







  
 
 
 
 
 
 
 































 التدريبية ملشرفات الصفوف املبكرة يف منطقة الرياض        االحتياجاترف على    التع  الدراسة  هذه   استهدفت      
  .االحتياجاتمن وجهة نظرهن؛ومن مث تصميم برنامج تدرييب مقترح هلن وفق تلك 

استخدمت الباحثة املنهج الوصفي معتمدة على االستبانة اليت مت تطبيقهـا علـى                  ولتحقيق أهداف الدراسة    
     .مشرفة)١٢٥(مشرفة استجاب منهن)١٣٢(املبكرة يف منطقة الرياض والبالغ عددهنمجيع مشرفات الصفوف 

, معامل ارتبـاط بريسـون    , املتوسط احلسايب ,النسب املئوية ,التكرارات:  مت استخدام  لتحليل نتائج الدراسة    و
 .  )ت(،حتليل التباين واختبار معامل ألفا كرونباخ

 : الدراسةمن أهم نتائج       و
) املعارف،املهـارات ،االجتاهـات   ( مشرفات الصفوف املبكرة يف منطقة الرياض إىل التدريب علـى            حتتاج .١

املطلوبة للقيام مبهام عملهن بدرجة متوسطة حيث كانت درجة احلاجة للتـدريب علـى مجيـع جمـاالت                  
 ).٠,٧٧(عياري امل درجات واإلحنراف ٤من أصل ) ٣,٠٢(الدراسة

 الـيت تضـمنها جمـال    االحتياجات منطقة الرياض إىل التدريب على مجيع  حتتاج مشرفات الصفوف املبكرة يف     .٢
) ٣,١٣( بدرجة كبرية ومتوسطة،وقد بلغ املتوسط العام للمجـال        احتياجا تدريبيا ) ٤٧(املعارف والبالغ عددها  

 ). ٣,٥٥-٢,٥٩(وتراوح املتوسط احلسايب للعبارات الواردة فيه بني ) ٠,٧٤(راف املعياريواالحن
 : يف جمال املعارف مرتبة تنازليا حسب أعلى متوسط حسايب هلا الحتياجاتامن أهم 

 .                                     هات احلديثة يف اإلشراف التربويمعرفة  االجتا -
              .علومات يف التطوير املهيناستخدامات احلاسب اآليل وشبكة امل -
                                                  .أساليب التدريب احلديثة -
    .ديثة يف التقومي التربوياالجتاهات احل -
 اليت تضمنها جمـال     االحتياجاتحتتاج مشرفات الصفوف املبكرة يف منطقة الرياض إىل التدريب على مجيع             .٣

) ٣,١٠(ملتوسط احلسـايب للمجـال     بدرجة كبرية ومتوسطة، وبلغ ا     احتياجا  )٤٦(املهارات والبالغ عددها  
 ).٣,٤٤ - ٢,٧٧(اجات الواردة فيه بنيتيح،وترواح املتوسط احلسايب لال)٠,٨١(حنراف املعياريواال

 : يف جمال املهارات مرتبة تنازليا حسب أعلى متوسط حسايب هلااالحتياجات و من أهم 
 ...).التقومي الذايت،التقومي بالبورتفوليو(استخدام االجتاهات احلديثة يف التقومي -
 .             لربامج التدريبية املختلفةاتصميم  -
 .                ات معلمات الصفوف املبكرةتوظيف أساليب إشرافية متكاملة يف اخلطة اإلشرافية؛لتنمية مهار -
 . تكشف عن قدرات التلميذاتتطبيق بعض املقاييس واالختبارات اليت -
احتياجـا  )٣١(من أصـل    احتياجا  ) ٣٠(يب على حتتاج مشرفات الصفوف املبكرة يف منطقة الرياض إىل التدر         .٤

املتوسـط  ،وبلغ  )٣,١١-٢,٥٤(تضمنها جمال االجتاهات بدرجة متوسطة،حيث تراوح متوسطها احلسايب بني          
 للتدريب بدرجة احتياج واحد منها جاء يف مدى االحتياج      ،)١,٠٥(حنراف املعياري واال)٢,٧٨(احلسايب للمجال 

تنمية اجتاهي حنو اختيار املعلمة املناسبة لتـدريس الصـفوف          :" وهو)٢,٤٥(يث بلغ متوسطه احلسايب     قليلة ح 



 التدريبية ملشرفات الصفوف املبكرة يف جمال االجتاهات مرتبة حسـب أعلـى             االحتياجاتومن أهم    ".املبكرة
 : متوسط حسايب هلا ما يلي

 .لميذات الصفوف املبكرةاالهتمام بالتعرف على مؤشرات صعوبات التعلم لدى ت -
 . يف التعامل مع ضغوط العملرص على تطبيق األساليب العلميةاحل -
 .ت معلمات الصفوف املبكرةإقامة الربامج التدريبية لتنمية مهارا -
 . تطوير العملية التعليميةاالستفادة من نتائج التقومي يف -
ـ       احتياجدرجة   .٥ ة مبجـاالت   مشرفات الصفوف املبكرة  للتدريب على املعارف واملهارات واالجتاهات املتعلق

 : عملهن مرتبة  تنازليا حسب أعلى متوسط  هي كالتايل 
، )٣,٠٢( اإلشراف والتخطيط  )  ٣,٠٥(، القيادة واختاذ القرار  )٣,١٣(، التدريب  )٣,١٥(التقومي         
،التنظيم ) ٢,٩٥(، االتصــال )٢,٩٩  (املبكرة، العملية التدريسية يف الصفوف )٣,٠١(البحث  والتطوير

 ).  ٢,٨٩(لتفويضوا
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني آراء مشرفات الصفوف املبكرة يف منطقة الرياض حول حتديـد أهـم                    .٦

 التدريبية هلن يف جمال املعارف واملهارات واالجتاهات باختالف املؤهل العلمي،التخصص األكادميي            االحتياجات
 .اخلدمة  يف اإلشراف التربوي،الدعم اإلداريسنوات وات اخلدمة يف العمل التربوي بشكل عام، ،سن

 التدريبية يف مجيـع حمـاور    حتديد مشرفات الصفوف املبكرة الحتياجانتوجد  فروق ذات داللة إحصائية بني   . ٧
دالة إحصـائيا  ) ف(وفقا ملتغري عدد الربامج التدريبية،حيث كانت قيمة      ) املعارف ، املهارات ،االجتاهات     (الدراسة  

 جدوى التـدريب يف جمـال       وكذلك وفقا ملتغري  .حل الاليت التحقن بربامج تدريبية    لصا) ٠,٠١(ى الداللة   عند مستو 
ذات داللة إحصـائية عنـد   ) ت(لصاحل اموعة اليت ترى أن جدوى التدريب متوسطة حيث كانت قيمة      املعارف  

 ).٠,٠٥( مستوى الداللة
 :الصفوف املبكرة هي تصميم برنامج تدرييب ملشرفات مقترحات أفراد الدراسة اليت ميكن االستفادة منها يف .٨
 من أفراد الدراسة أن يقوم بالتدريب اخلرباء املختصون،%)٤١,٦(يقترح -
 .من أفراد الدراسة أن ينفذ الربنامج يف فترات قصرية غري متصلة% )٥٢(يقترح  -
 ).علماتزمن عودة امل(أن يتم تنفيذ الربنامج يف بدء العام الدراسي%) ٥٤,٤( ويقترح  -
 .من أفراد الدراسة أن ختتار املتدربة املسار التدرييب برغبتها%) ٥٧,٦(يقترح  -
 التدريبية ملشرفات الصفوف املبكرة يف جمال املعارف واملهارات واالجتاهات واليت كانـت             االحتياجاتيف ضوء    .٩

ترب إطارا مرجعيا متكـامال      إليها كبرية أو متوسطة مت وضع تصور مقترح للربنامج التدرييب ويع           الحتياجدرجة ا 
أهداف الربنامج،احملتوى،وتوصـيف مقـررات     : حتديد مايلي مت فيه   وحدات تدريبية مستقلة و   )٨(اشتمل على   

تنظيم التدريب، أساليب التقـومي، متويـل    ، أساليب التدريب، معينات التدريب،   ربنامج، املتدربات ،املدربون  ال
رة تـبين الربنـامج   ضرو: راسة بعدد من التوصيات منها    ختمت الد  و .ة حقيبة الربنامج التدريبي   مصمموالربنامج،

، فتح قنوات متعددة ملشـرفة الصـفوف         بعد تقوميه  املقترح من قبل إدارة التدريب التربوي والسرعة يف تطبيقه        
 .املبكرة لتنمية ذاا مهنيا وتربويا

 


