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 البحرينجامعة  -النفس علم قسم 

 البرنامج التدريبي في رياض األطفال

 بمملكة البحرين

& 
 دراسة تجريبية بعنوان  

مدى فاعلية البرنامج التدريبي في رياض 

 األطفال في تحسين كفايات معلمات الروضة
 



 المدرسة قبل ما مرحلة بأن الجميع على بخاف ليس 

 الفرد، شخصية بناء في األساسية اللبنة هي

 لكونها اإلنساني، النمو مراحل من األهم والمرحلة

 وتنمو الطفل، مدارك فيها تتفتح التي المرحلة

 المفاهيم فيها ويتعلم ذكاؤه، ويتطور حواسه،

   . الالحقة تعلمه لمراحل سابقة كمتطلبات األساسية

 



لذا كان من األهمية بمكان االهتمام 

بهذه المرحلة، وتحسين جميع الظروف 

المتعلقة بتعلم الطفل ونموه، وعلى 

األخص تحسين كفايات الكادر التعليمي 

لهذه المرحلة وتأهيله تأهيالً مناسباً، 

وفق المستجدات التربوية الحديثة، من 

أجل توفير البيئة التربوية المتمركزة 

حول الطفل، والمالئمة لتنميته تنمية 

شاملة ومتكاملة جسمياً وانفعالياً 

واجتماعياً وعقلياً في مناخ يعمل على 

إطالق طاقاته، وإشباع حاجاته، وتنمية 

حواسه المتفتحة عن طريق التعلم المبني 

على االكتشاف والتجريب واللعب 
 .والتشويق



على الرغم من أهمية هذه المرحلة إال أن االهتمام   

بتدريب معلمات األطفال وتأهيلهن تأهيالً كافياً الزال 

دون مستوى الطموح، ومازال المشوار طويالً 

ومحفوفاً ببعض الصعوبات التي نأمل أن تزول 

بتضافر جهود جميع العاملين في هذا المجال من 
  ،اكاديمية وبحثية وأهلية  مؤسسات محلية ودولية

ووزارات وعلى االخص وزارة التربية والتعليم، 

 وقطاع خاص وخبراء

 



اهتمام إلى بحاجة أنه يتبين األطفال رياض معلمات واقع باستقراء 
 :يلي ما الميدانية والمالحظات الدراسات بعض بينت فلقد جاد بشكل

 في للعمل الجامعي المؤهل يحملن ال األطفال رياض معلمات غالبية1.
 .كاف بشكل مؤهالت غير ومعظمهن المدرسي، قبل التعليم مجال

   . تربوية خلفية لديهن واليوجد

 إلعداد (بكالوريوس) معتمد جامعي بمؤهل برنامج وجود عدم2.
 عام البحرين جامعة قامت  .الخدمة، قبل األطفال رياض معلمات
 الحقا تطويره تم األطفال، رياض في مشارك دبلوم بإنشاء 1991

 لعدم 2002 عام أغلق ولكنه األطفال، رياض في بكالوريوس الى
 .فيه طالبة أي التحاق

 للجوء المعلمات لتأهيل الخدمة أثناء التدريب برامج كفاية عدم3.
 مؤسسة الى ينتمون وال كافياً، تأهيالً  مؤهلين غير افراد الى الرياض
 .معتمدة تدريبية او اكاديمية



 لعدم إما المعلمات تدريب دعم في الروضات بعض تردد4.

ً  أو الموازنة وجود  التدريب بعد المعلمة تسرب من خوفا

 فهي الخاص القطاع بالكامل اتمويله يتم األطفال رياض5.

 باإلشراف تقوم والتعليم التربية ووزارة .ةمجاني غير

  .فقط عليها التربوي

 متاح غير فهو مجاني غير ألنه المدرسي قبل التعليم6.

ً  المحرومة للفئات  المئة في 50 من أكثر أن ،اقتصاديا

  قبل بالتعليم االلتحاق فرصة من محرومون األطفال من

 المدرسي

 الفت بشكل األطفال رياض معلمات رواتب تدني 7.

 بدفع الرياض اصحاب يلزم ألجورهن أدنى حد واليوجد

 .معقولة رواتب



 بإطالق للطفولة الوطنية اللجنة قامت8.

 دعت م 2012 عام الطفولة استراتيجية

 بالطفولة المتعلق الثاني الهدف في فيها

 مجال في العامالت تدريب الى المبكرة

  ، (ومديرات معلمات ) االطفال رياض

  التعليم سلم ضمن الرياض مرحلة وجعل

 .النظامي



  في الزيادة أن إلى الدراسات احدى أشارت  

 الرياض عدد في بالزيادة مقارنة األطفال عدد

 مع) 2012 حتى 2001 من الفترة خالل

 الروضة بصفوف الملتحقين األطفال استثناء

 في الزيادة أن مبينة ،(الخاصة المدارس في

 في الزيادة بينما في 74 إلى تصل األطفال عدد

 .المئة في 8 الـ تتجاوز لم الروضات عدد



حاجة هناك نأ يتبين السابقة المبررات خالل من 

 االطفال رياض معلمات عدادإ برامج يجادإ إلى ماسة

 معلمات تدريب  ىلإ حاجة هناك نأ كما الخدمة، قبل

 هو النهاية في الطفل الن الخدمة ثناءأ األطفال رياض

 من المدرسي قبل التعلم من حرمانه من تضرراً  األكثر

 من تعاني التي الرياض هذه ببعض التحق نأو جهة،

 .أكبر الضرر يكون قد القصور أوجه من العديد

األطفال رياض في التدريبي البرنامج دور جاء وهنا 

 رياض معلمات كفايات تطوير أجل من ملحة كضرورة

  مهمة احتياجات لسد كمحاولة  الخدمة، أثناء األطفال

 .حديثة تربوية اساليب وفق بتدريبهن تتعلق



مرتكزات 
 البرنامج

التمركز حول 
 الطفل

التنمية 
الشاملة 

والمتكاملة 
 للطفل

توفير بيئة 
تعلمية امنة 

نفسيا 
وجسميا 
 مثيرة عقليا

التعلم الذاتي 
 للطفل



نمو الطفل 
 وتعلمه

التواصل مع 
االسرة 

 والمجتمع

المالحظة 
والتوثيق 

ألداء والتقييم 
 الطفل

استخدام 
مقاربات فعالة 

 نمائيا

بناء منهج ذي 
 معنى للطفل

االحترافية 
واخالقيات 

 المهنة

الممارسة 
 الميدانية



Promoting Child Development and 

Learning 

االطفال رياض لبرامج المتقدمات تزويد 

 الطفل، نمو مجال في معرفي بأساس

 المؤثرات وتفاعل وحاجاته، الطفل وخصائص

 منةآ بيئة وخلق وتعلمه، نموه على المختلفة

 و الطفل تحترم صحية عقليا   مثيرة  نفسيا  

 .له داعمة

 



Building Family and Community 

Relationship 

 اإلعداد لبرامج الخاضعات لدى االعتقاد غرس 

 الطفولة مرحلة في التربية بأن والتدريب

 الطفل أسرة مع الشراكة على تعتمد المبكرة

 متبادلة احترام عالقة خلق أجل من ومجتمعه،

 ومشاركتها وتمكينها االسرة مساندة على تعمل

 .وتعليمهم أطفالهم تنمية في



Observing, Documenting, and assessing 

to support young children and Families 

   أساليب واستخدام وتوثيقه الطفل سلوك مالحظة تتم أن 

 .ممارساتهن في أساسية كونها المختلفة أدائه تقييم

 .واستخداماته التقييم وفوائد اهداف معرفة ذلك ويتضمن

 وأساليب المنظمة المالحظة باستخدام يقمن أن ويجب

 للتأثير األسرة من بالتعاون مسئولة بطريقة التقويم

 .الطفل نمو على اإليجابي

 



  الطفل تعلم أن والتدريب لإلعداد الخاضعات تدرك أن 

 وخصائصه الطفل عمر حسب وتختلف معقدة عملية

   .للتعلم التعلمي والموقف

الداعم والتفاعل االيجابية العالقات ويستخدمن يدركن أن 

 أساليب ويستخدمن .وأسرهم األطفال مع عملهن كأساس

 مناسبة وأدوات نمائيا   مالئمة ومقاربات متنوعة تعلم

 تعلم في إيجابيا   يساهم مما وأسرهم األطفال مع للتواصل

 .ونموه الطفل



المعارف باستخدام والتدريب لإلعداد الخاضعات تقوم أن 

 على تعمل التي الخبرات وتقييم وتطبيق تصميم أجل من

 .حدة على طفل لكل والتعلم االيجابي النمو تحسين

 وبناء التقصي وأدوات األساسية المفاهيم ويستخدمن

 التي المصادر إيجاد على وقادرات المعرفية المجاالت

 المعارف ويستخدمن .فهمهن تعميق على تساعدهن

 يتحدى معنى ذي منهج وتقييم وتطبيق لتصميم والمصادر

 لكل والتعلم الشاملة التنمية على ويعمل الطفل قدرات

 .طفل

 



لبرامج الخاضعات على احترافيات تصبحن كي 

 باالنتماء وتشعرن تتعرفن أن والتدريب اإلعداد

 المبكرة، الطفولة مرحلة في التعليم مهنة على

 ويظهرن ومعاييرها، المهنة بأخالقيات وتلتزمن

 ويظهرن المستمر، التعلم على والقدرة التعاون

 وقادرات .لعملهن والنقد بالتأمل تتسم اتجاهات

 من المعارف بربط يتعلق فيما  القرار اتخاذ على

 والسياسات الممارسات ويؤيدن مختلفة، مصادر

 .الصحيحة التربوية



  

  التربية في االنخراط للبرنامج الخاضعات على 

 متباينة أطفال لمجموعات  الميدانية والخبرة العملية

 إلى الميالد من )     األعمار  من فئتين األقل على

 تعلمية مواقف في (8 الى 5 من ،5 -3 من سنتين،

 .المبكر التعليم فيها يتوافر مختلفة

 (،االولى الصفوف النهارية، الرعاية مراكز البيت 

 .(...التعليم، من

  

  



  2008 عام المبكرة الطفولة رعاية مجال في التوظيف دراسات مركز قام 

 قبل من المبكرة الطفولة معلمة في توافرها الواجب الكفايات بتحديد

  االمريكية، المتحدة الواليات في ليةهاأل والمنظمات الرسمية المؤسسات

 معلمات كفايات بتحديد قامت التي الواليات من 26 مراجعة بعد وذلك

 قام كما واليات، 9 قبل من وأحدثها افضلها اختيار ثم المبكرة، الطفولة

 الوطني والمجلس الصغار، طفالاأل لتعليم الوطنية الرابطة عمل بمراجعة

   .االحترافي التعليم معايير لوضع

National Board of Professional Teaching Standards   

BPTS  

والمطلوب المبتدئة، للمعلمة بالنسبة مستويات عدة على الكفايات تحديد وتم 

 مستوى على عدادهاإ المطلوب وكذلك ، مشارك دبلوم مستوى على عدادهاإ

 . بكالوريوس

    التالي النحو على هي تحديدها تم التي والكفايات. 



نمو الطفل 
 وتطوره

مالحظة 
سلوك الطفل 

 وتقييمه

بيئة التعلم 
 والمنهج

التفاعل 
االيجابي 
 والتوجيه

االسرة 
 والمجتمع

الصحة 
والسالمة 
 والتغذية

اخالقيات 
المهنة 
 والقيادة

 االدارة



والجسمي العقلي المختلفة النمو جوانب تراعي أن 

 .واالجتماعي والعاطفي واللغوي

المختلفة النمو مراحل تدرك أن.   

الطفل حياة في اللعب أهمية تراعي أن. 

 النمو في الفردية الفروق تراعي أن. 

الخاصة الفئات احتياجات تلبي أن. 

النمو على البيئية العوامل بتأثير تهتم أن. 

األطفال بين الثقافية واالختالفات التنوع تحترم أن. 



مستمرة عملية المالحظة ان تراعي.   

مختلفة ومواقف مختلفة أوقات في الطفل مالحظة على تعمل. 

الطفل مالحظة نتائج وخصوصية كتمان تراعي. 

لألسرة والمالحظة التقييم نتائج عن تقريرا   تكتب. 

والشفوية الكتابية المالحظة في متنوعة أساليب تستخدم. 

 طفل لكل خاص ملف في الطفل عمل من بنماذج تحتفظ. 

تقييم نتائج ضوء في للطفل التدريس وأساليب المنهج تخطط 

 .الطفل سلوك ومالحظة

االختبار وإجراء للطفل، اختبار أي إجراء قبل األهل موافقة أخذ 

 .النتيجة على واطالعهم ترخيص، ولديه مؤهل شخص قبل من

 



تتبع الجدول اليومي. 

تعطي االطفال حرية االختيار. 

تشجع التعلم عن طريق اللعب. 

تشجع الطفل على االنخراط في نشاطات متنوعة. 

توفر بيئة آمنة للطفل يستطيع الطفل أن يتحرك فيها بحرية ويستكشف. 

 تستطيع أن تحدد أهداف المنهج. 

تنظم بيئة أركان تراعي احتياجات الطفل ومستواه. 

تشجع تعلم الطفل الخبرات االساسية العددية واللغوية. 

تراعي النمو العاطفي واالجتماعي للطفل. 

تقرأ القصص لألطفال وتشجعهم على طرح األسئلة والتعبير عن مشاعرهم. 

تشجع اإلبداع لدى الطفل في الخبرات الفنية والرسم والموسيقى. 



الطفل فردية تحترم أن. 

ورغباته وميوله الطفل اهتمامات إلى تستمع. 

باتساق للطفل تستجيب. 

وعطف برفق الطفل تعامل. 

للطفل تبتسم. 

مشاعره عن التعبير على الطفل تشجع. 

حدة على طفل بكل تهتم. 

الطفل مع اإليجابي التعزيز تستخدم. 

االنفعاالت ضبط على الطفل تشجع. 

 



 الثقافية الفروقات المذهبي التنوع  تحترم 

 .األطفال بين

بعض في األهالي مشاركة تشجع 

 .النشاطات

األسرة مع إيجابية عالقات تكون. 

لألهالي التطوعي العمل تشجع. 

المحلي المجتمع في واألسرة الطفل تربط. 

 



oلهم المخول لألشخاص الطفل تسلم. 

oاألولية اإلسعافات تطبق ان تستطيع. 

oالنظافة سلوكيات على الطفل تدرب. 

oالطوارئ عند والسالمة النجدة شروط تطبق. 

oالتبليغ وأساليب الطفل معاملة سوء أعراض تدرك. 

oنذار أجهزة توافر من تتأكد  .النجاة ومنافذ الحريق عند اإلإ

oونظافته الطفل طعام في الصحية والشروط تتبع. 

oللطفل السليمة األلعاب تختار. 

oاأللعاب استخدام وعند الروضة باحة في الطفل سالمة تؤمن 

 .الخارجية



تحب العمل مع األطفال. 

تهتم بمظهرها ونظافتها. 

تتعاون مع زميالتها وتتبادل معهن الخبرات. 

تعمل على تطوير قدراتها. 

تتسم بروح الفريق. 

  تبدي اتزانا  انفعاليا. 



المجتمع وأفراد األهالي مع إيجابية عالقات تكون. 

وأسرته بالطفل يتعلق فيما والكتمان السرية على تحافظ. 

التخطيط على بالقدرة تتصف.   

التنظيم على بالقدرة تتصف. 

بفاعلية المختلفة المصادر تستخدم. 

اليومي والعمل الروضة أهداف بين تربط. 

واألدوات األجهزة اختيار تتقن. 

عالية بكفاءة ميزانية تخطط أن تستطيع. 

الروضة أداء تقييم في تساهم.  

والقوانين واألنظمة الجودة ضبط أساليب تتبع. 



 الكفايات الشخصية

 (أخالقيات المهنة والشخصية اإليجابية) 

 الكفايات االجتماعية. 2

 (التواصل مع اآلخرين والروح القيادية)

 الكفايات التدريسية . 3

نمو الطفل، تعليم الطفل، إدارة السلوك، الصحة والسالمة، مراعاة )

الفروق الفردية والفئات الخاصة،  المالحظة والتقييم، المنهج، أساليب 

 (التدريس المتنوعة



  

 وتمكين البحرين جامعة بين شراكة نتيجة البرنامج هذا يعتبر  

  البحرين جامعة تقوم حيث .والتعليم التربية ووزارة

 على باإلشراف والتعليم التربية وزارة وساهمت بالتدريب،

 التربية وزارة قبل من المعتمد الموحد المنهج تطبيق

 في العملية التربية على اإلشراف في والمساهمة والتعليم

 البرنامج، بتمويل فقام تمكين العمل صندوق أما الرياض،

 جامعة من البرنامج هذا والتعليم التربية وزارة تعتمد حيث

 الوطنية الجامعة كونها مصداقية ذات كجهة فقط البحرين

 من المتقدم المستوى بهذا البرنامج هذا تقدم التي الوحيدة

 .االحترافية



العمل وصندوق الجامعة إدارة بين اتفاقية توقيع تم 

  بتاريخ لالستشارات  BDO في ممثلة "تمكين"

  نوفمبر 28 بتاريخ بدأ حيث ،2010 نوفمبر 11

 2011 يونيو شهر مطلع في وانتهى 2010

 .معلمة 60 وعددها التجريبية االولى الدفعة لتدريب

التي االساسي للبرنامج الثانية االتفاقية توقيع وتم 

 العمل صندوق وبرنامج البحرين جامعة بين أبرمت

 19 بتاريخ لالستشارات BDO في ممثلة تمكين

 والثالثة الثانية الدفعتين لتدريب ،2011 يوليو

 .األطفال رياض في العامالت من 248 وعددهما

 

 

 



توقيع االتفاقية بين جامعة البحرين وتمكين لتدريب 

 معلمات رياض األطفال





 أن تكتسب كفايات مهنية عالية في مجال نمو الطفل وتعلمه. 1

 أن تتزود بمهارات مالحظة اداء الطفل وتقويمه.2

أن توفر بيئة تتمتع بشروط االمن والسالمة للطفل. 3  

أن تتدرب على تنظيم بيئة االركان والمنهج الموحد. 4  

 الموهوبين :الخاصة الفئات  مع التعامل مهارة تكتسب أن .5
 كيةالسلو والمشكالت التعلم، وصعوبات
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 شهادة التعليم الثانوي

 اللياقة الصحية والبدنية

اجتياز المقابلة 
 الشخصية



التي والتعليم التربية وزارة قبل من المتدربات ترشيح يتم :االولى الخطوة 

   :وهي شروطا تضع

الجنسية بحرينية تكون أن. 

االجتماعي التأمين نظام ضمن مندرجة تكون أن. 

مخالفة غير بها تعمل التي الروضة تكون أن.   

تمكين العمل صندوق الى المرشحات قائمة الوزارة ترسل :الثانية الخطوة 

 اجتيازها بعد سنتين لمدة للمتدربة مالية مكافأة وإعطاء العتمادها

 بنفس المعلمة راتب بزيادة الروضة مديرة تقوم أن على بنجاح، البرنامج

 .ذلك بعد القدر

إلى المرشحات قوائم بإرسال تمكين العمل صندوق يقوم :الثالثة الخطوة 

 في االلتحاق ثم ومن إشرافية لجنة قبل من مقابالت إلجراء البحرين جامعة

   .خاصة استمارة ضمن التدريبية االحتياجات وتحديد التدريبي، البرنامج



تدرس تدريبية وحدات 10 على المعلمات تدريب يتم 

 .العملية التربية إلى باإلضافة عمل، ورش شكل على

 النظري بين التوازن الوحدات تدريس في ويراعي 

 واستخدام والجمعي، الفردي والنشاط والعملي،

 تطبيقات تتضمن متنوعة تدريسية استراتيجيات

 العمل، مواقع في وتطبيقات أدوار، وتمثيل عملية،

 وعمل ومناقشة، وشرائح، أفالم، وعرض

 الطفل جعل على التأكيد مع إبداعية، مشروعات

 بيئة الرياض بيئة وجعل التعلمية العملية محور

ً  وآمنة واالستكشاف لإلبداع محفزة ً  جسميا  .وعاطفيا

 



 التربية العملية

 الطفل الموهوب

 صعوبات التعلم

مشكالت طفل 
 الروضة

 منهج الخبرات

(التعلم الذاتي)   

 نمو الطفل

التعلم عن طريق 
 اللعب

 الصحة والسالمة

 فن الطفل

تنظيم بيئة 
 الروضة

مالحظة وتقييم 
 الطفل



 

 حيث أسبوعاً، 12 التدريبي البرنامج يستغرق 

 Modules تدريبية وحدات 10 تدريس يتم

 ساعة 94 تستغرق البحرين جامعة في منها

 40 إلى باإلضافة (أسابيع 10 لمدة )فعلية،

 في  الميدانية الممارسة أو العملية للتربية ساعة

 بعد وأسبوعين البرنامج خالل ) الروضة، موقع

 تدريبية ساعة134 بمجموع أي ،(انتهائه

   .ككل للبرنامج



  

 : الفريق اإلشرافي

o جيهان .د.أ :البرنامج وإدارة العام اإلشراف 
 .العمران

oأحمد .د :التقويم ومتابعة اإلداري اإلشراف 
 .جالل سعد

oشيخة .د :العملية التربية على اإلشراف 
 .الجنيد



النفس علم قسم  أساتذة :المدربون األساتذة 

 وأساتذة البحرين، بجامعة اآلداب بكلية

 التربية كلية من والسالمة بالصحة مختصون

 مختصة أستاذة الطبيعي، والعالج الرياضية

 .اآلداب كلية من الجميلة بالفنون

التربية وزارة من  :العملية التربية مشرفات 

 تطبيق على باإلشراف يقمن حيث والتعليم

 التربية وزارة من المعتمد الموحد المنهج

 .(الذاتي التعلم منهج ) والتعليم

 



 (ساعات 9) وحاجاته خصائصه :الروضة طفل نمو :101 علم مقرر1.

 (ساعات 9) واللعب التعلم :102 نفس علم مقرر2.

 وأساليب الروضة لطفل السلوكية المشكالت :103 نفس علم مقرر3.

 (ساعات 9) النفسي اإلرشاد

 (ساعات 9) الرياض طفل سلوك تقييم :104 نفس علم مقرر4.

 (ساعات 9) التعلم صعوبات :101 تربية مقرر5.

 (ساعات 9) الموهوب الطفل :102 تربية مقرر6.

 (ساعات 9) الطفل فن :104 تربية مقرر7.

 (ساعة 11) الصفية البيئة تنظيم :105 تربية مقرر8.

 (ساعة 11) الذاتي التعلم منهج :106 تربية مقرر9.

 (ساعة30) عملية تربية :107 تربية مقرر10.

 

 

 



هذا يومنا إلى 2010 منذ الطفولة دراسات مركز قام 

 في األطفال رياض معلمات من دفعات عدة بتدريب

 رياض في التأهيلي الدبلوم" مسمى تحت برنامج

 رياض معلمات من دفعات عدة تدريب تم حيث "األطفال

 المركز قام عندما البرنامج بداية وكانت .األطفال

 كمرحلة متدربة 60 بتدريب الجامعة إدارة من بتوجيهات

 الجامعة إدارة بين المبرم االتفاق حسب تجريبية

 لالستشارات  BDO في ممثلة "تمكين" العمل وصندوق

  نوفمبر 28 بتاريخ بدأ حيث ،2010 نوفمبر 11 بتاريخ

 .2011 يونيو شهر مطلع في وانتهى 2010

  

 



 التي األساسي للبرنامج الثانية االتفاقية توقيع تم 

 العمل صندوق وبرنامج البحرين جامعة بين أبرمت

 19 بتاريخ لالستشارات BDO في ممثلة تمكين

 والثالثة الثانية الدفعتين  لتدريب ،2011 يوليو

 األطفال، رياض في العامالت من 248 وعددهما

 نصت وقد .متدربة 308 المتدربات عدد اصبح وبذلك

 رئيس سعادة قبل من توقيعها تم التي االتفاقيتان

 دبلوم" هو البرنامج مسمى أن على البحرين جامعة

 ضمن يأتي أنه حيث "األطفال رياض في تأهيلي

ً  وليس المستمر التعليم  المستفيدين ألن أكاديمياً، دبلوما

 .بالجامعة القبول شروط عليهم تنطبق ال منه

 



بتدريب المركز قام فقد سبق ما على وبناء 

 األطفال رياض معلمات من معلمة 849 عدد

 تمكين، حساب على 671) دفعة 17 على

 من بدءاً  وذلك (الخاصة نفقتهن على 178و

 .2018 وحتى 2010 العام

تطوير إلى حاليا البحرين جامعة وتخطط 

  إلى األطفال رياض في التدريبي البرنامج

 .“األطفال رياض في مهني دبلوم”

 

  

 



استمارة ضمن والمدربين  البرنامج بتقييم المتدربات تقوم 

 .خاصة

ككل للبرنامج تقويم بإجراء اللجنة تقوم البرنامج نهاية وفي 

 يحصل من ويستبعد المدربين أداء بتقييم المتدربات تقوم حيث

  .جداً  جيد من أقل على

امتحانات وفق متدربة كل أداء بتقييم المدربون يقوم كما 

 وحدة كل على متدربة لكل درجات وترصد وحدة، كل ونشاطات

 .ككل البرنامج وعلى

 لرئيس يسلم الخصوص هذا في ختامي تقرير إعداد يتم ثم 

 .الجامعة



من مختومة رسمية شهادة متدربة كل تحصل البرنامج نهاية في 

  مسمى تحت الجامعة رئيس قبل من وموقعة الجامعة إدارة قبل

 "االطفال رياض في التدريبي البرنامج"

يلي بما تقوم أن الشهادة هذه للحصول متدربة كل في ويشترط 

البرنامج فترة طيلة والغياب بالحضور تلتزم أن. 

وحدة كل في المدربين من  منها المطلوبة والمشاريع باألنشطة تقوم أن 

 .الوحدات من

عن يقل ال بمعدل العشر الوحدات من وحدة كل اختبارات في تنجح أن  

60 %. 

التربية في والتعليم التربية وزارة مشرفي قبل من جيداً  تقييمها يكون أن 

 .العملية

وبقية االساتذة مع تعاملها خالل من المهنة أخالقيات تظهر أن 

 .المتدربات

 



 100 وأ دينار 90 الى تصل قد) جداً  متدنية االطفال معلمات رواتب1.

   .( دينار

 وزارة البحرين، جامعة :البرنامج شركاء بين التام التنسيق عدم2.

 تغير همهاأ سبابأ لعدة تمكين العمل صندوق والتعليم، التربية

 .طرافاأل بعض قبل من الرؤية وضوح وعدم االشخاص،

ً  المتدربات ارسال من المديرات بعض تعاون عدم 3.   تسربهن من خوفا

 نأ بعد تدريبهن من سنتين بعد عليهن المترتبة المادية التكلفة وأ

ً  ناريد 30 ) المساعدة عن تمكين تتوقف ً  دينار 50 و سابقا  ،(حاليا

 قبل من المعلمات تدريب دعم يتم سوف االحترافي البرنامج وفي

 كفاية رفع ان أمالً  مالية مساعدة تقديم يوجد ال ولكن تمكين

 من وشرط المعلمات، لتوظيف جذب عامل يكون سوف المعلمات

 .المعلمات تدريب  بعدم المخالفة إلزالة الوزارة

 

 



 وتفتقر المطلوب المستوى دون للتدريب المتقدمات نوعية4.

 يجب لذا .الجودة من دنىاأل الحد إلى منهن البعض

  .الروضة في فني وأ داريإ عمل لىإ تحويلهن

 القبول شروط نأل اكاديميأ وليس تدريبي البرنامج5.

 توجد ال معظمهن كون .المتقدمات على تنطبق ال بالجامعة

 بشكل تتفاوت عمارهنأ نأ كما ،كاديميةأ خلفية لديهن

 .كبير

 من المطلوبة الشروط فيها تتوافر ال الرياض بعض بيئة6.

 والتربوية، والطبيعية المادية والبيئة طفالاأل عدد حيث

 جاهدة تألوا ال التربية ووزارة المحالفات من العديد وهناك

 الرياض بإغالق والقيام المخالفات، هذه رصد في

 .المخالفة

 



 هدافاأل تحدد المبكرة الطفولة لتعليم وطنية استراتيجية عدادإ1.

 المرحلة هذه في الطفل وتنمية  لتعليم والمؤشرات والمخرجات

  .المسئولة الجهات تحديد مع زمنية، عمل خطة وفق

 جامعة قبل من معتمد الخدمة قبل جامعي برنامج طرح إعادة2.

 بكالوريوس مستوى إلى ثم  مشارك دبلوم مستوى على البحرين

 من الجديد للجيل  الخدمة قبل األطفال رياض معلمات إلعداد

 سوف القبول شروط بأن علما   ،التخصص هذا في الراغبات

 معاملتهن تتم .فيها المرعية نظمةاأل حسب البحرين جامعة تحددها

 .البكالوريوس خريجات بجميع سوةأ الراتب حيث من

 الشكل حيث من (الخدمة أثناء) الحالي التدريبي البرنامج تطوير3.

 يمتد االطفال رياض في مهني دبلوم لىإ وتحويله والمضمون

 يتم تدريسية مقررات الى الوحدات وتطوير .كامل عام لمدة

 .الفعلية الساعات عدد على االتفاق

  

 



 بمؤهل يتمتعن معلمات بتوظيف االطفال رياض تلزم تشريعات إصدار4.

 دبلوم مستوى على الحاليات وتدريب ،بكالوريوس وأ مشارك دبلوم

 .مهني

 الروضة طفل تعلم  برامج جودة لضمان موحدة وطنية معايير عتمادا5.

 في المعايير هذه لتطبيق كمية مؤشرات وصياغة المملكة، مستوى على

   .الطفل ألداء محددة تعلمية مخرجات ضوء

        مستوى من كثرأ على االطفال رياض معلمات كفايات تحديد6.

 للقياس خاضعة ،(متقدم مستوى متوسط، مستوى مبتدئ، مستوى)

 االهداف تحقيق أجل من الكفايات هذه وتطوير تقويم اجل من والمالحظة

 .للرياض التعليمية

 وزارة قبل من وتطويره تقويمه يتم االطفال لرياض موحد منهج اعتماد7.

 .والتعليم التربية

 الرياض معلمات وتدريب االطفال رياض لدعم الخاص القطاع شراكإ8.

 .الخدمة اثناء للمتدربات والمكافآت الحوافز تقديم طريق عن النوعي

  

  

  



 على والفني دارياإل واإلشراف الرقابة ادوات تفعيل9.

  .طفالاأل رياض

 لتوعيتهم الرياض طفالأ ألهالي تدريبية عمل ورش إجراء10.

 والمشاركة الروضة مع والتعاون الطفل تربية في بدورهم

 .يجابيةاإل

 االطفال رياض مجال في دراساتال من المزيد جراءإ11.

 وكفايات وأدائه، الطفل تنمية من الجوانب جميع تتناول

 البناء حيث من والروضة وأدائهن، المعلمات

  .به المتعلقة الجوانب وجميع والمنهج، والمواصفات،

 .العلمي البحث على القائم التدريب واعتماد

 الرسمية للمؤسسات تابعة أطفال رياض إنشاء تشجيع12.

 .فيهن العامالت االمهات لمساعدة والوزارات

 



 قياس بعدي الضابطة قياس قبلي

 قياس بعدي التجريبية قياس قبلي



 إعداد 

 شيخة الجنيد. د
 

 قسم علم النفس 

 جامعة البحرين



بجميع لألطفال المتوازن المتكامل النمو الى تهدف اجتماعية تربوية مؤسسة األطفال رياض تعد 

 ومواهبهم قدراتهم تعزيز إلى باإلضافة ، جتماعيةواإل نفعاليةواإل والعقلية منها الجسمية أنواعه

 بناء في وفاعال   أساسيا   دورا   الروضة معلمة وتلعب .الحر والنشاط اللعب طريق عن المختلفة

  .مهارات من يتقنه وبما ومعلومات، ومعارف ، حميدة وأخالق قيم من تشمله بما الطفل شخصية

 فنية مهارات تتطلب ومتنوعة كثيرة مهاما   وتؤدي عديدة بأدوار تقوم األطفال رياض فمعلمة

 ومايتعلق الطفل يتعلمه ام كل عن مسؤولة فهي حصرها، أو تحديدها يصعب مختلفة وإنسانية

 . عمره من والحساسة األساسية المرحلة هذه في للطفل النمو مطالب بتحقيق



 وتنفيذ وجه أكمل على بدورها القيام من األطفال رياض معلمة تتمكن ولكي

 من العديد إلى بحاجة فهي بفاعلية بمسؤولياتها والقيام التعليمية مهماتها

  الحركية، والجسدية المعرفية، العقلية المجاالت في األساسية الكفايات

  طفالاأل رياض لمعلمة المهم الدور ويبرز .الوجدانية واالنفعالية

 لرياض المنشودة األهداف تحقيق في تربويا   إعدادا   والمعدة المتخصصة

 هذه إعداد قضية فإن لذلك األطفال، تربية مسؤولية نجازإ وفي األطفال

 على المبني التخطيط إلى تستند أصبحت بل عشوائية عملية تعد لم المعلمة

 .علمية أسس

 



   المعلمين إعداد برامج سادت التي الحديثة االتجاهات أبرز من التعليمية الكفايات اتجاه ويعد 
 من بدال   الكفاية باعتماد التربويين من الكثير قام فقد الماضية، الثالثة العقود خالل وتدريبهم
 فيها يتم ثقافية كحركة األمريكي المجتمع في بدأت وقد المعلمين، تربية برامج في المعرفة

 وتطبيق أداء بتقويم اهتمت ثم الدراسي، وتحصيله المتعلم سلوك خالل من المعلم أداء تقييم
 إلى االهتمام انتقل ثم التخصص، عن يعرفه مما أكثر "عمله يمكنه ما" تخصصه لمادة المعلم
 التربوية األسس تعزيز على اعتمد والذي وتدريبه، إعداده برامج خالل من المعلم تقويم

 المعلمين إعداد بحركة عرفت واسعة حركة شكل على االتجاه هذا انتشر وقد لديه، والنفسية
 مجموعة يمتلك الذي هو الكفء المعلم أن ترى فكرة أساس على وتقوم الكفايات، أساس على
 معين بمستوى ويؤديها المختلفة، بأدواره المرتبطة بالمهام القيام على قادرا   تجعله الكفايات من
 .األداء في التمكن من

 



 ووسائله التنفيذ أدوات كانت ومهما ،جيدا   االطفال رياض منهج كان ومهما

 جهة من . ا  جيد تأهيال   مؤهلة غير معلمة مع شيئا يجدي  ال ذلك فإن متوافرة،

 تتدراك أن تستطيع مهنتها لمهام والمدركة الواعية الناجحة المعلمة نإف أخرى

 للروضة التربوية االهداف تحقق أن وتستطيع . قصور من المنهج في ما

 إختيار فإن  ماسبق ولكل ولذا المستنير، الواعي وإدراكها التربوي بحسها

 على الروضة تساعد التي العوامل أهم من إعدادها وحسن الروضة معلمة

 .أهدافها تحقيق



مع بداية القرن الحادي والعشرين توجهت المنظمات المحلية والدولية في الواليات 

المتحدة األمريكية وبعض الدول المهتمة بالطفولة المبكرة وبرامجها إلى وضع 

 : تالمنظماأبرز هذه ن مو  المبكرة،مواصفات ومعايير لمهنة معلمة الطفولة 

 The Association For Childrenالجمعية الوطنية لتعليم األطفال 

Learning 

 The Association For تطوير المناهج واإلشراف التربويجمعية 

Supervision and Curriculum Development   

 The National Commission for اللجنة الوطنية للدراسات االجتماعيةو

Social Studies 

 من األسمى الهدف لتحقيق السعي على التربوية والمؤسسات المنظمات هذه واتفقت

 ألن نظرا   المبكرة، الطفولة في األطفال بتعليم البدء ضرورة على كد يؤ والذي التربية

 القائمة األطفال مناهج أن على تقاريرهم وأّكدت للتعلم، استعداد لديهم األطفال جميع

 وفق التفكير على تساعد وال اإلنساني، للتعّلم الصحيح األسلوب تعكس ال حاليا  

 إعداد برامج أن كما .والعشرين الحادي القرن في مطلوبة ستكون عليا مستويات

 لطفل نأمله ما تقديم علي قدرتنا في الزاوية حجر وهي األطفال رياض معلمات

 في خاصة القصور جوانب من العديد تعاني مازالت رعاية، من الرياض مرحلة

 .العربية مجتمعاتنا



 غير وظيفتها ألن التعليمية العملية أركان من ركن أهم   األطفال رياض معلمة فتعتبر

  ىعل األطفال في تأثيرها يتوقف وال  ى،األول بالدرجة مربية هي بل التعليم ىعل مقصورة

 ىعل تنعكس التي ومعتقداتها اتجاهاتها ىعل إنما ،فقط العلمية للمواد واتقانها الفنية مهاراتها

 في غاية األطفال رياض معلمة فمهنة ،ىاألعل والمثل القدوة يعتبرونها الذين األطفال

 معلمة أن حيث ودقيق، معين وتأهيل وتدريب شخصية خصائص إلى تحتاج و الحساسية

 األساسية والمعرفية النفسية القاعدة بناء في رئيسي بشكل األسرة مع تشارك الروضة

 الطفولة مرحلة في اإلنسان بها يمر التي الخبرات أهمية إنكار منا أي يستطيع وال لإلنسان

 يحيط بما التأثر سريع يكون المرحلة هذه في فهو المستقبلية، حياته على وأثرها المبكرة

 .المهنة هذه أهمية تنبع هنا ومن كبيرة أهمية المرحلة هذه في لرعايته نإف لذلك به،

 



 يتضح سابقة ودراسات نظري طارإ من استعراضه ماتم ىعل وبناء ثم ومن

 مجال في التعليم إلمداد ةمتخصص أكاديمية برامج وإعداد تخطيط أهمية

 ىعل الوقوف أن الباحثة ىتر والتي المؤهالت بالمعلمات األطفال رياض

 ىلد جتماعيةالوا (المهنية) والتدريسية الشخصية الكفايات توافر ىمد

 التخطيط في الصحيح الطريق بداية ىعل يضعنا األطفال رياض معلمات

   :يلي فيما الحالية الدراسة أسئلة تتحدد وبالتالي . البرامج هذه لمثل واإلعداد

 

كفايات تحسين في االطفال رياض في تدريبي برنامج فاعلية مدى ما 

 البحرين؟ بجامعة الطفولة دراسات مركز في االطفال رياض معلمات

  :التالية األسئلة السؤال هذا من ويتفرع

 



 أسئلة الدراسة

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات رتب درجات أفراد 

المجموعة التجريبية متوسطات رتب درجات أفراد المجموعة الضابطة في 

على مقياس كفايات معلمة الروضة وأبعاده التدريبي القياس القبلي للبرنامج 

 المختلفة؟ 

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات رتب درجات أفراد 

درجات أفراد المجموعة الضابطة في  رتب متوسطاتو،  المجموعة التجريبية

القياس البعدي للبرنامج اإلرشادي على مقياس كفايات معلمة الروضة 

 التجريبية؟وأبعاده المختلفة لصالح المجموعة 

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات رتب درجات أفراد 

المجموعة التجريبية في القياسين القبلي والبعدي للبرنامج اإلرشادي على 

 البعدي؟مقياس كفايات معلمة الروضة وأبعاده المختلفة لصالح القياس 

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات رتب درجات أفراد 

على  المجموعة الضابطة في القياسين القبلي والبعدي للبرنامج اإلرشادي

   المختلفة؟مقياس كفايات معلمة الروضة وأبعاده 



 درجات رتب متوسطات التجريبية المجموعة أفراد درجات رتب متوسطات بين إحصائية داللة ذات فروق توجد ال

 الروضة معلمة كفايات مقياس على التدريبي البرنامج تطبيق قبل القبلي القياس في الضابطة المجموعة أفراد

  المختلفة؟ وأبعاده

 درجات متوسطات ورتب التجريبية، المجموعة أفراد درجات رتب متوسطات بين إحصائية داللة ذات فروق توجد

 وأبعاده الروضة معلمة كفايات مقياس على اإلرشادي للبرنامج البعدي القياس في الضابطة المجموعة أفراد

 ؟ التجريبية المجموعة لصالح المختلفة

 في التجريبية المجموعة أفراد درجات رتب متوسطات بين إحصائية داللة ذات فروق توجد

 وأبعاده الروضة معلمة كفايات مقياس على اإلرشادي للبرنامج والبعدي القبلي القياسين

 ؟ البعدي القياس لصالح المختلفة

 أفراد درجات رتب متوسطات بين إحصائية داللة ذات فروق توجد ال

 مقياس على اإلرشادي للبرنامج والبعدي القبلي القياسين في الضابطة المجموعة

 ؟ المختلفة وأبعاده الروضة معلمة كفايات



تسليط الضوء على 

واقع  وأداء برامج 

إعداد معلمات 

رياض األطفال 

 .البحرينبمملكة 

تعتبر الدراسة الحالية 

نقطة البداية في تقييم 

ودراسة اثر البرنامج 

التدريبي في رياض 

االطفال بغية تطويره 

 .وتحسينه

قد تساعد في فتح  

الباب أمام الباحثين 

إلجراء مزيد من 

الدراسات في هذا 

 .المجال

ندرة الدراسات العربية 

في مجال الكفايات 

وخاصة في مرحلة 

رياض األطفال خاصة 

 .البحرينفي مملكة 



 Kindergartens األطفال رياض *

 تنمية فيها ويتم سنوات، 6 – 4 بين ما الزمنية أعمارهم تتراوح أطفاال   تضم مرحلة    
 بعين األخذ مع طفل لكل والمتكاملة الشاملة التنمية لتحقيق المختلفة والمهارات المفاهيم
  النمائية والمستويات اللغوية واالستعدادات القدرات في الفردية الفروق االعتبار

 .والسلوكية

 الطفل فيها ويقبل االبتدائية المدرسة قبل ما تكون مرحلة أنها 2002 الدهان، ويعرفها    
 يتجاوز وال الميالدية السنة نهاية في سيكملها من أو عمره من الرابع العام يكمل الذي
 وتهدف التمهيدي، ومرحلة الروضة هما مرحلتين إلى وتقسم العمر، من السادسة السنة
 والعقلية الجسمية جوانبها من شخصياتهم وتطوير السليم النمو من األطفال تمكين إلى
 في ليكون مجتمعهم وخصائص لحاجاتهم وفقا   ،يةقوالخل الوجدانية النواحي فيها بما
 .االبتدائي التعليم بمرحلة والتحاقهم سليمة نشأة لنشأتهم صالح أساس ذلك

 



الكفايات الباحثة تعرف : Competency)    تشمل سلوكية عبارات بأنها إجرائيا 

 والنفسية العقلية والقدرات والقياس، للمالحظة القابلة المهارات من مجموعة

 بمستوى الروضة في األنشطة أداء من المعلمة تمكن التي واالجتماعية، والجسدية

  الروضة، طفل بتربية المتعلقة التربوية األهداف يحقق بما ،الفاعلية من ُمرض معين

 األداء مالحظة بطاقة خالل من البحث في الحالي وتقويمها مالحظتها يمكن والتي

   .مستخدمةال

 

Competency الكفاية 



 هي كفايات ثالث الحالية الدراسة في وتتضمن: 

 الشخصية الكفايات Personal Competencies   اقعبو وتقاس 

  داخل كفايات (7) عدد لتنفيذ األطفال رياض لمعلمة الفعلي األداء مستوى

  .الصف

التدريسية الكفايات Teaching Competencies مستوى اقعبو وتقاس 

 .الصف داخل كفاية (23) عدد لتنفيذ األطفال رياض لمعلمة الفعلي األداء

االجتماعية الكفايات   Social Competencies  مستوى اقعبو وتقاس 

 .الصف داخل كفايات ( ) عدد لتنفيذ األطفال رياض لمعلمة الفعلي األداء

 



 منهج الدراسة

 لمعالجة لمناسبته التجريبي المنهج الباحثة اتبعت

 .الدراسة متغيرات

رياض معلمات جميع يشمل :الدراسة مجتمع 

 .(1258) وعددهن البحرين في طفالاأل



 بمملكة األطفال رياض معلمات من (48) من الدراسة عينة تكونت

 عمري بمتوسط عاما 49 و 19  مابين أعمارهن تراوحت البحرين

  سنة من الكلية العينة أفراد خبرة سنوات وتراوحت . عاما 29.80

 فكن األكاديمية بالمؤهالت يتعلق وفيما .المجال في سنة 21  إلي

   .الثانوية الشهادة يحملن ممن جميعهن

 معلمة، (24) تجريبية حداهاإ مجموعتين الى العينة قسمت ثم

 حيث من متشابهتين تكونا نأ روعي وقد ،(24) ضابطة والثانية

 المجموعة تدريب وتم  .التربوية والخلفية الخبرة وسنوات العمر

 دراسات بمركز االطفال رياض في التدريبي البرنامج في التجريبية

 تحت فبقيت الضابطة المجموعة اما البحرين، بجامعة الطفولة

 .الطبيعية ظروفها

 

 عينة الدراسة



  :الباحثة إعداد الروضة معلمة كفايات مالحظة استمارة

وتتكون من مجموعة ضوء في المالحظة بطاقة ببناء الباحثة قامت 
 (مفردات 7) الشخصية الكفايات هي للكفايات أبعاد ثالثة من االستمارة

 من كل بدقة تصف (مفردات 5) واالجتماعية (مفردة 23) سيةيوالتدر
 ذات التدريسية الكفاياتو االجتماعية الكفاياتو ،الشخصية الخصائص

  .المجال في بالعمل العالقة

 أداة الدراسة



محاور ثالثة من المقياس يتكون  

 الحكم معايير خاللها استخدم أساسية،

 متوفرة ،(3) جيدة بصورة متوفرة

 بصورة متوفرة ،(2) مقبولة بصورة

  المرتفعة الدرجة وتدل  .(1) ضعيفة

 من مرتفع ىبمستو المعلمة تمتع ىعل

 وفي المطلوب، المحور في الكفايات

 عكس ىعل المنخفضة الدرجة تدل حين

 الخصائص من التأكد وتم ذلك،

 .وثبات صدق من لالداة السيكومترية

 تصحيح االستمارة



  

استخدام تم والثاني االول ينالفرض صحة من للتحقق 

 (Mann-Whitney U test) تنييو مان اختبار

  المجموعات رتب متوسطات بين الفروق داللة لحساب

   .المستقلة

استخدام تم والرابع الثالث الفرضين صحة من وللتحقق 

 داللة لحساب (Wilcocxon) ويلكوكسون اختبار

 .المترابطة المجموعات رتب متوسطات بين الفروق

 األساليب اإلحصائية



 نتائج الدراسة

 المجموعة أفراد درجات رتب متوسطات بين إحصائية داللة ذات فروق توجد ال1.

 القبلي القياس في الضابطة المجموعة أفراد درجات رتب ومتوسطات التجريبية

 . اإلرشادي للبرنامج

 المجموعة أفراد درجات رتب متوسطات بين إحصائية داللة ذات فروق توجد2.

 البعدي القياس في الضابطة المجموعة أفراد درجات رتب ومتوسطات التجريبية

 لكفاياتا اما والتدريسية الشخصية للكفايات بالنسبة التجريبية المجموعة لصالح

 . دالة الفروق تكن فلم االجتماعية

 المجموعة أفراد درجات رتب متوسطات بين إحصائية داللة ذات فروق توجد3.

 للكفايات بالنسبة البعدي القياس لصالح والبعدي القبلي القياسين في التجريبية

  . دالة تكن فلم االجتماعية الكفايات اما والتدريسية الشخصية

 المجموعة أفراد درجات رتب متوسطات بين إحصائية داللة ذات فروق توجد ال4.

 .المقياس ابعاد جميع على والبعدي القبلي القياسين في الضابطة



 بشكل التجربة لنجاح نظرا  كفاياتهن لتحسين  الخدمة اثناء  المعلمات جميع تدريب1.
 .كبير

 عالية داللتها تكن لم التي الكفايات بعض تتناول متعمقة للمعلمات عمل ورش جراءإ2.
 .االجتماعية الكفايات مثل

 .موراأل ولياءأ مع المعلمة تواصل طريق عن االجتماعية الكفايات تعزيز3.

 .فعاليات في المشاركة طريق عن المجتمع في الروضة دمج4.

 .االجتماعية والمهارات والقيادة التواصل مجال في للمعلمات عمل ورش جراءإ5.

 

 

 التوصيات



 مقترحات لدراسات أخرى

دراسة استطالع جراء إ

مور ولياء األأراء آ

والمديرات والمختصين 

داء المعلمات أفي تحسن 

 .التدريببعد 
دراسة تحسن الكفايات 

بشكل تفصيلي يتناول 

الكفايات في ضوء كل وحدة 

نمو ) . البرنامجمن وحدات 

الطفل، تعلم الطفل، فن 

 ....(الطفل، الخ

دراسة ارتباطية جراء إ

على  كفايات المعلمات 

وعالقتها بسنوات الخبرة 

والمرحلة العمرية بعض 

المتغيرات الديمغرافية 

 .كبيرةبحيث تكون العينة 


