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  ملخص
لفاعلية برامج ھدفت ھذه الدراسة إلى التعرف على درجة تقديرات معلمات رياض األطفال 

لغرض جمع البيانات من أفراد  استبانهواستخدم الباحث . من وجھة نظرھناثناء الخدمة  التدريب
معلمة، وقد تم استخدام الرزمة اإلحصائية للعلوم ) 353( همجتمع الدراسة والبالغ تعداد

لتحليل بيانات االستبانة اعتماداً على أساليب إحصائية وتحليلية لإلجابة عن  SPSS)( االجتماعية
أن درجة تقديرات معلمات رياض  -  :النتائج التاليةأسئلة الدراسة، وقد توصلت ھذه الدراسة إلى 

ألبعاد  أن درجة تقديرھن -  .مرتفعةجاءت الخدمة  أثناء ج التدريبفاعلية براماألطفال لمدى 
ھنالك عالقة ذات داللة إحصائية  -  .جاءت متوسطة الخدمة أثناءالتدريب برامج تنفيذ وتصميم 

لدى الخدمة  أثناءبرامج التدريب فاعلية في الخدمة  أثناءبرامج التدريب بين أبعاد تنفيذ وتصميم 
التوجد فروق ذات داللة إحصائية للمؤھل العلمي في درجة فاعلية  -  .معلمات رياض األطفال

فاعلية برامج ھنالك فروق ذات داللة إحصائية للخبرة في درجة  - .اثناء الخدمة برامج التدريب
  .اثناء الخدمة التدريب

  .، معلمات رياض األطفالالخدمة أثناء برامج التدريب: الكلمات الدالة
 
Abstract 

The aim of this study was to identify the estimate degree of 
kindergarten teacher’s regarding the effectiveness of in-service programs 
from their point of view. The researcher used a developed questionnaire 
for the purpose of collecting data from members of the study population 
amounting (353) adult. The researcher used the packet statistics of Social 
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Sciences (SPSS) to analyze the data resolution depending on the 
statistical and analytical methods in answering the questions of the study. 
The researcher came up with the following findings: - The estimate 
degree of kindergarten teachers of the effectiveness of in-service 
programs ranked high. - The degree of appreciation of dimensions of the 
program ranked middle. - The implementation and design of the in-
service training programs ranked high as well. - There are significant no 
differences between scientific qualification in the degree of effectiveness 
of in-service training programs. - There are significant differences 
between scientific experiences in the degree of effectiveness of in-service 
training programs. 

Key words: the effectiveness of in-service programs, kindergarten 
teachers. 

 
  لمقدمةا

تسھم في بناء شخصية  ألنھا ؛األساسمرحلة ممھدة للتعليم  األطفالتعد مرحلة رياض 
مابين  األطفالرعاية  إلىھذه المرحلة  وتھدف ،لسماتھا ومقوماتھا األولىالطفل ورسم الخطوط 

 واألمنالعطف  إلىرعاية تتعھد نموھم نموا متوازنا وتلبي حاجاتھم  ،الثالثة والسادسة من العمر
 ،والفكرية ،واالجتماعية ،والنفسية ،الجسمية :اآلتية واالستقالل وتطور شخصياتھم من النواحي

  .ووطنه أمتهيؤمن بمبادئ  جيل واع إلعدادوفقا لحاجاتھم وخصائص مجتمعھم 

، وتتلخص في العديد من المھام واألدوار التي تؤديھاتلعب دورا في معلمة الروضة  لذا فان
مديرة لعملية النمو الشامل لألطفال؛ و مساعدةيم المجتمع وتراثه وتوجھاته؛ وممثلة لقدورھا 

التي ينبغي أن تمتلكھا، وتتسم بعدد من الخصائص الشخصية ، وموجھة لعمليات التعلم والتعليم
، والخصائص النفسية واالجتماعية، والخصائص العقلية، ومنھا الخصائص الجسمية

 .والخصائص الخلقية

وال شك أن متغيرات العصر قد تطورت وأصبح ھناك متغيرات قد فرضت أعباء جديدة 
والذي  رياض األطفالأسباب القصور في العناية بمرحلة ب ذلكويتضح على معلمة الروضة، 

يمكن أن يرجع إلى عدم توفر الموارد الالزمة، وضعف الوعي االجتماعي بأھمية ھذه المرحلة، 
في جميع الدول العربية ما تزال خارج السلم التعليمي، وفي بعضھا رياض األطفال وأن مرحلة 

فال رياض األطوإن العامل األساسي في تحقيق أھداف . ال تحظى بالعناية واالھتمام المطلوبين
ً في مجال الطفولة، وبما يمكنھن من تفھم خصائص  ً ومسلكيا ھو توفر معلمات مؤھالت أكاديميا
الطفولة ومطالب نموھا، وعدم توافر الدورات التدريبية الكافية لكل من المعلمة والمديرة 
والموجھة وھذا ما أكدته الدراسة التي أعدتھا المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم 
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المنظمة العربية للتربية والثقافة (إلستراتيجية العربية للتربية السابقة على المدرسة االبتدائية ا
 ).1998، والعلوم

األردن، فقد أشارت التقارير الرسمية لواقع تدريب معلمة رياض األطفال في أما بالنسبة 
إلى أنھا ) 2008(ومني مودراسة ال ،)2008(تقرير وزارة التربية والتعليم لعام منھا  والدراسات
القصور في برامج التنمية المھنية، وضعف مستوى : ضعف في الجوانب المھنية التاليةتعاني من 

برامج التنمية ذاتھا، وارتباط التطوير المھني بالترقية، وضعف الحوافز المادية والمعنوية، 
  . وضعف االھتمام بمعلمة رياض األطفال

 للطاقات أفضل بحشد بالقيام إال يتأتى ال التربوية بالعملية ضالنھو فإن سبق، ما على بناءو
 التطورات أن ذلك ؛والنظرية منھا العملية التربوية المستجدات إلحداث أفضل وتطبيق ،البشرية

 من جعل قويًا استثماًرا التعليم استثمار إلى الحاجة وان وتقني، تدفق معرفي في المعاصرة
 التي االتجاھات من أصبح كما المعلم، تربية في مدى الحياة التعليم مفھوم تطبيق الضروري

 الفردية للحاجات ونظًرا التطورات، فنظًرا لھذه) 2007العتيـبيى، ( التربويون بھا ينادي
 مصدر لوجود البشرية في تاريخ مسبوقة غير بصورة ونوًعا كًما والملحة المتزايدة واالجتماعية

 عن الناتج متطلبات النقص لتغطية التعليم، مھنة لمزاولة عالوالف الجيد والكم النوع من بشري
 إعداد وتدريب في االتجاه أصبح وبذلك، )1996 عدس، (واحد آن في والسكاني المعرفي التفجر
المعاھد  في المعلم قبول نظام مثل من التقليدية النظم مراحل في يجمع موحد نظام إلى المعلم

 في اتجاھين ھناك التقليدية، النظم ھذه إلى إضافة وتدريبه هإعداد ونظام المتخصصة، والكليات
 اإلعداد نظام بعد يأتي والذي العملية، للممارسة التھيئة نظام والمتطور األول، اليوم الحديث عالم
 المدارس والثاني، في عملي تدريب برامج شكل على ذلك ويكون العملية، الخروج للحياة وقبل
 شوق (الذات التعليم مفھوم النظام ھذا في البعض ويدخل المھنية ى الحياةمد المستمر التعليم نظام

  ). 1995 وسعيد،

  مشكلة الدراسة وأسئلتھا
برامج  اذ يجب أن تعملإن برنامج التدريب أثناء الخدمة يجب النظر إليه كنظام متكامل؛ 

ربوية من جھة المستجدات التمن أجل مواجھة أثناء الخدمة لمعلمات رياض األطفال  التدريب
التي تحصل في البرامج التدريبية قبل الخدمة وقد ن من نقاط الضعف والسيطرة عليھا والتمك

أنشأت كليات خاصة إلعداد المعلمات ومتابعة تدريبھن بما يتوافق والتطورات التربوية والنفسية 
حنا، (سة ، ودرا)2006عبدالمجيد، ( شير العديد من الدراسات التربوية منھا دراسةلذلك ت
 ،إلى وجود غموض يكتنف واقع البرامج التدريبية المقدمة لمعلمات رياض األطفال) 2003

والتطلعات المنشودة لتحقيق أھداف ھذه البرامج للنھوض بمستوى رياض األطفال إلى مستويات 
وتظھر المشكلة بشكل رئيس عند اإلعداد لھذه البرامج وذلك بظھور , متقدمة من جھة أخرى

وبين احتياجات وطبيعة عمل معلمات رياض , بين أھداف ومواضيع وأساليب ھذه البرامجفجوة 
األطفال ومدى تحقيقھا لطموحاتھن التي كّن يسعين إليھا قبل عقد مثل ھذه الدورات التدريبية، 
 ،وأن تدريب معلمات رياض األطفال يعاني من االعتماد على الوسائل التقليدية في التدريب
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واالستعانة بالتقنيات الحديثة في  ،لمحاوالت الجادة لالبتعاد عن الوسائل التقليديةبالرغم من ا
وبالتالي فإن الوسائل المستخدمة في الغالب ھي  ،ذلك، ولكن تنقصھا اإلمكانات المادية والبشرية

وبذلك فإن مشكلة الدراسة تتبلور في  ،وسائل تقليدية تعتمد على الجانب النظري بشكل كبير
  :لة التاليةاألسئ

من وجھة  الخدمة أثناءبرامج التدريب ما درجة تقديرات معلمات رياض األطفال ألبعاد  -
 ؟ھننظر

من الخدمة  أثناءفاعلية برامج التدريب ما درجة تقديرات معلمات رياض األطفال لمدى  -
 وجھة نظر معلمات رياض األطفال أنفسھن؟

من وجھة نظر معلمات رياض الخدمة  اءأثن برامج التدريبھل تختلف درجة تنفيذ وتصميم  -
 ؟)الخبرة، والمؤھل العلمي(األطفال باختالف 

من وجھة نظر معلمات رياض األطفال ثناء الخدمة ب أفاعلية برامج التدريھل تختلف  -
 ؟)الخبرة والمؤھل العلمي(باختالف 

ثناء أ برامج التدريببين تنفيذ وتصميم ) α  ≥0.05(ھل توجد عالقة عند درجة داللة  -
 من وجھة معلمات رياض األطفال؟الخدمة  أثناء برامج التدريبفاعلية في الخدمة 

  أھمية الدراسة
 العملية الناحية ومن ،النظرية الناحية من موضوعھا أھمية تستمد ھذه الدراسة أھميتھا من

 للتفجر تيجةن سابقًا، كان عما إلحاحا وأكثر أھمية أكثر الخدمة أثناء التدريب إذ أصبح التطبيقية،
 من المختلفة التربوية األساسية االتجاھات في السريعة ونتيجة للتطورات ناحية، من المعرفي
 فيه عنوانًا له أفرد الذي تقريره في 1996) ،ديلور وآخرون( عليه أكد ما وھذا أخرى، ناحية

 وان لطالبه، اومرشدً  موجھًا المعلم يكون أھمية أن على يركز حيث ،)المكنون الكنز ذلك التعلم(
 أھمية فإن ذلك ضوء وفي ،مھنة التدريس يمارس دام ما ومعارفه ومعلوماته مھاراته بتحديد يقوم
 :خالل من تبرز الدراسة ھذه

  .درجة تقديرات معلمات رياض األطفاللقياس  أداة يقدم البحث: العلمية النظرية األھمية -

مات رياض األطفال بأھمية التدريب اثناء تبصير القائمين على تدريب معل: التطبيقية األھمية -
  .الخدمة وإلقاء الضوء على األساليب المستخدمة في التدريب

  أھداف الدراسة

  :تھدف ھذه الدراسة إلى تحقيق ما يلي

 .تقويم برامج التدريب اثناء الخدمة المقدمة لمعلمات رياض األطفال -

 .رامج التدريب اثناء الخدمةبناء أداة لقياس درجة تقديرات معلمات رياض األطفال لب -
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معلمات رياض من وجھة نظر اثناء الخدمة  فاعلية برامج التدريبدرجة  إلىالتعرف  -
 .األطفال

  تعريفات اإلجرائيةال
ھو برنامج تدريبي يعنى بمعلمات رياض األطفال بھدف رفع : الخدمة أثناء برامج التدريب  . أ

وتنمية قدراتھن على التفاعل مع  مستوى أدائھن وصقل مھاراتھن وخبراتھن واتجاھاتھن
سعفان ( .العملية التربوية وتزويدھن بالخلفيات الالزمة لتحسين مستوى األداء األكاديمي

ً على أنھا درجة استجابة المعلمات المتدربات على ) 2007ومحمود،  وتعرف إجرائيا
 . ياض األطفاللدى معلمات رالخدمة  أثناءفاعلية برامج التدريب الفقرات التي تقيس مجال 

ھي التي تقوم بتعليم طفل الروضة في المدارس الحكومية التابعة : معلمة رياض األطفال  . ب
 .لوزارة التربية والتعليم

  حدود الدراسة

  . اقتصرت ھذه الدراسة على معلمات رياض االطفال: الحدود البشرية -

  .التناولت الدراسة معلمات رياض االطفال في إقليم الشم: الحدودالمكانية -

خالل الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي تطبيق الدراسة  تم: الحدود الزمانية -
2011/2012.  

  اإلطار النظري والدراسات السابقة

  اإلطار النظري
  للمعلم والمسلكي التربوي التأھيل عملية إلى الخدمة أثناء التدريب مفھوم يشير

   بالمستوى بمھنته القيام على هتعين التي والوسائل األساليب والطرق باستخدام 
 أشار ولقد أفضل، نحو على التدريس لقيام بعمليةل الالزمة الكفايات على وسيطرته المطلوب،

Franziska et. al, 2009) (شيء أي على البرنامج ھذا يشتمل بحيث المعلم تنمية أھمية إلى 
 ذلك يسھم بحيث منھا، فيه اعديتق اليوم الذي إلى بالمھنة فيه يلتحق يوم أول من للمعلم يحدث

ولنجاح .المھنية المعلم واجباته فيھا يؤدي التي الطريقة في مباشرة غير أو مباشرة وبصورة
العمـلية التدريبيـة ينبـغي توافر مفھوم واضح ودقيق للتدريب لـدى أطراف العـملية التدريبية من 

عداد الصحيح والتنفيذ السليم التدريب، لما لـذلك من تأثير في اإل ومسئولمدرب ومتدرب 
للبرامج التدريبية، وإتباع األساليب الحديثة في العملية التدريبية التي تفي باحتياجات الموارد 

تزويد األفراد بمھارات : البشرية العاملة في المنظمة وتنمي معارفھم ومھاراتھم، فالتدريب ھو
 ).2007، العتيبي( معينة تساعدھم على تصحيح النواقص في أدائھم

 لألفراد الفنية والسلوكية والمھارات القدرات لتنمية يھدف مخطط نشاط ھو والتدريب
 كفاءة بأعلى المنظمة وأھداف مزيج أھدافھم تحقيق خالل من ،متھذا تحقيق من لتمكينھم العاملين
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) Charles,et.al, 2002: 234( كما عّرف شالرز وآخرون). Zhu, 2004: 4( ممكنة
تغيير سلوك األفراد لجعلھم يعملون بشكل مختلف عما كانوا يتبعونه قبل : "هالتدريب بأن

 ويعّرف برين وآخرون".التدريب، وذلك بإكسابھم طرق وأساليب أفضل للقيام بأعمالھم اإلدارية
)Brian, et.al, 2001:63 ( عملية منظمة تركز على الفرد وتسعى إلحداث "التدريب بأنه

من أجل مقابلة االحتياجات التدريبية الحالية والمستقبلية، التي  تغيير سلوكي وذھني وفني،
 ".يتطلبھا الفرد والمنظمة والمجتمع

إن تدريب معلمة طفل الروضة أثناء الخدمة يشكل عنصرا ھاما في رفع مستواھا، لذلك ف
 وضمان استمرار نموھا على نحو متكامل، ويتطلب االرتقاء بالمستوى المھني أن يكون اإلعداد
المھني عمال ممتدا موصوال ال ينتھي بتخرج المعلمة من معاھد اإلعداد، بل يستمر عن طريق 

إن ذلك سبيل التقدم ومسايرة العصر ومواكبة التطورات الھائلة  إذالتدريب في أثناء الخدمة؛ 
ل الطارئة كل يوم، ويعد التدريب عملية منظمة تھتم بتنمية األداء المھني لمعلمة الروضة من أج

  .)1997 ،عدلي(عالج القصور الناتج عن برامج اإلعداد قبل الخدمة 

إذ يعد إكساب المعلمة مھارات عملية ضرورة ملحة لتحسين أدائھا وتطوير عملھا داخل 
الروضة، وزيادة قدرتھا على التفكير المبدع الخالق، بما يمكنھا من التكيف مع عملھا من ناحية، 

يھا من ناحية أخرى، كما يؤدي إلى تحقيق التكامل مع أدوار ومواجھة مشكالتھا والتغلب عل
المعلمات لتحسين نوعية العمل لجعلھا بيئة تشاركيه، كما يؤدي إلى زيادة اإلنتاجية المرتبطة 
برفع المستوى التعليمي، ولقد أصبح التدريب أمراً ضرورياً في مجتمع يتسم بالتغيرات السريعة، 

د الركيزة األساسية في العملية التربوية في ھذه المرحلة فھي وألن معلمة رياض األطفال تع
أن ) 2005 ،مدكور(ويذكر  تحتاج إلى مواكبة التطور والتغير وتحديات العصر والمعرفة،

االھتمام بتدريب معلمات رياض األطفال بدأ يتزايد يوماَ بعد يوم، وذلك استجابة لمستجدات 
تسعى إلى تمكين معلمات رياض األطفال ليصبحن  لخدمةا أثناءبرنامج التدريب العصر حيث إن 

أكثر قدرة على العمل مع أطفال ھذه المرحلة، حيث أصبح التدريب أثناء الخدمة في الوقت 
  . الراھن ضرورة ملحة تسعى إليھا جميع المؤسسات التعليمية

الذي تسعى له ، ليس ھو الغاية أو الھدف الخدمة أثناءبرنامج التدريب إن عملية عقد وعليه ف
إدارة القوى البشرية، أو معاھد التدريب المركزية ألن ذلك سوف يؤدي إلى عزل ھذه البرامج 

برنامج التدريب عن واقع بيئات العمل، وعن متطلبات وحاجات الوظائف، فعدد المشتركين في 
يدة على فاعلية وطول فترة التدريب والوسائل التدريبية الحديثة ليس ھو الداللة الوح الخدمة أثناء

، وإنما يجب أن يتم تصميم ھذه البرامج واإلعداد لھا )Alan, et.al, 2003(ھذه البرامج 
بطريقة تربطھا مع بيئة عمل المشتركين في ھذه البرامج، وبشكل يساعد على تلبية االحتياجات 

الجمھور ، ويزيد من رضا نتاجية في المنظماتالتي تتطلبھا الوظائف، بما يخدم العملية اإل
المتعامل معھا، وكذلك شعور األفراد المشتركين في ھذه البرامج ، بأنھم حصلوا على معلومات 
ومھارات جديدة، سوف تساعدھم على ترجمتھا في أعمالھم ووظائفھم، التي يعملون فيھا، فعندما 

ذه البرامج وبيئة عمل المشتركين في ھ الخدمة أثناءبرنامج التدريب يتحقق ھذا االنسجام ما بين 
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المومني، (تصبح أكثر فاعليه وتحقق األھداف التي نسعى إلى تحقيقھا من خالل التدريب 
2008.(  

على مجموعة من ) 2008؛ بسيوني، وبسيوني، 2007حجي، وطلبة، (وركز كل من
  :العناصر التي إن توفرت سوف تساعد على زيادة فاعلية التدريب، ومن ھذه العناصر ما يلي

وارتفاع الروح المعنوية لھم، وتوفير الرغبة ، لدى المعلمين بالرضابالشعور  ربط التدريب -
تشخيص، تصميم، تحليل، وابتكار ( لديھم بالنمو، وذلك بإشراكھم بالعملية التدريبية من

 .)الحلول للمشاكل

لمي تحديد تكاليف التدريب بناًء على النتائج المتوقعة،  بحيث يتم اتخاذ القرار بعد التحليل الع -
، وكذلك األخذ بعين االعتبار الحصول على )التعيين أو التدريب( بالمفاضلة بين البديلين

 ).Black, et. al, 1994(الكفاءة األحسن عند المفاضلة بين البديلين 

تحديد أھداف وموضوعات التدريب بطريقة علمية مدروسة، بحيث ترتبط ھذه األھداف  -
تؤدي موضوعات البرنامج التدريبي إلى األھداف  بالحاجات التدريبية للمتدربين، وأن

 .المراد تحقيقھا من خالل تناولھا لمجاالت المعرفة والمھارات والسلوك

التدريب عملية مستمرة وشاملة، وذلك لكون المنظمات في حالة حركة مستمرة، فاألھداف  -
،  وتتطور من واألساليب والتقنيات وطرق اإلنتاج وبيئة المنظمة ھي متجددة وغير مستقرة

حين إلى آخر، لذا البد من العمل على مواكبة ھذه التغيرات التي يستطيع التدريب أن 
 يستجيب لھا، وكذلك يجب أن يشمل التدريب كافة األفراد بمختلف فئاتھم ووظائفھم

 ).2002 الطعاني،(

تم اختيار بحيث ي ،الخدمة أثناءبرنامج التدريب المشاركين في االختيار السليم للمدربين و -
المدربين من ذوي الثقافات العالية، ومن الذين لديھم إلمام بكثير من األمور التي لھا عالقة 

 وأن يكون على درجة من الوعي بما يجري في البيئة السياسية واالجتماعية تدريب،بمادة ال
لتدريب أما ولديه القدرة على استخدام األساليب الحديثة في ا واالقتصادية والثقافية للمجتمع،
فيستحسن أن يتم اختيارھم بناًء  ،الخدمة أثناءبرنامج التدريب بالنسبة الختيار المشاركين في 

م جزء مھم من وزيادة اإلحساس لديھم بأنھ ،للمؤسسةحتياجات التدريبية لھم وعلى اال
 .)2008العشي، ( وإن تفاعلھم البناء ھو سر نجاح العملية التدريبية العملية التدريبية،

 توفير البيئة التدريبية المناسبة وتجھيزھا بكافة الوسائل الالزمة للعملية التدريبية، مثل -
، )اإلضاءة، والتھوية، واألثاث المناسب، وتوفير األجھزة والمعدات والتقنيات الحديثة(

 ).2004حداد، ( إلنجاز العملية التدريبية بكل فاعلية

تدريبي بحيث يساھم ذلك في توفير الجو والمناخ اختيار الوقت المناسب لعقد البرنامج ال -
المالئم الذي يساعد المتدربين على التركيز والتفاعل اإليجابي مع متطلبات البرنامج 

 ).2003 ،حنا( التدريبي
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 إعداد من تحتاجه مما بكثير أكثر الخدمة أثناء للتدريب تحتاج المعلمة أن القول ويمكن
 النمائية واألنشطة الفعاليات من لسلسلة مقدمة إال ھو ما الخدمة، قبل ما ألن اإلعداد قبلھا؛ ذلك

 وتقنيات وعلوم معارف ھناك دام وما الخدمة في دامت ما مع المعلمة تستمر أن منھا بد ال التي
 إذ لھا، بالنسبة وفائدته بأھميته اإليمان من للمعلمة بد ال تدريبي أي برنامج ينجح وحتى جديدة،
 طرق و مناھج إلى وترجمت فلسفات تحددت جديدة، ومھما وتقنيات ليبأسا استخدمت مھما

 توجد لم إذا المتوقعة األھداف إلى تحقيق يؤدي ال كله ھذا فإن وتدريب، إعداد وبرامج وأساليب
 والضرورية بحاجتھا الملحة تشعر والتي التدريبية البرامج وھذه الفلسفات بھذه المؤمنة المعلمة
 للمھارات وممارستھا كفاءة المعلمة رفع إلى تؤدي التدريب برامج فإن ذلك فرتو ما وإذا للتدريب

 .ومسؤولية بفعالية تمتلكھا التي

  لسابقةالدراسات ا

  الدراسات العربية
لى التعرف على مدى قيام المعلمات االوائل برياض دراسة ھدفت إ) 2008(محمد أجرت 

االجنبية في مجال تدريب المعلمات االوائل  االطفال بمھام وظائفھن، والتعرف على الخبرات
اثناء الخدمة، استخدمت الباحثة اداة االستبانة وتم استخدام المنھج الوصفي التحليلي واشارت 

عدم كفاءة النتائج الى تدني مستوى اداء معلمات رياض األطفال األوائل، وكذلك اظھرت النتائج 
المھني للمعلمات األوائل برياض االطفال،  نظام تدريب المعلمات وقصوره عن تحقيق النمو

وتوصلت الى وضع نظام مقترح لتدريب معلمات رياض االطفال في ضوء احتياجاتھن 
  .التدريبية

 رياض في التعليم جودة تشخيص إلى دراسة ھدفت )2007( أبو دقة، وآخرون تأجرو
 غزة، وقد افظاتمح في األطفال رياض واقع على التعرف خالل غزة، من قطاع في األطفال
 )54( مديرة الروضة استبانه: التالي بالشكل وكانت المستھدفة الفئات على الدراسة أدوات طبقت
 الدراسة نتائج بينت وقد) 112( أولياء األمور استبانه ،)106( المربيات استبانه روضة، مديرة
 مشاركة التربوية، موادال كفاءة المربيات، المنھج، :مجاالت في التدخالت من العديد إلى الحاجة
 نظام استخدام النتائج بينت للمنھج فقد بالنسبة المعوقات، من العديد وجود وكذلك األمور أولياء
 رئيسه كأھداف االجتماعي والمعرفي البعدين وھيمنة ،)الحصص نظام( التقليدي الصف
 فقد المربيات اءةبالنسبة لكف أما األمور، وأولياء والمربيات المديرات نظر وجھه من للروضة
 جامعي، لديھن مؤھل العينة أفراد وثلث العامة الثانوية شھادة لديھن جميعھن أن النتائج بينت

 أما ل،األطفالرياض  في كاف بشكل متوفرة غير أنھا النتائج بينت فقد التربوية للمواد وبالنسبة
 الرسوم وحضور دفع تعدىت ال مشاركتھم أن النتائج بينت فقد األمور أولياء لمشاركة بالنسبة
  .والندوات االجتماعات بعض

دمة الخ أثناءدراسة ھدفت إلى الرصد الواقعي لبرامج التدريب  تفأجر) 2006( أما كامل
األھداف العالمية للرياض، والى مقارنة برامج التدريب في لمربيات رياض األطفال في ضوء 

عينة الدراسة من مجموعة من مصر والمملكة المتحدة في ضوء أھداف الروضة، تكونت 
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والالئي اشتركن ) تخصص تربية طفل(معلمة من المؤھلين تربويًا ) 56(المتدربات يتمثلون في 
من المربيات غير ) 15(في الدورة التدريبية بمركز تدرب مربيات رياض األطفال، و

امج ممن اشتركن في البرن) الخ -تجارة -فنون جميلة –المتخصصات من مؤھالت مختلفة 
وجود فروق بين برامج التدريب في مصر : الثاني، و توصلت الدراسة إلى النتائج التالية

والمملكة المتحدة من حيث مجاالت برامج التدريب ومؤسسات التدريب، وجود اختالف بين 
استجابات المربيات المؤھالت تربويًا وغير المؤھالت تربويًا، وجود بين الحاجات التدريبية 

  .المؤھالت تربويًا وغير المؤھالت تربويًاللمربيات 

رأي مربيات رياض األطفال بشأن  إلىإلى التعرف ) 2006( عبد التوابوھدفت دراسة 
المربيات، من وجھة نظر المربيات،  ءالالي، واھم المشكالت التي تقابل ھؤمؤھل المعلمة الح

ضرورة : ى النتائج التاليةمعلمة أطفال، وتوصلت الدراسة إل )113( أداة الدراسة طبقت وقد
تأھيل المربيات التأھيل المالئم الذي يساعد المعلمة على توظيف األنشطة واأللعاب برياض 

أھمية التدريب الميداني وضرورة ربطة بالممارسات . األطفال حتى تتالءم مع متطلبات المرحلة
ختيار أفضل العناصر الفعلية في رياض األطفال، وضرورة عمل مقابلة مع المعلمة حتى يتم ا

  .المتقدمة

ھو التعرف على فعالية التدريب أثناء ) 2006(عبد المجيد  الھدف الرئيسي من دراسة وكان
منطقة أم درمان وقد تناولت  –الخدمة في تطوير أداء معلمات رياض األطفال بوالية الخرطوم 

ملت عينة ھذه الدراسة تدريب معلمات رياض األطفال واشت تواجهالدراسة أھم المشكالت التي 
من معلمات رياض األطفال بمنطقة أم درمان والموجھين في إدارة التعليم قبل المدرسي، 

، األولى ھي االستبانة التي وزعت على معلمات ت الباحثة أداتين لجمع المعلوماتواستخدم
م قبل رياض األطفال بمنطقة أم درمان، والثانية ھي المقابالت الشخصية مع موجھي التعلي

وكانت ابرز نتائج ھذه الدراسة . المدرسي والمسؤولين عن التعليم والتدريب بمنطقة أم درمان
ھي عدم وجود إمكانيات مادية وميزانية ثابتة للتدريب، وقلة في المعدات والوسائل، وعدم 

ب مع مسايرة أو مواكبة التدريب ألحدث األساليب التدريبية، أن برامج التدريب قليلة وال تتناس
ً للتطورات بوقد أوصت الدراسة . األھداف المطلوبة ً ومواكبا أن يكون التدريب والتأھيل مكثفا

إيجاد فئات  لوسائل والمعدات الخاصة بالمنھج،ضرورة توفير او ،التي تحدث في مجال التدريب
  .لتدريب المعلمات مدربة ومؤھلة

ض األطفال في محافظة إلى التعرف على مشكالت ريا) 2002( وھدفت دراسة الحلبي
روضة في محافظة ) 124(عمان من وجھة نظر المديرات والمربيات، تكونت عينة الدراسة من 

إن أكثر : معلمة، توصلت الدراسة إلى النتائج التالية) 264(مديرة و) 124(عمان، شملت 
مرتبة المشكالت التي تواجه رياض األطفال كانت في مجال الوسائل التعليمية الذي احتل ال

األولى، وجاء مجال مشكالت البناء واألثاث والتجھيزات في المرتبة الثانية، وحل في المرتبة 
الثالثة مجال مشكالت الخدمات الصحية، بينما جاء مجال مشكالت األطفال في المرتبة الرابعة، 

ى وتوصي الدراسة بضرورة التركيز عل. واحتل مجال مشكالت المربيات في المرتبة الخامسة
  .أھمية إعداد وتأھيل مربيات رياض األطفال
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دراسة ھدفت إلى التعرف على الوضع الراھن لبرامج تدريب ) 2002( عبد الحليموأجرى 
مربيات رياض األطفال في أثناء الخدمة، ومدى فاعليتھا في مصر، وتكونت عينة الدراسة من 

معلمة من حملة ) 44(ھنمربيات رياض األطفال وتشمل خريجات كليات رياض األطفال وعدد
ً شملت العينة خريجات كلية البنات شعبة الطفولة عددھن  معلمة من ) 21(البكالوريوس، وأيضا
أن ھنالك اھتماًما : حملة بكالوريوس تخصص علوم تربية، و توصلت الدراسة إلى النتائج التالية
ل بعيد عن المستوى بتدريب معلمي رياض األطفال في مصر من ناحية الكم، أما الكيف فال زا

أن ھنالك : المطلوب لرفع كفاءة معلمي رياض األطفال المھنية، وقد ظھر ذلك في األمور التالية
وتعد . بعض البرامج التدريبية لم تحقق أھدافھا نظًرا العتمادھا على مدربين غير متخصصين

وأن التدريب  .قاعات التدريب ذات مستوى متوسط وضعيف في الوسائط المستخدمة في التدريب
 .شكلي وال يقدم شيئًا جديًدا

  الدراسات األجنبية
فقد ھدفت إلى فحص تأثير مؤھالت المدربين ) Soulis, 2009( جاءت دراسة سوليس

ين في رياض األطفال، وتكونت عينة موجدارتھم على فاعلية البرامج التدريبية المقدمة للمعل
رياض األطفال في اليونان، وتوصلت الدراسة يدربون في مدارس  امدرب) 226(الدراسة من 

سنوات وأكثر خبرة كان تأثيرھم في فاعلية التدريب أفضل من  10إلى أن المدربين الذين لديھم 
 .غيرھم

ھدفت إلى تأثير الكفاءة الذاتية ) Guang, et.al, 2009(أما دراسة غوانغليا وآخرون 
يب لدى معلمي رياض األطفال في كوريا وحوافز التدريب وإطار التدريب على فاعلية التدر

من الذين خضعوا لبرامج تدريبية في تصميم  امتدرب) 326(الجنوبية، وتكونت عينة الدراسة من 
وامتد التقييم لھذه البرامج خالل مدة البرنامج وعلى ثالث مراحل، عند . وتنفيذ برامج الحاسوب

لت الدراسة إلى أن كفاءة المدرب لھا أثر بداية الدورة، وفي منتصفھا وفي نھاية الدورة، وتوص
ً تأثير في فاعلية  في فاعلية التدريب، وأن كفاءة المتدرب ودعم المشرفين والتحفيز لھا أيضا
ً إلى ضرورة تطوير الدافعية لدى المتدربين والتركيز على  التدريب، وتوصلت الدراسة أيضا

  .التدريبية يسھم في فاعلية التدريب تشجيع االستقاللية، وخلق مناخ تنظيمي أثناء العملية

تحديد مدى تباين واختالف مستويات  إلى  (Carol, 2008)كارل كما وھدفت دراسة
المعرفة والتطبيق النسبي لمعايير جودة وقيادة البرامج التعليمية الفعالة في مرحلة الطفولة 

وضمان تفعيل تصميم  المبكرة في ضوء عامل الوضع والمكانة المھنية للمشاركين في الدراسة
خطط التنمية المھنية للعاملين بالمدارس ة برامج الطفولة من منظور وتطبيق معايير دقيقه وقياد

المدارس االبتدائية، ومديري  مدراءالمختلفة علي مستوى الوالية، تكونت عينة الدراسة من 
ن في مرحلة رياض برامج مرحلة ما قبل المدرسة، باإلضافة إلى مجموعة من المربين البارزي

أن ھنالك تحدي كبير فيما يتعلق بقدرة اإلدارات األطفال من بين العاملين، وتوصلت الدراسة إلى 
على تصميم وتطبيق معايير جودة برامج رعاية وتعليم األطفال في مرحلة الطفولة  التعليمية
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يه البحوث والدراسات توجوالبرامج التعليمية من أجل تحديد أھمية المبكرة، وتؤكد الدراسة على 
 .العلمية المستقبلية في ھذا المجال من منظور برامج وأنشطة التنمية المھنية

فقد ھدفت إلى دراسة فاعلية البرامج التدريبية  (Hundert, 2007)أما دراسة ھندريت و
ريبية ومستوى مخرجات ھذه لمعلمي رياض األطفال، ودراسة العالقة بين فاعلية البرامج التد

. روضة في والية أوھايو في أمريكا) 13(معلماً، في ) 375(وتكونت عينة الدراسة من  رامج،الب
وقد أظھرت النتائج أن المشاركين في البرامج يعتبرون اإلعداد والتخطيط لھذه البرامج أثناء 

ة باإلضافة إلى أن الكفاءة الذاتية ودعم اإلدارة ھي أھم مؤشرات فاعلي ،الخدمة مفيدة بشكل عام
  . ھذه البرامج

إلى تناول العالقة االرتباطية بين األنماط   (Pamela, 2006)باميال ھدفت دراسةو
المختلفة من برامج التنمية المھنية في مرحلة الطفولة المبكرة فضال عن معايير جودة رعاية 
الطفل في فصول ما قبل المدرسة، تكونت عينة الدراسة من معلمي رياض األطفال العاملين 

األمريكية، واعتمدت الدراسة على اختيار " أوكالھوما" من مراكز رعاية الطفل بوالية) 336(
عقد مقابالت شخصية مع و المالحظاتعينة عشوائية من فصول رياض األطفال إلجراء 

استبيانين على المعلمين والمديرين المشاركين في الدراسة في  -أيضا -مديريھا، كما وزع الباحث
جمع بيانات مالحظة الفصول المشاركة في الدراسة من  -أيضا -رة األولى كما تمنھاية الزيا

وتوصلت الدراسة  ،)SCERS( خالل االستعانة باستبيان تصنيف مستويات بيئة الطفولة المبكرة
 إلى أن برامج التعليم التخصصية تعد قادرة علي تدعيم اتخاذ اإلجراءات العملية المناسبة لتنمية

أكدت الدراسة أن البرامج التخصصية للتنمية المھنية تلعب دورا ية المھنية المطبقة، برامج التنم
  . مھماً للغاية في تفعيل مستويات جودة برامج رعاية الطفل

إلى تعرف على تصورات معلمي الروضة في  (Wonim, 2004)وھدفت دراسة ونيم 
طفولة المبكرة في حجرات الدراسة لجنة المعايير المھنية في أنديانا وأداءات معلمي مرحلة ال

من ) 200(والتعرف على كيفية وضع برامج إلعداد معلمي المستقبل، تكونت عينة الدراسة 
معلمي الروضة لمعرفة آرائھم حول مجموعة المعايير الموضوعة، وكانت نسبة االستجابة 

أن الدراسة إلى تم توزيعھا بطريقة عشوائية، وتوصلت  استبانه، اعتمدت الدراسة على %)25(
توصي الدراسة بوجود برامج إلعداد وتدريب و كانت مرتفعة،أداء المربين على مؤشرات األداء 
  .المربين في ضوء مؤشرات األداء

فقد ھدفت إلى التعرف على أھم ) Bennett, 1987( بينيت أما الدراسة التي قام بھا
د توصل الباحث في دراسته إلى النتائج وق ،األساليب التي تحقق فاعلية عالية في عملية التدريب

أن البرامج التدريبية التي تجمع عدة أساليب متنوعة في التدريب ھي البرامج التدريبية : التالية
ھي  ،وإن برامج التدريب التي تعتمد أسلوب المحاضرة في نقل المعرفة للمتدربين. األكثر فاعلية

تي تستخدم أكثر من أسلوب في نقل المعرفة برامج أقل تأثيراً على سلوكھم من البرامج ال
  .للمتدربين
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  تعقيب على الدراسات السابقة
 حيث تبين الدراسات اھميةتعددت الدراسات العربية واألجنبية التي بحثت في الموضوع 

تحديد االحتياجات التدريبية قبل تصميم البرنامج التدريبي حيث يلبي البرنامج ھذه االحتياجات 
ي اكساب المھارات الالزمة ومواكبة االتجاھات المعاصرة والحديثة، وركزت ويقوم بدورة ف

معظم الدراسات على أھمية التدريب بكافة المراحل اثناء وقبل الخدمة، واوضحت أثر البرامج 
والتي حاولت تقويم أداء برامج التدريبية على تحسين ادائھم وتزويدھم بالمھارات الالزمة، 

وقد توصلت العديد من الدراسات إلى أن برامج  ،نھا أداء المعلمينالتدريب في مجال تحسي
ً في أداء المعلمين وحسنت من كفاياتھم التدريسية، وطورت عندھم قدرة  التدريب أثرت إيجابيا

إال أنه ومن خالل استعراض الدراسات السابقة تبين . الممارسة العديدة لكل المھام الموكلة إليھم
  .حث بشكل مباشر في فاعلية التدريب لدى معلمات رياض األطفالوجود دراسات عديدة تب

برنامج ومن الواضح أن ھذه الدراسة تلتقي مع بعض الدراسات السابقة التي تناولت فاعلية 
في بعض المتغيرات الفرعية واألبعاد، لكن ما يميّزھا، باإلضافة إلى  الخدمة أثناءالتدريب 

ً لھا أبعاد االختالف من حيث الھدف ومجتمع الد راسة والعينة، ھو احتوائھا ھذه األبعاد مضافا
مع الدراسات السابقة أخرى ضمن إطار الدراسة وحدودھا، في ضوء ما سبق تتفق ھذه الدراسة 

على االرتقاء بمستوى  ةساعدلملمعلمات رياض األطفال ل الخدمة أثناء برامج التدريبعلى أھمية 
سابقة من خالل قياس مدى فاعلية ه الدراسة عن الدراسات البينما تختلف ھذ العملية التربوية،
لمعلمات رياض األطفال من وجھة نظر المعلمات أنفسھن، وھذا ما  الخدمة أثناءبرنامج التدريب 

  .يميز الدراسة عن غيرھا من الدراسات

  منھجية الدراسة
  .طبيعة البحثلمناسبته لتحليلي المنھج الوصفي ال استخدم الباحث في الدراسة الحالية

  وعينتھا مجتمع الدراسة

  مجتمع الدراسة
يتكون مجتمع الدراسة من كافة معلمات رياض األطفال في مديريات التربية، والبالغ 

معلمةَ، حسب إحصائيات أقسام التخطيط التابعة لمديريات التربية والتعليم ) 353( عددھن
يوضح ) 1(والجدول  ،م2011/2012 للعام األردنية الھاشمية لمحافظات الشمال في المملكة

 . توزيع مجتمع الدراسة
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  .إقليم الشمال عداد معلمات رياض األطفال في المدارس الحكومية في محافظاتأ :)1(جدول 

 مجموع شعب الروضة المديريةالروضة مجموع شعب  المديرية
  7 الرمثا 29 قصبة اربد
 21 الكورة 16 بني عبيد

 22 نانةبني ك 16 الطيبة والوسطية
 56 جرش 17 األغوار الشمالية

 55 عجلون 35البادية الشمالية الشرقية
 26 المزار الشمالي 53 البادية الشمالية الغربية

  353  المجموع

  عينة الدراسة
، وتم استبعاد استبانه) 237(تم توزيع االستبيانات على جميع افراد المجتمع، فاسترجعت 

، ليصبح عدد بسبب عدم اكتمال االجابات للتحليل اإلحصائياستبانات لعدم صالحيتھا ) 2(
من مجتمع الدراسة %) 66.6(لتشكل ما نسبته  استبانه) 235(االستبيانات الصالحة للتحليل 

  .يوضح توزيع عينة الدراسة) 2(الكلي، والجدول 

  .الدراسة حسب مستويات متغيراتھا عينةتوزيع أفراد  : )2( جدول

 الخبرة
 المجموعسنوات 10أكثر من  سنوات10-6 سنوات 5أقل من  ميالمؤھل العل

  121  16  42  63 بكالوريوس
  114  30  41  43 راسات علياد

 235  46  83  106  المجموع

  الدراسة أداة
  :ماھ جزأينھذه االستبانة من تتكون لجمع المعلومات حيث  استبانهتم تطوير 

  ).المؤھل العلمي، سنوات الخبرة( ويتضمن المعلومات العامة اآلتية :الجزء األول

وتم االسترشاد في بناء فقرات  االستبانةيحتوي ھذا الجزء على فقرات  :الجزء الثّاني
؛ 2003؛ حنا، 2002عبد الحليم،  ؛2008؛ محمد،2006، عبدالمجيد(كل من بدراسة  االستبانة

يكرت ل( وتم تصنيف اإلجابات وفق مقياس) 2008؛ المومني، 2005المزين وغراب، 
  ).الخماسي

فيكون مستوى ) 3.67(وبناًء على ذلك فإذا كانت قيمة المتوّسط الحسابّي للفقرات أكبر من 
مرتفعاً، وھذا يعني موافقة أفراد المجتمع على الفقرة أّما إذا كانت قيمة المتوّسط  لتقديراتا
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 حسابّي أقّل منمتوّسط وإذا كان المتوّسط ال لتقديراتفإّن مستوى ا) 3.66-2.34( الحسابيّ 
ً  لتقديراتفيكون مستوى ا) 2.33(  .منخفضا

  صدق أداة الدراسة
محكمين من أعضاء ھيئة التدريس في الجامعات األردنية ) 8(تم عرض االستبانة على 

والمختصين األكاديميين، للتحقق من مدى صدق فقرات االستبانة، ولقد تم األخذ بمالحظاتھم، 
إجراء التعديالت المطلوبة من تعديل وحذف وإضافة، بشكل وإعادة صياغة بعض الفقرات، و

  .دقيق يحقق التوازن بين مضامين االستبانة في فقراتھا

  ثبات األداة
وذلك ) Test-Retest(جرى التأكد من ثبات األداة بطريقة االختبار وإعادة االختبار 

بفارق أسبوعين بين من خارج عينة الدراسة، ومعلمة ) 20(بتوزيعھا على عينة من مكونة من 
مرتي التطبيق، حيث جرى استخراج معامل الثبات، لألداة بصيغتھا النھائية الكلية، ولكل بُعد من 

  :اآلتي) 3(أبعاد الدراسة، وكانت النتائج كما ھي موضحة في الجدول 

  .قيمة معامل الثبات لالتساق الداخلي لألداة ككل وعلى كل بُعد من أبعاد الدراسة: )3(جدول 

  معامل الثبات  البعد  الرقم
Test-Retest  Alpha  

  0.89 0.91  تنفيذ وتصميم برنامج التدريب أثناء الخدمة .أ
 0.83  0.86  تخطيط البرنامج 1
 0.81  0.86  أساليب تقديم البرنامج 2
 0.85  0.85  المدرب 3
 0.87  0.79  محتوى المادة التدريبية 4
 0.82 0.81  االنسجام عند المتدربين 5
 0.91  0.86  بيئة التدريب 6
 0.86  0.83  الرغبة في النمو المھني 7
  0.87  0.89  فاعلية البرنامج   .ب
  0.92  0.92  الكلي  .جـ

أنه باستخدام معامل ارتباط بيرسون فإن معامل الثبات لألداة ككل ) 3(يالحظ من الجدول 
فقد جاءت )  Cronbach’s  Alpha Equation( ألفاباستخدام معادلة كرونباخ و) 0.92(بلغ

 معامالت الثبات لجميع متغيرات الدراسة مرتفعة حيث بلغت معامل الثبات لكافة فقرات األداة
  .مقبولة ألغراض إجراء الدراسةوھي نسبة ثبات ) 0.92=ألفا(
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  عرض النتائج
  اإلجابة عن أسئلة الدراسة

ألبعاد  ض األطفالما درجة تقديرات معلمات ريا" لإلجابة عن السؤال األول الذي نصه
  ؟"من وجھة نظر معلمات رياض األطفال أنفسھن الخدمة أثناءتنفيذ وتصميم برامج التدريب 

ألبعاد تنفيذ وتصميم برامج التدريب  للتعرف على درجة تقديرات معلمات رياض األطفال
بية وجھة نظر معلمات رياض األطفال أنفسھن، فقد تم حساب المتوسطات الحسامن  الخدمة أثناء

  :الدراسة، والجدول التالي يوضح ذلك واالنحرافات المعيارية لكل مجال من مجاالت

برنامج التدريب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألبعاد تنفيذ وتصميم : )4(جدول 
  .من وجھة نظر معلمات رياض األطفال أنفسھن الخدمة أثناء

  اسم المتغير  سط الحسابيالمتو  االنحراف المعياري  الرتبة  المستوى
  تخطيط البرنامج 3.57 0.94 7 متوسط
  أساليب تقديم البرنامج 3.98 0.84 1 مرتفع
  المدرب 3.82 0.82  3 مرتفع
  محتوى المادة التدريبية 3.63 0.85  6 متوسط
  االنسجام عند المتدربين 3.77 0.82 4 مرتفع
  بيئة التدريب 3.86 0.93 2 مرتفع
  الرغبة في النمو المھني 3.76 0.87  5 مرتفع
  الكلي 3.77 0.76 - مرتفع

أن المتوسط العام ألبعاد تنفيذ وتصميم برنامج التدريب أثناء ) 4(يتضح من بيانات الجدول 
الخدمة من وجھة نظر معلمات رياض األطفال أنفسھن جاءت بدرجة مرتفعة بمتوسط حسابي 

المرتبة األولى مجال اساليب تقديم البرامج  ، وقد احتلّ )0.76( وانحراف معياري) 3.77(بلغ 
، يليه مجال بيئة التدريب بمتوسط )0.84(وبانحراف معياري ) 3.98( بمتوسط حسابي بلـغ

المدرب ، وفي المرتبة الثالثة جاء مجال )0.93(وبانحراف معياري ) 3.86( حسابي بلـغ
تبة الرابعة جاء مجال وفي المر، )0.82(وبانحراف معياري  )3.82( بمتوسط حسابي بلـغ

، وجاء مجال )0.82(وانحراف معياري ) 3.77(االنسجام عند المتدربين بمتوسط حسابي 
وانحراف معياري ) 3.76(الرغبة في النمو المھني في الدرجة الخامسة بمتوسط حسابي 

اءا كما يالحظ من بيانات الجدول أن مجالي تخطيط البرامج ومحتوى المادة التدريبية ج). 0.87(
، 3.57(في المرتبتين السادسة والسابعة وبدرجة متوسطة اذ بلغت متوسط االجابات عليھما 

  .على التوالي) 3.63
لمدى  ما درجة تقديرات معلمات رياض األطفال" :الذي نصه اإلجابة عن السؤال الثاني

  ؟"من وجھة نظر معلمات رياض األطفال أنفسھن الخدمة أثناءفاعلية برامج التدريب 
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 أثناءللتعرف على درجة تقديرات معلمات رياض األطفال لمدى فاعلية برامج التدريب 
الخدمة من وجھة نظر معلمات رياض األطفال أنفسھن، فقد تم حساب المتوسطات الحسابية 

  :واالنحرافات المعيارية لكل مجال من مجاالت الدراسة، والجدول التالي يوضح ذلك

برامج التدريب اثناء ية واالنحرافات المعياريّة لمدى فاعلية المتوّسطات الحساب :)5(جدول 
  .نظر معلمات رياض األطفال أنفسھنمن الخدمة 

االنحراف   الرتبة  المستوى
  المعياري

المتوسط 
  رقم  الفقرة  الحسابي

 الفقرة

حصلت على معلومات جديدة من  3.70 1.08 3 مرتفع
 .35  .البرنامج لتحسين االداء في عملي

 3.65 1.14 4 متوسط
اسھم البرنامج في تطوير قدراتي في

التعامل مع المواقف التي اواجھھا في 
 .عملي

36. 

 3.80 0.88 2 مرتفع
شعر المحيطين في البيئة التعليمية

بانه اصبح لدي مھارات جديدة قمت 
 .باستخدامھا في الغرفة الصفية

37. 

تغيرت نظرتي بشكل ايجابي للعمل  3.95 0.98 1 مرتفع
 .38  .د مشاركتي في البرنامجبع

 3.27 1.13 6 متوسط
المعلومات والمعارف التي يتلقاھا
المتدرب قابلة للتطبيق في مكان 

 .العمل
39. 

 3.24 1.09 8 متوسط
زادت ثقتي بنفسي بعد التحاقي 

بالبرنامج للقيام باعمامال جديدة في 
  .المستقبل

40. 

المشاركة  طور البرنامج قدرتي على 3.26 1.18 7 متوسط
 .41  .في تحليل المشاكل وايجاد الحلول

 3.04 0.99 10 متوسط
تحسنت قدرتي على اتخاذ القرار في

مجال عملي بعد االشتراك في 
 .البرنامج التدريبي

42. 

البرامج التدريبية فاعلة بمختلف  3.24 1.02 9 متوسط
 .43  .المعايير

 3.39 1.19 5 متوسط
لىساعدني البرنامج التدريبي ع
مواكبة التطورات في مجال 

.تخصصي
44. 

 الكلي  3.45  0.52 - متوسط
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وجود مستوى متوسط من فاعلية برامج التدريب اثناء الخدمة ) 5( الجدولبيانات يظھر من 
) 3.45(من نظر معلمات رياض األطفال، فقد بل المتوسط الحسابي الكلي لھذا المتغير 

فقرات المتغير نجد أن اعلى مستويات الفعالية كانت وعلى مستوى ). 0.52(وبانحراف معياري 
تغيرت "وتنص على ) 0.98(وانحراف معياري ) 3.95(بمتوسط حسابي ) 38(على الفقرة رقم 

، وفي الدرجة الثانية جاءت الفقرة رقم "نظرتي بشكل ايجابي للعمل بعد مشاركتي في البرنامج
شعر المحيطين في "وتنص على ) 0.88(وانحراف معياري ) 3.80(بمتوسط حسابي ) 37(

، في حين "صبح لدي مھارات جديدة قمت باستخدامھا في الغرفة الصفيةبأنه أالبيئة التعليمية 
) 1.08(وانحراف معياري ) 3.70(بمتوسط حسابي  بالدرجة الثالثة) 35(الفقرة رقم جاءت 

، ومن "ليحصلت على معلومات جديدة من البرنامج لتحسين االداء في عم" وتنص على
) 35، 38، 37(المالحظ ان الفقرات الثالث التي جاءت في المرتبة االولى وھي ذات االرقام 

بمستوى مرتفع اما بقية الفقرات وعددھا ستة فكانت بمستوى متوسط وأدناھا كان للفقرة رقم 
تحسنت قدرتي على "وتنص على ) 0.99(وانحراف معياري ) 3.04(بمتوسط حسابي ) 42(

   ".قرار في مجال عملي بعد االشتراك في البرنامج التدريبياتخاذ ال

برامج التدريب ھل تختلف درجة تنفيذ وتصميم " :الذي نصه جابة عن السؤال الثالثإلا
الخبرة، والمؤھل (من وجھة نظر معلمات رياض األطفال أنفسھن باختالف اثناء الخدمة 

  ؟")العلمي
وفيما يلي  (MANOVA)ل التباين المتعدد لإلجابة عن ھذا السؤال تم استخدام تحلي

  :عرض لھذه النتائج

برامج التدريب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة تنفيذ وتصميم : )6( جدول
  .اثناء الخدمة

 المجال
 سنوات الخبرة المؤھل العلمي

دراسات  بكالوريوس
 عليا

5 
سنوات 
 فأقل

6-10 
 سنوات

 10أكثر من 
 سنوات

يط تخط
  البرنامج

 3.52 3.61 3.55 3.18 3.93 الوسط الحسابي
 0.94 0.81 1.03 0.92 0.80 االنحراف المعياري

أساليب تقديم 
 البرنامج

 3.83 4.00 4.03 3.70 4.25 الوسط الحسابي
 0.78 0.90 0.82 0.80 0.80 االنحراف المعياري

 3.77 3.93 3.76 3.55 4.08 الوسط الحسابي  المدرب
 0.91 0.77 0.81 0.80 0.75 حراف المعيارياالن

محتوى المادة 
  التدريبية 

 3.68 3.78 3.50 3.24 4.00 الوسط الحسابي
 0.95 0.63 0.94 0.88 0.64 االنحراف المعياري
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 )6(تابع جدول رقم ... 

 المجال
 سنوات الخبرة المؤھل العلمي

دراسات  بكالوريوس
 عليا

5 
سنوات 
 فأقل

6-10 
 سنوات

 10أكثر من 
 سنوات

االنسجام عند 
   المتدربين

 3.84 3.75 3.75 3.50 4.02 الوسط الحسابي
 0.90 0.77 0.84 0.84 0.72 االنحراف المعياري

 3.72 3.91 3.88 3.55 4.15 الوسط الحسابي  بيئة التدريب
 0.92 0.92 0.95 0.93 0.84 االنحراف المعياري

الرغبة في 
  النمو المھني

 3.71 3.80 3.75 3.47 4.04 الوسط الحسابي
 0.84 0.88 0.87 0.82 0.82 االنحراف المعياري

 3.73 3.84 3.74 3.46 4.07 الوسط الحسابي الكلي
 0.80 0.69 0.81 0.75 0.65 النحراف المعياريا

وجود ) 6(يتضح من المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الموضحة في الجدول 
فروق ظاھرية في درجة تنفيذ وتصميم برامج التدريب اثناء الخدمة من وجھة نظر معلمات 

ان اعلى متوسط ، فقد كيرياض األطفال أنفسھن تعزى الى اختالف الخبرة،  والمؤھل العلم
من وجھة نظر ذوي المؤھل العلمي البكالوريوس والبالغ  حسابي على مجال بيئة التدريب

امج لذوي نالبر تخطيط، وادنى متوسط حسابي على مجال )0.84(وبانحراف معياري ) 4.15(
  ).0.92(وبانحراف معياري ) 3.18(المؤھل العلمي دراسات عليا والبالغ 

ئج تحليل التباين المتعدد للفروقات في درجة تنفيذ وتصميم برامج التدريب اثناء نتا: )7(جدول 
  .الخدمة تبعاً للمؤھل العلمي وسنوات الخبرة

مجموع  المتغير التابعالمتغير
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
مستوى  Fقيمة  المربعات

 الداللة
مي
لعل
ل ا
ؤھ
الم

 
 *0.000 39.082 28.492 1 28.492  تخطيط البرنامج

 *0.000 18.805 12.136 1 12.136 أساليب تقديم البرنامج
 *0.000 36.040 19.903 1 19.903 المدرب

 *0.000 63.889 32.435 1 32.435 محتوى المادة التدريبية
 *0.000 31.435 17.369 1 17.369  االنسجام عند المتدربين

 *0.000 24.498 17.969 1 17.969 بيئة التدريب
 *0.000 24.023 15.777  1 15.777  الرغبة في النمو المھني

 *0.000 44.280 20.432 1 20.432  الكلي
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 )7(تابع جدول رقم ... 

مجموع  المتغير التابعالمتغير
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
مستوى  Fقيمة  المربعات

 الداللة

رة 
خب
 ال
ت
نوا
س

  

 0.338 1.089 0.794 2 1.588  تخطيط البرنامج
 0.755 0.282 0.182 2 0.364 أساليب تقديم البرنامج

 *0.045 3.149 1.739 2 3.478 المدرب
 *0.000 9.395 4.769 2 9.539 دريبيةمحتوى المادة الت

 0.068 2.719 1.502 2 3.005  االنسجام عند المتدربين
 0.598 0.515 0.378 2 0.756 بيئة التدريب

 0.506 0.683 0.448 2 0.897  الرغبة في النمو المھني
 0.113 2.203 1.016 2 2.033  الكي

مي
لعل
ل ا
ؤھ
الم

 *
ت 
نوا
س
رة
خب
ال

 

 *0.024 3.777 2.754 2 5.508  تخطيط البرنامج
 0.530 0.636 0.411 2 0.821 أساليب تقديم البرنامج

 *0.000 9.700 5.357 2 10.714 المدرب
 *0.000 12.470 6.330 2 12.661 محتوى المادة التدريبية
 *0.000 12.495 6.904 2 13.808  االنسجام عند المتدربين

 *0.000 9.561 7.013 2 14.026 بيئة التدريب
 *0.020 3.982 2.615 2 5.230  الرغبة في النمو المھني

 *0.000 7.909 3.650 2 7.299  الكلي

  ).α≥ 0.05(الفروق ذات داللة احصائية عند مستوى * 

احصائيا الى وجود فروق دالة ) 7(تشير نتائج تحليل التباين المتعدد الموضحة في الجدول 
نفيذ وتصميم برامج التدريب اثناء الخدمة تعزى الى في درجة ت) α≥ 0.05(عند مستوى 

اختالف المؤھل العلمي سواء على الدرجة الكلية او على االبعاد السبعة، وكانت الفروق لصالح 
  ).بكالوريوس(حملة الشھادة الجامعية االولى 

يا وفيما يتعلق بسنوات الخبرة اثبتت نتائج تحليل التباين المتعدد وجود فروق دالة احصائ
من مجاالت تنفيذ ) محتوى المادة التدريبيةالمدرب، (في المجالين ) α≥ 0.05(عند مستوى 

وتصميم برامج التدريب اثناء الخدمة تعزى الى اختالف سنوات الخبرة، ولم تظھر نتائج التحليل 
وجود فروق دالة احصائيا لبقية المجاالت وعلى الدرجة الكلية للمقياس تعزى الى اختالف 

  .ت الخبرةسنوا

كما توضح نتائج تحليل التباين المتعدد أثر تفاعل كال من المؤھل العلمي والخبرة في درجة 
تنفيذ وتصميم برامج التدريب اثناء الخدمة، فيالحظ وجود فروق دالة احصائيا عند مستوى 

)0.05 ≤α ( في درجة تنفيذ وتصميم برامج التدريب اثناء الخدمة تعزى الى اختالف تفاعل
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لمؤھل العلمي وسنوات الخبرة على الدرجة الكلية للمقياس وجميع المجاالت باستثناء مجال ا
  .البرنامجأساليب تقديم 

تم اجراء ) محتوى المادة التدريبةالمدرب، (والختبار الفروق بين فئات الخبرة على مجالي
  :تحليل اختبار شيفيه للمقارنات البعدية

فيه للمقارنات البعدية بين المتوسطات الحسابية على مجالي نتائج تحليل اختبار شي: )8( جدول
  .حسب متغير الخبرة محتوى المادة التدريبيةالمدرب 

 المجال الخبرة 5اقل من  10-6 10اكثر من
 5اقل من - 0.174- 0.008-

 10-5 0.174 - 0.166 المدربمجال 
 فاكثر 10 0.008 0.166- -
 5اقل من - *0.276- 0.180-

 10-5 *0.276 - 0.096 ةالتدريبيمحتوى المادة مجال 
 10اكثر من 0.180 0.096-  -

  ).α≥ 0.05(الفروق ذات داللة احصائية عند مستوى * 
بين فئتي  ةالتدريبيلمادة يالحظ من بيانات الجدول وجود فروق في درجة مجال محتوى ا

سنوات، في حين لم تظھر  5اقل من سنوات لصالح الفئة  10-6سنوات وبين  5الخبرة اقل من 
وفيما يتعلق بمجال كفاءة . نتائج اختبار شيفيه وجود فروق دالة احصائيا بين باقي فئات الخبرة

  .المدرب لم تظھر نتائج االختبار وجود فروق دالة احصائيا بين فئات الخبرة
خدمة برامج التدريب اثناء الھل تختلف فاعلية " :الذي نصه اإلجابة عن السؤال الرابع

   ؟")المؤھل العلمي، الخبرة(من وجھة نظر معلمات رياض األطفال باختالف 
للكشف ) Tow Way ANOVA(الثنائي   لإلجابة عن ھذا السؤال تم إجراء تحليل التباين

عن الفروقات بين المؤھل، والخبرة، في درجة فاعلية برامج التدريب اثناء الخدمة من وجھة 
  .نظر معلمات رياض األطفال 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة فاعلية برامج التدريب اثناء  :)9(جدول 
  .الخدمة من وجھة نظر معلمات رياض األطفال تعزى للمؤھل، والخبرة

 االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  الخبرة  المؤھل العلمي

  بكالوريوس

 0.66 3.58 سنوات فأقل 5 
 0.44 3.38 سنوات 6-10 
 0.62 3.53 سنوات 10أكثر من  
 0.59 3.50  الكلي 
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 )9(تابع جدول رقم ... 
 االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  الخبرة  المؤھل العلمي

  دراسات عليا

 0.50 3.42 سنوات فأقل 5 
 0.30 3.30 سنوات 6-10 
 0.44 3.51 سنوات 10أكثر من  
 0.43 3.40  الكلي 

  الكلي

 0.60 3.52 سنوات فأقل 5 
 0.38 3.34 سنوات 6-10 
 0.50 3.52 سنوات 10أكثر من  
 0.52 3.45  الكلي 

وجود فروق ظاھرية في درجة فاعلية برامج التدريب ) 9(يتضح من بيانات الجدول رقم 
اثناء الخدمة من وجھة نظر معلمات رياض األطفال تعزى الى اختالف المؤھل العلمي والخبرة 

غ سنوات والبال 10وخبرتھم اكثر من والتفاعل بينھما، فقد بلغ اعلى متوسط حسابي للبكالوريوس 
  ).3.30(سنوات البالغ  10- 6وادنى متوسط حسابي للدراسات العليا ذوي الخبرة ) 3.53(

الختبار الفروق في درجة فاعلية برامج التدريب اثناء الخدمة نتائج تحليل التباين : )10(جدول 
  .المؤھل العلمي والخبرة والتفاعل بينھما حسب من وجھة نظر معلمات رياض األطفال

 مجموع  المتغير
  المربعات

درجات 
  الحرية

متوسط 
  المربعات

 قيمة
  )ف(

مستوى 
  الداللة

 0.120 2.441 0.644 1  0.644  المؤھل العلمي
 *0.040 3.259 0.859 2 1.718  الخبرة
 0.677 0.391 0.103 2 0.206  الخطأ

   0.264 229 60.373  الخبرة*المؤھل العلمي
    235 2865.210  الكلي

  ).α≥ 0.05(صائية عند مستوى الفروق ذات داللة اح* 

في ) α≥ 0.05(الى وجود فروق دالة احصائيا عند مستوى ) 10(لجدول وتشير بيانات ا
درجة فاعلية برامج التدريب اثناء الخدمة من وجھة نظر معلمات رياض األطفال تعزى الى 

  ).0.040(والداللة االحصائية لھا ) 3.259(المحسوبة ) ف(اختالف الخبرة فقد بلغت قيمة 

كما وتشير نتائج التحليل الى عدم وجود فروق دالة احصائيا في درجة فاعلية برامج 
التدريب اثناء الخدمة من وجھة نظر معلمات رياض األطفال تعزى الى اختالف المؤھل العلمي 

تظھر نتائج  لمو). 0.120(والداللة االحصائية لھا ) 2.441(المحسوبة ) ف(فقد بلغت قيمة 
ايضا وجود فروق دالة احصائيا في درجة فاعلية برامج التدريب اثناء الخدمة من وجھة التحليل 
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نظر معلمات رياض األطفال تعزى الى اختالف تفاعل المؤھل العلمي والخبرة فقد بلغت قيمة 
  ).0.677(والداللة االحصائية لھا ) 0.391(المحسوبة ) ف(

فاعلية ات البعدية بين المتوسطات الحسابية على نتائج تحليل اختبار شيفيه للمقارن: )11( جدول
  .حسب متغير الخبرةبرامج التدريب اثناء الخدمة من وجھة نظر معلمات رياض األطفال 

  الخبرة 5اقل من  10 - 6 10اكثر من
 5اقل من - *0.374- 0.182-

0.098 - 0.374* 5-9 
 10اكثر من 0.182 0.098- -

  ).α≥ 0.05(ند مستوى الفروق ذات داللة احصائية ع* 
فاعلية برامج التدريب اثناء الخدمة من وجود فروق في  )11(يالحظ من بيانات الجدول

سنوات  10- 5سنوات وبين  5بين فئتي الخبرة اقل من وجھة نظر معلمات رياض األطفال 
  .سنوات 5اقل من لصالح الفئة 

≤  α(ستوى داللة ھل توجد عالقة عند م" :الذي نصه اإلجابة عن السؤال الخامس
الخدمة  أثناءبرامج التدريب فاعلية في  الخدمة أثناءامج التدريب بربين تنفيذ وتصميم ) 0.05

  ؟"من وجھة نظر معلمات رياض األطفال
لعالقة بين أبعاد بيرسون الختبار اارتباط معامالت لإلجابة عن ھذا السؤال فقد تم حساب 

كما ھو الخدمة  أثناءبرامج التدريب فاعلية  وبين دمةالخ أثناءبرنامج التدريب تنفيذ وتصميم 
  ).12(مبين في الجدول 

معامالت ارتباط بيرسون الختبار العالقة بين أبعاد تنفيذ وتصميم برنامج التدريب : )12(جدول 
  .من وجھة نظر معلمات رياض األطفالأثناء الخدمة وبين فاعلية برامج التدريب أثناء الخدمة 

  تنفيذ وتصميم برنامج التدريب أثناء الخدمة  فاعلية البرنامج التدريبي  مستوى الداللة
  تخطيط البرنامج *0.432  0.042
 أساليب تقديم البرنامج  **0.546  0.004
 المدرب  **0.478  0.006
 محتوى المادة التدريبية  *0.725  0.000
   االنسجام عند المتدربين  *0.712  0.000
 بيئة التدريب  *0.693  0.003
  الرغبة في النمو المھني  *0.669  0.000
  الكلي  *0.756  0.005

  .)α≥  0.05(االرتباط ذو داللة إحصائية على مستوى داللة *
  .)α≥  0.01(االرتباط ذو داللة إحصائية على مستوى داللة **
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وجود عالقات ارتباطية ) 12(يتضح من معامالت االرتباط الموضحة في الجدول رقم 
اد تنفيذ وتصميم برنامج التدريب أثناء الخدمة وبين فاعلية برامج التدريب أثناء طردية بين ابع

الخدمة من وجھة نظر معلمات رياض األطفال، فقد بلغ معامل ارتباط بيرسون بين الدرجة الكلية 
والداللة ) 0.756(لتنفيذ وتصميم برامج التدريب اثناء الخدمة وبين فاعلية برامج التدريب 

وعلى مستوى االبعاد نالحظ وجود عالقات ارتباطية دالة احصائيا كان ). 0.005(له االحصائية 
) 0.725(والبالغ اثناء الخدمة وبين فاعلية برامج التدريب  ةالتدريبي المادةاعالھا بين محتوى 

اثناء البرنامج وبين فاعلية برامج التدريب  تخطيط، واضعفھا بين )0.000(وبداللة احصائية 
  ).0.042(وبداللة احصائية ) 0.432(البالغ والخدمة 

  مناقشة النتائج والتوصيات

  مناقشة النتائج
ما درجة تقديرات معلمات رياض األطفال ألبعاد برامج  :بالنسبة لمناقشة السؤال األول

  التدريب اثناء الخدمة من وجھة نظر معلمات رياض األطفال أنفسھن؟

د برنامج التدريب أثناء الخدمة من وجھة نظر أشارت النتائج أن المتوسط العام ألبعا
الى أھمية مواكبة برامج التدريب اثناء معلمات رياض األطفال كانت مرتفعةً، وتُفسر ھذه النتيجة 

الخدمة لمعلمات رياض األطفال باألردن للمستجدات العصرية، وتوفير الوسائل واإلمكانات 
رياض األطفال، باالضافة الى اھتمام وزارة  المتاحة لبرامج التدريب اثناء الخدمة لمعلمات

كما وتبرز ھذه األھمية في ضرورة مراعاة التربية والتعليم ببرامج التدريب اثناء الخدمة، 
الفروق الفردية حيث يجب على المدربين مراعاة الفروق الفردية بين المتدربات من حيث 

باإلضافة إلى أھمية ولھا ھذه الدورات، مؤھالتھن وعدد سنوات خبرتھن والمادة العلمية التي تتنا
كل من  اتفقت مع دراسة التنويع بأساليب التدريب من قبل المدربين، واستناداً لذلك

والتي أشارت  )2008 محمد،(، )2006كامل، (، )2007أبو دقة، وآخرون، (، )2002حسن،(
  .أن ھناك أھمية لبرامج التدريب اثناء الخدمةإلى 

ما درجة تقديرات معلمات رياض األطفال لمدى فاعلية  :ؤال الثانيبالنسبة لمناقشة الس
  برامج التدريب اثناء الخدمة من وجھة نظر معلمات رياض األطفال أنفسھن؟

أشارت النتائج أن المتوسط العاّم لتقديرات معلمات رياض األطفال لمدى فاعلية برامج 
أن تدريب معلمات رياض  إلى ويعزى  ذلك، متوسطةالتدريب اثناء الخدمة جاءت بدرجة 

األطفال أثناء الخدمة أمر ضروري وھام في العملية التعليمية، وأن حلقات المناقشة وورش 
العمل والمحاضرات من أكثر الوسائل واألساليب استخداماً في عملية التدريب أثناء الخدمة، وأن 

ك ضرورة قصوى لزيادة برامج التدريب قليلة وال تتناسب مع األھداف المطلوبة، وأن ھنال
جرعات ومدة التدريب لمعلمات رياض األطفال، وأن ھنالك ضرورة لوجود حوافز تشجع 

وتتفق ھذه الدراسة مع دراسة ، معلمات رياض األطفال على االھتمام بالدورات التدريبية
تي وال) 38( وبالنظر إلى محتوى فقرات ھذا المتغير، يتضح أن الفقرة رقم .)2006( عبدالمجيد
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تغيرت نظرتي بشكل ايجابي للعمل بعد مشاركتي في ( جاءت في المرتبة األولى تعبر عن
حيث شعرت المعلمات أن ھناك تزايداً في الوعي لدى المعلمات من حيث المشاركة  )البرنامج

وجاءت نتائج ھذه الدراسة متّفقة مع المھنية لديھم،  ةبخبراتھن في التطبيق العملي للتعلم والمعرف
  .(Hundert, 2007)، ودراسة ھندريت )Soulis, 2009(جاءت به دراسة سوليس ما

ھل تختلف درجة تنفيذ وتصميم برامج التدريب اثناء  :بالنسبة لمناقشة السؤال الثالث
  ؟)الخبرة، والمؤھل العلمي(الخدمة من وجھة نظر معلمات رياض األطفال أنفسھن باختالف 

درجة تنفيذ وتصميم برامج التدريب اثناء الخدمة دلت النتائج إلى أنه توجد فروق ل
تبعاً لمتغير المؤھل العلمي، وأن الفروق لصالح ذوي المؤھل ) ةالتدريبي المادةالمدرب، محتوى (

وإلى أنه توجد فروق لمجاالت درجة تنفيذ وتصميم برنامج التدريب أثناء . بكالوريسالالعلمي 
ً لمتغير سنوات الخبرة، وأن الفروق لصالح ذوي ) ةالتدريبي المادةالمدرب، محتوى ( الخدمة تبعا

في بداية عملھا تسعى الى المعلمة  ويمكن تفسير ذلك بأنّ  ).سنوات 5من  أقل(سنوات الخبرة 
أما فيما ، من خالل تنفيذ ما يتم اخذه في الدورات التدريبية النفسعلى  اكتساب الخبرة واالعتماد

وضع نفسي مستقر  التي تحمل مؤھل بكالوريس تكون فييتعلق بالمؤھل ان معلمة الروضة 
طفال وھذا على عكس معلمة الروضة التي تحمل مؤھل دراسات عليا النھا للعمل في روضة األ

ة امج التدريبينھا التھتم في االشتراك بالبروعلى ھذا فإتنظر للحصول على عمل يناسب مؤھلھا 
ودراسة ) Soulis, 2009( جاءت به دراسة سوليسنتائج ھذه الدراسة مع ما  ختلفتتو.  كثيرا ً

  ).2006كامل، (ودراسة ) 1994وبدر،  الجنيد(

ھل تختلف درجة فاعلية برامج التدريب اثناء الخدمة من  :بالنسبة لمناقشة السؤال الرابع
 ؟)والمؤھل العلمي ،الخبرة(وجھة نظر معلمات رياض األطفال باختالف 

ذات داللة إحصائية للمؤھل العلمي في درجة فاعلية برامج  فروق ال توجد هدلت النتائج أن
، وتفسر تلك النتيجة أن المعلمات التدريب اثناء الخدمة من وجھة نظر معلمات رياض األطفال

من جميع المؤھالت ھن على إدراك لتفاصيل العمل ولمنافع برامج التدريب اثناء الخدمة الذي 
اما فيما ) 2003 حنا،(مل وتتفق ھذه الدراسة مع دراسة يمنحھن االطمئنان واالستقرار في الع

إلى أنه توجد فروق بين درجة فاعلية برامج التدريب اثناء يتعلق بالخبرة فقد اشارت النتائج 
، )سنوات 5من  أقل(الخدمة تبعاً لمتغير سنوات الخبرة، وأن الفروق لصالح ذوي سنوات الخبرة 

ال ترتبط بفترة زمنية فاعلية برامج التدريب اثناء الخدمة  يمكن تفسيرھا بصفة عامه، بأن درجةو
عدد سنوات الخبرة لدى مھما كان درجة فاعلية برامج التدريب اثناء الخدمة، بدراكھم معينة إل
سنوات كون ھذه الفئة  5لذلك كانت النتيجة لصالح المعلمات ذوات الخبرة اقل من  المعلمة

  .ريبية بشكل فاعل حتى تكون الخبرة الصحيحةمطالبة بتطبيق مبادئ البرامج التد

بين تنفيذ ) α  ≥0.05(ھل توجد عالقة عند مستوى داللة : بالنسبة لمناقشة السؤال الخامس
وتصميم برامج التدريب اثناء الخدمة وفاعلية برامج التدريب اثناء الخدمة من وجھة نظر 

 معلمات رياض األطفال؟
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ية وذات داللة إحصائية بين تنفيذ وتصميم برامج أشارت النتائج إلى وجود عالقة قو
التدريب اثناء الخدمة وفاعلية برامج التدريب اثناء الخدمة من وجھة نظر معلمات رياض 

ً من الرغبة الكبيرة التدريبية امج ن االشتراك في البراألطفال، وقد يعزى ذلك أل لدى كان نابعا
احترام مرتكزات والعملية،  جوانب حياتھنالمعلمات في تطوير مھاراتھن والحاجة لتحسين 

العمل الوظيفي من قبل معلمة الروضة، وأيضاً المتابعة والرقابة من قبل وزارة التربية والتعليم، 
ً وجدية بالعمل، وھذا االسم يحمل دالئل إنسانية،  باإلضافة إلى أن طبيعة المعلمات أكثر التزاما

ه ن تفسير ھذه النتيجة على أنككما ويم، ھي رعايةوباألصل مھنة رياض األطفال في البداية 
البد من االستمرار في مجال التدريب لكي يحدث التطور في العملية التعليمية لدى معلمات 

  . رياض األطفال

  التوصيات
  :في ضوء ما تقدم من نتائج فإن الدراسة توصي بما يلي

  .التوسع في برامج تدريب معلمات الروضة أثناء الخدمة −

كة معلمات رياض األطفال المتميزات باعطائھن حوافر مادية وتقديرھم معنويا مشار −
  .ومشاركتھم في برنامج التدريب أثناء الخدمة لكي يستفيد منھم اآلخرين في الميدان

 .استخدام أساليب متطورة في تدريب معلمات رياض األطفال −

التدريبية المناسبة لعالج ضرورة تحديد جوانب القصور في األداء المھني ثم وضع البرامج  −
 .القصور
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