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الجامعة بعد االنقطاع الطويل على رأسهم أفراد أسرتي جميًعا ودون 

استثناء، زمالئي وصديقاتي بمديرية النشاط االجتماعي والتضامن 

.لوالية وهران وزمالئي في الدراسة   
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 كلمة الشكر
 

قد ال تعبر الكلمات عن اإلمتنان والتقدير الذي أكّنه ألسرة قسم            

و بجامعة مستغانم الذين وجدت فيهم العون والتشجيع النفس    علم 

رئيس قسم علم النفس دون أن أنس ى  عّمار ميلودعلى رأسهم األستاذ 

وإشرافها على مذكرتي وسام شرف معلقا على صدري  لقاؤها التي كان

وسأسعى أن أكون ممن يسيرون في نهجها لترقية دور األخصائيين 

ق كريمة  األستاذةة ملؤسسات العموميا النفسانيين في
ّ

 عال
ّ

، أدامها ّللا

 منيرا لطريق كل شغوف بالبحث في مجال علم النفس 
ً
وجعلها نبراسا

دون أن أنس ى املربيين الذين ساهموا في هذا العمل وكذا  وعلوم التربية

أعضاء لجنة املناقشة مشكورين على إسهامهم وتقييمهم وتقويمهم لهذا 

 .العمل
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 ملخص الدراسة
لفئتين مهمتين الكفاءات المهنية لمربي األقسام التحضيرية بين مقارنة الالدراسة الحالية،  تهدف        

بمعهد التكوين والتعليم  وفئة الذين تلقوا تكويناأثناء الخدمة من المربين وهما فئة الذين تلقوا تكوينا 
لقياس الكفاءات المهنية لمربي التربية  ،ستمارةاإل امواستخد المنهج المقارن، ناحيث اتبع المهنيين،
المربين  من 12 من بينهم مربيا من الجنسين 24طبقت على عينة من  ، الباحثة إعداد منالتحضيرية 

على  والحاصلينكونين بمعهد التكوين والتعليم المهنيين تلما من المربيين 12و ،المكونين أثناء الخدمة
 اإلحصائيةالوسائل وكذا  العينة قصدا ، اختيارتم  وقد شهادة تقني سامي في تربية الطفولة الصغيرة

 التالية:

لنتائج وبعد المعالجة النظرية والميدانية توصلنا إلى ا ت( لدراسة الفرق بين العينتين.ااختبار ) -
 التالية:

والمكونين ، في الكفاءة المهنية للمربين المكونين أثناء الخدمة داّلة إحصائيا ق و يوجد فر  .1

هذا الفرق في مجاالت التحكم في المفاهيم المتعلقة يكمن بمعهد التكوين المهني والتمهين، و 

دارة إ ،يداغوجيالتنفيذ البو التخطيط، و المعرفي النظري،  والمجالبالمنهاج والدليل المنهجي 

، وذلك لصالح المربيين المتكونين أثناء تقويم نشاطات األطفال ،الصف وتنظيم التعليمات

 .الخدمة

في الكفاءة المهنية للمربين المكونين أثناء الخدمة والمكونين  داّلة إحصائيا ال توجد فروق  .2

 لنشاطات الّصفية.ا وتنظيمبمعهد التكوين المهني والتمهين، في مجاالت التواصل والتفاعل 
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 الكلمات المفتاحية:

بمعاهد التكوين والتعليم  التكوين -التكوين أثناء الخدمة  -مربي التربية التحضيرية -الكفاءة المهنية 

 المهنيين.

  

Résumé de l'étude 

        La présente étude visait à comparer les compétences 
professionnelles des éducateurs des classes pré-scolaires pour deux 
catégories importantes d'éducateurs, à savoir la catégorie qui a reçu une 
formation en cours de service et la catégorie qui a reçu une formation à 
l'Institut de formation et d'enseignement professionnels, où nous avons 
suivi l'approche comparative, et en utilisant un formulaire pour mesurer les 
compétences professionnelles des éducateurs de l'éducation pré- scalaire 
préparé par le chercheur, appliqué à un échantillon de 24 éducateurs des 
deux sexes a été divisé également en 12 dans chaque groupe: un groupe 
d'éducateurs formé pendant le service, et un groupe formé par l'Institut de 
formation professionnelle et détenteurs d'un diplôme de technicien 
supérieur dans la petite enfance, l'échantillon a été choisi 
intentionnellement. Ainsi que les moyens statistiques suivants: 
- Test T pour étudier la différence entre les deux échantillons. 
Après traitement théorique et terrain, nous avons atteint les résultats 
suivants: 
1- Il existe une différence dans la compétence professionnelle des 
formateurs formés pendant le service et qui sont formés à l'Institut de 
formation professionnelle et d'apprentissage, et cette différence réside 
dans les domaines du contrôle des concepts liés au curriculum et au guide 
méthodologique et au domaine des connaissances théoriques, à la 
planification, à la mise en œuvre pédagogique, à la gestion des classes et 
à l'organisation des instructions, à l'évaluation des activités des enfants. 
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2- Il n'y a pas de différences dans les compétences professionnelles des 
formateurs formés pendant le service et formés à l'Institut de formation 
professionnelle et d'apprentissage dans les domaines de la communication, 
de l'interaction et de l'organisation des activités de classe. 
les mots clés: 
Éducateurs de l'éducation pré-scolaire - Formation continue - 
Compétence professionnelle - Éducateurs formés par l’institut de la 
formation et l’enseignement supérieur.   
 
Study summary: 
         The current study aimed at comparing the professional 
competencies of the preparatory departments educators for two important 
classes of educators, namely the category who received training during 
service and the category who received training at the Institute of Vocational 
Training and Education, where we followed the comparative approach, and 
using a form to measure the professional competencies of the educators 
of the preparatory education prepared by the researcher, applied to A 
sample of 24 educators of both sexes was divided equally into 12 in each 
group: a group of educators formed during the service, and a group formed 
by the Institute of Vocational Training and holders of a high technical 
diploma in small childhood education, the sample was chosen intentionally. 
As well as the following statistical means: 
- T test to study the difference between the two samples. 
After theoretical and field treatment, we reached the following results: 
1- There is a difference in the professional competence of the trainers 
formed during the service and who are trained in the Institute of Vocational 
Training and Apprenticeship, and this difference lies in the fields of 
controlling the concepts related to the curriculum and the methodological 
guide and the theoretical knowledge field, planning, pedagogical 
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implementation, class management and instructions organization, 
evaluation of children's activities. 
2- There are no differences in the professional competence of the trainers 
formed during the service and who are trained in the Institute of Vocational 
Training and Apprenticeship in the areas of communication, interaction and 
organization of class activities. 
key words: 
Preparatory education educators - In-service training - Professional 
competence - Educators trained by vocational training and education 
institutes. 
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 المقدمة:

من خالل النصوص والمراسيم التنفيذية التربية التحضيرية في الجزائر  لمجالظ المتتبع يالح       
والمنشورات الوزارية التطور الكبير من حيث الخدمة المقدمة والتنوع الكبير في المؤسسات التي تتكفل 

حيث يفتح  يعود هذا التنوع بفائدة كبيرة على األولياء، و سنوات (5خمس )إلى  (3ثالثة) باألطفال من
هذا  غير أن، واالقتصادية والثقافية االجتماعيةبما يتناسب ومتطلباتهم  لالختيارأمامهم مجاال واسعا 

 االبتدائيالتنوع أنتج طرقا مختلفة للتكفل البيداغوجي في حين أن هدفها موحد في إعداد الطفل للتعليم 
 .خصوصا عندما يتعلق األمر بالقسم التحضيري 

ع التربيععععععععععة إلععععععععععى تحسععععععععععين نوعيععععععععععة الخععععععععععدمات مععععععععععن خععععععععععالل اإلشععععععععععراف علععععععععععى يسعععععععععععى قطععععععععععا      
المعععععععععععربين القعععععععععععائمين علعععععععععععى هعععععععععععذه األقسعععععععععععام وفعععععععععععق المجعععععععععععاالت المحعععععععععععددة فعععععععععععي المنشعععععععععععور تكعععععععععععوين 

فيمعععععععععععععععا تضعععععععععععععععم األقسعععععععععععععععام ، 2008أفريعععععععععععععععل  20الصعععععععععععععععادر بتعععععععععععععععاري 2.3.0 /32العععععععععععععععوزاري رقعععععععععععععععم 
م التحضععععععععععععيرية للقطاعععععععععععععات األخععععععععععععرى تنوعععععععععععععا فععععععععععععي المععععععععععععربين مععععععععععععن حيععععععععععععث تكععععععععععععوينهم مععععععععععععن بيععععععععععععنه
المكونعععععععععون فعععععععععي معاهعععععععععد التكعععععععععوين والتعلعععععععععيم المهنيعععععععععين والحاصعععععععععلين علعععععععععى شعععععععععهادة تقنعععععععععي سعععععععععامي 

 في تربية الطفولة الصغيرة.

مععععععععععععععاهو معلععععععععععععععوم أن للتكععععععععععععععوين دور فععععععععععععععي تنميععععععععععععععة كفععععععععععععععاءات المععععععععععععععربين إذا أعععععععععععععععد بتحديععععععععععععععد       
م التربويععععععععععة، وعلععععععععععى هععععععععععذا األسععععععععععاس فعععععععععع ن دراسععععععععععتنا تهععععععععععدف حتياجاتهالكفععععععععععاءات الالزمععععععععععة لهععععععععععم، وا

ارنعععععععععععععة الكفعععععععععععععاءة المهنيعععععععععععععة للمعععععععععععععربين المكعععععععععععععونين أثنعععععععععععععاء الخدمعععععععععععععة بعععععععععععععالمكونين بمعاهعععععععععععععد إلعععععععععععععى مق
 .التكوين والتعليم المهنيين

مععععععععععععععدخل ل الفصللللللللللللللل األول، خععععععععععععععص فصععععععععععععععول سععععععععععععععبع بهعععععععععععععذا الشععععععععععععععكل ضععععععععععععععمت الدراسععععععععععععععة ،     
 الفصلللللللللل الثلللللللللانيو  الفرضعععععععععيات وتحديعععععععععد المصعععععععععطلحات خعععععععععالل طعععععععععر  اإلشعععععععععكالية، الدراسعععععععععة معععععععععن
بهمععععععععععععا مععععععععععععن مفععععععععععععاهيم  مععععععععععععا يتعلععععععععععععقسععععععععععععم التحضععععععععععععيري وكععععععععععععل التربيععععععععععععة التحضععععععععععععيرية والق لمفهععععععععععععوم
؛ وجععععععععاء تكععععععععوين مربععععععععي التربيععععععععة التحضععععععععيرية و عععععععععدادهل الفصللللللللل الثالللللللللث ص؛ كمععععععععا خصععععععععنظريععععععععة

 الكفاءات المهنية لمربي القسم التحضيري.ليعالج مفهوم  الفصل الرابع

لمنهجيعععععععععة الدراسعععععععععة حيعععععععععث عالجنعععععععععا فيعععععععععه جعععععععععانبين مهمعععععععععين  خصعععععععععصو  الفصلللللللللل الخلللللللللامسمعععععععععا أ
خصعععععععععائص عينعععععععععة ب معععععععععا يتعلعععععععععقععععععععععرض كعععععععععل فيهعععععععععا تعععععععععم  التعععععععععي االسلللللللللتطالعيةلدراسلللللللللة اوهمعععععععععا:

الدراسعععععععععععععععععععة معععععععععععععععععععع حسعععععععععععععععععععاب خصائصعععععععععععععععععععها أدوات التعريعععععععععععععععععععف بعععععععععععععععععععو  االسعععععععععععععععععععتطالعيةالدراسعععععععععععععععععععة 
المتبعععععععععع فعععععععععي معععععععععن معععععععععنهج التعععععععععي عرضعععععععععنا فيهعععععععععا كعععععععععل  الدراسلللللللللة األساسللللللللليةالسعععععععععيكومترية، ثعععععععععم 

الدراسععععععععععععععة، وعينتهععععععععععععععا مععععععععععععععع تحديععععععععععععععد مواصععععععععععععععفاتها وكيفيععععععععععععععة اختيارهععععععععععععععا والتعععععععععععععععريج علععععععععععععععى أدوات 
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التععععععععععي تعععععععععم اسععععععععععتخدامها حصعععععععععائية اإلدراسعععععععععة وتحديعععععععععد الهععععععععععدف منهعععععععععا باإلضعععععععععافة إلععععععععععى الوسعععععععععائل ال
 جمع وتحليل البيانات.في 

النتعععععععائج التعععععععي تحصعععععععلنا عليهعععععععا بععععععععد تطبيعععععععق ععععععععرض  فقعععععععد تعععععععم فيعععععععه الفصلللللللل السلللللللادسأمعععععععا      
لمناقشععععععععععة وتفسععععععععععير النتععععععععععائج فععععععععععي ضععععععععععوء الفرضععععععععععيات  وجللللللللللاء الفصللللللللللل السللللللللللابعأداة الدراسععععععععععة، 

اتمععععععععععة جامعععععععععععة مانعععععععععععة وبععععععععععبع  االقتراحععععععععععات التععععععععععي رأيناهععععععععععا مهمععععععععععة للعمععععععععععل وانتهععععععععععى البحععععععععععث بخ
ت فععععععععععي الدراسععععععععععة ضععععععععععمن قائمععععععععععة سععععععععععتخدمليععععععععععتم عععععععععععرض جميععععععععععع المراجععععععععععع التععععععععععي ابهععععععععععا الحقععععععععععا، 
 بع  المالحق التي رأينا ضرورة دمجها وعرضها في هذه الدراسة. المراجع، ثم

ال التربيعععععععععععة نأمعععععععععععل فعععععععععععي النهايعععععععععععة أن نكعععععععععععون قعععععععععععد وفقنعععععععععععا بمعععععععععععا ينفعععععععععععع المهتمعععععععععععين فعععععععععععي مجععععععععععع     
 التحضيرية من مفتشين ومعلمين وكذا الباحثين من طلبة الماستر.
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 إشكالية الدراسة:.1

 مربعععععععععععععععيال إععععععععععععععععداد أهميعععععععععععععععةال يخفعععععععععععععععى علعععععععععععععععى المنشعععععععععععععععغلين ببعععععععععععععععرامج الطفولعععععععععععععععة المبكعععععععععععععععرة        

جهععععععععععة ومععععععععععع  بالكفععععععععععاءات الضععععععععععرورية الالزمععععععععععة للتعامععععععععععل مععععععععععع المعرفععععععععععة المتجععععععععععددة مععععععععععن وتزويععععععععععده

سعععععععععواء معععععععععن ناحيعععععععععة البعععععععععرامج أو طعععععععععرق  نالمعععععععععربي ععععععععععدادإ ثانيعععععععععة. ويختلعععععععععف األطفعععععععععال معععععععععن جهعععععععععة 

 التكعععععععععوين فعععععععععي الجزائعععععععععر معععععععععن وزارة إلعععععععععى أخعععععععععرى، لكنهعععععععععا تتفعععععععععق جميعهعععععععععا فعععععععععي أدوارهعععععععععا وأهعععععععععدافها،

مومععععععععععة التععععععععععي تعععععععععععزز تنتقععععععععععل مععععععععععن دور األحتععععععععععى ومهامععععععععععا يتطلععععععععععب القيععععععععععام بهععععععععععا  اأدوار ن هنععععععععععا  أل

دور المربيععععععععععة الحريصععععععععععة علععععععععععى نقععععععععععل المعرفععععععععععة  إلععععععععععىهععععععععععا قععععععععععدوة الطفععععععععععل باعتبار  اإلنسععععععععععانيةالقععععععععععيم 

 لتحقيق النمو المتكامل منتهجة دور الموجهة لعمليات التعلم.

الحديثععععععععععععة فععععععععععععي التربيععععععععععععة تقععععععععععععوم علععععععععععععى فكععععععععععععر  األسععععععععععععاليبن أ إلععععععععععععى (1997الصللللللللللللوي   تشععععععععععععير 

، وحريععععععععععة ولعععععععععععب واختيعععععععععععار واستكشععععععععععاف وتجريععععععععععب وتعلعععععععععععم وتخطععععععععععيط المربععععععععععي للبرنعععععععععععامجوتربيععععععععععة 

المععععععععنهج الععععععععذي يتسععععععععم بالمرونععععععععة الكافيععععععععة لتلبيععععععععة حاجععععععععات  إلععععععععىن قبععععععععل الطفععععععععل اسععععععععتنادا ذاتععععععععي معععععععع

األطفعععععععععععال معععععععععععن خعععععععععععالل تقعععععععععععديم مهعععععععععععارات يتعلمهعععععععععععا الطفعععععععععععل معععععععععععن خعععععععععععالل اللععععععععععععب واالستكشعععععععععععاف 

وبيئعععععععععة تربويعععععععععة منظمععععععععععة مشعععععععععجعة علععععععععععى العععععععععتعلم بواسععععععععععطة معينعععععععععات ووسععععععععععائل والععععععععععاب ومسععععععععععاحة 

الحريععععععععععععة وعالقععععععععععععة وطيععععععععععععدة بععععععععععععين والطفععععععععععععل و  وأقرانععععععععععععهمععععععععععععن التفاعععععععععععععل والتواصععععععععععععل بععععععععععععين الطفععععععععععععل 

سععععععععععععععمات الشخصععععععععععععععية  إنمععععععععععععععاءهععععععععععععععو  مععععععععععععععربيينالروضععععععععععععععة والبيععععععععععععععت، والهععععععععععععععدف مععععععععععععععن تكععععععععععععععوين ال

 والمهارات التربوية وتتلخص هذه المهارات في النقاط التالية:

  :األنشطة الفصل، عرض إدارةمهارات التنفيذ.  

 مهارات التقويم: يتضمن تكوين ملفات بكل طفل لتتبع نموه 

  :األنشععععععععععععععطةالتقععععععععععععععديم، الوسعععععععععععععائل،  المحتععععععععععععععوى، طعععععععععععععرق  األهعععععععععععععدافمهعععععععععععععارات التخطععععععععععععععيط ،

 .األنشطةوضع خطط زمنية لتقديم 
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تقيعععععععيم لسعععععععيرورة  التعععععععي هعععععععدفت إلعععععععى(2004عّملللللللار   وبلللللللنبلللللللن   لللللللري  فعععععععي دراسعععععععة كعععععععل معععععععن و 

. خلععععععععععععص وتععععععععععععأطيرهمالمدرسععععععععععععين  وتكععععععععععععوينالتربيععععععععععععة التحضععععععععععععيرية وهععععععععععععذا مععععععععععععن خععععععععععععالل المععععععععععععنهج 

ا بشعععععععععريا غيعععععععععر متجععععععععععانس معععععععععن حيععععععععععث البحعععععععععث أن مؤسسعععععععععات التعلععععععععععيم التحضعععععععععيري تضعععععععععم طاقمعععععععععع

يضعععععععععع المربعععععععععون فعععععععععي  األهميعععععععععةتصعععععععععنيف النشعععععععععاطات حسعععععععععب  األمعععععععععرالتكعععععععععوين وعنعععععععععدما يتطلعععععععععب 

اليدويععععععععععععععععععععععععة  األشععععععععععععععععععععععععغال%( 33.57%( اللعععععععععععععععععععععععععب )34.31القععععععععععععععععععععععععراءة ) األولععععععععععععععععععععععععىالمرتبععععععععععععععععععععععععة 

(19.72 .)% 

ن اإلعععععععععععععداد للمدرسععععععععععععة يتركععععععععععععز علععععععععععععى قاعععععععععععععدة مععععععععععععن الكفععععععععععععاءات الععععععععععععدنيا التععععععععععععي يتوجععععععععععععب أفيمععععععععععععا 

 .المدرسة ما قبلاألطفال مهما كانت مؤسساتهم تطويرها لدى جميع 

% معععععععععععن المععععععععععربين تلقعععععععععععوا تكوينعععععععععععا عامععععععععععا للتعععععععععععدريس فعععععععععععي 54.72ان فعععععععععععحسععععععععععب نفعععععععععععس الدراسععععععععععة و 

 فععععععععععععععععأغلبيتهمالععععععععععععععععذين ينشععععععععععععععععطون فععععععععععععععععي التعلععععععععععععععععيم التحضععععععععععععععععيري للمؤسسععععععععععععععععات  أمععععععععععععععععااالبتععععععععععععععععدائي 

يجعععععععععععععععل المكععععععععععععععونين فععععععععععععععي  التحضععععععععععععععيري، ممععععععععععععععا%( تلقععععععععععععععوا تكوينععععععععععععععا خاصععععععععععععععا بععععععععععععععالتعليم 75.51)

ن هععععععععععؤالء أو ؛ ضععععععععععيرية اقععععععععععل مععععععععععنهم فععععععععععي المؤسسععععععععععات التربيععععععععععة التحضععععععععععيرية االخععععععععععرى التح األقسععععععععععام

فععععععععععي جيععععععععععاب برنععععععععععامج خععععععععععاص بععععععععععالتعليم التحضععععععععععيري تلقععععععععععوا تكوينععععععععععا خاصععععععععععا بمعلمععععععععععي االبتععععععععععدائي 

 )للوظيفة( وليسوا متخصصين في مجال الطفولة المبكرة.  

ج يرافععععععععععععق تنععععععععععععوع مؤسسععععععععععععات االسععععععععععععتقبال وتنععععععععععععوع تكععععععععععععوين المععععععععععععربين تنوعععععععععععععا كبيععععععععععععرا فععععععععععععي البععععععععععععرام

المطبقعععععععععععة بعععععععععععالرغم معععععععععععن اعتبعععععععععععار وزارة التربيعععععععععععة الوطنيعععععععععععة نظريعععععععععععا الوصعععععععععععي البيعععععععععععداغوجي الوحيعععععععععععد 

ال تقععععععععععوم بهععععععععععذا الععععععععععدور فالععععععععععدليل المنهجععععععععععي للتربيععععععععععة التحضععععععععععيرية  ف نهععععععععععالكععععععععععل هععععععععععذه المؤسسععععععععععات 

االخععععععععععععتالف الكبيععععععععععععر الععععععععععععذي  أسععععععععععععاس% هععععععععععععذه الوضعععععععععععععية هععععععععععععي 22بنسععععععععععععبة  إاللععععععععععععيس مطبقععععععععععععا 

األطفععععععععععال والتععععععععععي وان اعتمععععععععععدت فععععععععععي غالععععععععععب  يلمععععععععععس فععععععععععي اختيععععععععععار النشععععععععععاطات المقترحععععععععععة علععععععععععى

فععععععععععععان لهععععععععععععا هععععععععععععدف  ناضععععععععععععجةعلععععععععععععى المبععععععععععععادرة الشخصععععععععععععية للمععععععععععععربين وبععععععععععععرامج غيععععععععععععر  األحيععععععععععععان
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أن عععععععععدم التجععععععععانس ، كمععععععععا أشععععععععارت نفععععععععس الدراسععععععععة إلععععععععى الطفععععععععل للمدرسععععععععة إعععععععععدادوهععععععععو  جععععععععوهري 

تعمععععععععيم المنهععععععععاج والععععععععدليل المنهجععععععععي  أمععععععععامهععععععععو مععععععععن العوائععععععععق التععععععععي تقععععععععف فععععععععي تكععععععععوين المععععععععربيين 

التحضعععععععععيرية العععععععععذي يععععععععععد العععععععععتحكم فيعععععععععه مجعععععععععاال معععععععععن مجعععععععععاالت الكفعععععععععاءة المهنيعععععععععة لمربعععععععععي للتربيعععععععععة 

 .التربية التحضيرية

تحديععععععععععععد حاجععععععععععععات التكععععععععععععوين لععععععععععععدى إلععععععععععععى ( 2012 زردة فععععععععععععي نفععععععععععععس السععععععععععععياق هععععععععععععدفت دراسععععععععععععة

حاجععععععععععات التكععععععععععوين مععععععععععن  اسععععععععععتمارةمسععععععععععتخدمة المععععععععععنهج الوصععععععععععفي و مربععععععععععي األقسععععععععععام التحضععععععععععيرية 

 ا  مربيعععععععععع (158مائععععععععععة وثمععععععععععان وخمسععععععععععين ) ة مععععععععععنعينععععععععععة عشععععععععععوائي إعععععععععععداد الباحثععععععععععة طبقععععععععععت علععععععععععى

، وجعععععععععععععاءت وهعععععععععععععرانلقسعععععععععععععم التحضعععععععععععععيري مكعععععععععععععونين بمختلعععععععععععععف الصعععععععععععععيغ عبعععععععععععععر معععععععععععععدارس واليعععععععععععععة ل

فعععععععععي تكعععععععععوينهم والعععععععععذي انعكعععععععععس علععععععععععى  النتعععععععععائج موضعععععععععحة ترتيعععععععععب معععععععععا اعتبعععععععععره المربعععععععععون ناقصعععععععععا

 مجاالت الكفاءة لديهم كما يلي:

 .المجال المعرفي النظري والتنفيذ البيداغوجي .1

 .تنظيم التعلماتإدارة الصف و  .2

 .تقويم نشاطات األطفال .3

فععععععععععععي المفععععععععععععاهيم المتعلقععععععععععععة  والععععععععععععتحكمالقائمععععععععععععة مجععععععععععععاالت التخطععععععععععععيط  أخععععععععععععروجععععععععععععاء فععععععععععععي  .4

 بالمنهاج والدليل المنهجي وتنظيم فضاء القسم.

 الطفولععععععععععة األولععععععععععى فععععععععععي الجزائععععععععععر مععععععععععربيينقععععععععععع تكععععععععععوين وا عععععععععععن( 2012مللللللللللدور  فععععععععععي دراسععععععععععة و 

بيعععععععععة سعععععععععواء المكونعععععععععات معععععععععن طعععععععععرف التععععععععععرف علعععععععععى مختلعععععععععف جوانعععععععععب تكعععععععععوين المر  معععععععععن خعععععععععالل

وزع مععععععععععععععن خاللهععععععععععععععا ، دراسععععععععععععععة وصععععععععععععععفية، الععععععععععععععوزارة أو المكونععععععععععععععات بمعاهععععععععععععععد التكععععععععععععععوين المهنععععععععععععععي

المكونععععععععععات  مععععععععععربيينمربيععععععععععة، خلصععععععععععت الدراسععععععععععة إلععععععععععى ان ال 106علععععععععععى عينععععععععععة قععععععععععدرها  اسععععععععععتبيان

أثنعععععععععععاء الخدمععععععععععععة والععععععععععععامالت بالمععععععععععععدارس العموميعععععععععععة حععععععععععععولن إلعععععععععععى التربيععععععععععععة التحضععععععععععععيرية دون أي 
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طفععععععععععال وتععععععععععم إخضععععععععععاعها لنععععععععععدوات أو أيععععععععععام دراسععععععععععية يشععععععععععرف عليهععععععععععا مفتشععععععععععو تكععععععععععوين خععععععععععاص باأل

المكونععععععععععات بمعاهععععععععععد التكععععععععععوين المهنععععععععععي مقبععععععععععوال وهععععععععععن  مععععععععععربيينتكععععععععععوين ال اعتبععععععععععرتالقطععععععععععاع فيمععععععععععا 

الفئععععععععة الحاصععععععععالت علعععععععععى شععععععععهادة تقنعععععععععي سععععععععامي فععععععععي التخصعععععععععص، أّمععععععععا الععععععععععامالت فععععععععي ريعععععععععاض 

طريععععععععععععق التكععععععععععععوين األطفععععععععععععال التابعععععععععععععة للمؤسسععععععععععععات العموميععععععععععععة فيععععععععععععتم تعععععععععععععوي  النقععععععععععععائص عععععععععععععن 

أثنععععععععععاء الخدمععععععععععة ممععععععععععا يحسععععععععععن أداءهععععععععععن، أّمععععععععععا العععععععععععامالت فععععععععععي القطععععععععععاع الخععععععععععاص والتععععععععععي لععععععععععيس 

 لهن مستوى تعليمي أو تكوين يظهرن أداء  جد متدني. 

أثععععععععر التكععععععععوين المسععععععععتمر علععععععععى أداء  إلععععععععى الكشععععععععف عععععععععن(2018دراسللللللللة بلميلللللللللود  كمععععععععا هععععععععدفت

اللهعععععععععا اسععععععععتمارة علعععععععععى والتععععععععي طبقعععععععععت مععععععععن خوهععععععععي دراسعععععععععة وصععععععععفية مربععععععععي التربيععععععععة التحضعععععععععيرية 

معععععععععععن المعععععععععععدارس كعععععععععععان النعععععععععععاتج هعععععععععععو أن هنعععععععععععا   عشعععععععععععوائيا ارهميعععععععععععاختمربعععععععععععي ومربيعععععععععععة تعععععععععععم  150

داللععععععععععععععة إحصععععععععععععععائية بععععععععععععععين التكععععععععععععععوين أثنععععععععععععععاء الخدمععععععععععععععة  وأداء المربععععععععععععععي فيمععععععععععععععا ال توجععععععععععععععد دالالت 

 فيما يتعلق بالنوع،األقدمية والمؤهل. إحصائية

فء، بالمقابعععععععععل نجعععععععععد نجعععععععععد ان التكعععععععععوين هعععععععععو أسعععععععععاس إععععععععععداد المربعععععععععي الكععععععععع معععععععععن كعععععععععل معععععععععا سعععععععععبق

المععععععععربين المكععععععععونين مععععععععنهم  ميععععععععدانيا مجموعععععععععة مععععععععن المععععععععربين الععععععععذي تععععععععم تكععععععععوينهم بصععععععععيغ مختلفععععععععة

المععععععععععربين التععععععععععابعين لعععععععععععوزارة التربيععععععععععة الوطنيعععععععععععة بالمعاهععععععععععد الوطنيععععععععععة للتعلعععععععععععيم والتكععععععععععوين المهنيعععععععععععين و 

آخععععععععععرين متكونععععععععععون بععععععععععالمراكز المهنيععععععععععة الخاصععععععععععة وبنععععععععععاء و  تلقععععععععععوا تكععععععععععوينهم أثنععععععععععاء الخدمععععععععععة الععععععععععذين

 فئتعععععععععين معععععععععن المعععععععععربين المشعععععععععرفين علعععععععععى األقسعععععععععام التحضعععععععععيريةلعععععععععى هعععععععععذا وقعععععععععع اختيارنعععععععععا علعععععععععى ع

والمتكعععععععععععونين معععععععععععن قبعععععععععععل وزارتعععععععععععين وطنيتعععععععععععين األولعععععععععععى معاهعععععععععععد التكعععععععععععوين المهنعععععععععععي والثانيعععععععععععة وزارة 

 أذهاننا الِسؤال التالي:  إلىيتبادر  التربية الوطنية،
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  بالمعاهعععععععععععد الوطنيعععععععععععة  المعععععععععععربين المكعععععععععععونين فعععععععععععي الكفعععععععععععاءة المهنيعععععععععععة بعععععععععععينق و فعععععععععععر  توجعععععععععععدهعععععععععععل

 للتعليم والتكوين المهنيين والذين تلقوا تكوينهم أثناء الخدمة؟

باالعتمعععععععععاد علعععععععععى مرجعيعععععععععة الكفعععععععععاءات المهنيعععععععععة التعععععععععي ومنلللللللللأل تفرعللللللللل  األسللللللللل لة التاليلللللللللة: 

تعتبععععععععر اساسععععععععا فععععععععي هندسععععععععة التكععععععععوين وبمقارنععععععععة فئععععععععة المععععععععربين الععععععععذين تكونععععععععوا أثنععععععععاء الخدمععععععععة 

 :والتعليم المهنيين مع الذين تكونوا بمعاهد التكوين

هعععععععععل هنعععععععععا  فعععععععععرق فعععععععععي كفعععععععععاءات المعععععععععربين المكعععععععععونين أثنعععععععععاء الخدمعععععععععة مقارنعععععععععة بعععععععععالمربين  -

 المفعععععععععععاهيم فعععععععععععي العععععععععععتحكمفعععععععععععي مجعععععععععععال  المكعععععععععععونين بمعاهعععععععععععد التكعععععععععععوين والتعلعععععععععععيم المهنيعععععععععععين

 .بالمنهاج المتعلقة

 بعععععععععالمربين مقارنعععععععععة الخدمعععععععععة أثنعععععععععاء المكعععععععععونين المعععععععععربين كفعععععععععاءات فعععععععععي فعععععععععرق  هنعععععععععا  هعععععععععل -

 والمعععععععععععععارف النظريععععععععععععات مجععععععععععععال فععععععععععععي المهنيععععععععععععين والتعلععععععععععععيم التكععععععععععععوين اهععععععععععععدبمع المكععععععععععععونين

 .المرحلة بطفل الخاصة

 بعععععععععالمربين مقارنعععععععععة الخدمعععععععععة أثنعععععععععاء المكعععععععععونين المعععععععععربين كفعععععععععاءات فعععععععععي فعععععععععرق  هنعععععععععا  هعععععععععل -

 .التخطيط مجال في المهنيين والتعليم التكوين بمعاهد المكونين

 بعععععععععالمربين مقارنعععععععععة الخدمعععععععععة أثنعععععععععاء المكعععععععععونين المعععععععععربين كفعععععععععاءات فعععععععععي فعععععععععرق  هنعععععععععا  هعععععععععل -

 .القسم فضاءات مجال تنظيم في المهنيين والتعليم التكوين بمعاهد المكونين

 بمعاهد المكونين بالمربين مقارنة الخدمة أثناء المكونين المربين كفاءات في فرق  هنا  هل -

  .والتفاعل مجال التواصل في المهنيين والتعليم التكوين

 بمعاهد المكونين بالمربين مقارنة الخدمة أثناء كونينالم المربين كفاءات في فرق  هنا  هل -

 .البيداغوجي مجال التنفيذ في المهنيين والتعليم التكوين
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 بعععععععععالمربين مقارنعععععععععة الخدمعععععععععة أثنعععععععععاء المكعععععععععونين المعععععععععربين كفعععععععععاءات فعععععععععي فعععععععععرق  هنعععععععععا  هعععععععععل -

 وتنظععععععععععععيم الصعععععععععععف ادارة مجعععععععععععال فععععععععععععي المهنيعععععععععععين والتعلعععععععععععيم التكععععععععععععوين بمعاهعععععععععععد المكعععععععععععونين

 .التعليمات

 بعععععععععالمربين مقارنعععععععععة الخدمعععععععععة أثنعععععععععاء المكعععععععععونين المعععععععععربين كفعععععععععاءات فعععععععععي فعععععععععرق  نعععععععععا ه هعععععععععل -

 نشععععععععععععععاطات تقععععععععععععععويم مجععععععععععععععال فععععععععععععععي المهنيععععععععععععععين والتعلععععععععععععععيم التكععععععععععععععوين بمعاهععععععععععععععد المكععععععععععععععونين

 .األطفال

 وبالتالي تصبح فرضيات الدراسة كالتالي:

 فرضيات الدراسة:

والمربين المكونين من  ليم المهنيينبمعاهد التكوين والتعتوجد فروق بين التكوين األولي للمربين المكونين 

 قبل وزارة التربية الوطنية؟

 الفرضيات الجزئية التالية:ومنها نستخرج 

 الفرضية الجزئية األولى:

والمربين  بمعاهد التكوين والتعليم المهنيينتوجد فروق بين مخرجات تكوين المربين المكونين  -

 .بالمنهاج المتعلقة المفاهيم في التحكممجال المكونين من قبل وزارة التربية الوطنية في 

 الفرضية الجزئية الثانية:

 والمربين المهنيين والتعليم التكوين بمعاهد المكونين المربين تكوين مخرجات بين فروق  توجد -

 .المرحلة بطفل الخاصة والمعارف النظريات مجال في الوطنية التربية وزارة قبل من المكونين

 :ثةالثال الجزئية الفرضية 

 والمربين المهنيين والتعليم التكوين بمعاهد المكونين المربين تكوين مخرجات بين فروق  توجد -

 .التخطيط مجال في الوطنية التربية وزارة قبل من المكونين
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 :الرابعة الجزئية الفرضية  

 نوالمربي المهنيين والتعليم التكوين بمعاهد المكونين المربين تكوين مخرجات بين فروق  توجد -

 .القسم فضاءات تنظيم مجال في الوطنية التربية وزارة قبل من المكونين

 :الخامسة الجزئية الفرضية

 والتعلععععععععععيم التكععععععععععوين بمعاهععععععععععد المكععععععععععونين المععععععععععربين تكععععععععععوين مخرجععععععععععات بععععععععععين فععععععععععروق  توجععععععععععد -

 التواصعععععععععل مجعععععععععال فعععععععععي الوطنيعععععععععة التربيعععععععععة وزارة قبعععععععععل معععععععععن المكعععععععععونين والمعععععععععربين المهنيعععععععععين

 .والتفاعل

 :ية السادسةالجزئ الفرضية

 والتعلععععععععععيم التكععععععععععوين بمعاهععععععععععد المكععععععععععونين المععععععععععربين تكععععععععععوين مخرجععععععععععات بععععععععععين فععععععععععروق  توجععععععععععد -

 التنفيععععععععععععذ مجععععععععععععال فععععععععععععي الوطنيععععععععععععة التربيععععععععععععة وزارة قبععععععععععععل مععععععععععععن المكععععععععععععونين والمععععععععععععربين المهنيععععععععععععين

 .البيداغوجي

 :بعةالسا الجزئية الفرضية

 يموالتعلعععععععععع التكععععععععععوين بمعاهععععععععععد المكععععععععععونين المععععععععععربين تكععععععععععوين مخرجععععععععععات بععععععععععين فععععععععععروق  توجععععععععععد -

 ادارة مجععععععععععععال فععععععععععععي الوطنيععععععععععععة التربيععععععععععععة وزارة قبععععععععععععل مععععععععععععن المكععععععععععععونين والمععععععععععععربين المهنيععععععععععععين

 .التعليمات وتنظيم الصف

   :السابعة الجزئية الفرضية 

 والتعلععععععععععيم التكععععععععععوين بمعاهععععععععععد المكععععععععععونين المععععععععععربين تكععععععععععوين مخرجععععععععععات بععععععععععين فععععععععععروق  توجععععععععععد -

 تقععععععععععععويم لمجععععععععععععا فععععععععععععي الوطنيععععععععععععة التربيععععععععععععة وزارة قبععععععععععععل مععععععععععععن المكععععععععععععونين والمععععععععععععربين المهنيععععععععععععين

 .األطفال نشاطات
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 الدراسة: دافأه

التععععععععععععرف علعععععععععععى الكفعععععععععععاءة المهنيعععععععععععة لمربعععععععععععي التربيعععععععععععة التحضعععععععععععيرية فعععععععععععي اقسعععععععععععام التحضعععععععععععيري 

أو ريععععععععععععاض األطفععععععععععععال الخاصععععععععععععة التععععععععععععي العموميععععععععععععة والخاصععععععععععععة سععععععععععععواء الملحقععععععععععععة بالمععععععععععععدارس 

 تضم قسما تحضيريا.

للكفعععععععععاءة  هعععععععععذه الدراسعععععععععة هععععععععي الوقعععععععععوف علعععععععععى الوضعععععععععية الحاليعععععععععة هميععععععععةأ  الدراسلللللللللة: أهميلللللللللة

المهنيعععععععععة للمععععععععععربين فععععععععععي األقسععععععععععام التحضععععععععععيرية ومقارنععععععععععة أداء الفئتععععععععععين والعععععععععععرف علععععععععععى الفععععععععععرق 

بينهمععععععععععا فععععععععععي الععععععععععتحكم فععععععععععي كععععععععععل مجععععععععععال مععععععععععن مجععععععععععاالت الكفععععععععععاءة المهنيععععععععععة لمربععععععععععي التربيععععععععععة 

 التحضيرية.

 المفاهيم اإلجرائية:

مجموعععععععععة مععععععععن المهععععععععارات والقععععععععدرات  الكفللللللللاءة المهنيللللللللة لمربللللللللي التربيللللللللة التحضلللللللليرية: .أ

 معععععععععععن خعععععععععععالليمكعععععععععععن أن يكتسعععععععععععبها المربعععععععععععي أثنعععععععععععاء فتعععععععععععرة التكعععععععععععوين واإلععععععععععععداد أو  التعععععععععععي

الخبععععععععععععرة والتوجيععععععععععععه، وتسععععععععععععاعده علععععععععععععى القيععععععععععععام بالنشععععععععععععاطات المختلفععععععععععععة بنجععععععععععععا  وتحقيععععععععععععق 

ويمكععععععععععن نياسععععععععععها اسععععععععععتنادا إلععععععععععى مرجعيععععععععععة الكفععععععععععاءات المهنيععععععععععة التععععععععععي  األهعععععععععداف المرجععععععععععوة

 ةالمعععععععععععد ارةاالسعععععععععتمتعععععععععتم هندسعععععععععة التكعععععععععوين وفقهعععععععععا ويمكعععععععععن الكشعععععععععف عنهعععععععععا معععععععععن خعععععععععالل 

 .من قبل الباحثة

تجععععععععري التربيعععععععة قبعععععععل المدرسعععععععية  األخيعععععععرة معععععععنهعععععععي السععععععععنة أقسلللللللاي التربيلللللللة التحضللللللليرية: .ب

سعععععععععععنوات لألطفعععععععععععال معععععععععععا بعععععععععععين خمعععععععععععس وسعععععععععععت  فعععععععععععي مؤسسعععععععععععات وفضعععععععععععاءات تخصعععععععععععص

 :أهدافها فيما يلي وتتلخصالمدرسي  لتنشئتهم و عدادهم للتعليم

 .التواصل الشفوي تنمية القدرة على  •

 السليم بالجسد. لنفسية والحركية والوعيا س والقدراتالحواتنمية  •
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 التنشئة على الحياة الجماعية. •

المكلعععععععععععف بتعععععععععععأطير  سعععععععععععواء ذكعععععععععععور أو انعععععععععععا  هعععععععععععو المربعععععععععععيمربلللللللللللي التربيلللللللللللة التحضللللللللللليرية:ج. 

علععععععععععى شععععععععععهادة تقنععععععععععي سععععععععععامي فععععععععععي تربيععععععععععة الطفولععععععععععة  كععععععععععان حاصععععععععععال التحضععععععععععيري سععععععععععواءالقسععععععععععم 

أو المعتمععععععععععععععدة أو المسععععععععععععععتفيدين مععععععععععععععن  الصععععععععععععععغيرة مععععععععععععععن مراكععععععععععععععز التكععععععععععععععوين المهنععععععععععععععي العموميععععععععععععععة

مععععععععععععععن طععععععععععععععرف مديريععععععععععععععة ين الععععععععععععععدورات التكوينيععععععععععععععة الخاصععععععععععععععة بتحسععععععععععععععين أداء المععععععععععععععربين المععععععععععععععؤطر 

 التربية الوطنية.

فععععععععععي فععععععععععي دراسععععععععععتنا سععععععععععنختص بععععععععععالمربين المكععععععععععونين والحاصععععععععععلين علععععععععععى شععععععععععهادة تقنععععععععععي سععععععععععامي 

ن والمعععععععععععربين المسععععععععععععتفيدي تربيعععععععععععة الطفولعععععععععععة الصعععععععععععغيرة معععععععععععن مراكععععععععععععز التكعععععععععععوين المهنعععععععععععي العموميعععععععععععة

 من التكوين أثناء الخدمة في مجال التربية التحضيرية.

 30هععععععععععو تكععععععععععوين لمععععععععععّدة التكللللللللللوين بالمعاهللللللللللد الومنيللللللللللة للتكللللللللللوين والتعللللللللللليم المهنيللللللللللين:  ه.

شععععععععععهرا فععععععععععي فصععععععععععول دراسععععععععععة وفصععععععععععل تطبيقععععععععععي يعتمععععععععععد علععععععععععى برنععععععععععامج معععععععععععد مععععععععععن طععععععععععرف وزارة 

ة التكعععععععععععوين المهنعععععععععععي يحصعععععععععععل المتربصعععععععععععون بنهايتعععععععععععه علعععععععععععى شعععععععععععهادة تقنعععععععععععي سعععععععععععامي فعععععععععععي تربيععععععععععع

 الطفولة الصغيرة.

 فععععععععي النمععععععععو معععععععن المععععععععربين يمكععععععععن ومخطعععععععط مععععععععنظم برنععععععععامجهعععععععو   التكللللللللوين أثنللللللللاء الخدمللللللللة: و.

،  يعععععععععععده المفععععععععععت  التربععععععععععوي ويقععععععععععوم الخبععععععععععرات مععععععععععن مزيععععععععععد علععععععععععى بالحصععععععععععول التعليميععععععععععة المهنععععععععععة

 .بتنشيطه و تقييم مخرجاته
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 :تمهيد       

ر بمجععععععععععال التربيعععععععععععة مععععععععععا قبععععععععععل المدرسععععععععععة وهعععععععععععذا مععععععععععا نلمسععععععععععه مععععععععععن خعععععععععععالل تهععععععععععتم الجزائعععععععععع        

الععععععععععذي  1976ابريععععععععععل  16القععععععععععوانين والمراسععععععععععيم المنظمععععععععععة لهععععععععععا بدايععععععععععة مععععععععععن المرسععععععععععوم التنفيععععععععععذي 

أيععععععععععن  1996حععععععععععدد اإلطععععععععععار القععععععععععانوني ومهععععععععععام وأهععععععععععداف التربيععععععععععة التحضععععععععععيرية مععععععععععرورا بالسععععععععععنوات 

هعععععععععععاج والعععععععععععدليل التطبيقعععععععععععي المدرسي،وصعععععععععععدور المن معععععععععععا قبعععععععععععلصعععععععععععدر العععععععععععدليل المنهجعععععععععععي للتعلعععععععععععيم 

وصعععععععععععععوال إلععععععععععععععى التعععععععععععععدابير التنظيميعععععععععععععة الخاصععععععععععععععة   2004لمنهعععععععععععععاج التربيعععععععععععععة التحضععععععععععععععيرية فعععععععععععععي 

والتعععععععععععععي تضعععععععععععععمنت األهعععععععععععععداف ،  2008ابريعععععععععععععل  20بالتربيعععععععععععععة التحضعععععععععععععيرية والصعععععععععععععادرة بتعععععععععععععاري  

وكيفيعععععععععععة فعععععععععععتح األقسعععععععععععام التحضعععععععععععيرية وتسعععععععععععجيل األطفعععععععععععال والتأثيعععععععععععث والتعععععععععععأطير وتوزيعععععععععععع العععععععععععزمن 

 ، حيعععععععععععععععععث (2008)مديريعععععععععععععععععة التقعععععععععععععععععويم والتوجيعععععععععععععععععه واالتصعععععععععععععععععال، جويليعععععععععععععععععة/أوت البيعععععععععععععععععداغوجي 

 سنتطرق لها بالتفصيل خالل هذا الفصل.

 التربية التحضيرية  :أوالا 

 :مفهومها .1

 ويعععععععععتم تعععععععععداولها بشعععععععععكل مسعععععععععتمر فعععععععععي األوسعععععععععاط التربويعععععععععةتنتشعععععععععر ععععععععععد معععععععععن المفعععععععععاهيم التعععععععععي ت     

 : ما يلي هاتعريفاتبين هذه من و 

خمععععععععععس وسععععععععععت  مععععععععععا بععععععععععينتمععععععععععدرس األطفععععععععععال فععععععععععي سععععععععععن مبكععععععععععرة أي الفتععععععععععرة الممتععععععععععدة  يهعععععععععع      

تربيعععععععععععة مخصصعععععععععععة لألطفعععععععععععال  اععععععععععععرف كعععععععععععذلك بأنهعععععععععععتو  .سعععععععععععنوات وهعععععععععععي فتعععععععععععرة الطفولعععععععععععة المبكعععععععععععرة

العععععععذين لععععععععم يبلغععععععععوا سععععععععن القبععععععععول اإللزامععععععععي فععععععععي المدرسععععععععة، وهععععععععذه التربيععععععععة تعنععععععععي مختلععععععععف البععععععععرامج 

ميععععععععععة قععععععععععدراتهم و مكانععععععععععاتهم كمععععععععععا تععععععععععوفر لهععععععععععم التععععععععععي توجععععععععععه لهععععععععععذه الفئععععععععععة ، وتسععععععععععمح لألطفععععععععععال بتن

 ( .10 ، ص1997للتربية،  األعلى)المجلس  فرص النجا  في المدرسة
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التعليم التحضععععععععععععيري هععععععععععععو ذلععععععععععععك التعلععععععععععععيم الععععععععععععذي يعطععععععععععععي للطفععععععععععععل المهععععععععععععارات العلميععععععععععععة كععععععععععععي فعععععععععععع

يسععععععععععععععععععتفيد منهعععععععععععععععععععا قبعععععععععععععععععععل االلتحععععععععععععععععععاق بالمدرسعععععععععععععععععععة )العععععععععععععععععععدليل التطبيقععععععععععععععععععي لمنهعععععععععععععععععععاج التربيعععععععععععععععععععة 

 (. 5، ص2004، وات( سن5،6)اطفال التحضيرية،

 المختلفععععععععععععة،بأنععععععععععععه القاععععععععععععدة األساسعععععععععععية لمراحعععععععععععل التعلعععععععععععيم  ايضعععععععععععا ويععععععععععععرف التعلعععععععععععيم التحضعععععععععععيري 

حيعععععععععععث تقعععععععععععدم األصعععععععععععول األولعععععععععععى واألسعععععععععععس الراسعععععععععععخة التعععععععععععي تقعععععععععععوم عليهعععععععععععا العمليعععععععععععة التعليميعععععععععععة 

 ( . 223 ، ص2005 شريف،المقصودة وغير المقصودة )

أمرية الرسعععععععععععمية،ئعععععععععععر فعععععععععععي الجريعععععععععععدة لقعععععععععععد جعععععععععععاء تعريعععععععععععف التعلعععععععععععيم التحضعععععععععععيري فعععععععععععي الجزا       

كمععععععععععععععععا يلععععععععععععععععي  19فععععععععععععععععي المععععععععععععععععادة ،م  1976ابريععععععععععععععععل  16الصععععععععععععععععادرة بتععععععععععععععععاري   76 -35رقععععععععععععععععم 

 "التربيععععععععععة التحضععععععععععيرية تعلععععععععععيم مخصععععععععععص لألطفععععععععععال الععععععععععذين لععععععععععم يبلغععععععععععوا سععععععععععن القبععععععععععول اإللزامععععععععععي

 في المدرسة" 

فعععععععععععععععي منهعععععععععععععععاج التربيعععععععععععععععة التحضعععععععععععععععيرية كمعععععععععععععععا يلعععععععععععععععي " التربيعععععععععععععععة  اكمعععععععععععععععا جعععععععععععععععاء تعريفهععععععععععععععع        

تعنععععععععععى مختلعععععععععف البععععععععععرامج التعععععععععي توجععععععععععه لهععععععععععذه الفئعععععععععة أي فئععععععععععة األطفعععععععععال الععععععععععذين لععععععععععم  التحضعععععععععيرية

يبلغعععععععععععوا السعععععععععععن اإللزامعععععععععععي للقبعععععععععععول وجعععععععععععاء فيعععععععععععه كعععععععععععذلك التربيعععععععععععة التحضعععععععععععيرية تسعععععععععععمح لألطفعععععععععععال 

 بتنمية كل اإلمكانيات كما توفر لهم فرص النجا  في المدرسة والحياة ".

هععععععععععذا  ،ركععععععععععي حيععععععععععث كتععععععععععبصععععععععععاغه الباحععععععععععث ت التحضععععععععععيري وهنععععععععععا  تعريععععععععععف أخععععععععععر للتعلععععععععععيم      

النعععععععععوع معععععععععن التعلعععععععععيم خصعععععععععص لألطفعععععععععال العععععععععذين تتعععععععععراو  أعمعععععععععارهم بعععععععععين األربعععععععععع والسعععععععععت سعععععععععنوات 

 ، ص2005"أطفععععععععععال لععععععععععم يبلغععععععععععوا سععععععععععن القبععععععععععول اإللزامععععععععععي فععععععععععي المدرسععععععععععة األساسععععععععععية " )تركععععععععععي، 

65) 
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 :أهداف التربية التحضيرية .2

ليععععععععععة مسععععععععععتمرة أو التطبيععععععععععع االجتمععععععععععاعي هععععععععععي عبععععععععععارة عععععععععععن " عم :التنشلللللللللل ة االجتماعيللللللللللة .1.2

مععععععععععن الطفولععععععععععة إلععععععععععى أخععععععععععر مراحععععععععععل العمععععععععععر، تتميععععععععععز هععععععععععذه العمليععععععععععة بععععععععععتعلم واكتسععععععععععاب األنمععععععععععاط 

السعععععععععلوكية السععععععععععائدة فعععععععععي المحععععععععععيط العععععععععذي يعععععععععععي  فيعععععععععه الفععععععععععرد ابتعععععععععداء بمحععععععععععيط األسعععععععععرة والعائلععععععععععة 

)عشععععععععععععوي، والمدرسعععععععععععة والمجتمععععععععععععع ككععععععععععععل بمعععععععععععا يمثلععععععععععععه مععععععععععععن عقيععععععععععععدة ولغعععععععععععة وعععععععععععععادات وتقاليععععععععععععد "

 (. 71ص  ،1994

ن التنشععععععععععععئة االجتماعيعععععععععععة هعععععععععععي عمليعععععععععععة التربيعععععععععععة والتعلععععععععععععيم أتعريعععععععععععف نسعععععععععععتنتج معععععععععععن هعععععععععععذا ال     

التععععععععي يخضععععععععع لهععععععععا الطفععععععععل منععععععععذ والدتععععععععه إلععععععععى أخععععععععر عمععععععععره حيععععععععث يتطبععععععععع بسععععععععلوكيات المجتمععععععععع 

يقعععععععععول  المجعععععععععال العععععععععذي يععععععععععي  فيعععععععععه ويأخعععععععععذ ععععععععععاداتهم وتقاليعععععععععدهم ولغعععععععععتهم وعقيعععععععععدتهم وفعععععععععي هعععععععععذا

ل عععععععععععود  ِإالا  معععععععععععا(" ملسو هيلع هللا ىلصالرسعععععععععععول ) للعععععععععععى ِمعععععععععععن  ملو  عععععععععععرلاِنِه ألو   ي وللعععععععععععد  عل اِنعععععععععععِه ألو  ي نلصِّ دل وِّ عععععععععععرلِة، فلعععععععععععألبلولاه  ي هل ال ِفط 

ععععععععاِنِه" سل حيعععععععععث يقضعععععععععي ، دليععععععععل علعععععععععى مععععععععدى تعععععععععأثير األسعععععععععرة علععععععععى تنشعععععععععئة الطفععععععععل  إذا هنعععععععععا .ي ملجِّ

 سنواته األولى بين أحضانها ثم ينتقل إلى المدرسة لتكمل هذه المهمة.

فععععععععععععال ولكععععععععععععن دورهععععععععععععا تقلععععععععععععص كانععععععععععععت األسععععععععععععرة والزالععععععععععععت أحسععععععععععععن مؤسسععععععععععععة تنشعععععععععععع  األط       

وأصعععععععععععبحت هنعععععععععععا  مؤسسعععععععععععات أخعععععععععععرى تقعععععععععععوم بهعععععععععععذه العمليعععععععععععة، حيعععععععععععث  ،نتيجعععععععععععة لععععععععععععدة أسعععععععععععباب

اتضعععععععععععععح أن عمليعععععععععععععة التطبيعععععععععععععع االجتمعععععععععععععاعي التعععععععععععععي تنمعععععععععععععو بجعععععععععععععالء فعععععععععععععي مؤسسعععععععععععععات التربيعععععععععععععة 

ففععععععععي هععععععععذه المؤسسععععععععات يجعععععععععد  منهععععععععا،التحضععععععععيرية أيععععععععن يتعلمهععععععععا الطفععععععععل ويمععععععععارس صعععععععععورا شععععععععتى 

إلعععععععععععى ،لعععععععععععه معععععععععععن اتجعععععععععععاه التمركعععععععععععز حعععععععععععول العععععععععععذات الطفعععععععععععل معععععععععععا يسعععععععععععاعده علعععععععععععى تحولعععععععععععه أو انتقا

ممارسععععععععععععة األنشععععععععععععطة التععععععععععععي تتطلععععععععععععب المشععععععععععععاركة والتعععععععععععععاون حيععععععععععععث يجععععععععععععد الطفععععععععععععل فععععععععععععي هععععععععععععذه 

المؤسسعععععععععععات معععععععععععن األنشعععععععععععطة المععععععععععععّدة خصيصعععععععععععا لعععععععععععه لترسععععععععععع  لديعععععععععععه مبعععععععععععاد  السعععععععععععلو  الخلقعععععععععععي 
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الععععععععععذي يجعععععععععععب أن يتحلعععععععععععى غيعععععععععععره معععععععععععن األفعععععععععععراد بغععععععععععع  النظعععععععععععر ععععععععععععن صعععععععععععغر سعععععععععععنهم أو كبعععععععععععره 

 .(85 ، ص1991، وكوجك)مرسي 

إذا فمؤسسعععععععععععععات التربيعععععععععععععة التحضعععععععععععععيرية تهعععععععععععععدف إلعععععععععععععى تنشعععععععععععععئة الفعععععععععععععرد تنشعععععععععععععئة اجتماعيعععععععععععععة       

يسععععععععععتطيع مععععععععععن خاللهععععععععععا االنععععععععععدماج فععععععععععي الوسععععععععععط الععععععععععذي يعععععععععععي  فيععععععععععه وينععععععععععدمج مععععععععععع مجموعععععععععععة 

الرفعععععععععععععاق بحيعععععععععععععث يكعععععععععععععون صعععععععععععععداقات ويتطبعععععععععععععع بسعععععععععععععلوكيات وععععععععععععععادات وتقاليعععععععععععععد ونعععععععععععععيم وعقيعععععععععععععدة 

اعيععععععععععة يصعععععععععععبح الطفععععععععععل قعععععععععععادرا فخعععععععععععالل عمليععععععععععة التنشعععععععععععئة االجتم المجتمععععععععععع الععععععععععذي يععععععععععععي  فيععععععععععه.

كعععععععذلك علعععععععى التفريعععععععق بعععععععين الحعععععععالل والحعععععععرام ومعععععععا هعععععععو مسعععععععمو  بعععععععه ومحبعععععععذ فعععععععي المجتمعععععععع ومعععععععا 

هععععععععو مكععععععععروه ومععععععععا هععععععععو مععععععععذموم، كمععععععععا تنمععععععععو لديععععععععه بععععععععع  الصععععععععفات مثععععععععل حععععععععب التعامععععععععل، رو  

 المبادرة، الثقة بالنفس واالعتماد على النفس.

ية إلعععععععععى تنميعععععععععة قعععععععععدرات الطفعععععععععل مؤسسعععععععععات التربيعععععععععة التحضعععععععععير  تهعععععععععدف :العقليلللللللللةالتنميلللللللللة  .2.2

الن نمععععععععععو هععععععععععذا الجانععععععععععب يسععععععععععاعد علععععععععععى نمععععععععععو الجوانععععععععععب األخععععععععععرى االجتماعيععععععععععة  العقلععععععععععي، ذلععععععععععك

والعاطفيعععععععععة والجسعععععععععمية والحعععععععععس الحركعععععععععي كمعععععععععا أن نمعععععععععو هعععععععععذا الجانعععععععععب يقتضعععععععععي نمعععععععععو الجوانعععععععععب 

العععععععععععععععععععذكاء، التعععععععععععععععععععذكر، االنتبعععععععععععععععععععاه، المالحظعععععععععععععععععععة،  ،ويقصعععععععععععععععععععد بالقعععععععععععععععععععدرات العقليعععععععععععععععععععة، األخعععععععععععععععععععرى 

ل مععععععععععا يتعلمععععععععععه الطفععععععععععل مععععععععععن معععععععععععارف ومععععععععععا يكتسععععععععععبه مععععععععععن مهععععععععععارات التخيل...إضععععععععععافة إلععععععععععى كعععععععععع

عقليععععععععععة ونمععععععععععو القععععععععععدرات السععععععععععابقة يسععععععععععهل علععععععععععى الطفععععععععععل عمليععععععععععات كثيععععععععععرة منهععععععععععا إعععععععععععداده لبععععععععععدء 

 تعلمه القراءة والكتابة والحساب في صورة منظمة.

ويكععععععععععععون ذلععععععععععععك عععععععععععععن طريععععععععععععق االسععععععععععععتماع الجيععععععععععععد للقصععععععععععععص التععععععععععععي تقصععععععععععععها المربيععععععععععععة،         

 إليها.قوم األطفال بلعب األدوار لقصة استمعوا والمسر  والتمثيل، حيث ي

وقعععععععععد أشعععععععععارت إلعععععععععى هعععععععععذا مونتيسعععععععععوري فعععععععععي برنامجهعععععععععا وأطلقعععععععععت عليعععععععععه "اللععععععععععب الوظيفي"وأطلعععععععععق 

 (.88 ، ص1994عليه جان بياجي "لعب التمرينات" )عشوي، 
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فالطفععععععععععل ينتقعععععععععععل إلعععععععععععى المؤسسععععععععععة التحضعععععععععععيرية وهعععععععععععو مععععععععععزود بعععععععععععبع  المععععععععععععارف والخبعععععععععععرات      

محيطععععععععععه العععععععععععذي يععععععععععععي  فيععععععععععه وهعععععععععععي ععععععععععععادة مععععععععععا تكعععععععععععون خبعععععععععععرات قليلعععععععععععة التععععععععععي اكتسعععععععععععبها معععععععععععن 

ومععععععععععععارف محععععععععععععدودة، علععععععععععععى حسععععععععععععب غنععععععععععععى أو افتقعععععععععععار محيطععععععععععععه االجتمععععععععععععاعي إلععععععععععععى المثيععععععععععععرات 

التعععععععععععي تبععععععععععععث فيععععععععععععه حعععععععععععب التطلعععععععععععع واالستكشععععععععععععاف اللعععععععععععذان يزودانعععععععععععه بععععععععععععالكثير معععععععععععن المعععععععععععععارف 

 والخبععععععععععرات،لكن المحععععععععععيط التربععععععععععوي الجديععععععععععد الععععععععععذي ينتقععععععععععل إليععععععععععه الطفععععععععععل يععععععععععوفر نفععععععععععس الظععععععععععروف

والشعععععععععروط والمثيعععععععععرات لكعععععععععل األطفعععععععععال ممعععععععععا يجعلهعععععععععم يسعععععععععتفيدون بعععععععععنفس العععععععععدرجات، فكلمعععععععععا وجعععععععععد 

 الطفل ما يثير اهتمامه إلى المعرفة، ساعده ذلك على نمو قدراته العقلية.                                

لقعععععععععععد أثبتعععععععععععت ععععععععععععدة دراسعععععععععععات معععععععععععدى تعععععععععععأثير مؤسسعععععععععععات التربيعععععععععععة التحضعععععععععععيرية علعععععععععععى نمعععععععععععو      

العقليععععععععة، فمععععععععثال فيمععععععععا يخععععععععص نمععععععععو اللغععععععععة التععععععععي تعتبععععععععر كواحععععععععدة مععععععععن القععععععععدرات  قععععععععدرات الطفععععععععل

إلععععععععى أن الروضععععععععة تععععععععؤدي إلععععععععى ارتفععععععععاع مسععععععععتوى اللغععععععععة  تللللللللزر يجللللللللاربر وهفقععععععععد توصععععععععل  العقليععععععععة،

وكعععععععععان  لعععععععععه،التعععععععععي أجريعععععععععت  العععععععععذكاء،عنععععععععد الطفعععععععععل والعععععععععى ارتفعععععععععاع مسعععععععععتوى األداء فعععععععععي اختبعععععععععارات 

ا بالروضععععععععة وآخععععععععرين لععععععععم يلتحقععععععععوا بهععععععععا هععععععععذا فععععععععي دراسععععععععتهما التععععععععي أجروهععععععععا علععععععععى أطفععععععععال التحقععععععععو 

حيعععععععععث كشعععععععععفت الدراسعععععععععة علعععععععععى تفعععععععععوق األطفعععععععععال العععععععععذين التحقعععععععععوا بالروضعععععععععة بمعععععععععا يععععععععععادل سعععععععععنتين 

كمعععععععععععععا أن متوسععععععععععععععط نسعععععععععععععب ذكععععععععععععععائهم (34 ، ص1994مرسععععععععععععععي وكوجعععععععععععععك، )اللغوي فعععععععععععععي النمعععععععععععععو 

 .درجة فقط لألطفال الذين لم يلتحقوا بالروضة 94درجة مقابل  123بلغ 

االلتحعععععععععععاق بمؤسسعععععععععععات التربيعععععععععععة التحضعععععععععععيرية علعععععععععععى نمعععععععععععو  أثعععععععععععركمعععععععععععا بينعععععععععععت دراسعععععععععععات أخعععععععععععرى 

التععععععععععععي بينععععععععععععت تفععععععععععععوق األطفععععععععععععال (1994جاجللللللللللللة  االسععععععععععععتعداد الععععععععععععذهني للطفععععععععععععل مثععععععععععععل دراسععععععععععععة 

 ،العععععععععذين التحقعععععععععوا بالروضعععععععععة فعععععععععي االسعععععععععتعداد العععععععععذهني علعععععععععى األطفعععععععععال العععععععععذين لعععععععععم يلتحقعععععععععوا بهعععععععععا

تربيعععععععععة بصععععععععورة عامععععععععة فانععععععععه مهمععععععععا كانععععععععت طبيععععععععععة األنشععععععععطة العقليععععععععة المتععععععععوفرة فععععععععي مؤسسععععععععات ال

التحضععععععععععيرية ف نهععععععععععا سععععععععععتفيد األطفععععععععععال ولععععععععععو بنسععععععععععبة قليلععععععععععة مقارنععععععععععة باألطفععععععععععال الععععععععععذين ال يتلقععععععععععون 
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رض لهعععععععععا األطفعععععععععال العععععععععذين ععععععععععمثعععععععععل هعععععععععذه األنشعععععععععطة أو لعععععععععم يتعرضعععععععععوا لعععععععععنفس المثيعععععععععرات التعععععععععي ت

 (.28-27 ، ص1994التحقوا بهذه المؤسسات )بلقاسم، 

بالعرضعععععععععععععية أو  ويسععععععععععععميه الععععععععععععبع  األخععععععععععععر مععععععععععععن العلمععععععععععععاء :االتجللللللللللللا  نحللللللللللللو العمللللللللللللل. 3.2

السعععععععععععلو  العرضعععععععععععي ويعنعععععععععععي السعععععععععععلو  الموجعععععععععععه منعععععععععععذ بدايتعععععععععععه نحعععععععععععو تحقيعععععععععععق أهعععععععععععداف واضعععععععععععحة 

ومحععععععععععددة علععععععععععى الععععععععععرغم مععععععععععن وجععععععععععود عقبععععععععععات أو مشععععععععععتتات لالنتبععععععععععاه إن تكععععععععععوين االتجععععععععععاه لععععععععععدى 

طفععععععععل مرحلعععععععععة معععععععععا قبععععععععل المدرسعععععععععة ضعععععععععروري وأساسععععععععي لتعويعععععععععد الطفعععععععععل تلقععععععععى األوامعععععععععر وتنفيعععععععععذها 

 (.89 ، ص1994، وكوجكية )مرسي عندما يلتحق بمراحل التعليم التال

تكعععععععععععوين اتجعععععععععععاه الطفعععععععععععل يكعععععععععععون معععععععععععن خعععععععععععالل األنشعععععععععععطة التعععععععععععي ينجزهعععععععععععا بمفعععععععععععرده أو معععععععععععع       

حيعععععععععث يحعععععععععدد الهعععععععععدف العععععععععذي يريعععععععععد  ب نجازهعععععععععا،رفاقعععععععععه المتمثلعععععععععة فعععععععععي المشعععععععععروعات التعععععععععي يكلعععععععععف 

الوصععععععععععول إليععععععععععه بمعنععععععععععى المشععععععععععروع الععععععععععذي يريععععععععععد انجععععععععععازه إلععععععععععى جانععععععععععب تحديععععععععععد خطععععععععععة االنجععععععععععاز 

قا قبعععععععععل الشعععععععععروع فعععععععععي ل وغيرهعععععععععا معععععععععن األمعععععععععور التعععععععععي يجعععععععععب أن يحعععععععععددها مسعععععععععبوالطعععععععععرق والوسعععععععععائ

 العمل.كون لدى الطفل اتجاه نحو ياالنجاز وبهذا 

أفكععععععععاره التربويععععععععة بععععععععدفع الطفععععععععل وحثععععععععه علععععععععى رعايععععععععة األرض  فععععععععي نظرياتععععععععه وفروبللللللللل  وقععععععععد نععععععععاد 

 نحو العمل.ودفعه وحراثة الجنان وهي محاولة لتكوين الطفل 

بتكععععععععاري عنععععععععد اإلها التععععععععي قامععععععععت بهععععععععا حععععععععول التفكيععععععععر ل دراسععععععععتمععععععععن خععععععععال هيتللللللللزروقععععععععد توصععععععععلت 

 ،وهيبالمكعبات الخشبية  إلى أن الطفل يمر بثالثة مراحل وهو يلعب ،الطفل

يهععععععععععدف فيهععععععععععا إلععععععععععى تكععععععععععوين شعععععععععيء معععععععععععين ولكععععععععععن بعععععععععععد االنتهععععععععععاء مععععععععععن رص ال مرحلعععععععععة  .1

 يمكن أن تكون كذا وكذا. اشف إنهتالمكعبات يك

معععععععععععين أثنععععععععععاء لعبععععععععععه ورصععععععععععه للمكعبععععععععععات أي مرحلععععععععععة تععععععععععأتي إليععععععععععه فكععععععععععرة تكععععععععععوين شععععععععععيء  .2

 بعد أن يبدأ.
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مرحلععععععععععة يقععععععععععرر تكععععععععععوين شععععععععععيء معععععععععععين، ثععععععععععم يبععععععععععدأ فععععععععععي رص المكعبععععععععععات لتكععععععععععوين هععععععععععذا  .3

 الشيء الذي حدده مسبقا.

يعمعععععععععل  أهعععععععععدافد الطفعععععععععل خعععععععععالل لعبعععععععععه علعععععععععى وضعععععععععع و هتعععععععععزر انعععععععععه يمكعععععععععن أن نععععععععععتعععععععععرى        

)مرسعععععععععععععععي  علععععععععععععععى تحقيقهععععععععععععععا باسععععععععععععععتخدام بععععععععععععععع  األدوات البسعععععععععععععععيطة المتععععععععععععععوفرة فععععععععععععععي محيطععععععععععععععه

 .(34، ص 1991، وكوجك

مععععععععععععن أهععععععععععععداف التربيععععععععععععة التحضععععععععععععيرية أيضععععععععععععا االهتمععععععععععععام بنمععععععععععععو  إن :الجسللللللللللللميالنمللللللللللللو . 4.2

 الطفل الجسمي، والنمو الجسمي يضم نمو العضالت والعظام والحواس.

النمو الجسعععععععععمي ال يعععععععععتم معععععععععا لعععععععععم تسعععععععععانده تنميعععععععععة عقليعععععععععة واجتماعيعععععععععة، وهعععععععععو ال يقتصعععععععععر فععععععععع       

 .اخل بالضرورة في جميع األنشطةعلى نشاط واحد ولكنه متد

 ،يتم النمو الجسمي عن طريق 

  بصععععععععحة الطفععععععععل مسععععععععؤولية مشععععععععتركة بععععععععين كععععععععل مؤسسععععععععات  والعنايععععععععة :بالصللللللللحةالعنايللللللللة

 المجتمع ابتدأ من األسرة.

  الطفعععععععععل للتغذيعععععععععة أصعععععععععول وقواععععععععععد يجعععععععععب أن تتبعععععععععع فعععععععععي غعععععععععذاء  إن :بالتغذيلللللللللةالعنايلللللللللة

 ر.بساطة ويسيتعرف عليها الطفل بكل يجب أن  كما

  العضعععععععععععالت الكبعععععععععععرى والصعععععععععععغرى لألطفعععععععععععال يكعععععععععععون ععععععععععععن  تنميعععععععععععة :العضلللللللللللالتتنميلللللللللللة

 طريق اللعب،الجري،التأرجح،القفز،السباحة.....ال 

 يعنععععععععععععي تربيععععععععععععة السععععععععععععمع والبصععععععععععععر واللمععععععععععععس مععععععععععععن خععععععععععععالل بععععععععععععع  : تربيللللللللللللة الحللللللللللللواس

مععععععععععثال يععععععععععؤدي  األنشعععععععععطة واأللعععععععععععاب التععععععععععي تعععععععععؤدي إلععععععععععى ذلك،فاالسععععععععععتماع إلعععععععععى القصععععععععععص

طبيعععععععععععععة ينمععععععععععععي البصععععععععععععر واللعععععععععععععب بععععععععععععبع  األلعععععععععععععاب إلععععععععععععى نمععععععععععععو السععععععععععععمع،ومالحظة ال
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والهععععععععدايا ينمععععععععي اللمععععععععس وهععععععععذا مععععععععا أشععععععععار إليععععععععه كععععععععل مععععععععن فروبععععععععل ومونتيسععععععععوري )مرسععععععععي 

 ( .94-93 ، ص1991و كوجك، 

 :هياكل التعليم التحضيري  .3

 :مؤسسات التعليم التحضيري في الجزائر. 1.3

يرهععععععععععععا مععععععععععععن مؤسسععععععععععععات التعلععععععععععععيم التحضععععععععععععيري فععععععععععععي الجزائععععععععععععر هععععععععععععي كغ إنيمكننععععععععععععا القععععععععععععول       

مؤسسععععععععععات التعلعععععععععععيم التحضعععععععععععيري فعععععععععععي دول الععععععععععععالم،والتي تتمثععععععععععل غالبعععععععععععا فعععععععععععي ريعععععععععععاض األطفعععععععععععال 

ومععععععععععععععععدارس الحضععععععععععععععععانة وأقسععععععععععععععععام األوالد أو األطفععععععععععععععععال فععععععععععععععععي دول أخرى.وقععععععععععععععععد جععععععععععععععععاء تحديععععععععععععععععد 

مؤسسعععععععععات التعلعععععععععيم التحضعععععععععيري فعععععععععي الجزائعععععععععر فعععععععععي الجريعععععععععدة الرسعععععععععمية والتعععععععععي جعععععععععاء فيهعععععععععا."يلقى 

 مدارس الحضانة وأقسام األوالد"التعليم التحضيري في رياض األطفال و 

 (.29 ، ص1976)الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية،  20المادة 

ولكععععععععن المعععععععععروف فععععععععي الجزائععععععععر وفععععععععي الععععععععدول عربيععععععععة أخععععععععرى وجععععععععود نععععععععوع أخععععععععر مععععععععن مؤسسععععععععات 

أم فعععععععععي المعععععععععادة، نجعععععععععدهالتعلعععععععععيم التحضعععععععععيري وهعععععععععي الكتاتيعععععععععب والمعععععععععدارس القرآنيعععععععععة وهعععععععععذا معععععععععا لعععععععععم 

 ،وفيما يلي شر  لهذه المؤسسات األوالد،تدخل ضمن أقسام  أنها

 (تابالك    :المدارس القرآنية.1.1.3

الكتاتيعععععععععععععععب هعععععععععععععععي أول مؤسسعععععععععععععععة تعليميعععععععععععععععة عرفتهعععععععععععععععا الجزائعععععععععععععععر كغيرهعععععععععععععععا معععععععععععععععن دول الععععععععععععععععالم    

 اإلسالمي األخرى وفيما يلي لمحة بسيطة عن هذه الكتاتيب

حيانعععععععععا يكعععععععععون "الكتعععععععععاب عبعععععععععارة ععععععععععن حجعععععععععرة أوحعععععععععو  صعععععععععغير يسعععععععععتخدم للتعلعععععععععيم وأ: تعريفهلللللللللاأ. 

ليجلسععععععععوا علععععععععى مقاعععععععععد صعععععععععغيرة  جععععععععزء مععععععععن بيععععععععت المربعععععععععي، فيحضععععععععر المتعلمععععععععون مععععععععن الصعععععععععبا 

 أو حصيرة "
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"الكتاتيععععععععععععععب،جمع مفعععععععععععععععرده كتاب،والكتعععععععععععععععاب بضعععععععععععععععم الكععععععععععععععاف وتشعععععععععععععععديد التعععععععععععععععاء موضعععععععععععععععع تعلعععععععععععععععيم 

للمسععععععععععععععجد أو بعيععععععععععععععدة غالبععععععععععععععا  الكتاب،والكتععععععععععععععاب عبععععععععععععععارة عععععععععععععععن حجععععععععععععععرة او حجععععععععععععععرتين مجععععععععععععععاورة 

ن" )الجريعععععععععدة الرسعععععععععمية آالكتعععععععععاب خصيصعععععععععا لتعلعععععععععيم القعععععععععر د يبنعععععععععى عنعععععععععه،أو غرفعععععععععة فعععععععععي منعععععععععزل وقععععععععع

 (.30 ، ص1976للجمهورية الجزائرية، 

  :المدارس القرآنية.2.1.3

هععععععععععععععي مععععععععععععععدارس تابعععععععععععععععة لععععععععععععععوزارة الشععععععععععععععؤون الدينيععععععععععععععة،يلتحق بهععععععععععععععا أفععععععععععععععراد مععععععععععععععن مختلععععععععععععععف      

وتتبعععععععععععاين فيهعععععععععععا مسعععععععععععتويات التعلععععععععععععيم، ، معععععععععععن األطفعععععععععععال الصعععععععععععغار إلععععععععععععى الراشعععععععععععدين األعمعععععععععععار،أي

العلععععععععععععوم الشععععععععععععرعية المسععععععععععععاعدة علععععععععععععى فهععععععععععععم معععععععععععععاني األلفععععععععععععا  القرآنيععععععععععععة ورو  وتععععععععععععدريس بععععععععععععاقي 

، ( سعععععععععععععععععععنوات6-5)اطفال الشععععععععععععععععععريعة )العععععععععععععععععععدليل التطبيقععععععععععععععععععي لمنهعععععععععععععععععععاج التربيععععععععععععععععععة التحضعععععععععععععععععععيرية،

 (.6 ، ص2004

 :مدارس الحضانة. 3.1.3

هععععععععععي عبععععععععععارة عععععععععععن مؤسسععععععععععات اجتماعيععععععععععة تسععععععععععتقبل األطفععععععععععال الصععععععععععغار مععععععععععن العععععععععععامين أو        

فعععععععععي بلعععععععععدان أخعععععععععرى تسعععععععععتقبل حتعععععععععى األطفعععععععععال الرضعععععععععع ابتعععععععععداء معععععععععن ثالثعععععععععة إلعععععععععى أربعععععععععع سعععععععععنوات و 

إلععععععععععى البيععععععععععت منهععععععععععا إلععععععععععى المدرسععععععععععة بمعنععععععععععى أن الطفععععععععععل  أقععععععععععربوهععععععععععي مععععععععععدارس  الشععععععععععهر األول.

النشععععععععععاطات الحععععععععععرة،  فيهععععععععععا حيععععععععععاة طبيعيععععععععععة، يتلقععععععععععى الطفععععععععععل فععععععععععي هععععععععععذه المععععععععععدارس بععععععععععع  ايحيعععععععععع

الرعايعععععععععة كمعععععععععا تتخلعععععععععل تلعععععععععك النشعععععععععاطات أوقعععععععععات للراحعععععععععة والنعععععععععوم واألكعععععععععل، يغلعععععععععب عليهعععععععععا طعععععععععابع 

تعتنعععععععععي بصعععععععععحة الطفعععععععععل وغعععععععععذا ه وراحتعععععععععه وكمعععععععععا تربعععععععععي سعععععععععلوكه  الصعععععععععحية واالجتماعيعععععععععة، فهعععععععععي

وتعلمععععععععععه العنايععععععععععة بنظافععععععععععة جسععععععععععمه ومحيطععععععععععه وتربععععععععععي فيععععععععععه الععععععععععذوق السععععععععععليم فهيبالنسععععععععععبة للطفععععععععععل 

 البيت الهاد  السعيد.
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إال أن هعععععععععذا النعععععععععوع مععععععععععن المعععععععععدارس لععععععععععيس منتشعععععععععرا فععععععععععي الجزائعععععععععر، والمععععععععععدارس القليلعععععععععة الموجععععععععععودة 

أو المبعععععععععاني وغيرهعععععععععا )العععععععععدليل  معععععععععربيينال وفر فيهعععععععععا الشعععععععععروط المطلوبعععععععععة سعععععععععواء معععععععععن ناحيعععععععععةال تتععععععععع

 (. 8 ، ص2004(سنوات، 6-5)اطفال التطبيقي لمنهاج التربية التحضيرية،

يمكععععععععن اإلشععععععععارة إليععععععععه فيمععععععععا يخععععععععص هععععععععذه المععععععععدارس أنهععععععععا فععععععععي بلععععععععدان أخععععععععرى مثععععععععل  وممععععععععا       

 االبتعععععععععدائي أوولعععععععععى معععععععععن مراحلعععععععععه التعلعععععععععيم فرنسععععععععا تنتمعععععععععي إلعععععععععى السعععععععععلم التعليمعععععععععي، فهعععععععععي مرحلععععععععة أ

مرحلععععععععة مععععععععا قبععععععععل المدرسععععععععة تعمععععععععل علععععععععى تهيئععععععععة الطفععععععععل لالنععععععععدماج فععععععععي مجتمععععععععع الكبععععععععار )رابععععععععح، 

 (.89 ، ص1990

مؤسسعععععععععععععععات لتربيعععععععععععععععة تعععععععععععععععوفير كانعععععععععععععععت ظعععععععععععععععروف األسعععععععععععععععر فعععععععععععععععي السعععععععععععععععابق ال تسعععععععععععععععتدعي         

معععععععععن  نكانعععععععععت األمهعععععععععات هععععععععع سعععععععععنوات، حيعععععععععث05العععععععععى 03األطفعععععععععال العععععععععذين هعععععععععم فعععععععععي سعععععععععن معععععععععن 

ذلك، لكععععععععععن بعععععععععععد خععععععععععروج المععععععععععرأة للعمععععععععععل أصععععععععععبح اإلبععععععععععاء واألمهععععععععععات يرغبععععععععععون فععععععععععي أن يقمععععععععععن بعععععععععع

مؤسسعععععععععات ريععععععععععاض األطفعععععععععال ألنهععععععععععم علعععععععععى يقععععععععععين بعععععععععان هععععععععععذه المؤسسعععععععععات سععععععععععوف لهععععععععععم تتعععععععععوفر 

تعمعععععععععل علعععععععععى إنضعععععععععاج أطفعععععععععالهم عقليعععععععععا وجسعععععععععميا وانفعاليعععععععععا واجتماعيعععععععععا، وتمكعععععععععنهم معععععععععن التكيعععععععععف 

 (.19 ، ص2003مع المدرسة مستقبال )الخوالدة، 

 ،ما يليذكر منها ت عدة تعريفات للروضة وقد جاء

 هي وسععععععععععععيلة فعالععععععععععععة تعععععععععععععالج فتععععععععععععرة شععععععععععععديدة الحساسععععععععععععية فععععععععععععي حيععععععععععععاة ،ريععععععععععععاض األطفععععععععععععال

 سنوات ألنه تهيئة لمرحلة المدرسة االبتدائية. 06و03 ما بينالطفل 

 سعععععععععععععنوات  06 العععععععععععععى04هي مؤسسعععععععععععععة تربويعععععععععععععة تقبععععععععععععل الطفعععععععععععععل معععععععععععععن ،ريععععععععععععاض األطفعععععععععععععال

الطفععععععععععععل  ة األخععععععععععععرى وهععععععععععععي تسععععععععععععاعدوهععععععععععععي مرحلععععععععععععة تختلععععععععععععف عععععععععععععن المراحععععععععععععل التعليميعععععععععععع

 (.41 ، ص2004وتهيئه لدخول المرحلة االبتدائية)محمد، 



 

38 
 

" مؤسسععععععععععة اجتماعيععععععععععة تربويععععععععععة تقععععععععععوم باسععععععععععتقبال األطفععععععععععال فيمععععععععععا ،كمععععععععععا جععععععععععاء تعريفهععععععععععا بأنهععععععععععا   

سععععععععععنوات وتعمععععععععععل علععععععععععى تحقيععععععععععق النمععععععععععو المتكامععععععععععل للطفععععععععععل فععععععععععي هععععععععععذه المرحلععععععععععة  06و02بععععععععععين 

 ، ص1994ذاتي للطفععععععععععععععععل" )بلقاسععععععععععععععععم، والنشعععععععععععععععاط الععععععععععععععععوالعمل،ععععععععععععععععن طريععععععععععععععععق اللعععععععععععععععععب الحععععععععععععععععر 

23.) 

بهععععععععععا  رسععععععععععمية، يععععععععععتعلمليسععععععععععت  الريععععععععععاض» ،أنأمععععععععععا الفلسععععععععععفة التربويععععععععععة لريععععععععععاض األطفععععععععععال فتؤكععععععععععد 

األطفععععععععععال مهععععععععععارات القععععععععععراءة والكتابععععععععععة والحسععععععععععاب والعلععععععععععوم الطبيعيععععععععععة والتععععععععععاري  والتربيععععععععععة الدينيععععععععععة 

 واللغعععععععععععععات األجنبيعععععععععععععة، ولكعععععععععععععن هعععععععععععععذه الريعععععععععععععاض ذات وظعععععععععععععائف تربويعععععععععععععة أخعععععععععععععرى تختلعععععععععععععف فعععععععععععععي

طبيعتهعععععععععععععععا ومتطلباتهعععععععععععععععا وأغراضعععععععععععععععها ومناهجهعععععععععععععععا ونشعععععععععععععععاطاتها التعليميعععععععععععععععة عمعععععععععععععععا يعععععععععععععععدور فعععععععععععععععي 

 (.16 ، ص2003المدارس الرسمية الحكومية" )الخوالدة، 

معععععععععععععععن كععععععععععععععععل هععععععععععععععععذه التعععععععععععععععععاريف نسعععععععععععععععتخلص أن ريععععععععععععععععاض األطفععععععععععععععععال هععععععععععععععععي مؤسسععععععععععععععععات        

للمدرسعععععععععة االبتدائيعععععععععة أي  اجتماعيعععععععععة تربويعععععععععة تسعععععععععتقبل أطفعععععععععال معععععععععا قبعععععععععل سعععععععععن العععععععععدخول اإللزامعععععععععي

تقععععععععدم لهععععععععم مجموعععععععععة مععععععععن األنشععععععععطة التربويععععععععة التععععععععي تسععععععععاعد علععععععععى  ،سععععععععنوات05و04سععععععععن ين بعععععععع

االجتمععععععععععععععاعي والحسععععععععععععععي والحركععععععععععععععي، وتعععععععععععععععدهم للععععععععععععععدخول إلععععععععععععععى و  نمععععععععععععععوهم الجسععععععععععععععمي، العقلععععععععععععععي

وااللتحعععععععععععاق بهعععععععععععا لععععععععععععيس  ،المدرسعععععععععععة، وهعععععععععععي ععععععععععععادة ال تكعععععععععععون تابععععععععععععة لعععععععععععوزارة التربيعععععععععععة والتعلعععععععععععيم

 إجباريا.

 :القسم التحضيري  :ثانياا 

اء فعععععععععععععي العععععععععععععدليل التطبيقعععععععععععععي لمنعععععععععععععاهج التربيعععععععععععععة التحضعععععععععععععيرية تعريعععععععععععععف القسعععععععععععععم لقعععععععععععععد جععععععععععععع       

"هععععععععععو القسععععععععععم الععععععععععذي يقبععععععععععل فيععععععععععه األطفععععععععععال المتععععععععععراو  أعمععععععععععارهم بععععععععععين  ،التحضععععععععععيري كمععععععععععا يلععععععععععي 

البيداغوجيععععععععععععة، سععععععععععععنوات فععععععععععععي حجععععععععععععرات تختلععععععععععععف عععععععععععععن غيرهععععععععععععا بتجهيزاتهععععععععععععا ووسععععععععععععائلها  06و04

انعععععععععه معععععععععازال طفعععععععععال  أنهعععععععععا المكعععععععععان المؤسسعععععععععاتي العععععععععذي ينظعععععععععر فيعععععععععه المربعععععععععي للطفعععععععععل علعععععععععى كمعععععععععا
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...وهععععععععععععي بعععععععععععععذلك اسعععععععععععععتمرارية للتربيعععععععععععععة األسعععععععععععععرية تحضععععععععععععيرا للتمعععععععععععععدرس فعععععععععععععي المرحلعععععععععععععة المقبلعععععععععععععة 

 مكتسبا.

 :القسم التحضيري في المؤسسة التربوية الجزائرية .1

لقعععععععععد ظهعععععععععر اهتمعععععععععام دول الععععععععععالم بطفعععععععععل معععععععععا قبعععععععععل المدرسعععععععععة، معععععععععن خعععععععععالل إنشعععععععععاء ععععععععععدد        

هععععععععععؤالء األطفععععععععععال، وتقععععععععععديم الرعايععععععععععة مععععععععععن مؤسسععععععععععات الحضععععععععععانة، وريععععععععععاض األطفععععععععععال السععععععععععتقبال 

والتربيععععععععة الالزمععععععععة لهععععععععم ولضععععععععمان أحسععععععععن نمععععععععو لهععععععععم، وقععععععععد رأت دول أخععععععععرى انععععععععه مععععععععن األحسععععععععن 

مبكعععععععععععرة فعععععععععععي معععععععععععدارس الكبعععععععععععار، ليعععععععععععتم إععععععععععععداده لمراحعععععععععععل المدرسعععععععععععة،  إدمععععععععععاج الطفعععععععععععل فعععععععععععي سعععععععععععن

األساسععععععععععية،  أو وبععععععععععذلك قععععععععععاموا بفععععععععععتح أقسععععععععععام للتعلععععععععععيم التحضععععععععععيري ملحقععععععععععة بالمععععععععععدارس االبتدائيععععععععععة

، كععععععععععععان الشعععععععععععأن بالنسععععععععععععبة للجزائععععععععععععر أيضععععععععععععا ميت بأقسععععععععععععام األوالد أو األطفعععععععععععال، وهكععععععععععععذاوقعععععععععععد سعععععععععععع

،نصععععععععععت علععععععععععى فععععععععععتح مؤسسععععععععععات التربيععععععععععة التحضععععععععععيرية 1976افريععععععععععل 16حيععععععععععث صععععععععععدرت أمريععععععععععة 

إال أن  ،األوالدوالتعععععععععععععي تمثلعععععععععععععت فعععععععععععععي معععععععععععععدارس الحضعععععععععععععانة ريعععععععععععععاض األطفعععععععععععععال وكعععععععععععععذلك أقسعععععععععععععام 

دايععععععععععة التسععععععععععععينيات، لكععععععععععن قبعععععععععععل أقسععععععععععام األوالد الملحقععععععععععة بالمعععععععععععدارس لععععععععععم يععععععععععتم فتحهعععععععععععا إال مععععععععععع ب

هعععععععععذه السعععععععععنوات لعععععععععم تكعععععععععن هنعععععععععا  أقسعععععععععام خاصعععععععععة بطفعععععععععل معععععععععا قبعععععععععل المدرسعععععععععة ولكعععععععععن معععععععععا كعععععععععان 

موجعععععععععودا فعععععععععي ذلعععععععععك الوقعععععععععت هعععععععععو معععععععععنح رخعععععععععص اسعععععععععتثنائية ألبنعععععععععاء عمعععععععععال قطعععععععععاع التربيعععععععععة معععععععععن 

مععععععععععععععن هععععععععععععععم دون السععععععععععععععن القععععععععععععععانوني لعععععععععععععععدخول لتسععععععععععععععمح لألطفععععععععععععععال  طععععععععععععععرف مديريععععععععععععععة التربيععععععععععععععة،

ن سععععععععععنة دراسععععععععععية مععععععععععع تالميععععععععععذ السععععععععععنة أولععععععععععى ابتععععععععععدائي يقضععععععععععو  المدرسععععععععععة،وكان هععععععععععؤالء األطفععععععععععال

وكانععععععععت تحسعععععععععب ، مج المقععععععععررة علععععععععى تالميعععععععععذ هععععععععذه السعععععععععنةأو أساسععععععععي يتلقععععععععون فيهعععععععععا نفععععععععس البعععععععععرا

لهعععععععععم كسععععععععععنة أولععععععععععى وليسععععععععععت سععععععععععنة تحضععععععععععيرية، حيععععععععععث كععععععععععانوا ينتقلععععععععععون إلععععععععععى السععععععععععنة الثانيععععععععععة إذا 

 اثبتوا تفوقهم أثناء االمتحانات الفصلية التي كانت تجرى.
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ا نسعععععععععتنتج أن التربيعععععععععة التحضعععععععععيرية الملحقعععععععععة بالمعععععععععدارس لعععععععععم تكعععععععععن مطبقعععععععععة كمعععععععععا وهعععععععععذا معععععععععا جعلنععععععععع

 ينبغي أو أنها لم تكن موجودة.

حتععععععععععععى األقسععععععععععععام التحضععععععععععععيرية التععععععععععععي تععععععععععععم فتحهععععععععععععا خععععععععععععالل سععععععععععععنوات التسعععععععععععععينيات،لم تكععععععععععععن      

بعضععععععععععها فقط،خاصععععععععععة المععععععععععدن  منتشععععععععععرة فععععععععععي كععععععععععل المععععععععععدن الجزائريععععععععععة،بل كانععععععععععت مقتصععععععععععرة علععععععععععى

التفكيععععععععر جععععععععديا فععععععععي فععععععععتح أقسععععععععام التربيععععععععة  أة سععععععععنوات األلفين،بععععععععدلكععععععععن مععععععععع بدايعععععععع، الكبععععععععرى منهععععععععا

التحضعععععععععععععيرية بكعععععععععععععل المعععععععععععععدن والقعععععععععععععرى وفعععععععععععععي كعععععععععععععل المعععععععععععععدارس دون اسعععععععععععععتثناء، حيعععععععععععععث أصعععععععععععععبح 

تعميمهععععععععا واجععععععععب المتصععععععععاص العععععععععدد الكبيععععععععر لألطفععععععععال الععععععععذين هععععععععم فععععععععي سععععععععن مععععععععا قبععععععععل المدرسععععععععة 

 (. 2004عمار،  وبنرمعون  -بن غبريط)

و أق بالمدرسعععععععععععة االبتدائيعععععععععععة العموميععععععععععععة ملحععععععععععع هععععععععععععو قسعععععععععععم: تعريلللللللللللح القسلللللللللللم التحضللللللللللليري . 2

 يلتحق به األطفال الذين هم في سن الخامسة. .األطفالو بع  رياض أالخاصة 

 ،يتلقععععععععععععى األطفععععععععععععال فععععععععععععي هععععععععععععذه األقسععععععععععععام بععععععععععععرامج خاصععععععععععععة بالتربيععععععععععععة التحضععععععععععععيرية لمععععععععععععدة سععععععععععععنة

تحضعععععععععرهم لاللتحعععععععععاق بالسعععععععععنة األولعععععععععى معععععععععن التعلعععععععععيم االبتعععععععععدائي كمعععععععععا تعععععععععوفر لهعععععععععم البيئعععععععععة الغنيعععععععععة 

 على نموهم.د تساعتي ال

نعلععععععععععم أن مؤسسععععععععععات التربيععععععععععة والتعلععععععععععيم تتعامععععععععععل بالبرنععععععععععامج  :برنللللللللللامج القسللللللللللم التحضلللللللللليري . 3

ب مكعععععععععععان المربيعععععععععععة أن  بالمرونعععععععععععة حيعععععععععععثبعععععععععععرامج التربيعععععععععععة التحضعععععععععععيرية تتميعععععععععععز  األسعععععععععععبوعي لكعععععععععععن

 تغير األنشطة المبرمجة حسب ما تراه مناسبا لمتطلبات وميول األطفال.

سعععععععععععععاعة، موزععععععععععععععة  27المخصعععععععععععععص للقسععععععععععععم التحضعععععععععععععيري هععععععععععععو  فععععععععععععالحجم السعععععععععععععاعي األسععععععععععععبوعي

علعععععععععععى ععععععععععععدة مجعععععععععععاالت وهعععععععععععي المجعععععععععععال التواصعععععععععععلي، المجعععععععععععال العلمي،المجعععععععععععال الفنعععععععععععي والبعععععععععععدني 

 والمجال التنظيمي .
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يمثلععععععععععه نشععععععععععاط اللغععععععععععة الععععععععععذي ينقسععععععععععم إلععععععععععى نشععععععععععاط التعبيععععععععععر الشععععععععععفوي،  :المجللللللللللال التوا لللللللللللي*

 نشاط الكتابة، نشاط القراءة.

الرياضعععععععععععيات والعععععععععععذي يتمثعععععععععععل فعععععععععععي الحسعععععععععععاب، الهندسعععععععععععة،  يمثلعععععععععععه نشعععععععععععاط :المجلللللللللللال العلملللللللللللي*

 القياس وحل المشكالت.

الرسععععععععععععععم واألشععععععععععععععغال، الموسععععععععععععععيقى اإلنشععععععععععععععاد، المسععععععععععععععر   نشععععععععععععععاط يمثلععععععععععععععه :المجللللللللللللللال الفنللللللللللللللي*

 والعرائس.

 التربية البدنية واإليقاعية. يمثله نشاط :المجال ال دني*

والخععععععععروج، ووقععععععععت فععععععععي التععععععععدريب علععععععععى النظععععععععام أثنععععععععاء الععععععععدخول  ويتمثععععععععل :التنظيملللللللليالمجللللللللال *

 الراحة.

 التحضععععععععععيري مععععععععععنوفيمععععععععععا يلععععععععععي جععععععععععدول يوضععععععععععح توزيععععععععععع الحجععععععععععم السععععععععععاعي األسععععععععععبوعي للقسععععععععععم  

      أطفالمنهععععععععععععععععاج التربيععععععععععععععععة التحضععععععععععععععععيرية )الععععععععععععععععدليل التطبيقععععععععععععععععي لمنهععععععععععععععععاج التربيععععععععععععععععة التحضععععععععععععععععيرية،

 (. 2004سنوات،  (5-6)

 

 سم التحضيري توزيع الحجم الساعي األس وعي للقيمثل  :1رقم جدول

 األنشطة المجاالت الفرعية  المجال  الحجم الساعي

 

 ساعات 08

 

 

 التوا لي

 

 اللغة

 التع ير الشفوي  -

 التخطي  -

 العاب القراءة -

 التربية المدنية

 التربية اإلسالمية

 تربية مدنية  -

 تربية إسالمية -
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 ساعات 05

 

 العلمي

 إيقاظ بيولوجي - الرياضيات

التربيلللللللللللللللللة العلميلللللللللللللللللة 
 والتكنولوجية

 إيقاظ فيزيائي -

 إيقاظ تكنولوجي -

 التربية ال دنية  - الفني الفني وال دني ساعات 09

 العاب إيقاعية - ال دني

 الدخول والخروج - التنظيمي ساعات  05

 الراحة -

 ساعة 27،المجموع 

 

بعععععععععدني الممثعععععععععل فعععععععععي نشعععععععععاطي التربيععععععععععة معععععععععن خعععععععععالل الجعععععععععدول نالحعععععععععظ أن المجعععععععععال الفنععععععععععي وال      

البدنيععععععععععععة واأللعععععععععععععاب اإليقاعيععععععععععععة هععععععععععععو األكبععععععععععععر مععععععععععععن حيععععععععععععث الحجععععععععععععم السععععععععععععاعي المخصععععععععععععص لععععععععععععه 

أسعععععععععععبوعيا ويليعععععععععععه مباشعععععععععععرة المجعععععععععععال التواصعععععععععععلي، فيمعععععععععععا يتسعععععععععععاوى المجعععععععععععالين العلمعععععععععععي والتنظيمععععععععععععي 

 من حيث الحجم الساعي المخصص لهما.

 :تجهيز القسم التحضيري . 4

يععععععععععععرى المختصععععععععععععون فععععععععععععي تربيععععععععععععة الطفولععععععععععععة : ء التعليملللللللللللليالتنظلللللللللللليم المللللللللللللادي للفضللللللللللللا. 1.4

كبيععععععععععر  أثععععععععععرالمبكععععععععععرة أن للفضععععععععععاء الععععععععععذي يتلقععععععععععى فيععععععععععه األطفععععععععععال أنشععععععععععطتهم التربويععععععععععة والتعليميععععععععععة 

علععععععععععى نفوسععععععععععهم سععععععععععواء بالسععععععععععلب أو اإليجععععععععععاب، فتنظععععععععععيم هععععععععععذا الفضععععععععععاء يلعععععععععععب دورا كبيععععععععععرا فععععععععععي 

نصعععععععععحو بتسعععععععععيير ولعععععععععذلك فقعععععععععد  نمعععععععععو األطفعععععععععال وفعععععععععي اكتسعععععععععابهم السعععععععععتقالليتهم وثقعععععععععتهم بأنفسعععععععععهم.

 ،عقالني للفضاء التعليمي كما يلي
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*أن يهيعععععععععععع  الفضععععععععععععاء تهيئععععععععععععة جيععععععععععععدة تشعععععععععععععر األطفععععععععععععال باالرتيععععععععععععا  وتجعلهععععععععععععم ينسععععععععععععجمون مععععععععععععع 

 رفاقهم.

*الفضعععععععععععععاء المعععععععععععععنظم يسعععععععععععععمح لألطفعععععععععععععال بالتنقعععععععععععععل بسعععععععععععععهولة داخلعععععععععععععه ويسعععععععععععععهل علعععععععععععععيهم عمليعععععععععععععة 

 اسعععععععععععععتعمال كعععععععععععععل األدوات والسعععععععععععععندات الموجعععععععععععععودة معععععععععععععن كتعععععععععععععب والععععععععععععععاب وغيرها،كمعععععععععععععا يكسعععععععععععععبهم

ععععععععععععادات النظافععععععععععععة والنظععععععععععععام واالنضعععععععععععباط ويسععععععععععععمح الفضععععععععععععاء المعععععععععععنظم كععععععععععععذلك للمربععععععععععععي بالتنقععععععععععععل 

الورشععععععععععععات التعليميععععععععععععة لمرانبععععععععععععة األطفععععععععععععال و رشععععععععععععادهم، وبالمقابععععععععععععل  بععععععععععععين األطفععععععععععععال واألركععععععععععععان و

فععععععععععان القسععععععععععم أو الفضععععععععععاء الععععععععععذي يفتقععععععععععر إلععععععععععى النظععععععععععام أو النظافععععععععععة يسععععععععععبب تعبععععععععععا وقلقععععععععععا للطفععععععععععل 

 ملية التربوية وكذا على المردود التعليمي.والمربي وينعكس ذلك سلبا على الع

لععععععععععذلك فععععععععععان المختصععععععععععون فععععععععععي تربيععععععععععة الطفعععععععععععل ينصععععععععععحون بتجنععععععععععب اإلعععععععععععداد الكبيععععععععععر لألطفعععععععععععال 

، 2001طفال)غطعععععععععععععاس واخعععععععععععععرون،  25فعععععععععععععي القسعععععععععععععم الواحعععععععععععععد، بحيعععععععععععععث أن ال يتجعععععععععععععاوز الععععععععععععععدد 

 (.4 ص

بمعععععععععا أن أطفعععععععععال التربيعععععععععة : الورشلللللللللات التربويلللللللللة فلللللللللي القسلللللللللم التحضللللللللليري  األركلللللللللان و. 2.4

التحضعععععععععععععيرية يتميعععععععععععععزون بالحركعععععععععععععة والنشعععععععععععععاط العععععععععععععدائم وبحعععععععععععععبهم الكبيعععععععععععععر للعب،وفضعععععععععععععولهم فعععععععععععععي 

المعرفعععععععععععة واالكتشعععععععععععاف،كان معععععععععععن الواجعععععععععععب تعععععععععععوفير الفضعععععععععععاء المناسعععععععععععب لهعععععععععععم لتلبيعععععععععععة متطلبعععععععععععاتهم 

ن فععععععععععععي تربيععععععععععععة طفععععععععععععل مععععععععععععا قبععععععععععععل يورجبععععععععععععاتهم وإلشععععععععععععباع فضععععععععععععولهم،ولهذا رأى بععععععععععععع  المختصعععععععععععع

 ،شات تربوية وهيالمدرسة، أن فضائهم التربوي يجب على أركان وور 

 :األركان التربوية. 1.2.4

علعععععععععى كتعععععععععب ومجعععععععععالت تشعععععععععبع فضعععععععععول األطفعععععععععال معععععععععن خعععععععععالل  يحتعععععععععوي  :المكتبلللللللللةركلللللللللن  .أ

 ببسععععععععععععاط هععععععععععععذا العععععععععععركنان يجهعععععععععععز  يجعععععععععععب»بالتعععععععععععععب ال يحععععععععععععس الطفعععععععععععل  تصعععععععععععفحه وحتعععععععععععى

 ومخدات توفر للطفل الراحة مما يشعره بالعفوية".
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خاصععععععععة لععععععععذلك يجععععععععب أن ركععععععععن الععععععععدمى تحبععععععععه الفتيععععععععات  :ركللللللللن الللللللللدمى والعللللللللاب التنكللللللللر .ب

يتععععععععوفر فعععععععععي القسعععععععععم إلعععععععععى جانععععععععب ألبسعععععععععة التنكعععععععععر المختلفعععععععععة التععععععععي يسعععععععععتعملها األطفعععععععععال فعععععععععي 

الععععععععععععاب التنكعععععععععععر كعععععععععععذلك تععععععععععععوفير معععععععععععرآة الصعععععععععععقة ليطلعععععععععععع فيهععععععععععععا األطفعععععععععععال علعععععععععععى حيععععععععععععاتهم 

 التنكرية.

هعععععععععذا العععععععععركن بعععععععععاألدوات والوسعععععععععائل الخاصعععععععععة بالرسعععععععععم  تجهيعععععععععز : والتللللللللللوينركلللللللللن الرسلللللللللم  .ج

 شات الرسم، الورق....(والتلوين)أقالم ملونة، ري

ركعععععععععن للععععععععععب الجمعععععععععاعي العععععععععذي يعععععععععدفع األطفعععععععععال إلعععععععععى  وهعععععععععو :التعليميلللللللللةركلللللللللن األلعلللللللللاب  .د

اكتشععععععععععععععععععععاف بععععععععععععععععععععع  المبععععععععععععععععععععاد  الرياضععععععععععععععععععععية، كالترتيععععععععععععععععععععب والتصنيف)الشععععععععععععععععععععطرنج،العاب 

 التركيبية(

ورشعععععععععععات متنقلععععععععععة أو حعععععععععععرة وهنعععععععععععا  ورشععععععععععات مسعععععععععععيرة معععععععععععن  هنعععععععععععا  :التربويلللللللللللةالورشللللللللللات  .ه

 اطفال. 06د األطفال في كل ورشة طرف المربي ويستحسن أال يتجاوز عد

الهععععععععععععععععععععدف منهععععععععععععععععععععا بنععععععععععععععععععععاء الكفععععععععععععععععععععاءات وتنميععععععععععععععععععععة الجانععععععععععععععععععععب  :الورشللللللللللللللللللللات الحللللللللللللللللللللرة .و

االجتماعي،الوجعععععععععععععععداني والمعرفعععععععععععععععي لألطفعععععععععععععععال حيعععععععععععععععث لألطفعععععععععععععععال أنشعععععععععععععععطة حعععععععععععععععرة أو ذات 

عالقععععععععععععة بالمشععععععععععععروع موضععععععععععععوع االنجاز،وهععععععععععععذه األنشععععععععععععطة هععععععععععععي فرصععععععععععععة للمربععععععععععععي لععععععععععععيالحظ 

 سلو  كل طفل.

تنميععععععععة قععععععععدرات الطفععععععععل المعرفيععععععععة وتطويرهععععععععا وهنععععععععا  الهععععععععدف منهععععععععا هععععععععو :الورشللللللللة المسلللللللليرة .ز

الطفععععععععععععل ببنععععععععععععاء معارفععععععععععععه بنفسععععععععععععه  يسععععععععععععى المربععععععععععععي لبنععععععععععععاء وضعععععععععععععيات للتعلم،حيععععععععععععث يقععععععععععععوم

 (.9-8ص  ،2001، وآخرون )غطاس 
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 :خال ة الفصل     

مفهعععععععععععوم التربيعععععععععععة التحضعععععععععععيرية وهياكلهعععععععععععا التنظيميعععععععععععة  إلعععععععععععىتطرقنعععععععععععا خعععععععععععالل هعععععععععععذا الفصعععععععععععل       

التحضعععععععععععيري الععععععععععذي يعتبعععععععععععر حلقعععععععععععة الوصعععععععععععل بعععععععععععين التربيعععععععععععة  فععععععععععي الجزائعععععععععععر ومعععععععععععن بينهعععععععععععا القسعععععععععععم

ومعععععععععععا يتطلبعععععععععععه معععععععععععن تجهيعععععععععععزات وتنظعععععععععععيم معععععععععععادي يسعععععععععععاهم فعععععععععععي  االبتعععععععععععدائيالتحضعععععععععععيرية والتعلعععععععععععيم 

تحضير األطفال للمدرسة.
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 :تمهيد        

ومهارات إن تربية وتنشئة ورعاية األطفال في المرحلة التحضيرية تحتاج إلى صفات وخبرات         

 المربيين أو القائمين على أطفال هذه المرحلة.واتجاهات ال تتوفر لدى جميع 

عمععععععععععععل المربيععععععععععععة يتعلععععععععععععق بالطفععععععععععععل ومهمتهععععععععععععا تكععععععععععععاد تنحصععععععععععععر فععععععععععععي تععععععععععععوفير البيئععععععععععععة المناسععععععععععععبة ف

واإلرشعععععععععععععاد المناسعععععععععععععب للنمعععععععععععععو السعععععععععععععليم، فتعمعععععععععععععل علعععععععععععععى اكتشعععععععععععععاف قعععععععععععععدرات الطفعععععععععععععل ومواهبعععععععععععععه 

مربيععععععععععة هععععععععععي األم الثانيععععععععععة وتقاسععععععععععمها مسععععععععععؤوليتها والسععععععععععما  لهععععععععععذه القععععععععععدرات بععععععععععالنمو والظهععععععععععور فال

وهععععععععععععععي المحععععععععععععععور األساسععععععععععععععي   فععععععععععععععي عمليععععععععععععععة التربيععععععععععععععة مهمتهععععععععععععععا تزويععععععععععععععد الطفععععععععععععععل بالمهععععععععععععععارات 

والمعلومععععععععععات الالزمعععععععععععة إلعععععععععععدادهم لخعععععععععععوض غمعععععععععععار الحيععععععععععاة فهعععععععععععي تعععععععععععؤثر فععععععععععي الطفعععععععععععل بعقلهعععععععععععا  

ومظهرهععععععععععا وسععععععععععائر تصععععععععععرفاتها التععععععععععي يتعلمععععععععععا الطفععععععععععل بطريقععععععععععة شعععععععععععورية وغيععععععععععر شعععععععععععورية ممععععععععععا 

إعععععععععععدادها ألداء المهععععععععععام المنوطععععععععععة بهععععععععععا إعععععععععععداد جيععععععععععدا ومنهجيععععععععععا يمكنهععععععععععا مععععععععععن التكيععععععععععف يتطلععععععععععب 

والعععععععععتحكم فعععععععععي الوضععععععععععيات التربويعععععععععة الموجهعععععععععة لطفعععععععععل القسعععععععععم التحضعععععععععيري وهعععععععععذا معععععععععا سنعرضعععععععععه 

 خالل هذا الفصل.

 مربي المراحل التحضيرية : أوالا 

  :لغة وا طالحا تعريح المربية. 1

المدرسة على شخص كان يرافق األطفال عند ذهابهم وعودتهم من  أطلقه اليونان القدماء اسم في اللغة -

والمشي والمأكل ومعاملة الناس ويطلق  كان يقوم بتقويم أخالقهم ومرانبة سلوكهم وعادتهم في الحديث كما

 (.266 ، ص2003شحاتة والنجار، وممارسة )على من يشتغلون بعلوم التربية تنظيرا 

تقعععععععوم بتربيعععععععة الطفعععععععل فعععععععي مرحلعععععععة الروضعععععععة وتسععععععععى إلعععععععى المربيعععععععة هعععععععي التعععععععي : ا لللللللطالحاأملللللللا 

لتلععععععععععععك  الخصععععععععععععائص العمريععععععععععععةتحقيععععععععععععق األهععععععععععععداف التربويععععععععععععة التععععععععععععي يتطلبهععععععععععععا المنهععععععععععععاج مراعيععععععععععععة 
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المرحلعععععععععة، وهعععععععععي التعععععععععي تقعععععععععوم بععععععععع دارة النشعععععععععاط وتنظيمعععععععععه فعععععععععي غرفعععععععععة النشعععععععععاط وخارجهعععععععععا إضعععععععععافة 

 التربوية. و االجتماعية الخصائص الشخصيةإلى تمتعها بمجموعة من 

عععععععععععرف المربيععععععععععة علععععععععععى أنهععععععععععا أهعععععععععععم العناصععععععععععر الفعالععععععععععة فععععععععععي العمليععععععععععة التربويععععععععععة والكفيلعععععععععععة كمععععععععععا ت

فالمربيععععععععععععة تععععععععععععؤثر فععععععععععععي الطفععععععععععععل بأقوالهععععععععععععا وأفعالهععععععععععععا ومظاهرهععععععععععععا  الصععععععععععععاعدة،ب عععععععععععععداد األجيععععععععععععال 

 وسائر تصرفاتها التي ينقلها الطفل عنها بطريقة شعورية أو ال شعورية.

سععععععععععتمد الطفععععععععععل النمععععععععععوذج الععععععععععذي يتعععععععععععرف المربيععععععععععة علععععععععععى أنهععععععععععا المصععععععععععدر الععععععععععذي يعتبععععععععععره كععععععععععذلك 

 يسلك سلوكا سويا. أنية التي تساعد الطفل على قمنه النواحي الثقافية والخل

ضعععععععععععف لعععععععععععذلك فعععععععععععان مربيعععععععععععة الريعععععععععععاض تعتبعععععععععععر أول الراشعععععععععععدين العععععععععععذين يتعامعععععععععععل معهعععععععععععم الطفعععععععععععل 

للوضعععععععععع الجديعععععععععد علعععععععععى معععععععععدى  بحيعععععععععث يتوقعععععععععف تكيفعععععععععه وتقبلعععععععععه خعععععععععارج نطعععععععععاق األسعععععععععرة مباشعععععععععرة،

ا، األمععععععععر العععععععععذي يععععععععنعكس علعععععععععى نمععععععععوه الوجعععععععععداني وصععععععععحته النفسعععععععععية كفاءتهععععععععا وتقبعععععععععل الطفععععععععل لهععععععععع

وتسعععععععععود أجعععععععععواء القبعععععععععول عنعععععععععد  يتحقعععععععععق االنسعععععععععجام والتوافعععععععععق، ىوحتععععععععع ، عامعععععععععةواتجاهاتعععععععععه بصعععععععععفة 

الطفعععععععععععل وجعععععععععععب علعععععععععععى المربيععععععععععععة أن تكعععععععععععون علعععععععععععى وععععععععععععي تععععععععععععام بمسعععععععععععؤولياتها داخعععععععععععل الريععععععععععععاض 

التربيعععععععععععة  معععععععععععن تحقيعععععععععععق األهعععععععععععداف المرجعععععععععععوة بععععععععععععد ذلعععععععععععك معععععععععععن نلتعععععععععععتمك ،لهعععععععععععاواألدوار المنعععععععععععوط 

 (.105 ، ص2003والتعليم )عتروس، 

اإلنسعععععععععانة التعععععععععي تقعععععععععوم بتربيعععععععععة األطفعععععععععال داخعععععععععل غرفعععععععععة النشعععععععععاط وخارجهعععععععععا معععععععععن بتععععععععععرف ايضعععععععععا "

خعععععععععالل تعايشعععععععععها اليعععععععععومي معععععععععع األطفعععععععععال وتهعععععععععدف معععععععععن خعععععععععالل عملهعععععععععا إلعععععععععى تحقيعععععععععق األهعععععععععداف 

 هععععععععي التععععععععي تقععععععععوم بتربيععععععععة طفععععععععل مععععععععا قبععععععععل المدرسععععععععة وتسعععععععععى إلععععععععى تحقيععععععععقف التربويععععععععة للروضععععععععة".

المرحلعععععععععععة األهعععععععععععداف التربويعععععععععععة التعععععععععععي يتطلبهعععععععععععا المنهعععععععععععاج مراعيعععععععععععة الخصعععععععععععائص العمريعععععععععععة لتلعععععععععععك 

، 2005تقعععععععععوم بعععععععععع دارة النشعععععععععاط وتنظيمععععععععععه فعععععععععي غرفععععععععععة النشعععععععععاط وخارجهععععععععععا )عبعععععععععد الكععععععععععافي،  كمعععععععععا

 (. 308 ص
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إذا رجعنعععععععععا لععععععععععألدوار التععععععععععي تقعععععععععوم بهععععععععععا المربيععععععععععة : التحضلللللللللليري  ممربيللللللللللة القسللللللللللخصللللللللللائص . 2

 للطفعععععععععل ألدركنعععععععععا أن وظيفتهعععععععععا ال تقتصعععععععععر علعععععععععى التعلعععععععععيم فقعععععععععط،والمهعععععععععام التعععععععععي تؤديهعععععععععا بالنسعععععععععبة 

بععععععععل هععععععععي مربيععععععععة بالدرجععععععععة األولععععععععى، وانطالقععععععععا مععععععععن هععععععععذا حععععععععددت شخصععععععععية المربيععععععععة بجملععععععععة مععععععععن 

 :الخصائص التي يجب أن تتوفر فيها

 :الخصائص الجسمية .1.2

  ال تععععععععععاني معععععععععن أمعععععععععراض يمكعععععععععن أن تعيقهعععععععععا علعععععععععى جسعععععععععديا و  أن تكعععععععععون المربيعععععععععة سعععععععععليمة

 م بمهامها.العمل والقيا

  أن تكععععععععععون سععععععععععليمة الحععععععععععواس وخاليععععععععععة مععععععععععن العاهععععععععععات والعيععععععععععوب الجسععععععععععمية التععععععععععي يمكععععععععععن

 وغيرها من عيوب النطق. التأتأةأن تؤثر على موقفها أمام األطفال مثل 

 .أن تتوفر فيها الحيوية والنشاط حتى تجعل جو الدراسة مرحا 

  وزيعععععععععععععدانأن تكعععععععععععععون ذات مظهعععععععععععععر جيعععععععععععععد معععععععععععععن حيعععععععععععععث الهنعععععععععععععدام والنظافعععععععععععععة )قاضعععععععععععععي، 

 (.118 ، ص1998

 :الخصائص العقلية والمعرفية. 2.2

  أن تكععععععععون علععععععععى قععععععععدر مععععععععن الععععععععذكاء الععععععععذي يسععععععععاعدها علععععععععى التصععععععععرف الحكععععععععيم فععععععععي حععععععععل

 المشكالت التي تصادفها في المواقف التعليمية المختلفة

  أن تتميعععععععععز بالدقعععععععععة فعععععععععي المالحظعععععععععة التعععععععععي تمكنهعععععععععا معععععععععن التقيعععععععععيم الجيعععععععععد ألطفالهعععععععععا يوميعععععععععا

تتفعععععععععععععق  ةاسعععععععععععععتراتيجيات تعليميعععععععععععععأداة للتواصعععععععععععععل إلعععععععععععععى  حيعععععععععععععث تعتبعععععععععععععر المالحظعععععععععععععة أهعععععععععععععم

 واحتياجات األطفال وأنماط التعليم لديهم.
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  أن تكعععععععععععون قعععععععععععادرة علعععععععععععى االبتكعععععععععععار والتجديعععععععععععد المسعععععععععععتمر فعععععععععععي الجعععععععععععو التعليمعععععععععععي وفعععععععععععي

 ملألطفعععععععععععال لتشعععععععععععجيعهطبيععععععععععععة األنشعععععععععععطة ونوعيعععععععععععة الوسعععععععععععائل التعليميعععععععععععة التعععععععععععي توفرهعععععععععععا 

 (.107 ، ص2002على التعليم الذاتي )زعيمي، 

 

 :الخصائص النفسية واالجتماعية. 3.2

 .أن تكون محبة لألطفال وقادرة على العمل معهم برو  العطف والصبر 

  تكون قاسية في تهذيبها لسلو  األطفال.ال أن 

 .أن تكون قادرة على إقامة عالقات إنسانية قائمة على التفاعل مع األطفال 

 .أن تحترم أخالنيات المهنة وتلتزم بقواعدها 

 كون مقنعة تماما بعملها.أن ت 

 .أن تعمل على تقوية الرو  الدينية والوطنية في نفوس األطفال 

  ،ص2002أن تجعععععععععععععععل مععععععععععععععن نفسععععععععععععععها القععععععععععععععدوة الحسععععععععععععععنة فععععععععععععععي تصععععععععععععععرفاتها )زعيمععععععععععععععي ، 

109.) 

إن مربيععععععععععة القسععععععععععم التحضععععععععععيري تقععععععععععوم بأعمععععععععععال : دور المربيللللللللللة فللللللللللي القسللللللللللم التحضلللللللللليري . 3

ولة علعععععععععععى كععععععععععل مععععععععععا يتعلمعععععععععععه ئفهععععععععععي المسعععععععععع فنيعععععععععععة،مهععععععععععارات منهععععععععععا عديععععععععععدة ومتداخلععععععععععة تتطلعععععععععععب 

زد علععععععععععى ذلععععععععععك مهمتهععععععععععا فععععععععععي توجيععععععععععه و عععععععععععداد كععععععععععل طفععععععععععل لتحقيععععععععععق نمععععععععععو متكامععععععععععل  ،األطفععععععععععال

 ،وللمربية ادوار عديدة منها

يتطلب هذا الدور أن تكون بمثابة األم الثانية المعززة للقيم : دور المربية كممثلة لقيم المجتمع .1.3

دا لمجتمعه مساعدا في بنائه وتطوره،ولكي تقوم المربية بهذا الدور والمواقف اإلنسانية لجعل من الطفل فر 

األسرة، الن التنشئة  في القسم التحضيري البد أن تكون قادرة على التواصل االجتماعي مع الطفل وكذلك
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ولهذا يجب أن يتحقق التوافق بين  االجتماعية للفرد تبدأ من البيت)أي الوسط الذي يعي  فيه الطفل(

التنشئة المتبعة في البيت والقسم التحضيري،وللقيام بهذا الدور البد من تنظيم لقاءات دورية بين أساليب 

هيئة التدريس في القسم التحضيري واألولياء لتبادل اآلراء حول إيجاد أفضل الطرق واألساليب لتربية 

 (.177 ، ص1990األطفال )الناشف، 

نمععععععععععععو الطفعععععععععععل مععععععععععععن خععععععععععععالل التفاعععععععععععععل ي:  دور المربيللللللللللللة كمسللللللللللللاعدة لعمليللللللللللللة النمللللللللللللو. 2.3

معطياتععععععععععععععه واسععععععععععععععتعداداته الخاصععععععععععععععة،فعملية النمععععععععععععععو بحاجععععععععععععععة إلععععععععععععععى توجيععععععععععععععه و تاحععععععععععععععة الفععععععععععععععرص 

واإلمكانيعععععععععععات وتقعععععععععععويم مسعععععععععععاره وهعععععععععععذا معععععععععععا يمكعععععععععععن أن تقعععععععععععوم بعععععععععععه المربيعععععععععععة معععععععععععن خعععععععععععالل بعععععععععععع  

اإلجعععععععععععععراءات بتععععععععععععععوفير المنعععععععععععععام النفسععععععععععععععي العععععععععععععذي يشعععععععععععععععر الطفعععععععععععععل فيععععععععععععععه باألمعععععععععععععان والطمأنينععععععععععععععة 

ا يثبععععععععععععت الطفععععععععععععل ويمنحععععععععععععه الثقععععععععععععة بالنفس،ويجععععععععععععب علععععععععععععى المربيععععععععععععة واالسععععععععععععتقرار العععععععععععععاطفي، ممعععععععععععع

 إشباع حاجات الطفل الجسمية والنفسية واالجتماعية.

 :دور المربية كمديرة وموجهة لعمليات التعلم والتعليم. 3.3

للمربيعععععععععععة دور هععععععععععععام لكععععععععععععل مرحلععععععععععععة مععععععععععععن مراحععععععععععععل العمليععععععععععععة التعليميععععععععععععة كععععععععععععالتخطيط والتنظععععععععععععيم  -

رة لهععععععععععععذه العمليعععععععععععة، وموجهعععععععععععة لخبععععععععععععرات األطفعععععععععععال، ومرانبععععععععععععة ، بصععععععععععععفتها معععععععععععديوالتقعععععععععععويموالتنفيعععععععععععذ 

نمععععععععوهم، ويععععععععتلخص دورهععععععععا فععععععععي تخطععععععععيط أنشععععععععطة التعلععععععععيم مععععععععن خععععععععالل إشععععععععرا  الطفععععععععل فععععععععي هععععععععذه 

اخعععععععععععععذ المبعععععععععععععادرة وتقعععععععععععععديم األفكعععععععععععععار، ويمكعععععععععععععن أن تفعععععععععععععتح  ىاألطفعععععععععععععال علعععععععععععععالعمليعععععععععععععة وتشعععععععععععععجيع 

 لألطفال مجاالت متنوعة تنمى مهاراتهم.

بعععععععععين العمعععععععععل الفعععععععععردي والعمععععععععل الجمعععععععععاعي معععععععععع تعععععععععوفير  علععععععععى المربيعععععععععة تنظعععععععععيم وقعععععععععت لألطفععععععععال -

 الجو المالئم للعمل و تاحة الفرصة من خالل تقدير أعمالهم واالهتمام بها.

كمععععععععععا يجععععععععععب أن تعلععععععععععم الطفععععععععععل اسععععععععععتغالل جميععععععععععع المععععععععععوارد المتععععععععععوفرة فععععععععععي البيئععععععععععة واسععععععععععتخدامها  -

 ،في أنشطتهم
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وتحقيععععععععععق األهععععععععععداف  مععععععععععن اجععععععععععل الععععععععععتعلم ااألطفععععععععععال وتقويمهععععععععععالمربيععععععععععة متابعععععععععععة أنشععععععععععطة علععععععععععى  -

، 1990المرجعععععععععععوة، وتعلعععععععععععيم الطفعععععععععععل بععععععععععععد ذلعععععععععععك القيعععععععععععام بعمليعععععععععععة التقعععععععععععويم النفسعععععععععععي )الناشعععععععععععف، 

 (.178 ص

 

 :وإعداد مربية التعليم التحضيري  نتكوي:   ثانياا 

ن آفهي تقوم بدور األم والمربية في ر ،تلعب مربية التعليم التحضيري دورا متميزا في حياة الطفل      

 طبع يتطلب إعدادها بطريقة جيدة ليمكنها القيام بالعملية التربوية.واحد، وهنا بال

التعلععععععععععيم التحضععععععععععيري اإللمععععععععععام بمعرفععععععععععة خصععععععععععائص األسععععععععععس  مععععععععععربيينويتمثععععععععععل اإلعععععععععععداد الجيععععععععععد ل

علعععععععععى الصععععععععععيد العربعععععععععي بعععععععععع   دعملهعععععععععا فنجعععععععععالنفسعععععععععية والعلميعععععععععة والفنيعععععععععة التعععععععععي تسعععععععععاعدها فعععععععععي 

،وهي قلععععععععععة فععععععععععي حععععععععععين نجععععععععععد أن الععععععععععدول قععععععععععد سععععععععععارت فععععععععععي طريععععععععععق اإلعععععععععععداد الجععععععععععامعي للمربيععععععععععة

،ويععععععععععرى الععععععععععبع  فععععععععععي مربيينالغالبيععععععععععة تكتفععععععععععي ب عععععععععععداد مععععععععععدة سععععععععععنتان فععععععععععي أقسععععععععععام أو معاهععععععععععد ال

إمكانيععععععععععة تنويععععععععععع فععععععععععي مسععععععععععتويات بععععععععععرامج اإلعععععععععععداد،حيث تؤهععععععععععل المربيععععععععععة تععععععععععأهيال جامعيععععععععععا، فععععععععععي 

حععععععععين يععععععععتم تأهيعععععععععل المسععععععععاعدة فعععععععععي معاهععععععععد خاصعععععععععة، ففععععععععي بريطانيعععععععععا مععععععععثال يعععععععععتم تأهيععععععععل مشعععععععععرفة 

هععععععععععد خاصععععععععععة بهععععععععععا تركععععععععععز أكثععععععععععر علععععععععععى الجوانععععععععععب الصععععععععععحية،ونظرا للحاجععععععععععة الحضععععععععععانة فععععععععععي معا

تحعععععععععت عنعععععععععوان "ريعععععععععاض 1989جويليعععععععععة6-3معععععععععؤهالت للعمعععععععععل فعععععععععي الفتعععععععععرة معععععععععن  معععععععععربيينالكليعععععععععة ل

األطفعععععععععال فعععععععععي العععععععععوطن العربعععععععععي بعععععععععين الواقعععععععععع والمسعععععععععتقبل "أوصعععععععععت بعععععععععان يعععععععععتم تأهيعععععععععل معلمعععععععععات 

الكليعععععععععععععات التعلعععععععععععععيم التحضعععععععععععععيري تعععععععععععععأهيال مالئمعععععععععععععا ععععععععععععععن طريعععععععععععععق إععععععععععععععدادهن فعععععععععععععي الجامععععععععععععععات و 

المتخصصعععععععععععة بحيعععععععععععث يتضعععععععععععمن برنعععععععععععامج إععععععععععععدادهن العععععععععععربط بعععععععععععين الجوانعععععععععععب النظريعععععععععععة والعلميعععععععععععة 

والتطبيقيعععععععععععععة فعععععععععععععي  ضعععععععععععععوء الكفعععععععععععععاءات التربويعععععععععععععة والنفسعععععععععععععية والمهنيعععععععععععععة والثقافيعععععععععععععة والتخصصعععععععععععععية 

 (.115 ، ص2002)زعيمي، 
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 :الطفولة األولى مربيينوإعداد  نتكوي . 1

الخدمعععععععععععة لتأهيععععععععععل المربيععععععععععة لممارسعععععععععععة  بععععععععععه اإلعععععععععععداد قبععععععععععل ديقصععععععععععع : التكللللللللللوينمفهللللللللللوي .  1.1

 المهنة وتحسين أدائها من خالل تنمية مهنية مستدامة.

صعععععععععععناعة أوليعععععععععععة للمربيعععععععععععة كعععععععععععي تعععععععععععزاول المهنعععععععععععة وتتعععععععععععواله  ةبمثابععععععععععع : اإلعلللللللللللدادمفهلللللللللللوي .  2.1

 مؤسسات تربوية متخصصة ويشمل هذا اإلعداد األكاديمي والتربوي، الثقافي.

تسعععععععععععى إلععععععععععى  فأهععععععععععدا ،مداخالتععععععععععهيتكععععععععععون مععععععععععن  كمععععععععععا نسععععععععععتطيع تعريفععععععععععه بأنععععععععععه نظععععععععععام تعليمععععععععععي

)الثقافعععععععععععععة العامعععععععععععععة ،تكعععععععععععععوين المربيعععععععععععععة وفعععععععععععععق خطعععععععععععععة تدريسعععععععععععععية تحتعععععععععععععوي علعععععععععععععى مكونعععععععععععععات أربعة

ويضعععععععععععم كعععععععععععل منهعععععععععععا ععععععععععععددا  العمليعععععععععععة(والتخصععععععععععص األكعععععععععععاديمي والتخصعععععععععععص المهنعععععععععععي والتربيعععععععععععة 

، 2007مععععععععععععن المععععععععععععواد الدراسععععععععععععية بمنععععععععععععاهج محععععععععععععددة ومالئمععععععععععععة لتأهيععععععععععععل الطالععععععععععععب المربي)طععععععععععععه، 

والطرائعععععععععععق وأسعععععععععععاليب التقعععععععععععويم المسعععععععععععتخدمة  تالتقنيعععععععععععا ،النظعععععععععععاممليعععععععععععات هعععععععععععذا ومعععععععععععن ع (.50 ص

لتحقيععععععععععععععق أهععععععععععععععداف النظععععععععععععععام،والتي يوظفهععععععععععععععا أعضععععععععععععععاء هيئععععععععععععععة التععععععععععععععدريس ب شععععععععععععععراف اإلداريععععععععععععععين 

لمؤسسععععععععععة اإلعععععععععععداد.أما مخرجععععععععععات هععععععععععذا النظععععععععععام فهععععععععععي المربيععععععععععة المتمرنععععععععععة التععععععععععي تبععععععععععدا الخدمععععععععععة 

 . (13 ، ص2003في رياض األطفال حسب ما أعدت له )بدران، 

إن ععععععععععدم فهعععععععععم المعععععععععربيين  : الطفوللللللللللة األوللللللللللى ق لللللللللل الخدملللللللللة ملللللللللربيينأهلللللللللداف إعلللللللللداد  .2

يجعلهععععععععععم يتصععععععععععورون أنهععععععععععم يحتععععععععععاجون إلععععععععععى مععععععععععادة علميععععععععععة فقععععععععععط  ،والمععععععععععربين بطبيعععععععععععة إعععععععععععدادهم

وطريقعععععععععععة تسعععععععععععاعدهم فعععععععععععي إيصعععععععععععال المعلومعععععععععععات والمععععععععععععارف دون وجعععععععععععود فلسعععععععععععفة تحعععععععععععدد وترسعععععععععععم 

فلسعععععععععععفة فععععععععععععي لعععععععععععوائح اإلعععععععععععععداد طريعععععععععععق ومعععععععععععنهج العمععععععععععععل ممعععععععععععا أدى إلعععععععععععى جيععععععععععععاب األهعععععععععععداف وال

 .بالمؤسسات التربوية ومن جهة نظر البنيويين

أن إععععععععععععععععداد المربععععععععععععععععي ينبغععععععععععععععععي أن يععععععععععععععععدعم الخيععععععععععععععععار العقلععععععععععععععععي والمنطقععععععععععععععععي وان يععععععععععععععععزود         

 بالثقافة والتمكن من استخدام المعرفة في موضعها الصحيح.
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وة تععععععععععععد األهعععععععععععداف إحعععععععععععدى المكونعععععععععععات األساسعععععععععععية فعععععععععععي نظعععععععععععام إععععععععععععداد المعععععععععععربيين، فهعععععععععععي الخطععععععععععع

األولعععععععععععى فعععععععععععي هعععععععععععذا النظعععععععععععام، وهعععععععععععي المعيعععععععععععار العععععععععععذي يتحعععععععععععدد بواسعععععععععععطته نجعععععععععععا  أو فشعععععععععععله.ومن 

الطفولععععععععععة األولععععععععععى أهدافععععععععععه مععععععععععن أهععععععععععداف النظععععععععععام  مععععععععععربيينالمفتععععععععععرض أن يسععععععععععتمد نظععععععععععام إعععععععععععداد 

المسععععععععتندة إلعععععععععى فلسععععععععفة تربويععععععععة تسعععععععععتمد مبادئهععععععععا معععععععععن فلسععععععععفة المجتمعععععععععع  التربععععععععوي تلععععععععك األهعععععععععداف

بلية إلعععععععععععى حيعععععععععععاة أفضعععععععععععل و ذا كعععععععععععان هعععععععععععدف التربيعععععععععععة ومعععععععععععن نيمعععععععععععه وتقاليعععععععععععده وتطلعاتعععععععععععه المسعععععععععععتق

بشعععععععععكل عععععععععععام هععععععععععو إحععععععععععدا  تغييععععععععععر مرغععععععععععوب فععععععععععي أنمععععععععععاط سععععععععععلو  الفععععععععععرد المععععععععععتعلم وفععععععععععي حيععععععععععاة 

هععععععععععو إحععععععععععدا  تغييععععععععععر مرغععععععععععوب فععععععععععي  مععععععععععربيينالمجتمععععععععععع، فععععععععععان الهععععععععععدف العععععععععععام لنظععععععععععام إعععععععععععداد ال

مععععععععععععارف المتكونعععععععععععات ومهعععععععععععاراتهن وقعععععععععععدراتهن ومعععععععععععواقفهن واتجاهعععععععععععاتهن، وفعععععععععععي أنمعععععععععععاط سعععععععععععلوكهن 

هن بصعععععععععععععورة عامعععععععععععععة،بحيث يسعععععععععععععتطيع انجعععععععععععععاز مهماتعععععععععععععه التربويعععععععععععععة واالجتماعيعععععععععععععة،عن وشخصعععععععععععععيت

ملمعععععععععوس، بمعععععععععا يكفعععععععععل تطعععععععععوير مهعععععععععارات  طريعععععععععق تحقيعععععععععق أهعععععععععداف التربيعععععععععة وترجمتهعععععععععا إلعععععععععى واقعععععععععع

 (.125 ، ص1986الطفل وتقدمه لبلوغ أهدافه )بشارة، 

 :وتشتق أهداف إعداد المربية من مجموعة مصادر هي

التربويعععععععععععععة المسعععععععععععععتمدة معععععععععععععن نعععععععععععععيم العععععععععععععدين اإلسعععععععععععععالمي  وفلسعععععععععععععفته :م يعلللللللللللللة المجتملللللللللللللع. 1.2

 الحنيف،وترا  امتنا العربية،وما تشتمله البيئة الجزائرية من عناصر جمالية.

مربيععععععععععععة الطفولععععععععععععة األولععععععععععععى لهععععععععععععا طبيعععععععععععععة : مربيينم يعللللللللللللة واحتياجللللللللللللات المتكونللللللللللللات ال. 2.2

تتحمععععععععل جععععععععزءا كبيععععععععرا  يشخصععععععععيته فهععععععععخاصععععععععة فهععععععععي تتعامععععععععل مععععععععع الطفععععععععل فععععععععي مرحلععععععععة تكععععععععوين 

شخصععععععععععية الطفععععععععععل أثنعععععععععاء تشععععععععععكيلها ،فالطفععععععععععل يمعععععععععر بمراحععععععععععل نمععععععععععو متععععععععععددة وكععععععععععل مرحلععععععععععة معععععععععن 

المعلومععععععععععععات المرتبطععععععععععععة بمراحععععععععععععل النمععععععععععععو وخصائصعععععععععععععها  دومتطلباتهععععععععععععا وتفيععععععععععععلهععععععععععععا خصائصععععععععععععها 

 فععععععععععي تحديععععععععععد األهععععععععععداف المناسععععععععععبة لكععععععععععل مرحلععععععععععة والتععععععععععي يمكععععععععععن تحقيقها،بالتععععععععععالي يمكننععععععععععا القععععععععععول

ألولععععععععععى حسععععععععععب مععععععععععا أراده عععععععععععدلي فهمععععععععععي الطفولععععععععععة ا مععععععععععربيينن الهععععععععععدف العععععععععععام لبععععععععععرامج إعععععععععععداد إ
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هععععععععععو إنمعععععععععععاء السععععععععععمات الشخصعععععععععععية والمهعععععععععععارات التربويععععععععععة للمربيعععععععععععة معععععععععععن خععععععععععالل إطعععععععععععار وظيفعععععععععععي 

 .يرتكز على نظرة سليمة للعملية التعليمية ودور المربية فيها

دراسة البنية األساسية لكل مجال معرفي يحد  فيه تطورات تبرز أهدافا  نإ :المعرفةم يعة . 3.2

 ، مثل

  ة علعععععععععى التفكيعععععععععر المعععععععععنظم و تقعععععععععان الرمعععععععععوز التعععععععععي يمكعععععععععن بواسعععععععععطتها التعبيعععععععععر ععععععععععن القعععععععععدر

 التفكير وتحقيق الفهم المناسب للمواد المدروسة.

 .القدرة على حل المشكالت المختلفة التي تواجهها أثناء عملها مع األطفال وسرعة البديهة 

 دقعععععععععععععة مالحظعععععععععععععة سعععععععععععععلوكيات األطفعععععععععععععال،وتقييم تقعععععععععععععدمهم اليعععععععععععععومي حتعععععععععععععى يعععععععععععععتم اختيعععععععععععععار 

 استراتيجيات التعلم المناسبة لقدرات واستعددت األطفال.

  . القدرة على تجديد المعلومات واإللمام بالثقافة العامة واألحدا  الجارية 

  القعععععععععععدرة علعععععععععععى االبتكعععععععععععار مثعععععععععععل تجديعععععععععععد األنشعععععععععععطة المتضعععععععععععمنة فعععععععععععي األركعععععععععععان التعليميعععععععععععة

درات المتعععععععععععععععوفرة فعععععععععععععععي الروضعععععععععععععععة،وابتكار الوسعععععععععععععععائل التعليميعععععععععععععععة المناسعععععععععععععععبة لتنميعععععععععععععععة قععععععععععععععع

 األطفال والمناسبة لموضوع الخبرة المقدمة للطفل.

ويمكععععععععععن حصععععععععععر األهععععععععععداف المقترحععععععععععة إلعععععععععععداد : األهللللللللللداف المقترحللللللللللة إلعللللللللللداد المربيللللللللللة. 3

 ،المربية في أربع مجموعات أساسية كما يلي

وهععععععععي تلععععععععك األهععععععععداف التععععععععي تععععععععرتبط بشخصععععععععية المتكونععععععععة ومععععععععا لهععععععععا : األهللللللللداف الفرديللللللللة. 1.3

ع وأغععععععععععراض وثيقعععععععععععة الصعععععععععععلة بهععععععععععا كانسعععععععععععان تسععععععععععهم فعععععععععععي بنعععععععععععاء مععععععععععن حاجعععععععععععات ورجبععععععععععات ودوافععععععععععع

مجتمعها،كقعععععععععععععععدوة يحتعععععععععععععععذي بها،تسعععععععععععععععتطيع معععععععععععععععن خعععععععععععععععالل سعععععععععععععععلوكها وصعععععععععععععععفاتها الشخصعععععععععععععععية أن 

األطفعععععععععال والتعععععععععأثير إلعععععععععى حعععععععععد بعيعععععععععد  تسعععععععععاعد فعععععععععي غعععععععععرس االتجاهعععععععععات المالئمعععععععععة وتنميتهعععععععععا لعععععععععدى

علععععععععععععى شخصععععععععععععياتهم وبالتععععععععععععالي تحقيععععععععععععق نمععععععععععععوهم المتكامععععععععععععل وتمكععععععععععععنهم مععععععععععععن اكتسععععععععععععاب مهععععععععععععارات 



 

56 
 

هعععععععععععم قعععععععععععادرين علعععععععععععى التكيعععععععععععف معععععععععععع التغيعععععععععععرات االجتماعيعععععععععععة المتعععععععععععواترة،ومن هعععععععععععذه األهعععععععععععداف تجعل

 ،يما يل

أن تتععععععععععععرف المربيعععععععععععة علعععععععععععى نيمتهعععععععععععا ك نسعععععععععععانة جعععععععععععديرة بعععععععععععاالحترام وكمواطنعععععععععععة تعععععععععععؤمن بأهعععععععععععداف 

 أمتها ومجتمعها وتعمل على تحقيقها.

  وطنها وأمتها.أن تكتسب العادات واالتجاهات التي تساعدها كفرد على تحمل مسؤولياتها تجاه 

  أن تتبععععععععععععععع فععععععععععععععي سععععععععععععععلوكها الشخصععععععععععععععي السععععععععععععععلو  المهنععععععععععععععي الععععععععععععععذي يتفععععععععععععععق مععععععععععععععع مهنتهععععععععععععععا

 وأخالقيتها.

 .أن تكتسب االتجاهات االيجابية نحو مهنة التعليم 

  أن يتمتععععععععععع بالصععععععععععحة الجسععععععععععدية والعقليععععععععععة والنفسععععععععععية وان يععععععععععنعكس ذلععععععععععك فععععععععععي سععععععععععلوكها مععععععععععع

 اآلخرين.

 رة.أن تعبر عن حبها لألطفال وتقبلها لهم بصورة مستم 

 .أن تكون قدوة في القدرة على العمل وفي القيام الفعلي به 

  أن تمتلععععععععععععك مهععععععععععععارة تقععععععععععععويم المععععععععععععتعلم تقويمععععععععععععا موضععععععععععععوعيا.وتتمكن مععععععععععععن بنععععععععععععاء االختبععععععععععععارات

 المختلفة وتطبيقاتها.

 .أن تستطيع مسك السجالت والبطاقات المدرسية بكفاءة ودقة 

 .القدرة على مواجهة المشكالت التي تعترضها في الروضة 

وهعععععععععععععي األهعععععععععععععداف المرتبطعععععععععععععة بعععععععععععععدور المربيععععععععععععععة : مجموعلللللللللللللة األهلللللللللللللداف االجتماعيلللللللللللللة. 2.3

 :ومنها االجتماعي داخل الروضة وخارجها،

 أن تكتسب المتكونة مهارة االتصال مع اآلخرين.  
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  أن تكتسب مهارة إثارة اهتمام المتعلمين وحماستهم وتنمية االتجاهات المالئمة فيهم نحو مجتمعهم

 وأمتهم.

 ارة العالقات اإلنسانية مع الزمالء واإلدارة المدرسية.أن تملك مه 

  ،(.        136 ، ص1986أن تمتلك مهارات العالقات اإلنسانية مع األطفال )بشارة 

وهي األهداف التي ترتبط بالمعارف والمهارات الالزمة لتغطية : مجموعة األهداف المعرفية. 3.3

 ،البعد المعرفي في مهنة التعليم،ومنها

  تكتسب المعارف والمهارات العلمية التي تساعده على التمكن من تخصصها.أن 

 .أن تفهم طبيعة عملية التعلم وطبيعة الطفل 

 .أن تفهم عملية االتصال ومهاراتها ووسائلها 

  أن تكتسب مهارات التعلم الذاتي بما يمكنه من متابعة المستجدات التربوية والمهنية والمعرفية

 على المدرسةوعلى المربي أيضا.التي يفرضها التطور 

  ،(.75 ، ص2007أن تكتسب مهارات وأساليب تقويم التحصيل والتقويم لدى المتعلمين )طه 

 :مجموعة األهداف المهنية. 4.3

يجب تزويد المربية بمجموعة من المهارات تمكنها من رعاية األطفال داخل الروضة،باإلضافة         

ن تتدرب عليها حتى تصل إلى درجة أا للتعامل مع الحاالت،و إلى استراتيجيات التي تستخدمه

إتقان،وتستخدم المربية العديد من المهارات التي يفترض أنها قد تدربت عليها واقتنتها في تنفيذ البرامج 

:فمن الواجب العمل على  

  تمكين المتكونات من فهم عمليات التعلم في مواقف فعلية وتنمية مهاراتهم في التفاعل مع

األطفال وذلك على أساس أن الطفل الروضة له لكل مراحل نمو خصائصها العقلية والجسمية 

 والنفسية.
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  تنمية المهارة على تحليل المواقف التعليمية ومعرفة جميع جوانبها وصياغة أهداف إجرائية

 لتوجيه مسار التعلم للطفل وتقويم نتائجه.

 ومية ومراحلها.تنمية المهارات المتعلقة بالتخطيط للدروس الي 

  تنميععععععععععععععة المهععععععععععععععارات الالزمععععععععععععععة لععععععععععععععتعلم األطفععععععععععععععال مثععععععععععععععل المناقشععععععععععععععة والتبسععععععععععععععيط وتوجيععععععععععععععه

 األسئلة وعرض القصة.

  تنمية المهارات المتعلقة باستغالل واستخدام اإلمكانات مثل الوسائل التعليمية في األركان

 المختلفة.

 .تنمية المهارات المتعلقة ب دارة الفصل وحفظ النظام داخله 

 ة مهارات تقويم تعلم الطفل.تنمي 

لقد شهدت السنوات األخيرة العديد من المؤتمرات العالمية :  دواعي اعداد المربين ق ل الخدمة. 4

الطفولة،كما قامت دول كثيرة  مربيينواإلقليمية والمحلية لبحث الموضوعات والمشكالت المتصلة ب عداد 

لمناهج  دو النقا  دائما حول تحديد أفضالبمشروعات لتطوير نظم وأساليب ومناهج إعدادهن وي

 (.24-23-22 ، ص2004واألساليب لذلك كي تتأهل للقيام بأدوارها ومسؤولياتها المختلفة )فهمي، 

الطفولعععععععععععععة األولععععععععععععععى القائمعععععععععععععة علععععععععععععععى األدوار المتغيععععععععععععععرة  مععععععععععععععربيينوقعععععععععععععد نالععععععععععععععت منعععععععععععععاهج إعععععععععععععععداد 

دمعععععععععععة تربويعععععععععععا، االهتمعععععععععععام الععععععععععععالمي حتعععععععععععى أصعععععععععععبحت سعععععععععععمة أساسعععععععععععية فعععععععععععي منعععععععععععاهج العععععععععععدول المتق

فععععععععي تطععععععععوير منععععععععاهج اإلعععععععععداد لععععععععذلك أصععععععععبحت الحاجععععععععة ضععععععععرورية وملحععععععععة  أثععععععععرممععععععععا كععععععععان لععععععععه 

 :إلى إعداد قبل الخدمة نوردها في النقاط التالية

 معععععععععع االهتمعععععععععام بعععععععععالنمو المتكامعععععععععل لكعععععععععل معععععععععتعلم، ومراععععععععععاة : تزايلللللللللد أعلللللللللداد المتعلملللللللللين

فععععععععععروق  أقرانععععععععععه مععععععععععناسععععععععععتعداد هععععععععععذا المععععععععععتعلم وخصائصععععععععععه، ومععععععععععا يكععععععععععون بيععععععععععنهم وبععععععععععين 

 فردية.
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 لمواكبعععععععععة هعععععععععذا التقعععععععععدم العلمعععععععععي بشعععععععععتى الوسعععععععععائل والتقنيعععععععععات : التقلللللللللدي العلملللللللللي الك يلللللللللر

 الممكنة.

 باإلضععععععععععععععافة إلععععععععععععععى الكتععععععععععععععاب نجععععععععععععععد اإلذاعععععععععععععععة والتلفععععععععععععععزة : تقللللللللللللللدي وسللللللللللللللائل المعرفللللللللللللللة

والتسعععععععععععععععععععجيالت الصعععععععععععععععععععوتية والمخععععععععععععععععععععابر اللغوية،والحواسعععععععععععععععععععيب واألقمعععععععععععععععععععار الصععععععععععععععععععععناعية 

 وشبكات المعلومات كمصادر للمعرفة.

 عن طريق تحديد األهداف وتوظيف الوسائل ومتابعة  :بالمنهج العلمي في التعليم األخذ

 التقويم لكل من الهدف والوسيلة حتى نصل إلى النتائج المرجوة. 

 التعععععععععي أكعععععععععدت علعععععععععى ضعععععععععرورة جععععععععععل المعععععععععتعلم  : تطلللللللللور العللللللللللوي النفسلللللللللية والتربويلللللللللة

تكاملعععععععععععععة محععععععععععععور العمليعععععععععععععة التعليميعععععععععععععة التعليمععععععععععععة، والعمعععععععععععععل علعععععععععععععى تنميععععععععععععة شخصعععععععععععععية الم

 جسميا وعقليا وانفعاليا واجتماعيا.

 يجععععععععععب أن تكععععععععععون موجهععععععععععة ومنسععععععععععقة ومشععععععععععجعة ومحفععععععععععزة لععععععععععتعلم : تغيللللللللللر ادوار المربيللللللللللة

 وعلععععععععععععععى تععععععععععععععوجيههم، األطفعععععععععععععال وقععععععععععععععادرة علععععععععععععععى فهععععععععععععععم خصعععععععععععععائص نمععععععععععععععوهم وحاجععععععععععععععاتهم

وتعلمهعععععععععم العععععععععذاتي وتنميعععععععععة ميعععععععععولهم وقعععععععععدراتهم و ععععععععععدادهم لمواجهعععععععععة مطالعععععععععب الحيعععععععععاة فعععععععععي 

 عصر سريع التغير.

  واعتبععععععععععععار هععععععععععععذا  ،مععععععععععععربيينبضععععععععععععرورة االهتمععععععععععععام ب عععععععععععععداد : المربللللللللللللي الكلللللللللللل ءتللللللللللللوفير

للمعلععععععععععم خععععععععععالل  اإلععععععععععداد أساسععععععععععا ضععععععععععروريا ومنطلقععععععععععا للععععععععععتعلم المسعععععععععتمر والنمععععععععععو المهنععععععععععي

 حياته المهنية بكاملها.

 وذلعععععععععععك بتطعععععععععععوير التعلعععععععععععيم وتحويلعععععععععععه إلعععععععععععى مهنعععععععععععة رانيعععععععععععة تضعععععععععععاهي : تمهلللللللللللين التعلللللللللللليم

تى إال معععععععععن خعععععععععالل رفعععععععععع مسعععععععععتوى وهعععععععععذا ال يتعععععععععأ المهعععععععععن الرانيعععععععععة السعععععععععائدة فعععععععععي المجتمعععععععععع،
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إععععععععععععععداد المربعععععععععععععي لرفعععععععععععععع كفاءاتعععععععععععععه بحيعععععععععععععث تعععععععععععععتالءم معععععععععععععع متطلبعععععععععععععات العصعععععععععععععر ونيمعععععععععععععه 

 االجتماعية.

 البععععععععد مععععععععن اإلعععععععععداد الجيععععععععد : تط يللللللللق شللللللللعار ديمقراميللللللللة التعللللللللليم  التعللللللللليم للجميللللللللع

المسععععععععععععبق للمربيععععععععععععة لكععععععععععععي تكعععععععععععععون قععععععععععععادرة علععععععععععععى فهعععععععععععععم الديمقراطيععععععععععععة وممارسععععععععععععتها فعععععععععععععي 

معععععععععن خعععععععععالل الممارسعععععععععة الصععععععععععفية  ي غرفعععععععععة الصعععععععععف،التعلعععععععععيم، وتطبيعععععععععق هعععععععععذا الفهعععععععععم فععععععععع

 و فسا  المجال أمام المتعلمين للمشاركة في اتخاذ القرارات.

 معععععععععن خععععععععععالل إقامعععععععععة عالقعععععععععات داخعععععععععل الروضععععععععععة : التعلللللللللاون ملللللللللع المجتمللللللللللع المحللللللللللي

، 2007واالنفتععععععععععععا  علععععععععععععى المجتمععععععععععععع المحلي)طعععععععععععععه،  والتعععععععععععععاون مععععععععععععع أوليععععععععععععاء األمععععععععععععور،

 (.25 ص

يععععععععععرف التكععععععععوين أثنعععععععععاء الخدمعععععععععة : لقسلللللللللم التحضللللللللليري التكللللللللوين أثنلللللللللاء الخدملللللللللة لمربلللللللللي ا. 5

بأنعععععععععععه نشعععععععععععاط مقصعععععععععععود يهعععععععععععدف إلعععععععععععى تجديعععععععععععد معلومعععععععععععات المعلعععععععععععم وتنميعععععععععععة مهاراتعععععععععععه باسعععععععععععتمرار، 

كمععععععععععا يسعععععععععععاعد علععععععععععى جععععععععععععل المعلعععععععععععم علععععععععععى علعععععععععععم بمععععععععععا يسعععععععععععتجد معععععععععععن معلومععععععععععات فعععععععععععي مجعععععععععععال 

تخصصعععععععععععه وفعععععععععععي مجعععععععععععال التقنيعععععععععععات والطرائعععععععععععق التعليميعععععععععععة ممعععععععععععا يسعععععععععععاعد علعععععععععععى رفعععععععععععع مسعععععععععععتوى 

 يا.أداء المعلم مهن

مععععععععععا تبنععععععععععى بععععععععععرامج التععععععععععدريب أثنععععععععععاء الخدمععععععععععة بهععععععععععدف تأهيععععععععععل المعلمععععععععععين الجععععععععععدد الععععععععععذين  وغالبععععععععععا

دخلعععععععععوا الخدمعععععععععة علعععععععععى بعععععععععع  عناصعععععععععر التطعععععععععوير فعععععععععي العمليعععععععععة التعليميعععععععععة التربويعععععععععة فيعععععععععتم بنعععععععععاء 

برنعععععععععامج تعععععععععدريبي لهعععععععععذا الغعععععععععرض، أو قعععععععععد يبنعععععععععى البرنعععععععععامج التعععععععععدريبي اسعععععععععتجابة لمعععععععععا يسعععععععععتجد معععععععععن 

علععععععععععى اخععععععععععتالف تخصصععععععععععاتهم، أو نتيجععععععععععة للتغيععععععععععرات  عععععععععععارفوالمتطععععععععععورات فععععععععععي ميععععععععععدان العلععععععععععوم 

 التي تطرأ على المناهج الدراسية.
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معععععععععن نظعععععععععرة تربويعععععععععة بأنعععععععععه" كعععععععععل برنعععععععععامج  (16ص ، 1982 وسللللللللللطان الشلللللللللريح كمعععععععععا يعرفعععععععععه 

معععععععععن النمععععععععععو فععععععععععي المهنعععععععععة التعليميععععععععععة بالحصععععععععععول  والمعلمععععععععععينيمكعععععععععن المععععععععععديرين  ومخطععععععععععطمعععععععععنظم 

معععععععععا معععععععععن شعععععععععأنه أن يرفعععععععععع معععععععععن العمليعععععععععة  كعععععععععلو  والمسعععععععععلكيةعلعععععععععى مزيعععععععععد معععععععععن الخبعععععععععرات الثقافيعععععععععة 

أثنعععععععععععععاء الخدمعععععععععععععة  والتعععععععععععععدريبمعععععععععععععن طاقعععععععععععععة الموظععععععععععععف اإلنتاجيعععععععععععععة.  ويزيعععععععععععععد والتعليميعععععععععععععةالتربويععععععععععععة 

يتضععععععععععمن نمععععععععععو فععععععععععي المهنععععععععععة إال أنععععععععععه يسععععععععععير وفععععععععععق خطععععععععععة مدروسععععععععععة، منظمععععععععععة، سععععععععععائرة نحععععععععععو 

 .إطار من العمل الجماعي المنظم وفيأهداف مرسومة محددة، 

نحعععععععععععو قضعععععععععععية تطعععععععععععوير أداء المعلمعععععععععععين و تنميعععععععععععة مهعععععععععععاراتهم أن هنعععععععععععا  اهتمامعععععععععععا متزايعععععععععععدا  ونجعععععععععععد

أثنععععععععععععاء الخدمععععععععععععة، وفععععععععععععي هععععععععععععذا المجععععععععععععال يععععععععععععرى محمععععععععععععد منيععععععععععععر مرسععععععععععععي أن اإلصععععععععععععال  فععععععععععععي أي 

مجتمعععععععععععع ال يعطعععععععععععي النتعععععععععععائج المرجعععععععععععوة بعععععععععععدون مشعععععععععععاركة المعلمعععععععععععين األكفعععععععععععاء، العععععععععععذين يتمكنعععععععععععون 

معععععععععععن تحسعععععععععععين خبعععععععععععراتهم و مهعععععععععععاراتهم أثنعععععععععععاء نيعععععععععععامهم بعملهعععععععععععم لتحقيعععععععععععق أقصعععععععععععى نمعععععععععععاء ممكعععععععععععن 

جميعععععععععععع المتعلمععععععععععععين فععععععععععععي شععععععععععععتى الجوانععععععععععععب و بصععععععععععععورة مسععععععععععععتمرة.كما أن تقععععععععععععادم المعرفععععععععععععة بعععععععععععععد ل

فتععععععععرة وجيععععععععزة مععععععععن بدايععععععععة حيععععععععاة المعلمععععععععين المهنيععععععععة تجعععععععععل مععععععععن بععععععععرامج التنميععععععععة المهنيععععععععة أمععععععععرا ال 

مفعععععععععر منععععععععععه وعالجعععععععععا النخفععععععععععاض مسععععععععععتوى الكفايعععععععععة المهنيععععععععععة بععععععععععين المعلمعععععععععين و تطبيقععععععععععا لمبععععععععععاد  

 .(628 ، ص2005)األصمعي، ياةالتربية المستمرة والتعلم مدى الح

ف ن التكوين أثناء الخدمة هو مجموعة أو سلسلة من النشاطات التكوينية التي تنظمها المؤسسة  وعليه

 التربوية بغية تحقيق أهداف محددة.

 منها: ونذكر : الخدمةأهداف التكوين أثناء . 1.5

  كاديمياألتعوي  النقص في التكوين األولي من ناحية التحصيل المعرفي. 
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  الذين تم توظيفهم مباشرة دون أي تكوين بيداغوجي  تربويا،تأهيل المدرسين غير المؤهلين

 .للمهنةخاص يحضرهم 

 للمدرسينالمعارف األكاديمية  ثتعميق وتحدي. 

  المهنيةتنمية حب التكوين الذاتي لدى المدرسين قصد تجسيد المهارات. 

 حات التي من الممكن أن تطرأ أو تتدخل على تحضير المدرسين للتغيرات المستجدة واإلصال

 .التربوي النظام 

   ليس هدف التكوين أثناء الخدمة مجرد تجديد المعارف بل الهدف منه كذلك هو تحقيق التحر

المهني )لالنتقال المهني( الالزم وذلك عن طريق إعداد العاملين في التربية إعدادا يمكنهم من 

 . جديدة االضطالع بوظائف أخرى ومسؤوليات

  تكوين المدرس المستمر يعني تيسير مهمته ألن التغيير في ميدان التربية و التجديد يتكرر

باستمرار، ولن يستطيع النظام التربوي أن يستجيب لحاجات المجتمع الراهنة ولحاجاته المستقبلية 

 .إال إذا تم تجديد إعداد المدرسين دوما 

 :أن ينبغيومن هنا نرى أن التكوين أثناء الخدمة 

  يكون المدرس مطلعا بصفة دائمة على تطور النظام التربوي وعلى التقدم  ثمستمرا بحييكون

حتى يستطيع أن يوسع آفاق معارفه النظرية والعملية  التربوي،الذي يتحقق في مجال البحث 

 . في مواد التدريس التي يضطلع بها

  عملية التربوية كالمدرسين على اختالف الخدمة جميع المشاركين في ال ءالتكوين أثناأن يشمل

 ...مراتبهم واإلداريين والموجهين ومكوني المدرسين

   العاملين في التربية في وضع خطة التكوين أثناء الخدمة بكاملها  تمختل فالفئاأن تشتر

 .التربوي سواء تعلق األمر بتطبيق السياسة التربوية بأهداف التدريب وبرامجه أو البحث 
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 على رفع مستوى  همدى قدرتاء األهمية لمضمون هذا التكوين الذي نقدمه في ينبغي إعط

المتكونين من المدرسين في ميدان عملهم واالرتقاء بهم إلى مستوى جدير يمكنهم من أداء 

 .(2010)السلطي، واجبهم المهني على أحسن وجه

 :خال ة الفصل

يتحلعععععععععى بهعععععععععا، اضعععععععععافة  يجعععععععععب انخعععععععععالل هعععععععععذا الفصعععععععععل تعرضعععععععععنا العععععععععى المربعععععععععي والصعععععععععفات التعععععععععي 

إلععععععععععى مهامععععععععععه داخععععععععععل القسععععععععععم التحضععععععععععيري وهععععععععععي نتععععععععععاج تكععععععععععوين و عععععععععععداد المربععععععععععي قبععععععععععل الخدمععععععععععة 

 كما استخلصنا ان من أهداف وأهدافه، ومبادئه

 
 

 

 



  
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الرابعالفصل 
 الكفاءة المهنية لمربي التربية التحضيرية
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 تمهيد:

ين اخذإن امتال  المعلم للكفاءة المهنية أمر ضروري ومهم حتى يقوم بمهمته على أكمل وجه        

العملية التربوية وفي القسم التحضيري ومع   بعضها البع  إلنجاات مع ءباالعتبار تكامل هذه الكفا

أن يتحكم في مجاالت إضافية وهذا ما جعلنا نبحث عن خصوصية أطفال المرحلة تحتم الضرورة 

 .ات المهنية لمربي القسم التحضيري مرجعية للكفاء

  :. الكفاءات المهنيةأوالا 

 ن المقصود بالكفاية المهنية في قدرة المعلم على القيام بعمله كمعلم بمهارة وسرعة و تقان،إ       

المهنية عبارة عن مجموعة من المهارات المتداخلة معا بحيث تشكل القدرة على القيام بجانب  ءةوالكفا

يم واإلدارة ات التقو ءات المهنية لدى المعلمين من كفاءمهني محدد،ألنه من الضروري تكامل الكفا

 ات اإلنسانية والتجديد المعرفي.ءم الذاتي وأساليب التدريس والكفاة المادة الدراسية والتعليءصفية،وكفاال

ات األساسععععععععية ءوالمعلععععععععم النععععععععاجح هععععععععو الععععععععذي يمتلععععععععك الكفععععععععا الكفللللللللاءات األساسللللللللية للتعللللللللليم:  .1

 :للتعليم والتي تندرج تحت أربع نقاط رئيسية

تتضعععععععععمن تحديعععععععععد األهعععععععععداف التعليميعععععععععة الخاصعععععععععة  هدافلللللللللأل:التخطلللللللللي  لللللللللللدرس وأ ءةكفلللللللللا .1.1

 بالمادة التعليمية ومضمونها والنشاطات والوسائل المالئمة لها.

وتشععععععععععععمل علععععععععععععى تنظععععععععععععيم الخبععععععععععععرات التعليميععععععععععععة والنشععععععععععععاطات  تنفيللللللللللللذ الللللللللللللدرس: ءةكفللللللللللللا .2.1

 المرافقة لها وتوظيفها في العملية التعليمية التعلمية.

 اد أدوات القياس المناسبة للمادة التعليمية.وتشمل على إعد التقويم: ءةكفا .3.1
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وتتضععععععععمن بنعععععععععاء عالقعععععععععات إنسععععععععانية ايجابيعععععععععة بعععععععععين المعلعععععععععم العالقلللللللللات اإلنسلللللللللانية: ءةكفلللللللللا .4.1

 ص ،2002)العععععععععععععععدواني، والطالععععععععععععععب وبععععععععععععععين الطلبععععععععععععععة أنفسععععععععععععععهم فععععععععععععععي العمليععععععععععععععة التعليمية/التعلمية

01). 

ربععععععععععععععععععععة إّن العمععععععععععععععععععععل بالمقا 2004لسععععععععععععععععععععنة ورد فععععععععععععععععععععي منهععععععععععععععععععععاج التربيععععععععععععععععععععة التحضععععععععععععععععععععيرية 

يسعععععععععتوجب القيععععععععععام بالكفعععععععععاءات سعععععععععواء عنععععععععععد بنعععععععععاء منهعععععععععاج التربيععععععععععة التحضعععععععععيرية أو عنعععععععععد تنفيععععععععععذه، 

هععععععععععذه المقاربععععععععععة. لععععععععععذلك فعععععععععع ّن االختيععععععععععار  باختيععععععععععارات بيداغوجيععععععععععة ومنهجيععععععععععة تتماشععععععععععى ومتطلبععععععععععات

وقعععععععععع علعععععععععى المعععععععععذهب العععععععععذي يركعععععععععز علعععععععععى العععععععععتعلم باعتبعععععععععاره ينظعععععععععر إلعععععععععى الفععععععععععل التربعععععععععوي علعععععععععى 

ل العععععععععذي يعععععععععتعلم ولعععععععععيس معععععععععن وجهعععععععععة نظعععععععععر المربيعععععععععة. وأّن أّنعععععععععه ينطلعععععععععق معععععععععن خصوصعععععععععيات الطفععععععععع

معععععععععات تتمثعععععععععل فعععععععععي مسعععععععععاعدة الطفعععععععععل علعععععععععى بنعععععععععاء معارفعععععععععه بنفسعععععععععه وعلعععععععععى امتالكعععععععععه يغايعععععععععة التعل

ومعععععععععن خعععععععععالل ذلعععععععععك، ينظعععععععععر إلعععععععععى الطفعععععععععل/المتعلم علعععععععععى أّنعععععععععه الصعععععععععانع الحقيقعععععععععي لتعلماتعععععععععه  ،لهعععععععععا

منطقعععععععععععععه  ميعععععععععععععة واألخعععععععععععععذ بععععععععععععععين االعتبعععععععععععععاريويكعععععععععععععون التركيعععععععععععععز علعععععععععععععى حاجاتعععععععععععععه و مكاناتعععععععععععععه التعل

 ومساعيه الفكرية. 

أّمععععععععععا المربيععععععععععة فهععععععععععي الشععععععععععخص المسععععععععععاعد الععععععععععذي يسععععععععععتجيب لحاجيععععععععععات األطفععععععععععال، حيعععععععععععث 

ميععععععععععععة وتنظععععععععععععيم ظععععععععععععروف الععععععععععععتعلم الفّعععععععععععععال. ييتمثععععععععععععل دوره األساسععععععععععععي فععععععععععععي بنععععععععععععاء وضعععععععععععععيات تعل

ميععععععععععععة آخععععععععععععذة بعععععععععععععين االعتبععععععععععععار يفالمربيععععععععععععة تععععععععععععزود الطفععععععععععععل بععععععععععععاألدوات وتنشععععععععععععط الوضعععععععععععععيات التعل

األطفععععععععععععععععال وتمعععععععععععععععععثالتهم وأسععععععععععععععععاليبهم فععععععععععععععععي العمععععععععععععععععل ومالمحهعععععععععععععععععم وآراء ومبععععععععععععععععادرات  اقتراحععععععععععععععععات

 مية.يالتعل

معععععععععن خعععععععععالل هعععععععععذا الطعععععععععر  تتضعععععععععح لنعععععععععا المهعععععععععام الموكلعععععععععة لمربعععععععععي القسعععععععععم التحضعععععععععيري دون       

غيعععععععععره معععععععععن المعلمعععععععععين وهعععععععععذا راجعععععععععع إلعععععععععى طبيععععععععععة األطفعععععععععال العععععععععذين يتعامعععععععععل معهعععععععععم وخصوصعععععععععية 

 .قوم بهاالمرحلة وحجم المتطلبات التي تفرضها نوعية التربية التي ي
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 يلللللللللللللللللللللللللة للمربلللللللللللللللللللللللللي التحضللللللللللللللللللللللللليري : م يعلللللللللللللللللللللللللة الكفلللللللللللللللللللللللللاءات المهن ثانيلللللللللللللللللللللللللاا   

معععععععععع  افعععععععععي عملهععععععععع ةكعععععععععون متمهنعععععععععتالتربيعععععععععة التحضعععععععععيرية أن  ةيتععععععععععين اليعععععععععوم علعععععععععى مربيععععععععع         

 :منتمكن تنظريا وعمليا ل ااألطفال بحيث يجب إعداده

 :بالنظريات النفسية والتربوية حتى يستطيع كفاءة اإللماي. 1

 المرحلة في إنماء شخصياتهم مع إدرا   بحيث يساهم المربي بهذهنمائية ألطفال فهم المباد  ال

 .حاجاتهم ومتطلبات نموهم

  عن التعلم التي يتميز بها كل طفل  ةنموهم و وتير  ةفهم الفروق الفردية بين األطفال واحترام وتير

 .وبالتالي احترام إمكاناته الذاتيةاآلخر،

 صية الطفل ونمو استقالليته وتعلم الحياةتوفير الشروط الضرورية لنمو شخ. 

  اإللمام بالمفاهيم والمعارف واالستراتيجيات والمساعي وأدوات العمل الضرورية للوصول إلى التحكم

 .في مهامه التربوية

  مات المقررة في يالتعليمية الضرورية لتصميم و نجاز وتقويم التعلالمرحلة اكتساب معارف في

دد النشاط المقتر  ويحدد مدته والتعليمات الخاصة ب نجازه و عداد كل مختلف األنشطة، كأن يح

المستلزمات الضرورية لتنفيذه مع تعيين كل الصعوبات التي يمكن أن تعيق تحقق األهداف 

 .المحددة

  تصميم وضعيات تقويمية تالزم مختلف مراحل التعلم للتأكد من تقدم الطفل في بناء معارفه

 .ماته واتجاهاتهيوتعل

 .تنظيم فضاء القسم وتسيير الزمن 

أما في مجال القيام بالمسؤولية التربوية خارج فضاء القسم فال بد أن يحرص المربي على تعيين       

العالقات التي تربط فضاء التربية التحضيرية بالمحيط االجتماعي واالقتصادي والثقافي للطفل مع 
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بعبارة أخرى يجب جعل من فضاء التربية .نجح في مهامهتحديد لمتعاملين الذين يحتاج إلى شراكتهم لي

 .للحياة االتحضيرية فضاء

القدرة على االعتناء بهذا الفضاء من من الكفاءات المشترطة لدى المربي )ة( :الكفاءة التنظيمية. 2

ة. حيث التنظيم والتجهيز وحسن االستغالل، ويعتبر هذا في حد ذاته، شروعا في إنجا  العملية التعّلمي

 :فتواجد الطفل لمدة طويلة ال بد أن يتم في جو يستجيب لحاجاته

 )الفيزيولوجية )توفير أماكن الراحة، حرية الحركة. 

 .والوجدانية )المحيط الجمالي والمريح، وجود بع  األشياء التي لها عالقة بمحيطه العائلي 

 والراشدين( واالجتماعية والثقافية )تعدد وتنوع العالقات والتعامل مع األقران. 

  :ريكفاءة التسي. 3

من مقاييس تنظيم القسم أن تكون مختلف األركان والورشات ذات وظائف مختلفة  :الفضاءتسيير . 1.3

تنظيمها يعد عامال أساسيا إلنجا  الفعل التعلمي  ، ألنومنظمة بطريقة بيداغوجية تتسم بالتشويق والجمال

الضرورة وكلما تنوعت المحاور التعلمية، باإلضافة إلى ويتم بتحديث وتجديد وسائلها كلما اقتضت 

  . ضرورة وضع األدوات في متناول األطفال

غير  ،وتتعدد األركان والورشات بتعدد مجاالت األنشطة كما تتنوع بتنوع الفضاءات و مكانياتها المادية

ا في تحقيق الكفاءات ، الذي ال بد من توفيره إذا رغبنوالورشاتأن هنا  حد أدنى، من هذه األركان 

فمن بين أهم األركان والورشات التععي يجب تأسيسها: ركن المكتبة والقراءة،  ،القاعدية المذكورة في المنهاج

 .أو ورشة الفنون  وركنالعلوم والتكنولوجيا  وورشة

 :إن التنظيم الزمني لألنشطة يخضع لجملة من المعطيات:ن ال يدا وجيتسيير الزم.2.3

: كبرمجة األنشطة التي تتطلب أقل اعتماد على الجهد العقلي في بداية اليوم ثم ة والنفسيةال يولوجي -
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تليها األنشطة ذات الطابع العقلي المعرفي واالنتهاء بأنشطة ذات طابع ترويحي التي ال تستوجب نشاط 

 .عقلي مركز

 لتي تحرم الطفل من التنويع في توزيع األنشطة خالل اليوم واألسبوع إلبعاد الملل والرتابة ا

 .عنصر التشويق

  التنويع في االستراتجيات المعتمدة في تقديم األنشطة واعتماد الوضعية التعلمية التي تدمج أكثر

 .لمات المتضمنة فيهايمن نشاط مع ضمان تقديم كل األنشطة المقررة والتع

مال الزمن تختلف من إن العمل في فضاء التربية التحضيرية يستوجب إنجاز عدة جداول استع     

ذلك لمواجهة كل وضعية طارئة ذات و فصل إلى آخر من حيث محتواها والعناصر التي تتشكل منها 

 بيداغوجي طابع تنظيمي أو

يبنى التعلم من خالل تجسيد وضعيات معاشة ) حقيقية ( أو وضعيات مثارة  : الوضعية التعلمية. 4

 ، لى تحقيق أهداف تعلمية وكفاءاتنسعى من خالل هذه الوضعيات إ ،قابلة للتحقيق

و عمليا تتمثل الوضعية في نص أو مشهد أو مشروع، واضح المحتوى يأخذ بعين االعتبار المحيط 

محددة  استراتيجيةالتعلم عند الطفل كما يطر  إشكالية قابلة لإلنجاز وفق  ةوالمكتسبات القبلية و وتير 

 . طفل من بناء كفاءة ماكحل المشكالت أو المشروع واللعب قصد تمكين ال

 . يستنتج مما سبق أن الوضعية التعلمية هي مشكل مطرو  للحل قصد تحقيق هدف محدد

 :و نجاز الوضعية يتطلب أن تكون 

 الكفاءة أو الكفاءات المستهدفة محددة بصفة جيدة. 

 الصعوبات والحواجز التي قد يالقيها الطفل مشخصة وقابلة التجاوز. 

  عن الحلول محددةالفرضيات التي تعبر . 
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  ةالوسائل متوفر. 

 ينظم إنجاز الوضعية حسب مسعى البحث والمحاوالت والمناقشة.  

  :الكفاءة التوا لية. 5

  يجب أن يعتمد المربي تنظيما محكما ووظيفيا للفضاء حتى يتمكن من االستجابة لشروط

 .األهداف األساسية لعملية االتصال

  اعتمادها في الوضعية االتصاليةتعيين مسبق لكل العناصر التي يجب. 

  تصور و نجاز وضعيات تعلمية يعتمد مضمونها االتصالي على خصوصيات األطفال

الحركية، الذهنية، االنفعالية، العاطفية، االجتماعية واللغوية( وخصوصيات -)الجسمية، الحسية

 .الوضعية

 يةاختيار قنوات وأدوات االتصال المالئمة لكل وضعية تعلمية واتصال. 

 (.ضمان التغذية الراجعة المزدوجة )تغير األدوار في مجال االتصال بين المربي والطفل /المتعلم 

  إدراج الرسالة )محتوى االتصال( في مجاالت ذات مستويات متعددة، أي إعطاء معنى ومدلول

لمحتوى االتصال مع األخذ بعين االعتبار عامل الفروق الفردية في مختلف جوانب شخصية 

فل في مجال الحياة. على المربي إذا أن يستغل كل المناسبات والوضعيات التواصلية الط

 .المرتبطة بحياة الطفل )داخل الفضاء التحضيري وخارجه(

 :الكفاءة التقويمية. 6

المعارف النظرية حول مراحل نمو طفل التربية  اتمكنن :التحضلللللليريةتقويم النمو في التربية . 1.6

من هذا  والغرضيم الشععامل لهذا النمو، وذلك بتفحص كل مجال من مجاالته. التحضععيرية من التقو 

اإلجراء هو التدخل المبكر لوقاية الطفل من بع  المشععععععكالت التي تؤثر سععععععلبا على نموه والتي قد 
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ينجم عنهععا تععأخرا في النمو. إن المفععاهيم الحععاليععة المتعلقععة بتععأخر النمو ال ترتكز فقط على النععاحيععة 

نه مثل:الوظيفة العقلية، بل كذلك على قدرة الطفل على االسععععععععععععععتجابة المكيفة لمعايير الوظيفية م

يبرز السعععلو  التكيفي لدى الطفل  ةوتنشعععئته االجتماعي، واسعععتقالليته وتعلمهمحددة، لدرجة نضعععجه، 

التواصعععععععععععععععععل، حركيعععة،  -الحس تالتعععاليعععة: المهعععارااألبععععاد األربععععة  ووفقمن خالل النمو العقلي 

  .العععععععععععععوجعععععععععععععدانعععععععععععععيعععععععععععععة-االجعععععععععععععتعععععععععععععمعععععععععععععاععععععععععععععيعععععععععععععة تيعععععععععععععة والعععععععععععععمعععععععععععععهعععععععععععععارااالسععععععععععععععععععععععععععتعععععععععععععقعععععععععععععاللععععععععععععع

إن الهدف من التقويم البيداغوجي في التربية :التقويم ال يدا وجي في التربية التحضلللللللللليرية .2.6

والتي سععععتسععععمح للطفل بتجاوز الصعععععوبات  ،ةالفردية، عند الضععععرور التحضععععيرية هو تقديم المسععععاعدة 

 القول بأن من مهام التقويم في هذه المرحلةبنائه الشخصي لمعارفه. لذا، يمكن  ةوالعقبات ومواصل

حمل المربية على مالحظة األطفال ليس فقط من أجل تعيين مكتسعععععععباتهم والكشعععععععف عن  تتمثل في

نقائصهم بل كذلك للتعرف على طريقة استجابة كل طفل للوضعية التعلمية المقترحة وكيفية إنجازه 

 بات والعوائق التي تعترضهللمهمة أو حل المشكلة وكذا الطبيعة الخاصة للصعو 

تمثل الكفاءة اإلنتاجية جانبا هاما من العمل في فضاء التربية التحضيرية والتي :الكفاءة اإلنتاجية. 7

تتمثل أساسا في جملة من العمليات كالتخطيط والتنظيم والتسيير لألنشطة التعلمية المختلفة والزمن 

التدرجات والتوزيعات والوضعيات التعلمية. و بناء أدوات البيداغوجي وتصميم وسائل وأدوات العمل وبناء 

 .(2017) بوكردوس، التقويم المختلفة و استعمالها

 

 

 

 خال ة الفصل:        
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خعععععععععععالل هعععععععععععذا الفصعععععععععععل تطرقنعععععععععععا إلعععععععععععى الكفعععععععععععاءات المهنيعععععععععععة لمربعععععععععععي القسعععععععععععم التحضعععععععععععيري         

ريعععععععععععععة والتعععععععععععععي تتحقعععععععععععععق معععععععععععععن تكعععععععععععععوين منهجعععععععععععععي لعععععععععععععتمكن المربعععععععععععععي معععععععععععععن مطابقعععععععععععععة معارفعععععععععععععه النظ

ومكتسععععععععععباته إلععععععععععى مهععععععععععارات ميدانيععععععععععة تتجسععععععععععد فععععععععععي أداءه اليععععععععععومي، ومهاراتععععععععععه فععععععععععي التكيععععععععععف مععععععععععع 

في ميدان عمله.  دما يستج
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 تمهيد: 

تتطلععععععععععب الدراسععععععععععات فععععععععععي مجععععععععععال العلععععععععععوم اإلنسععععععععععانية واالجتماعيععععععععععة إلععععععععععى الجمععععععععععع بععععععععععين المجععععععععععال 

وات منهجيعععععععععة تعتبعععععععععر النظعععععععععري والتطبيقعععععععععي العععععععععذي سعععععععععنتعرض لعععععععععه فعععععععععي هعععععععععذا الفصعععععععععل وفعععععععععق خطععععععععع

 اساس الدراسة الميدانية وهي الدراسة االستطالعية تليها الدراسة األساسية.

 :  الدراسة االستطالعية أوال. 

هعععععععععععععي مرحلععععععععععععععة هاّمعععععععععععععة تسععععععععععععععبق الدراسععععععععععععععة االساسعععععععععععععية للبحععععععععععععععث، وتهعععععععععععععدف لمعاينععععععععععععععة الظععععععععععععععروف 

 المحيطة بميدان البحث.

 :. اهداف الدراسة االستطالعية1

 حديد اإلشكالية بدقة. استكشاف الميدان لت - 

 بناء األدوات والتأكد من خصائصها السيكومترية. -

 جمع المعطيات من الميدان.  -

 حصر الصعوبات التي تعترض الدراسة األساسية.  -

 :. مكان وزمان الدراسة االستطالعية2

:  أجريععععععععععت الدراسععععععععععة االسععععععععععتطالعية بعععععععععععدد مععععععععععن المععععععععععدارس االبتدائيععععععععععة التععععععععععي تضععععععععععم المكللللللللللان -أ

 ام التحضيرية و رياض األطفال الخاصة والتابعة للبلديات بوالية وهران.االقس

 .2019أجريت الدراسة االستطالعية خالل شهري أفريل و ماي الزمان:  -ب

 و كيفية اختيارها:الدراسة االستطالعية موا فات عينة . 3

ض : بععععععععععد الحصعععععععععول علعععععععععى قائمعععععععععة المعععععععععدارس العموميعععععععععة والخاصعععععععععة وريعععععععععااختيلللللللللار العينلللللللللة   -أ

العععععععععععذين تكونعععععععععععوا بمراكعععععععععععز والمعععععععععععربين  معععععععععععربييناألطفعععععععععععال بمختلعععععععععععف الصعععععععععععيغ ثعععععععععععم البحعععععععععععث ععععععععععععن ال
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التكعععععععععععوين والتعلعععععععععععيم المهنعععععععععععي والحاصعععععععععععلين علعععععععععععى شعععععععععععهادة تقنعععععععععععي سعععععععععععامي فعععععععععععي تربيعععععععععععة الطفولعععععععععععة 

، الخدمعععععععععععة كعععععععععععونين تكوينعععععععععععا أثنعععععععععععاءتأو المعلمعععععععععععين الم والمعععععععععععربين الصعععععععععععغيرة دون أي تكعععععععععععوين أخعععععععععععر

ول اوسنسععععععععععتعرض مواصععععععععععفات العينععععععععععة فععععععععععي الجععععععععععد ،ومربيععععععععععة امربيعععععععععع85تمكّنععععععععععا مععععععععععن االتصععععععععععال بععععععععععع

  :الموالية 

 : موا فات العينة حسب متغير الجنس -ب

 الجدول التالي: اويمثله

 توزيع أفراد العينة حسب الجنس:يمثل  02الجدول رقم 

 الذكور اإلنا  المجموع

85 
 العدد النسبة العدد النسبة

79% 67 21% 18 

يشعععععععععععععععكلون الفئعععععععععععععععة الغالبعععععععععععععععة ألفعععععععععععععععراد العينععععععععععععععععة معععععععععععععععن خعععععععععععععععالل الجعععععععععععععععدول نالحعععععععععععععععظ أن اإلنعععععععععععععععا  

 إجمالي العينة.   ربعاالستطالعية ويشكل الذكور حوالي 

  موا فات العينة حسب متغير الجنس في مقارنتأل بالعمر الزمني: -ج

 الجدول التالي: اويمثله
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 :عمر الزمنييمثل توزيع العينة حسب الجنس وال 03الجدول رقم 

 السن كورعدد الذ عدد اإلنا  النسبة

20% 15 00 20-30 

45% 30 08 31-40 

33% 21 07 41-50 

 51أكثر من  03 01 2%

 المجموع 85 100%

 

سععععععععععنة يشععععععععععكلون نصععععععععععف أفععععععععععراد  40مععععععععععن خععععععععععالل الجععععععععععدول نالحععععععععععظ أن المععععععععععربين أقععععععععععل مععععععععععن     

سعععععععععععنة، فيمعععععععععععا تشعععععععععععكل  50إلعععععععععععى  40العينعععععععععععة ويلعععععععععععيهم المربعععععععععععون العععععععععععذين تتعععععععععععراو  أعمعععععععععععارهم معععععععععععن 

سعععععععععنة النسعععععععععبة األقعععععععععل وهعععععععععي المجموععععععععععة التعععععععععي يغلعععععععععب  50نسعععععععععبة المعععععععععربين البعععععععععالغين أكثعععععععععر معععععععععن 

 عليها المربون الذكور.

 : حسب متغير المستوى التعليميتوزيع أفراد العينة   -د

 الجدول التالي:ويمثله 
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 يمثل توزيع أفراد العينة حسب المستوى التعليمي: 04الجدول رقم 

 المستوى  العدد النسبة

 النهائي 42 49%

 جامعي 26 31%

 ليسانس 13 15%

 ما بعد التدرج 04 5%

 المجموع 85 100%

     

فععععععععععععاع نسععععععععععععبة المععععععععععععربين الحاصععععععععععععلين علععععععععععععى مسععععععععععععتوى مععععععععععععن خععععععععععععالل الجععععععععععععدول نالحععععععععععععظ ارت        

تعليمعععععععععععععي نهعععععععععععععائي مقارنعععععععععععععة بالحاصعععععععععععععلين علعععععععععععععى معععععععععععععؤهالت علميعععععععععععععة عاليعععععععععععععة وخاصعععععععععععععة حعععععععععععععاملي 

 الشهادات الجامعية كالليسانس والماستر.

 توزيع العينة حسب الخ رة المهنية في التعليم التحضيري:  -ه

 الجدول التالي:ويمثله 
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 ب الخ رة المهنية في التعليم التحضيري:ي ين توزيع العينة حس 05الجدول رقم 

 السنوات العدد النسبة

 سنوات 1-5 29 34%

 سنة6-11 39 46%

 سنة 12-22 17 20%

 المجموع 85 100%

 6معععععععععععن خعععععععععععالل الجعععععععععععدول نالحعععععععععععظ أن غالبيعععععععععععة المعععععععععععربين تتعععععععععععراو  خبعععععععععععرتهم المهنيعععععععععععة معععععععععععابين      

 سنة وتتناقص النسبة بتزايد سنوات الخبرة المهنية. 11و

 :وزيع أفراد العينة حسب الوضعية المهنية اإلداريةت -و

 الجدول التالي:ويمثله 
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 يمثل توزيع أفراد العينة حسب الوضعية المهنية اإلدارية: 06الجدول رقم 

 الوضعية العدد النسبة

 المتعاقدين 25 30%

 المرسمين 12 14%

 اإلدماج المهنينظام متعاقدين في إطار ال 36 43%

 متقاعدينال 10 12%

 متربصينال 02 01%

 المجموع 85 100%

 

معععععععععععععن خعععععععععععععالل الجعععععععععععععدول نالحعععععععععععععظ أن ععععععععععععععدد المعععععععععععععربين المتعاقعععععععععععععدين فعععععععععععععي إطعععععععععععععار نظعععععععععععععام        

اإلدمععععععععععععععاج المهنععععععععععععععي بمختلععععععععععععععف صععععععععععععععيغه يفععععععععععععععوق عععععععععععععععدد المععععععععععععععربين المرسععععععععععععععمين و والمتقاعععععععععععععععدين 

 .%01والمتعاقدين مع المدارس الخاّصة وال تتعدى نسبة المتربصين 

 رنظععععععععععرا لمتطلبععععععععععات الهععععععععععدف مععععععععععن الدراسععععععععععة فقععععععععععد تععععععععععم اختيععععععععععاسللللللللللة االسللللللللللتطالعية: الدرا اةأد. 4

  مايلي:

هععععععععو مجموعععععععععة مععععععععن االسععععععععئلة المرتبععععععععة حععععععععول موضععععععععوع معععععععععين يععععععععتم االجبععععععععة عنهععععععععا   :االسللللللللتمارة

 من طرف أفراد العينة ولقد تم اعداد استمارة وفق المراحل التالية:

 :االستمارةالمراحل التي تم وفقها إعداد 
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 خعععععععععالل معععععععععن تمكننعععععععععا حيعععععععععث االسعععععععععتمارة بنعععععععععاء فعععععععععي األساسعععععععععية الخطعععععععععوة هعععععععععي: المقابللللللللللة -أ

 طععععععععععرف معععععععععن فيهعععععععععا العععععععععتحكم الواجعععععععععب المهنيععععععععععة الكفعععععععععاءات معععععععععن قائمعععععععععة ب ععععععععععداد المقابلعععععععععة

، جعععععععععرت هعععععععععذه المقابلعععععععععة معععععععععع ععععععععععدد معععععععععن فرعيعععععععععة مجعععععععععاالت علعععععععععى توزيعهعععععععععا وتعععععععععم المععععععععربين

 (. 02و  01المفتشين واالساتذة المكونين) انظر الملحق رقم 

 بقة: الدراسات السا  -ب

 واالسععععععععععتعانة النظععععععععععري  الجانععععععععععب فععععععععععي عنهععععععععععا المعبععععععععععر المجععععععععععاالت وفععععععععععق الفقععععععععععرات ركبععععععععععت

 (.2012)ومدور( 2010) زردة دراسة أهمها السابقة بالدراسات

 االستمارة في  ورتها األولية:

 :(03) أنظر الملحق رقم  ابعاد أساسية هي 3 تتضمن       

مسعععععععععععتهدفة والتعععععععععععي لهععععععععععا أهميعععععععععععة بالغعععععععععععة تنععععععععععاول المعلومعععععععععععات الشخصعععععععععععية للعينععععععععععة ال البعلللللللللللد األول:

 على نتائج البحث. 

 ضمن أسئلة حول نوع التكوين.تت البعد الثاني:

حيععععععععث تضععععععععم كععععععععل فقععععععععرة مهمععععععععة أو  ،ضععععععععمن أسععععععععئلة حععععععععول الكفععععععععاءات المهنيععععععععةتت البعللللللللد الثالللللللللث:

علععععععععى أدائهععععععععا وتطبيقهععععععععا مععععععععن كفععععععععاءة معينععععععععة، يعبععععععععر المربععععععععي عععععععععن مععععععععدى تحكمععععععععه فيهععععععععا وقدرتععععععععه 

 . ال اإلجابة بنعم أوخالل 

 مجاالت رئيسية هي: االستمارةويشمل 

 فقعععععععععععععرة  12وتضعععععععععععععم  العععععععععععععتحكم فعععععععععععععي المفعععععععععععععاهيم المتعلقعععععععععععععة بالمنهعععععععععععععاج والعععععععععععععدليل المنهجعععععععععععععي

 ب جابات مغلقة.

  ب جابات مغلقة. ةفقر  12وتضم  ،المعرفي النظري المجال 
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  ب جابات مغلقة. اتفقر  09 وتضم ،التخطيطمجال 

  جابات مغلقة.فقرات ب 08وتضم    ،تنظيم فضاءات القسمجال 

  فقرات ب جابات مغلقة. 09 ، وتضمالتواصل والتفاعلمجال 

  فقرة ب جابات مغلقة. 12تضم  ،التنفيذ البيداغوجيمجال 

  فقرة ب جابات مغلقة. 11تضم ات، دارة الصف وتنظيم التعلممجال 

  فقرات ب جابات مغلقة. 08 ، تضمتقويم نشاطات االطفالمجال 

 داة الدراسة:الخصائص السيكومترية أل. 5

أععععععععععد مععععععععن أجلعععععععععه وهعععععععععو هعععععععععو مععععععععا يؤكعععععععععد أنعععععععععه يقععععععععيس معععععععععا  االسعععععععععتمارةصععععععععدق   لللللللللد  األداة:  -أ

معععععععععن ناحيعععععععععة وضعععععععععو  التعععععععععي يجعععععععععب أن تععععععععدخل فعععععععععي التحليعععععععععل  عناصعععععععععرشععععععععمول االسعععععععععتمارة علعععععععععى ال

 اتبعنا الخطوات التالية: صدقالالفقرات، المفردات، ولقياس 

مللللللللن المحكمللللللللين  تللللللللم عللللللللرض االسللللللللتمارة علللللللللى مجموعللللللللة  قيللللللللاس  للللللللد  المحكمللللللللين: 

صععععععععععدق المحكمععععععععععين أو  لقيععععععععععاس ( الللللللللللذين سللللللللللجلو مالحظللللللللللاتهم و02أنظللللللللللر الملحللللللللللق رقللللللللللم 

( للحصععععععععععول علععععععععععى مؤشععععععععععر 1985االعتمععععععععععاد علععععععععععى معادلععععععععععة لوشععععععععععي ) متيععععععععععالصععععععععععدق الظععععععععععاهري 

  :المحكمين وفقا للمعادلة التالية اتفاق

ne   = عدد المحكمين الموافقين 

 NE = عدد المحكمين. 

 

 

 

CVR=(ne – NE/2)/( NE/2) 
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 تائج  د  المحكمينيوضح ن 08الجدول رقم 

 CRV البنود المجال

 11,4 12 التحكم في المفاهيم المتعلقة بالمنهاج والدليل المنهجي

 12 12 المعرفي النظري 

 09 09 التخطيط

 08 08 تنظيم فضاءات القسم

 8,6 9 التواصل والتفاعل

 12 12 التنفيذ البيداغوجي

 10 11 إدارة الصف وتنظيم التعلمات

 7,6 08 األطفالات تقويم نشاط

 78,6 81 المجموع

 0,97 صدق التحكيم

 

معععععععععععععن خعععععععععععععالل النتيجعععععععععععععة المتحصعععععععععععععل عليهعععععععععععععا نالحعععععععععععععظ أن مععععععععععععععدل صعععععععععععععدق المحكمعععععععععععععين مرتفعععععععععععععع 

بمعنعععععععععععى أن األداة صعععععععععععادقة فعععععععععععي محتواهعععععععععععا وفقراتهعععععععععععا مالئمعععععععععععة معععععععععععن حيعععععععععععث الصعععععععععععياغة الّلغويعععععععععععة، 
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نعععععععععععم او ال  تععععععععععم تغييععععععععععر بععععععععععدائل االجابععععععععععة الععععععععععى مالئمععععععععععة الفقععععععععععرة للبعععععععععععد وواضععععععععععحة فععععععععععي معناهععععععععععا

 .الذي يالئم بشكل افضل نياس الكفاءة 

للتأكععععععععد مععععععععن صععععععععحة أداة الدراسععععععععة تععععععععم حسععععععععاب صععععععععدق  الصللللللللد  بطريقللللللللة االتسللللللللا  الللللللللداخلي:

بععععععععععععين كععععععععععععل فقععععععععععععرة  (Pearson)االتسععععععععععععاق الععععععععععععداخلي للفقععععععععععععرات عععععععععععععن طريععععععععععععق معامععععععععععععل االرتبععععععععععععاط

والبععععععععععد الكلعععععععععي العععععععععذي تنتمعععععععععي إليعععععععععه ثعععععععععم حسعععععععععاب مععععععععععامالت االرتبعععععععععاط بعععععععععين درجعععععععععات كعععععععععل بععععععععععد 

 :التاليين المجموع الكلي لدرجات األداة، كما هو موضح في الجدولينو 

 .يوضح معامالت االرتباط بين كل فقرة والدرجة الكلية للبعد 09الجدول رقم 

 معامل اإلرتباط رقم الفقرة البعد

 

 

 

 

التحكم في المفاهيم المتعلقة بالمنهاج 

 والدليل المنهجي

01 0.996** 

02 0.996** 

03 0.996** 

04 0.996** 

05 0.871** 

06 0.996** 

07 0.996** 

08 0.996** 
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09 0.996** 

10 0.574** 

11 0.996** 

12 0.871** 

 المعرفي النظري 

13 0.867** 

14 0. 867** 

15 0. 867** 

16 0. 867** 

17 0.804** 

18 0.146 

19 0.265* 

20 0.782* 

21 0.674* 

22 0.218* 

23 0.218* 
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24 0.218* 

 التخطيط

25 0.966** 

26 0.966** 

27 0.966** 

28 / 

29 0.973** 

30 / 

31 0.883** 

32 / 

 تنظيم فضاءات القسم

33 1.000** 

34 1.000** 

35 1.000** 

36 1.000** 

37 1.000** 

38 1.000** 
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39 1.000** 

40 1.000** 

 لتفاعلالتواصل وا

41 0.189 

42 0.363 

43 0.668** 

44 / 

45 0.189 

46 0.492* 

47 0.668** 

48 / 

49 / 

 التنفيذ البيداغوجي

50 1.000** 

51 1.000** 

52 1.000** 

53 1.000** 
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54 1.000** 

55 / 

56 / 

57 / 

58 / 

59 / 

60 / 

61 / 

 إدارة الصف وتنظيم التعلمات

62 1.000** 

63 0.913** 

64 0.356 

65 0.777** 

66 0.917** 

67 0.913** 

68 0.917** 
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69 0.914** 

 

70 / 

71 0.247 

72 1.000** 

73 / 

 تقويم نشاطات االطفال

74 0.919** 

75 0.657** 

76 0.761** 

77 0.668** 

78 0.743** 

79 0.439* 

80 0.347 

81 0.928** 

 (0.01دالة عند) **

 .(0.05دالة عند) *
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 .يوضح معامالت اإلرتباط بين درجات كل بعد والمجموع الكلي لدرجات األداة  10الجدول رقم

 معامل اإلرتباط البعد

 **0.966 التحكم في المفاهيم المتعلقة بالمنهاج والدليل المنهجي

 **0.691 المعرفي النظري 

 **0.873 التخطيط

 **1.000 ضاءات القسمتنظيم ف

 *0.228 التواصل والتفاعل

 **0.924 التنفيذ البيداغوجي

 **0.944 إدارة الصف وتنظيم التعلمات

 **0.865 األطفالتقويم نشاطات 

 (0.01دالة عند) **

 (0.05دالة عند) *

يتضعععععععععععح معععععععععععن الجعععععععععععدول أن بعععععععععععع  مععععععععععععامالت االرتبعععععععععععاط بعععععععععععين الفقعععععععععععرات واألبععععععععععععاد التعععععععععععي        

( وبعضععععععععععها دالععععععععععة عنععععععععععد مسععععععععععتوى 0.01هععععععععععا دالععععععععععة إحصععععععععععائيا عنععععععععععد مسععععععععععتوى الداللععععععععععة )تنتمععععععععععي إلي

 ( فيما تم حذف الفقرات التالية لضعفها:0.05الداللة )
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 الفقرات المحذوفة في كل مجال من مجاالت المقياس. يوضح 11الجدول رقم

 الفقرات المحذوفة البعد

 12-11-10 المعرفي النظري 

 8-6-4 التخطيط

 9-8-5-4-2-1 فاعلالتواصل والت

 12إلى  6من التنفيذ البيداغوجي

 12-9-2 إدارة الصف وتنظيم التعلمات

 07 األطفالتقويم نشاطات 

 

الباحثععععععععععة بترتيععععععععععب درجععععععععععات أفععععععععععراد العينععععععععععة االسععععععععععتطالعية ترتيبعععععععععععا  تقامعععععععععع التمييللللللللللزي:الصللللللللللد  

تنازليععععععععا معععععععععن أعلععععععععى إلعععععععععى أدنعععععععععى درجععععععععة، ثعععععععععم تقسععععععععيمهم العععععععععى مجمعععععععععوعتين حسععععععععب درجعععععععععاتهم فعععععععععي 

مربيعععععععععا ومربيعععععععععة،  85معععععععععن افعععععععععراد العينعععععععععة المقعععععععععدرة بعععععععععع  ٪27مقيعععععععععاس وتشعععععععععكل المجموععععععععععة العليعععععععععا ال

 ونفس الشيء بالنسبة للمجموعة الدنيا فحصلنا على النتائج التالية:
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 يمثل معامل الصد  التمييزي لألداة. 12الجدول رقم

 نيمة)ت( (sigنيمة)
اإلنحراف 

 المعياري 

المتوسط 

 الحسابي
 الفقرات الفئة

0.000** 10.223 
الدرجات  العليا 2.000 0.000

 الدنيا 174 .1 0.0387 الكلية

 (0.01دالة عند) **

أصعععععععععغر معععععععععن مسعععععععععتوى الداللعععععععععة ممعععععععععا يعععععععععدل علعععععععععى  (sig)معععععععععن خعععععععععالل النتعععععععععائج يتضعععععععععح أن نيمعععععععععة

 صدق أداة الدراسة.

 ثبات األداة:

تعععععععم  يقصعععععععد بعععععععه معععععععدى إسعععععععتقرار الدرجعععععععة التعععععععي يحصعععععععل عليهعععععععا الفعععععععرد فعععععععي مقيعععععععاس حتعععععععى لعععععععو

تطبيقععععععععه أكثععععععععر مععععععععن مععععععععّرة علععععععععى نفععععععععس الفععععععععرد ومععععععععن أجععععععععل التحقععععععععق مععععععععن ثبععععععععات أداة الدراسععععععععة 

اعتمععععععععدنا علعععععععععى معامععععععععل الثبعععععععععات الفععععععععا كرونبعععععععععام وحصععععععععلنا علعععععععععى النتيجععععععععة الكليعععععععععة المقععععععععدرة بعععععععععع 

 وهي دليل على ثبات األداة. 0.887

وبنعععععععععععاء علعععععععععععى معععععععععععا سعععععععععععبق فععععععععععع ن أدلعععععععععععة الدراسعععععععععععة تصعععععععععععبح صعععععععععععالحة لالسعععععععععععتخدام فعععععععععععي الدراسعععععععععععة 

 األساسية.

 الدراسة األساسيةثانيا.

 المرحلة الثانية من الدراسة الميدانية تشتمل الدراسة األساسية وجاءت كما يلي:



 

91 
 

 منهج الدراسة األساسية:.1

لدراسععععععععععععععة وتحليععععععععععععععل أي موضععععععععععععععوع يجععععععععععععععب علععععععععععععععى الباحععععععععععععععث تطبيععععععععععععععق مععععععععععععععنهج يسععععععععععععععتجيب        

المعععععععععععؤدي إلععععععععععععى الكشععععععععععععف عععععععععععععن الحقيقععععععععععععة وهععععععععععععو وطبيععععععععععععة الموضععععععععععععوع فععععععععععععالمنهج هععععععععععععو الطريععععععععععععق 

يقعععععععععة المنطقيعععععععععة التعععععععععي يبلعععععععععغ الباحعععععععععث معععععععععن خاللهعععععععععا أهدافعععععععععه الدراسعععععععععية ولقعععععععععد اسعععععععععتعملنا فعععععععععي الطر 

المععععععععععنهج المقعععععععععارن وهعععععععععو الطريقععععععععععة أو العمليعععععععععة العقليعععععععععة التععععععععععي تقعععععععععوم بتحديععععععععععد  ةالدراسعععععععععة األساسعععععععععي

بحثنععععععععععععا هععععععععععععذا سععععععععععععتكون المقارنععععععععععععة  يأكثععععععععععععر وفععععععععععععأوجععععععععععععه الشععععععععععععبه واالخععععععععععععتالف بععععععععععععين حععععععععععععادثين أو 

وجععععععععععععود بععععععععععععين المععععععععععععربين الععععععععععععذين تلقععععععععععععوا تكععععععععععععوينين اعتياديععععععععععععة فععععععععععععنحن بصععععععععععععدد دراسععععععععععععة الفععععععععععععرق الم

 مهمة واحدة.  مختلفين ألداء

 حدود الدراسة األساسية:  .2

الععععععععى غايععععععععة شععععععععهر  شععععععععهر مععععععععاي مععععععععن: كععععععععان االنطععععععععالق فععععععععي إجععععععععراء الدراسععععععععة المجللللللللال الزمنللللللللي

علععععععععععععععى المحكمعععععععععععععين ونيعععععععععععععاس درجعععععععععععععة صععععععععععععععدقه  االسعععععععععععععتمارةععععععععععععععرض  ة، ب ععععععععععععععاد2019سعععععععععععععبتمبر 

ضعععععععععععععوء الدراسعععععععععععععات السععععععععععععععابقة ناقشعععععععععععععتها فععععععععععععععي وثباتعععععععععععععه بععععععععععععععدها تجميعععععععععععععع النتععععععععععععععائج وعرضعععععععععععععها وم

 .والفرضيات اإلجرائية

 عبععععععععععر موزعععععععععععة تحضععععععععععيرية أقسععععععععععام تضععععععععععم مؤسسععععععععععة 24 الدراسععععععععععة شععععععععععملت المجللللللللللال المكللللللللللاني:

 .وهران والية

 عينة الدراسة األساسية: .3

فععععععععي دراسععععععععتنا هععععععععذه ثععععععععم انتقععععععععاء عينععععععععة قصععععععععديه تماشععععععععيا مععععععععع موضععععععععوع الدراسععععععععة وكانععععععععت المراحععععععععل 

 العملية كالتالي:
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تمععععععععععع الدراسععععععععععة والمتمثععععععععععل فععععععععععي جميععععععععععع مقاطعععععععععععات واليععععععععععة وهععععععععععران بمدارسععععععععععها التععععععععععي تحديععععععععععد مج -

 مقاطعة. 12تضم أقساما تحضيرية وعددها 

 185ريععععععععععععععاض األطفععععععععععععععال بمختلععععععععععععععف الصععععععععععععععيغ التععععععععععععععي تضععععععععععععععم أقسععععععععععععععاما تحضععععععععععععععيرية وعععععععععععععععددها  -

 روضة.

ريعععععععععاض أطفععععععععععال تابععععععععععة للخععععععععععواص مععععععععععرخص لهعععععععععا مععععععععععن طععععععععععرف مديريعععععععععة النشععععععععععاط االجتمععععععععععاعي  -

 والتضامن.

 روضة.  35لديات عددها تابعة للب -

 رياض أطفال. 5شركات عمومية عددها  -

 روضة. 26جمعيات اجتماعية ودينية أو ثقافية عددها  -

 مدارس خاصة. 07المدارس الخاصة التي تضم أقساما تحضيرية  -

 خصائص عينة الدراسة األساسية:. 4

وينعععععععععععععا أثنعععععععععععععاء مربيععععععععععععا فعععععععععععععي التربيعععععععععععععة التحضععععععععععععيرية مكعععععععععععععونين تك 12شععععععععععععملت بعععععععععععععذلك العينعععععععععععععة      

 سنة.  51الى  25سنوات وتتراو  اعمارهم من  3الخدمة ال تقل خبرتهم عن 

ن علعععععععععععى يحاصعععععععععععل -مرافعععععععععععال–بمعهعععععععععععد التكعععععععععععوين والتعلعععععععععععيم المهنعععععععععععي والتمهعععععععععععين  امربيعععععععععععا مكونععععععععععع12

سععععععععنوات ال تقعععععععععل  3خبععععععععرتهم ععععععععععن شععععععععهادة تقنععععععععي سعععععععععامي فععععععععي تربيعععععععععة الطفولععععععععة الصععععععععغيرة ال تقعععععععععل 

 .مقر مقاطعة المدرسة االبتدائية سنة ويعملون في نفس 25أعمارهم عن 
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اختيععععععععار العينععععععععة جععععععععاء للحععععععععد مععععععععن العوامععععععععل الدخيلععععععععة التععععععععي قععععععععد تععععععععؤثر علععععععععى نتائجهععععععععا كعامععععععععل    

الراجعععععععععععع إلعععععععععععى ظعععععععععععروف  و عنعععععععععععد المربعععععععععععيضععععععععععععف الخبعععععععععععرة وعامعععععععععععل ععععععععععععدم االسعععععععععععتقرار المهنعععععععععععي 

 .العمل

تعععععععععععم اختيعععععععععععار المعععععععععععربين المسعععععععععععتقرين فعععععععععععي حيعععععععععععاتهم المهنيعععععععععععة معععععععععععن حيعععععععععععث تعععععععععععوفر الوسعععععععععععائل،      

سععععععععععععنوات  6عععععععععععععن  ألجععععععععععععر المالئععععععععععععم واالسععععععععععععتقرار فععععععععععععي نفععععععععععععس مكععععععععععععان العمععععععععععععل لمععععععععععععدة ال تقععععععععععععلوا

، إضععععععععععععافة إلععععععععععععى عامععععععععععععل السععععععععععععن فاغلععععععععععععب أفععععععععععععراد العينععععععععععععة سععععععععععععنوات فععععععععععععي القسععععععععععععم التحضععععععععععععيري 3و

 .سنة ال تتوفر فيهم جميع هذه الشروط 25البالغين اقل من 

 عرض خصائص العينة :.1.4

 لنوع:نسبة توزيع العينة حسب متغير ايمثل  13الجدول رقم 

 النوع العدد النسب المئوية

 الذكور 03 12,5

 اإلنا  21 87,5

 المجموع 24 100

وهععععععععععي نسععععععععععبة عاليععععععععععة مقارنععععععععععة  ٪87.5يتضععععععععععح مععععععععععن الجععععععععععدول أعععععععععععاله أن نسععععععععععبة اإلنععععععععععا  تبلععععععععععغ 

 .٪12.5بنسبة الذكور في عينة الدراسة األساسية والتي ال تتعدى 
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 ر المؤهل العلمي:نسبة توزيع العينة حسب متغييمثل 14الجدول رقم 

 السن العدد النسب المئوية

 ثانوي )نهائى( 8 33,3%

 جامعي 13 54,2%

 مابعد التدرج)ماستر( 3 12,5%

 المجموع 24 100%

نالحعععععععععظ مععععععععععن خععععععععععالل الجعععععععععدول ان اعلععععععععععى نسععععععععععبة معععععععععن المععععععععععربين هععععععععععم الحاصعععععععععلون علععععععععععى تأهيععععععععععل 

جعععععععععععععععامعي فيمعععععععععععععععا أضععععععععععععععععف نسععععععععععععععععبة هعععععععععععععععي للحاصعععععععععععععععلين علععععععععععععععععى شعععععععععععععععهادة ماسعععععععععععععععتر بمختلععععععععععععععععف 

 صات.التخص
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 .الوضعية المهنية ومكان ممارستها نسبة توزيع العينة حسبيمثل  15الجدول رقم 

 الوضعية المهنية العدد النسب المئوية

 أستاذ تعليم إبتدائي في مدرسة عمومية 11 4.2

 أستاذ تعليم إبتدائي في مدرسة خاصة 1 45.8

 ي معتمدمربي طفولة صغيرة في روضة خاصة تضم قسم تحضير  12 50

 المجموع 24 100

 

مععععععععععن خععععععععععالل الجععععععععععدول نالحععععععععععظ أن أفععععععععععراد المجمععععععععععوعتين يتسععععععععععاوون تقريبععععععععععا فععععععععععي عععععععععععدد العععععععععععاملين 

باألقسعععععععععععععام التحضعععععععععععععيرية سعععععععععععععواء الملحقعععععععععععععة بالمعععععععععععععدارس العموميعععععععععععععة أو تلعععععععععععععك المعتمعععععععععععععدة لصعععععععععععععالح 

 القطاع الخاص.

 في القسم التحضيري. الخ رة المهنية نسبة توزيع العينة حسببين  16الجدول رقم

 سنوات الخبرة العدد النسب المئوية

 سنوات 5أقل من  20 83.3

 سنوات 5أكثر من  4 16.7

 المجموع 24 100
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مععععععععن خععععععععالل الجععععععععدول المبععععععععين أعععععععععاله نالحععععععععظ أن نسععععععععبة المععععععععربين الععععععععذين لععععععععديهم خبععععععععرة تزيععععععععد عععععععععن 

 سنوات أقل بنسبة كبيرة من المربين الذين لديهم سنوات خبرة أقل. 5

الخععععععععععاص بقيععععععععععاس  االسععععععععععتمارة يهعععععععععع فللللللللللي الدراسللللللللللة األساسللللللللللية:أدوت جمللللللللللع ال يانللللللللللات  .4

العععععععععععذي  االسعععععععععععتمارةمجعععععععععععاالت الكفعععععععععععاءة المهنيعععععععععععة العععععععععععذي أجريعععععععععععت التععععععععععععديالت األساسعععععععععععية علعععععععععععى 

) انظعععععععععر الملحعععععععععق  اسعععععععععتعمل فعععععععععي الدراسعععععععععة األساسعععععععععية ليصعععععععععبح فعععععععععي صعععععععععورته النهائيعععععععععة كمعععععععععايلي

04 ): 

 :المعلومات الشخصية. البعد األول 

 :التكوين البعد الثاني 

  مجاالت الكفاءة المهنية وهي: الثالث:البعد 

فقعععععععععععععرة  12وتضعععععععععععععم  العععععععععععععتحكم فعععععععععععععي المفعععععععععععععاهيم المتعلقعععععععععععععة بالمنهعععععععععععععاج والعععععععععععععدليل المنهجعععععععععععععي .1

 ب جابات مغلقة.

 ب جابات مغلقة. ةفقر  12المعرفي النظري وتضم  .2

 ب جابات مغلقة. اتفقر  06وتضم التخطيط   .3

 فقرات ب جابات مغلقة. 08تنظيم فضاءات القسم  .4

 فقرات ب جابات مغلقة. 03ل التواصل والتفاع .5

 فقرة ب جابات مغلقة. 05تضم التنفيذ البيداغوجي  .6

 .فقرة ب جابات مغلقة 08تضم إدارة الصف وتنظيم التعلمات .7

 فقرات ب جابات مغلقة. 07تقويم نشاطات االطفال  .8
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لتحقيعععععععععق أهعععععععععداف الدراسعععععععععة آليلللللللللات المعالجلللللللللة اإلحصلللللللللائية فلللللللللي الدراسلللللللللة األساسلللللللللية: .5

الرزمععععععععععععة اإلحصععععععععععععائية للعلععععععععععععوم  برنععععععععععععامجها اعتمععععععععععععدت الباحثععععععععععععة علععععععععععععى واإلجابععععععععععععة علععععععععععععى تسععععععععععععا الت

 ،حيث تم استخدام األساليب اإلحصائية التالية:SPSS.20االجتماعية  

 .النسب المئوية للتعبير عن مواصفات العينة 

  معامععععععععععععععععل االرتبععععععععععععععععاط بيرسععععععععععععععععون لحسععععععععععععععععاب الصععععععععععععععععدق التالزمععععععععععععععععي واالتسععععععععععععععععاق الععععععععععععععععداخلي

 لالستبيان.

 ات االختبار.معادلة ألفا كرونبام لقياس ثب 

  اختبععععععععععار الفععععععععععروق )ت( لقيععععععععععاس فرضععععععععععيات الدراسععععععععععة بععععععععععين العينتععععععععععين )المكععععععععععونين بمعاهععععععععععد

التكعععععععععععععوين والتعلعععععععععععععيم المهنيعععععععععععععين والمكعععععععععععععونين أثنعععععععععععععاء الخدمعععععععععععععة فعععععععععععععي الكفعععععععععععععاءات المهنيعععععععععععععة 

 ومجاالته الفرعية.

 خال ة الفصل: 

يععععععععععععد ععععععععععععرض اجعععععععععععراءات الدراسعععععععععععة الميدانيعععععععععععة اول خطعععععععععععوة فعععععععععععي الجانعععععععععععب الميعععععععععععداني للحصعععععععععععول 

معععععععععععععارف اكثععععععععععععر دّقععععععععععععة و موضععععععععععععوعية ومسععععععععععععايرة لمععععععععععععا جععععععععععععاء فععععععععععععي الدراسععععععععععععات السععععععععععععابقة، علععععععععععععى 

اذ نععععععععود التعععععععععرف اذا مععععععععا كععععععععان هنععععععععا  فععععععععروق فععععععععي الكفععععععععاءة  تسععععععععتدعي الدراسععععععععة المععععععععنهج المقععععععععارن 

المهنيععععععععععععة بععععععععععععين المععععععععععععربيين المكععععععععععععونين اثنععععععععععععاء الخدمععععععععععععة والمكععععععععععععونين بمعاهععععععععععععد التكععععععععععععوين والتعلععععععععععععيم 

 المهنيين.

لبحععععععععععععععث وخصائصععععععععععععععها السععععععععععععععيكومترية فععععععععععععععي الدراسععععععععععععععة ثععععععععععععععم عرضععععععععععععععنا االداة المسععععععععععععععتخدمة فععععععععععععععي ا

 االستطالعية باالضافة الى التعرف على خطوات البحث وظروف تطبيقه.
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فععععععععععععععي الختععععععععععععععام تناولنععععععععععععععا اسععععععععععععععلوب المعالجععععععععععععععة االحصععععععععععععععائية المسععععععععععععععتعمل فععععععععععععععي تحليععععععععععععععل النتععععععععععععععائج 

  .المتوصل اليها

 

 



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عرض نتائج الدراسة: السادسالفصل   
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 تمهيد:

نتععععععععععععائج الدراسععععععععععععة األساسععععععععععععية عععععععععععععن طريععععععععععععق إجععععععععععععراء سعععععععععععنعرض خععععععععععععالل هععععععععععععذا الفصععععععععععععل           

وفقعععععععععععععا لمتغيعععععععععععععرات  SPSS.20باإلعتمعععععععععععععاد علعععععععععععععى نتعععععععععععععائج برنعععععععععععععامج  و المعالجعععععععععععععات اإلحصعععععععععععععائية

ت( فيمعععععععععععا يخعععععععععععص الفرضعععععععععععيات الجزئيعععععععععععة وكعععععععععععذا الفرضعععععععععععية العاّمعععععععععععة االدراسعععععععععععة بتطبيعععععععععععق إختبعععععععععععار)

 والتععععععععي تسعععععععععى علععععععععى التععععععععوالي إلععععععععى معرفععععععععة الفععععععععروق فععععععععي الكفععععععععاءة المهنيععععععععة بععععععععين مربععععععععي األقسععععععععام

المكععععععععععععععونين بمعاهعععععععععععععد التكععععععععععععععوين والتعلععععععععععععععيم المعععععععععععععربين و  ،التحضعععععععععععععيرية المكععععععععععععععونين أثنعععععععععععععاء الخدمععععععععععععععة

ومعرفعععععععععععة الفعععععععععععرق بيعععععععععععنهم فعععععععععععي كفعععععععععععاءة العععععععععععتحكم فعععععععععععي المفعععععععععععاهيم المتعلقعععععععععععة بالمنهعععععععععععاج  ،المهنيعععععععععععين

كععععععععععععذلك معرفععععععععععععة قععععععععععععدرتهم علععععععععععععى المعرفععععععععععععي النظري،و والععععععععععععدليل المنهجععععععععععععي للتربيععععععععععععة التحضععععععععععععيرية، 

التواصععععععععععععععل إلععععععععععععععى جانععععععععععععععب يم فضععععععععععععععاءات القسععععععععععععععم، تنظععععععععععععععو التخطععععععععععععععيط للوضعععععععععععععععيات التعليميععععععععععععععة، 

 تقويم نشاطات األطفال. ثم  اإلدارة الصفية،و التنفيذ البيداغوجي،  ووالتفاعل،

 عرض الفرضية الجزئية األولى:  -1

توجلللللللد فلللللللرو  فلللللللي الكفلللللللاءة المهنيلللللللة بلللللللين مربلللللللي األقسلللللللاي التحضللللللليرية  مضعععععععمونها:      

التعللللللللليم المهنيللللللللين فللللللللي مجللللللللال المكللللللللونين أثنللللللللاء الخدمللللللللة والمكللللللللونين بمعاهللللللللد التكللللللللوين و 

 التحكم في مفاهيم المنهج والدليل المنهجي للتربية التحضيرية.

  استخدام الوسائل االحصائية التالية:لمعالجة هذه الفرضية تم 

 اختبار)ات( لقياس الفرق بين عينتين مستقلتين.  -

 ويمثلها نتائج الجدول التالي:
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 الجزئية األولى ختبار ت( بالنسبة للفرضيةالنتائج االحصائية اليوضح  17الجدول رقم 

 التكرار الفئة
المتوسط 

 الحسابي

اإلنحراف 

 المعياري 
 ت(انيمة )

درجة 

 الحرية
 sigنيمة 

المكونون أثناء 

 الخدمة
12 11,83 0,38 

المكونون بمعاهد  0,00 22 36.53

التكوين والتعليم 

 المهنيين

12 0,66 0,98 

أصعععععععععععععغر مععععععععععععععن  sigحعععععععععععععظ أن نيمعععععععععععععة الداللعععععععععععععة اإلحصعععععععععععععائية معععععععععععععن خعععععععععععععالل الجعععععععععععععدول نال        

أي أنعععععععععععه  بهعععععععععععذا نعععععععععععرف  الفعععععععععععرض الصعععععععععععفري ونقبعععععععععععل فعععععععععععرض البحعععععععععععث (0,05) مسعععععععععععتوى الداللعععععععععععة

توجععععععععععععد فععععععععععععروق فععععععععععععي الكفععععععععععععاءة المهنيععععععععععععة بععععععععععععين مربععععععععععععي األقسععععععععععععام التحضععععععععععععيرية المكععععععععععععونين أثنععععععععععععاء 

األقسععععععععععععام  التعلععععععععععععيم المهنيععععععععععععين بحيععععععععععععث يععععععععععععتحكم مربععععععععععععيالخدمععععععععععععة والمكععععععععععععونين بمعاهععععععععععععد التكععععععععععععوين و 

تحضععععععععععيرية المكونععععععععععون أثنععععععععععاء الخدمععععععععععة فععععععععععي المفععععععععععاهيم المتعلقععععععععععة بالمنهععععععععععاج والععععععععععدليل المنهجععععععععععي ال

 أفضل من المربين المكونين بمعاهد التكوين والتعليم المهنيين .
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 الجزئية الثانية: النتائج االحصائية الختبار ت( بالنسبة للفرضيةعرض  -2

ي األقسلللللللاي التحضللللللليرية توجلللللللد فلللللللرو  فلللللللي الكفلللللللاءة المهنيلللللللة بلللللللين مربللللللل التعععععععي مضعععععععمونها: 

المكلللللللونين أثنلللللللاء الخدملللللللة والمكلللللللونين بمعاهلللللللد التكلللللللوين والتعلللللللليم المهنيلللللللين فلللللللي المجلللللللال 

 المعرفي النظري.

 استخدام الوسائل اإلحصائية التالية:لمعالجة هذه الفرضية تم 

 اختبار)ات( لقياس الفرق بين عينتين مستقلتين. -

 ويمثلها نتائج الجدول التالي: 

 الثانيةالجزئية  النتائج االحصائية الختبار ت( بالنسبة للفرضيةيوضح  18الجدول رقم 

 التكرار الفئة
المتوسط 

 الحسابي

اإلنحراف 

 المعياري 
 ت(انيمة )

درجة 

 الحرية
 sigنيمة 

المكونون أثناء 

 الخدمة
12 8,50 1.73 

3.67 22 0,001 
المكونون 

بمعاهد التكوين 

والتعليم 

 المهنيين

12 4.91 2.90 
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أصعععععععععععععغر مععععععععععععععن  sigمعععععععععععععن خعععععععععععععالل الجعععععععععععععدول نالحعععععععععععععظ أن نيمعععععععععععععة الداللعععععععععععععة اإلحصعععععععععععععائية         

أي أنعععععععععععه   البحعععععععععععث فعععععععععععرض ونقبعععععععععععل الصعععععععععععفري  الفعععععععععععرض نعععععععععععرف  بهعععععععععععذا (0,05مسعععععععععععتوى الداللعععععععععععة)

توجععععععععععععد فععععععععععععروق فععععععععععععي الكفععععععععععععاءة المهنيععععععععععععة بععععععععععععين مربععععععععععععي األقسععععععععععععام التحضععععععععععععيرية المكععععععععععععونين أثنععععععععععععاء 

األقسععععععععععععام  حيععععععععععععث يععععععععععععتحكم مربععععععععععععيالتعلععععععععععععيم المهنيععععععععععععين بالخدمععععععععععععة والمكععععععععععععونين بمعاهععععععععععععد التكععععععععععععوين و 

التحضعععععععععيرية المكونعععععععععون أثنعععععععععاء الخدمعععععععععة فعععععععععي المجعععععععععال المعرفعععععععععي النظعععععععععري أفضعععععععععل معععععععععن المعععععععععربين 

 المكونين بمعاهد التكوين والتعليم المهنيين .

 الجزئية الثالثة: النتائج االحصائية الختبار ت( بالنسبة للفرضيةعرض  -3

بلللللللي األقسلللللللاي التحضللللللليرية توجلللللللد فلللللللرو  فلللللللي الكفلللللللاءة المهنيلللللللة بلللللللين مر  التعععععععي مضعععععععمونها: 

المكللللللللونين أثنللللللللاء الخدمللللللللة والمكللللللللونين بمعاهللللللللد التكللللللللوين والتعللللللللليم المهنيللللللللين فللللللللي مجللللللللال 

 التخطي .

 لمعالجة هذه الفرضية تم استخدام الوسائل اإلحصائية التالية:

 اختبار)ات( لقياس الفرق بين عينتين مستقلتين. -

 ويمثلها نتائج الجدول التالي: 
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 الثالثةالجزئية  النتائج االحصائية الختبار ت( بالنسبة للفرضيةيوضح  19الجدول رقم 

 التكرار الفئة
المتوسط 

 الحسابي

اإلنحراف 

 المعياري 
 نيمة )ت(

درجة 

 الحرية
 sigنيمة 

المكونون أثناء 

 الخدمة
12 7,16 0.57 

المكونون  0,00 22 11.18

بمعاهد التكوين 

والتعليم 

 المهنيين

12 5,08 0.28 

أصعععععععععععععغر معععععععععععععن  sigمعععععععععععععن خعععععععععععععالل الجعععععععععععععدول نالحعععععععععععععظ أن نيمعععععععععععععة الداللعععععععععععععة اإلحصعععععععععععععائية          

أي أنعععععععععععه  البحعععععععععععث فعععععععععععرض ونقبعععععععععععل الصعععععععععععفري  الفعععععععععععرض نعععععععععععرف  بهعععععععععععذا (0,05) مسعععععععععععتوى الداللعععععععععععة

توجععععععععععععد فععععععععععععروق فععععععععععععي الكفععععععععععععاءة المهنيععععععععععععة بععععععععععععين مربععععععععععععي األقسععععععععععععام التحضععععععععععععيرية المكععععععععععععونين أثنععععععععععععاء 

األقسععععععععععععام  يععععععععععععث يععععععععععععتحكم مربععععععععععععيالتعلععععععععععععيم المهنيععععععععععععين بحالخدمععععععععععععة والمكععععععععععععونين بمعاهععععععععععععد التكععععععععععععوين و 

التحضعععععععععيرية المكونعععععععععون أثنعععععععععاء الخدمعععععععععة فعععععععععي مجعععععععععال التخطعععععععععيط أفضعععععععععل معععععععععن المعععععععععربين المكعععععععععونين 

 بمعاهد التكوين والتعليم المهنيين .
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 الجزئية الرابعة: النتائج االحصائية الختبار ت( بالنسبة للفرضيةعرض  -4

اي التحضللللللليرية توجلللللللد فلللللللرو  فلللللللي الكفلللللللاءة المهنيلللللللة بلللللللين مربلللللللي األقسللللللل التعععععععي مضعععععععمونها: 

المكللللللللونين أثنللللللللاء الخدمللللللللة والمكللللللللونين بمعاهللللللللد التكللللللللوين والتعللللللللليم المهنيللللللللين فللللللللي مجللللللللال 

 تنظيم فضاءات القسم.

 لمعالجة هذه الفرضية تم استخدام الوسائل اإلحصائية التالية: 

 اختبار)ات( لقياس الفرق بين عينتين مستقلتين. -

 ويمثلها نتائج الجدول التالي:

الجزئيلللللللة  النتلللللللائج االحصلللللللائية الختبلللللللار ت( بالنسلللللللبة للفرضلللللللية يوضلللللللح 20الجلللللللدول رقلللللللم 

 الرابعة

 التكرار الفئة
المتوسط 

 الحسابي

اإلنحراف 

 المعياري 
 ت(انيمة )

درجة 

 الحرية
 sigنيمة 

المكونون أثناء 

 الخدمة
12 5,58 0,67 

0.41 22 0,686 
المكونون 

بمعاهد التكوين 
12 5,14 1,24 
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والتعليم 

 المهنيين

اكبععععععععععععععر مععععععععععععععن  sigمععععععععععععععن خععععععععععععععالل الجععععععععععععععدول نالحععععععععععععععظ أن نيمععععععععععععععة الداللععععععععععععععة اإلحصععععععععععععععائية         

أي أنععععععععععه ال  البحععععععععععث فععععععععععرض نععععععععععرف و  الصععععععععععفري  الفععععععععععرض نقبععععععععععل بهععععععععععذا (0,05مسععععععععععتوى الداللععععععععععة)

توجععععععععععععد فععععععععععععروق فععععععععععععي الكفععععععععععععاءة المهنيععععععععععععة بععععععععععععين مربععععععععععععي األقسععععععععععععام التحضععععععععععععيرية المكععععععععععععونين أثنععععععععععععاء 

جععععععععععععال تنظععععععععععععيم فضععععععععععععاءات الخدمععععععععععععة والمكععععععععععععونين بمعاهععععععععععععد التكععععععععععععوين والتعلععععععععععععيم المهنيععععععععععععين فععععععععععععي م

 القسم .

 الجزئية الخامسة: النتائج االحصائية الختبار ت( بالنسبة للفرضيةعرض  -5

توجلللللللد فلللللللرو  فلللللللي الكفلللللللاءة المهنيلللللللة بلللللللين مربلللللللي األقسلللللللاي التحضللللللليرية  التعععععععي مضعععععععمونها: 

المكللللللللونين أثنللللللللاء الخدمللللللللة والمكللللللللونين بمعاهللللللللد التكللللللللوين والتعللللللللليم المهنيللللللللين فللللللللي مجللللللللال 

 التوا ل والتفاعل.

 الجة هذه الفرضية تم استخدام الوسائل اإلحصائية التالية: لمع

 اختبار)ات( لقياس الفرق بين عينتين مستقلتين. -

 ويمثلها نتائج الجدول التالي:
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 الخامسةالجزئية  النتائج االحصائية الختبار ت( بالنسبة للفرضيةيوضح  21الجدول رقم 

 التكرار الفئة
المتوسط 

 الحسابي

اإلنحراف 

 معياري ال
 ت(انيمة )

درجة 

 الحرية
 sigنيمة 

المكونون أثناء 

 الخدمة
12 7,66 0.65 

المكونون  0,059 22 1.99

بمعاهد التكوين 

والتعليم 

 المهنيين

12 7,16 0.57 

أكبععععععععععر مععععععععععن مسععععععععععتوى  sigمععععععععععن خععععععععععالل الجععععععععععدول نالحععععععععععظ أن نيمععععععععععة الداللععععععععععة اإلحصععععععععععائية        

أي أنعععععععععععه ال توجعععععععععععد  البحعععععععععععث فعععععععععععرض نعععععععععععرف و  الصعععععععععععفري  الفعععععععععععرض نقبعععععععععععل بهعععععععععععذا (0,05الداللعععععععععععة)

فعععععععععععروق فعععععععععععي الكفعععععععععععاءة المهنيعععععععععععة بعععععععععععين مربعععععععععععي األقسعععععععععععام التحضعععععععععععيرية المكعععععععععععونين أثنعععععععععععاء الخدمعععععععععععة 

 والمكونين بمعاهد التكوين والتعليم المهنيين.

 

 الجزئية السادسة:  النتائج االحصائية الختبار ت( بالنسبة للفرضيةعرض  -6
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نيلللللللة بلللللللين مربلللللللي األقسلللللللاي التحضللللللليرية توجلللللللد فلللللللرو  فلللللللي الكفلللللللاءة المهالتعععععععي مضعععععععمونها: 

المكللللللللونين أثنللللللللاء الخدمللللللللة والمكللللللللونين بمعاهللللللللد التكللللللللوين والتعللللللللليم المهنيللللللللين فللللللللي مجللللللللال 

 التنفيذ ال يدا وجي.

 استخدام الوسائل اإلحصائية التالية:لمعالجة هذه الفرضية تم 

 اختبار)ات( لقياس الفرق بين عينتين مستقلتين. -

 ويمثلها نتائج الجدول التالي: 

 السادسةالجزئية  النتائج االحصائية الختبار ت( بالنسبة للفرضيةيوضح  22الجدول رقم 

 التكرار الفئة
المتوسط 

 الحسابي

اإلنحراف 

 المعياري 
 نيمة )ت(

درجة 

 الحرية
 sigنيمة 

المكونون أثناء 

 الخدمة
12 9.00 1.95 

المكونون  0,001 22 3.97

بمعاهد التكوين 

والتعليم 

 المهنيين

12 6.08 1.62 

أصعععععععععععععغر معععععععععععععن  sigمعععععععععععععن خعععععععععععععالل الجعععععععععععععدول نالحعععععععععععععظ أن نيمعععععععععععععة الداللعععععععععععععة اإلحصعععععععععععععائية          

أي أنعععععععععععه   البحعععععععععععث فعععععععععععرض ونقبعععععععععععل الصعععععععععععفري  الفعععععععععععرض نعععععععععععرف  بهعععععععععععذا (0,05مسعععععععععععتوى الداللعععععععععععة)

توجععععععععععععد فععععععععععععروق فععععععععععععي الكفععععععععععععاءة المهنيععععععععععععة بععععععععععععين مربععععععععععععي األقسععععععععععععام التحضععععععععععععيرية المكععععععععععععونين أثنععععععععععععاء 
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األقسععععععععععععام  بحيععععععععععععث يععععععععععععتحكم مربععععععععععععييم المهنيععععععععععععين الخدمععععععععععععة والمكععععععععععععونين بمعاهععععععععععععد التكععععععععععععوين والتعلعععععععععععع

التحضعععععععععيرية المكونعععععععععون أثنعععععععععاء الخدمعععععععععة فعععععععععي مجعععععععععال التنفيعععععععععذ البيعععععععععداغوجي أفضعععععععععل معععععععععن المعععععععععربين 

 المكونين بمعاهد التكوين والتعليم المهنيين .

 

 الجزئية السابعة: النتائج االحصائية الختبار ت( بالنسبة للفرضيةعرض  -7

ة المهنيلللللللة بلللللللين مربلللللللي األقسلللللللاي التحضللللللليرية توجلللللللد فلللللللرو  فلللللللي الكفلللللللاءالتعععععععي مضعععععععمونها:  

المكلللللللللونين أثنلللللللللاء الخدملللللللللة والمكلللللللللونين بمعاهلللللللللد التكلللللللللوين والتعلللللللللليم المهنيلللللللللين فلللللللللي إدارة 

 الّص  وتنظيم التعلمات.

 استخدام الوسائل اإلحصائية التالية:لمعالجة هذه الفرضية تم 

 اختبار)ات( لقياس الفرق بين عينتين مستقلتين. -

 التالي: ثلها نتائج الجدولويم

 السابعةالجزئية  النتائج االحصائية الختبار ت( بالنسبة للفرضيةيوضح  23الجدول رقم 

 التكرار الفئة
المتوسط 

 الحسابي

اإلنحراف 

 المعياري 
 ت(انيمة )

درجة 

 الحرية
 sigنيمة 

المكونون أثناء 

 الخدمة
12 8,83 0,39 10,48 22 0,00 
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المكونون 

بمعاهد التكوين 

والتعليم 

 نيينالمه

12 7,16 0,39 

أصعععععععععععععغر معععععععععععععن  sigمعععععععععععععن خعععععععععععععالل الجعععععععععععععدول نالحعععععععععععععظ أن نيمعععععععععععععة الداللعععععععععععععة اإلحصعععععععععععععائية          

أي أنعععععععععععه  البحعععععععععععث فعععععععععععرض ونقبعععععععععععل الصعععععععععععفري  الفعععععععععععرض نعععععععععععرف  بهعععععععععععذا (0,05مسعععععععععععتوى الداللعععععععععععة)

توجععععععععععععد فععععععععععععروق فععععععععععععي الكفععععععععععععاءة المهنيععععععععععععة بععععععععععععين مربععععععععععععي األقسععععععععععععام التحضععععععععععععيرية المكععععععععععععونين أثنععععععععععععاء 

األقسععععععععععععام  التعلععععععععععععيم المهنيععععععععععععين بحيععععععععععععث يععععععععععععتحكم مربععععععععععععيين و الخدمععععععععععععة والمكععععععععععععونين بمعاهععععععععععععد التكععععععععععععو 

التحضععععععععععيرية المكونععععععععععون أثنععععععععععاء الخدمععععععععععة فععععععععععي مجععععععععععال إدارة الّصععععععععععف وتنظععععععععععيم التعلمععععععععععات أفضععععععععععل 

 من المربين المكونين بمعاهد التكوين والتعليم المهنيين .

 الجزئية الثامنة:  النتائج االحصائية الختبار ت( بالنسبة للفرضيةعرض  -8

جلللللللد فلللللللرو  فلللللللي الكفلللللللاءة المهنيلللللللة بلللللللين مربلللللللي األقسلللللللاي التحضللللللليرية تو  التعععععععي مضعععععععمونها:

المكللللللللونين أثنللللللللاء الخدمللللللللة والمكللللللللونين بمعاهللللللللد التكللللللللوين والتعللللللللليم المهنيللللللللين فللللللللي تقللللللللويم 

 نشامات األمفال.

 استخدام الوسائل االحصائية التالية:لمعالجة هذه الفرضية تم 

 اختبار)ات( لقياس الفرق بين عينتين مستقلتين. -

 تائج الجدول التالي:ويمثلها ن 
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 الثامنةالجزئية  النتائج االحصائية الختبار ت( بالنسبة للفرضيةيوضح  24الجدول رقم 

 التكرار الفئة
المتوسط 

 الحسابي

اإلنحراف 

 المعياري 
 sigنيمة  درجة الحرية نيمة )ت(

المكونون أثناء 

 الخدمة
12 7.33 4.20 

المكونون بمعاهد  0.00 22 4.37

ن والتعليم التكوي

 المهنيين

12 1.66 1.55 

أصععععععععععععععغر معععععععععععععععن  sigمععععععععععععععن خععععععععععععععالل الجععععععععععععععدول نالحععععععععععععععظ أن نيمععععععععععععععة الداللععععععععععععععة اإلحصععععععععععععععائية       

أي أنعععععععععععه البحعععععععععععث  فعععععععععععرض ونقبعععععععععععل الصعععععععععععفري  الفعععععععععععرض نعععععععععععرف  بهعععععععععععذا  (0,05مسعععععععععععتوى الداللعععععععععععة)

توجععععععععععععد فععععععععععععروق فععععععععععععي الكفععععععععععععاءة المهنيععععععععععععة بععععععععععععين مربععععععععععععي األقسععععععععععععام التحضععععععععععععيرية المكععععععععععععونين أثنععععععععععععاء 

األقسععععععععععععام  التعلععععععععععععيم المهنيععععععععععععين بحيععععععععععععث يععععععععععععتحكم مربععععععععععععيبمعاهععععععععععععد التكععععععععععععوين و  الخدمععععععععععععة والمكععععععععععععونين
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التحضععععععععععيرية المكونععععععععععون أثنععععععععععاء الخدمععععععععععة فععععععععععي مجععععععععععال تقععععععععععويم نشععععععععععاطات األطفععععععععععال أفضععععععععععل مععععععععععن 

 المربين المكونين بمعاهد التكوين والتعليم المهنيين .

 

 العامة: النتائج االحصائية الختبار ت( بالنسبة للفرضيةعرض  -9

فلللللللر  فلللللللي الكفلللللللاءات المهنيلللللللة بلللللللين مربلللللللي األقسلللللللاي التحضللللللليرية  يوجلللللللدالتعععععععي مضعععععععمونها:  

 المكونين أثناء الخدمة والمكونين بمعاهد التكوين والتعليم المهنيين.

 استخدام الوسائل االحصائية التالية:لمعالجة هذه الفرضية تم 

 اختبار)ات( لقياس الفرق بين عينتين مستقلتين. -

 ويمثلها نتائج الجدول التالي: 

 العاّمة النتائج االحصائية الختبار ت( بالنسبة للفرضيةيوضح  25رقم  الجدول

 التكرار الفئة
المتوسط 

 الحسابي

اإلنحراف 

 المعياري 
 نيمة )ت(

درجة 

 الحرية
 sigنيمة 

المكونون أثناء 

 الخدمة
12 65.91 6.45 

المكونون  0,00 22 10.52

بمعاهد التكوين 

 والتعليم المهنيين

12 38.16 6.46 
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أصعععععععععععععغر مععععععععععععععن  sigمعععععععععععععن خعععععععععععععالل الجعععععععععععععدول نالحعععععععععععععظ أن نيمعععععععععععععة الداللعععععععععععععة اإلحصعععععععععععععائية         

أي أنعععععععععععه  البحعععععععععععث فعععععععععععرض ونقبعععععععععععل الصعععععععععععفري  الفعععععععععععرض نعععععععععععرف  بهعععععععععععذا (0,05مسعععععععععععتوى الداللعععععععععععة)

توجععععععععععععد فععععععععععععروق فععععععععععععي الكفععععععععععععاءة المهنيععععععععععععة بععععععععععععين مربععععععععععععي األقسععععععععععععام التحضععععععععععععيرية المكععععععععععععونين أثنععععععععععععاء 

يععععععععععععععث أن الكفععععععععععععععاءة المهنيععععععععععععععة الخدمععععععععععععععة والمكععععععععععععععونين بمعاهععععععععععععععد التكععععععععععععععوين والتعلععععععععععععععيم المهنيععععععععععععععين بح

لمربيععععععععععععي األقسععععععععععععام التحضععععععععععععيرية المكععععععععععععونين أثنععععععععععععاء الخدمععععععععععععة أفضععععععععععععل مععععععععععععن المععععععععععععربين المكععععععععععععونين 

 بمعاهد التكوين والتعليم المهنيين .

 

 خال ة الفصل:

 بعد المعالجة اإلحصائية للنتائج تحصلنا على النتائج التالية :

خدمة والمكونين بمعهد التكوين المهني يوجد فرق في الكفاءة المهنية للمربين المكونين أثناء ال .1

هذا الفرق في مجاالت التحكم في المفاهيم المتعلقة بالمنهاج والدليل المنهجي يكمن والتمهين، و 

دارة الصف وتنظيم باإلضافة إلى  ،التنفيذ البيداغوجيو التخطيط، كذلك والمجال المعرفي النظري، 

 تقويم نشاطات األطفال. و،التعليمات

فروق في الكفاءة المهنية للمربين المكونين أثناء الخدمة والمكونين بمعهد التكوين المهني ال توجد  .2

 والتمهين، في مجاالت التواصل والتفاعل وتنظيم النشاطات الّصفية.

مهمعععععععععععا كانعععععععععععت النتعععععععععععائج فهعععععععععععي مرتبطعععععععععععة بحعععععععععععدود البحعععععععععععث الحعععععععععععالي و خصعععععععععععائص عينتعععععععععععه       

تعععععععععائج وفعععععععععق الدراسعععععععععات السعععععععععابقة المتععععععععععوفرة المقصعععععععععودة.و فعععععععععي الفصعععععععععل القعععععععععادم سعععععععععنناق  هععععععععععذه الن

لدينا. 



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 على مناقشة نتائج الدراسة: السابع الفصل
 ضوء الفرضيات
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 تمهيد:

يشعععععععععععععغل فكعععععععععععععر الباحعععععععععععععث دائمعععععععععععععا، معععععععععععععدى تحقعععععععععععععق الفرضعععععععععععععيات  التعععععععععععععي وضععععععععععععععها والتعععععععععععععي        

أصععععععععععععبحت موضععععععععععععوع بحثععععععععععععه، التععععععععععععي ال يمكععععععععععععن أن تصععععععععععععبح حقععععععععععععائق إال بعععععععععععععد اجتيععععععععععععاز مرحلععععععععععععة 

وهعععععععععذا مععععععععععا تناولنععععععععععاه  لععععععععععه فععععععععععي الفصععععععععععل  اختبارهعععععععععا مععععععععععن خععععععععععالل الععععععععععدالئل اإلحصععععععععععائية والبيانيععععععععععة،

السعععععععععععابق، أمعععععععععععا فعععععععععععي هععععععععععععذا الفصعععععععععععل  فسعععععععععععنعمل علعععععععععععى تفسععععععععععععير مضعععععععععععامين نتعععععععععععائج اإلختبععععععععععععارات 

للفرضعععععععععععيات التعععععععععععي وضععععععععععععناها، وربطهعععععععععععا بالدراسعععععععععععات السعععععععععععابقة المتعععععععععععوفرة لعععععععععععدينا وفقعععععععععععا لمتغيعععععععععععرات 

 البحث ومفاهيمه.

أوالا: توجللللللللللد فللللللللللرو  فللللللللللي الكفللللللللللاءة المهنيللللللللللة بللللللللللين مربللللللللللي األقسللللللللللاي التحضلللللللللليرية 

مكللللللللونين أثنللللللللاء الخدمللللللللة والمكللللللللونين بمعاهللللللللد التكللللللللوين والتعللللللللليم المهنيللللللللين فللللللللي مجللللللللال ال

 التحكم في مفاهيم المنهج والدليل المنهجي للتربية التحضيرية. 

 ( 17النتععععععععععععععائج المتحصععععععععععععععل عليهععععععععععععععا والموضععععععععععععععحة فععععععععععععععي الجععععععععععععععدول رقععععععععععععععم ) مععععععععععععععن خععععععععععععععالل  -    

( 0,05لععععععععععة)أصععععععععععغر مععععععععععن مسععععععععععتوى الدال sigنيمععععععععععة الداللععععععععععة اإلحصععععععععععائية حيععععععععععث حصععععععععععلنا علععععععععععى 

أنعععععععععععه توجعععععععععععد فعععععععععععروق فعععععععععععي الكفعععععععععععاءة المهنيعععععععععععة بعععععععععععين مربعععععععععععي األقسعععععععععععام التحضعععععععععععيرية  ممعععععععععععا يؤكعععععععععععد

المكعععععععععععونين أثنعععععععععععاء الخدمعععععععععععة والمكعععععععععععونين بمعاهعععععععععععد التكعععععععععععوين والتعلعععععععععععيم المهنيعععععععععععين بحيعععععععععععث يعععععععععععتحكم 

األقسععععععععععععام التحضععععععععععععيرية المكونععععععععععععون أثنععععععععععععاء الخدمععععععععععععة فععععععععععععي المفععععععععععععاهيم المتعلقععععععععععععة بالمنهععععععععععععاج  يمربعععععععععععع

 مربين المكونين بمعاهد التكوين والتعليم المهنيين .والدليل المنهجي أفضل من ال

أن المععععععععععععربين المكععععععععععععونين بمعاهععععععععععععد التكععععععععععععوين والتعلععععععععععععيم المهنيععععععععععععين ال يتطرقععععععععععععون ، ر ذلععععععععععععك يفسععععععععععععوت

 2012للمنهعععععععععععاج والعععععععععععدليل المنهجعععععععععععي للتربيعععععععععععة التحضعععععععععععيرية وهعععععععععععذا معععععععععععا أكدتعععععععععععه دراسعععععععععععة معععععععععععدور )
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فعععععععععي  2005ذ  سعععععععععنة ( التعععععععععي توصعععععععععلت إلعععععععععى أن بعععععععععرامج تكعععععععععوين المعععععععععربيين لعععععععععم تراجعععععععععع منععععععععع216:

،بالتعععععععععععععععالي ععععععععععععععععدم 2008ضعععععععععععععععوء التععععععععععععععععديالت التعععععععععععععععي أحعععععععععععععععدثتها وزارة التربيعععععععععععععععة الوطنيعععععععععععععععة فعععععععععععععععي 

 الطفولة مربية من المطلوبة الجديدة األدوار و، دافععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععلألهتضععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععمين البرنعععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععامج 

 .لرياضاألطفا في المطور المنهج لظ في األولى

 ت( التععععععععععععععععععععععي إقترحعععععععععععععععععععععع2009صاليصا ) رانياالباحثععععععععععععععععععععععة  دراسةووافقععععععععععععععععععععععت هععععععععععععععععععععععذه النتيجععععععععععععععععععععععة  

إسععععععععععتراتيجية لتطععععععععععوير أهععععععععععداف تكععععععععععوين مربععععععععععي الطفولععععععععععة الصععععععععععغيرة وفععععععععععق التطععععععععععورات والتوجهععععععععععات 

 (.215ص  ،التربوية الحديثة )أورد في مدور

أشعععععععععععععارت إلعععععععععععععى أن هعععععععععععععذا المجعععععععععععععال  التعععععععععععععي  (138ص  ،2012زردة ) الباحثعععععععععععععة كعععععععععععععذلك دراسعععععععععععععة

يحتعععععععععععععل مرتبعععععععععععععة أخيعععععععععععععرة فعععععععععععععي مجعععععععععععععال حاجعععععععععععععات التكعععععععععععععوين لعععععععععععععدى مربعععععععععععععي القسعععععععععععععم التحضعععععععععععععيري 

 ثيرا من خالل الدورات التكوينية .ومستهلك ك

هعععععععععذه النتيجعععععععععة جعععععععععاء تقريعععععععععر الملتقععععععععى الجهعععععععععوي حعععععععععول تحويعععععععععل معلعععععععععم االبتعععععععععدائي علععععععععى عكعععععععععس  -

ي إن منشعععععععععععععأ القصعععععععععععععور لعععععععععععععدى مربععععععععععععع :( والعععععععععععععذي جعععععععععععععاء فعععععععععععععي نصعععععععععععععه2009إلعععععععععععععى التحضعععععععععععععيري )

معععععععععا يجعععععععععده معلعععععععععم القسعععععععععم االبتعععععععععدائي معععععععععن دععععععععععم فعععععععععي مجعععععععععال التربيعععععععععة التحضعععععععععيرية معععععععععرتبط بفقعععععععععد 

 ت والكتب ...و شراف المفت  و رشاده.السندات والمذكرا

القسععععععععععععم التحضععععععععععععيري  دراسععععععععععععات السععععععععععععابقة توصععععععععععععلنا إلععععععععععععى أن مربععععععععععععيبمقارنععععععععععععة نتائجنععععععععععععا مععععععععععععع ال -

أعلعععععععععععى كفعععععععععععاءة مععععععععععععن المعععععععععععربين المكعععععععععععونين بمعاهععععععععععععد التكعععععععععععوين والتعلعععععععععععيم المهنيععععععععععععين فعععععععععععي مجععععععععععععال 

الععععععععععتحكم بمفعععععععععععاهيم الععععععععععدليل المنهجعععععععععععي ومنهعععععععععععاج التربيععععععععععة التحضعععععععععععيرية، حيععععععععععث أن تواجعععععععععععدهم فعععععععععععي 

حعععععععععععيط المدرسعععععععععععي و شعععععععععععراف مديريعععععععععععة التربيععععععععععععة الوطنيعععععععععععة علعععععععععععى تكعععععععععععوينهم يجعلهعععععععععععم يطععععععععععععورون الم

 مهارتهم في هذا المجال. 
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توجععععععععد فععععععععروق فععععععععي الكفععععععععاءة " أنععععععععه وبنععععععععاء  علععععععععى هععععععععذه النتععععععععائج تتحععععععععق فرضععععععععيتنا التععععععععي مضععععععععمونها

المهنيععععععععععععة بععععععععععععين مربععععععععععععي األقسععععععععععععام التحضععععععععععععيرية المكععععععععععععونين أثنععععععععععععاء الخدمععععععععععععة والمكععععععععععععونين بمعاهععععععععععععد 

م المهنيعععععععععععين فعععععععععععي مجعععععععععععال العععععععععععتحكم فعععععععععععي مفعععععععععععاهيم المعععععععععععنهج والعععععععععععدليل المنهجعععععععععععي التكعععععععععععوين والتعلعععععععععععي

 للتربية التحضيرية".

توجلللللللد فلللللللرو  فلللللللي الكفلللللللاءة المهنيلللللللة بلللللللين مربلللللللي األقسلللللللاي التحضللللللليرية المكلللللللونين  :ثانيلللللللاا 

أثنلللللللاء الخدمللللللللة والمكللللللللونين بمعاهللللللللد التكللللللللوين والتعلللللللليم المهنيللللللللين فللللللللي المجللللللللال المعرفللللللللي 

 النظري.

أن حيععععععععععث  ( 18حصععععععععععل عليهععععععععععا والموضععععععععععحة فععععععععععي الجععععععععععدول رقععععععععععم )النتععععععععععائج المت مععععععععععن خععععععععععالل -

أنعععععععععه توجعععععععععد  ممعععععععععا يؤكعععععععععد( 0,05أصعععععععععغر معععععععععن مسعععععععععتوى الداللعععععععععة) sigنيمعععععععععة الداللعععععععععة اإلحصعععععععععائية 

فعععععععععععروق فعععععععععععي الكفعععععععععععاءة المهنيعععععععععععة بعععععععععععين مربعععععععععععي األقسعععععععععععام التحضعععععععععععيرية المكعععععععععععونين أثنعععععععععععاء الخدمعععععععععععة 

ام التحضععععععععععيرية األقسعععععععععع بحيععععععععععث يععععععععععتحكم مربععععععععععي والمكععععععععععونين بمعاهععععععععععد التكععععععععععوين والتعلععععععععععيم المهنيععععععععععين

المكونععععععععععون أثنععععععععععاء الخدمععععععععععة فععععععععععي المجععععععععععال المعرفععععععععععي النظععععععععععري أفضععععععععععل مععععععععععن المععععععععععربين المكععععععععععونين 

 بمعاهد التكوين والتعليم المهنيين .

( التععععععععي خلصععععععععت نتائجهععععععععا 110ص  ،2015زيتععععععععوني ) الباحثوافقنععععععععا فععععععععي النتععععععععائج دراسععععععععة         

لععععععععة االبتدائيععععععععة فععععععععي جميععععععععع حأن التكععععععععوين أثنععععععععاء الخدمععععععععة يععععععععؤثر إيجابيععععععععا علععععععععى كفععععععععاءات معلععععععععم المر 

( خلصعععععععععت إلعععععععععى أن المكعععععععععونين فعععععععععي معاهعععععععععد 219ص  ،2012وفعععععععععي دراسعععععععععة معععععععععدور )المجعععععععععاالت 

التكععععوين المهنععععي والتمهععععين المتخصصععععين فععععي مجععععال علعععععم الععععنفس وعلععععوم التربيععععة يعملععععون فععععي إطعععععار 

 طريق عن سععععععععععععون ويدر الكبار تدريب مهاراتعقععععععععععععود التشععععععععععععغيل ويفتقععععععععععععرون إلععععععععععععى الخبععععععععععععرة  فععععععععععععي 
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نظعععععععري بميعععععععدان ريعععععععاض األطفعععععععال  وأ أو التقليعععععععد وغيعععععععر قعععععععادرين علعععععععى ربعععععععط معععععععا هعععععععخطوال المحاولة

 وفاقد الشيء ال يعطيه.

والتععععععععععععععععععععععي  ( 136ص  ،2012زردة )الباحثععععععععععععععععععععععة  دراسععععععععععععععععععععععة  تهععععععععععععععععععععععذا جععععععععععععععععععععععاء ا لخالفعععععععععععععععععععععع      

أن المععععععععععربين المكونععععععععععون بالمعاهععععععععععد والملتحقععععععععععون مباشععععععععععرة لععععععععععم يتلقععععععععععوا تكوينععععععععععا فععععععععععي خلصععععععععععت إلععععععععععى 

 لة المبكرة.األسس النظرية والنفسية للطفو 

بمقارنععععععععععععععععة نتائجنععععععععععععععععا مععععععععععععععععع الدراسععععععععععععععععات السععععععععععععععععابقة توصععععععععععععععععلنا إلععععععععععععععععى أن مربععععععععععععععععي القسععععععععععععععععم         

التحضعععععععععيري أعلعععععععععى كفععععععععععاءة معععععععععن المعععععععععربين المكععععععععععونين بمعاهعععععععععد التكعععععععععوين والتعلععععععععععيم المهنيعععععععععين فععععععععععي 

المجععععععععععال المعرفععععععععععي النظععععععععععري، ونفسععععععععععر هععععععععععذا بععععععععععأن المععععععععععربين المكععععععععععونين أثنععععععععععاء الخدمععععععععععة يعتمععععععععععدون 

معي فعععععععععععععي تخصصعععععععععععععات علعععععععععععععم العععععععععععععنفس والتربيعععععععععععععة أو علعععععععععععععم علعععععععععععععى تكعععععععععععععوينهم األساسعععععععععععععي الجعععععععععععععا

 اإلجتماع التربوي، وأن التكوين أثناء الخدمة هو إمتداد للتكوين األولي. 

توجععععععععد فععععععععروق فععععععععي الكفععععععععاءة " أنععععععععه وبنععععععععاء  علععععععععى هععععععععذه النتععععععععائج تتحععععععععق فرضععععععععيتنا التععععععععي مضععععععععمونها

هععععععععععععد المهنيععععععععععععة بععععععععععععين مربععععععععععععي األقسععععععععععععام التحضععععععععععععيرية المكععععععععععععونين أثنععععععععععععاء الخدمععععععععععععة والمكععععععععععععونين بمعا

 .التكوين والتعليم المهنيين في المجال المعرفي النظري"

ثالثلللللللاا: توجلللللللد فلللللللرو  فلللللللي الكفلللللللاءة المهنيلللللللة بلللللللين مربلللللللي األقسلللللللاي التحضللللللليرية المكلللللللونين 

 أثناء الخدمة والمكونين بمعاهد التكوين والتعليم المهنيين في مجال التخطي .

حيععععععععععث  ( 19ل رقععععععععععم )النتععععععععععائج المتحصععععععععععل عليهععععععععععا والموضععععععععععحة فععععععععععي الجععععععععععدو  مععععععععععن خععععععععععالل       

أنعععععععععععه  ممعععععععععععا يؤكعععععععععععد( 0,05أصعععععععععععغر معععععععععععن مسعععععععععععتوى الداللعععععععععععة) sigأن نيمعععععععععععة الداللعععععععععععة اإلحصعععععععععععائية 

توجععععععععععععد فععععععععععععروق فععععععععععععي الكفععععععععععععاءة المهنيععععععععععععة بععععععععععععين مربععععععععععععي األقسععععععععععععام التحضععععععععععععيرية المكععععععععععععونين أثنععععععععععععاء 

األقسععععععععععععام  بحيععععععععععععث يععععععععععععتحكم مربععععععععععععي الخدمععععععععععععة والمكععععععععععععونين بمعاهععععععععععععد التكععععععععععععوين والتعلععععععععععععيم المهنيععععععععععععين
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الخدمعععععععععة فعععععععععي مجعععععععععال التخطعععععععععيط أفضعععععععععل معععععععععن المعععععععععربين المكعععععععععونين  التحضعععععععععيرية المكونعععععععععون أثنعععععععععاء

 بمعاهد التكوين والتعليم المهنيين .

( حيععععععععععععععععععث أن برنععععععععععععععععععامج 215 ، ص2012هععععععععععععععععععذه النتيجععععععععععععععععععة دراسععععععععععععععععععة مععععععععععععععععععدور)يؤيععععععععععععععععععد          

تكععععععععععوين مربععععععععععي الطفولععععععععععة الصععععععععععغيرة فععععععععععي التكععععععععععوين المهنععععععععععي علععععععععععى جانععععععععععب األدائععععععععععي فععععععععععي تنفيععععععععععذ 

 أو المواد من مادة أو تعليمية وحدة ألي هدف أي صياغةالنشععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععاط وال يتضعععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععمن 

 . لالفصو من لفص

( أشععععععععععععارت أن النشععععععععععععاطات 2004أمعععععععععععا دراسععععععععععععة كعععععععععععل مععععععععععععن بععععععععععععن غبعععععععععععريط وبععععععععععععن عّمعععععععععععار)        

فععععععععععي ريععععععععععاض األطفععععععععععال تعتمععععععععععد علععععععععععى االرتجاليععععععععععة ولععععععععععيس التخطععععععععععيط المسععععععععععبق للنشععععععععععاطات ممععععععععععا 

 يخلق تنوعا كبيرا في البرامج المقدمة والتركيز على نشاطات دون غيرها.

معععععععععععن خععععععععععععالل مقارنعععععععععععة نتععععععععععععائج الدراسععععععععععععة معععععععععععع الدراسععععععععععععات السعععععععععععابقة نسععععععععععععتنتج أن المربععععععععععععون        

المكونعععععععععععععون أثنعععععععععععععاء الخدمعععععععععععععة يتحكمعععععععععععععون فعععععععععععععي كفعععععععععععععاءة التخطعععععععععععععيط وهعععععععععععععذا ألن التكعععععععععععععوين أثنعععععععععععععاء 

الخدمععععععععععة يتععععععععععععرض لهععععععععععا نظريعععععععععععا كمععععععععععا يطبقونهعععععععععععا ميععععععععععدانيا ب شعععععععععععراف المفتشععععععععععين واالسعععععععععععتناد إلعععععععععععى 

أن المععععععععععععععربين المكععععععععععععععونين بمعاهععععععععععععععد خبععععععععععععععرتهم ومسععععععععععععععاعدة زمالئهععععععععععععععم، فيمععععععععععععععا الحظنععععععععععععععا ميععععععععععععععدانيا 

التكععععععععععععوين والتعلععععععععععععيم المهنيععععععععععععين تنقصععععععععععععهم الخبععععععععععععرة فععععععععععععي هععععععععععععذا المجععععععععععععال إضععععععععععععافة إلععععععععععععى جيععععععععععععاب 

 ين. منهجي من طرف المفتشين البيداغوجيالتأطير والتقويم ال

توجععععععععععد فععععععععععروق فععععععععععي الكفععععععععععاءة " وبنععععععععععاء  علععععععععععى هععععععععععذه النتععععععععععائج تتحععععععععععق فرضععععععععععيتنا التععععععععععي مضععععععععععمونها

ة المكععععععععععععونين أثنععععععععععععاء الخدمععععععععععععة والمكععععععععععععونين بمعاهععععععععععععد المهنيععععععععععععة بععععععععععععين مربععععععععععععي األقسععععععععععععام التحضععععععععععععيري

 .التكوين والتعليم المهنيين في مجال التخطيط"
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توجلللللللد فلللللللرو  فلللللللي الكفلللللللاءة المهنيلللللللة بلللللللين مربلللللللي األقسلللللللاي التحضللللللليرية المكلللللللونين  رابعلللللللاا:

أثنلللللللللاء الخدملللللللللة والمكلللللللللونين بمعاهلللللللللد التكلللللللللوين والتعلللللللللليم المهنيلللللللللين فلللللللللي مجلللللللللال تنظللللللللليم 

 فضاءات القسم.

( 20النتععععععععععععععائج المتحصععععععععععععععل عليهععععععععععععععا والموضععععععععععععععحة فععععععععععععععي الجععععععععععععععدول رقععععععععععععععم ) لمععععععععععععععن خععععععععععععععال        

( أي أنعععععععععععه ال 0,05اكبعععععععععععر معععععععععععن مسعععععععععععتوى الداللعععععععععععة) sigنالحعععععععععععظ أن نيمعععععععععععة الداللعععععععععععة اإلحصعععععععععععائية 

توجععععععععععععد فععععععععععععروق فععععععععععععي الكفععععععععععععاءة المهنيععععععععععععة بععععععععععععين مربععععععععععععي األقسععععععععععععام التحضععععععععععععيرية المكععععععععععععونين أثنععععععععععععاء 

نظععععععععععععيم فضععععععععععععاءات الخدمععععععععععععة والمكععععععععععععونين بمعاهععععععععععععد التكععععععععععععوين والتعلععععععععععععيم المهنيععععععععععععين فععععععععععععي مجععععععععععععال ت

 القسم .

( والتعععععععععععي توصعععععععععععلت إلععععععععععععى أن 138 ، ص2012) وهعععععععععععو نفعععععععععععس مععععععععععععا أشعععععععععععارت إليعععععععععععه دراسععععععععععععة زردة

مجععععععععععال تنظععععععععععيم فضعععععععععععاءات القسععععععععععم هعععععععععععو مععععععععععن المجعععععععععععاالت المسععععععععععتهلكة فعععععععععععي الععععععععععدورات التكوينيعععععععععععة 

التععععععععععي تجعلهععععععععععن قععععععععععادرات علععععععععععى الععععععععععتحكم فععععععععععي هععععععععععذا  مععععععععععربيينإضععععععععععافة إلععععععععععى الخبععععععععععرة الميدانيععععععععععة لل

(  التععععععععععععععي خلصععععععععععععععت إلععععععععععععععى أن أقسععععععععععععععام 2006رصععععععععععععععاص)بو  فععععععععععععععي دراسععععععععععععععةوالعكععععععععععععععس  المجععععععععععععععال.

 التحضيري ال تختلف في تنظيمها عن أقسام اإلبتدائي.

بمقارنعععععععععة نتعععععععععائج الدراسعععععععععة معععععععععع نتعععععععععائج الدراسعععععععععات السعععععععععابقة نسعععععععععتنتج أن تنظعععععععععيم فضعععععععععاءات القسعععععععععم 

يجععععععععععل الكفعععععععععاءات غيعععععععععر مطبقعععععععععة  معععععععععن الكفعععععععععاءات المسعععععععععتهلكة فعععععععععي تكعععععععععوين المعععععععععربين ولكعععععععععن معععععععععا

ائل والفضعععععععععععاءات الالزمعععععععععععة لتنفيعععععععععععذ النشعععععععععععاطات، ومعععععععععععا لعععععععععععوحظ ميعععععععععععدانيا هعععععععععععو ععععععععععععدم تعععععععععععوفر الوسععععععععععع

ميعععععععععدانيا أن فضعععععععععاءات ريعععععععععاض األطفعععععععععال مجهعععععععععزة أفضعععععععععل معععععععععن فضعععععععععاءات المعععععععععدارس ممعععععععععا يحعععععععععد 

 تنفيذ هذه المهارات إجرائيا.ربي في القسم التحضيري العمومي لمن قدرات الم
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فعععععععععاءة توجعععععععععد فععععععععروق فعععععععععي الك" تتحعععععععععق فرضععععععععيتنا التعععععععععي مضععععععععمونهالععععععععم وبنععععععععاء  علعععععععععى هععععععععذه النتعععععععععائج 

المهنيععععععععععععة بععععععععععععين مربععععععععععععي األقسععععععععععععام التحضععععععععععععيرية المكععععععععععععونين أثنععععععععععععاء الخدمععععععععععععة والمكععععععععععععونين بمعاهععععععععععععد 

 تنظيم فضاءات القسم".التكوين والتعليم المهنيين في مجال 

خامسللللللاا: توجللللللد فللللللرو  فللللللي الكفللللللاءة المهنيللللللة بللللللين مربللللللي األقسللللللاي التحضلللللليرية المكللللللونين 

مهنيللللللللين فللللللللي مجللللللللال التوا للللللللل أثنللللللللاء الخدمللللللللة والمكللللللللونين بمعاهللللللللد التكللللللللوين والتعللللللللليم ال

 والتفاعل.

 (21النتعععععععععععععائج المتحصعععععععععععععل عليهعععععععععععععا والموضعععععععععععععحة فعععععععععععععي الجعععععععععععععدول رقعععععععععععععم ) معععععععععععععن خعععععععععععععالل         

( أي أنعععععععععععه ال 0,05أكبعععععععععععر معععععععععععن مسعععععععععععتوى الداللعععععععععععة) sigنالحعععععععععععظ أن نيمعععععععععععة الداللعععععععععععة اإلحصعععععععععععائية 

توجععععععععععععد فععععععععععععروق فععععععععععععي الكفععععععععععععاءة المهنيععععععععععععة بععععععععععععين مربععععععععععععي األقسععععععععععععام التحضععععععععععععيرية المكععععععععععععونين أثنععععععععععععاء 

 كونين بمعاهد التكوين والتعليم المهنيين.الخدمة والم

( والتععععععععععععععي أشععععععععععععععارت إلععععععععععععععى أن مععععععععععععععن 216ص  ،2012تؤكععععععععععععععد هععععععععععععععذه النتيجععععععععععععععة دراسععععععععععععععة مععععععععععععععدور)

 لالتفاع على لقدرةالطفولععععععععععععة الصععععععععععععغيرة بمعاهععععععععععععد التكععععععععععععوين المهنععععععععععععي ا مععععععععععععربيينأهععععععععععععداف تكععععععععععععوين 

 .لواألطفالياء األو مع

المكععععععععععععععون  ( إلعععععععععععععى أن المربععععععععععععععي2004توصعععععععععععععلت دراسععععععععععععععة بعععععععععععععن غبععععععععععععععريط وبعععععععععععععن عمععععععععععععععار)        

بمعاهععععععععد التكعععععععععوين المهنعععععععععي يتفاعععععععععل أفضعععععععععل معععععععععن معلععععععععم القسعععععععععم التحضعععععععععيري ويعععععععععود هعععععععععذا الفعععععععععرق 

 لتكوين األول.

وبمقارنتنععععععععا للنتععععععععائج مععععععععع مععععععععا توصععععععععلت لععععععععه الدراسععععععععات السععععععععابقة نسععععععععتنتج أنععععععععه ال يوجععععععععد فععععععععرق فععععععععي 

 كفاءة المربيين على إختالف نوع تكوينهم في مجال التواصل والتفاعل. 
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توجعععععععععد فععععععععروق فعععععععععي الكفعععععععععاءة " تتحعععععععععق فرضععععععععيتنا التعععععععععي مضععععععععمونهالععععععععم ائج وبنععععععععاء  علعععععععععى هععععععععذه النتععععععععع

المهنيععععععععععععة بععععععععععععين مربععععععععععععي األقسععععععععععععام التحضععععععععععععيرية المكععععععععععععونين أثنععععععععععععاء الخدمععععععععععععة والمكععععععععععععونين بمعاهععععععععععععد 

 التواصل والتفاعل".التكوين والتعليم المهنيين في مجال 

سادسللللللاا: توجللللللد فللللللرو  فللللللي الكفللللللاءة المهنيللللللة بللللللين مربللللللي األقسللللللاي التحضلللللليرية المكللللللونين 

ثنللللللللاء الخدمللللللللة والمكللللللللونين بمعاهللللللللد التكللللللللوين والتعللللللللليم المهنيللللللللين فللللللللي مجللللللللال التنفيلللللللللذ أ

 ال يدا وجي.

 ( 22النتععععععععععععععائج المتحصععععععععععععععل عليهععععععععععععععا والموضععععععععععععععحة فععععععععععععععي الجععععععععععععععدول رقععععععععععععععم ) مععععععععععععععن خععععععععععععععالل        

 ممععععععععععا يؤكععععععععععد( 0,05أصععععععععععغر مععععععععععن مسععععععععععتوى الداللععععععععععة) sigأن نيمععععععععععة الداللععععععععععة اإلحصععععععععععائية حيععععععععععث 

ن مربععععععععععي األقسعععععععععام التحضععععععععععيرية المكعععععععععونين أثنععععععععععاء أنعععععععععه توجعععععععععد فععععععععععروق فعععععععععي الكفععععععععععاءة المهنيعععععععععة بعععععععععي

بحيععععععععععععث يععععععععععععتحكم مربععععععععععععو األقسععععععععععععام  الخدمععععععععععععة والمكععععععععععععونين بمعاهععععععععععععد التكععععععععععععوين والتعلععععععععععععيم المهنيععععععععععععين

التحضعععععععععيرية المكونعععععععععون أثنعععععععععاء الخدمعععععععععة فعععععععععي مجعععععععععال التنفيعععععععععذ البيعععععععععداغوجي أفضعععععععععل معععععععععن المعععععععععربين 

 المكونين بمعاهد التكوين والتعليم المهنيين .

( أن مجعععععععععععععععاالت الكفعععععععععععععععاءات المهنيعععععععععععععععة 137 ص  ،2012زردة )تأكيعععععععععععععععدا لهعععععععععععععععذا السعععععععععععععععياق تعععععععععععععععرى 

المتعلقععععععععععة بعععععععععععالمعرفي النظععععععععععري والتنفيعععععععععععذ البيعععععععععععداغوجي متععععععععععرابطين بطريقعععععععععععة منطقيععععععععععة فعععععععععععال يمكعععععععععععن 

 للمربي تنفيذ ما يجهلة نظريا.

الطفولععععععععععععة الصععععععععععععغيرة  مععععععععععععربيين( تععععععععععععرى أن تكععععععععععععوين 215،صععععععععععععفحة 2012وفععععععععععععي دراسععععععععععععة مععععععععععععدور)

ب المنهجععععععععععي فععععععععععي مجععععععععععال التنفيععععععععععذ البيععععععععععداغوجي بمعاهععععععععععد التكععععععععععوين المهنععععععععععي يفتقععععععععععر إلععععععععععى الجانعععععععععع

 وليست هنا  أهداف محددة يتم وفقها التقويم والتصميم واختيار الوسائل المناسبة.  
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( خلصععععععععععععععععت إلععععععععععععععععى أن التكععععععععععععععععوين اثنععععععععععععععععاء الخدمععععععععععععععععة 110 ، ص2015أمععععععععععععععععا دراسععععععععععععععععة زيتععععععععععععععععوني)

 يساهم في استدرا  نقائص معلم المرحلة اإلبتدائية في مجال التنفيذ البيداغوجي.

قارنتنععععععععا للنتععععععععائج معععععععععع مععععععععا توصعععععععععلت لععععععععه الدراسعععععععععات السععععععععابقة نسعععععععععتنتج أنععععععععه توجعععععععععد فععععععععروق فعععععععععي وبم

الكفععععععععععععاءة المهنيععععععععععععة بععععععععععععين مربععععععععععععي األقسععععععععععععام التحضععععععععععععيرية المكععععععععععععونين أثنععععععععععععاء الخدمععععععععععععة والمكععععععععععععونين 

بمعاهععععععععععد التكععععععععععوين والتعلععععععععععيم المهنيععععععععععين فععععععععععي مجععععععععععال التنفيععععععععععذ البيععععععععععداغوجي بحيععععععععععث يععععععععععتحكم مربععععععععععو 

الخدمعععععععععة فعععععععععي مجعععععععععال التنفيعععععععععذ البيعععععععععداغوجي أفضعععععععععل معععععععععن األقسعععععععععام التحضعععععععععيرية المكونعععععععععون أثنعععععععععاء 

 المربين المكونين بمعاهد التكوين والتعليم المهنيين.

توجععععععععععد فععععععععععروق فععععععععععي الكفععععععععععاءة " فرضععععععععععيتنا التععععععععععي مضععععععععععمونها توبنععععععععععاء  علععععععععععى هععععععععععذه النتععععععععععائج تتحقعععععععععع

المهنيععععععععععععة بععععععععععععين مربععععععععععععي األقسععععععععععععام التحضععععععععععععيرية المكععععععععععععونين أثنععععععععععععاء الخدمععععععععععععة والمكععععععععععععونين بمعاهععععععععععععد 

 التنفيذ البيداغوجي"المهنيين في مجال التكوين والتعليم 

سللللللابعاا: توجللللللد فللللللرو  فلللللللي الكفللللللاءة المهنيللللللة بللللللين مربلللللللي األقسللللللاي التحضلللللليرية المكلللللللونين 

أثنللللللللللاء الخدمللللللللللة والمكللللللللللونين بمعاهللللللللللد التكللللللللللوين والتعللللللللللليم المهنيللللللللللين فللللللللللي إدارة الّصلللللللللل  

 وتنظيم التعلمات.

أن حيععععععععععععث  ( 23النتععععععععععععائج المتحصعععععععععععل عليهععععععععععععا والموضععععععععععععحة فعععععععععععي الجععععععععععععدول رقععععععععععععم ) معععععععععععن خععععععععععععالل

أنعععععععععه توجعععععععععد  ممعععععععععا يؤكعععععععععد( 0,05أصعععععععععغر معععععععععن مسعععععععععتوى الداللعععععععععة) sigنيمعععععععععة الداللعععععععععة اإلحصعععععععععائية 

فعععععععععععروق فعععععععععععي الكفعععععععععععاءة المهنيعععععععععععة بعععععععععععين مربعععععععععععي األقسعععععععععععام التحضعععععععععععيرية المكعععععععععععونين أثنعععععععععععاء الخدمعععععععععععة 

األقسععععععععععام التحضععععععععععيرية  بحيععععععععععث يععععععععععتحكم مربععععععععععي والمكععععععععععونين بمعاهععععععععععد التكععععععععععوين والتعلععععععععععيم المهنيععععععععععين

مجعععععععععال إدارة الّصعععععععععف وتنظعععععععععيم التعلمعععععععععات أفضعععععععععل معععععععععن المعععععععععربين المكونعععععععععون أثنعععععععععاء الخدمعععععععععة فعععععععععي 

 المكونين بمعاهد التكوين والتعليم المهنيين .
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( الععععععععععععذي يععععععععععععرى أن 2007تتوافععععععععععععق هععععععععععععذه النتععععععععععععائج مععععععععععععع دراسععععععععععععات أخععععععععععععرى كدراسععععععععععععة العععععععععععععدواني )

( التععععععععععععي 2012كفععععععععععععاءة اإلدارة الصععععععععععععفية أساسععععععععععععية فععععععععععععي نجععععععععععععا  العمليععععععععععععة التربويععععععععععععة، أمععععععععععععا زردة )

سعععععععععاهم فعععععععععي ععععععععععالج القصعععععععععور علعععععععععى مسعععععععععتوى هعععععععععذا  معععععععععربيينء الخدمعععععععععة للتعععععععععرى أن التكعععععععععوين أثنعععععععععا

 المجال حتى على الرغم من أنه مخصص للمرحلة اإلبتدائية.

وبمقارنتنععععععععا للنتععععععععائج معععععععععع مععععععععا توصعععععععععلت لععععععععه الدراسعععععععععات السععععععععابقة نسعععععععععتنتج أنععععععععه توجعععععععععد فععععععععروق فعععععععععي 

الكفععععععععععععاءة المهنيععععععععععععة بععععععععععععين مربععععععععععععي األقسععععععععععععام التحضععععععععععععيرية المكععععععععععععونين أثنععععععععععععاء الخدمععععععععععععة والمكععععععععععععونين 

معاهعععععععععععد التكعععععععععععوين والتعلعععععععععععيم المهنيعععععععععععين فعععععععععععي مجعععععععععععال إدارة الصعععععععععععف وتنظعععععععععععيم التعلمعععععععععععات بحيعععععععععععث ب

األقسععععععععععععععام التحضعععععععععععععععيرية المكونعععععععععععععععون أثنععععععععععععععاء الخدمعععععععععععععععة فععععععععععععععي مجعععععععععععععععال التنفيعععععععععععععععذ  مربعععععععععععععععييععععععععععععععتحكم 

البيععععععععععععداغوجي أفضععععععععععععل مععععععععععععن المععععععععععععربين المكععععععععععععونين بمعاهععععععععععععد التكععععععععععععوين والتعلععععععععععععيم المهنيععععععععععععين كععععععععععععون 

 التنفيذ البيداغوجي.هذه الكفاءة مرتبطة بكفاءتي المعرفة النظرية و 

توجعععععععععد فعععععععععروق فعععععععععي الكفععععععععععاءة " فرضعععععععععيتنا التعععععععععي مضعععععععععمونها تتتحقععععععععع وبنعععععععععاء  علعععععععععى هعععععععععذه النتعععععععععائج 

المهنيععععععععععععة بععععععععععععين مربععععععععععععي األقسععععععععععععام التحضععععععععععععيرية المكععععععععععععونين أثنععععععععععععاء الخدمععععععععععععة والمكععععععععععععونين بمعاهععععععععععععد 

 إدارة الّصف وتنظيم التعلمات"التكوين والتعليم المهنيين في مجال 

ءة المهنيلللللللة بلللللللين مربلللللللي األقسلللللللاي التحضللللللليرية المكلللللللونين ثامنلللللللاا: توجلللللللد فلللللللرو  فلللللللي الكفلللللللا

أثنللللللللاء الخدمللللللللة والمكللللللللونين بمعاهللللللللد التكللللللللوين والتعللللللللليم المهنيللللللللين فللللللللي تقللللللللويم نشللللللللامات 

 األمفال.

حيععععععععععث  ( 24النتععععععععععائج المتحصععععععععععل عليهععععععععععا والموضععععععععععحة فععععععععععي الجععععععععععدول رقععععععععععم ) مععععععععععن خععععععععععالل      

أنعععععععععععه  معععععععععععا يؤكعععععععععععدم( 0,05أصعععععععععععغر معععععععععععن مسعععععععععععتوى الداللعععععععععععة) sigأن نيمعععععععععععة الداللعععععععععععة اإلحصعععععععععععائية 

توجععععععععععععد فععععععععععععروق فععععععععععععي الكفععععععععععععاءة المهنيععععععععععععة بععععععععععععين مربععععععععععععي األقسععععععععععععام التحضععععععععععععيرية المكععععععععععععونين أثنععععععععععععاء 
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بحيععععععععععععث يععععععععععععتحكم مربععععععععععععو األقسععععععععععععام  الخدمععععععععععععة والمكععععععععععععونين بمعاهععععععععععععد التكععععععععععععوين والتعلععععععععععععيم المهنيععععععععععععين

التحضععععععععععيرية المكونععععععععععون أثنععععععععععاء الخدمععععععععععة فععععععععععي مجععععععععععال تقععععععععععويم نشععععععععععاطات األطفععععععععععال أفضععععععععععل مععععععععععن 

 ن والتعليم المهنيين .المربين المكونين بمعاهد التكوي

( أن التكعععععععععععوين أثنعععععععععععاء الخدمعععععععععععة يسعععععععععععاهم بشعععععععععععكل 111 ، ص2015جعععععععععععاء فعععععععععععي دراسعععععععععععة زيتعععععععععععوني )

 فّعال في تحسين كفاءات معلم القسم اإلبتدائي في مجال التقويم.

الطفولععععععععععععععععة  مععععععععععععععععربيين( أن برنععععععععععععععععامج تكعععععععععععععععوين 238 ، ص2012وجعععععععععععععععاء فععععععععععععععععي دراسعععععععععععععععة مععععععععععععععععدور)

مععععععععععععع اوليععععععععععععاء األطفععععععععععععال وتنفيععععععععععععذ  الصععععععععععععغيرة ترتكععععععععععععز علععععععععععععى هععععععععععععدفين أساسععععععععععععين همععععععععععععا التواصععععععععععععل

 النشاطات.

وبمقارنتنععععععععا للنتععععععععائج معععععععععع مععععععععا توصعععععععععلت لععععععععه الدراسعععععععععات السععععععععابقة نسعععععععععتنتج أنععععععععه توجعععععععععد فععععععععروق فعععععععععي 

الكفععععععععععععاءة المهنيععععععععععععة بععععععععععععين مربععععععععععععي األقسععععععععععععام التحضععععععععععععيرية المكععععععععععععونين أثنععععععععععععاء الخدمععععععععععععة والمكععععععععععععونين 

 بمعاهد التكوين والتعليم المهنيين في مجال تقويم نشاطات األطفال.

توجععععععععععد فععععععععععروق فععععععععععي الكفععععععععععاءة " فرضععععععععععيتنا التععععععععععي مضععععععععععمونها تعلععععععععععى هععععععععععذه النتععععععععععائج تتحقععععععععععوبنععععععععععاء  

المهنيععععععععععععة بععععععععععععين مربععععععععععععي األقسععععععععععععام التحضععععععععععععيرية المكععععععععععععونين أثنععععععععععععاء الخدمععععععععععععة والمكععععععععععععونين بمعاهععععععععععععد 

 تقويم نشاطات األطفال"التكوين والتعليم المهنيين في مجال 

ية المكللللللونين تاسللللللعاا: يوجللللللد فللللللر  فللللللي الكفللللللاءات المهنيللللللة بللللللين مربللللللي األقسللللللاي التحضللللللير 

 أثناء الخدمة والمكونين بمعاهد التكوين والتعليم المهنيين.

أن حيععععععععععععث  ( 25النتععععععععععععائج المتحصعععععععععععل عليهععععععععععععا والموضععععععععععععحة فعععععععععععي الجععععععععععععدول رقععععععععععععم ) معععععععععععن خععععععععععععالل

أنعععععععععه توجعععععععععد  ممعععععععععا يؤكعععععععععد( 0,05أصعععععععععغر معععععععععن مسعععععععععتوى الداللعععععععععة) sigنيمعععععععععة الداللعععععععععة اإلحصعععععععععائية 

ية المكعععععععععععونين أثنعععععععععععاء الخدمعععععععععععة فعععععععععععروق فعععععععععععي الكفعععععععععععاءة المهنيعععععععععععة بعععععععععععين مربعععععععععععي األقسعععععععععععام التحضعععععععععععير 
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بحيععععععععععععععث أن الكفععععععععععععععاءة المهنيععععععععععععععة لمربيععععععععععععععي  والمكععععععععععععععونين بمعاهععععععععععععععد التكععععععععععععععوين والتعلععععععععععععععيم المهنيععععععععععععععين

األقسععععععععععععام التحضععععععععععععيرية المكععععععععععععونين أثنععععععععععععاء الخدمععععععععععععة أفضععععععععععععل مععععععععععععن المععععععععععععربين المكععععععععععععونين بمعاهععععععععععععد 

  .التكوين والتعليم المهنيين

التكععععععععععوين أثنععععععععععاء  ( حععععععععععول دور2015توافعععععععععق هععععععععععذه النتيجععععععععععة معععععععععا توصععععععععععلت لععععععععععه دراسععععععععععة زيتعععععععععوني )

الخدمعععععععععة فعععععععععي تحسعععععععععين كفعععععععععاءات أسعععععععععاتذة التعلعععععععععيم االبتعععععععععدائي حيعععععععععث توصعععععععععلت إلعععععععععى أن التكععععععععععوين 

 أثناء الخدمة يساهم في تحسين الكفاءات التالية: التخطيط، التنفيذ والتقويم.

التكعععععععععععوين أثنعععععععععععاء الخدمعععععععععععة يسعععععععععععاهم فعععععععععععي تحسعععععععععععين كفعععععععععععاءة معععععععععععن أن  خنيجلللللللللللردراسلللللللللللة وأيعععععععععععدتها 

 (.110ص ،2015في زيتوني،التدريس )أورد 

 تبنته الذي األولى الطفولة تربية برنامجأن  (2012دراسللللللللللللللللة مللللللللللللللللدور  جععععععععععععععععاء فععععععععععععععععي          

 ىععععععععععععععععععععععععععععععععععيرق ال الجزائرععععععععععععععععععععععععععععععععععب المهني التكوين معاهد في والمطبق المهنيينم والتعلي التكوين وزارة

 مستويات جميع في ضعفا يعانيوأولى  طفولة مربيات لتخريج المطلوب توىعععععععععععععععععععععععععععععععععععالمس ىعععععععععععععععععععععععععععععععععععإل

 .المطلوب المستوى دون مربيات تخريج إلى أدى مما ،بها قمنا التي ويمعتقال

 (2006بللللللللن   للللللللري  وبللللللللن عّمللللللللار  فيمععععععععا تتعععععععععارض مععععععععع مععععععععا خلصععععععععت إليععععععععه نتععععععععائج دراسععععععععة 

نين  “إّن المععععععععععععّربين علععععععععععععى  ععععععععععععوا الموجععععععععععععودون فععععععععععععي الميععععععععععععدان، هععععععععععععم معلمععععععععععععون فععععععععععععي المدرسععععععععععععة ” الم كل

ختصعععععععععععععين فعععععععععععععي مجعععععععععععععال الطفولعععععععععععععة األساسعععععععععععععية )مكّونعععععععععععععون لهعععععععععععععذه الوظيفعععععععععععععة(، لكعععععععععععععنهم ليسعععععععععععععوا م

 .المبّكرة

التعععععععععععي تشعععععععععععير إلعععععععععععى انعععععععععععه ورغعععععععععععم تطعععععععععععابق المنهعععععععععععاج معععععععععععع  (2005بور لللللللللللاص ودراسعععععععععععة        

النصععععععععععوص العالميععععععععععة التععععععععععي تناولععععععععععت فلسععععععععععفات تربيععععععععععة طفععععععععععل مععععععععععا قبععععععععععل المدرسععععععععععة إال أن الواقععععععععععع 

الميعععععععععععداني غيعععععععععععر متطعععععععععععابق معععععععععععع متطلبعععععععععععات المنهعععععععععععاج معععععععععععن الجانعععععععععععب التنظيمعععععععععععي أو البيعععععععععععداغوجي 
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سعععععععععععم التحضععععععععععععيري ال يختلفعععععععععععون عععععععععععععن تالميعععععععععععذ قسععععععععععععم السعععععععععععنة األولععععععععععععى معععععععععععن حيععععععععععععث فتالميعععععععععععذ الق

إضعععععععععععععافة إلعععععععععععععى إعطعععععععععععععائهن األولويعععععععععععععة للقعععععععععععععراءة  ،المعاملعععععععععععععة وطريقعععععععععععععة تقعععععععععععععديم بعععععععععععععع  األنشعععععععععععععطة

والكتابعععععععععععة والحسععععععععععععاب و همعععععععععععال البقيععععععععععععة الخاصععععععععععععة بالمجعععععععععععال الحسععععععععععععي الحركعععععععععععي  فيمععععععععععععا تقتصععععععععععععر 

اليوميعععععععععععععة  نشعععععععععععععاطات المجعععععععععععععال االجتمعععععععععععععاعي الععععععععععععععاطفي علعععععععععععععى التعععععععععععععدريب علعععععععععععععى بعععععععععععععع  اآلداب

 . القرآنيةوتحفيظ بع  السور 

ارجععععععععععععت الباحثعععععععععععة سعععععععععععبب القصعععععععععععور فعععععععععععي تطبيعععععععععععق المنهعععععععععععاج العععععععععععى تكعععععععععععوين المعلمعععععععععععات          

المشععععععععرفات علععععععععى هععععععععذه االقسععععععععام الالتععععععععي اسععععععععتفدن مععععععععن تكععععععععوين اكععععععععاديمي طععععععععوال فتععععععععرة خععععععععدمتهن 

ولععععععععععععيس تكوينععععععععععععا خاصععععععععععععا بالتربيععععععععععععة التحضععععععععععععيرية التععععععععععععي تتطلععععععععععععب معرفععععععععععععة بخصوصععععععععععععيات طفععععععععععععل 

 ة .هذه المرحل

عبععععععععععر افععععععععععراد العينععععععععععة المكونععععععععععة مععععععععععن مجموعععععععععععة مععععععععععن التععععععععععي ( 2012دراسللللللللللة زردة  وجععععععععععاء فععععععععععي 

 التكوينيعععععععععععةععععععععععععن حاجعععععععععععاتهم  ومكعععععععععععان نشعععععععععععاطهمالمعععععععععععربين علعععععععععععى اخعععععععععععتالف مسعععععععععععتوياتهم التعليميعععععععععععة 

ان التربيعععععععععععة التحضعععععععععععيرية ععععععععععععالم خعععععععععععاص يحتعععععععععععاج العععععععععععى معععععععععععؤهالت مهنيعععععععععععة نوعيعععععععععععة وان حاجعععععععععععات 

اجععععععععععات الطفععععععععععل فععععععععععي هععععععععععذه المرحلععععععععععة كمععععععععععا التكععععععععععوين يجععععععععععب ان يحععععععععععددها متطلبععععععععععات المنهععععععععععاج وح

مرجععععععععععي للكفعععععععععاءة المهنيعععععععععة لمربعععععععععي التربيعععععععععة التحضعععععععععيرية قصعععععععععد  إطعععععععععار ب ععععععععععدادانتهعععععععععت الدراسعععععععععة 

 الخدمة. وأثناءتنفيذ وهندسة تكوين المربيين قبل 

مععععععععععععن خععععععععععععالل النتععععععععععععائج والدراسععععععععععععات السععععععععععععابقة يمكععععععععععععن القععععععععععععول ان هنععععععععععععا  فرق ععععععععععععا فععععععععععععي الكفععععععععععععاءات 

لخدمععععععععععة والمكععععععععععونين بمعاهععععععععععد التكععععععععععوين والتعلععععععععععيم المهنيععععععععععين المهنيععععععععععة للمععععععععععربين المكععععععععععونين أثنععععععععععاء ا

بحيععععععععععث أن الكفععععععععععاءة المهنيععععععععععة لمربيععععععععععي األقسععععععععععام التحضععععععععععيرية المكععععععععععونين أثنععععععععععاء الخدمععععععععععة أفضععععععععععل 

إلععععععععععى  االخععععععععععتالفمععععععععععن المععععععععععربين المكععععععععععونين بمعاهععععععععععد التكععععععععععوين والتعلععععععععععيم المهنيععععععععععين ويرجععععععععععع هععععععععععذا 
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غعععععععععم النقعععععععععائص المّوجهععععععععععة أن المعععععععععربين المكعععععععععونين أثنعععععععععاء الخدمعععععععععة كونعععععععععوا وفععععععععععق إطعععععععععار منهجعععععععععي ر 

إال أنعععععععععععه يحتعععععععععععرم مرجعيعععععععععععة الكفعععععععععععاءات المهنيعععععععععععة العععععععععععواردة فعععععععععععي الوثيقعععععععععععة التوجيهيعععععععععععة للتعععععععععععدابير  هلععععععععععع

والتععععععععععععععي  2008ابريععععععععععععععل  20التنظيميععععععععععععععة الخاصععععععععععععععة بالتربيععععععععععععععة التحضععععععععععععععيرية والصععععععععععععععادرة بتععععععععععععععاري  

تضعععععععععععععمنت األهعععععععععععععداف ، وكيفيعععععععععععععة فعععععععععععععتح األقسعععععععععععععام التحضعععععععععععععيرية وتسعععععععععععععجيل األطفعععععععععععععال والتأثيعععععععععععععث 

)مديريعععععععععععععععععععة التقعععععععععععععععععععويم والتوجيعععععععععععععععععععه واالتصعععععععععععععععععععال، العععععععععععععععععععزمن البيعععععععععععععععععععداغوجي والتعععععععععععععععععععأطير وتوزيعععععععععععععععععععع 

 .(2008جويلية/أوت 

إضععععععععععافة الععععععععععى أن تواجععععععععععدهم بالبيئععععععععععة المدرسععععععععععية يمكععععععععععنهم مععععععععععن تطععععععععععوير هععععععععععذه الكفععععععععععاءات، فيمععععععععععا  

يغيعععععععععععععب هعععععععععععععذا التعععععععععععععأطير والمتابععععععععععععععة ععععععععععععععن المكعععععععععععععونين بمعاهعععععععععععععد التكعععععععععععععوين والتعلعععععععععععععيم المهنيعععععععععععععين 

لقطععععععععععععاع الخععععععععععععاص بععععععععععععالرغم مععععععععععععن أن هععععععععععععذه األقسععععععععععععام البععععععععععععد مععععععععععععن أن تخضععععععععععععع العععععععععععععاملين فععععععععععععي ا

معععععععععععن القعععععععععععانون التعععععععععععوجيهي للتربيعععععععععععة  42للمرانبعععععععععععة المسعععععععععععتمرة وفعععععععععععق معععععععععععا نّصعععععععععععت عليعععععععععععه المعععععععععععادة 

 .2008يناير  27المؤرم في 

توجعععععععععد فععععععععروق فعععععععععي الكفعععععععععاءة " التععععععععي مضعععععععععمونها فرضللللللللليتنا  تتحقللللللللل ،وبنععععععععاء  علعععععععععى هععععععععذه النتعععععععععائج

ية المكععععععععععععونين أثنععععععععععععاء الخدمععععععععععععة والمكععععععععععععونين بمعاهععععععععععععد المهنيععععععععععععة بععععععععععععين مربععععععععععععي األقسععععععععععععام التحضععععععععععععير 

 ."التكوين والتعليم المهنيين
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 :الدراسللللللللللللللللللة اتمةللللللللللللللللللللخ

يعتبععععععععععععععر المربععععععععععععععي حلقععععععععععععععة الوصععععععععععععععل بععععععععععععععين األسععععععععععععععرة والمدرسععععععععععععععة وتقععععععععععععععع علععععععععععععععى عاتقععععععععععععععه          

كثيععععععععرة و فعععععععععي  مطالعععععععععب بمهععععععععام همسععععععععؤولية إعععععععععداد الطفعععععععععل وتحضععععععععيره للتمععععععععدرس وهعععععععععذا مععععععععا يجعلعععععععع

حاجععععععععة إلععععععععى الععععععععدعم والمسععععععععاندة عععععععععن طريععععععععق التكععععععععوين فهععععععععو وسععععععععيلته الوحيععععععععدة فععععععععي التكيععععععععف مععععععععع 

 طفل المرحلة التحضيرية ومتطلباته النفسية والجسمية والتربوية.

سعععععععععععت هععععععععععذه الدراسععععععععععة إلععععععععععى مقارنععععععععععة كفععععععععععاءات مربيععععععععععي هععععععععععذه المرحلععععععععععة الععععععععععذين تكونععععععععععوا بمعاهععععععععععد 

الخدمععععععععة وفعععععععععق مجعععععععععاالت  تكععععععععوينهم أثنعععععععععاءلعععععععععذين تعععععععععم التكععععععععوين والتعلعععععععععيم المهنيععععععععين معععععععععع المععععععععربيين ا

الكفععععععععععاءة المهنيععععععععععة. وكانععععععععععت النتععععععععععائج أن هنععععععععععا  فرقععععععععععا فععععععععععي الكفععععععععععاءات المهنيععععععععععة بععععععععععين المكععععععععععونين 

 بمعهد التكوين والتعليم المهنيين والمكونين أثناء الخدمة في المجاالت: 

 التحكم في المفاهيم المتعلقة بالمنهاج والدليل المنهجي . 

  المعرفي النظري. 

   .التخطيط 

 التنفيذ البيداغوجي. 

 إدارة الصف وتنظيم التعلمات. 

 تقويم نشاطات االطفال. 

فيمعععععععععععععا أنعععععععععععععه ال توجعععععععععععععد فعععععععععععععروق فعععععععععععععي الكفعععععععععععععاءات المهنيعععععععععععععة بعععععععععععععين المجمعععععععععععععوعتين فيمعععععععععععععا يخعععععععععععععص 

 المجالين:

 .تنظيم فضاءات القسم 

 التواصل والتفاعل. 



 

130 
 

 

 :واالقتللللللللللللللللراحللللللللللاتات لللللالتو ي

ععععععععععععة بععععععععععععرامج إععععععععععععداد المععععععععععععربين الخاصعععععععععععة بمعاهععععععععععععد التكعععععععععععوين والتعلععععععععععععيم المهنيعععععععععععين بمععععععععععععا مراج -

 يتوافق مع المنهج والدليل التطبيقي للتربية التحضيرية.

إضععععععععععععععافة أو تكثيععععععععععععععف الععععععععععععععدورات التكوينيععععععععععععععة أثنععععععععععععععاء الخدمععععععععععععععة الخاصععععععععععععععة بمربععععععععععععععي التربيععععععععععععععة  -

 التحضيرية فيما يخص خصائص طفل ما قبل المدرسة.

ة بأطفعععععععععععععععععال القسعععععععععععععععععم التحضعععععععععععععععععيري سعععععععععععععععععواء تخصعععععععععععععععععيص مسعععععععععععععععععاحات وفضعععععععععععععععععاءات خاصععععععععععععععععع -

بالمعععععععععععدارس أو ريعععععععععععاض األطفعععععععععععال لتمكعععععععععععين المربعععععععععععي معععععععععععن أداء مهامعععععععععععه بمعععععععععععا يتوافعععععععععععق مععععععععععععع 

 متطلبات المنهج.

مرانبععععععععععة أقسععععععععععام التربيعععععععععععة التحضععععععععععيرية بريععععععععععاض األطفعععععععععععال و تقيععععععععععيم أداء المععععععععععربين ورسعععععععععععكلتهم  -

إذا تطلب األمر من طرف مفتشي التربية.
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 قائمة المراجع:

 

. (سللللللللللللللنوات5،6الللللللللللللللدليل التط يقللللللللللللللي لمنهللللللللللللللاج التربيللللللللللللللة التحضلللللللللللللليرية،امفال  .1
 الجزائر: اللجنة الوطنية للمنهاج.(. 2004)

 .29(. ص1976أفريل,  23)، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية .2

 دار الفكر. بيروت:إعداد وتأهيل المعلمين. (. 2009زكريا إسماعيل. )، الضبعاتأبو  .3

 والشراكة المجتمعيةاإل الح التربوي (. 2005روس سليم. )محمد مح ،األصمعي .4
 القاهرة: دار الفجر للنشر والتوزيع. المعا رة من المفاهيم إلى التط يق.

 . عمان، األردن: دار المسيرة.مدخل إلى رياض األمفال(. 2007سهام. ) ،بدر .5

القاهرة: الدار  .االتجاهات الحديثة في تربية مفل ما ق ل المدرسة(. 2003شبل. ) ،بدران .6
 المصرية اللبنانية.

. القاهرة: عالم تنمية المهارات الّلغوية للطفل(. 2000. )ايميليصادق و  كاريمان،بدير  .7
 الكتب.

 عمان: دار الفكر للنشر والتوزيع. تربية وتعليم الطفولة المبكرة.(. 2005) برور، جوان. .8

التكللللللللللللللللوين الخدمللللللللللللللللة وأثللللللللللللللللر  ءثناأالتكللللللللللللللللوين (. 2018الطععععععععععععععععاوس. ) ،بلميلععععععععععععععععود .9
جامععععععععععععة  ،معععععععععععذكرة ماسعععععععععععتر، المسلللللللللللتمر عللللللللللللى أداء مربلللللللللللي التربيلللللللللللة التحضللللللللللليرية

 مستغانم.

ملللللللللن ال رنلللللللللامج اللللللللللى (. 2004عائشعععععععععة. ) ،بعععععععععن عمعععععععععارو نوريعععععععععة  ،بعععععععععن غبعععععععععريط .10
 . وهران: المعهد الوطني البيداغوجي.المنهاج. سيرورة تط يق اال الح

. تقيلللللللللللليم الحصلللللللللللليلة التربويللللللللللللة(. 2018أفريععععععععععععل  15نوريعععععععععععة. ) ،بعععععععععععن غبععععععععععععريط .11
 كالة األنباء الجزائرية.و 
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جلسلللللللللة االجابلللللللللة علللللللللن االسللللللللل لة الشلللللللللفهية (. 2019نوريعععععععععة. ) غبعععععععععريط،بعععععععععن  .12
 . الجزائر: وكالة االنباء الجزائرية.للنواب المجلس الشع ي الومني

تقيلللللللللللللليم التربيللللللللللللللة التحضلللللللللللللليرية (. 2009. )فاطمععععععععععععععة الزهععععععععععععععراء ،بورصععععععععععععععاص .13
 .قالمةجامعة  رسالة ماجستير ،الملحقة بالمدرسة

. االحترافية الكفاءات المهنية لمربي التربية التحضيرية(. 2017ميد. )عبد الح ،بوكردوس .14
 في الممارسة الصفية.

. الجزائر، الجزائر، الجزائر: (2أ ول التربية والتعليم  المجلد (. 2005. )، رابحتركي .15
 ديوان المطبوعات الجامعية.

اثلللللللللللللر االلتحلللللللللللللا  بالروضلللللللللللللة فلللللللللللللي تنميلللللللللللللة (. 1994بلقاسعععععععععععععم. ) ،جاجعععععععععععععة .16
جامعععععععععععععة  ، رسععععععععععععالة ماجسععععععععععععتير،ذهني لللللللللللللدى الطفللللللللللللل الجزائللللللللللللري االسللللللللللللتعداد اللللللللللللل

 قسنطينة.

األردن:  التربية ال ي ية في الطفولة المبكرة. عمان،(. 2007محمد علي منى. ) ،جاد .17
 دار المسيرة.

. االردن: (1النمو والطفولة في رياض االمفال  المجلد (. 2004محمد حمد. ) ،جاسم .18
 دار الثقافة.

. عمان، األردن: النهج القويم في مهنة التعليم(. 2002محمد عبد الرحمن. ) ،جاغوب .19
 دار الوائل.

. مصر: لوجيةو تكوين المعلم العربي والثورة العلمية والتكن(. 1986بشارة. ) ،جبرائيل .20
 المؤسسة الجامعية.

. عمان، األردن: منهج االنشطة في رياض األمفال(. 2007فهمي ناهد. ) ،حطيبة .21
 دار المسيرة.

. اإلمارات العربية تكوين المعلمين من اإلعداد إلى الترتيب (.2007طه. ) ،خالد .22
 المتحدة: دار الكتاب الجامعي.
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 . عمان، االردن: دار المسيرة. فات المعلمين الفاعلين(. 2007محمد صالح. ) ،خطاب .23

المنهاج االبداعي الشامل في تربية الطفولة المبكرة. (. 2003محمد محمود. ) ،الخوالدة .24
 ة.عمان: دار المسير 

. دليل التربية العلمية واعداد المعلمين(. 2002عبد الحفيظ االمين. )و  فائز مراد  ،دند  .25
 االسكندرية: دار الوفاء.

دراسلللللللللللللة كشلللللللللللللفية لحاجلللللللللللللات التكلللللللللللللوين للللللللللللللدى (. 2012عائشعععععععععععععة. ) ،زردة .26
 جامعة وهران. ،رسالة ماجستير، مربي التربية التحضيرية

: منشورات باجي عنابة ية.مؤسسات التنش ة االجتماع(. 2002راد. )م ،زعيمي .27
 مختار.

  في تنمية ودورالخدمللللللللللللللللللة  ءثناأالتكللللللللللللللللللوين (. 2014نعيمععععععععععععععععععة. ) ،زيتععععععععععععععععععوني .28
جامععععععععععة  ،معععععععععذكرة ماسعععععععععتر، االبتدائيلللللللللةكفايلللللللللات التلللللللللدريس للللللللللدى معللللللللللم المرحللللللللللة 

 قالمة.

. معجم المصطلحات التربوية والنفسية(. 2003) والنجار، زينب. شحاتة، حسن .29
 ة.القاهرة: الدار المصرية اللبناني

. الجزائر، (1ادارة رياض االمفال وتط يقاتها  المجلد ط(. 2005عبد القادر. ) ،شريف .30
 الجزائر، الجزائر: دار الميسرة للنشر والتوزيع.

االتجاهات المعا رة في التدريب أثناء (. 1982سلطان حنان. ) ،غانم وعيسى ،الشريف .31
 .والنشر. الرياض: دار العلوم للطباعة  الخدمة التعليمية

 . عمان، االردن: دار الوائل.التربية العملية(. 2004عبد الرحمن. ) ،صالح .32

. عمان، األردن: دار المعلم واستراتيجيات التعلم الجديد(. 2008عاطف. ) ،الصيفي .33
 أسامة.
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. تنميتألو  تدريبأل إعداد المعلم،(. 2005محمد سهير. ) مصطفى وحوالة ،عبد السميع .34
 عمان، األردن: دار الفكر.

. موسوعة مصطلحات الطفولة(. 2005إسماعيل عبد الفتا . ) ،الكافيعبد  .35
 االسكندرية: مركز االسكندرية للكتاب.

 . القاهرة: عالم الكتب.مسرح ودراما الطفل(. 2007زينب محمد. ) ،عبد المنعم .36

. مدخل الى رياض األمفال(. 1999عدنان عارف. ) ،الرحيم ومصلحمحمد عبد  ،عدس .37
 لمسيرة للنشر والتوزيع.عمان، األردن: دار ا

 . عمان، االردن: دار المسيرة.معلمة الروضة(. 2004فهمي عاطف. ) ،عدلي .38

. عمان، األردن: تنظيم ال ي ة التربوية في رياض األمفال(. 2007فهمي عاطف. ) ،عدلي .39
 دار المسيرة.

منللللللللللللللاهج الدراسللللللللللللللات االجتماعيللللللللللللللة (. 2002خالععععععععععععععد مطهععععععععععععععر. ) ،العععععععععععععععدواني .40
 معة صنعاء.تير، جا، رسالة ماجسومر  تدريسأل

ائر: ز . الجزائر، الج(. مدخل الى علم النفس المعا ر1994مصطفى. ) ،عشوي  .41
 ديوان المطبوعات الجامعية.

. القاهرة: بناء منهاج إلعداد معلمات رياض االمفال(. 1978مصطفى فايزة. ) ،علي .42
 جامعة عين شمس.

يللللللللة تقللللللللويم برنللللللللامج تربيللللللللة األمفللللللللال فللللللللي كل(. 2006خالععععععععد لطيفععععععععة. ) ،عيععععععععد .43
 جامعة الكويت. ، رسالة ماجستير،التربية بجامعة الكوي 

. الجزائر: خطواتي االولى في المدرسة التحضيرية(. 2001. )واخرون شريفة  ،غطاس .44
 دليل المعلم.

اتجاهات ومفاهيم تربوية (. 1998. )مصطفىزيدان و يوسف مصطفى  ،قاضي .45

 الشروق. . جّدة، المملكة العربية السعودية: دارونفسية حديثة
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اساسيات المنهج في (. 2003رمضان مسعد. ) ،بدوي و  محمد متولي  ،قنديل .46
 عمان، األردن: دار الفكر. الطفولة المبكرة.

(. 1982. )الكفايللللللللللات البشللللللللللرية فللللللللللي قطللللللللللاع التعللللللللللليم ماق للللللللللل الجللللللللللامعي .47
 وحدة البحو  التربوية.

. تعععععععععععععععععععععععععععععم االسععععععععععععععععععععععععععععععترداد مععععععععععععععععععععععععععععععن eduinfo(. 2010 السععععععععععععععععععععععععععععععلطي.  ،مايعععععععععععععععععععععععععععععدة .48
www.moe.gov.om. 

اللللللللللللدليل المنهجلللللللللللي للتعلللللللللللليم ماق لللللللللللل (. 1997المجلعععععععععععس االعلعععععععععععى للتربيعععععععععععة. ) .49
 الجزائر: منشورات مديريات التعليم االساسي. المدرسة.

. عمان، برامج وأنشطة مفل الروضة(. 2010الواحد. ) عبد ،وداليامتولي قنديل،  ،محمد .50
 األردن: دار الفكر.

الطفولللللللللللللة  مللللللللللللربيينتقللللللللللللويم برنللللللللللللامج تكللللللللللللوين (. 2012. )مليكععععععععععععة ،مععععععععععععّدور .51
رسعععععععععععالة ، األوللللللللللللى بالمعاهلللللللللللد الومنيلللللللللللة المتخصصلللللللللللة فلللللللللللي التكلللللللللللوين المهنلللللللللللي

 ،جامعة بسكرة.ماجستير

النشلللللللللللللللرة (. 2008مديريعععععععععععععععة التقعععععععععععععععويم والتوجيعععععععععععععععه واالتصعععععععععععععععال. )جويليعععععععععععععععة/أوت  .52
 . الجزائر.515العدد  الرسمية للتربية الومنية

 والرسائلمذكرات ال

. القاهرة: تربية الطفل ق ل المدرسة(. 1991كوثر حسين. ) ،كوجكو  سعد  ،مرسي .53
 عالم الكتب.

البعععععععععععععععععرامج التدريبيعععععععععععععععععة القائمعععععععععععععععععة علعععععععععععععععععى (. د.س. )بلعسعععععععععععععععععلة فتيحعععععععععععععععععة ،مهعععععععععععععععععدي .54
ر يعععععععععة مسعععععععععتقبلية إلععععععععععداد -الكفايعععععععععات ودورهعععععععععا فعععععععععي تطعععععععععوير الكفايعععععععععات المهنيعععععععععة للمعّلعععععععععم

 ص ،تربويللللللللللللةمجلللللللللللللة البحللللللللللللو  ال. وتكععععععععععععوين طلبععععععععععععة المععععععععععععدارس العليععععععععععععا لألسععععععععععععاتذة
279-300. 

http://www.moe.gov.om/
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. الجزائر: ديوان (1استراتيجيات التعلم والتعليم  المجلد (. 1990هدى. ) ،الناشف .55
 المطبوعات الجامعية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قائمة المالحق
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 :1الملحق رقم 

 مع المحكمين: استمارة المقابلة

 التحضيرية؟ التربية مربي في توفرها الواجب ءاتالكفا هي ما .1

 الكفاءات؟ هذه إلى تكوينهم فترة في المربون  تعرف هل .2

 غيرها؟ من أكثر المربون  فيها يتحكم التي المجاالت هي ما .3

 بذلك؟ عالقة للتكوين وهل .4

 المهني؟ باألداء األمر يتعلق عندما اكبر مرودية له تكون  التكوين من نوع أي .5

 التحضيري؟ القسم بمربي الخاصة الكفاءات مرجعية تحدد وثيقة هنا  هل .6

 :2الملحق رقم 

 قائمة االساتذة المحكمين:

الصععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععفة             

 المهنية

 ينالمحكم   أسماء التخصص          

 مفت  بيداغوجي

 أستاذ مكون 

 أستاذ مكون 

 علم النفس التربوي 

 علم النفس العيادي

 علم النفس التربوي 

 قادة مجاهد السيد:

 سحانة عمر بن السيد:

 شيبات الزهرة السيدة:
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 مربية أطفال

 أستاذ مكون 

 بتدائيالتعليم االأستاذ 

   بيداغوجيمفت

 بتدائيالتعليم االمفت  

 تربية الطفولة الصغيرة

 علم النفس العيادي 

 لغة عربية 

 علم النفس التربوي 

 علم النفس العيادي

 منصور لويزة السيدة:

 بوحديبة ايمان لسيدة:ا

 لومي فتيحة السيدة:

 كوديد رشيد السيد:

 السيد:عمر سليمان رابح

 

 :3الملحق رقم 

 است يان البحث في  ورتأل االولية:

 موضوع المذكرة:

 ةالمهني الكفاءةالتربية التحضيرية وأثره على  مربيين نتكوي

التمهين والمستفيدات من تكوين مكونات في مراكز التكوين المهني و مربييندراسة مقارنة بين 

 وزارة التربية الوطنية.

 

 استمارة لقياس الكفاءة المهنية:

 التربية التحضيرية .. أيها المربي ..في أقسام أيتها المربية ..إليك إليك
أضع بين يديك هذه االستمارة.. التي أرجو منكم مألها بكل اهتمام ..حيث ستفيد  يشرفني أن

 لعالقة بين تكوينكم وكفاءتكم المهنية.مساهمتكم في تحديد ا
 تقبلوا مني خالص الشكر و العرفان

في الخانة المناسبة ... Xضع )ي( عالمة    

معلومات شخصية : –أ  
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السن :............سنة - 1  

   ليسانس         مستوى جامعي         بكالوريا         المستوى العلمي : ثانوي  - 2
مابعد التدرج           ماستر                           

 
 
مستخلف )ة(          متربص )ة(        الوضعية المهنية : معلم )ة( مرسم )ة(  - 3  

مربي )ة(                          
 
 
األقدمية المهنية في مجال التربية والتعليم:  .............. سنة - 4  

رية : ......................... سنةاألقدمية في التربية التحضي - 5  

  الشهادة أساسانتقاء على    امتحان مهني        طريقة االلتحاق بالتعليم : توظيف مباشر   - 6

 

 ب- التكوين

ماهو التكوين الذي استفدت منه وتمكنت من ممارسة مهنتك كمربي في القسم التحضيري؟– 8  
تكوين مهني في مراكز خاصة معتمدة       تحسين مستوى   تكوين مهني في مراكز عمومية        
 دورات تكوينية في التكوين المستمر

ما طبيعة الشهادة أو المؤهل الذي تحصلت عليه بعد نهاية التكوين )نرجو اإلجابة بملء  -9
 الجدول(؟

هلالشهادة أو المؤ  مّدة التكوين السنة الدراسية المكان مكان إجراء التربص الميداني  

 تقني سامي    

 تقني    
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 تأهيل مهني    

 تكوين تحضيري     

 تكوين تكميلي    

 شهادات أخرى     

 

 ج- الكفاءة المهنية :
عبر عن المفاهيم والمهام المتعلقة بالتربية التحضيرية التي تتحكم فيها. – 10  

في الخانة المناسبة حسب درجة التحكم فيها: Xوذلك بوضع عالمة   
فيها تماما  أتحكم(           ال 1(          بدرجة اقل )2(      بدرجة متوسطة )3جة عالية )بدر 
(0)  

 المجال الكفاءة المستهدفة 3 2 1 0

الوضعية التعليمية / التعليمة – 1        

ا 
لتحكم في 
المفاهيم 
المتعلقة 
بالمنهاج 
والدليل 
 المنهجي

وضعية مشكل – 2      

الكفاءة – 3      

مؤشرات الكفاءة – 4      

المقاربة بالكفاءة – 5      

الوحدة التعليمية / التعليمة – 6      

التقويم الشخصي  – 7      

التقويم التكويني – 8      

الحديثةاالستراتيجيات  – 9       
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 المشروع               

  اللعب                   

 حل المشكالت        

التعليمية األهداف               

 )التنظيماتوالقوانين.التشريعي ومرجعية التربية التحضيرية  اإلطار - 10    
التحضيرية(المراسيم المنظمة للتربية   

 

 

 

 

المعرفي 
النظري 

 
المرجعية 
 القانونية

اركان القسم التحضيري  – 11      

ة بغايات المدرسة الجزائريةوغاية التربية التحضيرية المتصل اهداف - 12      

دراسة وتحليل مضمون منهاج التربية التحضيرية – 13      

دراسة ومضمون الدليل والوثائق المرفقة – 14      

تحليل ملمح خروج طفل التربية التحضيرية  – 15      

)النفسيةالعقلية(الخصائص النمائية لطفل التربية التحضيرية  – 16      

حاجات طفل التربية التحضيرية  – 17      

فهم التوجيهات والتعليمات الصادرة  – 18      

نظريات التعلم  – 19      

علم نفس الطفل  – 20      

سيكولوجية النمو  – 21      

إجرائيةصياغة الكفاءات بصورة  – 22       
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داخل وخارج الحجرة  األنشطةبرمجة  – 23       

  التخطيط

 

 

 

التي تساعد في تحقيق الكفاءات المستهدفة  األنشطةانتقاء  – 24      

اختيار الوسائل المناسبة – 25      

مراحل الحصة بما يتوافق ومستوى الطفل  هندسة - 26      

وسائل تعليمية توافق حاجات واهتمامات التربية التحضيرية  إنتاج -27      

تقويم الموافقة لنمو طفل التربية التحضيرية ال وأدوات أساليب تحديد - 28    
 وتعلماته

وتحضيرها  األنشطة إعداد – 29      

الطفل في تفعيل الحصة إشرا كيفية  -30      

وتنظيمها  األركان إعداد – 31       
تنظيم 
فضاءات 
 القسم

األركانكيفية تنويع وتغير  – 32      

ب الوسائل والمعداتبديلة في جيا أركاناقترا   – 33      

الورشات التربوية ) المشاريع (  تهيئة  -34      

)األناشيد.المسر .الرسم.األشغال( واإلبداعيةتهيئة الورشات الفنية  – 35      

تهيئة ركن االسترخاء – 36      

لضمان التواصل الجيد واألثا تنظيم الحجرة  كيفية - 37      

داخل الحجرة  األطفالبط حركة كيفية تنظيم وض – 38      

األنشطةقبل الشروع في  األطفالكيفية استقبال  – 39        
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تنظيم وتسيير فترات االستراحة داخل وخارج القسم – 40       

ا 
لتواصل 
 والتفاعل

التعليمية والسلوكية أطفالهملتدارس مشاكل  األولياءتنظيم لقاءات  – 41      

بالنفس واالستقاللية لدى طفل التربية التحضيرية بناء الثقة – 42      

الصف مع مراعاة الفروق الفردية  إدارة – 43      

الذين يعانون صعوبات في التعلم  األطفالكيفية التعامل مع  – 44    
 ومشاكل سلوكية

نحو الروضة والمدرسة األطفالتنمية اتجاهات ايجابية لدى  – 45      

األطفالال اللغة السليمة المناسبة لمستوى استعم – 46      

بصورة واضحة وسليمة لألطفالكيفية صياغة التعليمات الموجهة  – 47      

المقاربة بالكفاءات  أساسبناء التعلمات على – 48     التنفيذ  
المفاهيم(بناء  األنشطةبناء التدرج في الحصة ) – 49     البيداغوجي  

وجيهات والتعليمات الواردة في المنهاج والدليلتطبيق الت – 50      

تحديد الكفاءة – 51      

تحديد مؤشرات الكفاءة  – 52      

اللغوية   األنشطةتقديم  -53      

العلمية والتكنولوجية األنشطةتقديم  – 54      

الفنية والتشكيلية األنشطةتقديم  – 55      

دةبناء المفاهيم الجدي – 56      
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عليها( اإلشراف )اقتراحها. األطفالمشاريع مع  بناء - 57      

التحكم في الحجم الزمني للحصص – 58      

)حسن التصرف(فنيات تقديم مراحل الحصة  -59      

في تقنيات التنشيط الفعال التحكم -60     الصف  إدارة 
وتنظيم 
 التعلمات

تغيير المساركموقف تعلمي ل الخطأاستغالل  – 61      

األطفالمهارات البحث واالكتشاف لدى  تنمية -62      

الالصفية األنشطةتنظيم  – 63      

   األفواجتنظيم الورشات وعمل  – 64    

مساعدة الطفل على الفهم وحل المشكالت  – 65      

األطفاللدى  اإلبداعيتنشيط التفكير  – 66      

طفل على التعلم الذاتيطرق مساعدة ال – 67      

المقدمة األنشطةالجمع بين التعلم ومستوى النمو في  – 68      

األطفالتنويع النشاطات الستيعاب حركية وفضول  – 69      

في نتشيط الصف و شراكهاالمواهب  تفعيل - 70      

)نياس التحصيل(كيفية التعرف على حصول التعلمات  – 71     تقويم  
نشاطات 

الطفالا  
تقويمية للتحقق من نتائج   جداولاستعمال  – 72      

بطاقات لتشخيص الصعوبات  إعادة – 73      
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العالجية والتدابير التصحيحية المتخذة بعد عملية  األساليبانتقاء  – 74    
 التقويم

كيفية تشخيص موطن القوة ودعمها وتنميتها – 75      

طن القوة ودعمها وتنميتهاكيفية تشخيص موا – 76      

ممارسة الطفل على التقويم الذاتي – 77      

تدابير التقويم الشخصي  – 78      

تدابير التقويم التكويني – 79      

 

في الخانة المناسبة: Xاجب بوضع عالمة   

في حال وجدت صعوبة في أداء المهام المتعلقة بتطبيق المنهج هل ترجعها إلى: -11  

Οنقص الوسائل  Οنقص المعرفة النظرية المتعلقة بالتكوين   Οالتدريب والممارسة نقص   

Οنقص المتابعة والتقويم   

ماهي اقتراحاتك لتجاوز الصعوبات المهنية التي تواجهك؟ -12  

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................ 

 

 شكرا على تعاونكم 
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 الصورة النهائية الستمارة البحث:: 4 الملحق رقم

 ةالمهني الكفاءةالتربية التحضيرية وأثره على  مربيين نتكوي

من تكوين  يينفي مراكز التكوين المهني والتمهين والمستفيد ينمكون مربييندراسة مقارنة بين 

 وزارة التربية الوطنية.

 

المهنية:استمارة لقياس الكفاءة   

 التربية التحضيرية .. أيها المربي ..في أقسام أيتها المربية ..إليك إليك
أضع بين يديك هذه االستمارة.. التي أرجو منكم مألها بكل اهتمام ..حيث ستفيد  يشرفني أن

 مساهمتكم في تحديد العالقة بين تكوينكم وكفاءتكم المهنية.
 تقبلوا مني خالص الشكر و العرفان

في الخانة المناسبة ... Xعالمة   ضع )ي(  

معلومات شخصية : –أ  

السن :............سنة - 1  

   ليسانس         مستوى جامعي         بكالوريا         المستوى العلمي : ثانوي  - 2
مابعد التدرج           ماستر                           

 
مستخلف )ة(          متربص )ة(        رسم )ة( الوضعية المهنية : معلم )ة( م - 3  

مربي )ة(                          
 
األقدمية المهنية في مجال التربية والتعليم:  .............. سنة - 4  

األقدمية في التربية التحضيرية : ......................... سنة - 5  
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  الشهادة أساسانتقاء على    امتحان مهني        شر  طريقة االلتحاق بالتعليم : توظيف مبا - 6

 ب- التكوين

ماهو التكوين الذي استفدت منه وتمكنت من ممارسة مهنتك كمربي في القسم التحضيري؟– 8  
 تكوين مهني في مراكز عمومية        تكوين مهني في مراكز خاصة معتمدة       تحسين مستوى 

المستمردورات تكوينية في التكوين   
ما طبيعة الشهادة أو المؤهل الذي تحصلت عليه بعد نهاية التكوين )نرجو اإلجابة بملء  -9

 الجدول(؟
 الشهادة أو المؤهل مّدة التكوين السنة الدراسية المكان مكان إجراء التربص الميداني

 تقني سامي    

 تقني    

 تأهيل مهني    

 تكوين تحضيري     

 تكوين تكميلي    

 شهادات أخرى     

 

 ج- الكفاءة المهنية :
عبر عن المفاهيم والمهام المتعلقة بالتربية التحضيرية التي تتحكم فيها. – 10  

في الخانة المناسبة  Xوذلك بوضع عالمة   
 

 المجال الكفاءة المستهدفة نعم ال

الوضعية التعليمية / التعليمة – 1      

وضعية مشكل – 2    
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الكفاءة – 3   ا  
لتحكم في 
المفاهيم 
المتعلقة 
منهاج بال

والدليل 
 المنهجي

مؤشرات الكفاءة – 4    

المقاربة بالكفاءة – 5    

الوحدة التعليمية / التعليمة – 6    

التقويم الشخصي  – 7    

التقويم التكويني – 8    

الحديثةاالستراتيجيات  – 9     

 المشروع             

  اللعب                 

 حل المشكالت      

التعليمية األهداف             

دراسة وتحليل مضمون منهاج التربية التحضيرية – 09    

دراسة ومضمون الدليل والوثائق المرفقة – 10    

تحليل ملمح خروج طفل التربية التحضيرية  – 11    

)النفسيةالعقلية(رية الخصائص النمائية لطفل التربية التحضي – 12    

حاجات طفل التربية التحضيرية  – 13    

فهم التوجيهات والتعليمات الصادرة  – 14    

نظريات التعلم  – 15    
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علم نفس الطفل  – 16    

سيكولوجية النمو  – 17    

إجرائيةصياغة الكفاءات بصورة  – 18     

 

  التخطيط

 

 

 

خارج الحجرة داخل و  األنشطةبرمجة  – 19    

التي تساعد في تحقيق الكفاءات المستهدفة  األنشطةانتقاء  – 20    

مراحل الحصة بما يتوافق ومستوى الطفل  هندسة - 21    

التقويم الموافقة لنمو طفل التربية  وأدوات أساليب تحديد - 22  
 التحضيرية وتعلماته

الطفل في تفعيل الحصة إشرا كيفية  -23    

وتنظيمها  األركان إعداد – 24     
تنظيم 
فضاءات 
 القسم

األركانكيفية تنويع وتغير  – 25    

بديلة في جياب الوسائل والمعدات أركاناقترا   – 26    

الورشات التربوية ) المشاريع (  تهيئة  -27    

 واإلبداعيةتهيئة الورشات الفنية  – 28  
 )األناشيد.المسر .الرسم.األشغال(

تهيئة ركن االسترخاء – 29    

لضمان التواصل الجيد واألثا تنظيم الحجرة  كيفية - 30    

داخل الحجرة  األطفالكيفية تنظيم وضبط حركة  – 31    
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التعليمية  أطفالهملتدارس مشاكل  األولياءتنظيم لقاءات  – 32  
 والسلوكية

عوبات في التعلم الذين يعانون ص األطفالكيفية التعامل مع  – 33  
 ومشاكل سلوكية

نحو الروضة والمدرسة األطفالتنمية اتجاهات ايجابية لدى  – 34    

المقاربة بالكفاءات  أساسبناء التعلمات على – 35   التنفيذ  
المفاهيم(بناء  األنشطةبناء التدرج في الحصة ) – 36   البيداغوجي  

ردة في المنهاج والدليلتطبيق التوجيهات والتعليمات الوا – 37    

تحديد الكفاءة – 38    

تحديد مؤشرات الكفاءة  – 39    

اللغوية   األنشطةتقديم  -40    

في تقنيات التنشيط الفعال التحكم -41   الصف  إدارة 
وتنظيم 
 التعلمات

األطفالمهارات البحث واالكتشاف لدى  تنمية -42    

الالصفية األنشطةتنظيم  – 43    

   األفواجتنظيم الورشات وعمل  – 44  

مساعدة الطفل على الفهم وحل المشكالت  – 45    

األطفاللدى  اإلبداعيتنشيط التفكير  – 46    

طرق مساعدة الطفل على التعلم الذاتي – 47    

األطفالتنويع النشاطات الستيعاب حركية وفضول  – 48    
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)نياس التحصيل(التعلمات كيفية التعرف على حصول  – 49   تقويم  
نشاطات 
 االطفال

تقويمية للتحقق من نتائج   جداولاستعمال  – 50    

بطاقات لتشخيص الصعوبات  إعادة – 51    

العالجية والتدابير التصحيحية المتخذة بعد  األساليبانتقاء  – 52  
 عملية التقويم

تهاكيفية تشخيص موطن القوة ودعمها وتنمي – 53    

كيفية تشخيص مواطن القوة ودعمها وتنميتها – 54    

تدابير التقويم الشخصي  – 55    

تدابير التقويم التكويني – 56    

 

 

 شكرا على تعاونكم  
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 spss.20النتائج االحصائية للفرضيات باستعمال برنامج تفري  : 05الملحق رقم 

 ة:النتائج اإلحصائية للفرضية العامّ  -1

Test d'échantillons indépendants 

 Test de Levene sur l'égalité des 

variances 

Test-t pour égalité des 

moyennes 

F Sig. t ddl 

générale 

Hypothèse de variances 

égales 
,241 ,629 10,519 22 

Hypothèse de variances 

inégales 

  
10,519 22,000 

 

Test d'échantillons indépendants 

 Test-t pour égalité des moyennes 

Sig. (bilatérale) Différence 

moyenne 

Différence écart-

type 

Intervalle de 

confiance 95% 

de la différence 

Inférieure 

générale 

Hypothèse de variances 

égales 
,000 27,75000 2,63798 22,27915 

Hypothèse de variances 

inégales 
,000 27,75000 2,63798 22,27915 

 

Test d'échantillons indépendants 

 Test-t pour égalité des 

moyennes 
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Intervalle de confiance 95% de 

la différence 

Supérieure 

générale 

Hypothèse de variances égales 33,22085 

Hypothèse de variances inégales 33,22085 

 

 النتائج اإلحصائية للفرضية الجزئية األولى: – 2

Statistiques de groupe 

 FORMATION DE BASE N Moyenne Ecart-type Erreur standard 

moyenne 

methodologie 

STAGE ET RECYCLAGE 12 11,8333 ,38925 ,11237 

CFPA 12 ,6667 ,98473 ,28427 

Test d'échantillons indépendants 

 Test de Levene sur l'égalité des 

variances 

Test-t pour égalité des 

moyennes 

F Sig. t ddl 

methodologie 

Hypothèse de variances 

égales 
7,955 ,010 36,532 22 

Hypothèse de variances 

inégales 

  
36,532 14,356 

 

Test d'échantillons indépendants 

 Test-t pour égalité des moyennes 

Sig. (bilatérale) Différence 

moyenne 

Différence écart-

type 

methodologie Hypothèse de variances égales ,000 11,16667 ,30567 
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Hypothèse de variances 

inégales 
,000 11,16667 ,30567 

 

Test d'échantillons indépendants 

 Test-t pour égalité des moyennes 

Intervalle de confiance 95% de la différence 

Inférieure Supérieure 

methodologie 

Hypothèse de variances égales 10,53275 11,80059 

Hypothèse de variances inégales 10,51259 11,82074 

 اإلحصائية للفرضية الجزئية الثانية:النتائج  – 3

Statistiques de groupe 

 FORMATION DE BASE N Moyenne Ecart-type Erreur standard 

moyenne 

théorique 

STAGE ET RECYCLAGE 12 8,5000 1,73205 ,50000 

CFPA 12 4,9167 2,90637 ,83900 

 

Test d'échantillons indépendants 

 Test de Levene sur l'égalité des 

variances 

Test-t pour égalité des 

moyennes 

F Sig. t ddl 

théorique 

Hypothèse de variances 

égales 
,186 ,671 3,669 22 

Hypothèse de variances 

inégales 

  
3,669 17,938 

 

Test d'échantillons indépendants 

 Test-t pour égalité des moyennes 
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Sig. (bilatérale) Différence 

moyenne 

Différence 

écart-type 

Intervalle de 

confiance 95% 

de la différence 

Inférieure 

théorique 

Hypothèse de variances 

égales 
,001 3,58333 ,97669 1,55781 

Hypothèse de variances 

inégales 
,002 3,58333 ,97669 1,53089 

 

Test d'échantillons indépendants 

 Test-t pour égalité des 

moyennes 

Intervalle de confiance 95% de 

la différence 

Supérieure 

théorique 

Hypothèse de variances égales 5,60885 

Hypothèse de variances inégales 5,63578 

ية الجزئية الثالثة:النتائج االحصائية للفرض -4  

 

Statistiques de groupe 

 FORMATION DE BASE N Moyenne Ecart-type Erreur standard 

moyenne 

palinfication 

STAGE ET RECYCLAGE 12 7,1667 ,57735 ,16667 

CFPA 12 5,0833 ,28868 ,08333 

 

Test d'échantillons indépendants 

 Test de Levene sur l'égalité des 

variances 

Test-t pour égalité des 

moyennes 
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F Sig. t ddl 

palinfication 

Hypothèse de variances 

égales 
4,141 ,054 11,180 22 

Hypothèse de variances 

inégales 

  
11,180 16,176 

 

Test d'échantillons indépendants 

 Test-t pour égalité des moyennes 

Sig. (bilatérale) Différence 

moyenne 

Différence écart-

type 

palinfication 

Hypothèse de variances égales ,000 2,08333 ,18634 

Hypothèse de variances inégales ,000 2,08333 ,18634 

 

Test d'échantillons indépendants 

 Test-t pour égalité des moyennes 

Intervalle de confiance 95% de la différence 

Inférieure Supérieure 

palinfication 

Hypothèse de variances égales 1,69689 2,46978 

Hypothèse de variances inégales 1,68866 2,47800 

النتائج االحصائية للفرضية الجزئية الرابعة: -5  

Statistiques de groupe 

 FORMATION DE BASE N Moyenne Ecart-type Erreur standard 

moyenne 

organisation 

STAGE ET RECYCLAGE 12 5,5833 ,66856 ,19300 

CFPA 12 5,4167 1,24011 ,35799 

 

Test d'échantillons indépendants 
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 Test de Levene sur l'égalité des 

variances 

Test-t pour égalité des 

moyennes 

F Sig. t ddl 

organisation 

Hypothèse de variances 

égales 
1,151 ,295 ,410 22 

Hypothèse de variances 

inégales 

  
,410 16,896 

 

Test d'échantillons indépendants 

 Test-t pour égalité des moyennes 

Sig. (bilatérale) Différence 

moyenne 

Différence écart-

type 

organisation 

Hypothèse de variances égales ,686 ,16667 ,40670 

Hypothèse de variances inégales ,687 ,16667 ,40670 

 

Test d'échantillons indépendants 

 Test-t pour égalité des moyennes 

Intervalle de confiance 95% de la différence 

Inférieure Supérieure 

organisation 

Hypothèse de variances égales -,67678 1,01011 

Hypothèse de variances inégales -,69180 1,02513 

النتائج االحصائية للفرضية الجزئية الخامسة: -6  

Statistiques de groupe 

 FORMATION DE BASE N Moyenne Ecart-type Erreur standard 

moyenne 

miseenoeuvrepédagogique 

STAGE ET RECYCLAGE 12 9,0000 1,95402 ,56408 

CFPA 12 6,0833 1,62135 ,46804 
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Test d'échantillons indépendants 

 Test de Levene sur l'égalité des 

variances 

Test-t 

pour 

égalité 

des 

moyennes 

F Sig. t 

miseenoeuvrepédagogique 

Hypothèse de variances 

égales 
,289 ,596 3,979 

Hypothèse de variances 

inégales 

  
3,979 

 

Test d'échantillons indépendants 

 Test-t pour égalité des moyennes 

ddl Sig. (bilatérale) Différence 

moyenne 

miseenoeuvrepédagogique 

Hypothèse de variances 

égales 
22 ,001 2,91667 

Hypothèse de variances 

inégales 
21,276 ,001 2,91667 

 

Test d'échantillons indépendants 

 Test-t pour égalité des moyennes 

Différence 

écart-type 

Intervalle de confiance 95% de la 

différence 

Inférieure Supérieure 

miseenoeuvrepédagogique 
Hypothèse de variances 

égales 
,73297 1,39658 4,43676 
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Hypothèse de variances 

inégales 
,73297 1,39357 4,43976 

النتائج االحصائية للفرضية الجزئية السادسة: -7  

Statistiques de groupe 

 FORMATION DE BASE N Moyenne Ecart-type Erreur standard 

moyenne 

communication 

STAGE ET RECYCLAGE 12 7,6667 ,65134 ,18803 

CFPA 12 7,1667 ,57735 ,16667 

 

Test d’échantillons indépendants 

 Test de Levene sur l’égalité des 

variances 

Test-t pour égalité des 

moyennes 

F Sig. T ddl 

communication 

Hypothèse de variances 

égales 
,282 ,601 1,990 22 

Hypothèse de variances 

inégales 

  
1,990 21,688 

 

Test d’échantillons indépendants 

 Test-t pour égalité des moyennes 

Sig. (bilatérale) Différence 

moyenne 

Différence écart-

type 

communication 

Hypothèse de variances égales ,059 ,50000 ,25126 

Hypothèse de variances 

inégales 
,059 ,50000 ,25126 

 

Test d’échantillons indépendants 



 

162 
 

 Test-t pour égalité des moyennes 

Intervalle de confiance 95% de la différence 

Inférieure Supérieure 

communication 

Hypothèse de variances égales -,02108 1,02108 

Hypothèse de variances inégales -,02152 1,02152 

النتائج االحصائية للفرضية الجزئية السابعة: -8  

Statistiques de groupe 

 FORMATION DE BASE N Moyenne Ecart-type Erreur standard 

moyenne 

gestion 

STAGE ET RECYCLAGE 12 8,8333 ,38925 ,11237 

CFPA 12 7,1667 ,38925 ,11237 

 

Test d'échantillons indépendants 

 Test de Levene sur l'égalité des 

variances 

Test-t pour égalité des 

moyennes 

F Sig. t ddl 

gestion 

Hypothèse de variances 

égales 
,000 1,000 10,488 22 

Hypothèse de variances 

inégales 

  
10,488 22,000 

 

Test d'échantillons indépendants 

 Test-t pour égalité des moyennes 

Sig. (bilatérale) Différence 

moyenne 

Différence écart-

type 

Intervalle de 

confiance 95% 

de la différence 

Inférieure 
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gestion 

Hypothèse de variances 

égales 
,000 1,66667 ,15891 1,33711 

Hypothèse de variances 

inégales 
,000 1,66667 ,15891 1,33711 

 

Test d'échantillons indépendants 

 Test-t pour égalité des moyennes 

Intervalle de confiance 95% de la 

différence 

Supérieure 

gestion 

Hypothèse de variances égales 1,99623 

Hypothèse de variances inégales 1,99623 

النتائج اإلحصائية للفرضية الجزئية الثامنة: -9  

Statistiques de groupe 

 FORMATION DE BASE N Moyenne Ecart-type Erreur standard 

moyenne 

évaluation 

STAGE ET RECYCLAGE 12 7,3333 4,20678 1,21439 

CFPA 12 1,6667 1,55700 ,44947 

 

Test d'échantillons indépendants 

 Test de Levene sur l'égalité des 

variances 

Test-t pour égalité des 

moyennes 

F Sig. t ddl 

évaluation 

Hypothèse de variances 

égales 
1,270 ,272 4,376 22 

Hypothèse de variances 

inégales 

  
4,376 13,958 
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Test d'échantillons indépendants 

 Test-t pour égalité des moyennes 

Sig. (bilatérale) Différence 

moyenne 

Différence 

écart-type 

Intervalle de 

confiance 95% 

de la différence 

Inférieure 

évaluation 

Hypothèse de variances 

égales 
,000 5,66667 1,29490 2,98121 

Hypothèse de variances 

inégales 
,001 5,66667 1,29490 2,88860 

 

Test d'échantillons indépendants 

 Test-t pour égalité des 

moyennes 

Intervalle de confiance 95% de 

la différence 

Supérieure 

évaluation 

Hypothèse de variances égales 8,35213 

Hypothèse de variances inégales 8,44473 
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