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  :ملخصال

هدف البحث إلي بناء برنامج تدريبي )مقترح( لتنمية الكفايات التعليمية األدائية لمعلمات التعليم قبل المدرسة أثناء الخدمة         
معلمة. استخدم الباحث المنهج االستقرائي في رصد االحتياجات التدريبية للمعلمات  (6376بوالية الجزيرة. تكون مجتمع البحث من )

 والمنهج الوصفي في وصف البرنامج التدريبي . تم بناء البرنامج التدريبي في الخطوات التالية :
 حية التي قام بها الباحث تحديد االحتياجات التدريبية لمعلمات التعليم قبل المدرسة بوالية الجزيرة من خالل الدراسة المس

 بمشاركة التوجيه الفني وإدارة التعليم قبل المدرسة بمحليات والية الجزيرة .
 .تحديد أهداف البرنامج التدريبي في ضوء فلسفة وأهداف التعليم قبل المدرسة بالسودان 
 لمتدربات.اختيار المحتوي واألنشطة التدريبية التي تحقق تنمية الكفايات التعليمية األدائية ل 
 .اختيار طرائق وأساليب تنفيذ وتقويم البرنامج والوسائل والتقنيات التدريبية المساعدة في تيسير التدريب 
  تصميم البرنامج التدريبي واختيار النموذج التدريبي المناسب ألهداف البرنامج ، وقد اعتمد الباحث نموذج )جيرولد إي

 ( الشامل لتصميم التعليم والتدريب لمالءمته لطبيعة البرنامج التدريبي. J.Kemp : 1985كيمب 
  اإلعداد لتنفيذ البرنامج، حيث تم تحديد متطلبات تنفيذ البرنامج البشرية والمادية ووضع خطة للتنفيذ تضمنت الجدول

 الزمني لتنفيذ البرنامج 
 .تنفيذ البرنامج التدريبي وفق الخطة المرسومة 
 امج التدريبي لمعرفة مدي تحقق أهدافه.تقويم البرن 

 قدم الباحث في نهاية البحث عدة توصيات ومقترحات لبحوث مستقبلية. 
 : برنامج تدريبي لمعلمات التعليم قبل المدرسةالكلمات المفتاحية 

 
 مقدمة :ال

بلد من بلدان العالم ، لذا أولتها دول العالم تعتبر مرحلة التعليم قبل المدرسة اللبنة األولي في بناء النظام التعليمي ألي       
المتحضر اهتمامًا خاصًا تمثل في وضع السياسات وتصميم البرامج التعليمية وتأهيل وتدريب الكوادر العاملة في هذه المرحلة السيما 

، وتهيئة البيئة التعليمية المعلمات الالئي يقع عليهن عبء ترجمة السياسات التعليمية إلي واقع من خالل تنفيذ المنهج المقرر
 الستيعاب األنشطة التعليمية وتلبية حاجات األطفال بتوفير الوسائل التعليمية واألجهزة واألدوات واأللعاب الالزمة لتعليم األطفال.
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وسائل إن وجود معلمة الروضة المؤهلة بات أحد متطلبات قيام روضة األطفال، ) فال تستطيع الروضة المزّودة بأحدث        
التعليم، وأرقي اإلمكانات أن تحقق أهدافها بدون معلمة متخصصة ومؤهلة تأهياًل علميًا في جميع المجاالت المهنية واألكاديمية 
والثقافية، وبدون أن يواكب ذلك برامج اإلعداد أثناء الخدمة بشكل يضمن أن تستمر معلمات هذه المرحلة في االطالع علي 

يات الخاصة لتعليم األطفال في سن الروضة ليتسنى لها القيام بعملها بشكل سليم وفاعل (.) أبو حمده : المعارف، واكتساب الكفا
2007.) 
شهد التعليم قبل المدرسة بالسودان عامة ووالية الجزيرة بصفة خاصة توسعًا ملحوظًا في السنوات األخيرة ، حيث تضاعفت        

، مما استلزم فتح العديد من الرياض الستيعاب هؤالء األطفال فظهرت الحاجة الماسة أعداد األطفال المنتسبين لرياض األطفال
ألعداد كبيرة من المعلمات للعمل برياض األطفال. حيث تم استيعاب بعضهن في وظائف حكومية والبعض اآلخر ظل يعمل 

عرفت بمرحلة االنتشار لتلبية الطلب المتزايد علي كمتعاونات، واستوعبت رياض األطفال الخاصة أعدادًا غير قليلة منهن .هذه الفترة 
 ( سنوات.6إلى  4فتح رياض أطفال جديدة تستوعب أطفال الفئة العمرية بين ) 

يأتي هذا البحث في محاولة لتوظيف التدريب أثناء الخدمة في تنمية الكفايات التعليمية األدائية لمعلمات التعليم قبل المدرسة        
حيث يقوم  ببناء برنامج تدريبي لمعلمات التعليم قبل المدرسة من خالل استقراء الواقع التدريبي الماثل اآلن وتحديد  بوالية الجزيرة

االحتياجات التدريبية للمعلمات المستهدفات في ظل تباين مؤهالتهن األكاديمية ، وحالة عدم االستقرار الوظيفي لهن بسبب عدم 
اص بهذه المرحلة أسوة بالمراحل التعليمية األخرى ، األمر الذي خلق العديد من المعيقات في وجود هيكل وظيفي مكتمل البناء خ

 سبيل تطوير التعليم قبل المدرسة بوالية الجزيرة والتي تأتي في مقدمتها ضعف الكفايات التعليمية األدائية للمعلمات.

 مشكلة البحث:
دخول أعداد كبيرة من المعلمات غير المؤهالت للعمل بالتعليم قبل المدرسة  ترتب علي االنتشار الكثيف لرياض األطفال         

والذي أفرز ضعفًا واضحًا في الكفايات التعليمية لمعلمات رياض األطفال، في ظل ندرة مؤسسات اإلعداد وقلة أعداد الخريجين فيها 
لمات، لذا فإن مشكلة البحث تمثلت في كيفية بناء برنامج وعدم وجود برامج للتدريب أثناء الخدمة لتنمية الكفايات التعليمية للمع

في  تدريبي لتنمية الكفايات التعليمية األدائية لمعلمات التعليم قبل المدرسة أثناء الخدمة، يلبي احتياجاتهن التدريبية ويستوعب التباين
 مؤهالتهن في ظل شح اإلمكانات المادية.

 أهداف البحث: 
إلي بناء برنامج تدريبي ) مقترح ( لتنمية الكفايات التعليمية األدائية لمعلمات رياض األطفال أثناء الخدمة يهدف هذا البحث        

 بوالية الجزيرة  بالسودان.

 أهمية البحث: 
 تتمثل أهمية البحث في اآلتي :      

  أركان هذه المرحلة وهي المعلمة التي يتناول أهم المراحل التعليمية من حياة الفرد وهي مرحلة التعليم قبل المدرسة، وأهم
 تقوم عليها العملية التعليمية.

 .يقوم البرنامج علي الكفايات التعليمية وهي أحدث أساليب تدريب المعلمين 
 .يراعي البرنامج التباين في مؤهالت المعلمات األكاديمية وخبراتهن العملية 
 .يمكن تنفيذ البرنامج بأقل تكلفة مالية 
 رنامج األول من نوعه بالسودان )حسب علم الباحث(.يعتبر هذا الب 
 .يعتبر هذا البرنامج مرشدًا للباحثين والمهتمين بأمر تدريب المعلمين أثناء الخدمة ال سيما معلمات التعليم قبل المدرسة 
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 منهج البحث وأدواته: 
وتفسيرها، والمنهج االستقرائي في مالحظة أداء استخدم الباحث المنهج الوصفي الذي يقوم بتحليل الظاهرة موضوع البحث       

موجهات المعلمات للكفايات التعليمية األدائية لتحديد احتياجاتهن التدريبية ، مستعينًا بنتائج تقييم الكفايات األدائية للمعلمات بواسطة ال
 نتيجة تنسجم مع ما ورد في مشكلة البحث.الفنيات بالمحليات الالئي اتفقن علي ضعف مستوي الكفايات األدائية للمعلمات. وهذه ال

 مجتمع وعينة البحث:
( معلمة )إدارة اإلحصاء  6376تكون مجتمع البحث من جميع معلمات التعليم قبل المدرسة بوالية الجزيرة البالغ عددهن )       

( معلمة 45جتمع األصلي للبحث بلغت )(. تم أخذ عينة من الم2012والتخطيط التربوي بوزارة التربية والتعليم بوالية الجزيرة : 
 يعملن برياض األطفال بمحلية المناقل .

 حدود البحث:
 ُيحد هذا البحث بالحدود التالية :   

 الحدود الموضوعية : الكفايات التعليمية األدائية لمعلمات التعليم قبل المدرسة )رياض األطفال(.
 السودان . -الجزيرة  والية  -الحدود المكانية : محلية المناقل 

 م.2013م ، وأُعد في صورته النهائية في 2012الحدود الزمانية : تم بناء البرنامج وتجريبه في أكتوبر 

 مصطلحات البحث:
  البرنامج التدريبي:

متجددة  ( بأنه الجهود المنظمة والمخطط لها لتزويد المتدربين بمهارات ومعارف وخبرات14: ص 2007عّرفه الطعاني )        
تستهدف إحداث تغيرات إيجابية مستمرة في خبراتهم واتجاهاتهم وسلوكهم من أجل تطوير كفاية أدائهم . ويعّرفه الباحث إجرائيًا بأنه 
مجموعة من األنشطة المخططة المنظمة والتي تستهدف إكساب المتدربات معارف وخبرات ترفع من كفاياتهم األدائية ، وتقدم في 

 ددة.فترة زمنية مح
 التدريب أثناء الخدمة :

عملية منظمة تتم من خالل مجموعة استراتيجيات معلوماتية وفق معايير محددة لألداء المرغوب فيه وتتضمن بناًء معرفيًا         
ويتواكب مع محددًا الكتساب مهارات معرفية وتطبيقية بهدف رفع كفاءة العاملين في مجال التربية والتعليم بشكل يتوافق مع األهداف 

( أن التدريب أثناء الخدمة ُيعد عنصرًا هامًا 39: ص 2000(. ويري أبوحسين ) 429، ص 2006العصر المعلوماتي . )المحيس: 
في أي عملية إنمائية بقصد رفع مستوي أداء القوي البشرية عن طريق التدريب والتوجيه لضمان استمرار التنمية علي نحو متكامل، 

البرامج اتساقها مع متطلبات العصر وأخذها بالمستحدثات والتغيرات المتالحقة في شتى نواحي الحياة، وخاصة  ويغلب علي مثل هذه
في مجال تخصص المعلم. ويعّرفه الباحث إجرائيًا بأنه مجموعة األنشطة التدريبية المخططة والمنظمة التي تقدم لمعلمات التعليم قبل 

 المدرسة بغرض رفع كفاياتهن .
 : (Competency)اية الكف  

عّرف كٌل من )هاوسام( و)هوستون( الكفاية على أنها: "القدرة على إحداث نتائج متوقعة" ،وتعّرف )باتريشيا كاى( الكفايات        
بأنها: "األهداف السلوكية المحددة بشكل واضح ودقيق للتدريس، وذلك في جوانب الخبرة التي تشتمل على المعارف والمهارات 

جاهات، وأنها ضرورية إلظهار قدرة المعلم على التدريس الفّعال" ويشير )مرعى وآخرون( إلى تعريف الكفاية التعليمية بأنها واالت
"مجمل سلوك المعلم المتضمن معارفه، ومهاراته، واتجاهاته، الذي ييسر نمو الطلبة نموًا متكاماًل، ويمارس المعلم هذا السلوك 

ي أن كفايات المعلم هي القدرات التي يحتاجها هذا المعلم لتمكنه من القيام بعمله بكفاءة وفاعلية، بمستوى معين من اإلتقان" أ
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وعليه فإن األبعاد (.431، ص 2001واقتدار وبمستوى معين من األداء، وتشمل الكفايات المعرفية واألدائية والوجدانية.)الحيلة
 (:13، ص 2002هي)عبد الهادي: األساسية الثالثة التي تشكل الكفايات التعليمية،

 .المعرفي: والذي يتألف من مجموع العمليات المعرفية والقدرات العقلية الضرورية ألداء مهام الكفاية 
  الوجداني: والذي  -: والذي يشمل السلوك األدائي الذي يتألف من مجموعة األعمال والحركات التي يمكن مالحظتها ي المهار

والمواقف اإليجابية التي تتصل بمهام الكفاية بما فيها االلتزام واألمانة وتوخي الحرص والدقة في يشتمل على جملة االتجاهات 
 التنفيذ والتوظيف.

ويعّرف الباحث الكفاية التعليمية إجرائيًا بأنها: ) قدرة معلمة الروضة على تحقيق األهداف التعليمية المحددة سلفًا سواء           
 ف أو خارجها ، وبمستوى إتقان معين ، مستعينة بمعارفها ومهاراتها واتجاهاتها المرتبطة بمجال عملها (. كان ذلك داخل حجرة الص

 :Performance Competency ))الكفايات األدائية 
 (.360، ص 2006يستخدم مصطلح األداء لإلشارة إلي المهارات ذات الطبيعة الحركية والعملية المحضة )ميخائيل:         

ويعرفها الباحث إجرائيًا بأنها سلوكيات المعلمة التدريسية المتضمنة مهارات التخطيط والتنفيذ والتقويم لألنشطة التعليمية لتحقيق 
 األهداف التعليمية ، ويستدل عليها بالمالحظة ويمكن قياسها وتقويمها.

 والية الجزيرة:
يجي في وسط السودان، وتتوسط العديد من الواليات، في مساحة تبلغ هي أحد واليات السودان، تتميز بموقعها االسترات       

( 2.715.605( كم، وتزخر بمواردها البشرية والطبيعية الهائلة وبنياتها التحتية وإرثها العظيم المتنوع، يبلغ عدد سكانها )27.549)
  .ويكيبيديا ، الموسوعة الحرة، والية الجزيرة( (( محليات )وحدات إدارية(.8% من جملة سكان السودان ، وتضم )12.8نسمه يمثلون 

 االطار النظري:
         التدريب أثناء الخدمة :

ظهرت فكرة تدريب المعلمين أثناء الخدمة كرد فعل طبيعي لعجز معاهد تدريب المعلمين عن توفير العدد الكافي من المعلمين       
الطالب ، كما أن التدريب أثناء الخدمة ازدهر مع المفاهيم الجديدة التي دعت إلي لمواكبة الزيادة المضطردة في المدارس وزيادة 

( . فتدريب المعلمين 105، ص  2006استمرار التعليم والتدريب طوال فترة العمل لزيادة التأهيل ومواكبة المستجدات . )عبيد : 
واضحًا في مستوي الخريجين في برامج االعداد بكليات  أثناء الخدمة أصبح ضرورة ملحة في ظل الواقع الراهن الذي يشهد تدنياً 

التربية ، وقلة مخرجات برامج اإلعداد لبعض الفئات مثل معلمات التعليم قبل المدرسة كما هو الحال بالسودان ، لذا مّثل التدريب 
علي فلسفة التربية المستمرة بهدف أثناء الخدمة الحل األفضل لترقية العملية التعليمية باعتباره " عملية مخططة ومنظمة تقوم 

االرتقاء بالمعلمين مهنيًا من خالل اكتسابهم مجموعة من المعارف والمهارات واالتجاهات االيجابية التي تجعلهم مؤهلين للعمل 
 .( 50، ص 2001بكفاءة وفعالية كبيرة ".) رزق:

 أهداف التدريب أثناء الخدمة :  
 ( فيما يلي:7ص -5، ص 2003مة إلي تحقيق مجموعة أهداف عامة حددتها المالكي، يهدف تدريب المعلمين أثناء الخد    

 تنمية وعي المتدربين بما يستجد في حقل التربية وفهمهم لألسس التي بنى عليها. .1
إتاحة الفرض للعاملين في ميدان التربية الكتساب معارف ومهارات جديدة، والتمكن من تطبيق التجديدات التربوية في  .2

 تقويم عملية التعليم والتعلم. مجال
مواكبة المستجدات العلمية في مادة التخصص وأساليب البحث فيها باإلضافة إلى استخدام مصادر المعلومات المرتبطة  .3

 بها بصورة جيدة.
ادة من تنمية االتجاه نحو تقبل التغيير واالستعداد له، وبذل الجهد بوضع هذه التغيرات موضع االختيار والتجريب واالستف .4

 ذلك في عملية التطوير.
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تعريف المتدربين بما ينبغي أن يؤدوه من أدوار وتزويدهم بالمعارف والمهارات التي تمكنهم من القيام بتلك األدوار بفاعليه  .5
 وكفاية.

 تنمية وعي المتدربين لتفهم العالقة الوثيقة بين النظرية والتطبيق في مجال التعليم والتعلم. .6
 دربين للعالقة اإلنسانية التي ينبغي أن تقوم بين مختلف المستويات في ميدان التربية والتعليم.تنمية إدراك المت .7
 تنمية وعي المتدربين بالتغيرات االجتماعية واالقتصادية وانعكاساتها على العملية التعليمية .8
 االستفادة  من خبرات ومعارف ومهارات العاملين في ميدان التربية والتعليم. .9

 ارات البحث لدى المتدربين من خالل قيامهم باألعمال ذات الصفة الجماعية والتي تعزز روح التعاون بينهم.تنمية مه .10
 المبادئ األساسية لبرامج تدريب المعلمين أثناء الخدمة:

( في 32 -27، ص  2001تقوم برامج تدريب المعلمين أثناء الخدمة علي مجموعة من المبادئ األساسية، لخصها الخطيب )     
 النقاط التالية :

 .اعتماد إطار أو نموذج نظري للتدريب 
 .وضوح وتحديد أهداف برنامج التدريب 
 .تلبية الحاجات المهنية للمتدربين 
 .المرونة وتعدد االختيارات في برنامج التدريب 
 .توجيه برنامج تدريب المعلمين نحو الكفايات التعليمية 
  التطابق والتوافق بين األفكار النظرية والممارسات العمليةأن يحقق برنامج تدريب المعلمين.  
 .استمرارية عملية تدريب المعلمين 
 .أن يمّكن البرنامج المتدربين من تحقيق ذواتهم 
 .استثمار برنامج تدريب المعلمين لنتائج البحوث والدراسات العلمية 
 .استثمار تكنولوجيا التعليم 
 .تفريد التعليم 
  التدريب المتعدد الوسائط.اعتماد منهج 

مثلت تلك المبادئ المرتكزات األساسية التي اعتمد عليها الباحث في بناء البرنامج التدريبي المقترح لتنمية الكفايات التعليمية    
 األدائية لمعلمات التعليم قبل المدرسة، موضوع البحث.

 فوائد التدريب أثناء الخدمة : 
ة  فوائد عظيمة بالنسبة للعاملين في شتي المجاالت ، حيث يتم من خالله رفع مستوي كفاياتهم المهنية للتدريب أثناء الخدم        

مما ينعكس إيجابًا علي أدائهم وزيادة إنتاجهم ، وقد أثبتت ذلك العديد من الدراسات. منها علي سبيل المثال، )في أواخر ثمانينات 
بثالث دراسات محددة حول فوائد الدورات التدريبية ، وقد خلصت  Motorola Universityالقرن العشرين قامت جامعة موتوروال 

دوالرًا. إن التدريب المناسب من  30األبحاث إلي أن كل دوالر واحد يتم صرفه علي الدورات التدريبية يعطي عائدًا يقدر بحوالي 
)غاري  شأنه توفير استثمار جّيد بالمقاييس المادية الملموسة كزيادة االنتاج، والمعنوية غير الملموسة كوالء العاملين.

 (.45، ص  2012د.موريسون:
ن ما يشهده العالم اليوم من تطورات كثيرة أما فوائد الدورات التدريبية أو التدريب أثناء الخدمة بالنسبة للمعلمين فهي أعظم. أل        

ومالحقة   -ال سيما في مجال تعليم األطفال  -ومتنوعة ومتالحقة يلقى على المعلم مسئوليات كبيرة تستوجب قدرًا من المواكبة
لية أو المعهد. إنما البد التطورات الجديدة في ميدان التربية والمعارف بصفة عامة، فلم يُعد إعداد المعلم ينتهي بمجرد تخرجه في الك

أن يكتمل هذا اإلعداد أثناء قيامه بعمله، فالتربية المهنية المستمرة للمعلمين عملية مهمة من أجل تنميتهم الشخصية وتنمية مهاراتهم 
 وفعالياتهم في التدريس.
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وتبلور ذلك في المؤتمر العالمي للتربية  جاء تأكيد علماء التربية علي أهمية التدريب أثناء الخدمة للمعلمين منذ زمن بعيد،      
م( حيث أكد المؤتمر على أهمية التدريب المستمر أثناء الخدمة، وأعطى أهمية خاصة للحاجة إلى 1957الذي عقد في جنيف عام )

دة من المهن التي برامج منظمة لمثل هذا التدريب وقد جاء التأكيد على أهمية التدريب أثناء الخدمة من منطلق أن مهنة التعليم واح
 ( .14، ص 1984 يتم اإلعداد لها بفعالية محددة، وتبقي دائمًا بحاجة إلى تدريب مستمر.) دواني ، 

جاءت كذلك السياسة التربوية العربية مؤكدة لما جاء بتوصيات المؤتمر العالمي للتربية بجنيف حين دعت إلى أن "يؤلف         
بعاد إعداد المعلمين وتدريبهم وتطوير مهماتهم التربوية والمجتمعية والقومية ركنًا أساسيًا لتجديد التربية العربية، وبعدًا رئيسيًا من أ

ية المعتمدة لها. ذلك أن مبدأ التربية المستديمة وظهوره كاستجابة لحقيقة التغيير، وضرورة اعتماده في التربية يفرض على االستراتيج
المعلمين أن يكونوا طالئع في تطبيقه وفي استثماره في تطوير مهامهم، وتطور المعرفة العلمية والتربوية، وفيما يشكو منه الجهاز 

دريب، يوجب بإلحاح تطوير أنماطه ونماذجه لتالئم مهنة التعليم" )المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، التعليمي من نقص في الت
 (.283، ص 1979
يمكن تلخيص أهم العوامل والمتغيرات التي جعلت من التأهيل التربوي أثناء الخدمة أمرًا مهمًا ومطلبًا ملحًا في النقاط التالية          

 (:27، ص1984) بشارة : 
االنفجار المعرفي الذي أصبح من سمات العصر المميزة، والذي نتج عن الثورة العلمية والتكنولوجية التي يشهدها العالم اليوم،   .1

 مما جعل اإللمام الكامل واإلحاطة الموضوعية بما يستجد من معلومات في ميدان التخصص، أمرًا يكاد يكون مستحياًل.
بفضل تعدد وتقدم قنوات االتصال الجماهيرية وتطورها بحيث لم يبق في معزل عن التطور العلمي  سهولة تدفق المعلومات .2

 والتقدم التقني إال من اختار لنفسه أن يعيش على هامش التطور وحضارة العصر.
تها حيث أصبحت علمًا تطور مفهوم التربية واتساع محتوياتها وتعدد طرائقها، وتنوع أساليبها ووسائلها، وتعقد تقنياتها ومعينا .3

 قائمًا بذاته له نظرياته وأصوله ومنطلقاته العلمية، ومناهجه البحثية ومعالجاته اإلحصائية.
تغير دور المعلم في العملية التعليمية، حيث أصبح المعلم األداة المنظمة والمنسقة للبيئة التعليمية بما فيها من موارد وعناصر  .4

اهتمامه يتركز على التخطيط وتوزيع العمل التعليمي ، وتحديد التقنيات وتشجيع التالميذ على واختيارات وقرارات مما جعل 
 االستقالل ومالحظة تقدمهم الدراسي وتشخيص مواقع الضعف ومواطن الخلل في عملية التعليم والتعلم.

 مبررات التدريب أثناء الخدمة :
ملحًا فرضته التغيرات المتسارعة في أدوارهم للحاق بالمستجدات التي تحدث  أصبح التدريب أثناء الخدمة للمعلمين أمرًا         

بصورة مضطردة في المجال التربوي التعليمي، األمر الذي استلزم ضرورة مواكبتها لتعزيز دور المعلم في العصر الراهن وذلك 
المدرسة، لذا تعددت مبررات التدريب أثناء الخدمة بتحديث أساليب وآليات تنمية كفاياته التعليمية، السيما لمعلمات التعليم قبل 

( في" التنامي السريع في نظم المعرفة وفروعها المتنوعة، وتطور النظريات التربوية 27، ص  2005التي حددها األحمد )للمعلمين و 
النقص الحاصل في فترة االعداد وتطوير المناهج التربوية والعلوم وطرق تدريسها وتطور التقنية ووسائل االتصال، إلي جانب معالجة 

 ، وتمكين المعلم من األدوار المتجددة وتحسين أداءه، وإتاحة الفرصة له للنمو المهني والترقي الوظيفي ".
 التصميم التعليمي :

ل مرحلة البناء عادة مرحلة التصميم، فهي التي يتم فيها تأطير األفكار المجردة في صورة عمليات من خال تسبق           
مجموعة من اإلجراءات لتحقيق مجموعة من األهداف، وبما أن العملية التعليمية عملية هادفة استلزم ذلك وجود نماذج للتصميم 

فالنموذج عبارة عن طريقة لتمثيل األحداث والوقائع والعالقات بينها، وذلك  التعليمي لتحقيق تلك األهداف بدرجة عالية من الجودة، )
 ( .237، ص 2002 المساعدة في تفسير تلك األحداث والوقائع غير الواضحة وغير المفهومة() زيتون: بصورة محكمة بقصد

أما نموذج التصميم التعليمي فيعرف بأنه )تصور عقلي مجرد لوصف اإلجراءات والعمليات الخاصة بتصميم التعليم          
وتطويره ، والعالقات التفاعلية المتبادلة بينها وتمثيلها، إما كما هي أو كما ينبغي أن تكون، وذلك بصورة مبسطة في شكل رسم 
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عمل توجيهي لهذه العمليات والعالقات وفهمها، وتنظيمها، وتفسيرها، وتعديلها،  طارخطي مصحوب بوصف لفظي يزودنا بإ
 (.33، ص 2006واكتشاف عالقات ومعلومات جديدة فيها والتنبؤ بنتائجها() خميس: 

درجة تعقيدها  تعددت نماذج التصميم التعليمي وتنوعت تبعًا لتعدد المدارس التربوية ألصحاب هذه النماذج ، وتباينت في          
 وذلك لتداخل العناصر المكونة لتلك النماذج. وال توجد طريقة مثلي واحدة لتصميم التعليم. 

إن تطبيق عملية تصميم التعليم من شأنه أن يقلل االعتماد علي الحدث والتجريب والخطأ في التخطيط، مع ذلك فإن عملية          
ة العلمية، فهناك عدة طرق يمكن أن توصل لألهداف والغايات نفسها. )غاري تصميم التعليم لم ترق بعد إلي مستوي الدق

( الشامل لتصميم J.Kemp,1985(. ومن نماذج التصميم التعليمي نموذج ) جيرولد إي. كيمب: 41م، ص 2012د.موريسون: 
 بحث.التعليم والتدريب. وهو النموذج الذي اعتمده الباحث في تصميم البرنامج التدريبي موضوع ال

 لتصميم التعليم والتدريب :,J.Kemp)  جيرولد إي.كيمب (نموذج 
يتميز هذا النموذج من بين نماذج تصميم التعليم األخرى بأنه جاء شاماًل لجميع العناصر الرئيسة في عملية التخطيط للتدريب 

 (J.Kemp,1985:11)  ويتكون من عشرة مكونات أو موضوعات فرعية ، يمكن وصفها بإيجاز علي النحو التالي

 
 (22، ص  2012نموذج جيرولد إي.كيمب )غاري د.موريسون:

 أسباب استخدامه :
وجد نموذج كيمب البيضاوي الشكل اهتمامًا كبيرًا من التربويين والعاملين في ميدان التصميم التعليمي لعدة أسباب منها             

 (:33، ص 2012)غاري د.موريسون:
إذ أنه  ،من خالله علي كل عنصر علي حده غير محدد سلفًا، لهذا السبب تم اعتماد هذا الشكلالترتيب الذي نتعرف  .1

 ليست له نقطة بداية.
ال ترتبط العناصر ببعضها البعض بخطوط وأسهم، فقد يدل الربط علي ترتيب تسلسلي طولي ، والهدف من ذلك هو  .2

 اصر التسعة. إضفاء طابع المرونة مع بعض الترتيب البسيط علي نظام العن
قد ال تتطلب بعض األمثلة معالجة النقاط التسعة، فعلي سبيل المثال قد ال تكون وسائل التقويم في بعض البرامج ضرورية  .3

 )كما هو الحال في هذا البرنامج(.
 حقيقة الوضع أو الحالة هي التي تحدد في أغلب األحيان حدود وقيود التصميم التعليمي الذي نقوم به. .4
 ماد واتكال متبادل ومرن بين العناصر التسعة ، فالقرارات المتعلقة بأحدها تؤثر حتمًا في بالقرارات األخرى.وجود اعت .5
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 الدراسات السابقة:
 استرشد الباحث في هذا البحث بعدد من الدراسات السابقة العربية واألجنبية ذات الصلة بموضوع البحث منها الدراسات التالية:     

 (:2009) دراسة رزان عويس 
الهدف من الدراسة بناء برنامج لتدريب معلمات رياض األطفال علي تنمية مهارات التفكير لدي أطفال الروضة، وقياس       

 أثر البرنامج في اكتساب المعلمات األساليب والطرائق الالزمة لتنمية مهارات التفكير، ومدي اكتساب األطفال لتلك المهارات.
بحث استخدمت الباحثة األدوات التالية: ) البرنامج التدريبي المقترح، بطاقة مالحظة لرصد مهارات لتحقيق أهداف ال     

المعلمة في أثناء تعليمها للخبرات التربوية وفق مهارات التفكير، اختبار تحصيلي قبلي وبعدي لمعرفة فاعلية البرنامج المقترح 
عليم مهارات التفكير، وبناء اختبار تحصيلي قبلي وبعدي لألطفال لمعرفة في اكتساب المعلمات المعارف والمهارات الالزمة لت

مدي اكتسابهم لمهارات التفكير. شملت عينة البحث مجموعتين من األطفال، المجموعة التجريبية وهم االطفال الذين تدربت 
ألطفال، وتكونت المجموعة الضابطة ( طفاًل وطفلة من الفئة الثالثة برياض ا199معلماتهم في البرنامج التدريبي وعددهم )

( طفاًل وطفلة لم تتدرب معلماتهم في البرنامج المقترح، إضافة إلي عينة المعلمات الذين حضروا البرنامج التدريبي 114من )
 ( معلمة من الرياض الخاصة والرياض التابعة لوزارة التربية ووزارة اإلدارة المحلية بدمشق.15وعددهن )

ئج الدراسة فاعلية البرنامج، إذ تحسن أداء المعلمات في االختبار البعدي مما يدل علي اكتسابهن للمعارف أظهرت نتا     
والطرائق التي تنمي مهارات التفكير لدي األطفال ، كما بينت نتائج تطبيق بطاقة المالحظة تحسن أداء المعلمات في 

سة وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات الممارسة العملية لتطبيق مهارات التفكير، وأظهرت الدرا
 المجموعتين الضابطة والتجريبية في التطبيق البعدي الختبار مهارات التفكير لصالح المجموعة التجريبية.  

 ( 2002دراسة رانيا صاصيال: ) 
دمشق لتدريبهن علي طريقة لعب األدوار هدفت الدراسة إلي بناء برنامج تدريبي لمعلمات رياض األطفال في مدينة               

وأثره في إكساب األطفال خبرات علمية، ومعرفة فاعلية لعب األدوار في إكساب خبرات علمية ألطفال الروضة من الفئة 
 الثالثة.

حصائية بين أكدت النتائج علي فاعلية طريقة لعب األدوار في إكساب األطفال خبرات علمية، ووجود فرق ذي داللة إ             
متوسط درجات األطفال بالمجموعة التجريبية ومتوسط درجات األطفال بالمجموعة الضابطة في الخبرات العلمية في التطبيق 
البعدي لصالح أطفال المجموعة التجريبية ، ووجود فرق ذي داللة إحصائية بين متوسط درجات أطفال المجموعة التجريبية 

 اتهم في التطبيق البعدي، أي أن الفرق يعزي لتأثير طريقة لعب األدوار.في التطبيق القبلي ومتوسط درج
  دراسة أوستنAustin : 2007)  :) 
هدفت إلي رصد التحديات االجتماعية والثقافية المعاصرة التي تواجه المعلم في مؤسسات ومعاهد إعداد المعلمين في              

القصور في إعداد المعلم في ضوء التغيرات االجتماعية واالقتصادية والصناعية كلية المعلمين )بتايبييه( بتايوان، وأوجه 
باستخدام المنهج الوصفي التحليلي. حيث قام الباحث بدراسة مسحية الستطالع آراء الموجهين واالختصاصيين في المجال 

 ( موجه واختصاصي تربوي.290التربوي في كليات المعلمين بلغ عددهم )
وصلت الدراسة إلي مجموعة من النتائج أهمها ، تحديد أهم االحتياجات التدريبية علي اعتبار أن االحتياجات التدريبية ت             

ماهي إال مجموعة من الكفايات والمهارات المكونة لها والتي تتعلق بتدريب المعلم علي الجوانب المهنية المتعلقة بأدائه 
حث ًا تدريبيًا ناتجًا عن دراسته الحتياجاته في ضوء الواقع والتحديات، وقد قسم الباالمهني ضمن غرفة الصف، واقترح برنامج

: احتياجات أكاديمية كالحاجة إلي التدرب علي اكتساب المعارف المتعلقة بالمواد التعليمية، ىاالحتياجات الالزمة للمعلم إل
السيما المعتمدة علي االكتشاف، والتعليم الذاتي، وحاجات وحاجات مهنية مثل الحاجة إلي تنفيذ طرائق التعليم المختلفة، 

 ثقافية كالحاجة إلي االطالع علي المعارف الثقافية العامة.
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 ( دراسة سيلفنSelven : 2003:) 
رها هدفت إلي تحديد الكفايات التعليمية األدائية األساسية لمعلمات رياض األطفال بوالية بنسلفانيا األمريكية ومدي تواف      

لديهن برعاية مؤسسات تأهيل ورعاية الطفولة المبكرة بالواليات المتحدة األمريكية. تكونت عينة الدراسة من مجموعة من 
المتخصصين في مجال إعداد وتدريب المعلمين، وأعدت الباحثة قائمة بالكفايات التعليمية األدائية التي يتوجب توافرها لدي 

 لمصادر التالية الشتقاق تلك الكفايات التعليمية:معلمة روضة األطفال استنادًا ل
 .مالحظة أداء بعض المعلمات برياض األطفال 
  االطالع علي بعض المراجع والدراسات التي تناولت موضوع الكفايات التعليمية بصورة عامة وكفايات معلمات رياض

 األطفال بصورة خاصة.
  الطفل قبل المدرسة وإعداد المعلمين. توصلت الباحثة إلي قائمة التعرف علي آراء بعض العاملين والمهتمين بتربية

 ( كفاية رئيسية قسمت إلي سبعة جوانب هي:61بالكفايات التعليمية األدائية لمعلمات رياض األطفال اشتملت علي )
افرها لتنفيذ البرامج في رياض )الكفايات الالزمة للتخطيط للتعليم، الكفايات الالزم توافرها لإلعداد للتعليم، الكفايات الالزم تو 

األطفال، الكفايات الالزمة إلدارة العملية التعليمية، الكفايات الالزمة للتفاعل مع اآلخرين، الكفايات الالزمة للتقييم، الكفايات 
( 150من )الالزمة للنمو المهني(. إلعداد قائمة الكفايات في صورتها النهائية تم تطبيق بطاقة المالحظة علي عينة مكونة 

معلمة برياض الطفال بوالية بنسلفانيا، وقياس مدي توافر تلك الكفايات لديهن. توصلت الدراسة إلي قائمة الكفايات األدائية 
األساسية الالزمة لمعلمات رياض األطفال، كما توصلت الدراسة إلي أن معلمات رياض األطفال بالوالية ال تتوافر لديهن 

ائية األساسية بالقدر المطلوب، وال توجد عالقة دالة احصائيًا بين عدد سنوات الخبرة في العمل برياض الكفايات التعليمية األد
 األطفال ودرجة توافر الكفايات األدائية األساسية لدي معلمات رياض األطفال.

 البرنامج التدريبي )المقترح( : 
مية لمعلمات رياض األطفال وفقًا لنموذج) جيرولد إي. كيمب: تم تصميم البرنامج التدريبي المقترح في ضوء الكفايات التعلي 

J.Kemp,1985:في الخطوات التالية والتي جاءت تفصياًل لعناصر النموذج )  
 .تحديد الهدف العام واألهداف الخاصة للبرنامج في ضوء فلسفة التعليم قبل المدرسة بالسودان 
  المجال.االطالع علي البحوث والدراسات السابقة في ذات 
 .إعداد قائمة الكفايات التعليمية األدائية لمعلمات التعليم قبل المدرسة 
 .) تصميم استمارة المالحظة ) أداة تقويم الكفايات األدائية 
 .تحديد االحتياجات التدريبية لمعلمات التعليم قبل المدرسة 
  .اختيار النموذج التدريبي المناسب للبرنامج 
 تصميم البرنامج التدريبي. 
 .تحديد محتوي البرنامج واألنشطة التدريبية 
 .تحديد طرائق تنفيذ البرنامج 
 .تحديد أساليب تقويم البرنامج 

يقوم النموذج علي تسعة عناصر تبدأ بتحديد المشاكل التعليمية، وقد تمّثل هذا العنصر في ضعف الكفايات التعليمية    
األدائية لمعلمات التعليم قبل المدرسة والذي مثل نقطة االنطالق في تصميم البرنامج، تلتها ضرورة معرفة خصائص 

ملية تحليل للمهمة والتي تمخضت عنها تحديد األهداف التعليمية، وفي المتدربين وحاجاتهم التدريبية، ومن ثم إجراء ع
ضوئها تم اختيار المحتوي التعليمي ومراعاة التسلسل المنطقي والسيكولوجي للمحتوي، وتحديد االستراتيجيات التعليمية 
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تهاًء باختيار أدوات التقويم والتي تمثلت لتنفيذ البرنامج التدريبي متبوعًا بتصميم الرسالة والتوجيه المستمر أثناء التنفيذ، وان
 .  يدامها في التقويم القبلي والنهائفي استمارة المالحظة التي تم استخ

عناصر النموذج التسعة يتم تحقيقها تحت مظلة المراجعة المستمرة للبرنامج من خالل التقييم االستنتاجي والتقييم     
ات البرنامج وتحقيق أهدافه، ويتم ذلك من خالل جودة التخطيط والتطبيق، الشكلي، والتقييم المؤكد لضمان جودة مخرج

 وحسن إدارة تنفيذ البرنامج التدريبي بتوظيف كافة الخدمات المساندة.   
 الهدف العام للبرنامج: .1
 تنمية الكفايات التعليمية األدائية لمعلمات التعليم قبل المدرسة           
 األهداف الخاصة للبرنامج: .2

 .رفع درجة امتالك معلمات التعليم قبل المدرسة للكفايات األدائية المتعلقة بالتخطيط للتعليم 
 رفع درجة امتالك معلمات التعليم قبل المدرسة للكفايات األدائية المتعلقة بتنفيذ البرامج التعليمية. 
 دارة العملية التعليميةرفع درجة امتالك معلمات التعليم قبل المدرسة للكفايات األدائية المتعلقة بإ.  
 .رفع درجة امتالك معلمات التعليم قبل المدرسة للكفايات األدائية المتعلقة بالتفاعل مع األطفال واآلخرين 
 .رفع درجة امتالك معلمات التعليم قبل المدرسة للكفايات األدائية المتعلقة بالتقويم 

 تصميم البرنامج التدريبي المقترح: .3
فلسفة وأهداف البرنامج في المستويين العام والخاص ، قام الباحث مسترشدًا بما سبق من دراسات بعد تحديد        

بإعداد قائمة الكفايات التعليمية األدائية الواجب توافرها لدي معلمة التعليم قبل المدرسة، ومن ثم تجهيز استمارة المالحظة 
المدرسي للكفايات األدائية حيث تم تطبيقها بواسطة الباحث  بغرض التقويم القبلي لدرجة امتالك معلمات التعليم قبل

بمعاونة األخوات بالتوجيه الفني بالمحلية. وأظهرت النتائج تدني واضح في درجة امتالك المعلمات للكفايات األدائية، وقد 
 دائية.تمخض عن ذلك تحديد االحتياجات التدريبية لمعلمات التعليم قبل المدرسة في مجال الكفايات األ

قام الباحث في ضوء تحديد االحتياجات التدريبية للمعلمات بتصميم البرنامج التدريبي المقترح مستعينًا بما سبق       
من دراسات في هذا المجال، حيث تم اختيار النموذج التدريبي المالئم ألهداف البرنامج الذي سيقوم عليه تصميم 

( لبساطته ومرونته في استيعاب المستجدات التي J.Kemp,1985د إي. كيمب: البرنامج، وقد تم اختيار نموذج ) جيرول
 قد تطرأ أثناء التدريب.

تحقيقًا ألهداف البرنامج تم اختيار المحتوي التدريبي ومن ثم تخطيطه وتنظيمه وفقًا لضوابط تنظيم المحتوي من      
حيث التسلسل المنطقي والسيكولوجي في ضوء النموذج المعتمد لتصميم البرنامج، وقد روعي في اختيار المحتوي 

ترفع من درجة امتالك المتدربات للكفايات التعليمية األدائية، مع الشمولية لكافة الموضوعات واألنشطة التعليمية التي 
   .مراعاة التوازن بين الجانبين النظري والتطبيقي

 محتوي البرنامج التدريبي المقترح:  .4
هي: يتكون البرنامج من ستة محاور يتم من خاللها تناول الكفايات التعليمية األدائية لمعلمة التعليم قبل المدرسة، و        

)التعليم قبل المدرسة، منهج التعليم قبل المدرسة، سيكولوجية طفل الروضة، أنشطة الروضة، الوسائل التعليمية، التدريب 
 الميداني(. ويشتمل كل محور علي عدد من المفردات يوجزها الباحث فيما يلي:

 يتناول الموضوعات التالية: :أواًل : محور التعليم قبل المدرسة
  ومفهوم التعليم قبل المدرسة بالسودان.فلسفة 
 .أهمية وأهداف التعليم قبل المدرسة 
 .الكفايات التعليمية لمعلمة التعليم قبل المدرسة 
 .)مؤسسات التعليم قبل المدرسة بالسودان )خالوي القرآن، رياض األطفال 
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 ،املون بالروضة(.الع البيئة التعليمة بروضة األطفال )الموقع، المباني، األثاثات، التجهيزات 
 .واقع التعليم قبل المدرسة بالسودان عامة ووالية الجزيرة بصفة خاصة 
 .مشكالت التعليم قبل المدرسة بالسودان عامة ووالية الجزيرة بصفة خاصة 

 يحتوي هذ المحور علي الموضوعات التالية: :ثانيًا: محور منهج التعليم قبل المدرسة
  المدرسة.فلسفة منهج التعليم قبل 
 .أهداف منهج التعليم قبل المدرسة 
 .طرائق تدريس واستراتيجيات تنفيذ منهج التعليم قبل المدرسة 
  أساليب التقويم منهج التعليم قبل المدرسة 
   .مالحظات حول منهج التعليم قبل المدرسة 
 .صعوبات تنفيذ منهج التعليم قبل المدرسة بالسودان عامة ووالية الجزيرة بصفة خاصة 

 ويشمل الموضوعات التالية: :ثالثًا: محور سيكولوجية طفل الروضة
 .مراحل النمو، خصائص النمو في مرحلة الطفولة المبكرة 
 .العوامل المؤثرة في سيكولوجية طفل الروضة 
 .تعليم طفل الروضة 
 .صعوبات التعلم في مرحلة الطفولة المبكرة 
 .المشكالت السلوكية لطفل ما قبل المدرسة 
 األطفال ذوي االحتياجات الخاصة . اكتشاف 

 رابعًا: محور الوسائل التعليمية: ويتناول الموضوعات التالية:
 .مفهوم الوسيلة التعليمية 
 .أهمية استخدام الوسائل التعليمية لطفل الروضة 
 .تصنيف الوسائل التعليمية 
 .اختيار الوسيلة التعليمية وطرائق إعدادها وعرضها لطفل الروضة 
  وسائل تعليمية تالئم طفل الروضة، مثل:)دائرة األلوان وكيفية مزج األلوان، العرائس، النماذج والمجسمات. نماذج

 ألعاب الفك والتركيب، .... (
 خامسًا: محور أنشطة الروضة: ويتناول الموضوعات التالية:

 .)أنشطة الروضة ) مفهومها، أهميتها، أهدافها 
 طفال(.بداية اليوم الدراسي) استقبال األ 
 .الطابور الصباحي 
 .)تنفيذ األنشطة التعليمية)خبرات المنهج، األركان 
 .تنفيذ الزيارات العلمية والرحالت 
 .تنفيذ األلعاب الفردية والجماعية 
 .التواصل مع أسرة الطفل 
 .التعاطي مع الحاالت الطارئة 
 )نهاية اليوم الدراسي) وداع األطفال. 

 



ة|  715 ح ف ص ل  ا
 

 سادسًا: محور التدريب العملي: 
يحوي هذا المحور عددًا من األنشط التطبيقية )الكفايات التعليمية األدائية( التي تقوم بها الدارسة )المتدربة( في       

الحقل مباشرة )روضة األطفال(. بعد تعريف الدارسات بأهداف ومحتوي هذا المحور من خالل التدريب العملي 
ق الكفايات التعليمية األدائية التي تعرفت عليها في الدراسة النظرية )التمهيدي(، يتم توزيعهن علي رياض األطفال لتطبي

للبرنامج، ويتم ذلك بحضور يوم دراسي كامل بروضة األطفال بدءًا باستقبال األطفال، مرورًا باألنشطة التعليمية 
الدارسة تدريبًا عمليًا تحت المختلفة أثناء اليوم الدراسي، وانتهاء بوداع األطفال في نهاية اليوم الدراسي، حيث تتلقي 

 إشراف موجهين متخصصين ، يعقبه حلقة نقاش )تدريب عملي ختامي( لتقييم األداء.
( ساعة )وحدة تدريبية(، موزعة وفقًا للتوزيع الزمني 42يتم تنفيذ محتوي البرنامج في محاوره الستة من خالل )      
 التالي:

 دريبي المقترح    ( يوضح الجدول الزمني للبرنامج الت1جدول )

 (: يوضح جدول األنشطة التدريبية للبرنامج التدريبي2جدول )
 10:40 استراحة 10 - 9 9 - 8 األيام

11:40 
11:40 
12:40 

12:40 
1:40 

 3_  2 استراحة

التعليم قبل  األحد
 المدرسة

سيكولوجية طفل 
 الروضة

التعليم قبل  
 المدرسة

سيكولوجية طفل 
 الروضة

منهج التعليم قبل 
 المدرسة

 التعليم قبل المدرسة 

سيكولوجية طفل  االثنين
 الروضة

منهج التعليم قبل   التعليم قبل المدرسة
 المدرسة

التعليم قبل 
 المدرسة

سيكولوجية طفل 
 الروضة

 التعليم قبل المدرسة 

منهج التعليم قبل  الثالثاء
 المدرسة

سيكولوجية طفل 
 الروضة

سيكولوجية طفل  وسائل تعليمية أنشطة الروضة 
 الروضة

 منهج التعليم قبل المدرسة 

منهج التعليم قبل  أنشطة الروضة األربعاء
 المدرسة

منهج التعليم قبل  وسائل تعليمية 
 المدرسة

 أنشطة الروضة  وسائل تعليمية

 أنشطة الروضة  وسائل تعليمية أنشطة الروضة أنشطة الروضة  وسائل تعليمية وسائل تعليمية الخميس
 السبت

 
تدريب عملي  وسائل تعليمية وسائل تعليمية  أنشطة الروضة الروضةأنشطة 

 )تمهيدي(
 تدريب عملي )تمهيدي( 

 تدريب عملي ختامي  تدريب عملي تدريب عملي تدريب عملي  تدريب عملي تدريب عملي األحد

 
 

  م
 اسم المحور

  الزمن المقرر بالساعات
 عملي نظري  مجموع الساعات

 6 - 6 التعليم قبل المدرسة  .1

 6 - 6 منهج التعليم قبل المدرسة  .2

 6 - 6 سيكولوجية طفل الروضة  .3

 8 2 6 أنشطة الروضة  .4

 8 2 6 الوسائل التعليمية  .5

 8 8 - التدريب العملي  .6

 42 12  30 المجموع
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 اإلعداد لتنفيذ البرنامج:  .5
تحقيقَا لصدق محتوي البرنامج وللتحقق من مالءمة المحتوي لألهداف المحددة، تم عرض البرنامج علي لجنة من       

المحكمين من ذوي الخبرة واالختصاص في هذا المجال إلبداء الرأي حوله ، وقد جاءت آراءهم بفضل هللا إيجابية مع 
لتنفيذ البرنامج التدريبي تم تحديد االحتياجات البشرية والمادية بعض المالحظات الطفيفة التي تم األخذ بها. وتمهيدًا 

لتنفيذ البرنامج، حيث تم في الجانب البشري اختيار عناصر مؤهلة تأهياًل عاليًا مع  توافر الخبرة العملية في المجال 
يد آليات اإلشراف علي تنفيذ التربوي التعليمي السيما مجال تدريب المعلمين أثناء الخدمة . كما تم في هذه المرحلة تحد

البرنامج، حيث قام الباحث باإلشراف العام والتنسيق مع الجهات المسؤولة عن التعليم قبل المدرسة علي المستويين 
المحلي والوالئى، وتمت مناقشة االحتياجات المادية لتنفيذ المشروع المتمثلة في المكان المالئم وتوفير التجهيزات 

التفاق علي تفاصيل الجدول الزمني لتنفيذ البرنامج التدريبي والذي ُأتفق علي أن تكون فترة التنفيذ الالزمة، ومن ثم ا
 أسبوعًا واحدًا لظروف سكن بعض المتدربات بمناطق تبعد عن مقر تنفيذ البرنامج.

 تنفيذ البرنامج التدريبي: .6
رغم من وجود بعض المعيقات التي تم تجاوزها بتضافر بتوفيق من هللا تم تنفيذ البرنامج وفقًا للخطة المرسومة بال      

 جهود كافة المعنيين باألمر لذا لم تؤثر علي جودة البرنامج.
 طرائق وأساليب تنفيذ األنشطة التدريبية :  .7

المصغر لتنفيذ األنشطة التعليمية بالبرنامج التدريبي المقترح تم استخدام استراتيجيات: المحاضرة، المناقشة، التعليم       
 التعليم التعاوني، العروض العملية، العصف الذهني.

 المباني والتجهيزات والمواد:  .8
(، كما Data Showتم تنفيذ البرنامج التدريبي بقاعة محاضرات مهيأة بشكل جيد، مجهزة بجهاز عرض البيانات)      

بكل روضة. وتم توفير مواد صناعة  ( متدربات6( من رياض األطفال للتدريب الميداني بواقع )8تم اختيار عدد )
 أبيض وملون، ألوان، صمغ، شريط لصق، ..... ( . A4الوسائل التعليمية، مثل ) ورق مقوي، ورق 

  أساليب تقويم البرنامج:  .9
ك معلمات ُأستخدم في البرنامج أساليب متنوعة للتقويم، بدًءا من  تقويم مدخالته) تقويمًا قبليًا( بتحديد درجة امتال            

التعليم قبل المدرسة للكفايات األدائية، كما تم تقويم أداء المعلمات أثناء فترة التدريب ) تقويمًا بنائيًا (، وفي نهاية البرنامج 
تم تقويم مخرجاته المتوقعة وهي الكفايات التعليمية األدائية للمتدربات )تقويمًا نهائيًا(، حيث تم ذلك بالرياض التي يعملن 

بإشراف الباحث بمعاونة األخوات بالتوجيه الفني باستخدام استمارة مالحظة األداء التي ضمت جميع الكفايات  فيها،
 التعليمية األدائية لمعلمات رياض والتي تم استخدامها في التقويم القبلي.

  :التوصيات والمقترحات
 في خاتمة هذا البحث يوصي الباحث باآلتي:       
  أثناء الخدمة كآلية فّعالة لتنمية كفايات جميع العاملين في الحقل التربوي التعليمي، السيما المعلمين.اعتماد التدريب 
 ،تفعيل دور معاهد التدريب أثناء الخدمة في تنمية كفايات العاملين في الحقل التربوي، ورفدها بالكوادر البشرية المؤهلة 

 وتوفير الميزانيات الالزمة للتدريب.
  عامة للتدريب أثناء الخدمة لمعلمات التعليم قبل المدرسة علي مستوي السودان.إعداد خطة 
 :يقترح الباحث إجراء مزيدًا من الدراسات المستقبلية المكملة للدراسة الحالية، مثل 
 .بناء برنامج تدريبي لتنمية الكفايات التعليمية المعرفية لمعلمات التعليم قبل المدرسة 
 نمية كفايات مديرات رياض األطفال.بناء برنامج تدريبي لت 
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 .االحتياجات التدريبية للعاملين بالتعليم قبل المدرسي 
   .بناء برامج تدريبية قائمة علي الكفايات التعليمية لمعلمات التعليم قبل المدرسة باستخدام نماذج تصميم تعليمي مختلفة 
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Abstract: 

 The objective of the research aimed to construct a training program (proposed) for the 

development of the educational competencies of pre-school teachers during the service in the state of 

Gazira. The search population was 6,376. The researcher used the inductive method in monitoring 

the training needs of the teachers and descriptive approach in describing the training program. The 

training program was structured in the following steps: 

 Determining the training needs of pre-school teachers in the state of Gazira through the 

survey conducted by the researcher with the participation of the Pre-school education 

Department technical guidance and the education management sections in Gazira state. 

 Setting the objectives of the training program in light of the philosophy and objectives of pre-

school education in Sudan. 

 Selection of content and training activities that would achieve the needed development of the 

educational competencies of the trainees. 

 Selection of the implementation, evaluation and training methods and techniques of the 

program that facilitates the training. 

 Design the training program and choose the appropriate training model that suits the 

objectives of the program. The researcher adopted the comprehensive model of the design of 

education and training (J. Kemp: 1985) for its suitability to the nature of the training program. 

 Preparation for the implementation of the program, where the requirements for the 

implementation of the human and material program and the development of an 

implementation plan including the timetable for implementation of the program. 

 Implementation of the training program according to the plan. 

 Evaluation of the training program to determine the extent of meeting the proposed 

objectives. 

 At the end of the research, the researcher presented several recommendations and proposals for 

future research. 
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