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 وتقديرشكر 
ان الشكر ليس كلمة " الحمد اهلل'' وانما الشكر على العطاء ان ال تعصي به من اعطاك فتتخذ 

 من نعمته وسيلة الى اذى نفسك واذى االخرين. ان الشكر فعل وليس كلمة .
 وقد قال تعالى في كتابه الكريم
 فاجعل من الشكر عمال ال قوال.

لفضل كله، والصالة والسالم على المبعوث رحمة فاللهم لك الحمد ولك الشكر واليك يرجع ا
 للعالمين رسولنا وحبيبنا المصطفى صل اهلل عليه وسلم وعلى أله وصحبه اجمعين.

اشكر األساتذة قسم العلوم االجتماعية واإلنسانية تخصص علم النفس المدرسي على كل الجهود 
 المبذولة طيلة مشوارنا الجامعي.

ى استاذتي الفاضلة لتفضلها بقبول االشراف على البحث ولتوجهاتها كما نتقد بالشكر الجزيل ال
 القيمة والجهد المضاعف التي بذلتيها معه

 

 
 
 



 ب

 إهداء
 

 
  

   

 
 

     
 

رب الحمد اهلل  مته تتم الصالحات ما انتهى درب وال ختم جهدا اال بفضلك ياالحمد اهلل الذي بنع
شكرا ورضا تم بحمد اهلل تخرجي من كلية العلوم االجتماعية واإلنسانية وحصولي على درجة و قوال وفعال 

 ماستر تخصص علم النفس المدرسي
 ألخرةاأولى الناس بالشكر هما الوالدين فدعواتهما سبب لنجاح في الدنيا و 

 حفضكم اهلل وادامنا اهلل اسرة واحدة متحدة وأخيالى اخوتي 
 الذي كان نعم المرشد والسند ليالى زوجي رفيق حياتي     

 الى كل العائلة الكريمة وزمالء الدراسة
 اهلل. بإذن أجملالقادم  بحياتي،ها قد انتهت هذه المرحلة 

 
 بعزيز نبيلة   الطالبة:                  
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 وسلم إلى روح سيدنا وموالنا محمد خير األنام صل اهلل عليه
إلى من كلله اهلل بالهيبة والوقار إلى من علمني العطاء دون انتظار الى من احمل اسمه بكل 

 افتخار والدي العزيز
سهرت الليالي لراحتي وضحت لضحكتي الى مالكي في حياة الى معنى الحب والحنان الى من 

 امي الحبيبة
 الى من أرى فيهم أملى ومستقبلي زهرات حياتي التي يمدني اريجها بخيوط التفاؤل المشرقة اخوتي

ووقت وعلى توجيهاتها القيمة ولها الفضل الكبير في  الى استاذتي الفاضلة على ما بذلته من جهد
 لئ الصفحاتانجاز هذه المذكرة فشكر خاص ال يسعه م

 الى كل من يبحث ويفكر لالرتقاء بالعلم والى كل من ساندني إلتمام هذه المذكرة.
 

 كبوية خولة الطالبة:                                                                             
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 ملخص الدراسة:

هدددفت الدراسددة الحاليددة الددى التعددرف علددى مسددتوى االحتياجددات التدريبيددة لمربيددات ريددا  األطفددال   
(، وللتحقددددق مددددن ذلددددك انتهجددددت الدراسددددة المددددنهد 2022-2021بواليددددة بددددري بددددوعريريد بالموسددددم الدراسددددي 

( مربدي ة 24(، حيدث شدملت عيندة الدراسدة 2013الوصفي، وباستخدام مقياس نزيده جنبدي وسدليمان علدي  
في والية بري بوعريريد وتم اخيدارهم بالطريقدة الحصدر الشدامل وبعدد المعالجدة االحصدائية للبياندات توصدلت 

 الدراسة للنتائد اآلتية:

-2021التدريبيدة لمربيدات ريدا  األطفدال بواليدة بدري بدوعريريد بالموسدم الدراسددي  االحتياجاا مسدتوى -1
 ( من وجهة نظر عينة الدراسة مرتفع.2022

التدريبيددة لمربيددات ريددا  األطفددال  االحتياجااا  بيي م وسط ييج ت  يي  فددروق ذات داللددة إحصددائية  توجددد-2
( مدددن وجهدددة نظدددر عيندددة الدراسدددة تبعدددا لمت يدددرات 2022-2021بواليدددة بدددري بدددوعريريد بالموسدددم الدراسدددي  

 الجنس.

األطفددال لتدريبيددة لمربيددات ريددا  االحس   يي   ات  يي    بيي م وسط ييجتوجددد فددروق ذات داللددة إحصددائية -3
( مددن وجهددة نظددر عينددات الدراسددة مددن وجهددة نظددر 2022-2021بواليددة بددري بددوعريريد بالموسددم الدراسددي  

 عينة الدراسة، تبعا لمت يرات الحالة االجتماعية.
 

الكلمات المفتاحية: االحتياجات التدريبية، مربيات رياض األطفال، رياض األطفال، التدريب.       
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Study summary: 

The current study aimed to identify the level of training needs of kindergarten 

educators in the state of Bordj Bou Arreridj during the academic season (2021-2022), and to 

verify this, the study adopted the descriptive approach, using the Nazih Janbi and Suleiman 

Ali (2013) scale, where the study sample included 24 educators. In the state of Bordj Bou 

Arreridj, they were chosen by the comprehensive inventory method, and after statistical 

treatment of the data, the study reached the following results: 

1- The level of training needs of kindergarten educators in the state of Bordj Bou 

Arreridj during the academic season (2021-2022) from the point of view of the study sample 

is high. 

2- There are statistically significant differences between the average degrees of 

training needs of kindergarten educators in the state of Bordj Bou Arreridj in the academic 

season (2021-2022) from the point of view of the study sample according to gender variables. 

3- There are statistically significant differences between the average degrees of 

training needs of kindergarten educators in the state of Bordj Bou Arreridj in the academic 

season (2021-2022) from the point of view of the study samples from the point of view of the 

study sample, according to the social status variables. 

 

   Keywords: training needs, kindergarten educators, kindergarten 

training. 
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 مقدمة:
تعد مرحلة ريا  األطفال هي األسداس فدي العمليدة التعليميدة ولدذا يجدب االهتمدام بالطفدل فدي هدذه المرحلدة 

وان ريدددا  األطفدددال هدددي األسددداس فدددي تكدددوين الطفدددل والركيدددزة  يعتبدددر مدددن أهدددم المعدددايير لنجددداح المجتمدددع،
األساسددية التددي يسددتند عليهددا فددي مختلددف مراحددل نمددوه، الن مرحلددة مهمددة يمكددن علددى أساسددها تربيددة الطفددل، 

السدلوكيات والتصدرفات السديئة بالسدلوكيات الحسدنة والصدحيحة، فرعايدة المجتمدع ألطفالهدا  كما يدتم تصدحيح
 ها االجتماعي والثقافي والحضاري، ويعد اهتماما لواقع االمة ومستقبلها.تعد مهم لتقدمها ورقي

فمرحلة ريا  األطفدال مرحلدة متميدزة لنمدو الطفدل حيدث اجمدع علمداء الدنفس والتربيدة علدى وصدف الطفولدة 
 بالمرحلة الحرجة ألنها تساهم في تساهم في تشكيل شخصية الطفل وتنمية استعداده للتعلم والتعليم.

لمة الريا  بأدوار عديدة ومتداخلة حيث تمثل دور األم الثانية في هذه المرحلة، حيث تدؤدي مهدام تقوم مع
كثيددرة ومتنوعددة، تتطلددب مهددارات فنيددة مختلفددة يصددعب تحديدددها بشددكل دقيددق وتفصدديلي، اذ تتطلددب ريددا  
ة األطفدددال مددددربيين فددددي تخصددددص علدددم الددددنفس وامددددور الصددددحة والت ذيددددة لكدددي يفهددددم الطفددددل ويوجهدددده الوجهدددد

الصحيحة، لذا يجب اختيار المربيات اختيارا حسنا وتدريبهم على البرنامد حيث تعد أساسا إلنجداح العمليدة 
 .التربوية في المدرسة

وتوكد االتجاهات الحديثة في تدريب المعلمين أهمية تحديد احتياجات فئة المعلمين المسدتهدفة بالتددريب    
على االحتياجات التدريبيدة كمدا ان عمليدة تحديدد االحتياجدات  النجاح التدريب يقاس بمدى التعرف نحيث ا

التدريبية من العوامل المهمة لتدريب المعلمين التي تساعد علدى تحديدد األهدداف المنشدودة مدن التددريب مدن 
 خالل وجود نشاط مخطط يقوم على دراسة علمية وعملية لتعرف على االحتياجات التدريبية.

راسة الى التعرف على االحتياجات التدريبية لمعلمين ريا  األطفال وقد حيث تم التطرق في هذه الد
 قسمت الى جانبين:

أولها يتعلق بالجانب النظري للدراسدة وثانيهدا يتعلدق بالجاندب الميدداني لهدذه الدراسدة حيدث يشدمل كدل جاندب 
يم موضدددوع علدددى عددددة فصدددول ولدراسدددة هدددذا الموضدددوع اقترحدددت الحطدددة التاليدددة الفصدددل األول: بعندددوان تقدددد

 الدراسة بعر  اإلشكالية وبناء عليها تم طرح التساؤل إلشكالية الدراسة وفرضياتها التي سيتم التحقق من 
صحتها ونبين من خاللها أهمية الدراسة وأهدافها كما تم تبني تعريف اجرائدي خداص بالدراسدة الحاليدة ومدن 

 ثم تم التطرق الى الدراسات السابقة والتعلق عليها.
الثددداني: بعندددوان االحتياجدددات التدريبيدددة ثدددم مدددن خاللددده التطدددرق الدددى جدددانبين اثندددين أولهمدددا: التددددريب  الفصدددل

ويتعلدق بتعريفده وبعد  المصدطلحات المشدابهة لده أهميتدده، اهدافده، وانواعده، وأخيدرا مزايدا التددريب. وبعدددها 



  مقدمة
 

 

يددة أهددداف وأخيددرا تددم عددر  تطرقنددا الددى الجانددب الثدداني المتمثددل فددي االحتياجددات التدريبيددة وفيدده مفهددوم أهم
 أساليب المستخدمة في تحديد االحتياجات التدريبية.

الفصدددل الثالدددث: بعندددوان ريدددا  األطفدددال تدددم مدددن خاللددده التطدددرق الدددى جدددانبين اثندددين: أولهمدددا دور ريدددا   
األطفال ويتعلق بتعريفه ونشأته وانواعه وكذلك األهداف والمناهد وخطوات تصدميم ريدا  األطفدال ثدم بعدد 

تطرقنا الى الجانب الثاني والمتمثدل فدي مربيدة ريدا  األطفدال حيدث تدم مدن خاللده تطرقندا الدى تعريدف  ذلك
خصددائص كفايددات وأسددس اختيارهددا وواجبددات وأخيددرا دور مربيددة ريددا  األطفددال فددي تنميددة اسددتعداد الطفددل 

 للتعليم والتعلم.
لدراسدددة الميدانيدددة حيدددث تدددم حيدددث تدددم تقسددديمه إلدددى فصدددلين األول خصدددص إلجدددراءات االجاندددب التطبيقدددي: 

التطدددرق فيددده إلدددى الدراسدددة االسدددتطالعية، المدددنهد، حددددود الدراسدددة، مجتمدددع وعيندددة الدراسدددة، أدوات الدراسدددة 
 وخصائصها السيكو مترية، وصف لألساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسة. 

فخصص لعر  وتحليل ومناقشة النتائد فدي ضدوء اإلطدار النظدري والدراسدات الفصل الثاني  أما
 السابقة وانتهاء باستنتاي عام واالقتراحات وخاتمة. 
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 :إشكالية الدراسة وتساؤالتها ـ 1
 درجددة إلددى لفددردا يصددل ففيهددا شخصدديته وتكددوين الطفددل نمددو مراحددل أهددم مددن المبكددرة الطفولددة مرحلددة تعتبددر
 أسددرة لتكددوين ينطلددق ومنهددا المختلفددة، الحيدداة بأوجدده واالسددتقرار التوافددق تحقيددق علددى القدددرة حيددث مددن معينددة
والتحدددث  لتطددور عمليددة يدددفع مواطنددا بوصددفه مسددؤوليته مدددركا ووطندده، مجتمعدده تنميددة فددي مسدداهما سددليمة
 لمدا الشخصدية مالمدح وترسدم تكدون التدي الطفولة مرحلة أن كما مجتمعه، في التنمية البرامد ومنفذ مستقبال
 القديم وتتكدون الميدول وتنمدو القدرات وتتضح واالتجاهات، العادات تتشكل ففيها مستقبال، لفرد عليها سيكون

 والمهارات. 
 لددذا وأدوات أجهددزة مددن األسددرة وممتلكددات والنقددود والمالبددس ل ددذاء مسددتهلكا أسددرة، فددي فددرد الطفددل أن وحيددث
 مددن بنصدديب يشدارك أن يمكندده حتدى ضددروري أمدر سددليم توجيده سددلوكه وتوجيده الطفددل االهتمددام بمراقبدة فدإن

 التنمية االقتصادية مستقبال. في والعمل الجهد
ألن  وتطورهدددا، األمدددمم تقدددد هدددابليقا التدددي المعدددايير أهدددم مدددن الحاضدددر الوقدددت فدددي وأصدددبح االهتمدددام بالطفدددل

 وارتقائها. األمة الواقع اهتمام بهذه في هو أمة أي في ورعايته االهتمام بالطفل
 كافددددة علددددى بددددال تحظيدددان باهتمددددام  المبكددددرة والتربيددددة المبكددددرة الطفولدددة مرحلددددة أن بالمالحظددددة الجدددددير ومدددن

 العالم. دول مختلف وفي المستويات
 لتلدك ونتيجدة المدرسدة، قبدل مدا مرحلدة فدي األطفدال تمدس التدي دراسدات إجراء في الباحثين جهود توالت وقد

 مددداب ألمثدددلا االسدددت الل اسددت اللها علدددى جاهددددا عمدددلي وراح المبكددرة الطفولدددة أهميدددة المجتمدددع أدرك البحددوث
 تشدددجيع علدددى هدددذا وحدددث األهميدددة، غايدددة فدددي الطفدددل يجعدددل االهتمدددام بتربيدددة ممدددا وتقدمددده رفاهيتددده يتضدددمن
 أيضدا عاتقهدا علدى وتقع ورعايتهم، األطفال الستقبال تهتم التي األطفال ريا  بمؤسسة يسمى بما لتأسيس
 أصدددبح المؤسسدددات هدددذه لمثدددل  الحاجدددة ألن االبتدائيدددة، المدرسدددة هدددم دخدددول قبدددل األطفدددال إعدددداد مسدددؤولية

 األهدددداف لتحقيدددق مناسدددبا وحدددال  المعاصدددر، المجتمدددع فدددي الحيددداة ضدددروريات مدددن وضدددرورة مطلبدددا حتميدددا،
 المسداعدة شدأنها مدن والتدي اإلنسداني لبنداء األساسية اللبنات الروضة تضع حيث للطفولة، المناسبة التربوية

 .(14،ص 2019،بنعمارأفضل  بصورة للمجتمع وتقديمه البناء هذا استواء في
عدداده المدرسدة قبدل ما الطفل تهيئة األطفال ريا  دور وأن  ومدا للمدرسدة، اجتماعيدا تربويدا نفسديا إعددادا وا 

 دورتددده فدددي التربيدددة الددددولي المدددؤتمر توصدددية األطفدددال ريدددا  مؤسسدددات بأهميدددة العدددالمي إلحسددداس بعبعندددا
  يعتمددد برنددامد وتطبيددق المدرسددة قبددل مددا مرحلددة فددي باألطفددال العنايددة بوجددوب  1939سددنة عشددر السددابعة
ن والثالثدو  الثالثدة تفيدد دورتده تعليمدا للمدؤتمر أصددر والعاطفية ما العقلية احتياجاته ويشبع الطفل نشاط على
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 دخددولهم قبددل  األطفددال يتلقاهددا التربيددة التددي:»أن  علددى تددنص التدديه توصدديات.1971سددبتمبر13-12جنيددفب
 األطفدال ولجميدع همتندا وجعدل وتطدويره األطفال( توفير ريا  المهم من لذلك و كبرى أهمية ذات المدرسة

 لألطفدددال يمكدددن الطريقدددة وبهدددذه التنميدددة بدددرامد إطدددار ضدددمن وخاصدددة سدددواء، حدددد علدددى والمديندددة الريدددف فدددي
 األطفددال ريددا  روضددة أن األهميددة هددذه وتظهددر «بالمسدداواةف تتصدد بدايددة دراسددتهم فدديالبدددا  هددمهم جمدديع
 خاصة. الدراسية منها المستقبلية لحياته وتحضره واالجتماعي الفكري النمو في الطفل تساعد
 تمهيديددة كمرحلدة األطفدال ريددا  مرحلدة اعتمداد   تددم التربدوي اإلصدالح إلددى الددعوة ظدل وفددي الجزائدر وفدي

 فيمددا التربيددة وزارة وصدداية تحددت األطفدال ريددا  جميددع ويقددع االبتدائيددة المدرسدة إلددى الدددخول قبددل تحضديرية
 يكدون أن البدد األطفدال ريدا  فدي التربيدة مكانة ولتعزيز. (19-18ص ،2018ببرامجها  العجرود، يتعلق
 وعيدددا واعيدددين ويكوندددون والمهنيدددة االجتماعيدددة...إل  التعليميدددة المجددداالت فدددي الكفايدددة ذوي بالعددداملين مدددزودا
 المدرسة. قبل ما مرحلة في التعلم بأهمية حقيقيا

 إشدددرافها تحددت نمدددو مددن الطفددل يحققددده سددوف بمددا كبيدددرة درجددة إلدددى تتحدددد الروضددة فدددي المعلمددة فشخصددية
 التددددي واألسدددداليب والطددددرق تحملهددددا التددددي والكفايددددات بالمهددددارات الروضددددة طفددددل نمددددو يددددرتبط كمددددا وتوجيههددددا
 غددرس فددي كبيددر دور عاتقهددا علددى ويقددع، (294ص ،2018الددذهبي، الرضددا عبددد)ذلددك  لتحقيددق تسددتخدمها

 المدرسة.  إلى دخولهم قبل األطفال نفوس في االجتماعية القيم
 إكسداب شدأنها مدن والتدي األسدرة نطداق خداري يقابلهدا التديالمحاكدات  أولى تمثل ألنها عادية مدرسة وليست
 فيه. يعيش الذي الوسط نحو السلبية أو اإليجابيةالسلوكيات  الحياة في الطفل
مددن التطلددع علددى البددرامد التعليميددة  البددد رائددع بشددكل دورهددا أداء مددن ألطفددالا ريددا  معلمددات تددتمكن ولكددي

 علددم أصددل مددن المعلومددات علددى والتعددرف ومسددتمر دائددم إمكانيدداتهم بشددكلالمناسددبة لتلددك المرحلددة وتطددوير 
 المرحلدة هدذه فدي صدحيحة وجهة الطفل توجيه من تتمكن حتى الحديثة التربية وأساليب الطفل وتربية النفس

 الصعبة.
 كدان هندا الدتعلم، ومدن البيئدة وضدابط للسدلوك ومهندسدا ومخططدا التربويدة للبدرامد مصدمما المعلم أصبح لقد
 لعمله. لالزمةة ا التعليمي بالكفايات متمتعا لواجباته عارفا نريده الذي المعلم يكون أن البد
 ،2015 حامددد الشددريفات، الصددفية ال رفددة علددى المعرفددة هددذه أثددر يددنعكس بحيددث حديثددة تربويددة أسددس وفددق 

 .(171ص
 يعددد ألنده الخدمدة أثندداء فديم تددريبه ثددمعددادهم إ وحسدن األطفددال ريدا ربيدات ماختيددار  حسدن أهميدة تنبثدق
 المدرسة. قبل التربية عملية إلنجاح أساسيا شرطا
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 نظددرهم وجهددة مددن األطفددال ريددا ربيددات لم التدريبيددة االحتياجددات عددن البحددث تركيددز تددم الدراسددة هددذه وفددي
 التالية: التساؤالت طرح إلى بنا يؤدي ما هذاو 
 األطفال؟ ريا  لمربيات دريبيةالت االحتياجات مستوى ما-
التدريبيدة لمربيدات ريدا  االطفدال مددن  االحس   ي  بدين متوسددط درجدات  اللية احصي ئ ةهدل نوجدد فدروق د_

 الجنس؟ وجهة نظر
التدريبيدة لمربيدات ريدا  األطفدال مدن  االحس   ي  ت  ي    اللة احص ئ ة ب م وسط يجهل توجد فروق د -

 ؟وجهة نظر الحالة االجتماعية
 : لدراسةا فرضيات-2

 التالية: الفرضيات نقترح التساؤالت على مؤقتة كإجابة
 األطفال. ريا  لمربياتمرتفعة  التدريبية مستوى االحتياجات-
التدريبيدة لمربيدات ريدا  األطفدال مدن وجهدة  االحس     بين متوسط درجدات  اللة احص ئ ةد توجد فروق-

 نظر الجنس.
التدريبية لمربيدات ريدا  األطفدال مدن وجهدة  ت     االحس     ب م وسط ج  اللة احص ئ ةتوجد فروق د-

 نظر الحالة االجتماعية.
 : أهداف الدراسة-3
 :التالية األهداف تحقيق إلى الدراسة هذه هدفت
 األطفال. ريا  لمربيات التدريبية احتياجات مستوى عن دالكشف -
التدريبيددة لمربيددات ريددا   االحس   يي  وسط ييج ت  يي    بيي مالكشددف عددن فددروق ذات داللددة إحصددائية  -

 تعزى لمت يرات التالية: الجنس والحالة االجتماعية. األطفال في والية بري بوعريريد
 الدراسة: أهمية ـ4 

 في: الدراسة أهمية تمثل
 األطفال. ريا  مربيات احتياجات تلبي تدريبية برامد دتقديم
 التعليمية. الكفاية تحقيق مدى على التعرف في المدربات مساعدة-
 األطفال. ريا ربيات لم تدريبات من تحتاجه وما األطفال ريا  برامد دراسة-
 األطفال. ريا  لمربيات التدريبيةاحتياجات  على التعرف-
  :أسباب اختيار الموضوع -5
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 يلي: كمااختيار  أسباب تشمل
 الموضوع. هذا دراسة في والميل الرغبة -
 المبكرة. الطفولة مرحلة في خاصة الموضوع هذا ألهمية -
 األطفال. ريا  لمربيات العلمية والكفاءة والتكوين التدريب في بنقص والشعور الروضة العمل في-
   : الدراسة مفاهيمد تحدي -6
 التدريبية: االحتياجات مفهوم 6-1

 والنقص. باالفتقار لغة:
 فيه. قصور أو نقص الستكمال الشيءيطلبه  ما هو اصطالحا:

 ما. منظمة في العاملين أداء بها يتسم قد التي النقص جوانب التدريبية: باالحتياجات ويقصد
 بمعارفه والمتعلقة الفرد المطلوب إحداثها في الت يرات مجموعة بأنها: درويش وتكال يعرف

 وواجبات اختصاصات ألداء أو أعلى وظيفة لش ل الئقا لجعله اتجاهاته سلوكه، خبراته، ومهاراته،
 (.845ص ،2018عالية  عطابي، بكفاءة الحالية ووظيفته
 الوضع فأما المدى، بعيدة أو عاجلة مقبلة زمنية فترة في عليه يجب بما التدريبية احتياجات مفهوم يتعلق
 عن:ر فيعب الحالي
 تكملتها. يراد ناقصة مهارات أو اتجاهات أو معلومات أو معرفية نواح -
 تفاديه. أو عالجه يراد العالقات أو األداء في ضعف -
 (.4، ص2018 ياسر، حلها. يراد إنسانية...(  تنظيمية، محددة مشكلة -

 مددا أعمددارهم تتددراوح الددذي الصدد ار األطفددال بتربيددة مختصددة تربويددة مؤسسددة :األطفــال ريــاض مفهــوم 6-2
 التربويددة بددالقيم األطفددال تزويددد إلددى تهدددف متعددددة بأنشددطة القيددام علددى بقدددرتها سددنوات وتتميددز (5-3 بددين

 معا والحياة العمل كيفية على والتدريب ذاتهم، عن للتعبير لهم الفرصة إتاحة مع واالجتماعية
 (.174ص ،2015 حامد الشريفات،

 لألطفال: رياض مربية مفهوم 6-3
 الفقري. وعمودها الروضة في للعمل المحور بمثابة هي المعلمة
 يتعامدل الدذين الراشددين أول فهدي لروضدة، وتقبلهدا الطفدل تكيدف فدي المدؤثرة العوامدل أهم من المعلمة تعتبر
 الثانيدة المرتبدة تختدل الروضدة فمعلمدة مواهبده. نمدو علدى وتسداعده مباشرة، األسرة نطاق خاري الطفل معهم
 التوجيده تقبدل أكثدر يكدون الطفدل أن حيدث الطفدل، تربيدة فدي دورهدا حيث من مباشرة األسرة بعد األهمية في
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بمعلمتددددددده.                    العددددددداطفي االرتبددددددداط وذلدددددددك ،رأخددددددد شدددددددخص أي مدددددددن لهدددددددا ومددددددديال اسدددددددتعدادا وأكثدددددددر معلمتددددددده،
 .(20ص ،2017موساوي،  بوسعادة،

 مفهوم التدريب: 6-4
وتلك العملية المنظمة التدي يقدوم مدن خاللهدا ت ييدر سدلوكيات و مشداعر العداملين مدن اجدل زيدادة و تحسدين 

 (.30, ص2019فعاليتهم و أدائهم  كاهنة, كاهنة,
 السابقة: الدراسات-7
 األطفال ريا  معلمات أداء إتقان في الكفايات على قائم تدريبي برنامد فاعلية2013 :رمو دراسة 7-1

 ألدوارهن.
 ريدا  معلمدات أداء إتقدان فدي الكفايدات علدى قدائم تددريبي برندامد فاعليدة مدن التحقدق إلدى الدراسدة هددفت
 معلمة.150 الدراسة عينة تكونت التربوية، ألدوارهن األطفال

 المالحظدة، اختبدار بطاقدة التددريبي، البرندامد ،اتالكفايد اسدتبانة التاليدة: األدوات الباحثدة اسدتخدمت
 التجريبي واستخدمت المنهد تحصيلي.
 التالية: النتائد إلى الدراسة أسفرت

 والنشاط. واللعب والحركة للطفل الحرية إتاحة وفي األنشطة تنويع في المعلمات تواجه كصعوبة هنا -
 الوسدائل تنويدع فدي صدعوبة لدديهن مسدتوياتهن األدائيدة وأن فدي عديددة قصدور جواندب لددى المعلمدات-

 النشاط. تنفيذ أثناء المستخدمة التعليمية
 الشدهادة حدامالت المعلمدات بدين العلمدي المؤهدل لمت يدر تبعدا إحصدائية داللدة ذات فدروق عددم وجدود-

 بجدانبي يتعلدق فيمدا التددريبي للبرندامد راسدتهنبعدد د جامعيدة شهادة الحامالت غير من والمعلمات الجامعية
 واألداء. التحصيل

 االختبار على المعلمات تحصيل درجات متوسطات بين إحصائية داللة ذات فروق وجود عدم -
 للمعلمة. الخبرة سنوات عدد مت ير إلى تعزى التحصيل

 ضدددوء فدددي األطفدددال ريدددا  لمعلمدددات التدريبيدددة االحتياجدددات (:2015يفات)دالشـــ حامـــد دراســـة  7-2
 االحتياجدددات معرفدددة إلدددى الدراسدددة هددددفت المفدددرق. محافظدددة فدددي نظدددرهن وجهدددة مدددن التكنولوجيدددة متطلبدددات
 التكنولوجية متطلبات ضوء في األطفال ريا  لمعلمات التدريبية
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 أفددراد جميددع مددن الدراسددة عينددة تكونددت التدريبيددة.احتياجددات  فددي التدريبيددة والخبددرة العلمددي المؤهددل أثددر وبيددان
 المفدددرق محافظدددة فدددي والخاصدددة الحكوميدددة األطفدددال ريدددا  معلمدددات مجتمدددع حجدددم لصددد ر الدراسدددة مجتمدددع
 معلمة.100عددهن والبال 

 الوصفي. المنهد واستخدمتليكرت  مقياس إلى وفق االستبانة الباحثة استخدمت
 التالية: النتائد إلى الدراسة اسفرت

 ومدددن تأهيليدددة. لددددورات خضدددعن أن لهدددن وسدددبق األطفدددال مدددع للتعامدددل ومدددؤهالت متخصصدددات المعلمدددات-
 اطالعهدن أمدا جيدد بشدكل األطفدال مدع للتعامدل أهلهن مما النفس علم في مواد على أطلعن دراستهن خالل
 الكمبيوتر. استخدام عن الناتجة باإلخطار ومعرفتهن ضعيفا كان فقد التكنولوجي الجانب على
 ذلددك يعددزى أن ويمكدن فددأكثرس بكددالوريو  مدؤهلهن اللددواتي األطفدال ريددا  معلمددات لصدالح كانددت الفدروق -
 أفضل. بشكل المعلمات تأهيل في تساعد البكالوريوس مرحلة بعد اعطاؤها يتم التي الدراسية المواد أن إلى
 وذلدك دون فمدا سدنوات ثدالث التددريس فدي خبرتهن اللواتي األطفال ريا  معلمات لصالح كانت الفروق -

 عالية. بالتعليم لديهن والرغبة وحيوية، نشاطا أكثر ألنهن
 االقتصدادية القديم بعد  لتنميدة النشدط الدتعلم علدى قدائم برندامد فعاليدة 2020 جمعـة:  محمـد دراسة 7-3

 .(لروضةا طفل لدى
 الددتعلم باسددتخدام الروضددة طفدل لدددى تنميتهددا يمكددن التدي االقتصددادية القدديم بعدد  تحديدد إلددى الدراسددة هددفت

 .طفل31 من عينة النشط تكونت
 التالية: األدوات الباحثة استخدمت

 لطفدل المصدور االقتصدادية القديم اختبدار بنداء االقتصدادية، القيم في الروضة طفل أداء مالحظة بطاقة بناء
 الروضددددة طفددددل لدددددى االقتصددددادية القدددديم بعدددد  لتنميددددة النشددددط الددددتعلم علددددى قددددائم برنددددامد إعددددداد الروضددددة،
 التجريبي. شبه المنهد واستخدمت

 التالية: النتائد إلى الدراسة أسفرت
 الروضة. لطفل االقتصادية القيم تنمية في أفعاال برنامد الحالي المقترح يعد البرنامد-
 للمعلومدددددات عاليددددةال اسددددتقب بقدددددرة التمتددددع علددددى التجريبيدددددة المجموعددددة أطفددددال المقتددددرح البرنددددامد سدددداعد -

 االقتصادية.
 فدي للمشداركة األطفدال دافعيدة زيدادة فدي فعدال دور لده كدان أدائهدن لتدعيم المستمر للتعزيز األطفال تعر 
 القتصادي.ا وعيهما تنمية إلى أدى مما البرنامد أنشطة
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 فدي للطفدل النمائيدة لخصدائص معدا الروضة تناسب مدى ما ارغنومية دراسة :( (2012بخة دراسة-7-4
 سنوات.6- 3سن

 علدى تحقيقهدا، التعدرف إلدى تسدعى التدي األهدداف وتبيدان األطفدال ريدا  بواقدع التعريف إلى الدراسة هدفت
 عيندددة تكوندددت الفيزيقيدددة. الظدددروف واللون...وكدددل والشدددكل والمسددداحة التجهيدددز حيدددث مدددن الروضدددة مكوندددات

 الدراسددة أسددفرت، كمددا مالحظددة مقابلددة، حالددة، دراسددة اسددتخدمت الوصددفي، طفددل اسددتخدمت المددنهد180مددن
 التالية: النتائد إلى

 بعدددين يأخدددذ ال حيدددث األطفدددال، نمدددو خصدددائص مدددع الفيزيقيدددة البيئدددة حيدددث مدددن تتناسدددب ال الروضدددة -
 سددالمة تهدددد التددي سداللم تحتددوي فالروضددة للطفدل، المالئمددة الظددروف تدوفيرى علدد الوقددوف االعتبدار

 الحركي. لنمو المناسبة المساحة للطفل توفر وال األطفال، وأمن
 تتددوفر بحيددث الطفددل بنمددو الخاصددة والوسددائل األلعدداب فددي الفددادح الددنقص تبددين الفيزيقددي الجانددب أمددا -

 آخر لطفل تتوفر وال لطفل
 على الدراسات السابقة: التعليق

ددد أهملددت بعدد  الدراسددات دور التكنولوجيددا التددي تعمددل بدده المعلمددة فددي خططهددا المسددتقبلية لريددا  األطفددال 
 مهم جدا ويساعدهم كثيرا في تنفيذ الدرس. ألنه

علدددى وجدددود صدددعوبات تواجددده المعلمدددات فدددي تنويدددع األنشدددطة والوسدددائل التعليميدددة (2013 ددددبينا دراسدددة رمدددز 
 المالئمة أثناء تنفيذ النشاط.

 د هدفت بع  الدراسات إلى التعرف على خصائص النمائية لطفل الروضة بما فيها قيمه االقتصادية.
 التجريبي.المنهد الوصفي  استخدمواد تبين من خالل الدراسات السابقة أن معظم الباحثين 

أدوات كثيدددرة إال دراسدددة ( 2012( ودراسددة  بخدددة 2012 جمعدددةودراسدددة ( 2013 رامددز ددد اسدددتخدمت دراسدددة 
 وفقا لمقياس ليكرت. االستبانةأداة واحدة وهي ( 2015 حامد الشديفات 

اسددتخدمت اسددتبان الكفايددات, البرنددامد التدددريبي, بطاقددة المالحظددة ,  2016األدوات لدراسددة رامددو -
اسدددتخدمت االسدددتبانة وفدددق مقيددداس ليكدددرت  2015لتحصددديلي, و دراسدددة حامدددد الشدددديفات اختبدددار ا

بندداء بطاقدة مالحظددة أداء طفدل الروضددة فدي القدديم االقتصدادية, بندداء  2020.ودراسدة محمددد جمعدة 
اختبددار القدديم االقتصدددادية المصددور لطفدددل الروضددة, اعدددداد برنددامد قدددائم علددى الدددتعلم النشددط لتنميدددة 

اسدتخدمت دراسدة حالدة, مقابلدة,  2012دية لدى طفل الروضة كما دراسة بخدة بع  القيم االقتصا
 مالحظة.
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المدنهد  2015المنهد التجريبدي، دراسدة حامدد الشدديفات  2013المنهد: استخدمت دراسة رامو  -
 المنهد الوصفي 2012المنهد شبه التجريبي، ودراسة بخة  2020الوصفي، دراسة محمد جمعة 

الددى التحقددق مددن فاعليددة برنددامد تدددريبي قددائم علددى الكفايددات  2013رامددو  هدددفت دراسددة الهــدف: -
الدددى  2015فدددي اتقدددان أداء معلمدددات ريدددا  األطفدددال بدددأدوارهن التربويدددة ودراسدددة حامدددد الشدددديفات 

معرفددة االحتياجددات التدريبيددة لمعلمددات ريددا  األطفددال فددي ضددوء متطلبددات التكنولوجيددا وبيددان اثددر 
هددفت الدى  2020دريبية في احتياجداتهم التدريبيدة و دراسدة محمدد جمعدة المؤهل العلمي والخبرة الت

تحديد بع  القيم االقتصادية التي يمكن تنميتها لدى طفل الروضدة باسدتخدام الدتعلم النشدط لتنميدة 
هددفت الدى التعريدف بواقدع ريدا   2012بع  القيم االقتصادية لددى طفدل الروضدة ودراسدة بخدة 

لتدددي تسدددعى الدددى تحقيقهدددا, التعدددرف علدددى مكوندددات الروضدددة مدددن حيدددث األطفدددال وتبيدددان األهدددداف ا
 الجريب والمساحة والشكل واللون ... وكل الظروف الفيزيقية.

ـــة: - علدددى معلمدددات ريدددا   2015ودراسدددة حامدددد الشدددديفات  2013اعتمددددت دراسدددة رامدددو  العين
ودراسددة بخددة  2020معلمددة امددا دراسددة محمددد جمعددة  150الددى  100األطفددال تتددراوح عينتهددا مددن 

طفددددددددددل(. 180الددددددددددى  31علددددددددددى أطفددددددددددال ريددددددددددا  األطفددددددددددال تتددددددددددراوح عينددددددددددتهم مددددددددددن   2012
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 تمهيد:
لددذا يجددب تددددريب  المعلددم حجددر الزاويددة فددي العمليددة التعليميددة، فهدددو منفددذ الفعددال للمندداهد الدراسددية، يعددد   

ن عمليدة تحديدد االحتياجدات التدريبيدة مدن العوامدل المهمدة لتددريب  ،المعلمين وتزويده بالخبرات والمعارف وا 
منها، كما تعد عملية تدريب المعلمين وتأهيلهم مهنيدا لهدا دورا فعداال  مفر المعلمين ألنها عملية ضرورية ال

 الطالب وتطوير العملية التعليمية.و في تحسين مستوى المعلم 
 أوال التدريب: 

 تعريف التدريب:-1
منظمة مستمرة محورها الفرد تهدف الى احدداث ت يدرات محدددة حاليدا ومسدتقبليا يطلبهدا الفدرد والعمدل  عملية

 (.99، ص2007الذي يؤديه والمنظمة التي يعمل فيها  اللوزي, 
 عملية تبادلية لتعليم مجموعة من المعارف واألساليب المتعلقة بالعمل.

والجماعدة مدن ناحيدة المعلومدات والخبدرات والمهدارات هو نشداط مخطدط يهددف الدى احدداث ت ييدر فدي الفدرد 
ومعدددالت األداء وطددرق العمددل والسددلوك واالتجاهددات، بمددا يجعددل هددذا الفددرد او تلددك الجماعددة الئقددين للقيددام 

نتاجيددة عاليددة. وفددي نفددس السددياق عددرف التدددريب باندده عمليددة ديناميكيدد تسددتهدف احددداث  ةبأعمددالهم بكفدداءة وا 
رات وطرائدددق أداء وسدددلوكيات واتجاهدددات االفدددراد، ب يدددة تمكيدددنهم مدددن اسدددت الل ت ييدددرات فدددي معلومدددات وخبددد

نتاجية اعلدى  امكانياتهم وطاقاتهم الكامنة بما يساعد على رفع كقائتهم في ممارسة أعمالهم بطريق أفضل وا 
 (.02، ص2020حيدر,  

التدددي مددن خاللهدددا يددتم تزويدددد بينمددا يعرفهدددا فيليددو فدددي كتابدده مبددداد  إدارة المددوارد البشدددرية بقولدده هدددو العمليددة 
 (.3، ص2016العاملين بالمعرفة والمهارة ألداء وتنفيذ عمل معين  بن عزة, 

هو عمل مخطط له يهدف الى تزويد االفراد بمجموعة من المهدارات والمعدارف التدي تدؤدي  تعريف اجرائي:
 الى زيادة معدالت أداء الفرد داخل العمل.

 المصطلحات المشابهة له:-2
من الناحية العملية يمكدن التمييدز بدين التددريب والتعلديم مدن حيدث ان األخيدر يعتبدر أكثدر  التدريب والتعليم:

نطاقددا، وهددو يهدددف فددي النهايددة الددى توسدديع مدددارك الفددرد ومجدداالت المعرفددة لديدده، فددي حددين يعتبددر التدددريب 
 ددة للعمل.ضيقا من حيث النطاق ويستهدف تنمية قدرات الفرد في مجال او مجاالت مح
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من ناحية أخرى يعتبر عائد التدريب مباشدر أي يتحقدق فدي االجدل القصدير، بينمدا يتحقدق هددف التعلديم فدي 
 االجل الطويل.

ممدددا سدددبق يظهدددر جليدددا ان كدددال مدددن التددددريب والتعلددديم يشدددتركان فدددي تنميدددة قددددرات الفدددرد والوصدددول بهدددا الدددى 
هدة المواقدف والتحدديات ويمكدن القدول بصدفة عامددة المسدتوى المرغدوب فيده مدن المهدارة والمعرفدة بهددف مواج

انه كلما صعدنا في سلم الوظائف في المنظمة كلما أصدبح المزيدد مدن التعلديم ضدرورة حيويدة تطلبهدا اعبداء 
 العمل.

وعلى الرغم من تشابه التدريب والتنمية من حيث الوسائل المستخدمة فدي التعلديم، اال ان  التدريب والتنمية:
لكل تساهم بشكل واضح فدي تطدوير األداء الحدالي فدي الوظيفدة الحاليدة، امدا تنميدة العداملين، المدى الزمني 

فتركز على الوظائف المستقبلية في التنظيم فتسعى عملية التنمية الى توسيع مهارات الفدرد وتنميتهدا إلعدداد 
 للفرد. ألداء اعلى مستوى من أدائه الحالي، أي ان العملية تركز على االعداد المستقبلي

هنداك مددن يفدرق بددين التدددريب والتنميدة علددى أسداس المسددتوى اإلداري، حيددث ان التددريب يخصددص للعدداملين 
-3,ص2016بددن عددزة,  فددي المسددتويات األدنددى، بينمددا تخصددص بددرامد التنميددة للمسددتويات اإلداريددة العليددا 

4.) 
لدديم والمصددطلح الثدداني التدددريب بينددت الدراسددات اندده يوجددد مصددطلحين متشددابهين للتدددريب أوال التدددريب والتع

 والتنمية.
 أهمية التدريب:-3

للتدريب أهمية كبرى على المؤسسات بمختلف انواها وذلك للفوائد التدي تحقدق مدن ورائده سدواء بالنسدبة للفدرد 
 او المؤسسة وتهدف هذه األهمية على المستوين هما كاالتي:

 هميته بالنسبة للمؤسسة:أ
لتنظيمدددي  اذ ان اكسدددداب العددداملين المهددددارات والمعدددارف ألداء وظددددائفهم زيدددادة اإلنتاجيددددة واألداء ا-

 يساعدهم في تنفيذ المهام الموكلة إليهم بكفاءة وتقليص الضائع والموارد المستخدمة في اإلنتاي(.
 يساهم التدريب في خلق االتجاهات اإليجابية لدى العاملين نحو العمل والمؤسسة.-
 حديثها بما يتوافق مع المت يرات المختلفة للبيئة.يساعد في تجديد المعلومات وت-
 يؤدي الى ترشيد القرارات اإلدارية وتطوير أساليب وأسس ومهارات القيادة اإلدارية.-

 أهميته بالنسبة للفرد:
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 يساعد في تحسين فهمهم للمؤسسة وتوضيح ادوارهم فيها.-
 مساعدتهم في حل مشاكلهم في العمل.-
 نحو األداء ويخلق فرصا للنمو والتطوير لدى العاملين.يطور وينمي الدافعية -
 (.31, ص 2019يساهم في تنمية القدرات الذاتية لإلدارة والرفاهية لدى العاملين  كاهنة، كاهنة, -

وعليده يمكددن القددول ان لتدددريب أهميددة كبدرى التددي تعددود علددى الفددرد والمجتمدع فهددي تددزرع السددعادة واالسددتقرار 
 د في وسط المجتمع.والتكامل بين االفرا

 اهداف التدريب:-4
يسعى التددريب كعمليدة تعلدم ووسديلة فعالدة تهددف الدى اكتسداب المهدارات واالتجاهدات والسدلوكيات المرغوبدة 

 والمطلوبة للعاملين في المؤسسة لزيادة أدائهم وكفاءتهم لتحقيق األهداف الرئيسية التالية:
تحسين األداء من خالل تطبيدق مفداهيم إداريدة حديثدة مثدل  احداث الت يير المطلوب في بيئة العمل يهدف-

 معيار المقياس المثالي  المقارنة المرجعية(.
 تحسين فعالية أساليب العمل وتطوير العالقات بين االفراد.-
مسدداعدة المددوظفين فددي المؤسسددة علددى تأديددة الواجبددات المطلوبددة مددنهم بأفضددل الطددرق والكفدداءة والفعاليددة -

 المرغوبة.
في المؤسسة من الوقوع في األخطاء اثناء تأدية أعمالهم اليومية، وتقليل حدوادث العمدل،  ناية الموظفيحم-

التددي غالبددا مددا تحدددث فددي المشددروع الصددناعي نتيجددة نقددص كفدداءة المددوظفين وانخفددا  قدددراتهم ومهدداراتهم 
 الفنية.

كما ونوعا من خالل تدوعيتهم بأهدداف توفير الدافع الذاتي لدى الموظفين لزيادة كفاءتهم وتحسين انتاجهم -
 المؤسسة وسياستها واستراتيجياتها على المدى القصير والمتوسط والطويل.

رفدع الدروح المعنويدة للعداملين فدي المؤسسدة الن زيددادة خبدرة الموظدف فدي عملده وتنميدة مهاراتده ومعلوماتدده -
 د يساهم في تقليل معدل دوران العمل.خالل مرحلة التدريب يعطيه إحساسا داخليا باألمان واألهمية مما ق

تنمية كفاءات وخبرات الموظفين، وزيادة مهاراتهم واكتسابهم مهارات سلوكية معينة تزيدد مدن قددراتهم علدى -
 (.10، ص 2019معمري,  تطوير العمل بمنشئاتهم 

 أنواع التدريب:-5
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سدددب طبيعدددة تركيبدددة مواردهدددا تسدددتطيع المنظمدددة ان تختدددار مدددن بدددين أندددواع التددددريب ومدددا يناسدددبها، وهدددذا ح
البشددرية، نشدداطاتها، اإلمكانيددات والمعدددات التدريبيددة والماليددة التددي تتددوفر عليهددا وعلددى هددذا األسدداس يمكددن 

 تصنيف أنواع التدريب الى ثالث:
 أوال: حسب مرحلة التوظيف: 

لددى عملدده توجيدده الموظفددون الجدددد: يحتدداي الموظددف الجديددد الددى مجموعددة مددن المعلومددات التددي تقدمدده ا-1
 الجديد.

التدددريب اثندداء العمددل: يهدددف هددذا التدددريب الددى تنميددة العدداملين وتطددويرهم بمددا يتفددق مددع المت يددرات التددي -2
 تحدث في طبيعة الوظائف.

 التدريب ب ر  تجديد المعرفة والمهارة: حينما تتقادم معارف ومهارات االفراد.-3
يلدزم بإعدداد الفدرد لتدولي وظيفدة جديددة للقيدام بواجبدات  التدريب ب ر  الترقية والنقد: وهو التددريب الدذي-4

 ومسؤوليات جديدة.
 ثانيا: حسب نوع الوظائف:

التددددريب التخصصدددي: ويشدددمل هدددذا التددددريب الخبدددرات والمهدددارات المتخصصدددة لمزاولدددة مهندددي او عمدددل -1
 متخصص.

 التدريب اإلداري ويقصد به التدريب على االعمال ذات الطابع المتماثل.-2
 تدريب المهني: وهو يتعلق باألعمال اليدوية والميكانيكية.ال-3

 ثالثا: حسب المكان 
التدددريب فددي مكددان العمددل: يعتبددر مددن أوسددع طددرق التدددريب انتشددارا وشدديوعا ومددن اشددكاله: التدددريب عددن -1

 التدريب عن طريق العمل القديم.-طريق الرئيس المباشر
يعطددي للعدداملين فددي غيددر أوقددات العمددل الرسددمية  بددن  التدددريب خدداري مكددان العمددل: ذلددك التدددريب الددذي-2

 (.5، ص2016عزة, 
 مما سبق يمكن القول بان للتدريب أنواع كثيرة أي ان كل فرد يتوجه الى المجال الذي يش له وينقصه.

 مزايا التدريب:-6
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مسددتوى أدائهددم تحسددين أداء المددوارد البشددرية: حيددث يسدداعد التدددريب المسددتمر لألفددراد العدداملين فددي زيددادة -
لألعمال المسندة إليهم، بما يؤدي في النهاية الى زيادة اإلنتاي سدواء فدي شدكل كمدي او ندوعي بسدبب زيدادة 

 المهارة والمعرفة عن العمل.
تكوين االتجاهات: اذ انه من األهداف العامة لبرامد تدريب المنظمة هو تكدوين اتجداه معدين لددى المدوارد -

 ق تأييد أنشطتها وسياساتها والحصول على تعاون أوسع ووالء حقيقي تجاهها.البشرية عن المنظمة لتحقي
المسدداعدة فددي حددل المشدداكل الناتجددة عددن عمليددات التشدد يل: فالتدددريب سددواء بالنسددبة للمشددرفين او عمددال -

علددى تخفددي  معدددل دوران العمددل، ال يدداب، عدددم الرضددى عددن العمددل، الحددوادث  ااإلنتدداي يمكددن ان يسدداعدو 
ومددن بددين المشدداكل التشدد يلية التددي يسدداهم التدددريب فددي حلهددا، انخفددا  الددروح المعنويددة، تقددادم  والشددكاوى،

 طرق العمل...ال 
تددوفير االحتياجددات مددن العمددال: فقددد تواجدده احدددى المنظمددات مشددكلة صددعوبة تددوفير عدداملين علددى درجددة -

ق التدددريب خاصددة فددي معينددة مددن المهددارة، لددذلك نجددد مددن السددهولة ان تحددل مشددكلة العمالددة هددذه عددن طريدد
االجل الطويل، وذلك عن طريق انشاء برنامد تدريب مهني خاص بها. ويساهم التدريب فدي زيدادة المروندة 
التنظيميددة وتحقيددق االسددتقرار فددي العمددل، ومددن ثمددة تحقيددق التددرابط بددين مصددالح االفددراد مددن جهددة ومصددالح 

ا يحققدده التدددريب مددن وجددود مصددلحة أصددحاب االعمددال مددن جهددة أخددرى واسددتبعاد وجددود تضددارب بينهمددا لمدد
 مشتركة بين الطرفين في مجال االعمال.

تحقيدددق مزايدددا للعددداملين أنفسدددهم: اذ ان اسدددتيعاب الفدددرد للمعرفدددة الجديددددة وللمهدددارات الوظيفيدددة الحديثدددة مدددن -
 (.5-4، ص2020شانها ان تزيد من قيمته سواء داخل او خاري التنظيم  حيدر, 

 االحتياجات التدريبية: مفهوم-1
: بأنهدددا معلومدددات ومهدددارات واتجاهدددات وقددددرات فنيدددة وسدددلوكية يدددراد إحدددداثها أو (2002  .ييعرفهـــا الطعـــان

 .أو تنميتها لدى المتدرب لتواكب ت يرات معاصرة أو نواحي تطويريةاو تعديلها ت ييرها 
داثها فدي الفدرد والمتعلقدة بمعلوماتهدا : بأنها تعني مجمدوع الت يدرات المطلدوب إحد(2003  ،وتعرفها الغامدي

وخبراتده وأدائده وسدلوكه واتجاهاتدده يجعلده الئقدا لشد ل وظيفددة أو أداء اختصاصدات وواجبدات وظيفتده الحاليددة 
 .(25، ص2020بلبار، بكفاءة عالية 

بدقدة ومنهجيدة علميددة لتحديدد النددوع واوجده والقددوة  تعدرف االحتياجدات التدريبيددة بانهدا تشددخيص للحالدة الراهنددة
ليتسنى حصدرها مدا هدو غيدر موجدود واوجده القصدور ثدم تحديدد المدراد ت ييدره مدن وحددات او فدروع ثدم وضدع 
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الخطدددط والبدددرامد للتددددريب للبددددء بدددإجراء االسدددتطالع والتطدددوير وصدددوال الدددى اقصدددى كفايدددة انتاجيدددة وزيدددادة 
 .(37، ص2019مصايد وخابر,  قصورالفاعلية والقضاء على العجز وال

ولعمليددة تحديدددد االحتياجدددات التدريبيدددة اسدددس علميدددة للوصدددول الددى مسدددتوى عدددال مدددن الكفددداءة فدددي التخطددديط 
لبدرامد التددريب، تراعددي فيهدا العوامددل والمت يدرات االقتصددادية والتكنولوجيدة والثقافيددة واالجتماعيدة والتشددريعية 

 .(15، ص2005الفضالة,  وارد البشرية المتاحةوطبيعة انشطة منظمة، مع مسح دقيق للم
هدددو جميدددع الت يددددرات و التدريبيدددة اتالسدددابقة تعريفددددا شدددامال لالحتياجددد التعريفدددات ويمكدددن ان نسدددتخلص مدددن

المطلوب احداثها في مربيات ريا  األطفال بواسدطة التددريب للوصدول الدى مسدتوى عدالي مدن الكفداءة فدي 
 العمل في ريا  االطفال.

 د االحتياجات التدريبية:أهمية تحدي-2
ان تحديدد االحتياجددات التدريبيدة هددو الخطدوة المهمددة ألنهددا بمثابدة التشددخيص الدذي يسددبق تقريدر نددوع العددالي 

 :ف و  بليالست  ب ة   احس    ومقداره وتحديدها وفق أسس علمية وتتمثل أهمية تحديد ا

 .كف ءة الوعلم طقت سه أثن ء الختوة سوثل الع ول ال ئ  ي ل فع -

 .سعسب  األ  س الذي  بنى عل ه الست  ب ط سم له السخج ج -

 .سط ه االوك ن   الوس حة الست  ب أثن ء الختوة -

 . قطم عل ه أي نش ج ست  بيالذي  األ  سالست  ب ة  سعت االحس      -

 (.28.29ص .2015 ة، بم عو   ا)سعت الوؤش  الذي  ط ه الست  ب إلى االس  ه الصح ح  -

طعل ييه  وكييم القييطل بيي م االحس   يي   الست  ب يية أهو يية السييي سعييطت علييى الو ب يي   ط  يي تة كفيي ءسهم 

 الوهن ة طس  ت في قت سهم على الق  م بنش ج ست  بي  ل م.

 :ريبيةالتد هداف تحديد االحتياجاتأ-3
 أثناء الخدمة إلى ما يلي: التدريبية المعلمين يهدف تحديد االحتياجات     
 تزويد المعلمين بأحدث المعلومات في مجال تخصصاتهم المعرفية. -
 تدريب المعلمين على أساليب التفكير العلمي والتعلم الذاتي. -
 تنمية االتجاهات االيجابية المرغوبة لدى المعلمين أثناء فترة التدريب. -

أجهزة الحاسب اآللدي والحصدول علدى المعلومدات مدن  تدريب المعلمين أثناء الخدمة على استخدام -
 (.االنس ن ) مصادر متعددة مثل: شبكة المعلومات
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 .و  عتة الوعلو م حت ثي الخب ة على السك ف وع األ طاء الوح جة بوهنة الست  س-

 (.333، ص2019علي الوك طي، )سجط   وه  ا  الوعلو م األتائ ة  -
 تحديد االحتياجات التدريبية:ساليب المستخدمة في عملية األ-4

 :  فيما يليتحديد االحتياجات التدريبية نوع األساليب واألدوات التي تستخدم في حصر و تت
التعدرف علدى بقصدد  شخصدية بدين خبيدر التددريب والمتددربين،المواجهة بالالمقابلة هنا  تمت: تالمقابال 4-1

التدريبية من خالل الحصول على معلومات كافية ودقيقة تمكن من تقدير وتقييم اهمية البياندات  احتياجاتهم
وتتيح الفرصة للموظف للحصول على معلومات كافية عن أسباب المقابلة وأهدافها، وهدذا مدا يشدبع الناحيدة 

لموظدددف فرصددددة النفسدددية لديدددده ويعطدددي مزيدددددا مدددن الصدددددق والثبدددات للمعلومددددات التدددي يقدددددمها، كمدددا يتدددديح ل
 الستيضاح النقاط غير المفهومة لديه.

وتعدددد مدددن أكثدددر وسدددائل جمدددع البياندددات اسدددتخداما، وهدددي عبدددارة عدددن اسدددتمارة تتضدددمن  :اتاالســـتبيان 4-2
   مجموعة من االسئلة التي تتطلب اإلجابة عنها بهدف التعرف على االحتياجات التدريبية.

أراءهدم فددي اداء العدداملين والتددي تمثددل  ىن للتعددرف الددكمدا يمكددن توجيدده االسددتبيانات للرؤسداء المباشددري
نظددرا لقدددرتهم علددى تحديددد جوانددب الضددعف والقددوة والمشددكالت  الحتياجددات التدريبيددةاهميددة كبيددرة فددي تحديددد 

 التي يوجهها العاملون والتي يمكن عالجها بالتدريب. 
بدراء لهدم عالقدة وثيقدة، وخبدرة تشكل اللجدان االستشدارية مدن مسدؤولين وخطريقة اللجان االستشارية:  4-3

 بالنشاط او الوظيفة المطلوب دراستها ومن ثم التعرف على الحاجات التدريبية وتحددها بشكل دقيق 
ــارير والســجالت:  4-4 الضددعف التددي يمكددن عالجهددا  مددواطنتبددين دراسددة التقددارير والسددجالت دراســة التق

، بشددكل ممتدداز وتددوفر دلدديال موضددوعيا علددى نتددائد المشدداكل الحادثددة فددي موقددع معددين مددن العمددل بالتدددريب
 .ويسهل تجيعها

وهددي طريقددة مسددتنبطة مددن قائمددة االستقصدداء االسددتبانة وهددي امددا ان تكددون شددفوية او االختبــارات:  -5- 4
دريبيددة للعدداملين وتسددتخدم ل إلددى االحتياجددات التو بهدددف الوصددتحريريددة يلجددا اليهددا المسددؤولين عددن التدددريب، 

 كوسيلة لتحديد وتشخيص أوجه القصور في األداء.
ويعتمدد هدذا االسدلوب علدى اعدداد قدوائم او جدداول تحتدوي علدى اجدزاء قوائم االحتياجـات التدريبيـة:  6- 4

شدارة تفصيلية للمهام الوظيفية، التي يقوم بها الموظف، واالحتياجات التدريبية التي يمتلكها، ويطلدب منده اال
الددى البنددود التددي هددو بحاجددة الددى تنميتهددا واسددتخدامها علددى الوجدده السددليم يمكددن تددوفير معلومددات علددى قدددر 
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كبير من الدقة الن الموظف يقدوم بتحديدد حاجاتده بنفسده ويرشدد مسدئولي التددريب الدى مدواطن الضدعف فيده 
 (.29ص 2020،بلبار  والتي تحتاي الى تدريب

 التدريبية:اللقاءات والورش -6-
المنهجيددة المقترحددة تعتمددد علددى تشددكيل فريددق مددن المنظمددة لتحديددد االحتياجددات التدريبيددة يفضددل ان يكددون 
خليطددا مددن حيددث درجددة ونددوع الوظيفددة، يددتم اشددراك الفريددق مددن بدايددة فكددرة عمددل دراسددة تحديددد االحتياجددات 

ويطلدع علدى اإلطدار العدام للدراسدة التدريبية بحيث يشارك في التعرف على مبررات واهداف وأهمية الدراسدة 
 وادواتها. ابمنهاجيته

ولكددي ييددتم االسددتفادة مددن الفريددق ال بددد مددن اخضدداعه للتدددريب علددى ان يكددون التدددريب نظريددا وعمليددا، فهددذه 
فرصددة مهمددة لتطبيددق المفدداهيم النظريددة واألدوات المسددتخدمة فددي الميدددان، لددذي يراعددي فددي التدددريب تكثيددف 

استخدام وتوظيف العديدد مدن األمثلدة الواقعيدة المطبقدة علدى منظمدتهم  السدباع، ب س، األنشطة والتمارين ب
 .(1361ص

توجددد أسدداليب كثيددرة التددي يقددوم بهددا المدددربين الزالددت االحتيدداي التدددريبي للمربيددات والرفددع مددن مسددتوهم 
 في العمل في الروضة.

 مناهج تحديد االحتياجات التدريبية:-
 المنهج العاطفي:-5-1

 والنشداط التددريبي علددى أسداس التقليدد والمسدايرة لمددا تقدوم بده المنظمدات األخددرى او تمشديا مدع مدا هدد يمدارس
 سائر في المجتمع او مجرد استخدامه كهدف اعالئي او اعالمي.

 المنهج الموضوعي:-5-2
يقدددوم علدددى البحدددث العلمدددي المبندددي علدددى تحليدددل نتدددائد االعمدددال وحصدددر الث دددرات واقتدددراح وسدددائل التددددريب 

 والتنمية.
 المنهج العلمي او المتكامل:-5-3

يقوم على البحث العملي والعملي عن االحتياجات التدريبية فتسدتخدم فيده اإلدارة تقيديم األداء وتحليدل العمدل 
 (.4، ص2007واالختبارات وغيرها من الطرق والمقاييس  اللوزي،  تواالستقصائيا

فمنها العاطفي والدذي يركدز علدى التقليدد والمسدايرة  تحتياجافهناك العديد من المناهد الخاصة لتقدير اال   
لما تقوم به المنظمات األخرى او الموضوعي الذي ينشد البحث العلمدي المبندي علدى تحليدل نتدائد االعمدال 
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وحصر الث رات واقتراح وسائل التدريب والتنمية وأخيرا ولديس اخدرا المدنهد العلمدي او المتكامدل الدذي يهددف 
 وتحليل العمل واستخدام االستقصاءات واالختبارات وغيرها من الطرق والمقاييس.الى تقييم األداء 

 التدريبية: تطرق تحديد االحتياجا-6
 توجد امام اختصاص التدريب ثالث طرق لتحديد االحتياجات التدريبية:

   تحليل التنظيم:-6-1
ات العمدل، وتقدويم فعاليدة التنظديم، ويهدف الى تحديد درجة مالئمة التنظيم القائم لألهداف المحددة ومتطلب 

 وتحديد التعديالت الالزمة لزيادة فعاليته.
ومن خالل التحليل التنظيم يمكن ان يتعرف اهم االحتياجدات التدريبيدة الخاصدة بالمؤسسدة وبكدل إدارة علدى 

 احدى. وذلك يتم من خالل تحديد األمور التالية:
المؤسسدددة يمددددنا بقاعددددة صدددلبة تحددددد بموجبهدددا فعاليدددة تحديدددد اهدددداف المؤسسدددة: فدددالفهم الواضدددح ألهدددداف 

المؤسسددة ومدددى نجاحهددا فددي تحقيددق أهدددافها التددي وضددعت سددابقا، ويحدددد مقدددار البعددد عددن هددذه األهددداف 
 واالحتياي التدريبي من عدمه.

تحليل الخريطة التنظيمية: وذلك بهدف التعرف على مالئمة الخريطة التنظيمية لألهدداف المحدددة للمنظمدة 
ودراسة األقسام واإلدارات والوحدات التي تتكون منها الخريطة، ومدى توزيدع السدلطات والمسدؤوليات ودرجدة 

 التركيز والتفوي  في السطلة.
ومدن االمدور األخددرى التدي تأخددذ بعدين االعتبددار تحليدل المقومدات التنظيميددة، ودراسدة تركيددب القدوى العاملددة، 

 التنظيمي، وتحليل الت يرات المتوقعة في نشاط المؤسسة. وتحليل معدالت الكفاءة، وتحليل المناخ
يتركز هذا المدخل على تحليل العمل الذي يقدوم بده الفدرد لتحديدد محتدواه الحقيقدي مدن تحليل العمل: -6-2

حيددث واجباتدده ومسددؤولياته وصدددالحياته والظددروف البيئيددة التددي يدددؤدي ضددمنها واالتصدداالت التددي يتضدددمنها 
ا، والمهدارات والمعدارف والسدلوكيات الالزمدة ألدائده، ويهددف هدذا التحليدل الدى تحديدد والمخاطر التي يحتويهد

 التي تطلبها عملية أداء هذا العمل بشكل ناجح وكفؤ. ةكل ما يتعلق بالعمل لمعرفة االحتياجات التدريبي
 تحليل الفرد:-6-3

، حاجاتده وسدلوكه ه، دوافعه واتجاهاتيقوم هذا النوع م التحليل على دراسة العامل من ناحية قدراته ومؤهالته
الددوظيفي، مدددى تعاوندده، حبدده للعمددل واخالصدده وقدرتدده علددى االتصددال والتفدداهم مدددى انسددجامه مددع االخددرين 

 (. 22-21، ص 2019معمري،  
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 المشكالت التي تعرقل االحتياجات التدريبية:-7
 وهي:سنتعرف في هذا الى المشكالت التي تعرقل تحديد احتياجات التدريبية 

 : ال يتم تحديد االحتياجات التدريبية بالشكل العمي ويكون ذلك باألسباب التالية:أوال
 عدم وعي اإلدارة بأهمية تحديد االحتياجات التدريبية.-
 تعجيل تنفيذ البرامد التدريبية فال يسمح للوقت باالنتظار لتحديد االحتياجات الفعلية.-
 المدربين ليس بمهاراتهم او سلوكهم الذي اكتسبوه.االهتمام بالكم وليس بالكيف واعداد -
 استناد التدريب الى غير المدربين وغير المهتمين.-

تكدرار نفدس البدرامد التدريبيدة بدأكثر مدن الخطدط التدريبيدة فتكدرار االحتياجدات التدريبيدة بدنفس الخطدط  ثانيـا:
 ؤهالت.يتناق  وفنية وقدوم أشخاص جدد وترقيع آخرين وتزايد إعداد ذوي الم

عددم مقابلدة التددريب لالحتياجدات التدريبيدة الفعليدة فعندد التقدويم نجدد ان التددريب لدم يفدي باالحتياجدات  ثالثا:
وذلدددك الن االحتياجدددات التدددي لدددم يدددتم تحديددددها لدددم توضدددع علدددى شدددكل اهدددداف تدريبيدددة محدددددة بدددزمن وكدددم، 

 وتصميم برنامد محدد ومدربين وتنفيذ وتمويل وتقويم ناجح.
هنددداك قصدددور واضدددح فدددي البياندددات التدددي يسدددتند اليهدددا التددددريب فدددي بعددد  المؤسسدددات ويكدددون ذلدددك  رابعـــا:

القصددور فددي نظددم المعلومددات لعدددم االخددذ األسدداليب الحديثددة فددي جميددع المعلومددات ومعالجتهددا ونقددص وعددي 
 المدير المختص او مسؤول التدريب بأهمية المعلومات لنجاح التدريب.

موجدود فدي  واالحتياجدات التدريبيدة وان االحتيداي التددريبي يخدالف مدا هد حدوث أخطاء في تحدديث خامسا:
الواقددع ويكددون ذلددك علددى عدددم القدددرة علددى الفصددل بددين المشددكلة التدريبيددة والمشددكالت األخددرى، فالمشددكالت 
التدريبيددة تحددل بالتدددريب وهنددا قددد يضددرها التدددريب أكثددر ممددا ينفعهددا. فمدداذا يجددري التدددريب فددي موظددف ال 

 مؤهالته وتخصصه وطموحه، ودوافعه وقد يكون السبب ضعف نظام الحوافز.تتناسب 
ضددعف انتقدددال األثددر بحيدددث يكددون إضددافة معلومدددات ولدديس تنميددة قددددرات ومهددارات وسدددلوك وأداء  سادســا:

الموظدف وعلددى ذلدك نضددرا بددان التددريب لدده مدددخالت وعمليدات ومخرجددات وان التدددريب يهددف الددى احددداث 
لمقابلدة االحتياجدات فيمدا يكدون السدبب عائددا إلحددى المددخالت  هوذهنيتده واتجاهاتدت يرات في سدلوك الفدرد 

 وغيرها. دمن مدربين او الوقت، األسلوب او محتوى البرنام
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عددددم اهتمدددام االفدددراد بدددالبرامد التدريبيدددة رغدددم ان هددددفها هدددو جددددول تنميدددة قددددرات المدددوظفين واثدددراء  ســـابعا:
كة المددددربين لتحديدددد احتياجددداتهم التدريبيدددة ولدددم يسدددمع لمقترحددداتهم معلومددداتهم ويكدددون ذلدددك ربمدددا لعددددم مشدددار 

 وآرائهم عن المهارات والمعلومات والطرق التي تساعد على األداء األفضل في وظائفهم.
اسددتعمال اسددتبانة لقيدداس الحاجددات تالئددم نظامدده وقددد ال تالئددم نظددام اخددر اذ ال بددد مددن تكييددف وتقنيددة  ثامنــا:

 (.42-41، ص2019األداء إذا اريد إعادة استعمالها  كاهنة، كاهنة، 
اال ان يمكن ان نستنتد ان لالحتياجات التدريبية مشكالت تعرقلها مدن بينهدا عددم اهتمدام االفدراد بدالبرامد   
 ريبية و ان مشكالتها تختلف عما هو موجود في الواقع.التد

 خالصة:
يدتم مدن خاللهدا انشداء معلمدين متميدزين ومتفدوقين، وذلدك مدن خدالل تددريبهم علدى التدريب هو العملية التدي 

األعمددال التددي سدديقومون بهددا، وليعتمددد التدددريب علددى نشدداط أو جهددد مخطددط لدده وهددادف يقددوم علددى الدراسددة 
الكشددف عدددن االحتياجدددات التدريبيددة، ومدددن بددين مهماتددده تطدددوير قدددرات المعلمدددين المعرفيدددة  العلميددة والعمليدددة

 والتربوية وتأهيلهم مهنيا لها دورا فعاال في تحسين مستوى المدارس والمدربين. 
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 تمهيد:

 أعلدى إلدى يرتقدي وبالطفدل وازدهارهدا ألمدم مسدتقبال هدو العتبدارهكبير  اهتماما بالطفلبأكمله  العالم اهتم لقد
 المختلفدة بالعوامدل للتدأثر قابليتده تسدتند فيهدا ألن الطفدل نمو مراحل أهم من الطفولة مرحلة وتعتبر المراتب،

 يجددب التددي األمددور أهددم ومددن شخصدديته، تكددوين فددي األولددى سددنوات خمددس أهميددة يبددرز.   بهددا تحدديط التددي
 التربويددة البيئددة باعتبارهددا األطفددال بريددا  الطفددل التحدداق هددو المناسددبة الرعايددة للطفددل يتددوفر حتددى مراعاتهددا

 والحركة. والنشاط اللعب سيل أكثر وتجعلهم السلوكية العقلية، الجسمية، الطفل حاجات تخدم التي

 بناء في البارز الدور لها المربية ألن وذلك متميزة مربية إلى يحتاي الروضة في األطفال وتربية

 اكسدابه فدي وتسداهم الالحقدة لتعليميدةل اللمرحد ومعددة ومربيدة للطفدل بديلدة أم فهي وتنشئتهم الطفل شخصية
 التعليم. لعملية المالئم النفسي المناخ وتوفر والسعادة النفسية بالراحة وتشعره المختلفة والخبرات المهارات

 األطفال: أوال: رياض
 األطفال: رياض تعريف   -1
 ذللهدا او وطأتده يروضده أروضدا ورياضدة الدابدة فيقدال: را  "را " فعدل معندىب العدر  في لسدان ورد لغة:
 عليها. مرنها أي بالتقوى نفسه و"را " مطيعة مسخرة وجعلها السير علمها أو

 الحسن والبستان الخضرة ذات األر  هي الروضة التالية: المعاني "المعجم الوسيط" وورد في
 .(25ص ،2014منصور، بن  وممتع جميل بمعنى روضة: مجلسه ويقال:

 إلددى تمتددد وقددد الرابعددة أو الثالثددة سددن بددين مددا الطفددل ترعددى التددي   المرحلددة هددي األطفددال ريددا  اصــطالحا:
 لألطفددال والمتددوازن المتكامددل النمددو تحقيددق إلددى تهدددفاجتماعيددة  تربويددة مؤسسددات فددي السددابعة أو السادسددة

 طريددق عددن قدددراتهم وتنميددة تدددعيم عددن فضددال واالجتماعيددة والنفسددية والعقليددة الجسددمية النددواحي جميددع مددن
 .(32ص ،2019الحر  بن عمار، والنشاط اللعب

 بمرحلدةااللتحداق  ويهيدئهم المدرسدة قبل ما لألطفال الشاملة التنمية يحقق تربوي نظام هي األطفال ريا -
  دراسيان. عامان ومدتها األساسي التعليم

 عدادة الصد ار األطفدال لتعلديم مخصدص المدرسي النظام من جزء أو تعليمية بأنها مؤسسة» عرفها جود:-
 كيفيدة علدى والتددريب الدذاتي للتعبيدر فرصدة يتديح الدذي المدنظم اللعدب بأنشطة وهي تتميز سنوات.4-6 من
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 ،2008عدددامر،  عبدددد الدددرؤوف« لطفدددل.ا نمدددو لتزيدددد بعنايدددة ومنددداهد وأدوات بيئدددة فدددي معدددا والحيددداة العمدددل
 (.19ص
 لددخول سدليما تدأهيال الطفدل بتأهيدل تقدومواجتماعية  تربوية مؤسسة أنها» األطفال: ريا  الحريري تعرف-

 ا ممارسدة فدي تامدة الحريدة تدارك المدرسدة إلدى البيدت مدن المفداجئ باالنتقدال يشدعراالبتدائية ولكيال  المرحلة
مكاناتده  وميولده قدراتده واكتشداف ألنشطة  العمريدة المرحلدة فدي ة جديدد خبدرات اكتسداب فدي تسداعده وبدذلكوا 

 (.17ص ،2009نبهان،  أحمد« السادسة. إلى الثالثة عمر من
 الدددتعلم مهددارات لروضدددة طفددال إكسددداب ذلددك مددن تسدددتهدف ترفيهيددة وأنشدددطة ببددرامد تقدددوم مؤسسددة تربويددة -

كسدداب  الددنفس علددى واعتمدداد المسددؤولية تحمددل يددو الددذات  صددحته أجددل مددن للطفددل السددليم الصددحي السددلوكوا 
 (.23ص ،2006فيه  عثمان ، يعيش الذي المجتمع وصحة

 سددنوات سددت إلددى ثددالث بددين أعمددارهم تتددراوح التددي أطفددال لحيدداة أساسددية مرحلددة اإلجرائددي: هددي التعريددف -
 أنواعه. بجميع والمتوازن المتكامل النمو تحقيق أجل من مخططة برامد بتقديم وذلك

 األطفال: رياضنشأة -2
 المندزل مدع تشدترك للصد ار مددارس إنشداء فدي فكدروا الدذين األوائدل مدن 1592-1670)  كوميندوس يعتبدر
 عدددالم كتابددده" وكدددان لألبنددداء. المبكدددرة التربيدددة أهميدددة بشدددأن لألمهدددات توجيهدددات قددددم الطفدددل. وقدددد تربيدددة فدددي

 لألطفال. نشر لكتاب أو الحسية" الموضة
 معروفدة وأصدبحت اسدمها غيدر "ثدم مددارس الضديافة األطفدال" ريدا  على أطلق1740-1826  أوبرالن-
 .األمهات مدارس3 ب الفرنسي التعليم نظام في
 غدذاء والحندان المحبدة أن واعتبدر 1798سدنة بسويسدرا لأليتدام ملجدأ بإنشداء قدام1746-1827)بسثالوزي -

 والمربي. الطفل بين العالقة ليهما تبنىع
 فدددي روضدددة أول أنشدددأ حيدددث األطفدددال، لريدددا  الحقيقدددي المؤسدددس يعدددد (1782-1852  فريددددريكفروبل-

 االسم. هذا لها واختار1838عام ألمانيا
 األولى. العالمية الحرب المتحدة األمريكية بعد الواليات في النوع هذا من األطفال ريا  وقد انتشرت-
 هدذه جعدل هددفها او يديده علدى األطفدال بيدوت فكدرة إيطاليدا فدي ظهرت (1869-1952ماريا منتسوري  -

 باألسرة. شبيهة البيوت



 الفصل الثالث: رياض االطفال
 

 
 

 
 
 

 مالجددئ مددن بدددال األمومددة" "مدددارس األطفددال ريددا  اسددم علددى أطلقددت فقددد كارقومدداد" بوليددت السدديدة" أمددا-
 بالثكنات. شبيهة تراها كانت التي األطفال

 فدي إال الحقيقيدة أغراضدها إلدى ألطفدال رياضدا فدي التربدوي العمدل يرتكز أن إلى "كارقوماد" وتهدف السيدة-
 فددي الندوع ذا مندده األطفدال ريدا  انتشددرت وقدد فوربدل. لتددأثير وذلدكر عشدد التاسدع القدرن مددن الثداني النصدف
 سددنتين بددين تتددراوح فيهدا الدراسددة مدددة وكانددت األوروبيدة البلدددان مددن الكثيددر وفديألمريكيددة  ا المتحدددة الواليدات
 السابعة. سن قبل سنوات وثالث

 واختيدار حديثدة تربويدة أجهدزة تدوفير فدي ذلدك ويتمثدل األطفدال لريا  خاصااهتماما  الدول هذه وقد أولت-
 التجددارب ضددوء علددى الوسددائل هددذه ويددتم تطددوير الطفددل. نمددو خصددائص مددع ىشددتتما تربويددة وطرائددق بددرامد

 التطدددور مددن تمكنددده سددليمة تربويددة وتكفددل لرعايدددة الطفدددل تربيددة لتخدددم الطفدددل نفددس علدددم ومعطيددات التربويددة
 .( 26ص،27ص، 2016، حسنة  بخة ظروف في والنمو

ونسددتنتد ممددا سدددبق ان بريددا  األطفددال حظيدددت باهتمددام منددذ أقددددم العصددور ولددم يصدددبح لريددا  األطفدددال 
 اهتماما خاصا اال في النصف الثاني من القرن التاسع عشر على يد السيدة فوريل.

 األطفال: رياض أنواع-3
 ناحيدة مدن أو تقدمده الدذي المضدمونبحسدب  األخدر عدن تختلدف منهدا فكدل األطفدال ريدا  مدن كأنواع هنا

 التالية: األنواع وسنذكر تحقيق. في ترغب الذي الهدف
 داخل مرتبط ووجوده الثالثة سن وحتى الوالدة،قب عاألطفال  بها ويلحق الرضع حضانة دور-1

 بعددد بالمؤسسددة العددامالت ألبندداء األولويددة تعطددي أنهددا إذ الحكددومي، للقطدداع التابعددة الحضددانة مؤسسددات
 يكتفددي الحضددانة دور مددن وهددذا النددوع الددوالدة. مددنأشددهر  أربددع أو ثددالث مضددي بعددد أي االمومددة عطلددة
 الثالثة. سن غاية إلى الرضع أو السن، في الص ار األطفال برعاية
 األول. النوع يخص ما هذا االشياء بين قليال والتمييز المشي على قادرين يصبحوا أن إلى أي

 أوال. الرعاية على الدور هذه وتركز سنوات 3أعمارهم تتراوح التي األطفال يخص الذي لثاني اع النو -2
 غرضددها وهددذه عامددة، بصددفة ألطفددال ا عايددةر ر لدددو ا ا هددذه مهمددة أن إذ الثانيددة، المرتبددة فددي التعلدديم ويددأتي
 األول الهدف بعد أتي في المواهب أو القدرات تنمية أو والتعليم التربية يخص فيها إما األول
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ابتدائيدة  لمرحلدةااللتحداق  الصد ير تهيئدة تسدتهدف التدي الحضدانة مددارس فهدي واألخيدر الثالدث لندوع أمداا3 
 الخلقيددة الرعايددة الصددحية، الشددروط فيدده يتددوفر جددو فددي بيددةتر  وتددربيتهم األطفددال تعلدديم علددى ترتكددز أنهددا كمددا

 ذلك. وغير والمعرفي االجتماعي نموهم على يساعدهم ما وهذا واالجتماعية، والدينية
 تتفدق وجميعهدا معدين بسدن مختصدة منهدا كل التي الموجودة األطفال بريا  الخاصة األنواع *وتعتبر هذه

 ثانيا. المدرسي للدخول واعدادهم األطفال هؤالء وتهيئة أوال الرعاية بدور تقوم أنها في
 األطفال: رياضأهمية -4
 وهي: األطفال ريا  مرحلة في التربية أهمية من تزيدات االعتبار  من جملة ثمة
 تقداس مهمدة حياتيدة مرحلدة تعدد والتدي المبكدرة الطفولدة بمرحلدة وثيق ارتباط األطفال ريا  مرحلةارتباط  -

 .                                                                 واألمم الطفولة باهتمامات الشعوب استأثرت فقد لذا وتحضرها المجتمعات استقرار بمدى
 :  يلي فيما وتأثيرا أهمية اإلنسان نمو مراحل أكثر-
 السلوك أنماط وتكوين الشخصية وبناء والتشكيل التكوين في المراحل وأخطر المراحل في

 تليها. التي النمو مراحل عليها تبنى تأسيسية جوهرية مرحلة تشكل والعادات،
 مدددن فتقلدددل واللقطددداء والمهملدددين اليتدددامى األطفدددال تربيدددة علدددى المدرسدددة قبدددل مدددا التربيدددة مؤسسدددات تسددداهم -

 السليم. االجتماعي التطبيع فرص أهم وتنتد انحرافهم
 (.45 ص ،2018د،و ر  العج االجتماعي والنمو التدريب فرصة لهم تتيح-
 : ألطفال رياض أهداف-5

 المسدتقل اإلبدداعي تفكيدرهم واسدتثارة وفدرديتهم األطفدال ذاتيدة احترام على األطفال ريا  دور اهداف ترتكز
 مسداعدتهم السدليمة، الصدحية العدادات وتعويددهم بددنيا، األطفدال رعاية خوف، دون الت ير على وتشجيعهم

 التضدحية وتعويددهم الطبيعدة جمدال الفدن، الموسديقى، وتدذوق اآلخدرين مدع واللعدب والعمدل المعيشدة علدى
 الجماعة. صالح سبيل في رغباتهم ببع 
نمدا محدددة خبدرات أو اكاديميدة أسدس علدى يقدوم ال األطفدال ريدا  منهداي أن ومدع  تدوفير علدى يقدوم وا 

 مختلدف فدي تنميتده علدى وتعمدل الالزمدة الخبدرة وتكسدبه الطفدل تخددم التدي والتجدارب الخبدرات مختلدف
 الملدح المطلدب وهندا أخدرى إلدى منطقدة ومدن أخدرى إلدى روضدة مدن مختلدف األمدر وهدذا النمدو مجداالت

 االعتنداء ويجدب الجميدع علدى يعمدم موحدد مدنهد بوضدع المسدؤولية الرسدمية الجهدات تقدوم بدأن والضدروري
 يتماشى حتى رواتبهن وتحسين لهن تدريبية دورات وعمل المهني أدائهم وتحسين األطفال ريا  بمعلمات
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 ابوصدداع خليفددة القادمددة  ألجيددالا  اةحيدد فددي األولددى اللبنددات بندداء فددي رسددالتهن طبيعددة مددع
 61).ص62،ص2014قوة،
 األطفال: رياض مناهج-6

 عالقددة يددوي جوندددوأراء  تعلدديمهم، ألجددل لألطفددال النشدداطات تقددديم علددى األطفددال ريددا  دور مندداهد يقددوم
 فدي الطفدل نشأة على باالعتماد نادى حيث له والمؤيدين الداعين من كان إذا النشاط منهد بظهور  مباشرة
 البيئددة تهيئددة التعليميددة المؤسسددة مهمددة تكددون ويددذلك التعلدديم، أثندداء العمددل أهميددة علددى وأكددد التربويددة العمليددة
 أن كمددا واألخدالق، للعقددل نمدو مددن فيده نرغددب مدا علددى يسداعدان حيددث العمدل مددع اللعدب فيهددا  ينددمد التدي
 يكتسدبون وانهدم ،رومسدتم دائدم بشدكل وانتبداههم المتعلمدينباهتمام  االحتفاظ على المعلم يعين بالعمل التعلم

 األطفدال ريدا  مدنهد لبنداء أساسدا تعدد لتديا الخبدرة علدى اعتمدادا المشدكالت حدل على تعينهم التي لخبرات
 وهي : عدة مصادر من
 النفس: وعلم الطفل نمو نظريات 6-1

 إلدى يقسدمون فاألطفدال األطفدال ريدا  مدنهد فيوضدع المهمدة المصدادر مدن األطفدال نمدو خصائص تعتبر
 التدددي العمريددة المرحلدددة ومتطلبددات طبيعددة مدددع تنسددجم وخبددرات منددداهد لهددم وتوضددع متجانسدددة عمريددة فئددات
 وبيئاتهم. وخلفياتهم ثقافتهم عن النظر الفردية، وب   وقدراتهم مهاراتهم عن النظر ب   بها، يمرون
 يتفددق بنظددرهم والمددنهد طويلددة، زمنيددة فتددرات فددي للطفددل تحدددث التددي بددالت يرات النظريددة هددذه أصددحاب ويهدتم
 به. مرتبطة وت يرات نمو من الزمني العمر يرافق ما مع
 بياجيه: نظرية 6-2 

 الدنفس علدم ميداديني فدي شديوعا المعرفدي النمدو نظريدات أكثدر مدن تعتبر التي نظريته في ياجيهب جانب ركز
 نشدداطات علددى تحتددوي أن يجددب األطفددال ريددا  مندداهد أن ورأى المعرفددي، والنمددو المعرفددي الجانددب علددى
 وتطدور نمدو فدي عوامدل أربعدة هنداك وأن المدادي، المسدتوى إلدى اإلجرائدي قبدل مدا المسدتوى مدن تنقله للطفل
 التوازن. االجتماعي البيئة(وعامل الوسط الخبرة، عامل النضد، عامل وهي الطفل لدى المعرفي الجانب

 احتياجاتهم: و  وميولهم األطفالهوايات -6-3 
وذلددك  واحتياجدداتهم وميددولهم االطفددال هوايددات مراعدداة علددى األطفددال ريددا  مددنهدى يبندد أن الضددروري مددن

دخال األطفال،اهتمام  لجذب إلشباعها،  أعمدالهم وألعدابهم بحريدة لممارسدةاو  نفوسهم، إلى والمتعة السرور وا 
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 تركدز والتدي للمدنهد المعاصدرة الرؤيدة مدع ليتماشدى الروضدة منهد لبناء مهمة مصادر تعد كلها وهذه تامة،
 عليها. والتعرف اكتشافها بعد وقدراته الطفل مواهب تنمية على

 :  للطفل الفطري الطبيعي النشاط   6-4
 النشددداط ويشدددمل المدددنهد، عليهدددا تبندددى التدددي المصدددادر مدددن هامدددا مصددددرا للطفدددل   الطبيعدددي النشددداط يعتبدددر

 خارجية. لمؤثرات نتيجة تظهر التي المتنوعة والسلوكيات االنفعالي لجوانبل للطفل الطبيعي
 :ء الذكا ونظريات نظريات التعلم-7

 هددذه أصددحاب ويددرى قصدديرة،   زمنيددة فتددرة فددي للفددرد تحدددث التددي والتطددورات بددالت يرات النظريددات هددذه تهددتم
 إلدددى السددهل مددن تندددري بسدديطة أجددزاء إلددى األطفددال تعلددم التددي المعقدددة المهددارات تجزئددة ضددرورة النظريددات
 اسدتجابات لتصدبح العدادات األطفدال فيده يكتسدب الذي المكان هي الروضة وأن متتالية، وبخطوات الصعب
 يفهددم البشددري الكددائن أن يددرون ألنهددم االسددلوب هددذا   يددرف  الددنفس علمدداء بعدد  أن إال المثيددرات، طبيعيددة
 .التعلم عملية أساس هو الفهم وأن استجاباتها، من أكثر وحواسه لعقلية بقدراتها ويدركها الخبرات

 : الروضة التربوية الفلسفة -8
 تقددوم األطفدال ريدا  فدبع  المدنهد بندداء علدى منهدا أهددافها وتشدتق الروضددة بهدا تدؤمن التدي الفلسدفة تدؤثر

 األساس. هذا على منهجها فتبنى اللعب، طريق عن وتعليمه الطفل إسعاد اساس على فلسفتها
 تعتمدد مدا وهدذا االبتدائيدة. للمرحلدة الطفدل إعدداد علدى األطفدال ريدا  مدن اآلخر البع  فلسفة تكون بينما
 وهكذا. مناهجها في عليه

 المراجع والكتب :-9
 والكلمددات، واأللددوان الصددور بددهوتجتددد  االسددتطالع، حبدده بحكددم مبكددر وقددت فددي بالكتدداب الطفددلاهتمددام  يبدددأ

 أحدددد عليهدددا يسدددردها التدددي للقصدددة سدددماعه عنددد كثيدددرا ويسدددتمتع وتصدددفحه، الكتددداب صدددفحات تقليدددب ويسددعده
 له. يقرأها أو ،رالكبا

 والمفددداهيم لألفكدددار واالسدددتجابة التدددأثر علدددى القددددرة ولدددديهم لكبدددار، بهدددا يتدددأثر كمدددا بددداألدب ويتدددأثر الصددد ار
 لهم. يقرأ الذي بالموضوع المتعلقة األسئلة طرح والمتابعة، االستيعاب الجديدة،
 الل ددة وتددذوق االنصددات التعبيددر، اإللقدداء، مهددارات باكتسدداب المعلومددات إلددىباإلضددافة  الطفددل يددزودوالكتدداب 
 وجمالها.
 بالكتاب. والولع المطالعة حب في الميول لديه وينمي
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 تطوير على تعمل التي اإلحالة باألسس العامة األطفال ريا  منهد بوضع القائمين ويجب
 ومددددن بهددددم، المحيطددددة والبيئددددة ومددددواهبهم، وقدددددراتهم احتياجدددداتهم ومعرفددددة العامددددة، النمددددو وقددددوانين األطفددددال،
 اليومية. بحياتهم متصلة لديهم مألوفة موضوعات األطفال كتب تعالد أن المفتر 

 العالقددات المحبددة، الجيددة، والعددادات السدامية القدديم غدرس علددى األطفددال ريدا  مددنهد يبندي أن ويجددب وهدذا
 ذلك. إلى وما واألمانة الصدق قول الخير، حب بالحيوان، الرفق النظافة، العطف، واالحترام، اإلنسانية
 أن يفتددددر  التدددي التربويدددة الخبددددرات وتتدددأثر لألطفدددال، يقدددددمها التدددي واألناشددديد القصددددص خدددالل مدددن وذلدددك

 التربويددة وبالفلسددفات الحديثددة، واالتجاهددات النفسددية   النظريددات بتطددورات األطفددال ريددا  مندداهد تتضددمنها
 .(69،67ص ،2009الخبرات  الحريري، تلكها ضوئ في تنظم التي

 خطوات تصميم رياض االطفال: -8
 أوال: مبنى وموقع رياض االطفال:

مددع التطددورات التددي طددرأت علددى برنددامد ريددا  األطفددال بحيددث أصددبح يعتمددد علددى مصددادر تعلددم متعددددة 
مكاناتدده وقبددل  ويتميدز بمرونددة كبيددرة، فكددان ال بدد مددن ان يت يددر شددكل المبنددى وتصدميماته الداخليددة ومرافقدده وا 

 التحدث عن التنظيم الداخلي سنستعر  موقع المبنى وحجمه.
 مبنى ريا  األطفال من الداخل والخاري: 

هددا بددالمبنى غرفددة لمددديرة ريددا  األطفددال وأخددرى للمربيددات والثالثددة للزائددرة الصددحية المقيمددة بالروضددة وفي-1
 صدديدلية ومنضددددة وسددرير صددد ير للطفددل المدددري  عليددده بعدد  اللعدددب ليتسددلى بهدددا الطفددل( وحجدددرة رابعدددة 

 للسكر يتيرا ريا  األطفال التي تتولى االعمال اإلدارية.
صدددالة السددددتقبال األمهددددات وإلقامددددة الحفدددالت فددددي المناسددددبات ولحفددددظ مالبدددس األطفددددال عنددددد حضددددورهم -2

 وانصرافهم.
األطفدددال ذات فنددداء مفددددروش بالرمدددل واقفددداص للحيواندددات االليفدددة وزلقدددات وسدددداللم حديقدددة مناسدددبة لعددددد -3

 ومتوازيات كبرى واحصنة خشبية وغيرها.
 مطب  ومخزن للتموين واجراء ال سيل.-4
 دورة مياه وحو  لل سل وصنابير مناسبة لطول األطفال وعددهم.-5

 أمور أهمها: عند قيامنا بإنشاء المبنى ال بد ان نأخذ بعين االعتبار عدة
 ان يكون المبنى في منطقة صحية تصلها اشعة الشمس والهواء الطلق.-1
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 بعيدة عن المناطق الصناعية.-2
يفضددل انشدداء المبنددى باألمدداكن ذات التجمعددات السددكينة حتددى يددتمكن األطفددال مددن الوصددول اليهددا مشدديا -3

 على االقدام سواء بمفردهم او بصحبة أولياء امورهم.
الددار عدن سدكن الطفدل أكثدر مدن ربدع ميدل وفدي بعد  الواليدات االمريكيدة يمندع القدانون مدن ان ال تبعد -4

دور ريا  األطفال من قبول األطفال من أماكن بعيدة عنها حتى ال يضطر األطفال الى اسدتخدام وسدائل 
ين علدى المواصالت لمسافات بعيدة مما يعرضهم للخطر او االجهاد، كما انه يشجع أولياء األمور والمشدرف

 ريا  األطفال على تبادل الزيارات ز المشورة التربوية فيما بينهم.
 ان تتصل بالطريق العام لسهولة الوصول اليها.-5
 من المهم ان تكون قريبة من بيوت األطفال ليشعر الطفل باألمان.-6
ة فدي تنقيدة احاطة ريا  األطفال بالمساحات الخضراء إلضافة البهجة في نفوس الجدو وأيضدا المسداعد-7

 الجو.
 ثانيا: حجم رياض االطفال:

مددن نشددأتها وريددا  األطفددال تتميددز عددن المدرسددة فددي مراحددل التعلدديم األخددرى بحجمهددا الصدد ير اذ يفضددل 
القددائمون علددى تربيددة الطفددل فيمددا قبددل المدرسددة بددان تكددون ريددا  األطفددال أقددرب الددى البيددت مددن المدرسددة 

خ العام فيها و يمكن القول بان الشكل العام لريا  األطفدال ابتعدد النظامية في حجمها و تجهيزاتها و المنا
تدددرجيا عددن الشددكل التقليدددي االشددبه بالمستوصددف بفضددل نوعيددة األثدداث المنزلددي مددن سددتائر و الددوان زاهيددة 
بدل من اللون البنى او األخضدر للجددران و تعتبدر ريدا  األطفدال كبيدرة اذا وصدل عددد األطفدال فيهدا الدى 

 كثر(.طفل فا120 
 من حيث الشكل:-1

 يفضل ان تكون ريا  األطفال على شكل فيال منى طابقا واحد تحيط بها األشجار والساحات الواسعة.
 من حيث المساحة:-2

 تبل  المساحة الموصي بها دوليا لكل طفل في ال رفة.
قددما مربعدا، و ضدعف هدذه المسداحة علدى األقدل فدي 50متر( أي ما يعدادل 2.7مترو  2.3الصف ما بين 

سداحة األلعدداب، و ال شددك ان تددوفير مسدداحة كافيددة لكددل طفددل تعطيدده حريددة الحركددة داخ ل رفددة النشدداط وفددي 
اسددي و الممددرات خدداري الفصددول وفددي حديقددة ريددا  األطفددال  فنائهددا وفددي سدداحات اللعددب امددر حيددوي و أس
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يعتبر من مقومات ريا  األطفال و مبررات وجوده، و لكن ليس من السدهل تدوفير المسداحة الموصدي بهدا 
دوليددا إذا وجدددت ريددا  األطفددال وسددط البيددوت فددي مدينددة لدديس بحديثددة  ولددم يخطددط لبندداء ريددا  األطفددال 

واصددفات والمعدددايير أساسددا فددي تلددك االحيدداء ومددع ذلددك فإندده مدددن المهددم أن تكددون علددى علددم بالمقدداييس والم
المناسبة لتخطيط مبنى ريا  األطفال على الورق اذا ما اتيحت الفرصة لدذلك و يتطلدب تحويدل مبندى الدى 
ريددا  األطفددال بمواصددفات حديثددة مددن االبتكددار فددي التعددديل و إعددادة التصددميم و اسددت الل مسدداحات وجدددة 

اكثددر كلمددا كددان المبنددى صدد يرا و عدددد لخدمددة أغددرا  مختلفددة والواقددع ان الطفددل يشددعر باألمددان و الراحددة 
أطفددال ريددا  األطفددال محدددود وخاصددة اذا كددان يلتحددق بريددا  األطفددال ألول مددرة فقددد يلجددئ الطفددل الددى 
العزلة و االنطواء دفعدة واحددة فدي مكدان ال يعدرف لده حددودا فدي حدين ان المبندى الصد ير االشدبه ببيدت بده 

ن و يسددهل عليدده عمليددة االنتمدداء للمجتمددع الجديددد كبوش حديقددة واسددعة يبعددث فيدده الطفددل الشددعور باالطمئنددا
 (.36-32، ص2020معزوزي، 

ومنه يمكن القول بان لريا  األطفال لهدا خصدائص وخطدوات لتصدميمها مدن حيدث عددد ال درف واألمداكن 
 األخرى والمساحات الخضراء ومكان تواجدها وموقعها.

 مربية رياض األطفال: ثانيا:
هدي المعلمدة والمربيدة التدي تعمدل فدي مؤسسدات تربويدة خاصدة ضدمن :  األطفـالتعريف مربية ريـاض  -1

 ،2016عقددددود عمددددل مسددددجلة فددددي سددددجالت وزارة التربيددددة والتعلدددديم وتشددددرف عليهددددا  ابددددراهيم الحدددداي محمددددد،
 .(190ص
 . صدالح الطداهر المعلمة التي تقوم بإدارة العملية التعليمية والتربوية واألمر غيرهدا مدن الوظدائف األخدرى -

 (.409ص محمد عبد الكريم،
هدددي الشدددخص الرئيسدددي الدددذي يقتددددي بددده األطفدددال فدددي سدددلوكهم وتصدددرفات، وعليهدددا تقدددع مسدددؤولية تهيئدددة -

تجعددل الطفددل  مفاجددأةالظددروف فددي الروضددة لدديس تمتددع فيهددا الطفددل بوقتدده بشددكل مفددرح، وعليدده أيضددا عمددل 
 سعيدا دائما.

كسابه الخلق الطيب. وتقويم السلوك الخاطئ لديه  ، وتشجيعه على العمل واإلنجاز.وا 
يتعلدق  تتمثل مهدام المعلمدة فدي اتقانهدا وايمانهدا بأهميدة العمدل التربدوي الدذي تقدوم بده، وتمثدل المعلمدة فيمدا-

باألطفددال الصدد ار أكثددر مددن معلمددة مددادة دراسددية ألنهددا تقددوم بددأدوار ذات أهميددة خاصددة، إذا نجحددت فيهدددا 
يشدبه دور المعلمدة فددي الروضدة دور األم فدي المندزل فهددي أو و  ضداعفت مدن فدر  نمدو األطفددال وتقددمهم،
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لشخص راشدد يتعامدل مدع الطفدل بعدد الوالددين، وتمثدل أيضدا أول اتصدال اجتمداعي حقيقدي لده خداري المندزل 
 (.145، ص2009 الحريري،

 هي عصب العملية التربوية التعليمية في الروضة فعلى عاتقها يقع العدبء األكبدر فدي 2009بدر:عرفها -
حيداة الطفدل يعدد  والصدعبة والحرجدة مدنونجاح المعلمة في مهمتها في هذه المرحلة  الروضة،تحقيق رسالة 

 .(266ص داود سليم،أهدافها  نجاحا الروضة في تحقيق 
-6 هدي المعلمدة التدي تعمدل فدي الروضدة وتقتددي باألطفدال التدي تتدراوح أعمدارهم بدين التعريف اإلجرائدي:-
كتسداب مهدارات وخبدرات مختلفدة، وتشدعر األطفدال بالطمأنيندة النفسدية وتعدد مهنتده ، وتساهم في ا( سنوات4

تميزهددا عددن غيرهددا مدددن  واالجتماعيددة التدديكثيددر او تتميددز بمجموعددة مددن الخصددائص الشخصددية  الحساسددة
 معلمات المراحل العمرية األخرى.

 : خصائص مربية رياض األطفال -2
 الخصائص الجسمية: أوال:
يمكنهدددا القيدددام  مدددن الناحيدددة الصدددحية، فالمعلمدددة التدددي تعددداني مدددن بعددد  االمدددرا  ال تكدددون سدددليمة أن-1

 بوظيفتها على الوجه األكمل.
أن تتمتدددع بسدددالمة الحدددواس وأن تكدددون خاليدددة مدددن العيدددوب الجسدددمية والعاهدددات وخاصدددة عيدددوب النطدددق -2

 وتمييز األلوان.
تسدددتعمل مدددع األطفدددال الدددذين يتسدددمون أن تتمتدددع بلياقدددة بدنيدددة عاليدددة توافدددق عضدددلي كبيدددر خاصدددة وأنهدددا -3

 بالنشاط والحركة حتى تستطيع مشاركتهم في العابهم وحركاتهم.
أن تتمتدع بالحيويددة و النشدداط .فالمعلمددة التددي ال تتددوافر فيهددا الحيويددة تهمددل عملهددا وال تجددد حددافزا يدددفعها -4

 للقيام بواجباتها.
يدددنعكس علدددى هدددؤالء األطفدددال الدددذين مظهرهدددا ه أن تهدددتم بمظهرهدددا ، فالمعلمدددة نمدددوذي ألطفالددده او إهمالددد-5

 ينظرون إلى معلمتهم كقدوة حسنة.
 الخصائص النفسية واالجتماعية: ثانيا:

أن تتمتع معلمة الريا  بدرجة من االتزان االنفعداليون الدنفس حتدى تدتمكن مدن إشدباع حاجدات األطفدال -1
 العاطفية االنفعالية.



 الفصل الثالث: رياض االطفال
 

 
 

 
 
 

بددروح المددودة والعطدداء والصددبر وعدددم الميددل إلددى العقوبددات وعدددم  أن تتمتددع بالقدددرة علددى معاملددة األطفددال-2
 اتباع األساليب العصيبة في معاملة األطفال.

أن ال تكدون مصدابة باالكتئداب النفسدي حتدى ال تدنعكس تلدك الحالدة علدى عملهدا مدع أطفالهدا فتخلدق مددن -3
 اخان فسيا غير مرغوب فيه.

ذ أن العمددل مدددع األطفددال يتطلدددب تعاونددا تامدددا مددع جميدددع أنتكددون لهددا القددددرة علددى العمدددل مددع الجماعدددة إ-4
 أعضاء الهيئة التعليمية.

أن تتميددز بدقددة المالحظددة لمالحظددة األطفددال الددذين يحتدداجون إلددى رعايددة صددحية واجتماعيددة وتربويددة و    -5
 نفسية. 

.اإلداري واألمهدات أن تتسم بالقددرة علدى إقامدة عالقدات إنسدانية سدوية بدين الدزميالت واألطفدال والجهداز -6
 واآلباء.

أن تتمتدددع بدددروح المدددرح والدعايدددة والمروندددة حتدددى تصدددبح قدددادرة علدددى مواجهدددة مشدددكالت الحيددداة اليوميدددة          -7
 .) 71-70ص  ،2007 محمد علي جاد،

 الخصائص العقلية: ثالثا:
مسددتويات ذات مسددتوى مناسددب مددن الددذكاء  فددوق المتوسددط علددى األقددل( حتددى تسددتطيع تنميددة  أن تكددون-1

 الذكاء المختلفة لدى األطفال.
 أن تكون حسنة التصرف ولديها القدرة على حالل مشكالت التي تواجهها أثناء عملية تعلم األطفال.-2
أنتكددون لدددديها القدددرة علدددى توجيددده سددلوك األطفدددال واسددتعمال أسددداليب التعزيدددز المناسددبة وتقدددديم حاجددداتهم -3

 ومعارفهم السابقة.
إللمدددام الكبيددر مدددن المعرفددة بددم بدددادئو حقددائق سدددلوك الطفددل، إذ إن كددل سدددلوك يقددوم بددده أن تكددون لددديها ا-4

 يحتاي إلى انتباه وهذا بدوره يتطلب فهما للسلوك و التعرف عليه.
لددديها القدددرة علددى معرفددة الفددروق الفرديددة بددين األطفددال كددي تددتمكن مددن تددوافر فددرص الددتعلم ونمددو القدددرة  -5

 .مب مع قدراتهوالسرعة والمستوى الذي يتناس
 الخصائص االنفعالية: رابعا:

أن تكون على قدر كبير من الثقة بالنفس والمرونة و االتدزان العداطفي و االنفعدالي و القددرة علدى ضدبط -1
 النفس.
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أنتكون رحبدة الصددر فدال تتضدايق مدن أسدئلة األطفدال أو ت ضدب لتصدرفاتهم بدل تواجده كدل ذلدك بدالحلم -2
 وحسن التوجيه.

يجابي وثقة بال متمتع بالصحة النفسية. أن تكون -3  ،نفسلديها مفهوم ذاتية وا 
 أن تكون محبة لمهنة التدريس غيورة عليها تسعى دائما في كل ما يرقى بها ويرفع شأنها.-4

 الخصائص الخلقية: خامسا:
هم فددي تعمددل علددى تقويددة الددروح الدينيددة فددي نفددوس األطفددال وت ددرس فدديهم القدديم الدينيددة وتسددعى إلددى تنشددئت-1

 تعاليم الدين ومبادئه. ظل
مسددتقبلة للقدديم الروحيددة والخلقيددة السددائدة فددي ثقافددة المجتمددع وتعمددل علددى ربددط الطفددل بمجتمددع هددو تراثدده -2

 وعاداته وقيمه.
أن تحتدددرم أخالقيدددات المهندددة وتلتدددزم بقواعددددها وتعتدددزم باالنتمددداء إليهدددا ،وأن تكدددون مقتنعدددة تمامدددا بعملهدددا -3

 األطفال.كمعلمة في روضة ريا  
 الخصائص المهنية: سادسا:

خالص ومؤدية عملها وهي سعيدة مبتسمة متفائلة مرحة، ذلك حتدى -1 محبة لعملها مقبلة عليها بحماس وا 
 تنقل األمن والطمأنينة إلى نفوس أطفال.

 تتميز بسرعة البديهة والمرونة حتى تستطيع مواجهة متطلبات العمل.-2
 ودافعية األطفال للتعلم. ومعرفة خصائص األطفال وحاجاتهم اهتماملديها القدرة على استثارة -3

 وقدراتهم.
 قادرة على تشخيص مواطن الضعف والقوة في سلوك أطفال وتصرفاتهم. وتحصيلهم -4
 .(298-298ص ،2018 عبد الرضا الذهبي،  

للمربيات خصائص يجب ان تتمتع بها المربيدة مدن اجدل السدير الحسدن للنشداط التددريبي فدي  ونستخلص ان
 ريا  األطفال.

 : كفايات مربية رياض األطفال -3
قدددرة المعلددم  هددي» قبددل أن نبدددأ فددي توصدديف كفايددات معلمددة ريددا  األطفددال البددد أن نحدددد معنددى الكفايددة:

التعليميدددة داخدددل  ألدوارأثنددداء أدائددده  السدددلوك والمهددداراتوأنمددداط علدددى توظيدددف مجمدددوع مرتبدددة مدددن المعدددارف 
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الفصدل نتيجدة لمددروره فدي برنددامد تعليمدي محدددد. بحيدث ترتقدي بأدائدده إلدى مسددتوى معدين مددن اإلتقدان يمكددن 
 «.مالحظته وتقويمه

بأنها عبارة عن جملة تضف إلى القدرة أو المهارة التي يحصل عليهدا »الكفاية: 1999يعرف محمد حمدان 
 ما.لم ولها أثر مباشر في تعليم التالميذ أو القدرة على استحضار مهارة خاصة في موقف تربوي المع
نشددي إلددى خصددائص المعلددم الكددفء فددي مقاطعددة هارفددارد، واشددتملت علددى قائمددة مددن  روبددرتولقددد توصددل -

 الكفايات الرئيسية:
 كفايات السمات الشخصية.-1
 كفايات السمات التنفيذية.-2
 ولية المهنية.كفايات المسؤ -3
 كفايات قوة التدريس.-4
 كفايات الناحية األكاديمية.-5
 العالقات بالمجتمع المحلي.-6
 ومن كفايات مربية ريا  األطفال كما يلي:-
 مهارة تعرف مظاهر إعاقات لقيته الدى األطفال-1
 مهارة مالحظة وتسجيل تقارير عن سلوك تفاعل األطفال-2
 يسية الخاصةمهارة تحديد األهداف التدر -3
 مهارة تعرف أن ماط تعلم األطفال كل على حدة-4
 اجتماعيةمهارة إثارة دوافع األطفال إلقامة عالقات -5
 مهارة العمل الجماعي مع اآلخرين من المعلمين-6
 مهارة إدارة عمليات التعلم الفردي ألطفال الجماعة-7
 مهارة تقييم التعليم الفردي والجماعي لألطفال-8
 مهارة التقييم الذاتي باستمرار-9

 البد أن يتوفر لها دقة مالحظة األطفال-10
أن تقبدل علدى عملهددا بدإخالص لتحقيدق ذاتهددا وأن تتمتدع بقدددر مدن المدرح وروح الدعابددة والمروندة حتددى -11

 .(61ص ،62ص ،2009 احمد نبهان، تكون قادرة على مواجهة متطلبات العمل والمشكالت الحياة
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 مربية رياض األطفال: اختيار أسس-4
تددددوفير المربيددددة الصددددالحة للعمددددل فددددي ريددددا   العناصددددر الصددددالحة لإلعددددداد لهددددذه المهنددددة: إن اختيددددار 4-1

العناصددددددر البشددددددرية التددددددي تتددددددوفر لددددددديها الشددددددروط و المواصددددددفات  باختيدددددداراألطفددددددال يتطلددددددب أن نبدددددددأ أوال 
مدن مهدام  يطلبدهاالستعدادات واالتجاهات الالزمة لنجاح العمل في هذا الميدان والتدي تفرضدها طبيعتده ومدا 

تجعل من الصعب نجاح من ال تتوافر فيه هذه الشروط في تحقيق ما حدده مدن أهدداف ومدن هدذه الشدروط 
 ما يلي :

 تعداد النفسي للعمل مع األطفال:توفير االس -
الشددعور بالراحددة النفسدددية واالسددتمتاع أثنددداء و ويتمثددل هددذا االسدددتعداد فددي الميددل للتواجدددد مددع األطفدددال  -

 العمل معهم. 
فالطفدل قدادر علدى التمييددز بدبن مدن يكدن لدده حدب او مديال أصديال، وبددين مدن يتكلدف أو يفتعدل مثددل 

 باع حاجاته للحب والعطف في هذه المرحلة.هذه الميل نحوه، وهو في حاجة ماسة إلى إش
الخلددو مددن األمددرا  والعاهددات والمعوقددات الجسددمية والسددمعية والبصددرية والل ويددة واألمددرا  النفسددية:  4-2

فالصدحة الجسددمية للمربيددة وخلوهددا مدن األمددرا  والعاهددات واإلعاقددات تعددد شدرطا أساسدديا يجددب تددوفره فيهددا، 
ليمية في هذه المرحلة مدن أنشدطة جسدمية متنوعدة، كمدا أن اإلعاقدة السدمعية لما تتطلبه المهام التربوية والتع

 أو البصرية من شأنها أن تعوق المربية عن القيام بمهمتها في تدريب حواس الطفل.
وبالمثل نجد أن اإلعاقة الل وية التي قد تعاني منها المربية في هذه المرحلة، وما قد يوجد لديها مدن عيدوب 

تهدة أو تأتددأة أو عددم قدددرة علدى النطددق الصدحيح لددبع  الحدروف الهجائيددة مدن شددأنها أن فدي النطدق مددن ته
كمدا أن األمدرا  النفسدية  تؤدي إلى إعاقة النمدو الل دوي عندد األطفدال فدي هدذه المرحلدة المبكدرة مدن حياتده،

 واضطرابات العقلية سوف يكون لها أثارها السلبية الحتمية على نمو الطفل.
فع: يتطلب من المربي أن يكون على درجة مدن الدذكاء فدوق المتوسدط علدى األقدل لتمكنده الذكاء المرت 4-3

من إدراك العالقدات بدبن عناصدر الموقدف التعليمدي وربطهدا بمدا يجدده مدن فدروق فرديدة بدين الصد ار ونظدرا 
ن ارتفداع لما أثبته التجارب والدراسات النفسية من وجود عالقة قوية بين درجات الذكاء ومستوى التحقق، فدإ

درجدددة ذكدددداء مدددن تعدددددهن للعمددددل فدددي ريددددا  األطفددددال مدددن شددددأنها أن يسدددداعدهن علدددى اكتسدددداب المعددددارف 
والمهددارات العلميددة المتضددمنة فددي بددرامد اإلعددداد التددي تقدددمها المؤسسددات الخاصددة باإلعددداد للعمددل فددي هددذه 

 المرحلة.
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هدذه المرحلدة تتميدز طبيعدة الددور  توفير التجداه اإليجدابي نحدو العمدل االجتمداعي التعداوني مدع اآلخدرين فدي
الذي تقوم به المربية بالتعاون مع اآلخرين في سدبيل تحقيدق صدالح الطفدل وتحقيدق أقصدى حدد ممكدن لنمدوه 
فددي االتجدداه المرغددوب فيدده سددواء كددان هددذا التعدداون مددع زميالتدده فددي العمددل، أو مددع اآلبدداء واألمهددات لتبددادل 

 بالمؤسسات واألجهزة المعنيةونتائد الخبرات، أو مع العاملين  المعرفة
ن الطفددل واألسددرة، حتددى يتحقددق التكامددل بددين المصددادر والوسددائط التربويددة التعليميددة ذات الصددلة بتربيددة ؤ بشدد

 (.86،84ص ،2008 عبد الرؤوف عامر، ةالطفل ونموه في هذه المرحل
 القول بانه توجد مجموعة من األسس يجب اتخاذها الختيار مربيات ريا  األطفال. ومنه يمكن

 : واجبات مربية رياض األطفال5- 
 واجبات مربي روضة كعضو في أسرة الروضة: أوال:

 للمعلم واجبات إدارية يجب عليها القيام بها إللمام العملية التربوية وهي:
 ء اصطحاب األطفال إلى حجرة الدراسةالمحافظة على النظام في الروضة إثنا-1
 معاونة المدرسة األولى في اإلشراف على قسم من أقسام الروضة.-2
 االشتراك في األعمال التي تستند إليه كعضو بإحدى اللجان.-3
 المساهمة في األعمال التي تطلبها منه اإلدارة.-4
 ء والمعلمين.المشاركة ببع  المجالس التي تنظمها الروضة مثل مجالس اآلبا-5
 المشاركة في االحتفاالت والندوات التي تقيمها الروضة وتدعو إليها المسؤولين أو أولياء األمور.-6

 واجبات معلم الروضة كمربي: ثانيا:
 أن يكون قدوة حسنة ألطفالها في النظافة والسلوك وما يصدر عنها من ألفاظ.-1
الروضة ومحتوياته وعلى نظافدة المرافدق المختلفدة فدي أن يوجه أطفاله إلى ضرورة المحافظة على نظام -2

 .(50ص ،2018الروضة كالفناء والمالعب  العجرود ،
 : المربية في تنمية استعداد الطفل للتعليم والتعلم دور -6 

تشكل المربيدة جدزءا مهدم امدن عدالم الطفدل لددى مباشدرتها العمدل مدع األطفدال وتضدع حددا الحتكدار الوالددين 
 خصوصدددا فدددي المراحدددل المبكدددرة مدددن يدددع األمهدددات مددددى تطدددابق أطفدددالهن مدددع معلمددداتهن،لددده، وتعدددرف جم

هددذا إن كددان معنيددا  حيداتهن، فددإذا قالددت المعلمددة شدديئا فهدو صددحيح بالنسددبة للطفددل، ويمثددل الحقيقدة المطلقددة،
 بما تقوله معلمته.



 الفصل الثالث: رياض االطفال
 

 
 

 
 
 

االجتمدداعي واالنفعددالي وقددد بنيددت عدددة دراسددات أن سددلوك المعلمددة يددؤثر علددى نحددو قددوي وفعددال فددي الجددو 
للصددف، كمددا يددؤثر فددي العالقددات القائمددة بددين األطفددال، ويددؤثر فددي سددلوكياتهم أيضددا، علددى السددلوك الفددردي 
للطفل، وعلى اتجاهاته األخالقية ومستوى أدائه العقلي وال يقتصر أثر المعلمدة فدي المدرسدة االبتدائيدة علدى 

ا علددى األطفدددال الددذين يالحظددون سدددلوكها هددذا، فدددإذا الطفددل الددذي توجددده انتباههددا نحددوه فقدددط بددل تدددؤثر أيضدد
تنازلددت المعلمددة عددن شدديء مددن سددلطتها وقوتهددا، وكانددت قبلهددا لألطفددال متسددع او منتشددرا بحيددث ال يقتصددر 
علددى القلددة  األحبددة( فسددتكون قددادرة علددى زيددادة التفاعددل االجتمدداعي الفكددري بددين تالميددذها وعلددى تخفددي  

 .(  63 ص ،2012الصراع والقلق عندهم   بخة،
 :خالصة

 وبناء على ما ذكر فإن لريا  األطفال أهمية كبيرة في تأهيل الطفل علميا، اجتماعيا ونفسيا وتعمل على
عداد األطفال لتحمل المسؤولية في بناء مجتمع مت ير ومتطو   وأن ،رتنمية شخصيه سوية متكاملة وا 

األطفددال مهمتهددا تكمددل فددي اكتشدداف قدددرات الطفددل وتزويددده بمهددارات معينددة ليددتمكن مددن االلتحدداق  ريددا 
جوهريدا فدي نجداح أدوار بسهولة. وكل هذا من أدوار مدربة ريا  األطفال فله  االبتدائيةبالمرحلة التعليمية 

ة، انفعاليدددة، العمليدددة التربويدددة داخدددل الروضدددة، ومدددن أجدددل ذلدددك وجدددب أن يتدددوفر فيددده عددددة خصدددائص عقليددد
 اجتماعية، نفسية ...لتسمح له بأداء دوره بأكمل وجه وهي المسؤولة عن كل ما يتعلمه الطفل.
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 تمهيد:
بعدددد ان تطرقندددا الدددى الجاندددب النظدددري توهندددا الدددى الجاندددب الميدددداني حيدددث يسدددتعين بهدددا لتددددعيم فرضدددياته او 
رفضدددها مدددن خدددالل اإلجدددراءات واألسددداليب المنهجيدددة وعليددده فإنندددا سدددنتطرق فدددي هدددذا الفصدددل الدددى إجدددراءات 

مجرياتهددددا والمدددددنهد المتتبددددع للدراسدددددة واألسدددداليب اإلحصدددددائية الدراسددددة االسددددتطالعية واألساسدددددية مددددع كافدددددة 
 المستخدمة في الدراسة الحالية.

 الدراسة االستطالعية: .01

تعتبدر الدراسددة االسددتطالعية أساسددا جوهريددا لبنداء البحددث كلدده وذلددك لمددا يمدن الباحددث تحقيقدده مددن خاللهددا اذ 
حدددث الددى تعميدددق المعرفددة بالموضدددوع تهدددف الدراسددة االسدددتطالعية إضددافة لتحقيدددق مددن صددالحية أدوات الب

المدراد دراسددته وتجميددع المالحظددات والتعددرف علددى أهميددة البحددث وتحديددد فروضدده كمددا تسدداعد الباحددث علددى 
اإلحاطة التامة بجوانب المشكلة التي يريد دراستها وذلك من خالل احتكاكده المباشدر بدأفراد العيندة مدن اجدل 

 تزويده بالمعلومات المناسبة حول الموضوع.

 منهج الدراسة :2-

تتعدد المناهد وتختلف وهذا يرجع الى اخدتالف المواضديع المطروحدة لكدل مدنهد وضدائقه وخصائصده التدي 
يستخدمها كل باحث في ميدان اختصاصه كما تساهم طبيعة اإلشكالية في تحديد المنهد المناسب للدراسدة 

 يتم في منتصف البحدث او اخدره بدل فدي وتجدر اإلشارة الى قضية جوهرية وهي ان تحديد منهد الدراسة ال
بدايته بحيث يعرف المنهد بانه الطريق المؤدي الكشف عدن الحقيقدة فدي العلدوم بواسدطة طائفدة مدن القواعدد 

 العامة تهيمن على سير العقل وتحدد عملياته حتى يصل الى نتيجة معلومة 

دراسدة المشددكلة مدن خددالل خطددوات  ومنده نقددول بدان المددنهد هدو عبددارة عددن الطريدق الددذي يتبعده الباحددث فددي
 (.73ص  ،2013منظمة قصد معالجة الموضوعات التي يقوم بدراستها  جراية بن عمر, 

الدراسة هدو المدنهد الوصدفي لوصدف االحتياجدات التدريبيدة لمربيدات ريدا  األطفدال مدن خدالل  ومنه منهد
ذا هدو المدنهد األنسدب لمعالجدة هدذه مقياس يتحددد فيهدا المدربيين وقمندا بتحديدد مدا يحتاجونده الدى تددريب وهد

 المواضيع
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 مجتمع الدراسة وعينتها: .22
يتكدددون مجتمدددع الدراسدددة مدددن مدددربيين ومربيدددات ريدددا  األطفدددال فدددي واليدددة بدددري  مجتمـــع الدراســـة 2-1    

 بوعريريد 
تعتبر العينة جزء من الكدل بمعندى انده تأخدذ عيندة مدن افدراد المجتمدع علدى ان تكدون  عينة الدراسة 2-2  

ممثلددة لدده لتجدددري عليهددا الدراسدددة فالعينددة اذن تمثدددل نسددبة مددن افدددراد المجتمددع يدددتم مددن خاللهدددا تعمدديم نتدددائد 
 (.187طشوعة ,ص الدراسة على كل المجتمع االحصائي  

ع والتدددي تدددم اخيارهدددا بطريقدددة الحصدددر الشدددامل تكوندددت عيندددة كمدددا تدددم تحديدددد العيندددة بنددداء علدددى حجدددم المجتمددد
 مربيين وهم كاالتي روضة: 2مربية و 22مربي ومربية منهم  24الدراسة من 

 (: توزيع العينة حسب كل روضة.21جدول رقم)
األطفال:ريا   عدد المربيات:  

مربيات  4  روضة البشير االبراهيمي 
مربيات 8    روضة ميرة للبراعم 
ومربيمربيات  3  روضة جنان 
مربيات 2  روضة عليان مزهار 
ومربي واحدمربيات  4 والتعليمروضة الرائد للتدريب    
مربية 1  روضة الفردوس 

يظهر من خالل الجددول ان المربيدات والمدربين مدوزعين علدى التدوالي حسدب المددارس، حيدث كاندت روضدة 
اقددل عدددد وهددو مربيددة واحدددة، كمددا مددوزعين حسددب  مربيددات وروضددة الفددردوس8ميددرة تحددوي أكبددر عدددد وهددو 

 المت يرات التالية:
الجنس:خصائص العينة األساسية حسب متغير 2-2-1  

.الجنس توزيع العينة حسب مت ير (:2جدول رقم    
%النسبة العدد الجنس  

 91,7 22 أنثى

 8,3 2 ذكر

 100,0 24 المجموع

.حسب  %8.3( و ب ة   بن بة 2) ط %91.7و ب ة  بن بة  (22سكطن  وم )وم خالل ال تطل  قم )(  سضح أم ع نة الت ا ة 
 الشكل التالي:
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الحالة االجتماعية:خصائص العينة األساسية حسب متغير -  

الحالة االجتماعية. توزيع العينة حسب مت ير (:23جدول رقم )  
%النسبة العدد الحالة االجتماعية   

 غير متزوج
17 70,8 

 29,2 7 متزوج

Total 24 100,0 

( و ب    وس ط      7)ط %970.8و ب ة غ   وس ط ة بن بة  (17وم خالل ال تطل  قم )(  سضح أم ع نة الت ا ة سكطن  وم )

. حسب الشكل التالي:%8.3بن بة   
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 :الدراسة . حدود24
التدريبيدة وفدي العيندة  تتحدد الدراسة الحالية في مت ير الدراسة وهو االحتياجات. الحدود الموضوعية: 1.4

 مربيات ريا  األطفال 
 مربيات ريا  االطفال. الحدود البشرية: 2.4
تمت الدراسة في ريا  األطفال والية بري بوعريريد ومدن بدين الروضدات مدا يلدي: . الحدود المكانية: 3.4
 روضة جنان روضة بوالية بري بوعريريد-
 عليان مزهار بوالية بري بوعريريد -
 فردوس بوالية بري بوعريريدروضة ال -
 روضة الرائد للتدريب والتعليم بوالية بري بوعريريد  -
 روضة البشير االبراهيمي    بوالية بري بوعريريد-

 2022-2021تمت الدراسة االستطالعية خالل شهر افريل من العام الدراسي . الحدود الزمانية: 4.4



45 

 يقية للدراسةالفصل الرابع:                             اإلجراءات التطب
 

 
 
 

 :سةالدرا ةأدا. 25

وقد تم االعتماد في هدذه الدراسدة علدى مقيداس االحتياجدات التدريبيدة لمربيدات ريدا   :وصف األداة -1-5-
 من اجل قياس، 2013األطفال وصف مقياس من إعداد الدكتور نزيه جند يور فيقه سليمان علي

بندا، موزعة على خمسة أبعداد والتدي تتمثدل  48الحاجات التدريبية لمربيات ريا  األطفال، ويضم المقاس 
 :في

 .بندا13يتكون من البنود أو البيانات المتعلقة بتقويم األداء الخاص بتخطيط الدرس ويضم  :لبعد األولا

يتكددون مددن البنددود أو البيانددات المتعلقددة بتقددويم األداء الخدداص بالمجددال تنفيددذ الدددرس ويضدددم     :البعــد الثــاني
 .بندا 16

 11قدويم األداء الخداص بالمجدال إدارة الصدف ويضدم يتكون من البنود أو البياندات المتعلقدة بت :البعد الثالث
 .بندا

يتكددددون مددددن البنددددود أو البيانددددات المتعلقددددة بتقددددويم األداء الخدددداص باالتصددددال بأوليدددداء األمددددور  :البعــــد الرابــــع
   .بنود 08ويضم

 :طريقة تصحيح المقياس-5-2

 موافق، محايد، غير موافق،يتم االستجابة على المقياس باالختبار من خمسة بدائل هي موافق بشدة، 

غيدددر موافددددق بشددددة، وتتددددراوح الدرجدددة لكددددل بندددد مددددا بدددين خمددددس درجدددات ودرجددددة واحددددة بمعنددددى انددده تعطددددي 
علددى الترتيددب، وبددذلك تتددراوح الدرجددة الكليددة  (5-4-3-2-1 االسددتجابات علددى التدددريد السددابق الدددرجات 

 إلى زيادة إدراك المستجيب حيث يشير ارتفاع الدرجة درجة، (240  إلى (48 بين  للمقياس ما

 .لالحتياجات التدريبية
 

 تقدير استجابات لمقياس الحاجات التدريبية لمربيات رياض األطفال: 
( والفرق بينهما يمثل مدى 01( وأدنى درجة  05  االستبيانبإعطاء أعلى درجة في المقياس  تم تصحيح

المستويات وبناء عليه تم تحديد   0.8=5(/1-5الفئة مقسوم على عدد الفئات المطلوبة وهي كالتالي:  
:التالية لالستعانة بها في تفسير النتائد   
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عبارات المقياس.الموافقة على كل  مستوياتلتحديد  الخماسييوضح المقياس  :(04جدول رقم    
 

للعباراتتقدير االستجابة   المتوسط الحسابي يتراوح بين 
] 1.80-1] منخفض جدا  

]2.60-1.80] منخفض  
]3.40-2.60[ متوسط  
]4.20-3.40[ مرتفع  

[5-4.20[ مرتفع جدا  
 

الستبيان لالحتياجات التدريبية لمربيات رياض األطفال في الدراسة السيكو مترية الخصائص . 26
  :الحالية

هو أن تقيس أداة جمع البيانات المطبقة فعال السمة والخاصية المقاسة وقدتم االعتماد  :الصدق-5-3-1
 .على نوعين من الصدق: صدق االتساق الداخلي والصدق البنائي وصدق المقارنة الطرفية

تم حساب هذا النوع من الصدق من خالل حساب ارتباط البند بالمقياس والبعد  :صدق االتساق الداخلي-
 بالم
الستبيان الحاجات التدريبية لمربيات رياض األطفال:حساب صدق وثبات إعادة -7  

صدق االتساق الداخلي: حساب -  
الستبيان الحاجات التدريبية لمعلمات رياض االتساق الداخلي البنائي صدق لقد تم حساب

ل بعد من أبعاد المقياس بالدرجة الكلية رسون، كيفي الدراسة الحالية باستخدام معامل االرتباط ب  األطفال
 كما ظهر في الجداول التالي

 
 
 
 
 
 
 ة
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االحتياجات التدريبية لمربيات رياض األطفال  المقياسبعد من أبعاد  كلعالقة : (05جدول رقم )
للمقياس.بالدرجة الكلية   

 
 الداللة مستوى الداللة معامل االرتباط األبعاد
1البعد  دال 0.01 0.701 
2البعد  دال 0.01 0.625 
3البعد  دال 0.01 0.832 
4البعد  دال 0.01 0.537 

 1 الدرجة الكلية

 
معامالت  حيث تراوحت قيم ،الستبيانعالقة بالدرجة الكلية كل األبعاد لها  خالل الجدول يتضح أن من

وذلك ما أكد صدق (، 0.01وهي دالة إحصائيا عند مستوي الداللة   (0.537و  (0.537االرتباط بين 
البنائي للمقياس ويمكن  تطبيقه في الدراسة الحاليةمحتوى الاتساق   

للمقياس:ات حساب ثبإعادة -2  
بمعامل الثبات ألفا كرومباخالثبات   

 تم حساب الثبات بمعامل ألفا كرمباخ
االتساق الداخليالمقياس ب معامل ثبات :(06جدول رقم )  

 

لمقياس:الدرجة الكلية ل  معامل ثبات ألفا كرومباخ عدد الفقرات 

48 0.805 

بل ت الذي قيمته لمقياس االحتياجات التدريبية الثبات للدرجة الكلية  من خلل الجدول نالحظ أن معامل
بدرجة عالية من الثبات. تعيتم المقياسما يعني أن ة، عالي (0.808   
 

األساليب المستخدمة في الدراسة باالستعانة بالحزمة اإلحصائية:-7  
  النسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحرافات، المعيارية(.-االحصاء الوصفي  التكرارات 

 0.معامل الثبات ألفا كرومباخ لحساب الثبات 

 .معامل االرتباط بارسون لحساب صدق االتساق الداخلي 
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 .اختبار ت لعينة واحدة الختبار الفرضية األولى 

 اختبار ت لعينتين مستقلتين لحساب الفرضية الثانية والثالثة 

 خالصة:
تضمن هذا الفصل منهجية البحث المعتمدة في تحقيق هدف البحث وتحديد مجتمع الدراسة واختيار العينة 

 وطريقة تطبيق المقياس على عينة الدراسة وتصحيحه وبيان الوسائل االحصائية المعتمدة للتوصل الى
نتائد الدراسة وتحليلها.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

 

 الفصل الــخامـــس: عرض نتائج الدراسة ومناقشتها  
 
 

 تمهيد.

 . عرض نتائج الدراسة ومناقشتها. 1

 . عرض نتائج الدراسة وتحليلها. 1.1

 مناقشة نتائج الدراسة وتفسرها. . 2.1

 استنتاج عام وخالصة. . 02

 مقترحات الدراسة.. 03

 قـائمة المراجع.  -

 قـائمة المالحق. -
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 تمهيد:

سنتطرق في هذا الفصل الى عر  النتائد التي توصلت اليه الدراسة بعد تطبيق مقياس 

االحتياجات التدريبية لمربيات ريا  االطفال ومناقشتها وتفسيرها للخروي بمقترحات في ضوء 

 تلك النتائد. 

 عرض نتائج الدراسة وتحليلها ومناقشتها:

 :نتائج الدراسة وتحليلها عرض1-1

 ئج الفرضية األولى وتحليلها:.عرض نتا1.1.1

مستوى االحتياجات التدريبية لمربيات رياض األطفال مرتفع من وجهة نصت الفرضية األولى على أن: 

 نظر عينة من مربيات رياض األطفال 

( لعينة واحدة للمقارنة بين المتوسط الحسابي ألفراد T.testتم استخدام اختبار   األولىوالختبار الفرضية 

، مع كل بعد من أبعاد المقياس االحتياجات التدريبية لمربيات ريا  األطفال والدرجة الكليةالعينة في 

 :كما هو مبين في الجدول التالي، فكانت النتيجة للمقياسالمتوسط النظري 
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 التدريبية.االحتياجات : مستوى (07الجدول رقم  

ة ألبعدددداد للمقيددددداس  والدرجددددة الكليدددددة  المعياريدددد اتواالنحرافددددد ةالحسددددابي اتالمتوسددددط حيددددث وبعددددد اسدددددتخراي
أبعـــاد مقيـــاس االحتياجـــات أفدددراد مجتمددع الدراسدددة فددي  ات بالمتوسدددط النظددري تبدددين أن متوسددط هدداومقارنت

 ت علـى التـوالي  بلغـالتدريبية لمربيات ريـاض األطفـال  و الدرجـة الكليـة  كمـا هـي موضـح فـي الجـدول 
، 0.264  رها علددددى التددددواليقددددد ةمعياريدددد ات( وبانحرافدددد4.103، 3.718، 4.049، 4.281، 4.166 

، وعنددددددد إجددددددراء المقارنددددددة بددددددين المتوسددددددط الحسددددددابي المتحقددددددق  (0.241، 0.592،  0.433،  0.264
 فددي كددل بعددد والدرجددة الكليددة  ( ، حيددث أن الفددرق بددين المتوسددطين3 المحسدوب( والمتوسددط النظددري البددال   

نتمددي الددى تالحسددابي  اتالمتوسددط كددل  ، كمددا أن( 1.103، 0.718، 1.049، 1.281، 1.666 بلدد  
ي لعيندة واحددة كوسديلة إحصدائية فدي لباستخدام االختبدار التداالمرتفع، ] أي المجال 4.20-3.40المجال ]

لدرجددة فددي كددل األبعدداد وا المعالجدة، تبددين أن الفددرق  دال إحصددائيا بدين كددال الوسددطين المحسددوب والنظدري،
، 5.94، 11.84، 23.72، 21.63 علددددى التددددوالي   ( التددددي بل ددددتtومددددا يؤكددددد ذلددددك هددددو قدددديم  الكليددددة 

% 99(. ونسدبة التأكدد مدن هدذه النتيجدة هدي α=0.01وهي دالة إحصائيا عند مستوى الداللدة  ( 22.42
 %. 1مع احتمال الوقع في الخطأ بنسبة 

أبعاد 
الحاجات 
 التدريبية

حجم 
 العينة

المتوسط 
 النظري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
الحر 
 ية

الفرق بين 
 المتوسطين

T  مستوى
 الداللة

 المستوى القرار

 3 24  1بعد
4,1667 ,26421 

23 
1,16667 21,63 

 مرتفع دال 0.01
[3.4-4.20[  

  2بعد

4,2813 ,26452 1,28125 23,72 

 مرتفع دال 0.01
[3.4-4.20[  

  3بعد

4,0492 ,43390 1,04924 11,84 

 مرتفع دال 0.01
[3.4-4.20[  

  4بعد

3,7188 ,59235 ,71875 5,94 

 مرتفع دال 0.01
[3.4-4.20[  

الدرجة 
 22,42 1,10330 24104, 4,1033 الكلية

دال  0.01  مرتفع 
[3.4-4.20[  
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 .عرض نتائج الفرضية الثانية وتحليلها:2.1.1

االحتياجــات  متوسييط درجييات بييينتوجــد فــروق ذات داللــة احصــائية علددى أن:  الفرضددية الثانيددةصددت ن
 التدريبية لمربيات رياض األطفال من وجهة نظر عينة الدراسة تبعا لمتغير الجنس.

حيددث  للجنسدديينلتحقدق مددن صدددق الفرضددية، وباالعتمدداد علددى المتوسدطات الحسددابية واالنحرافددات المعياريددة 
والدرجددة لمربيددات ريددا  األطفددال  ةمقيداس االحتياجددات التدريبيدد أسدفر اختبددار  ت( لداللددة الفددروق فددي أبعدداد

 الكلية على النتائد التالية: 
مقياس (: داللة الفروق متوسطات درجات أفراد عينة الدراسة على أبعاد 08دول رقم )ج

 .الجنسالكلية تبعا لمتغير والدرجة التدريبية لمربيات رياض األطفال االحتياجات 
حجم  الجنس المتغير

 العينة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

مستوى  قيمة" ت"
 الداللة

 القرار

 دالغير  0.781 0.281 3,55811 54,2273 22 أنثى البعد األول
 2,12132 53,5000 2 ذك 

 دالغير  0.866 0.171 4,42641 68,4545 22 أنثى البعد الثاني
 00000, 69,0000 2 ذك 

 غير دال 0.372 -0.912 4,88127 44,2727 22 أنثى البعد الثالث
 2,12132 47,5000 2 ذك 

 غير دال 0.821 0.229- 4,95106 29,6818 22 أنثى البعد الرابع  
 70711, 30,5000 2 ذك 

 دالغير  0.661 0.444- 12,00613 196,6364 22 أنثى الدرجة الكلية
 4,94975 200,5000 2 ذك 

 ةالتدريبيدددمقيددداس االحتياجدددات  قددديم  ت(ألبعدددادكدددل ( نالحدددظ أن 08مدددن خدددالل الجددددول رقدددم  
 0.229-، 0.912-، 0.171، 0.281 والتددي بل ددت علددى التددواللمربيدات ريددا  االطفددال و الدرجددة الكليددة 

فــروق ذات عــدم وجــود  ممددا يدددل علددى (،α=0,05عنددد مسددتوى الداللددة   دالددة احصددائيا غيددر( 0.444-، 
 الجنس لدى عينة الدراسة تبعا لمتغير االحتياجات التدريبة متوسط درجات  بينداللة احصائية 

 عرض نتائج الفرضية الثالثة وتحليلها:-3.1.1
االحتياجــات متوسييط درجييات  بييينتوجــد فــروق ذات داللــة احصــائية : هنصددت الفرضددية الثالثددة علددى أندد

 لمربيات رياض األطفال من وجهة نظر عينة الدراسة تبعا لمتغير الحالة االجتماعية.التدريبية 
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حسددب الحالددة  لتحقددق مددن صدددق الفرضددية، وباالعتمدداد علددى المتوسددطات الحسددابية واالنحرافددات المعياريددة&
ت مقيدداس االحتياجددا حيددث أسددفر اختبددار  ت( لداللددة الفددروق فددي أبعددادغيددر متددزوي(، –االجتماعيددة  متددزوي 

 والدرجة الكلية على النتائد التالية: لمربيات ريا  األطفال  ةالتدريبي
مقيـاس االحتياجـات  (: داللـة الفـروق متوسـطات درجـات أفـراد عينـة الدراسـة علـى أبعـاد09دول رقـم )جـ

 .الحاالت االجتماعيةوالدرجة الكلية تبعا لمتغير التدريبية لمربيات رياض األطفال 
حجم  الجنس المتغير

 العينة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

مستوى  قيمة" ت"
 الداللة

 القرار

 دال 0.01 3.087 2,80493 55,3529 17 غ   وس طج البعد األول
 3,25137 51,2857 7 وس طج

 دال 0.01 6.971 1,92888 70,7059 17 غ   وس طج البعد الثاني
 3,38765 63,1429 7 وس طج

 غير دال 0.476 0.726 5,27968 45,0000 17 غ   وس طج الثالث البعد
 3,30944 43,4286 7 وس طج

 غير دال 0.275 1.120- 4,60259 29,0588 17 غ   وس طج البعد الرابع  
 4,99524 31,4286 7 وس طج

 دال 0.05 2.264 9,87346 200,1176 17 غ   وس طج الدرجة الكلية
 12,49952 189,2857 7 وس طج

لمربيدات ريدا  االطفدال  ةالتدريبيدمقيداس االحتياجدات  من خالل الجدول رقدم  ( نالحدظ أن قديم  ت(ألبعداد
دالدددة أغلبهدددا ( 2.64-، 1.120-، 0.726، 6.971، 3.087  التدددوالوالتدددي بل دددت علدددى و الدرجدددة الكليدددة 

 البعد الثاني و البعد الثالث.( ماعدا α=0,05 و (،α=0,01عند مستوى الداللة   احصائيا
 :وتفسيرهاالدراسة مناقشة نتائج . 2.1

 :وتفسيرهاالفرضية األولى مناقشة نتائج . 1.2.1
يمكن ان نفسر نتائد هذه الفرضية ان مدربي ريا  األطفال بحاجة الى مستوى عالي من التدريبات 

ذلك الخلفية التعليمية للمربيات فاللذين لديهم وذلك لعدم وجود التدريب الكافي لتعلم مهارات التربية ويفسر 
شهادات في علم النفس ليس كمربيات ذوي تخصصات االدب العربي مثال بإضافة لعدم اشراك المربيات 
دارة البرنامد التدريسي وتقويم نتائجه وأيضا خبرة المربيات ومدة التكوين له  في عملية تخطيط والتنفيذ وا 

دريب.دور في اكتساب مهارات الت  
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وان يجب توظيف مربيات لديهن كفايات تعليمية بشكل جيد وان المربيات اللذين يخضعوا لتدريبات ليس 
مثل الذين ال يخضعون ألي دورة ولهذا يجب ان يكون من شروط العمل في ريا  األطفال هو ان يكون 

 خاضع لدوارات تدريبية.
ال مرتفع وهذا راجع لقصور التدريب وعدم وجود وان مستوى االحتياجات التدريبية لمربيات ريا  األطف

كفاءة عالية من التدريب وعلى المسؤولين بهذا التخصص االهتمام بالمربيات ألنها تعد ريا  األطفال 
 اللبنة األساسية لتكوين الطفل في كل المجاالت. 

فل ان مربيات هم بحاجة الى تدريب وتطوير أدائهم في مجال التدريس لتطوير سلوك الط- -
 وتعديله والعمل على تطوير قدرات األطفال والتعبير عن أنفسهم واشعارهم باألمن والطمأنينة 

وان الواقع الملموس يدل على عكس ذلك، حيث هناك قصور ونقص في الدورات والبرامد  -
 التدريبية المقدمة لمربيات ريا  األطفال في الواقع العملي. 
بعنوان" الكفايات األساسية لمربيات  2005كما تعارضت هذه الدراسة مع دراسة المزين غراب 

ريا  األطفال" من وجهة نظر مديرات الريا " هدفت هذه الدراسة الى تحديد الكفايات األساسية 
الريا  واسفرت النتائد الى ان لمربيات ريا  األطفال لمحافظة غزة من وجه نظر المديرات في 

المربيات يتمتع
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 بالكفايات بنسبة مرتفعة وهم ال يحتاجون الى تدريب.
بعنددوان االحتياجددات التدريبيددة لمعلمددات ريددا   2020نتددائد الدراسددة الحاليددة تتفددق مددع دراسددة بلبددال خضددرة 
الكشدددف عدددن مسدددتوى االحتياجدددات التدريبيدددة لمعلمدددات األطفدددال مدددن وجددده نظدددرهن هددددفت هدددذه الدراسدددة الدددى 

ريددا  األطفددال واسددفرت نتددائد هددذه الدراسددة الددى وجددود مسددتوى عددالي جدددا لالحتياجددات التدريبيددة لمعلمددات 
 ريا  األطفال.

بعندوان" فعاليدة برندامد تددريبي قدائم علدى الكفايددات  2013اتفقدت نتدائد الدراسدة الحالدة مدع دراسدة لمدى رمدو 
 اء معلمات ريا  األطفال ألدوارهن التربوية هدفت هذه الدراسة الى دراسة اتجاهاتفي اتقان أد

المعلومدددات واسدددتخدام الطرائدددق التعليميددددة الحديثدددة فدددي الددددتعلم وحيدددث اسدددفرت نتددددائد هدددذه الدراسدددة ان لدددددى 
 المعلمات جوانب قصور عديدة في مستوياهن االدائية.

بعندددوان االحتياجدددات التدريبيدددة لمعلمدددات  2015الشدددديفات تتفدددق الدراسدددة الحاليدددة مدددع دراسدددة جماندددة حامدددد 
ريا  األطفال في ضوء المتطلبات التكنولوجيا من وجهة نظرهن فدي محافظدة المفدرق هددفت هدذه الدراسدة 
الى معرفة االحتياجات التدريبدة لمعلمدات ريدا  األطفدال فدي ضدوء المتطلبدات التكنولوجيدا اصدفرت النتدائد 

 ي استعمال التكنولوجي.الى وجود مستوى منخف  ف
 :وتفسيرهاالفرضية الثانية مناقشة نتائج . 2.2.1

يمكن ان نفسر نتائد هذه الفرضدية بدان عامدل الجدنس بصدفة عامدة ليسدت لده أي عالقدة بمسدتوى الحاجدات 
التدريبيدددة لمربيدددات ريدددا  األطفدددال و ان الدددذكور و االنددداث يشدددتركون فدددي خصائصدددهم  واهتمامددداتهم وكمدددا 

ن لددديهم اهددداف وارتباطددات اجتماعيددة متشددابهة و تتشددابه الظددروف النفسددية و االجتماعيددة و يفسددر ذلددك بددا
البيئية التي يعيشونها او يرجع ذلك الى انهدم ينتمدون الدى نفدس الوسدط المدرسدي الدذي يدرسدون فيده ويتلقدون 

ة الظدروف و نفس المنهاي والمقررات كما ان للمدرسدة دور فعدال فدي ذلدك كالمسداوات بدين الجنديس فدي كافد
تنمية تقددير الدذات لددهيما خدالل أوائدل القدرن العشدرين تحدول االجمداع العلمدي الدى الدراي القدائم بدان الجدنس 

الددى ان 1916لدديس لدده عالقددة بالددذكاء و قددد لخددص عددالم الددنفس لددويس ماديسددون سدديبرمان فددي دراسددته لعددام 
المربيات يعاملون األطفال معاملدة حسدنة  ذكاء الفتيات ال يختلف جوهريا عن ذكاء األوالد و ان المربيين و

و الحددرص علددى اظهددار اهتمددام بهددم و عدددم التحيددز الددى احددد الجنسددين علددى االخددر هددذا مددا أدى الددى عدددم 
وجود فروق ذات دالة إحصائية في مسدتوى الحاجدات التدريبيدة لمربيدات ريدا  األطفدال و ان المدربيين فدي 

 لدفل للدروس و تربيته تربية حسنةالروضة يعرفون على نجاح الروضة في فهمه ا
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بعندددوان االحتياجدددات  2019نتدددائد الدراسدددة الحاليدددة تتفدددق مدددع دراسدددة سدددالم عدددزام عبدددد المعطدددي أبدددو قويددددر 
التدريبيددة لمعلمدددي الل ددة اإلنجليزيدددة لمعلمددي الل دددة اإلنجليزيدددة للحاجددات التدريبيدددة تختلددف بددداختالف مت يدددري 

ق فدي االحتياجدات التدريبيدة لمعلمدي الل دة اإلنجليزيدة فدي ضدوء الجنس واضفرت النتائد الى عدم وجود فرو 
 دمد التكنولوجيا في التعليم تبعا لمت ير الجنس انثى/ذكر

نتددائد الدراسددة الحالددة تتفددق مددع دراسددة الددويزة  طشددوعة بعنددوان تحديددد االحتياجددات التدريبيددة ألسدداتذة التعلدديم 
سددة الددى عدددم وجددود فددروق بددين أسدداتذة الجددامعيين فددي العددالي فددي مجددال التقددويم و اصددفرت نتددائد هددذه الدرا

 احتياجاتهم التدريبية حول المفاهيم النظرية و العملية للتقويم حسب الجنس انثى/ذكر.
بعنددوان الكفايددات التعليميددة لمعلمددة الروضددة وأثرهددا  2005نتددائد الدراسددة الحاليددة تتفددق مددع دراسددة العبيدددي 

اسددددة الددددى معرفددددة الفددددروق فددددي العمليددددات العقليددددة بددددين المعلمددددين بددددبع  العمليددددات العقليددددة هدددددفت هددددذه الدر 
 والمعلمات حسب ت ير الجنس انثى/ ذكر وتوصلت النتائد انه ال يوجد فروق بين المعلمات والمعلمين.

بعندوان دور ريدا  األطفددال فدي اعدداد الطفددل 2018كمدا تتعدار  هدذه الدراسددة مدع دراسدة العجددرون وسدام 
ة جيجددل تهدددف الددى التعدددرف علددى دور ريددا  األطفددال فددي اعددداد الطفددل وتعليمددده للمرحلددة االبتدائيددة واليدد

واصدفرت نتددائد الدراسدة الددى ان المدربيين هددم الددذين يحتداجون الددى تددريب وان المربيددة ال تحتداي الددى تدددريب 
الن اغلبيدددة المتخدددرجين مدددن الجامعدددات فدددي مجدددال التربيدددة والتعلددديم هدددم االنددداث كمدددا انهدددم األنسدددب لريدددا  

 فال الن بطبيعة المرأة حنونة وحساسة.األط
 :وتفسيرهاالفرضية الثالثة مناقشة نتائج . 3.2.1

يمكن ان نفسر نتائد هذه الفرضية بان عامدل الحالدة االجتماعيدة بصدفة عامدة لده عالقدة بمسدتوى الحاجدات 
لطفدل الن غيدر التدريبية لمربيات ريا  األطفال وانه يوجد فرق بين المتزوجين وغيدر متدزوجين فدي تربيدة ا

متددزوجين يكونددون يميلددون الددى األطفددال ويحبددونهم ويهتمددون بهددم عكددس المتزوجددات ألنهددم دائمددي االنشدد ال 
 بتربية أبنائهم في البيت.

وان غير متزوجات يمتدازون بكثدرة الحركدة هدذا مدا يلدزم حركداتهم بأسدلوب مدرن تكتسدب حاسدة االنثدى ويكدن 
المتزوجددددات والعكددددس ان المربيددددات المتزوجددددات ال يسددددتطيعون متفرغددددات أكثددددر ومسددددؤولياتهم اقددددل مقارنددددة ب

المجاراة حركة األطفال وضبطها لهذا ظهرت كأقل نسبة في نتائد الدراسدة وهدي تتدأثر بالتزاماتهدا ومشداكلها 
 العائلية ومسؤولياتها مما يؤثر بدورها على الصعيد العمل في الروضة.

بعندوان"" الددور التربدوي لمربيدة الروضدة فدي بنداء القديم  2019تتفق الدراسدة الحاليدة مدع دراسدة خنفدر سدميرة 
االجتماعيددة لدددى الطفددل"" هدددفت هددذه الدراسددة الددى التعددرف علددى الدددور التربددوي لريددا  األطفددال واسددفرت 
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نتدددائد الدراسدددة الدددى ان نسدددبة العازبدددات ترتفدددع فدددي ريدددا  األطفدددال أكثدددر مدددن المتزوجدددات فحسدددب احددددى 
رة احدددى الريددا  فقددد صددرحت انهددا تفضددل توظيددف العازبددة الن المتزوجددة المقددابالت التددي أجريددت مددع مدددي

 تكون منش لة بأسرتها ومسؤولياتها أكثر من العمل في الروضة.
بعنددوان"" دور ريدددا  األطفددال فددي اعدددداد  2018كمددا تعارضددت نتددائد الدراسدددة مددع دراسددة العجدددرود وسددام 
لدراسدة الدى التعدرف علدى دور ريدا  األطفدال فدي الطفل للمرحلدة االبتدائيدة فدي واليدة جيجدل"" هددفت هدذه ا

اعددداد الطفددل وتعليمدده واسددفرت نتددائد الدراسددة الددى أكبددر نسددبة مددن المددربيين فددي ريددا  األطفددال المتددزوجين 
 سنة الن تكون لديهن خبرة كافية في مهنة التعليم وتربية األطفال. 40تتراوح أعمارهم من 

 االستنتاج العام والخالصة: .23
الدراسدددة التدددي اجريناهدددا فدددي فصدددلين النظدددري والتطبيقدددي فدددي االحتياجدددات التدريبيدددة لمربيدددات مدددن خدددالل 

ريدددا  األطفدددال ,توصدددلنا الدددى ان مسدددتوى الحاجدددات التدريبيدددة لمربيدددات ريدددا  األطفدددال لهدددم حاجدددات 
ونقص كبير في تدريس االطفال, وهذا ما ينعكس سلبا علدى االطفدال فدي محيطده المدرسدي وكدذلك مدع 

خارجي, لهذا يجب اختيار مربيات ريا  االطفال اختيارا صحيحا وفدق معدايير معتمددة, فدان محيطه ال
 مربية ريا  االطفال تبذل جهدا كبيرا تدريس الطفل وتعليمه باإلضافة الى العديد من المهارات ... 
قددوة  ولقد لخصت هذه الدراسة ان مربية ريا  االطفال هي منبع الحنان للطفل بعد االم، حيدث تعتبدر

بالنسبة للطفل، لهذا يجدب تددريب مربيدات ريدا  األطفدال لمواجهدة احتياجدات الالزمدة لمربيدات ريدا  
 األطفال، لكي تكون متمكنة من تربية الطفل داخل ريا  االطفال.

ويجدددب ان يشدددتركوا المربيدددات فدددي دورات تأهيليدددة وتطويريدددة ب دددر  تحقيدددق األهدددداف التربويدددة لريدددا  
التدددريب واجبددا إلزاميددا اتجدداه األطفددال، ويكددون ذلددك بإعطدداء جددداول زمانيددة للبددرامد األطفددال، ألندده يعددد 

التدريبيددة تحديددد امدداكن انعقادهددا مددن اجددل معرفددة كددل مربيددة علددى االحتيدداي التددي يخصددها وفددي األخيددر 
مدا  يمكن متابعة أثر التدريب بعد اتمامه من خالل اإلدارات التعليمية وتقييمه تربويا والتأكدد مدن تطبيدق

 تدرب عليه المربي.
 الدراسة: مقترحات. 23

لقددد سددعت معظددم الدددول بمددا فيهددا الجزائددر الددى تطددوير العمليددة التربويددة بمددا فيهددا اعددداد المددربيين وتكددوينهم 
وتدددريبهم ومددن هنددا تبددرز الضددرورة الملحددة لتحديددد االحتياجددات التدريبيددة للمددربيين ليكونددوا حلقددة صددل لتلددك 

 لعملية التربوية وهناك بع  االقتراحات نذكر منها:التطورات المختلفة في ا

 ضرورة عقد دورات تدريبية وتكوينية لمربيات ريا  األطفال.   -1
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 معرفة استخدام استراتيجيات التدريس الفعالة في ريا  األطفال.-2     

 اجراء دراسة لتعرف على االحتياجات التدريبية الالزمة لمربيات ريا  األطفال.-3    

 انة مديريات ريا  األطفال بأساتذة جامعيين في االختصاص بتقديم دورات تدريبية للمربيات استع-4

 اطالع مربيات ريا  األطفال على البحوث الحديثة خاصة في مجال علم النفس وتربية الطفل-5

 اعداد مربيات ريا  األطفال اعدادا أكاديميا.-6

نفس بصدفة عامدة واعطدائهن األولويدة للعمدل توظيف مربيات ريا  األطفدال فدي اختصداص علدم الد-7
 في ريا  األطفال.

يجب ان تعطي للطفل الحرية فدي اللعدب والنشداط والترفيده الن هدي روضدة وليسدت مدرسدة وبالتدالي -8    
 معدة لتهيئة الطفل للمدرسة.

عي يجددددب قيددددام اقسددددام المسددددؤولة عددددن ريددددا  األطفددددال فددددي وزارة التربيددددة ومدددددير النشدددداط االجتمددددا-9     
والتضددامن لتنظدديم حمددالت إعالميددة بالتنسدديق مددع وسددائل االعددالم والنشددر للتعريددف بأهميددة ريددا  األطفددال 

 وأهمية عمل مربية الروضة ومالها من أثر كبير في تربية األطفال الذي يعد هو أساس المجتمع. 

فددل الروضددة اجددراء الدراسددات عددن معرفددة خصددائص مربيددة ريددا  األطفددال وأثرهددا فددي نفسددية ط-10      
 وعالقتها باكتساب الطفل لكل الخبرات التربوية المتكاملة. 

 انشاء مواقع الكترونية لمتابعة التدريب عن بعد على أسس التعامل مع أطفال ريا  األطفال-11      

 العمل على زيادة وعي مربية ريا  األطفال بأهمية التدريب والتكوين. -12        
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 :قائمة المراجع
 الكتب:

المسددديرة للنشدددر والتوزيدددع .عمدددان: دار  2ط . نشـــأة وادارة ريـــاض االطفـــال.(2009)الحريدددري. رافدددده. -
 والطباعة.

 . الجامعة االفتراضية السورية االجازة في علوم اإلدارة.التدريب والتطوير(. 2020 حيدر، عصام.  -
. المنظمدة دراسة حول أسس ومعايير تحديـد التدريبيـة وتقيـيم النشـاط التـدريبي(. 2007سالم، اللوزي  -

 لعربية. الخرطوم.العربية للتنمية الزراعية. جامعة الدول ا
ـــال. .  (2008)عبدددد الدددرؤوف عدددامر, طدددارق.- ـــاض االطف ـــة ري . القددداهرة: مؤسسدددة طيبدددة للنشدددر 1طمعلم

 والتوزيع.
 . عمان دار المسيرة للنشر والتوزيع.5ط معلمة الروضة.،. 2006) عدلي فاهم، عاطف,-
 دار المسيرة للنشر والتوزيع. عمان .1طرياض االطفال.  مناهج .(2007)جاد، منى محمد.  علي-
 دار المنظومة. القاهرة. اسس وطرق تحديد االحتياجات التدريبية.   (2008) ياسر, عبد الوهاب-

 المذكرات 
ــال. )2014(أبددو صدداع غددزة، خديجددة. - ــي ريــاض االطف ــاءة المدرســين ف . مددذكرة اســتراتيجية تطــوير كف

الماليدددة, كليدددة الدراسدددات العليدددا, جامعدددة موالتدددا مالدددك الماجسدددتير فدددي االدارة التربويدددة, قسدددم االدارة 
 ابراهيم االسالمية الحكومية بماالند.



 المراجع
 

 61 

دور مـديرات ريـاض االطفـال كمشـرفات مقيمـات فـي تحسـين اداء . )2009(نبهان، احمدد ابدراهيم. احمد-
مددذكرة الماجسددتير فددي اصددول التربيددة. قسددم اصددول المعلمــات وســبل تطــويرح فــي محافظــة غــزة. 
 التربية. كلية التربية. الجامعة االسالمية. غزة.

مددذكرة  الماسددتر. دور ريــاض االطفــال فــي اعــداد الطفــل للمرحلــة ابتدائيــة. . )2018(العجددرود، وسددام. -
ة محمدد تخصص علدم اجتمداع التربيدة, قسدم علدوم اجتماعيدة, كليدة علدوم انسدانية واجتماعيدة. جامعد

 الصديق بن يحي. جيجل.
. تحديددددد االحتياجددددات التدريبيددددة ودورهددددا فددددي تخطدددديط المسددددار الددددوظيفي 2005الفضددددالة، فهددددد يوسددددف .-

 والتدريبي في المؤسسات الحكومية. قسم الدراسات التربوية. الجامعة العربية المفتوحة. الكويت.
ة مـع خصـائص النمائيـة للطفـل فـي دراسـة ارغونوميـة مـا مـدى تناسـب الروضـ. ) 2012(بخة، سارة. -

مددذكرة الماسددتر فددي علددم الددنفس العمددل وتسدديير المددوارد البشددرية. قسددم العلددوم ســنوات. 6الــى 3ســن 
االجتماعيددة.  كليددة اآلداب والل ددات وعلددوم االجتماعيددة واالنسددانية. جامعددة العربددي بددن مهيدددي. ام 

 البواقي.
مدذكرة الماسدتر. رياض االطفـال مـن وجهـة نظـرهن. االحتياجات التدريبية لمعلمات .2020بلبار، خضرة-

تخصددص التوجيدده واالرشدداد. قسددم علددم الددنفس. كليددة العلددوم االنسددانية واالجتماعيددة. جامعددة محمددد 
 بوضياف. المسيلة. 

دور التــــدريب فــــي تحســــين أداء العــــاملين فــــي المؤسســــة الصــــغيرة (. 2016بددددن عددددزة، فددددردوس.  --
وم التسدديير. كليددة العلددوم االقتصددادية والعلددوم التجاريددة وعلددوم مددذكرة الماسددتر. قسددم علدد والمتوســطة.

 التسيير. جامعة قاصدي مرباح. ورقلة.
 
مدذكرة الماسدتر. دور ريـاض االطفـال فـي اعـداد الطفـل للمرحلـة االبتدائيـة. .(2019) بن عمدار، نسدرين-

الجتماعيدة. جامعدة تخصص علم اجتماع التربية. قسدم العلدوم االجتماعيدة. كليدة العلدوم االنسدانية وا
 محمد خيضر. بسكرة.

(. تحددديث االحتياجددات التدريبيددة ألسدداتذة التعلدديم المتوسددط فددي 2015 جارايددة، فتيحددة. بددن عمددر. مددروة. -
بناء االختبارات التحصيلية الجيدة. مذكرة الماسدتر فدي علدوم التربيدة. قسدم العلدوم االجتماعيدة. كليدة 

 الشهيد خمه. الوادي.العلوم اإلنسانية واالجتماعية. جامعة 
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مدذكرة الدور التربوي لمربية الروضة في بناء القيم االجتماعيـة لـدى الطفـل. (.  2019 خنفر، سدميرة. -
الماسدددتر. تخصدددص علدددم اجتمددداع التربدددوي. قسدددم علدددم اجتمددداع والدددديموغرافيا. كليدددة علدددوم االنسدددانية 

 واالجتماعية. جامعة قاصدي مرباح. ورقلة.
تحديــد االحتياجــات التدريبيــة الســاتذة التعلــيم العــالي فــي مجــال التقــويم فــي (. قشددوعة، الددويزة.  ب.س-

. مذكرة الماجستير. قسم علم النفس وعلوم التربيدة و االرطوفونيدا. كليدة متغير نوعية التكوين ضوء
 اآلداب والعلوم االجتماعية. جامعة فرحات عباس. 

مذكرة الماستر. قسدم في تنمية الموارد البشرية.  (. دور التدريب2019كاهنة، مصايد. خاير. كاهينة.  -
 علوم التسيير. كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير. جامعة اكلي محند. البويرة.

(. تصدددددميم روضدددددة األطفدددددال. مدددددذكرة ماسدددددتر. قسدددددم الفندددددون 2020كبدددددوش، نسددددديمة. معدددددزوزي، ندددددورة.  -
  بد الحميد بن باديس. مست انم.البصرية.كلية االدب العربي والفنون. جامعة ع

مددذكرة الماسددتر. تخصددص المقاوالتيددة خلــق مشــروع روضــة االطفــال. . )2014(كميليددة، بددن منصددور. -
وخلددق المؤسسددات. قسددم علددوم التسدديير. كليددة العلددوم االقتصددادية وعلددوم التسدديير والعلددوم التجاريددة. 

 جامعة ابي بكر بلقايد. تلمسان.
برنامج تدريبي قائم على الكفايات في اتقان اداء معلمات ريـاض االطفـال  فاعلية. (2013) لمى, رمو.-

 مذكرة الدكتوراه في التربية. قسم تربية الطفل. كلية التربية. جامعة دمشق.ألدوارهن التربوية. 
ـــتعلم النشـــط لتنميـــة بعـــض القـــيم . (2020)محمدددد جمعدددة, فدددايزة احمدددد. - فعاليـــة برنـــامج قـــائم علـــى ال

مدذكرة الماجسدتير فدي التربيدة. قسدم ريدا  االطفدال. كليدة التربيدة. طفل الروضـة.  االقتصادية لدى
 جامعة مدينة السادات.

مدذكرة الماسدتر. قسدم دور التـدريب فـي تنميـة المـوارد البشـرية. . 2019مصايد، كاهنة. خدابر، كاهندة. -
ي محندددد اولحددداي. علدددوم التسددديير. كليدددة العلدددوم االقتصدددادية، التجاريدددة، علدددوم التسددديير. جامعدددة اكلددد

 البويرة.
(. دور التدريب في تحقيق االبدداع اإلداري. مدذكرة ماسدتر. قسدم علدوم التسديير. 2019معمري، حسينة.  -

 كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير. جامعة العربي بالمهدي. ام البواقي.
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ـــة ال. (2017)موسددداوي, نورالددددين. بوسدددعادة. ليندددة. - ـــل. مربي ـــة للطف مدددذكرة روضـــة والتنشـــئة االجتماعي
الماستر. تخصص علم اجتماع التربوي. قسم علم االجتماع. كليدة العلدوم االجتماعيدة. جامعدة عبدد 

 الحميد بن باديس. مست انم.
  المجالت

.سدددمات مربيدددة ريدددا  االطفدددال وسدددبل االرتقددداء بهدددا فدددي ضدددوء  )2016(الحددداي ،احمدددد. حندددان، ابدددراهيم. -
, 6المجلددددددددمجلــــــة جامعــــــة فلســــــطين لألبحــــــاث والدراســــــات, المعددددددايير التربويددددددة االسددددددالمية. 

 .190.ص1العدد
تجربـة مملكـة البحـرين فـي تحليـل االحتياجـات التدريبيـة مـن خـالل السباع، محمدد بدن حسدن ب.س(. --

مددؤتمر الثدداني لمعاهددد اإلدارة ود فــي المؤسســات الحكوميــة. تطبيــق نمــوذج التميــز االوروبــي للجــ
 العامة والتنمية اإلدارية في دول مجلس التعاون لدول الخليد العربية. مملكة البحرين

. االحتياجات التدريبية لمعلمات ريدا  االطفدال فدي ضدوء المتطلبدات (2015) الشديفات، جومانة حامد.-
مجلــة اتحـاد الجامعـات العربيـة للتربيـة وعلــم فظدة المفدرق. التكنولوجيدة مدن وجهدة نظدرهن فدي محا

 .174، ص2، العدد 13المجلدالنفس، 
مجلـة البحـوث . خصائص معلمة الروضة وعالقتها باكتساب الطفل للخبدرات، (2009) داود سليم, امل.-

 .266، ص31ب داد، الع ددالتربوية والنفسية، 
مركــز دراســات االســرة، االطفددال فددي تقددديم االرشدداد للطفددل، صددالح الطدداهر. امنددة، دور معلمددات ريددا  -

 409 السودان، ص

ـــوم االنســـانية ، التربيدددة والتعلددديم فدددي ريدددا  االطفدددال، (2017) طدددالح مخطددداري، نصددديرة.- ـــة العل مجل
, التعددرف )2018(عبددد الرضددا الددذهبي، دالل جاسددم. -، 409، ص31تيددزي وزو، ال عددددواالجتماعيــة، 

مجلـــة الفنـــون واالدب ا  وادارتهددا للصدددف مددن وجهدددة نظدددر مددديرة الروضدددة, علددى خصدددائص معلمددة الريددد
 .298-297,ص 31ب داد, العددوعلوم االنسانيات واالجتماع. 

مجلــــة . مفهددددوم االحتياجددددات التدريبيددددة واسدددداليب تحديدددددها فددددي المنظمددددات، )2018(عطددددابي، عصددددام.  -
 .845ص ,35ورقلة, العدد الباحث في العلوم االنسانية واالجتماعية. 

(. االحتياجددات التدريبيدة لمعلمددي المدددارس االبتدائيددة الدامجددة فددي 2019علدي المكدداوي، إسددماعيل خالددد.  -
.333مصدددددددددددددددددددددددددر. المجلدددددددددددددددددددددددددة التربويدددددددددددددددددددددددددة. مصدددددددددددددددددددددددددر. العددددددددددددددددددددددددددد الثدددددددددددددددددددددددددامن والسدددددددددددددددددددددددددتون. ص 
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 المقياس:        

 :األخوا  الفاضال  المعلما  رياض األطفال

  :بعد التحية

الحتياجا  التدريبية لمعلماا  ريااض األطفاال ماي ةديناة بار  ( ايقوم الباحث بإجراء دراسة علمية بعنوان

وذلك بتعبئة هاه  االساتبانة بفادح يحدياد االحتياجاا  التدريبياة والتعاون، وعليه نأةل المساعدة  بوعريريج

راجيااا التمارم بابجاباة علاات مقارا  هااه  االساتبانة بد ااة المختلفاة، لمعلماا  ريااض األطفااال ةاو ال واناا  

وةوضوعية بما يعمس حقيقة ةو فمو علما إن البيانا  الواردة مي هه  االستبانة يساتخدم ألراراض البحاث 

 ها بابضامة إلت ابشارة إلت شخصمم المريم العلمي مقط ه

 شاكرا لمل حسو يعاونمم 

 : الباحثا 

 بع    نب لة.                                                               -

 كبط ة خطلة.                                                                 -
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مي الممان المناس  ليعمس ةستوى الحاجة لتدري  ةعلما  رياض األطفال مي (x)أرجو وضع إشارة 

 :المحتوى أو الموضوع المشار إليه

ةوامق  االحتيا  التدريبــــــــــــــــــــــــي الر م

 بشدة
رير  ةحايد ةوامق

 ةوامق
رير 

ةوامق 

 بشدة

 

      يقوم بوضع الخطوا  الرئيسية للدرس 1

      يقوم بصيارة األهداح المعرمية للدرس سلوكيا  2

      يقوم بصيارة األهداح المفارية سلوكيا  3

      يقوم بصيارة األهداح الوجدانية  4

      يقسم الدرس إلت أممار  األساسية  5

      يوزع ةحتوى الدرس علت الحصة الدراسية 6

      يحديد التدريبا  المناسبة للدرس 7

      يحدد األنشطة المناسبة للدرس  8

      ينفه األنشطة الصفية  9

      يقوم بتعليم األطفال  واعد المتابة  10

      يقوم بمتابة خطة الدرس اليوةية بطريقة سليمة  11

      يقوم بإجراء عملية التقويم مي نفاية الدرس  12

      الوسائل التعليميةيستفيد ةو البيئة المحيطة مي إنتا   13

 

      يقوم بإعداد التفيئة المناسبة للدرس  14

      يقوم بتوجيه األسئلة الشفوية مي الحصة  15

      يعمل علت ربط ةعلوةا  الدرس السابق بالدرس ال ديد  16

      يطبيق الطرائق الحديثة مي ينفيه الدرس 17

      ينفيه الدرس بطريقة االكتشاح  18

      ينفيه الدرس بالطريقة التعاونية 19

      ينفه الدرس بالرسوم 20

      يعمل علت يوظيف اللع  لتنفيه الدرس  21
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      يراعي الفروق الفردية بيو األطفال  22

      يعالج أخطاء األطفال بطريقة سليمة 23

      يعمل علت ينشيط أممار األطفال  24

      يعمل علت ينمية األطفال الموهوبيو  25

      يعمل علت ينشيط أطفال الضعاح  26

يعمل علت يقويم األطفال بعد ان از كل هدح ةو أهداح  27

 الدرس 
     

      يعمل علت يقويم مي نفاية الحصة الدراسية 28

ةو أممار  يعمل علت يقويم األطفال لمعرمة ةا بقي لديفم 29

 الدرس السابق 
     

 

      يقوم علت حل ةشمال  األطفال  30

      يعمل علت يعديل السلوك رير المرروب ميه 31

يعمل علت اكتشاح خصائص األطفال ةو خالل ةالحظة  32

 السلوك 
     

      يستطيع إدارة المو ف التعليمي  33

      ي يد أسالي  حل المشمال  الصفية 34

      يعمل علت يدري  األطفال أسالي  التواصل االجتماعي  35

      ي يد أسالي  يقويم األطفال  36

      ي يد بناء االختبارا  المناسبة لعمر الطفل  37

      يعمل علت ينمية ةيول األطفال وةواهبفم  38

      يعمل علت ةراعاة الفروق الفردية بيو األطفال  39

      يعمل علت ينمية المفارا  اببداعية عند األطفال  40

 

      يسعت لتواصل بيو المعلم وأولياء األةور 41

      يتواصل ةع أولياء األةور بأسلوب جيد 42

      ي يد طرق االيصال بأولياء األةور  43

      يطلع علت الموا ف التي يستدعي أولياء األةور  44
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      علت استقبال أولياء األةور مي الصف  يعمل 45

      يتقبل أولياء األةور علت اختالح طبائعفم 46

      يشارك أولياء األةور مي يقويم أطفالفم  47

      يتعاون ةع أولياء األةور لحل ةشمال  األطفال  48

 
 (: أداة الدراسة في صورتها األولية.21الملحق رقم )

 المقياس: 

 األخوات الفاضالت المعلمات ريا  األطفال:

  بعد التحية:

 االحتياجات التدريبية لمعلمات ريا  األطفال في مدينة بري بعنوان يقوم الباحث بإجراء دراسة علمية 

وذلك بتعبئة هذه االستبانة بهدف تحديد االحتياجات التدريبية  والتعاون،بوعريريد( وعليه نأمل المساعدة 

راجيا التكرم باإلجابة على فقرات هذه االستبانة بدقة  المختلفة،  األطفال من الجوانب لمعلمات ريا

وموضوعية بما يعكس حقيقة موقفكن علما إن البيانات الواردة في هذه االستبانة تستخدم ألغرا  البحث 

 العلمي فقط هذا باإلضافة إلى اإلشارة إلى شخصكم الكريم 

 شاكرا لكل حسن تعاونكم 

 حثات: البا

 كبوية خولة

 بعزيز نبيلة
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مي الممان المناس  ليعمس ةستوى الحاجة لتدري  ةعلما  رياض األطفال مي (x)أرجو وضع إشارة 

 :المحتوى أو الموضوع المشار إليه

ةوامق  االحتيا  التدريبــــــــــــــــــــــــي الر م

 بشدة
رير  ةحايد ةوامق

 ةوامق
رير 

ةوامق 

 بشدة

 يقويم األداء الخاص يخطيط الدرس    المحـــــــــــــــــور األول:

      يقوم بوضع الخطوا  الرئيسية للدرس 1

      يقوم بصيارة األهداح المعرمية للدرس سلوكيا  2

      يقوم بصيارة األهداح المفارية سلوكيا  3

      يقوم بصيارة األهداح الوجدانية  4

      يقسم الدرس إلت أممار  األساسية  5

      يوزع ةحتوى الدرس علت الحصة الدراسية 6

      يحديد التدريبا  المناسبة للدرس 7

      يحدد األنشطة المناسبة للدرس  8

      ينفه األنشطة الصفية  9

      يقوم بتعليم األطفال  واعد المتابة  10

      يقوم بمتابة خطة الدرس اليوةية بطريقة سليمة  11

      يقوم بإجراء عملية التقويم مي نفاية الدرس  12

      يستفيد ةو البيئة المحيطة مي إنتا  الوسائل التعليمية 13

 يقويم األداء الخاص بم ال ينفيه الدرس المحــــــــــــــور الثــــــــــــاني:

      يقوم بإعداد التفيئة المناسبة للدرس  14

      يقوم بتوجيه األسئلة الشفوية مي الحصة  15

      يعمل علت ربط ةعلوةا  الدرس السابق بالدرس ال ديد  16

      يطبيق الطرائق الحديثة مي ينفيه الدرس 17

      ينفيه الدرس بطريقة االكتشاح  18

      التعاونيةينفيه الدرس بالطريقة  19

      ينفه الدرس بالرسوم 20

      يعمل علت يوظيف اللع  لتنفيه الدرس  21
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      يراعي الفروق الفردية بيو األطفال  22

      يعالج أخطاء األطفال بطريقة سليمة 23

      يعمل علت ينشيط أممار األطفال  24

      يعمل علت ينمية األطفال الموهوبيو  25

      يعمل علت ينشيط أطفال الضعاح  26

يعمل علت يقويم األطفال بعد ان از كل هدح ةو أهداح  27

 الدرس 
     

      يعمل علت يقويم مي نفاية الحصة الدراسية 28

يعمل علت يقويم األطفال لمعرمة ةا بقي لديفم ةو أممار  29

 الدرس السابق 
     

 يقويم األداء الخاص بالم ال إدارة الصفالثـــــــــالث:  المحــــــــــور

      يقوم علت حل ةشمال  األطفال  30

      يعمل علت يعديل السلوك رير المرروب ميه 31

يعمل علت اكتشاح خصائص األطفال ةو خالل ةالحظة  32

 السلوك 
     

      يستطيع إدارة المو ف التعليمي  33

      حل المشمال  الصفيةي يد أسالي   34

      يعمل علت يدري  األطفال أسالي  التواصل االجتماعي  35

      ي يد أسالي  يقويم األطفال  36

      ي يد بناء االختبارا  المناسبة لعمر الطفل  37

      يعمل علت ينمية ةيول األطفال وةواهبفم  38

      يعمل علت ةراعاة الفروق الفردية بيو األطفال  39

      يعمل علت ينمية المفارا  اببداعية عند األطفال  40

 يقويم األداء الخاص بااليصال بأولياء األةورالمحـــــــور الرابـــــــع: 

      يسعت لتواصل بيو المعلم وأولياء األةور 41

      بأسلوب جيديتواصل ةع أولياء األةور  42

      ي يد طرق االيصال بأولياء األةور  43

      يطلع علت الموا ف التي يستدعي أولياء األةور  44
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      يعمل علت استقبال أولياء األةور مي الصف  45

      يتقبل أولياء األةور علت اختالح طبائعفم 46

      يشارك أولياء األةور مي يقويم أطفالفم  47

      يتعاون ةع أولياء األةور لحل ةشمال  األطفال  48

 

 (: أداة الدراسة في صورتها النهائية.22الملحق رقم )

 المقياس        

 األخوات الفاضالت المعلمات ريا  األطفال:

  بعد التحية:
مدينة بري  يقوم الباحث بإجراء دراسة علمية بعنوان  االحتياجات التدريبية لمعلمات ريا  األطفال في

بوعريريد( وعليه نأمل المساعدة والتعاون، وذلك بتعبئة هذه االستبانة بهدف تحديد االحتياجات التدريبية 
لمعلمات ريا  األطفال من الجوانب المختلفة، راجيا التكرم باإلجابة على فقرات هذه االستبانة بدقة 

ة في هذه االستبانة تستخدم ألغرا  البحث وموضوعية بما يعكس حقيقة موقفكن علما إن البيانات الوارد
 العلمي فقط هذا باإلضافة إلى اإلشارة إلى شخصكم الكريم 

 شاكرا لكل حسن تعاونكم 

 الباحثات: 

 بعزيز نبيلة.-

 كبوية خولة.-
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الممان المناس  ليعمس ةستوى الحاجة لتدري  ةعلما  رياض األطفال مي  مي( x)أرجو وضع إشارة 

 :الموضوع المشار إليه المحتوى أو

ةوامق  االحتيا  التدريبــــــــــــــــــــــــي الر م

 بشدة
رير  ةحايد ةوامق

 ةوامق
رير 

ةوامق 

 بشدة

 

      يقوم بوضع الخطوا  الرئيسية للدرس 1

      يقوم بصيارة األهداح المعرمية للدرس سلوكيا  2

      يقوم بصيارة األهداح المفارية سلوكيا  3

      يقوم بصيارة األهداح الوجدانية  4

      يقسم الدرس إلت أممار  األساسية  5

      يوزع ةحتوى الدرس علت الحصة الدراسية 6

      يحديد التدريبا  المناسبة للدرس 7

      يحدد األنشطة المناسبة للدرس  8

      ينفه األنشطة الصفية  9

      بتعليم األطفال  واعد المتابة  يقوم 10

      يقوم بمتابة خطة الدرس اليوةية بطريقة سليمة  11

      يقوم بإجراء عملية التقويم مي نفاية الدرس  12

      يستفيد ةو البيئة المحيطة مي إنتا  الوسائل التعليمية 13

 

      يقوم بإعداد التفيئة المناسبة للدرس  14

      يقوم بتوجيه األسئلة الشفوية مي الحصة  15

      يعمل علت ربط ةعلوةا  الدرس السابق بالدرس ال ديد  16

      يطبيق الطرائق الحديثة مي ينفيه الدرس 17

      ينفيه الدرس بطريقة االكتشاح  18

      ينفيه الدرس بالطريقة التعاونية 19

      ينفه الدرس بالرسوم 20

      يعمل علت يوظيف اللع  لتنفيه الدرس  21
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      يراعي الفروق الفردية بيو األطفال  22

      يعالج أخطاء األطفال بطريقة سليمة 23

      يعمل علت ينشيط أممار األطفال  24

      يعمل علت ينمية األطفال الموهوبيو  25

      يعمل علت ينشيط أطفال الضعاح  26

يعمل علت يقويم األطفال بعد ان از كل هدح ةو أهداح  27

 الدرس 
     

      يعمل علت يقويم مي نفاية الحصة الدراسية 28

يعمل علت يقويم األطفال لمعرمة ةا بقي لديفم ةو أممار  29

 الدرس السابق 
     

 

      يقوم علت حل ةشمال  األطفال  30

      المرروب ميه يعمل علت يعديل السلوك رير 31

يعمل علت اكتشاح خصائص األطفال ةو خالل ةالحظة  32

 السلوك 
     

      يستطيع إدارة المو ف التعليمي  33

      ي يد أسالي  حل المشمال  الصفية 34

      يعمل علت يدري  األطفال أسالي  التواصل االجتماعي  35

      ي يد أسالي  يقويم األطفال  36

      ي يد بناء االختبارا  المناسبة لعمر الطفل  37

      يعمل علت ينمية ةيول األطفال وةواهبفم  38

      يعمل علت ةراعاة الفروق الفردية بيو األطفال  39

      يعمل علت ينمية المفارا  اببداعية عند األطفال  40

 

      يسعت لتواصل بيو المعلم وأولياء األةور 41

      يتواصل ةع أولياء األةور بأسلوب جيد 42

      ي يد طرق االيصال بأولياء األةور  43

      يطلع علت الموا ف التي يستدعي أولياء األةور  44
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      يعمل علت استقبال أولياء األةور مي الصف  45

      يتقبل أولياء األةور علت اختالح طبائعفم 46

      يشارك أولياء األةور مي يقويم أطفالفم  47

      يتعاون ةع أولياء األةور لحل ةشمال  األطفال  48

 

 

 (: الترخيص بإجراء الدراسة.24الملحق رقم )

 (.SPSS(: مخرجات برنامج )25الملحق رقم )

 الجنس

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 91,7 91,7 91,7 22 أنثى 

 100,0 8,3 8,3 2 ذك 

Total 24 100,0 100,0  
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 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 70,8 70,8 70,8 17 غ   وس طج 

 100,0 29,2 29,2 7 وس طج

Total 24 100,0 100,0  
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 (:SPSSمخرجات برنامج ) . نتائج الفرضية األولى حسب1.5

Statistiques sur échantillon uniques 01الفرضية    

 N Moyenne Ecart type 

Moyenne erreur 

standard 

1م  24 4,1667 ,26421 ,05393 

2م  24 4,2813 ,26452 ,05400 

3م  24 4,0492 ,43390 ,08857 

4م  24 3,7188 ,59235 ,12091 

 04920, 24104, 4,1033 24 م

Test sur échantillon unique 

 

Valeur de test = 3 

T ddl Sig. (bilatéral) 

Différence 

moyenne 

Intervalle de confiance de la 

différence à 95 % 

Inférieur Supérieur 
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1م  21,633 23 ,000 1,16667 1,0551 1,2782 

2م  23,729 23 ,000 1,28125 1,1696 1,3929 

3م  11,846 23 ,000 1,04924 ,8660 1,2325 

4م  5,944 23 ,000 ,71875 ,4686 ,9689 

 1,2051 1,0015 1,10330 000, 23 22,423 م

 

 (:SPSS. نتائج الفرضية الثانية حسب مخرجات برنامج )2.5

Statistiques de groupe 02الفرضية     

 
 N Moyenne Ecart type ال نس

Moyenne erreur 

standard 

1بعت  75859, 3,55811 54,2273 22 أنثى 

 1,50000 2,12132 53,5000 2 ذك 

2بعت  94371, 4,42641 68,4545 22 أنثى 

 00000, 00000, 69,0000 2 ذك 

3بعت  1,04069 4,88127 44,2727 22 أنثى 

 1,50000 2,12132 47,5000 2 ذك 

4بعت  1,05557 4,95106 29,6818 22 أنثى 

 50000, 70711, 30,5000 2 ذك 

 2,55972 12,00613 196,6364 22 أنثى ح    

 3,50000 4,94975 200,5000 2 ذك 

 

 

Test des échantillons indépendants 

 

Test de Levene sur l'égalité des 

variances 

Test t pour égalité des 

moyennes 

F Sig. t ddl 

1بعت  Hypothèse de variances 

égales 
,494 ,489 ,281 22 
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Hypothèse de variances 

inégales 
  ,433 1,572 

2بعت  Hypothèse de variances 

égales 
4,565 ,044 -,171 22 

Hypothèse de variances 

inégales 
  -,578 21,000 

3بعت  Hypothèse de variances 

égales 
,879 ,359 -,912 22 

Hypothèse de variances 

inégales 
  -1,768 2,170 

4بعت  Hypothèse de variances 

égales 
1,658 ,211 -,229 22 

Hypothèse de variances 

inégales 
  -,700 15,303 

 Hypothèse de variances ح    

égales 
2,956 ,100 -,444 22 

Hypothèse de variances 

inégales 
  -,891 2,324 

 

Test des échantillons indépendants 

 

Test t pour égalité des moyennes 

Sig. (bilatéral) 

Différence 

moyenne 

Différence 

erreur standard 

Intervalle de 

confiance de la 

différence à 95 

% 

Inférieur 

1بعت  Hypothèse de variances 

égales 
,781 ,72727 2,58906 -4,64211 

Hypothèse de variances 

inégales 
,717 ,72727 1,68091 -8,76198 

2بعت  Hypothèse de variances 

égales 
,866 -,54545 3,19396 -7,16931 

Hypothèse de variances 

inégales 
,569 -,54545 ,94371 -2,50801 
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3بعت  Hypothèse de variances 

égales 
,372 -3,22727 3,53798 -10,56459 

Hypothèse de variances 

inégales 
,209 -3,22727 1,82566 -10,51993 

4بعت  Hypothèse de variances 

égales 
,821 -,81818 3,57426 -8,23075 

Hypothèse de variances 

inégales 
,494 -,81818 1,16800 -3,30343 

 Hypothèse de variances ح    

égales 
,661 -3,86364 8,69823 -21,90267 

Hypothèse de variances 

inégales 
,455 -3,86364 4,33614 -20,23595 

 

 

 

 (:SPSS. نتائج الفرضية الثالثة حسب مخرجات برنامج )3.5

 
 N Moyenne Ecart type الح لة

Moyenne erreur 

standard 

1بعت  68030, 2,80493 55,3529 17 غ   وس طج 

 1,22890 3,25137 51,2857 7 وس طج

2بعت  46782, 1,92888 70,7059 17 غ   وس طج 

 1,28041 3,38765 63,1429 7 وس طج

3بعت  1,28051 5,27968 45,0000 17 غ   وس طج 

 1,25085 3,30944 43,4286 7 وس طج

4بعت  1,11629 4,60259 29,0588 17 غ   وس طج 

 1,88802 4,99524 31,4286 7 وس طج

وس طج غ   ح      17 200,1176 9,87346 2,39467 

 4,72438 12,49952 189,2857 7 وس طج
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Test des échantillons indépendants 

 

Test de Levene sur l'égalité des 

variances 

Test t pour égalité des 

moyennes 

F Sig. t Ddl 

1بعت  Hypothèse de variances 

égales 
,150 ,702 3,087 22 

Hypothèse de variances 

inégales 
  2,896 9,892 

2بعت  Hypothèse de variances 

égales 
2,312 ,143 6,971 22 

Hypothèse de variances 

inégales 
  5,548 7,658 

3بعت  Hypothèse de variances 

égales 
1,158 ,294 ,726 22 

Hypothèse de variances 

inégales 
  ,878 17,824 

4بعت  Hypothèse de variances 

égales 
,037 ,849 -1,120 22 

Hypothèse de variances 

inégales 
  -1,080 10,449 

 Hypothèse de variances ح    

égales 
,014 ,906 2,264 22 

Hypothèse de variances 

inégales 
  2,045 9,250 

 

Test des échantillons indépendants 

 

Test t pour égalité des moyennes 

Sig. (bilatéral) 

Différence 

moyenne 

Différence 

erreur standard 

Intervalle de 

confiance de la 

différence à 95 

% 

Inférieur 



 

 81 

1بعت  Hypothèse de variances 

égales 
,005 4,06723 1,31737 1,33516 

Hypothèse de variances 

inégales 
,016 4,06723 1,40464 ,93288 

2بعت  Hypothèse de variances 

égales 
,000 7,56303 1,08488 5,31313 

Hypothèse de variances 

inégales 
,001 7,56303 1,36320 4,39485 

3بعت  Hypothèse de variances 

égales 
,476 1,57143 2,16588 -2,92033 

Hypothèse de variances 

inégales 
,392 1,57143 1,79006 -2,19201 

4بعت  Hypothèse de variances 

égales 
,275 -2,36975 2,11652 -6,75914 

Hypothèse de variances 

inégales 
,304 -2,36975 2,19334 -7,22848 

 Hypothèse de variances ح    

égales 
,034 10,83193 4,78461 ,90925 

Hypothèse de variances 

inégales 
,070 10,83193 5,29662 -1,10064 
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