر نقطة أعلى ( 1،11)المتوسط 

أفضل ، مما يشير كذلك إلى أن أداء المعلمات المشاركات في برنامج المنهاج الوطني %(11)فرق أكثر قليال من ذا الحجم ه
 التي تم مالحظتها من المعلمات اللواتي لم يشاركن في هذا البرنامج. ٪ في الممارسات التعليمية 11بنسبة 
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  كال البرنامجين متساوية، فإنه ليس بالضرورة أن تكون المتدربات من المعلمات نفسهن.   ركة فيمن الجدير بالذكر أنه بالرغم من أن نسبة المشا  
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 تعليمية لمعلمات رياض األطفالأثر البرامج التدريبية على الممارسات ال(: 20الجدول )
 

المشاركة أو عدم المشاركة في البرامج 
 التدريبية

متوسط 
 المشاركة

متوسط عدم 
 المشاركة

متوسط 
 الفرق

 Pقيمة 

 1.111 1.11 1.14 1.16 برنامج المنهاج الوطني  

 Wisconsin    1.17 1.16 1.11 1.116برنامج 

 Kidsmart 1.41 1.11 1.11 1.111برنامج 

 1.118 1.16 1.11 1.16 برنامج حكايات سمسم

 1.114 1.11 1.16 1.16 الرعاية الوالديةبرنامج 

 ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق 1.81 عدم المشاركة في أي برنامج تدريبي

 
ت ث الممارسايأفضل من حWisconsin (1.11 )فقد كان أداء المعلمات اللواتي شاركن في برنامج وباإلضافة إلى ذلك، 

 Kidsmart. أما بالنسبة لبرنامجي ٪ من حيث الحجم(6.7) من المعلمات اللواتي لم يشاركن في ذلك البرنامجلتعليمية ا
(، أي حوالي 1.11)ها عدم وأالمشاركة  من حيثفي الممارسات التعليمية اإليجابية بلغت الفروقات فقد سمسم، حكايات و
 يث الحجم على التوالي.%( من ح5.1الي )( أي حو1.16، و)حيث الحجم%( من 6.1)
 

 فيما إذاوهنا يبرز التساؤل . لرياض األطفال متعددةالية برامج التدريبالفي ات معظم المعلمت شاركوكما يتضح مما سبق، فقد 
رامج بالتحاقهن ببعد  رياض األطفالفي صفوف للمعلمات هناك أي آثار تدريجية إيجابية على الممارسات التعليمية  تكان

التي البرامج التدريبية بحسب حصائية اإل تدالالالذات ات فروقاللتحديد  ANOVAوقد تم استخدام اختبار تدريبية أكثر. 
مؤشر الممارسات التعليمية في لفرق الكبير الوحيد في اإلى أن  اآلتي( 11)رقم الجدول ويشير . 11شاركت بها المعلمات

المشاركات في برنامج تدريبي والمعلمات  المشاركات في البرامج التدريبية لرياض األطفالالمعلمات غير بين رياض األطفال 
وعالوة على ذلك، تم  المؤشر.عالمات داللة إحصائية في متوسط أية فروقات ذات  ثنائيةولم تظهر أية اختبارات . واحد

ال يوجد لها أية "تأثيرات وجد أنه ها المعلمات، حيث التي التحقت ب يةبرامج التدريبالجميع عبر  الثنائيةات اختبار الفروق
غرف تحسين الممارسات التعليمية في السابقاا حول التحقت به المعلمات إضافي  يبرنامج تدريبألي  أو قيمة مضافة" إيجابية
تدريب ال د أول بعإضافي  يإلى أن أي برنامج تدريب، مما يشير جدولتي تمت مالحظتها في الالفروق الوقد كانت . الصفية

 رياض األطفال. فوف التي تمت مالحظتها في صممارسات التعليمية لل" إيجابيةتأثيرات "أو يقدم أي قيمة مضافة 
 

                                                               تحليل التباين األحادي وداللة الفروق بين المتوسطات(: اختبار 22جدول رقم )
 التي شاركت فيها المعلماتعدد البرامج التدريبية بحسب 

عدد البرامج 
التدريبية التي 

 شاركت بها المعلمات

عدد المعلمات 
 المشاركات

مؤشر  عالمات متوسط 
الممارسات التعليمية في رياض 

األطفال بحسب عدد البرامج 
 التدريبية التي تم االلتحاق بها

بين الفروقات 
بحسب عدد  المتوسطات

مج التدريبية التي تم البرا
 االلتحاق بها

االنحراف 
 المعياري

 1.71  1.81 17 %(6.4) عدم المشاركة 1

 1.17 *1.55 1.16 17 %(6.4) برنامج واحد 1

 1.46 1.18- 1.18 11 %(8.1) برنامجان 1

 1.48 1.11- 1.15 47 %(17.6) ثالثة برامج  1

 1.51 1.11 1.16 75 %(18.1) برامج 4

 1.49 1.16 1.41 86 %(11.1) برامج  5

 157             العدد الكلي للمعلمات    

  (α = 1.11) اا عندل إحصائياد* 
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الختبار المستويات المرتفعة للمقارنات الزوجية المتعددة لتحديد فيما إذا كانت هنالك أي أثر  Post Hoc Tukeyمع اختبار  ANOVAاستخدم فريق الدراسة اختبار   

أكثر. وقد وجد الفرق الوحيد بين المعلمات اللواتي لم يشاركن في أي برنامج تدريبي وبين  لى الممارسات التعليمية عند االلتحاق ببرامج تدريبيةع داللة إحصائيةذو 
ت التي يمكن مالحظتها في الجدول أية فروقات ذات دالالت احصائية. لذا، تعد الفروقا ثنائيةالمعلمات اللواتي شاركن في برنامج تدريبي واحد. ولم تظهر أية اختبارات 

" متزايدة تأثيرات " . ويشير هذا إلى أن البرامج التدريبية التي يتم االلتحاق بها بعد االلتحاق بأول تدريب ال تقدم أية قيمة مضافةنتيجة ألخطاء المعاينة" تبايناا أحادياا" 
                    للممارسات التعليمية التي تمت مالحظتها في صفوف رياض األطفال. 
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 بحسب الوضع الوظيفي، وسنوات الخبرة، والمؤهل التربوي  الجيدةمؤشر الممارسات التعليمية  1.1.4
الفروقات في مركبات تم فحص  ، فقداتبحسب مؤشر خصائص المعلم الجيدةالممارسات التعليمية  فحصوبهدف 

والمعلمات  دائمات اللواتي يعملن بعقد تعليمية بين المعلموالتفاعل االجتماعي واألركان ال الجيدةؤشر الممارسات التعليمية م
( 11-5)واللواتي لديهن خبرة من سنوات،  5أقل من لديهن سنوات خبرة ، وبين المعلمات اللواتي اللواتي يعملن بعقد مؤقت

المعلمات اللواتي يعملن مقارنة وبالنسبة ل. اتمستويات تأهيل المعلم، وبين سنوات 11أكثر من لواتي لديهن خبرة وات، والسن
حصلن في  أن المعلمات اللواتي يعملن بعقد دائم (،11)بعقد دائم والمعلمات اللواتي يعملن بعقد مؤقت، يشير الجدول رقم 

والتفاعل االجتماعي أعلى من تلك  في رياض األطفال الجيدةالممارسات التعليمية مركبة في مؤشر عالمات المتوسط على 
 العالمات التي حصلت عليها المعلمات اللواتي يعملن بعقد مؤقت. 

المعلمات اللواتي يعملن بعقد دائم ومن جهة أخرى، أشارت النتائج إلى أنه ال يوجد أية فروقات ذات داللة إحصائية بين 
للمعلمات اللواتي يعملن بعقد دائم  العالماتوبلغ متوسط لواتي يعملن بعقد مؤقت بالنسبة لعامل األركان التعليمية. والمعلمات ال

(، حيث 1.96)مؤقت  متوسط العالمات للمعلمات اللواتي يعملن بعقد بينما بلغ( 1.16) الجيدةالممارسات التعليمية في مؤشر 
أما بالنسبة للتفاعل  .العالمات لصالح المعلمات اللواتي يعملن بعقد دائم%( في مركب 11حوالي )تبلغ نسبة الفرق 

( بينما بلغ متوسط العالمات للمعلمات اللواتي 1.19)االجتماعي، فقد بلغ متوسط العالمات للمعلمات اللواتي يعملن بعقد دائم 
 . ح المعلمات اللواتي يعملن بعقد دائمفي هذا المركب لصال%( 11(، أي أن نسبة الفرق حوالي )1.11) يعملن بعقد مؤقت

 

بحسب خصائص المعلمات                          لجيدة (: متوسط الفروقات في مؤشر الممارسات التعليمية ا21الجدول رقم )
 )مؤشر الممارسات التعليمية السليمة، والتفاعل االجتماعي، واألركان التعليمية(

 الوضع الوظيفي للمعلمة                                                

 Pقيمة  االنحراف المعياري المتوسط  

 مؤشر الممارسات التعليمية الجيدة
 1.111 1.491 1.16 عقد مؤقت

  1.671 1.96 عقد دائم

 التفاعل االجتماعي
 1.114 1.518 1.19 عقد مؤقت

  1.691 1.11 عقد دائم

 األركان التعليمية
 1.111 1.715 1.41 عقد مؤقت

  1.711 1.11 عقد دائم

 
مختلفة، لم يكن هنالك أية التعليمية السليمة للمعلمات اللواتي لديهن سنوات خبرة  وعند فحص عالمات مؤشر الممارسات
طلبة، مات في مجال الممارسات التعليمية، والتفاعل االجتماعي مع البين المعل الجيدةفروقات كبيرة في الممارسات التعليمية 

في صفوف رياض األطفال اللواتي لديهن سنوات خبرة مختلفة المعلمات واستخدام األركان التعليمية، مما يشير إلى أن أداء 
ضمن المعلمات اللواتي يحملن  نفسها نتيجةللوقد تم التوصل بالنسبة لجميع الممارسات التعليمية التي تمت مالحظتها.  هو نفسه

شهادة أسوأ من أداء المعلمات اللواتي يحملن ث لم يكن أداء المعلمات اللواتي يحملن شهادة الدبلوم مؤهالت علمية مختلفة؛ حي
البكالوريوس، ولم يكن أداء المعلمات اللواتي يحملن شهادة البكالوريوس أسوأ من أداء المعلمات اللواتي يحملن شهادة 

ن المعلمات اللواتي يحملن مؤهالت علمية وبين المعلمات اللواتي لم يكن هنالك أية فروق كبيرة بيماجستير. إضافةا لذلك، ال
متقارباا في جميع الممارسات التعليمية التي كان  معلمات رياض األطفال أداء . أي أنه يمكن القول أنيحملن مؤهالت تربوية

حصلن عليها  التربوية التياالختالف في سنوات الخبرة ومستويات المؤهالت األكاديمية أو تمت مالحظتها بغض النظر عن 
 قبل االلتحاق بالخدمة.

 
بحسب موقع بحسب خصائص المدرسة، تم فحص متوسط المركبات الثالثة  الجيدةيمية وعند فحص مؤشر الممارسات التعل

هي: و (، فلم يكن هنالك أية فروقات في المجاالت الفرعية الثالث11المدرسة والمستوى التعليمي. وكما يشير الجدول رقم )
الممارسات التعليمية الجيدة، والتفاعل االجتماعي، واستخدام األركان التعليمية بين المعلمات في المدن وفي الريف )ال يوجد 

 أية فروقات ذات دالالت إحصائية(. 
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 بحسب خصائص المدرسة  الجيدة متوسط مؤشر الممارسات التعليمية(: 21الجدول رقم )
 الدراسية()موقع المدرسة والمرحلة 

 Pقيمة  االنحراف المعياري المتوسط الموقع 

 مؤشر الممارسات التعليمية السليمة
 1.715 1.57 1.14 الريف

  1.49 1.11 المدن

 التفاعل االجتماعي
 1.618 1.61 1.18 الريف

  1.51 1.15 المدن

 األركان التعليمية
 1.115 1.81 1.11 الريف

  1.66 1.45 المدن

 Pقيمة  االنحراف المعياري المتوسط رسةنوع المد 

 مؤشر الممارسات التعليمية السليمة

 1.571 1.51 1.11 أساسية

  1.51 1.11 ثانوية

  - 1.81 رياض أطفال

 التفاعل االجتماعي

 1.711 1.56 1.16 أساسية

  1.55 1.16 ثانوية

  - 1.81 رياض أطفال

 األركان التعليمية

 1.151 1.74 1.15 أساسية

  1.71 1.47 ثانوية

  - 1.67 رياض أطفال

 Pقيمة  االنحراف المعياري المتوسط اإلقليم 

 مؤشر الممارسات التعليمية السليمة

 *1.111 1.41 1.51 إقليم الجنوب

 1.57 1.16 إقليم الشمال

 1.51 1.11 إقليم الوسط

 التفاعل االجتماعي

 *1.111 1.47 1.56 إقليم الجنوب

 1.61 1.16 ليم الشمالإق

 1.54 1.11 إقليم الوسط

 األركان التعليمية

 *1.111 1.59 1.58 إقليم الجنوب

 1.85 1.19 إقليم الشمال

 1.68 1.17 إقليم الوسط
 (α =1.11) * دال إحصائياا عند

 
نالك أية فروقات ذات داللة إحصائية وقد وجد فريق الدراسة النتيجة ذاتها بحسب المراحل الدراسية للمدارس، حيث لم يكن ه

في المجاالت الفرعية الثالثة بين المدارس األساسية والثانوية ورياض األطفال. ومن جهة أخرى، عند فحص عالمات مؤشر 
 الممارسات التعليمية الجيدة في المدارس بحسب أقاليم الشمال والوسط والجنوب، فقد وجد فريق الدراسة أن المعلمات في إقليم

الجنوب قد حصلن على عالمات أعلى في هذا المركب بالنسبة للمجاالت الفرعية الثالث للممارسات الصفية السليمة من 
 المعلمات في إقليمي الوسط والشمال. 

 

 تصورات المعلمات 4.4
بالبرامج التدريبية ل اللتحاق معلمات رياض األطفاالمرتفع  مستوىفقد كان لل، في هذا التقرير سابقاا  كما تمت اإلشارة إليه

من أجل التحقق من صحة العالقة بين و. الغرف الصفيةعلمات في التعليمي للمداء األلى عاا أثرالخاصة برياض األطفال 
رضاهم عن برامج التدريب لمعرفة مدى لبرامج التدريبية ات حول اصورات المعلمتم فحص ت ة،ات التعليميممارسالالتدريب و
 خالل التدريب.ءة التي يكسبونها وعن الكفاالمختلفة 
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 ول التدريبتصورات المعلمات ح 2.4.4
كان المجال الفرعي . سؤاالا  (11) مجالين فرعيين من خالل اإلجابة عنحول عن آرائهن رياض األطفال عّبرت معلمات 

واألعداد  دريب بما في ذلك أهميتهنوعية التبينما كان المجال الفرعي الثاني حول  ،هومواردالتدريب وحالته مكان األول حول 
 بشكل منفصل.ين فرعيمجالين ال. وتمت مناقشة هذين الله وتنظيمه
توقيت التدريب ومكانه، مكان التدريب وحالته وموارده بما في ذلك  ات حولأربعة أسئلة محددة لقياس تصور المعلمتم طرح 
( 4ية مدة الزمنالتدريب وال( توقيت 1ه ومرافقمكان التدريب  (1و هومواده ( معدات التدريب وأدوات1وجه التحديد، أي على 

معرفة الحالة العامة للتدريب ل( 1-1ما بين ) الذي تراوح مركبعالمات المتوسط تم تطوير  وقدلنقل. التدريب ووسائل اموقع 
إلى  1نما تشير العالمة ه، بيومواردالتدريب وحالته  مكانالرضا عن يات مستوإلى أعلى  1، حيث تشير العالمة والموارد

   .عدم الرضا على اإلطالق
 

 (: رضا المعلمات عن مكان التدريب وحالته وموارده24الجدول رقم )
 

 البرنامج 
 الجودة حالة التدريب وموارده

 المتوسط
االنحراف 
 المعياري

 المتوسط
االنحراف 
 المعياري

 1.61 1.51 1.81 1.15 برنامج المنهاج الوطني  

 Wisconsin    1.78 1.87 1.41 1.65برنامج 

 Kidsmart 1.15 1.78 1.49 1.69برنامج 

 1.51 1.61 1.71 1.14 برنامج حكايات سمسم

 1.71 1.45 1.79 1.11 برنامج مشاركة أولياء األمور في رياض األطفال

 
بين  هومواردته وحال تدريبال أفضل مرافق حصل على( أن برنامج التدريب سمسم نيالعمودين األول) (14الجدول )ويشير  

،  Wisconsin وكان أقل برنامج في مجال مرافق التدريب وحالته وموارده هو برنامج جميع البرامج التدريبية الخمسة.
 خرى في الوسط.وكانت البرامج التدريبية األ

هذه األسئلة حول وكانت  .امج التدريبيةللبررتياحهم حول اأسئلة ثمانية  عنعلمات ت الم، أجابيةبرامج التدريباللتقييم نوعية و
تطوير  م. وتوقيمة التطبيق العملي في الصفوف وغيرهاات حتياجات المعلمومدى ارتباط التدريب باتدريب لإعداد المدربين ل

إلى عدم الرضا على  1إلى أعلى مستويات الرضا، بينما تشير العالمة  1، حيث تشير العالمة (1إلى  1من المقياس )نفس 
وتراوحت . ن بهاشاركية التي برامج التدريبالعن شعرن بالرضا يوكانت المعلمات بشكل عام  .)غير راض بشدة(اإلطالق

هذا يؤكد مرة أخرى أن و. ، وهو مستوى مرتفع بشكل عام(1.61إلى )( 1.41) منالرضا عن التدريب عالمات المركب 
أي شاركت المعلمة في إذا و. بحسب رأي المعلماتقيمة جيدة للتعلم  جميع البرامج التدريبية، بغض النظر عن أي منها، تقدم

المهارات ومن المحتمل أن تقوم بنقل هذه فإنها سوف تتعلم من هذه البرامج التدريبية ، ية التي يتم تقديمهاالتدريبالبرامج من 
 Wisconsinأعلى مرتبة وكان برنامج التدريبي في سمسم حكايات امج نبرفقد كان . ومع ذلك، الغرفة الصفيةالمكتسبة إلى 

قد ، وWisconsin وبرنامج سمسمحكايات  امجنبين بروكان الفرق الكلي.  اتمستوى رضا المعلمبالنسبة لمرتبة أدنى في 
 داللة إحصائية. يعد ذو٪، والذي 9جودة التدريب حوالي ات المعلمات حول تصوربلغ الفرق في 

محددة ال الفقراتبشأن جميع العالمات لتصورات المعلمات حددة، من أجل إظهار متوسط مالسئلة حول األتحليل التفاصيل تم 
 "، بينما تعنيغير مرٍض (، "1.5) أقل منخاصة التي منخفضة، العالمات المتوسط  وتعني(. 15)كما وردت في الجدول 

صلت تصورات معلمات رياض األطفال (، "مرض جداا". على سبيل المثال، فقد ح1.5متوسط العالمات المرتفعة، أكثر من )
حول وقت التدريب ومكانه على أقل العالمات، حيث أن ليس جميع المعلمات راضيات حول وقت التدريب ومكانه، مما يشير 

                               إلى ضرورة البحث في أسباب عدم الرضا. ومن جهة أخرى، فقد كانت متوسطات العالمات الكلية المرتفعة حول جميع
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                                                                      رضا المعلمات حول البرامج التدريبية من حيث :(24الجدول )
 قيمة التطبيق العملي داخل الغرفة الصفية( االرتباط بالحاجات التدريبية للمعلمات،) إعداد المدربين، 

 برنامج           
Wisconsin 

برنامج المنهاج 
 الوطني

برنامج 
KidSmart 

برنامج التوعية 
 الوالدية

برنامج حكايات 
 سمسم

 المتوسط 
االنحراف 
 المعياري

 المتوسط
االنحراف 
 المعياري

 المتوسط
االنحراف 
 المعياري

 المتوسط
االنحراف 
 المعياري

 المتوسط
االنحراف 
 المعياري

يتوفر في مكان  جميع 
دوات التدريبية المواد واأل

الالزمة لتنفيذ التدريب 
)كالطابعة والمواد 

 التعليمية(

1.11 1.91 1.11 1.79 1.46 1.79 1.16 1.79 1.51 1.71 

حجم الغرفة وإضاءتها 
 مناسبوسعتها 

1.99 1.15 1.19 1.89 1.16 1.81 1.16 1.81 1.45 1.75 

الوقت مناسب لتقديم 
 التدريب

1.19 1.11 1.76 1.11 1.79 1.11 1.11 1.11 1.19 .1.11 

 المحتوى التدريبي مناسب
 للحاجات التدريبية

1.41 1.76 1.48 1.71 1.19 1.81 1.19 1.81 1.57 1.65 

قدم التدريب المفاهيم 
النظرية المرتبطة بتعليم 

 الطفولة المبكرة
1.46 1.67 1.51 1.71 1.51 1.71 1.47 1.76 1.56 1.65 

قدم التدريب معلومات 
ت عملية وذات ومقترحا

فائدة يمكن تنفيذها داخل 
 الغرفة الصفية.

1.41 1.76 1.51 1.66 1.49 1.78 1.45 1.75 1.61 1.61 

كان الميسر مدرباا تدريباا 
 جيدا وكافياا لتنفيذ التدريب

1.41 1.79 1.51 1.69 1.51 1.79 1.48 1.75 1.61 1.66 

قدم الميسر مجموعة من 
أهداف التدريب في بداية 

 ريبالتد
1.44 1.78 1.51 1.69 1.51 1.75 1.47 1.71 1.61 1.55 

قام المدرب بتقييم معارف 
 المشاركين ومهاراتهم

1.18 1.75 1.51 1.68 1.49 1.75 1.45 1.75 1.61 1.57 

شجع المدرب المشاركين 
على مشاركة اآلخرين 

 بخبراتهم العملية
1.41 1.79 1.51 1.69 1.57 1.71 1.48 1.75 1.66 1.55 

استخدم المدربون 
استراتيجيات متنوعة من 

أجل توضيح المفاهيم التي 
 تتم مناقشتها

1.16 1.81 1.47 1.71 1.51 1.76 1.45 1.77 1.64 1.58 

 
ارتباط المحتوى بالحاجات التدريبية"، و"تعلم المفاهيم النظرية"، و "مشاركة الخبرات “البرامج التدريبية حول فقرات 

 م فقد كانت تصورات المعلمات حول التدريب إيجابية.    العملية". وبشكل عا
 
 الكفايات التعلمية  1.4.4 

بعد اكتسبنها  التيكفاءات بال قياس كيفية تقييم المعلمات لثقتهنالبرامج التدريبية، تم  كجزء من تصورات المعلمات حول
هذه بفرعية محددة لقياس مستوى ثقة المعلمات  ستة مجاالت اإلدراكاتوقد تضمنت أداة ، معينة برامج تدريبيةالتحاقهن ب

لمعلمات رياض األطفال"، إعداد وزارة التربية والتعليم  تحديد البرامج التدريبية"  ، أنظرللكفاءات المحددةبالنسبة ) .الكفاءات
إلى تغطية ة الخمسة هدف كل من البرامج التدريبيتو( في الملحق رقم ........(. ERSPبرنامج دعم تطوير التعليم )من خالل 
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"التنفيذ"، و "التخطيط"،و"المعارف المتخصصة"، و: "المعارف العامة"، 11ةتيالستة اآل واحدة أو أكثر من المجاالت
يغطي برنامج المنهاج الوطني جميع المجاالت الفرعية، بينما يغطي برنامج  و"المهنية". على سبيل المثال، تقييم"،"الو

KIDSMART و"التنفيذ".  "المعارف العامة" قط، وهمامجالين فرعيين ف 
 

، بينما تعني اكتسبنها بالكفاءات التيعال لثقة المعلمات  ( وجود مستوى1) عالمة ، حيث تعني(1-1وتم تطوير مقياس من )
في اكتسبنها  للكفاءات التي تقييم معلمات رياض األطفال عالماتجمع محصلة  وتم عدم وجود ثقة على اإلطالق. (1) عالمة

المركب، تم  وبناءا على طبيعة توزيع الكفاءات.هذه لالمعلمات لقياس تقييم  الكليةالعالمات  احتسابتم  العالمات حيثمركب 
  الكفاءات.ية لتحديد معايير تقييم المعلمات لهذه تتوظيف المعايير اآل

 

Summated Composite intervals 
 فئات العالمات المركبة

0≤0.4 0.4≤2.4 2.4≤1.4 1.4≤1 

 ثقة عالية ثقة متوسطة ثقة قليلة ال يوجد ثقة معنى الفئة

 
التي  للكفاءاتفي المجاالت الفرعية  (، هنالك ثقة كبيرة لدى معلمات رياض األطفال16الجدول ) كما تمت اإلشارة إليه في

ه وال يبدو التباين كبيراا حيث أن. الكاملةفاءة أو أكثر في مستوى الك 1.6حيث وصلت عالمات المركب الكلية إلى اكتسبنها، 
في المجاالت الفرعية التي تم قياسها والتي تم تدريبهن عليها في مختلف تشعرن بالثقة حول كفاءتهن  من الواضح أن المعلمات

 البرامج التدريبية. 
 

 ةمعينرامج تدريبية بعد التحاقهن بب (: ثقة المعلمات حول الكفايات التي اكتسبنها25جدول رقم )
 

البرامج 
 التدريبية

 المعارف العامة
المعارف 
 المتخصصة

 المهنية التقييم التنفيذ التخطيط
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هاج برنامج المن 
 الوطني 

1.67 1.19 1.64 1.16 1.79 1.19 1.81 1.17 1.75 1.41 1.86 1.18 

Wisconsin    1.81 1.16 - - - - 1.74 1.46 - - - - 

Kidsmart 1.79 1.16 1.68 1.15 1.81 1.41 1.81 1.11 1.71 1.48 1.86 1.14 

برنامج حكايات 
 سمسم

1.81 1.11 1.61 1.46 - - 1.81 1.11 - - 1.85 1.19 

برنامج مشاركة 
أولياء األمور 
في رياض 

 األطفال

1.79 1.11 1.71 1.45   1.81 1.16 1.87 1.14 - - 

           .إلى أن المجاالت الفرعية ال يغطيها التدريبتشير الخاليا الفارغة  مالحظة:

 
فال، بعد أن تم تدريبهن، نجاحاا يحتفى التي تشعر بها  معلمات رياض األطيعد المستوى المرتفع لثقة المعلمات أو الكفاءات 

للخصائص وأكثر امتالكاا المساواة بين جميع األطفال دون تمييز، المعلمات أكثر اهتماماا ب ، حيث أنه من المتوقع أن تكونبه
العلمية، النقد، والمرونة، والنزاهة وتقبل تحمل المسؤولية، و، والمودة ، والصبر،مثل العطفمع األطفال تعامل الالزمة لل

، والوعي الذاتي، وتحقيق الذات(، واالنتباه إلى االحتياجات المادية والنفسية لألطفال، واستخدام استراتيجيات خصوصيةوال
جميع حول  رياض األطفالج امنهلكامل للمحتوى التعليمي الفهم تبني الالتدريس المناسبة لتدريس مختلف المواضيع، و

 .المواضيع

 
                                                           

 ال تتشابه مجموعة الفقرات التي تكّون المجاالت من حيث العدد والمحتوى بناءا على البرنامج التدريبي.   11
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 مات  حول الحاجة إلى التدريب مستقبالا تصورات المعل 1.4.4
ة الدراسة عينات رياض األطفال في طلب من جميع معلمتم ال ،رياض األطفالمعلمات  من أجل التخطيط لتدريب

التعليمية التعلمية في الخبرات المتعلقة بمحددة المتخصص من المجاالت التدريبية  مجال (14)في  حاجاتهن تعبير عنال
يوجد حاجة ( )حاجة على اإلطالق، يوجد ( ال 1) كما يلي( خيارات للمعلمات حول احتياجاتهن 1 تحديدتم و. رياض األطفال
إلى كيفية تعبير المعلمات حول احتياجاتهن في ( 4)رقم لرسم البياني ويشير ا .يوجد حاجة بشكل مرتفع( 1)وبشكل معتدل 

، للتدريب "ال حاجة على اإلطالق"من المعلمات أنه  (%46.8) عالمة، حيث أعربت( 14مركب العالمات المكون من )
العديد من المواضيع كبيرة إلى بحاجة  نأنه( فقط من المعلمات %11.7ت )عربأالغالبية الكبرى للمعلمات، بينما تمثل وهذه 
بية بشكل تهن إلى هذه المواضيع التدريحاجمن المعلمات عن ( %41.5ت )أعرببينما ، مدرجةاألربعة عشر ال يةالتدريب

 معتدل. 
 (: الحاجات التدريبية التي أعربت عنها المعلمات4الشكل )

 
 

( في القائمة هي األقل 11، 11، 5، فقد كانت المواضيع التدريبية ذوات األرقام )(17وكما تمت اإلشارة إليه في جدول )
مشاركة  (1 مة في غرف رياض األطفال،( قضايا السال1في رياض األطفال،  للطلبة( إعداد البيئة المادية 1، وهي: طلباا 

   األطفال وأنشطتهم. رياض أولياء األمور في برامج

   
 تصورات المعلمات حول حاجاتهن التدريبية في مجال الخبرات التعليمية والتعلمية في رياض األطفال :(27الجدول رقم )

 الحاجات التدريبية
ال يوجد حاجة على 

 اإلطالق
يوجد حاجة بشكل 

 معتدل
يوجد حاجة بشكل 

 مرتفع
 %18.1 %11.1 %51.5 االجتماعية واالنفعالية للطلبة في رياض األطفال الخصائص  .1

 %11.9 %19.9 %57.1 للطلبة في رياض األطفالالخصائص الحركية والبدنية  .1

 %17.1 %11.1 %51.7 للطلبة في رياض األطفالالخصائص المعرفية  .1

 %14.1 %18.8 %47.1 األطفاللطلبة في رياض ااستراتيجيات تعليم  .4

 %17.7 %19.6 %61.7 إعداد البيئة المادية للطلبة في رياض األطفال .5

 %11.7 %15.6 %41.7 للطلبة في رياض األطفالإعداد الخطط التربوية  .6

 %19.6 %11.8 %49.6 الطلبة في رياض األطفالمنهجيات تقييم  .7

 %19.6 %15.8 %44.6 الطلبة في رياض األطفالات يتعديل سلوك .8

 %15.8 %16.9 %17.1 للطلبة في رياض األطفالتعليم مهارات التفكير  .9

 %11.6 %11.1 %64.4 قضايا السالمة في رياض األطفال  .11

 %11.7 %16.1 %61.1 مشاركة أولياء األمور في برامج رياض األطفال وأنشطتهم .11

 %11.7 %16.1 %51.1 صنع الوسائل التعليمية واأللعاب  .11

 %11.1 %16.1 %41.1 ة الموهوبين والطلبة ذوي االحتياجات الخاصةتحديد الطلب  .11

استراتيجيات إشراك الطلبة ذوي االحتياجات الخاصة في   .14
 الغرف الصفية العادية 

18.6% 11.4% 19.1% 
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 :وهي(، 14، 9 ،6طلباا في القائمة هي المواضيع ذوات األرقام )األكثر  يةمواضيع التدريبال ومن جهة أخرى، فقد كانت
 

               تعليم مهارات التفكير للطلبة في رياض األطفال، (1 إعداد الخطط التربوية للطلبة في رياض األطفال (1
%( من 59ت ). وأعرباستراتيجيات إشراك الطلبة ذوي االحتياجات الخاصة في الغرف الصفية العادية (1

  التدريبية. موضوعاتالالمعلمات عن حاجتهن الكبيرة أو المتوسطة لهذه 

 
 التداخل في موضوعات البرامج التدريبية لرياض األطفال 4.4.4

 
من أجل تطوير مهارات رياض األطفال مستوى لعدة برامج تدريبية ، بالتعاون مع شركائها ،قدمت وزارة التربية والتعليم

في األردن. السنوات الثمانية الماضية  قد توسع بشكل سريع فيات في هذه المرحلة، حيث أن التعليم في رياض األطفال المعلم
 ساعة (161، ومدته )مع األطفال الذي يركز على العمل Wisconsinبرنامج والبرامج التي قدمتها الوزارة هي كما يلي: 

وبرنامج  ،تدريبية ساعة (54)، ومدته التفاعلي المنهاجيسمى أيضا برنامج الذي  برنامج المنهج الوطنيو، تدريبية
kidsmart  وبرنامج التوعية الوالدية وغيرها.برنامج حكايات سمسم ، و( ساعة تدريبية 41(ومدته  

 
تمت اإلشارة كما و. التي اكتسبنها من البرامج التدريبية الخمسةات يالكفاوطلب من معلمات رياض األطفال تقديم تقرير حول 

( 1( المعارف العامة، 1ية: تة اآلات في المجاالت المحدديفاالكفإنه يوجد لدى غالبية المعلمات ثقة كبيرة بهذه  ،إليه سابقاا 
 جزئيا إلىالنتيجة ويمكن أن تعزى هذه . والمهنية( 6والتقييم، ( 5تنفيذ، وال( 4 ،التخطيطو( 1المتخصصة، ارف المعو
اتي حضرن التدريب تشعر المعلمات اللو، الكفايات تمجاال يغطي أحد. وبعبارة أخرى، إذا كان التدريب يةبرامج التدريبال
ات في جميع برامج التدريب الخمسة، أن يدراسة مجاالت الكفاوقد أشارت هذا المجال. في  اكتساب هذه الكفاياتمن مزيد لبا

كيف يتم تكرارها في جميع تمت تغطيتها وإلى المجاالت التي ( 18) ويشير الجدول رقم .الكفاياتفي موضوعات هناك تداخل 
  البرامج التدريبية.

 
 ات التي اكتسبنها من البرامج التدريبية الخمسة )برنامج المنهاج الوطنييتوجهات المعلمات نحو الكفا(: 28جدول رقم )

Wisconsin ،Kidsmartبرنامج حكايات سمسم، برنامج مشاركة أولياء األمور في رياض األطفال ،) 
 

برنامج المنهاج  
 الوطني

Wisconsin Kidsmart  برنامج حكايات
 سمسم

برنامج مشاركة أولياء 
األمور في رياض 

 األطفال

      المعارف العامة   

      المعارف المتخصصة

      التخطيط

      التنفيذ

      التقييم

      المهنية

 
يب الخمسة، فمن المثير لالهتمام على الرغم من أن هناك عدد غير قليل من التداخالت في المجاالت المشمولة في برامج التدر

على وقد يركز كل من البرامج إطار كل مجال.  ضمنبعض المواضيع المحددة ه ال يوجد تداخل كلي في أن تتم اإلشارة إلى أن
برنامج دعم تطوير التعليم محددة ضمن كل مجال من قبل الموضوعات الالمجاالت ووقد تم تحديد جوانب مختلفة. 

(USAID/ ERSP )يرجى االطالع على وثيقة وللحصول على المزيد من التفاصيل .مشارك في البرامج التدريبيةال ،
إجراء بشكل مستقل ومن جهة أخرى، تم . "(ERSP 1111رياض األطفال )تدريب المعلمات في برنامج  تخطيط" بعنوان
ضمن البرامج التدريبية أو المجاالت  الستةاحث اكتسبتها المعلمات في موضوعات المبلكفايات التي ل الثنائية اترتباطاالتحليل 
في المعرفة المتخصصة المعلمات ها اكتسبتكفايات التي بين الاالرتباطات الثنائية تم إجراء تحليل . على سبيل المثال، الخمسة

 تحاقهن ببرنامج ، والكفايات التي اكتسبتها المعلمات في المعرفة المتخصصة بعد الالتحاقهن ببرنامج المنهاج الوطنيبعد 
Wisconsin   ات المكتسبة في نفس المجال من قبل برامج يما إذا كان هناك عالقة ذات داللة إحصائية بين الكفالمعرفة

إذا لم يكن أما المجال. ضمن هذا ات يالكفاهذه في تقديم " تكرار"ك لهنايشير االرتباط المرتفع إلى أن التدريب المختلفة. و
( أدناه قائمة بجميع االرتباطات 19الجدول ) ويشير"تكرار". ، فإن هذا يشير إلى أنه ال يوجد لة إحصائيةهناك عالقة ذات دال

 .يةبرامج التدريبالبين كافة المجاالت من قبل جميع  الثنائية
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                                                                               جميعها بين الكفايات دالة إحصائياا (: االرتباطات ال23جدول رقم )
 معلمات رياض األطفال في المجال نفسه بحسب البرامج التدريبيةالتي اكتسبتها 

 

برنامج المنهاج   
 الوطني

Wisconsin Kidsmart  برنامج حكايات
 سمسم

برنامج مشاركة أولياء 
 األمور في رياض األطفال

المعارف 
 العامة
 

برنامج المنهاج 
   الوطني

1 - - - - 

Wisconsin 1.651** 1 - - - 

Kidsmart .1.551** 1.561** 1 - - 

برنامج حكايات 
 سمسم

1.695** 1.661** 1.615** 1 - 

برنامج مشاركة 
أولياء األمور في 

 رياض األطفال

.1.557** 1.418** 1.155** 1.618** 1 

المعارف 
 المتخصصة

 

برنامج المنهاج 
 الوطني  

1 - - - - 

Wisconsin 1.641** 1  - - 

Kidsmart  - 1 - - 

برنامج حكايات 
 سمسم

1.717** 1.567**  1 - 

برنامج مشاركة 
أولياء األمور في 

 رياض األطفال

1.678** 1.486** - 1.648** 1 

 التخطيط
 

برنامج المنهاج 
 الوطني  

1 - - - - 

Wisconsin 1.446** 1 - - - 

Kidsmart - - 1 - - 

برنامج حكايات 
 سمسم

- - - 1  

برنامج مشاركة 
أولياء األمور في 

 رياض األطفال

- - - - 1 

 التنفيذ
 

برنامج المنهاج 
 الوطني  

1 - - - - 

Wisconsin 1.616** 1 - - - 

Kidsmart 1.616** 1.471** 1 - - 

برنامج حكايات 
 سمسم

1.671** 1.486** 1.569** 1 - 

ة برنامج مشارك
أولياء األمور في 

 رياض األطفال

1.545** 1.411** 1.578** 1.611** 1 

برنامج المنهاج  التقييم
 الوطني  

1 - - - - 

Wisconsin 1.711** 1 - - - 

Kidsmart - - 1 - - 

     برنامج حكايات 
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برنامج المنهاج   
 الوطني

Wisconsin Kidsmart  برنامج حكايات
 سمسم

برنامج مشاركة أولياء 
 األمور في رياض األطفال

 سمسم

برنامج مشاركة 
أولياء األمور في 

 رياض األطفال

- - - 1 1 

المنهاج برنامج  المهنية
 الوطني  

1 - - - - 

Wisconsin 1.618** - 1 - - 

Kidsmart   - 1 - 

برنامج حكايات 
 سمسم

1.511** 1.118**  - - 

برنامج مشاركة 
أولياء األمور في 

 رياض األطفال

1.574** 1.491** - 1.514** 1 

 
وى الستة بحسب البرامج التدريبية مرتفعة، وبعضها أقللكفايات )المجاالت(  الثنائيةيشير الجدول إلى أن جميع االرتباطات 

معامل االرتباط المرتفع إلى أن هناك هدر أعلى بينما يشير معامل االرتباط المنخفض إلى وجود  وبعضها أضعف. ويشير
يم لتعل المعارف المتخصصة سمسم مجالحكايات وعلى سبيل المثال، يغطي كالا من برنامجي المنهاج الوطني هدر أقل. 

في  نفسها لمعلماتا أن مشاركة (. ويشير هذا إلى1.717رياض األطفال، حيث أن معامل االرتباط بينها مرتفع جداا ويبلغ )
. ومن "المعارف المتخصصةمجال " حيث اكتساب الكفايات في إلى هدر من برنامجي المنهاج الوطني وحكايات سمسم تؤدي

من  وحكايات سمسم سيكون هنالك تكرار قليل جداا  Wisconsin  رنامجيفي بنفسها جهة أخرى، إذا شاركت المعلمات 
وتؤكد النتائج الكلية على صحة النتائج األولية (.1.11ا الكفايات في مجال "المهنية" حيث يبلغ معامل االرتباط )هاكتسابحيث 

دني هذه القيمة بسبب التكرار في أو عدم وجود قيمة مضافة أو تبوجود تداخل بين البرامج التدريبية الخمسة ووجود هدر 
 المجاالت التي تغطيها البرامج التدريبية. 

 
 والممارسات التعليمية الكفايات المتضمنة في التقارير الذاتية العالقة بين  4.4.4

 
ى أن . وخلُصت النتائج إلبين المعلمات اللواتي التحقن بالبرامج التدريبيةمتوسط الفروقات في البداية، أشارت النتائج إلى 
تعطي أية برامج تدريبية يقدم فائدة كبيرة وأثر واضح على الممارسات التعليمية، بينما ال  االلتحاق ببرنامج تدريبي واحد

وتم تقديم تقارير حول المستوى  .برامج تدريبيةعدة مما يشير إلى وجود تكرار أو هدر عند االلتحاق ب أخرى أية قيمة إضافية
ومن األهمية بمكان تقديم تحليل االرتباطات  .في مجاالت الموضوعات المختلفةة في التقارير الذاتية المتضمنالمرتفع للكفايات 

ممارسات التعليمية التي تمت مالحظتها. وال لتوضيح العالقة بين كفايات المعلمات التي يتم تقديم التقارير الذاتية عنها الثنائية
مرتبطة بدرجة كبيرة بالممارسات التعليمية لكفايات المتضمنة في التقارير الذاتية االتحليل تشير إلى أن  الفرضية قبلوقد كانت 

        ( عكس ذلك. 11الصفية، بينما تقترح النتائج في الجدول رقم )
ر ( أعاله، فإن معامل االرتباط الثنائي بين مركب الكفايات الستة المتضمنة في التقاري11وكما يشير إليه الجدول رقم )       

الذاتية، وبين مركبات الممارسات التعليمية التي تمت مالحظتها ضمن كل من البرامج التدريبية كان منخفضاا مما يشير إلى 
عدم وجود ارتباط أو وجود ارتباط بقيم منخفضة تشير إلى ضعف هذا االرتباط. ومن جهة أخرى، كان االرتباط األعلى، بين 

ر الممارسات التعليمية الجيدة وكفايات في مجال المعارف العامة ضمن برنامج  باقي االرتباطات المنخفضة، بين مؤش
Kidsmart ( وبلغت قيمة  1.11التدريبي حيث بلغ االرتباطα  = 1.11 ويشير هذا إلى أن الكفايات في مجال المعارف .)

 ت التعليمية داخل الغرفة الصفية. قد تتنبأ بالممارسا Kidsmartالعامة التي اكتسبتها المعلمات يعد التحاقهن ببرنامج 
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                                                             للعالقات بين كفايات المعلمات  الثنائيةتحليل االرتباطات  (:10الجدول رقم )
 التي يتم تقديم التقارير الذاتية عنها والممارسات التعليمية التي تمت مالحظتها

 

  
 جيدةممارسات المؤشر ال

 في رياض األطفال
 األركان التعليمية التفاعل االجتماعي

برنامج المنهاج 
 الوطني

 **1.187 1.111 *1.151 المعارف العامة   

 *1.157 1.117 *1.111 المعارف المتخصصة

 **1.117 1.115 **1.151 التخطيط

 **1.115 *1.148 **1.191 التنفيذ

 **1.149 **1.111 **1.199 التقييم

 1.118 1.141 1.11 المهنية

Wisconsin 

 1.115 *1.118 1.194 المعارف العامة   

 *1.144 1.118 1.111 المعارف المتخصصة

 1.116 **1.181 **1.191 التخطيط

 **1.161 **1.191 **1.111 التنفيذ

 *1.149 *1.119 1.111 التقييم

 *1.141 1.181 1.178 المهنية

Kidsmart 

 *1.111 **1.169 **1.115 المعارف العامة   

 - - - المعارف المتخصصة

 - - - التخطيط

 1.111 **1.119 **1.144 التنفيذ

 - - - التقييم

    المهنية

 برنامج حكايات سمسم

 **1.199 **1.111 **1.111 المعارف العامة   

 1.119 *1.141 1.116 المعارف المتخصصة

 - - - التخطيط

 *1.141 1.111 1.118 التنفيذ

 - - - التقييم

 *1.148 *1.159 *1.151 المهنية

برنامج مشاركة 
أولياء األمور في 

 رياض األطفال

 1.179 1.114- 1.117- المعارف العامة   

 **1.118 *1.177 *1.174 المعارف المتخصصة

 - - - التخطيط

 *1.196 *1.181 *1.167 التنفيذ

 - - - لتقييما

 1.117 1.116 1.144 المهنية

 ( α  =1.11* دال إحصائياا عند ) 
 
 

واستخدام األركان التعليمية، فهنالك توجه مشابه لهذه العالقات  أما بالنسبة للعالقة بين الكفايات ومركبات التفاعل مع الطلبة
الكفايات  . ويمكن االستنتاج أنى ضعف هذا االرتباط، بعدم وجود ارتباط أو وجود ارتباط بقيم منخفضة تشير إلالمرتبطة

كانت نوعاا ما مستقلة فيما يتعلق بكيفية قيام المعلمات  ضمن كل برنامج من البرامج التدريبيةالمتضمنة في التقارير الذاتية 
مرتفع  امتالكهن مستوىحول  المعلمات اللواتي قدمن تقريراا ذاتياا  تقومه ليس بالضرورة أن بالتعليم في الغرفة الصفية. أي أن

تستخدمن األركان  أن تظهرن تفاعالا مع األطفال، أوأن داخل الغرفة الصفية، أو  بالممارسات التعليمية السليمةمن المهارات 
غير متكررة هذه الموضوعات ومرة أخرى، يشير هذا إلى أن التكرار في الموضوعات التدريبية، حتى وإن كانت  التعليمية.
 الممارسات الصفية.  مل، يقدم قيمة قليلة لتحسينبشكل كا
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 تصورات مديرات المدارس  4.4
 على وقدرتهنمن خالل هذه الدراسة، تم تحليل تصورات مديرات المدارس حول الممارسات الصفية للمعلمات، 

  لرياض األطفال. وكانت النتائج كما يلي:  ةوالبرامج التدريبيالتخطيط للحصة الصفية، 
    

 تصورات مديرات المدارس حول الممارسات التعليمية لمعلمات رياض األطفال  2.4.4
( أسئلة 8داخل الغرفة الصفية، تم توجيه ) من اجل قياس تصورات مديرات المدارس حول الممارسات التعليمية

( أدناه 5ويوضح الشكل رقم ). . وتم تطوير مركب واختباره إحصائياا تقييمية متعلقة بالممارسات التعليمية لمديرات المدارس
تصورات مديرات  . ومن الواضح أنتوزيع تصورات مديرات المدارس حول الممارسات التعليمية داخل الغرفة الصفية

( قد بلغ 4-1من ) متوسط العالمات للمركب الذي تمت إعادة تدريجهأن حيث  المدارس داخل الغرفة الصفية إيجابية للغاية
تقدير مديرات المدارس للمعلمات، حيث تشير تصورات المديرات كذلك إلى ة جداا، مما يشير إلى ( وهي قيمة مرتفع1،78)

محتوى  ، وتفهمنحضير للحصة الصفية بشكل جيد جداا، وتعطين اهتماماا لسالمة األطفالقمن بالتتمعلمات رياض األطفال  أن
%( فقط من المديرات 1أبدت )جات المختلفة للطلبة. وقد أساليب متنوعة لتلبية الحامنهاج رياض األطفال جيداا، وتستخدمن 

    . كما تمت اإلشارة إليه أدناه أداء معلمات رياض األطفال داخل الغرفة الصفية آراءا سلبية حول
 

 (: توزيع تصورات مديرات المدارس حول الممارسات التعليمية داخل الغرفة الصفية4الشكل رقم )
 

 

 
 مدارس حول تفاعل معلمات رياض األطفال مع األطفال ومجتمع المدرسة. تصورات مديرات ال 1.4.4

تفاعل معلمات رياض األطفال مع األطفال وكادر المدرسة وأولياء األمور.  تصورات مديرات المدارس من حيثفحص  تم
يث كان معدل العالمات ، أن مديرات المدارس قد قّيمن المعلمات بدرجات مرتفعة، ح(6الشكل ) فيأشارت النتائج، كما وقد 

أراءا سلبية حول تفاعل معلمات رياض األطفال مع األطفال ومجتمع  ( من المديرات%1.118أقل من ) (، بينما أبدت 1.71)
 المدرسة بما في ذلك أولياء األمور. 
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 سةمديرات المدارس حول تفاعل معلمات رياض األطفال مع األطفال ومجتمع المدر(: تصورات 5الشكل )
 

 
 

 تصورات مديرات المدارس حول التخطيط الذي تقوم به المعلمات   1.4.4
تخطيط الدروس اليومية، وإعداد الخطة السنوية  مهارات التخطيط بما في ذلكتم تدريب جميع المعلمات على 

ل. تم سؤال طف لكل ، والتخطيط الستخدام سجل الطالبمنهاج رياض األطفال، والتخطيط لمشاركة أولياء األمورتدريس الل
آراؤهن إيجابية حول أنشطة التخطيط التي تقوم بها  كانت، حيث مديرات المدارس حول كل من مجاالت التخطيط المذكورة

 -% 86،5) ،لمعلماتأشرن إلى أن معظم اأن الغالبية العظمى من المديرات  (11وتشير النتائج في جدول )المعلمات. 
 -% 1.1نسبة ضئيلة جداا من المعلمات، ) لم تقمميع مجاالت التخطيط المذكورة، بينما يقمن بإعداد الخطط لج %(،95،8
%( من المعلمات لم يقمن 1،1على سبيل المثال، تعتقد المديرات أن ). على اإلطالق ، بالتخطيط لألنشطة الصفية%(1.1

 بشكل يومي. بالتخطيط للحصة الصفية نهائياا 
 

 المدارس حول التخطيط الذي تقوم به المعلمات (: تصورات مديرات12جدول رقم )
 

 دائماا  أحياناا  نادراا  أبداا  مجاالت التخطيط

 %95.8 %1.9 %1.1 %1.1 التخطيط للحصة الصفية

 %89.5 %8.6 %1.4 %1.5 إعداد الخطة السنوية لتدريس المنهاج

 %86.5 %11.9 %1.1 %1.5 التخطيط لمشاركة أولياء األمور

 %95.5 %1.4 %1.1 %1.1 األداء لكل طالب االحتفاظ بسجل

     
 

 تصورات مديرات المدارس حول البرامج التدريبية لرياض األطفال 4.4.4
تغطيها البرامج ية التي تاآل ةالرئيسة الثالثمجاالت الحول آرائهن في  للمديرات اا تقييمي ( سؤاالا 11تم توجيه )

( آراء المديرات حول نوعية التدريب 1التدريبية، حول المرافق والمصادر ( آراء المديرات 1: التدريبية لرياض األطفال
 سياسات التعلم والخطوط العريضة للتعليم في رياض األطفال.  ( آراء المديرات حول1، جيدال
 

للغاية  كانت أراء المديرات حول المرافق والمصادر التدريبية ووقت التدريب متباينة بشكل كبير، حيث كانت بعضها إيجابية
تشعرن بالرضا أو بالرضا المديرات %( من 56.6) ، أن(11يشير الجدول رقم )على سبيل المثال، واألخرى سلبية للغاية. 

بالرضا، أو كن المديرات %( من 41.4) لم تشعرالمرافق والمصادر التدريبية المتوفرة ووقت التدريب، بينما عن الشديد 
 ة لهذا المجال، مما يشير إلى التباين الواضح لآلراء في هذا المجال. ة من الرضا بالنسبيشعرن بدرجة بسيط
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                                                      (: تصورات مديرات المدارس حول البرامج التدريبية لرياض األطفال11جدول رقم )
 ، وسياسات التعلم(والمرافق والمصادر التدريبية ،) نوعية البرامج

 

 راٍض جداا % راٍض % غير راٍض بدرجة بسيطة % غير راض جداا % تصورات المديرات

 11.1 14.4 18.1 5.4 المرافق والمصادر التدريبية

 41.6 41.5 14.9 - النوعية الكلية للبرامج التدريبية

الموضوعات المتعلقة بالسياسات والخطوط 
 العريضة وإدارة التدريب

4.1 9.4 46.1 41.1 

 
في رياض األطفال، فتبدو التعليم الخطوط العريضة وإدارة بما في ذلك المدربين، وموضوعات  ،نوعية التدريببالنسبة لأما 

راضيات جداا عن  نأو أنه%( من المعلمات تشعرن بالرضا 85فإن )الجدول، يشير إليه كما والمدارس أكثر إيجابية. مديرات 
الخطوط موضوعات بالنسبة لأما . ( من المعلمات غير راضيات عن التدريب%15، بينما كانت )للتدريبالنوعية الكلية 

 نتشعرن بالرضا أو أنهالمدارس ات مدير%( من 86.5)، فإن في رياض األطفالالتعليم العريضة للسياسات وإدارة 
 %( من المديرات غير راضيات. 11.5راضيات جداا ، بينما كانت )

 
 التدريبية  تصورات المشرفين حول البرامج  5.4

 تصورات المشرفين حول الحاجة إلى المزيد من التدريب   2.5.4
( من 16أسئلة مباشرة لـ ) وجهت، ذا. لوتحسينها مستقبالا برنامج التدريب توضيح الدراسة هو هذه أهداف أن من 

ن عدم قد أعربوا عقريبا جميع المشرفين توكان من الواضح أن الحاجة إلى مزيد من التدريب. حول تصوراتهم عن لمشرفين ا
( مجال من 15االستجابة لـ )في الواقع، طلب من المشرفين و(. 7شكل رقم الحاجة إلى أي مزيد من التدريب )انظر ال

، واالحتياجات الخاصة، يةدارة الصفاإلاالحتياجات، بما في ذلك معرفة المحتوى، البيئة الصفية، وحول هذه محددة المجاالت ال
 (.11الجدول )، أنظر لمزيد من التفاصيلل. قليلة للغايةمزيد من التدريب اجات الكلية لل. وكانت الحالخ

 

 : تصورات المشرفين حول الحاجة إلى المزيد من التدريب7الشكل رقم 

 
 (،5( ورقم )1( ورقم )1الموضوعات رقم ) وجد أن الموضوعات التدريبية األقل رغبةا من قبل المعلمات هي وبالتحديد، فقد

المعرفية لألطفال في رياض  ( الخصائص1، في رياض األطفال  ائص الحركية والبدنية لألطفال( الخص1وهي كما يلي: 
. وقد أعرب المشرفون عن عدم وجود حاجة للتدريب على جميع ( تنظيم البيئة المادية لألطفال في رياض األطفال1األطفال ، 

 هذه الموضوعات التدريبية. 
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 : تصورات المشرفين حول الحاجة إلى المزيد من التدريب                                                      (11)جدول رقم 
  الخ( )معرفة المحتوى، البيئة الصفية، اإلدارة الصفية، الحاجات الخاصة..

 

 الحاجات التدريبية
ال يوجد حاجة على 

 اإلطالق
يوجد حاجة بشكل 

 معتدل
كل يوجد حاجة بش

 مرتفع
%1.1 %6.1 %91.8 الخصائص االجتماعية واالنفعالية للطلبة في رياض األطفال  .1  

%1.1 %111.1 الخصائص الحركية والبدنية للطلبة في رياض األطفال .1  1.1%  

%1.1 %111.1 الخصائص المعرفية للطلبة في رياض األطفال .1  1.1%  

 %11.5 %1.1 %87.5 استراتيجيات تعليم الطلبة في رياض األطفال .4

 %1.1 %1.1 %111.1 إعداد البيئة المادية للطلبة في رياض األطفال .5

 %15.1 %11.5 %61.5 إعداد الخطط التربوية للطلبة في رياض األطفال .6

 %6.7 %6.7 %86.7 منهجيات تقييم الطلبة في رياض األطفال .7

 %6.1 %11.5 %81.1 تعديل سلوكات الطلبة في رياض األطفال .8

 %11.1 %11.1 %71.1 لتفكير للطلبة في رياض األطفالتعليم مهارات ا .9

%6.1 %87.5 قضايا السالمة في رياض األطفال .11  6.1% 

%6.1 %91.8 مشاركة أولياء األمور في برامج رياض األطفال وأنشطتهم .11  1.1% 

 %18.8 %6.1 %75.1 صنع الوسائل التعليمية واأللعاب  .11

 %18.8 %41.8 %17.5 ياجات الخاصةتحديد الطلبة الموهوبين والطلبة ذوي االحت  .11

استراتيجيات إشراك الطلبة ذوي االحتياجات الخاصة في الغرف   .14
 الصفية العادية 

41.8% 11.1% 15.1% 

 %11.5 %6.1 %81.1 استراتيجيات التعاون بين الطلبة .15

 
( تحديد 1( وهي كما يلي: 14، و11الموضوعات رقم )فقد كانت الموضوعات التدريبية األكثر طلباا هي من ناحية أخرى، 

( استراتيجيات إشراك األطفال ذوي االحتياجات الخاصة في 1ذوي االحتياجات الخاصة، األطفال أو ين موهوبطفال الاأل
هذه حاجة قوية أو معتدلة بالنسبة لعن وجود المشرفين %( أو أكثر من 56) أعربوقد الفصول الدراسية العادية. 

 لموضوعات.ا
 

 المشرفين حول التدريب السابقتصورات  1.5.4
ت ردود ، فقد كانالمشرفين والمشرفاتقلة عدد نظرا ل غير ضروريالتفصيلي الرغم من أن التحليل الكمي ب

. ومع ذلك، يبدو سابقإيجابية جدا حول البرامج التدريبية التي حصلوا عليها في الالمتوسط ( في 16ن والبالغ عددهم )يالمشرف
 ألي من 1في الفئة متوسط عالمات م تحصل على وبرامج سمسم ل ،التوعية الوالديةومنهاج الوطني، بية للالبرامج التدريأن 

 و Wisconsin البرنامجين اآلخرين وهما هذه البرامج أكثر إيجابية من أن النظرة ل . وهذا يعنيثني عشراألسئلة اال
Kidsmart (.14مزيد من التفاصيل، انظر الجدول )لى اللحصول عمن قبل المشرفين من حيث الرأي بشكل عام. ل 

 
يود فريق الدراسة في هذا الجزء أن يقدم لوزارة التربية والتعليم مالحظاته النهائية حول السياسات المتعلقة بكل نتيجة من  

نبا إلى جنب النتائج الرئيسة، وذلك لدعم المعنيين في تطوير خطط العمل بناء على النتائج المستخلصة من هذه الدراسة ج
المعلومات األخرى ذات العالقة واألدلة الموثوقة من مصادر أخرى )مثل إطار سياسة تنمية الطفولة المبكرة والخطة 

  التطويرية(.
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 (: تصورات المشرفين حول التدريب السابق14جدول رقم )

برنامج            
Wisconsin 

برنامج المنهاج 
 الوطني

مج برنا
KidSmart 

برنامج التوعية 
 الوالدية

برنامج حكايات 
 سمسم

االنحراف  المتوسط 
 المعياري

االنحراف  المتوسط
 المعياري

االنحراف  المتوسط
 المعياري

االنحراف  المتوسط
 المعياري

االنحراف  المتوسط
 المعياري

يتوفر في مكان  جميع 
المواد واألدوات التدريبية 

 الالزمة لتنفيذ التدريب
 )كالطابعة والمواد التعليمية(

1.87 1.11 1.11 1.61 1.19 1.99 1.51 1.94 1.11 1.61 

حجم الغرفة وإضاءتها 
 وسعتها مناسب

1.94 1.11 1.47 1.64 1.11 1.98 1.64 1.75 1.18 1.65 

الوقت مناسب لتقديم 
 التدريب

1.87 1.19 1.17 1.88 1.91 1.11 1.51 1.76 1.11 1.91 

لتقديم المكان مناسب 
 التدريب

1.16 1.77 1.17 1.81 1.11 1.11 1.51 1.65 1.11 1.91 

المحتوى التدريبي مناسب 
 للحاجات التدريبية

1.44 1.61 1.47 1.64 1.16 1.91 1.57 1.65 1.46 1.66 

قدم التدريب المفاهيم 
النظرية المرتبطة بتعليم 

 الطفولة المبكرة
1.44 1.51 1.41 1.61 1.19 1.91 1.57 1.65 1.46 1.51 

قدم التدريب معلومات 
ومقترحات عملية وذات 
فائدة يمكن تنفيذها داخل 

 الغرفة الصفية.

1.18 1.81 1.51 1.64 1.11 1.15 1.16 1.75 1.11 1.86 

كان الميسر مدرباا تدريباا 
 جيدا وكافياا لتنفيذ التدريب

1.11 1.11 1.11 1.81 1.79 1.19 1.41 1.85 1.18 1.65 

يسر مجموعة من قدم الم
أهداف التدريب في بداية 

 التدريب
1.16 1.11 1.17 1.81 1.86 1.17 1.54 1.66 1.11 1.86 

قام المدرب بتقييم معارف 
 المشاركين ومهاراتهم

1.16 1.11 1.17 1.71 1.79 1.15 1.41 1.85 1.11 1.86 

شجع المدرب المشاركين 
على مشاركة اآلخرين 

 بخبراتهم العملية
1.19 1.91 1.41 1.61 1.86 1.11 1.57 1.65 1.46 1.51 

استخدم المدربون 
استراتيجيات متنوعة من 
أجل توضيح المفاهيم التي 

 تتم مناقشتها

1.94 1.11 1.11 1.71 1.86 1.19 1.41 1.85 1.11 1.86 
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 لفصل الخامس: الخالصة واألثرا

 
 خصائص معلمات رياض األطفال 

 
طابع ، حيث تم إطالقه وإعطاءه النسبيا اا حديث اا تربويمكوناا التربية والتعليم وزارة فال في يعد تعليم رياض األط
منذ (، أي ERfKEمن مشروع تطوير التعليم نحو اقتصاد المعرفة ) ىالمرحلة األول انطالق المؤسسي في وزارة التربية منذ

( معلمة رياض أطفال في 1111حالياا حوالي ) يوجدو، بسرعةقطاع تعليم رياض األطفال  . وقد نماعشر سنواتنحو 
%( وتبلغ نسبة المعلمات اللواتي يعملن بعقد مؤقت 91، حيث تبلغ نسبة المعلمات اللواتي يعملن بعقد دائم )المدارس الحكومية

 علىو. عمليةسنوات خبرة  5أقل من حيث يمتلكن نسبيا، معلمات رياض األطفال هن من الشابات نصف و. %(9حوالي )
وكان . التحقت جميع معلمات رياض األطفال تقريباا بالعديد من البرامج التدريبية المتعددةمدى السنوات القليلة الماضية، 

نسبة هنالك ، . نسبياا %( من المعلمات88حيث التحقت به )الوطني، التحاقاا به هو برنامج المنهاج األكثر  يبرنامج التدريبال
على الطلب في رتفاع ويشير االدولية. المعايير المع  قارنةا الملتحقين برياض األطفال ماألردن  جدا فقط من األطفال فيقليلة 
المزيد رياض األطفال، مما يعني كذلك الحاجة إلى استثمارات جديدة ومستدامة في تعليم رياض األطفال إلى الحاجة إلى تعليم 

 على أقل تقدير.قادم العقد الفي ، وغيرها لغرف الصفيةاالدراسية ، والمزيد من والمواد ، والمناهج اتمن المعلم
 
 

 معلمات رياض األطفال في الغرف الصفيةأداء متابعة 
 

التعليمي في الغرف الصفية والذي تم قياسه من من األداء  اا مرتفع ىمستو الحكومية أظهرت معلمات رياض األطفال
 ،               مع األطفال"ات ، "مركب تفاعل المعلم"جيدةرسات التعليمية الالمما"مؤشر   :رئيسة في هذه الدراسةمجاالت  ثالثةخالل 

صفوف تعليم بشكل جيد في نتائج دراسة المالحظة الصفية، تقوم المعلمات بال وبناءا علىو"مركب استخدام األركان التعليمية". 
يقمن  في وزارة التربية والتعليم ات رياض األطفالمعلمالغالبية العظمى من تشير النتائج اإليجابية إلى أن و. رياض األطفال

لى سبيل المثال، باستخدام أدوات ع. رياض األطفال" لمستوى لجيدةالممارسات التعليمية ا"لمنهاج الخطوط العريضة بمتابعة 
إلنجاز في مهام حول مستوى اقديم التغذية الراجعة لهم جديدة، وتالارات المهمعارف ووتزويدهم بالمتعددة لتعليم األطفال 

نتائج التوسع في رياض األطفال تعد في حين و. لتيسير التعلم لألطفال، وما إلى ذلكالواقعية التعلم، واستخدام الخبرات 
تطوير التعليم في رياض لحفاظ على ايتطلب ، بهاينبغي االحتفاء وبشكل عام  جيدة جداا ونوعية التعليم خالل العقد الماضي 

وتؤثر الممارسات الصفية  ة.يارة المدرسالقدرات في مجال المتابعة والتقييم واإلدن قبل الحكومة، وتعزيز م التزاماا األطفال 
الممارسات الصفية بشكل بشكل مباشر ويومي على تعلم الطلبة ونموهم وسلوكهم. لذلك، فمن األهمية بمكان أن تتم متابعة 

شهده رياض األطفال. ومن تخاصةا في ظل التوسع الذي  الوطني، منتظم من أجل الحفاظ على نوعية التعليم على المستوى
   مديريات التربية والتعليم والمدارس بعملية المتابعة هذه بشكل أكثر انتظاماا. الممكن أن تقوم 

  
 المتضمنة في التقارير الذاتية كفايات معلمات رياض األطفال 

 
ه هذه الدراسة، حيث أظهرت المعلمات في يتشير إلعة جدا كما مرتفالكفايات المتضمنة في التقارير الذاتية كانت 
قد . وفي األردن في رياض األطفالللتعليم  المطلوبة معارف والمهاراتالمن الثقة في مجاالت  عالٍ  ىمستورياض األطفال 

هذه التي ناقشتها  خمسال يةبرامج التدريبالالعديد من البرامج التدريبية، بما في ذلك يات في تمت تغطية معظم مجاالت الكفا
منهن(، في برنامج تدريبي واحد على األقل،  17( من المعلمات في الدراسة، )ما عدا 167وقد شاركت حوالي ) الدراسة.

مالحظة أنه ال ينبغي أخرى، ومن جهة . جميعهاخمسة التدريبية البرامج الفي من المعلمات الغالبية العظمى  تشاركبينما 
المستوى المرتفع للكفايات المتضمنة دعاء بأن يمكن اال. وبعبارة أخرى، ال بين التدريب وكفايات المعلمات يوجد عالقة سببية

 حقيقية موثوقة مجموعة مقارنةونتيجة مباشرة للتدريب نظرا لعدم وجود مقياس خط األساس هي في التقارير الذاتية للمعلمات 
 أن، فإنه من الجدير بالذكر وباإلضافة لذلك(. 14الدراسة في الصفحة  محددات، يرجى االطالع على من التفاصيل )للمزيد

، والكثير منها غير مرتبط مع هذه مع مؤشر الممارسات التعليمية جميعها ال ترتبط الكفايات المتضمنة في التقارير الذاتية
ليست بالضرورة المهارات مختلف مجاالت المعارف و فيات مستوى ثقة المعلم، مما يعني أن المؤشرات على اإلطالق

المعلمات ثقة عالية العديد من على سبيل المثال، تمتلك . داخل الغرفة الصفية عليمية الفعليةممارسات التالمؤشرا جيدا على 
بالنسبة مجال تقييم الطلبة هو المجال األضعف وجد فريق الدراسة أن جداا حول الكفايات الخاصة في مجال تقييم الطلبة، بينما 
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وتشير هذه النتيجة إلى أنه ينبغي أن يتوخى صانعي السياسة الحذر عند استخدام البيانات المتعلقة بمستوى الثقة أو  معلمات.لل
الكفايات المتضمنة في التقارير الذاتية، بل ينبغي االعتماد على الممارسات التعليمية الواقعية بدالا منها. وتعد المالحظة الصفية 

ية لغرض التقييم بالرغم من أنها أكثر تكلفة وينبغي أن تكون منظمة تنظيما جيداا، وتحتاج منهجية علمية مقياساا أكثر موضوع
 سليمة ، وأن تتم إدارتها باستمرار. 

         
 ات رياض األطفالتدريب معلم

 
التدريبية امج ، وال سيما في البرلرياض األطفالية برامج التدريبات رياض األطفال في المعلم العديد من تشارك

برنامج حكايات ، Kidsmartبرنامج ، Wisconsin ، برنامج ج الوطنياالمنهالدراسة وهي: ذه التي ناقشتها ه ةالخمس
 رتبط ارتباطاا تبشكل عام مفيدة للغاية وية كانت التدريبهذه البرامج أن  ةدراسال. وقد أظهرت ةتوعية الوالديوبرنامج السمسم، 
أظهرت المعلمات اللواتي حضرن واحداا من هذه . على سبيل المثال، الغرف الصفيةفي ات التعليمية ارسممالمع مؤشر  إيجابياا 

في  التعليمية في مؤشر الممارسات ملحوظاا  الدراسة( تحسناا التي شملتها خمسة الالتدريبية من البرامج )أي البرامج التدريبية 
عبر ضمن النتائج اإليجابية متناسقة  كانت في الواقع،وعلى اإلطالق.  المعلمات اللواتي لم يشاركنأكثر من غرف الصفية ال

، سةالبرامج التدريبية الخم ي أي من كلات المشاركات مقابل المعلمات غير المشاركات فللمعلم ةجميع المجموعات الخمس
االلتحاق ببرنامجين يل المثال، )على سبللمعلمات . ومع ذلك، تظهر الدراسة أيضا أن أي تدريب إضافي مما يعد نقطة إيجابية

أو أثر على ، قيمة مضافةجميعها( ال يقدم أية وصوالا إلى االلتحاق بالبرامج التدريبية الخمسة  البرامج التدريبيةمن أو أكثر 
ما أدى م يةبرامج التدريبوتداخل في الموضوعات ضمن ال. وبعبارة أخرى، كان هناك "تكرار" الممارسات التعليميةمؤشر 

 التدريبيةإلى أن العديد من البرامج الوقت والموارد وتكلفة الفرص. وتشير هذه النتيجة في  قدر ال بأس به من "الهدر" لى إ
أو الجهات بين الممولين ، حيث يتم تنظيم هذه البرامج بدون إجراء التنسيق الكافي مواضيع مماثلةلرياض األطفال قد تتضمن 

استنادا وتبسيطها  لتوحيد البرامج التدريبية هانسيققيادة هذه البرامج وتإلى والتعليم  وزارة التربيةوتحتاج الداعمة لهذه البرامج. 
تركز البرامج أن  . ومن الممكن كذلكلهذا القطاعاالستراتيجية العام والخطة واإلطار لرياض األطفال، وطنية المعايير الإلى 

مما سيقلل من التكرار بين هذه البرامج. لى عدة مناطق جغرافية في المملكة التدريبية المختلفة والممّولة من جهات مختلفة ع
   .(. .....)لمزيد من التفاصيل أنظر 

 
 ية للمعلمات دريبالحاجات التتقييم 

عند سؤالهن عن حاجتهن للتدريب على مواضيع  الدراسةفي هذه أعربت معلمات رياض األطفال المشاركات 
دراسة وقد قدمت الفي المستقبل القريب. جتهن للتدريب أو حاجتهن إلى القليل من التدريب عن عدم حا تدريبية مختلفة

أن معلمات رياض األطفال قد تعلمن الموضوعات التدريبية ( 1 حول تدني الحاجة أو االهتمام بالتدريب: اآلتيةالفرضيات 
شعرت ( 1(، الجيدةالممارسات التعليمية مؤشر ) معلمات داخل الغرفة الصفية فعاالا كان أداء ال( 1(، الكفايات المرتفعمؤشر )

أعربت المعلمات عن ، ومن جهة أخرىقيمة مضافة(.  ةمزيد من التدريب ال يقدم أيال )المعلمات باإلرهاق من التدريب 
كانت على سبيل المثال، . اإلطالق اهتمامهن ببعض الموضوعات التدريبية بينما لم تظهر بعض المعلمات أي اهتمام على

، في الغرفة الصفية ( قضايا السالمة2 ،ألطفالالمادية لغرفة رياض ا( ترتيب البيئة 1حاجةا هي:  األقلالموضوعات التدريبية 
( 1هي: حاجة  األكثركانت الموضوعات التدريبية ومن جهة أخرى، . رياض األطفال ( إشراك أولياء األمور في برامج1و

( االستراتيجيات الصفية إلشراك 1، للطلبة في رياض األطفال( كيفية تدريس مهارات التفكير 1، اسيةخطط الدرالد إعدا
يجب أن  وكذلك، اا وموحد اا بسطرياض األطفال مينبغي أن يكون تدريب ومما سبق، وتعليم األطفال ذوي االحتياجات الخاصة. 

تكون الموضوعات  أنوينبغي . للمعلماتاالحتياجات الحقيقية على  بناءا ليها والتركيز عمحددة المهارات يتم استهداف بعض ال
للقرن جديدة المهارات المعارف والتخطيط للالخبرة، ويجب ات ذومستمدة من الخبرات السابقة للمعلمات التدريبية العامة 

الحالية عند تدريب المعلمين الجدد في  تغطية الموضوعات التدريبيةوكذلك، ينبغي . المستقبليفي التدريب الواحد والعشرين 
  .في هذا المجالبسبب توسع التعليم رياض األطفال 

 
 تصورات مديرات المدارس حول المعلمات  

لمقارنة تقييم هذه الممارسات من قبل ارسات التعليمية تقييم الممالمدارس تم سؤال مديرات هذه الدراسة،  ضمن
 جداا  ةرتفعوكانت نتيجة تقييم المديرات م للمعلمات من خالل استخدام أداة المالحظة.لفعلية ممارسات التعليمية االمديرات مع ال

التي تمت والممارسات التعليمية يرات . ومع ذلك، عندما تم فحص االرتباط بين تصنيف المدأداء المعلماتيجابية حول وإ
بين تقييم مديرات المدارس للمعلمات عالقة يوجد ال  على اإلطالق. وبعبارة أخرى،أنه ال يوجد أي ارتباط ، وجد مالحظتها

. غرف الصفيةفي الات صلة من حيث أداء المعلمات المدارس غير ذ اتآراء مدير، مما يعني أن الفعليةالممارسات التعليمية و



 تقرير دراسة رياض األطفال 

39 
 

. ةفعليتعليمية الممارسات اللامؤشرا جيدا على ال تعد  عنها ذاتياا تي يتم تقديم التقارير ات الالكفايإلى أن سابقاا اإلشارة  تتمو
كذلك، يشير مؤشرا جيدا. والتعليمية للمعلمات ال تعد  الممارساتحول مدارس ات المديرآراء أن ومن الممكن أن نستنتج اآلن 

 فريق الدراسة إلى أن أفضل تقييم للممارسات الصفية هو من خالل المالحظة الصفية. 
 

 دراسة متابعة لرياض األطفال
والنطاق في عام  نفس األدوات والمؤشراتيثق فريق الدراسة أن إجراء دراسة متابعة باستخدام ى النتائج، استنادا إل

. وسوف يتم تحليل جميع ، حيث ستكشف دراسة المتابعة هذه عن أول التوجهاتسيكون له قيمة مضافةكما هو مقررا  1114
ام خالل هذه الدراسة، قو. لمتعلقة بكل مؤشر من هذه المؤشراتاراسة التغييرات لدالمتابعة مؤشرات هذه الدراسة في دراسة 

لمدارس، ات االمشرفين ومديرتصورات مؤشرات و، المتضمنة في التقارير الذاتية للمعلمات الكفاياتبتطوير مؤشرات الفريق 
 ذه المؤشرات المركبة. وتشمل هالتعليمي سلوك واألداءالمن أجل قياس  من المالحظة الصفيةوالمؤشرات المركبة الجديدة 

( فقرات حول استخدام األركان 1و)، األطفالفاعل المعلم مع ( فقرات حول ت5)مؤشر التعليم الجيد، و( فقرة حول 18)
 .وتقييمها على المدى البعيدهذه المؤشرات ويوصي فريق الدراسة أن يتم متابعة . التعليمية
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:2ملحق   

18 observation items contributing to the KG teaching practices index 
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Appendix 2-a: 
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Appendix 2-b: 
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Appendix 3: 

 

 

 

 


