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 الهمخص
ال عػٌرؼ إلػى فامليػة برعػامج  ػدريب  مسػ عد إلػى ال فايػات فػ   طػكير هدفت الدراسة الحالية 

المعرفػػة كالمهػػارات المر بطػػة بالػػدمج لمعلمػػات طلبػػة ريػػاض انطفػػاؿ فػػ  انردف، ك  كعػػت ميعػػة 
معلمػػػة مػػػف معلمػػػات الاػػػفكؼ الدامجػػػة فػػػ  المػػػدارس ال ابعػػػة لمديريػػػة ال ربيػػػة  30الدراسػػػة مػػػف 

 ػػػػـ  كزيػػػػة العيعػػػػة بال سػػػػاكم ملػػػػى المجمػػػػكم يف الضػػػػابطة كال علػػػػيـ دا ػػػػؿ العااػػػػمة ممػػػػاف. كقػػػػد 
  بيعمػػػػا فػػػػ  المجمكمػػػػة 15كال جريبيػػػػة؛ حيػػػػث  ػػػػاف مػػػػدد المعلمػػػػات فػػػػ  المجمكمػػػػة الضػػػػابطة س

 ، كقػػػد أشػػػارت الع ػػػااج أعػػػه يكجػػػد فػػػركؽ ذات داللػػػة إحاػػػااية فػػػ  الدرجػػػة ال ليػػػة 15ال جريبيػػػة  س
لضػػابطة لاػػالح المجمكمػػة ال جريبيػػة  عػػزل لمقيػػاس المعرفػػة بػػيف أفػػراد المجمػػكم يف ال جريبيػػة كا

للبرعامج ال دريب  المس  دـ ف  الدراسة، بيعما يكجد فػركؽ ذات داللػة إحاػااية فػ  الدرجػة ال ليػة 
لمقيػػاس المهػػارات بػػيف أفػػراد المجمػػكم يف ال جريبيػػة كالضػػابطة لاػػالح المجمكمػػة ال جريبيػػة  عػػزل 

ت الباحرػة  ب طػكير بػرامج ل ػدريب المعلمػيف ملػى للبرعامج ال دريب  المسػ  دـ فػ  الدراسػة. كأكاػ
ال فايػػات مرػػؿ ا قػػاف اسػػ  داـ ال  عكلكجيػػا المسػػاعدة، باإلضػػافة إلػػى زيػػادة فػػرص ال ػػدريب المهعػػ  
المسػػ مر للمعلمػػيف بمرحلػػة ريػػاض انطفػػاؿ مػػة قيػػاس أرػػر ال ػػدريب ملػػى انطفػػاؿ دا ػػؿ الغرفػػة 

 الافية.
ABSTRACT 

The present study aimed at identifying the effectiveness of a training 

program based on competencies in developing the knowledge and skills related 

to inclusion  of kindergarten students in Jordan. The study sample consisted of 

30 teachers of the inclusion classes in the schools of the Directorate of 

Education and Private and Governmental Education in the capital Amman.The 

study sample consisted of 30 teachers who were equally distributed to the 

control and experimental groups where the control group was 15 and in the 

experimental group 15.The results indicated that there are statistically 

significant differences in the total score of cognitive level between the 

experimental and control groups in favor to experimental group which is 

attributed to the training program. As well as the resultresults indicated that 

there are statistically significant differences in the total score of teachers' skill 

between the experimental and control groups in favor to experimental group 

which is attributed to the training program. the researcher recommended 

developing a program that might train teachers on competencies such as 

mastery in using technology aids, in addition to increasing opportunities for 

continuing professional training for teachers in the kindergarten stage and 

measuring the impact of the training on children in the classroom. 
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 هقدهة:
شهد مجاؿ ال ربية ال ااة ف  ا كعة ان يرة العديد مف ال طكرات الملحكظة، كمف أهـ هذه 
ال طكرات د كؿ فلسفة الدمج الشامؿ ملى المجاؿ. ك  جه معظـ دكؿ العالـ ا ف بش ؿ جاد ل عفيذ 

مادة هي لة العظاـ  ال عليم  بما ي سؽ مة عجاح هذه الممارسة، ملى الرغـ مف أف الدمج الشامؿ كا 
ال رير مف الدكؿ بدأت باال جاه عحك ممارسة الدمج إال أعها ما زالت  اطدـ بال رير مف ال حديات 
كالمعكقات ال    حكؿ دكف  عفيذ عاجح،  كمف أهـ ال حديات ه   يهيؿ المعلميف مف الجاعب 

محكرم ف   عفيذ ممارسة الدمج الشامؿ، فالمكضكع لـ يعد يق ار  العظرم كالعمل  لما له مف دكر
عما  كسة ليشمؿ أيضان جمية العامليف بالقطاع ال ربكم  ملى العامليف ف  مجاؿ ال ربية ال ااة كا 

مادة هي لة اندكار بيف جمية المعلميف س  . Akalin & sucuoglu 2015العاـ، كا 
ممارسة الدمج الشامؿ، فإعه ي ر ب ملى ذلؾ معطقيان كللمعلـ الدكر الحاسـ ف  عجاح أك مدـ 

أهمية إمداد معلـ ال ربية ال ااة كالعامة قبؿ ال دمة، فيعبغ   كفير رؤية مش ر ة لممارسة الدمج 
عشاء برعامج م  امؿ، ك كفير فرص ال عليـ العاـ كال اص للعمؿ ال عاكع  ف  أعشطة  كفلسف ه، كا 

كفير أرضية كلغة مش ر ة لجمية المعلميف مبر مجمكمة مف ال دريب قبؿ ال دمة، كبال ال   
العمليات كالمسؤكليات كمجاالت ال برة للكاكؿ لهدؼ مش رؾ كهك  كفير ال عليـ الشامؿ للجمية 

 . Sharma, Loreman & Florin 2011ليس ملى أساس اج مام  فقط س
ف عقؿ ال دمة لذكم االح ياجات ال ااة مف عمكذج السحب س    عحك عمكذج Pull-outكا 

  ي كافؽ مة الدمج الشامؿ ف  دفعه للمشار ة ف  ال دريس كمكاجهة ال حدم Push - inالدفة س
الم مرؿ ف   كفير كسااؿ  عليمية م  لفة كطرؽ محمية  اياان دا ؿ الفاؿ الدراس  ف  ال عليـ 

 علـ ف  الكقت عفسه، كهذا ي طلب بيف يابح ال عليـ م مايزان حقان لي سعى لجمية الطالب ال العاـ،
 ما أف هذا ال مايز يم ف أف يفيد انطفاؿ العادييف بسبب ال كسة ف  الممارسات ال عليمية المقدمة 
مف قبؿ معلـ ال ربية ال ااة، كعمذجة السلكؾ الاف ، كأغلب االس را يجيات ال دريسية  ر ز ملى 

كالمع ج  كالعملية س  يؼ ي ـ  دريسه محاكر لل عديالت الم مايزة كه : المح كل سما يجرم  دريسه  
 ,Blum ,Grace 2015سال ر يب العقل  للفاؿ الدراس   س كالبياة س يؼ  ربت  علـ الطالب 

Wilson, megan & patish, .  
 ما  يشير الدراسات إلى المعلميف بحاجة مهارات ف  رالرة مجاالت أساسية مف أجؿ ال عليـ 

 الشامؿ الفعاؿ: 
معرفة المح كل كال عليـ سمرالن: معرفة،  اااص الطالب، ا  يار انهداؼ ال عليمية،  لبية  .1
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 االح ياجات الفردية لل  يؼ كذلؾ باس  داـ ال عليـ ال عاكع  . 
 إدارة بياة الاؼ كالسلكؾ س اميـ بياة الاؼ لمعة المش الت السلك ية .  .2
 ,Sharma(2011ات وشبه المهنٌٌن )القدرة على العمل بتعاون سواء مع اآلباء واألمه .3

Loreman & Florin, . 
فالدراسة الحالية  س  دـ برعامجان  دريبيان يع مد ملى أسس فلسفية كعظرية ل دريب المعلميف 
المس عد إلى ال فايات  يسلكب رايس  لل دريب، كذلؾ مف  الؿ  حديده المسبؽ لل فايات الكاجب 

لبرعامج ملى إ سابها ك عمي ها لدل المعلميف المشار يف ف   كفرها كال   مف المف رض أف يعمؿ ا
  C.B.T.Eك عد الحر ة ال   مرفت باسـ  ربية المعلـ القاامة ملى أساس ال فاية س البرعامج،

Competency-based teacher education  مف أبرز اال جاهات الحديرة ف  مملية إمداد
المعلـ ك يهيله ك دريبه، ك عد مف أبرز مالمح المس حدرات ال ربكية المعاارة كان رر شيكما كشعبية 
ف  انكساط ال ربكية المهعية إلمداد المعلـ، كقد ا سة االه ماـ بها ح ى أابحت سمة مميزة لمعظـ 

. كعظران لما 65   ص: 2003ف  معظـ الدكؿ الم طكرة الف الكم سبرامج إمداد المعلميف ك دريبهـ 
ل دريب المعلميف أرعاء ال دمة مف أهمية، فقد بذلت الجهكد ملى مس كل الدكؿ العامية كالم قدمة مف 

 أجؿ رفة مس كيات برامج ال دريب.
ي اؿ كقد أابح هعاؾ حاجة إلى  طكير برامج العمك المهع  لجمية ال كادر المدرسية بما 

ب طكير  فاي هـ المعرفية كالمهارية. فال طكير المهع  المس مر لل كادر يعد مف أهـ القيـ الالزمة 
ضافية إذ أف المعلميف يح اجكف لل عامؿ  ل عفيذ الدمج. كيعشي مف الدمج الشامؿ  حديات  ااة كا 

كضماف فعالي ه ال كل حقيؽ انهداؼ المرجكة مف الدمج  لديهـ. مة طلبة  كجد فركؽ  بيرة كم عكمة
  دريب المعلميف ك يهيلهـ. كيشمؿ اإلمداد: بد مف ال  طيط كاإلمداد له مسبقان،

 :هشكمة الدراسة وأسئمتها
إف معرفة المعلميف باالح ياجات ال ااة كالمهارات كاس را يجيات ال دريس ه  شركط 

انردع  ل عفيذ  جربة دمج انطفاؿ مسبقة ل عفيذ الدمج الشامؿ بعجاح، كعظران  ل كجه عظاـ ال عليـ 
ذكم االماقة ف  المدارس ال عليمية العامة كال ااة، ككضة برعامج ال عليـ القااـ ملى الدمج  يحد 
الععاار انساسية لل طة االس را يجية ل طكير ال عليـ بانردف  الؿ الف رة القادمة، إال أف  عفيذ 

دـ  كفر  كادر مؤهلة كمدربة بش ؿ ملم  كمعظـ لل عامؿ الدمج الشامؿ ما زاؿ بعيد المعاؿ كذلؾ لع
 مة ال عكع كا  الؼ القدرات ضمف الافكؼ العادية.

 & Alkhateeb, hadidi 2016كقد أشارت دراسة ال طيب كالحديدم كال طيب س
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alkhateeb  بيف هعالؾ  مس دراسات أشارت إلى الحكاجز كالعقبات للدمج أماـ انطفاؿ ذكم
اال جاهات  لعالـ العرب  ك شملت: ال سهيالت الفيزيااية ف  المدارس كالغرؼ الافية،االماقة ف  ا

محدكدية  طكير ك دريب المعلميف، فقر الدمـ بال دمات، قلة مشار ة الكالديف، كمدـ  السلبية،
كضكح السياسات، كمحدكدية  دريب المعلميف يؤدم غالبا إلى فشؿ الدمج ف   حقيؽ انهداؼ 
المرجكة  ااة بمرحلة رياض انطفاؿ،  ما أف أغلب الدراسات ال    عاكلت  طبيؽ الدمج  ف  

ه مف  الؿ الجاعب العظرم كاف قرت إلى الجكاعب ال طبيقية. كيحاكؿ هذا البحث انردف  حدرت مع
بعاء جسر ما بيف العظرية كال طبيؽ، مف هعا جاءت مبررات الدراسة الحالية ل قييـ فاملية برعامج 

طلبة رياض انطفاؿ ال    ع مد يس عد إلى ال فايات العظرية كال طبيقية لدل ميعة مف معلمات 
 .انردف الدمج ف 

 كف  ضكء ذلؾ يم ف اياغة مش لة الدراسة ف  السؤاؿ الرايس ال ال :
ها هدى فاعمية برناهج تدريبي هستند إلى الكفايات في تطوير الهعرفة والههارات الهرتبطة بالدهج 

 لهعمهات طمبة رياض األطفال في األردن؟
 كيعبرؽ مف هذا السؤاؿ انسالة الفرمية ال الية:

  ف  مس كل المعرفة α = 0.05ذات داللة إحاااية معد مس كل الداللة س هؿ  كجد فركؽ .1
بيف أفراد المجمكم يف ال جريبية كالضابطة  عزل إلى البرعامج ال دريب   قاس بالدرجة ال لية 

 ف  انداء ملى القياس البعدم؟
ات   ف  مس كل المهار α = 0.05هؿ  كجد فركؽ ذات داللة إحاااية معد مس كل الداللة س .2

بيف أفراد المجمكم يف ال جريبية كالضابطة  عزل إلى البرعامج ال دريب   قاس بالدرجة ال لية 
 ف  انداء ملى القياس البعدم؟

 :هدف الدراسة
معرفة كالمهارات المر بطة هدفت الدراسة الحالية ال حقؽ مف فاملية برعامج  دريب  ل طكير ال

 . لدل معلمات طلبة رياض انطفاؿ بالدمج
 :أهمية الدراسة

 س مد أهمية هذه الدراسة مف أهمية المكضكع الذم   عاكله، كهك  دريب المعلميف ملى  عفيذ 
 الدمج الشامؿ بعجاح مف العاحية العظرية كال طبيقية:

  كظيؼ البرعامج ال دريب  مكضكع الدمج الشامؿ كما يقدمه مف فرص ال علـ للجمية.  .1
إلقاء الضكء ملى  دريب المعلميف كدكره ف  االر قاء بيداء المعلـ مف  الؿ برعامج معظـ  .2
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 يس عد إلى اندلة كليست  جارب مشكااية. 
  ر ز ملى إشباع االح ياجات ال دريبية المس مدة مف الدراسات السابقة. .3

 تعريف هصطمحات الدراسة
لؾ البرامج ال    حدد أهدافا دقيقة ل دريب : كيقاد به  تدريب الهعمهين الهستند إلى الكفايات -

المعلميف ك حدد ال فايات المطلكبة بش ؿ كاضح رـ  لـز المعلميف بالمسؤكلية مف بلكغ هذه 
المس كيات، كي كف القاامكف ب دريبهـ مسؤكليف مف ال ي د مف  حقيؽ انهداؼ المحددة 

 . 2003سالف الكم، 
المحددة ف  البرامج ال دريب  الذم امم ه الباحرة كال   كيم ف  عريفه إجراايا بيعه انهداؼ 

 ملى المعلـ أف يم ل ها كأف ي كف قادران ملى أدااها.
: كيم ف  عريفها إجراايا بيعها الدرجة ال   يحاؿ مليها المعلـ ملى مقياس المعرفة الهعرفة -

 الذم  ـ بعاءه ك طبيقه ف  هذه الدراسة.
بيعها الدرجة ال   يحاؿ مليها  المعلـ ملى مقياس المهارات  كيم ف  عريفها إجراايا :الههارة -

 الذم  ـ بعاءه ك طبيقه ف  هذه الدراسة.
كيم ف  عريفها إجراايا بيعها مرحلة ما قبؿ المدرسة كال    سبؽ ال عليـ  رياض األطفال: -

  سعكات.6-3االب داا  ك س قبؿ انطفاؿ ضمف الفاة العمرية س
 دراسات سابقة
كهدفت لمعرفة ال فايات الرايسية للمعلميف ل عفيذ ال عليـ  Majoko  2019ماجك ك سدراسة 

مدرسة اب دااية دامجة ف  مقاطعة ميدالعدز ف  زيمبابكم، كأسفرت  24الدامج، ك  كعت العيعة مف 
ع ااج الدراسة بيف أهـ ال فايات انساسية المطلكبة للمعلميف ف  ال عليـ الدامج ه  ال شؼ كال قييـ، 

كيم ف لل دريب قبؿ ال دمة كأرعاء ال دمة أف  ، كاإلدارة الافية كالسلك ية، كال عاكف،كال عليـ الم مايز
 يسهؿ مملية  عفيذ ال عليـ الدامج بعجاح.

  هدفت إلى راد أهـ  االح ياجات ال دريبية لمعلمات رياض 2015س برغكث كدراسة
كسبؿ ال غلب مليها، االطفاؿ ف  فاكؿ الدمج، ك حديد معكقات الدمج ف  فاكؿ رياض انطفاؿ 

رـ كضة  اكر مق رح لبرامج  دريبية لمعلمات رياض انطفاؿ ف  فاكؿ الدمج ف  محافظة 
  معلمان كمعلمة، كأشارت الع ااج إلى حاجة المعلمات 81اإلس عدرية، ك  كعت ميعة الدراسة مف س

ـ،  ما  شفت الدراسة كال قديلل دريب ف  مجاؿ الش اية كانساليب كانعشطة كالكسااؿ ال  عكلكجية 
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فركؽ ف  االح ياجات ال دريبية لمعلمات رياض انطفاؿ الدامجة  عزل  لم غير المؤهؿ  كدجمف ك 
 كال برة.

هدفت ال عرؼ إلى معكقات الدمج الشامؿ لألطفاؿ   2018كدراسة الريس كالجميع  س
  كعت ميعة الاـ كضعاؼ السمة ف  مرحلة رياض انطفاؿ مف كجهة عظر معلما هـ، كقد 

  معلمة مف الرياض كجدة كالدماـ بالممل ة العربية السعكدية، كاسفرت الع ااج 84الدراسة مف س
مف كجكد فركؽ ذات داللة إحاااية بيف كجهات عظر المعلمات عحك  طبيؽ الدمج الشامؿ 
   عزل إلى م غيرات الدراسة، كأف المعكقات المر بطة بم غيرات الدراسة كال    عكؽ الدمج
الشامؿ لألطفاؿ الاـ كضعاؼ السمة ف  مرحة رياض انطفاؿ جاءت بدرجة  بيرة، حيث 
أظهرت كجكد فركؽ ذات داللة إحاااية ف  اس جابات أفراد العيعة كفقان لم غير ال  اص 
لاالح المعلمات، ككجكد فركؽ بيف معلم  مؤهالت ال ربية ال ااة كمعلم  مؤهالت ال عليـ 

 ؤهالت ال ربية ال ااة.العاـ لاالح أاحاب م
  Akalin,Demir, Sucuoglu, Bakkaloglu & Iscen 2014كدراسة أ ليف كي ركف س

معلميف ف  مقابالت معمقة كقد  ـ   4معلمة ف  مقابالت شبة معظمة كسمعلمان ك   40س مت مقابلة 
المعلميف ف   مدرسة ح كمية  ابعة لكزارة ال ربية كال عليـ، كأسفرت الع ااج بيف 14ا  يارهـ مف 

ك قييـ أداء انطفاؿ ذكم   ر يا بمرحلة ما قبؿ المدرسة يف قركف إلى  قديـ ال عليـ الفردم،
-50إلى ذلؾ ذ ر  باإلضافة ك عفيذ إدارة السلكؾ ف  الفاكؿ الدراسية، االح ياجات ال ااة،

كال عليـ % مف المعلميف أعهـ بحاجة لزيادة معرف هـ حكؿ  اااص ذكم االح ياجات ال ااة 58
 ما أف هعاؾ حاجة إلى مزيد مف المعرفة حكؿ ال اااص العمااية  الفردم كقضايا إدارة السلكؾ،

لهؤالء انطفاؿ كر زت االح ياجات أيضا ملى  طكير   ييؼ المعاهج الدراسية كال طة ال ربكية 
 الفردية كمعرفة  يفية ا  يار انهداؼ المعاسبة لمس كل  طكر الطفؿ.

  كضعت  اكرٌا مق رحٌا ل طكير عظاـ دمج انطفاؿ ذكم 2012كمكاد س دراسة معاكر
االح ياجات ال ااة بمرحلة رياض انطفاؿ بسكرية ف  ضكء  برة بعض الدكؿ سدراسة مقارعة  
ك ـ المقارعة بيف  جربة بعغالدش كعيباؿ  كقد  ـ كضة مالمح ال اكر المق رح ف  ضكء  برة 

االم بار إم اعيات سكريا كمشا ؿ الدمج فيها، كقد  مرلت أبرز دكل   المقارعة مة ان ذ بعيف 
مالمح ال اكر بالمد الت م ضمعة: انهداؼ للم علميف، المعلميف، المعهج، بياة الركضة، غرؼ 
العشاط، انسرة، المج مة المحل ،  ذلؾ العمليات م ضمعة اس  داـ اس را يجيات  ربكية فعالة 
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القاص، كااله ماـ بال عليـ الفردم كالجمام ، كالعمؿ ضمف  كم عكمة مرؿ لعب الدكر، كسرد
 مجمكمات غير م جاعسة كالم رجات ملى اعيد انطفاؿ كبياة الركضة كالمج مة. 

 ,Sucuogl, Bakkaloglu   2013دمير كا ليف س  اراسكك كبا لكك كدراسة ساجلك
Karasu, Demir & Aklin للمعلميف ف  مرحلة ما  كهدفت إلى ال حقؽ مف المعرفة كاال جاهات

  معلـ 30 يا، ك  كعت ميعة الدراسة مف سقبؿ المدرسة فيما ي علؽ بالممارسات الشاملة ف   ر 
رياض أطفاؿ لافكؼ دمج أطفاؿ ذكم إماقة مة أطفاؿ مادييف، كأسفرت الع ااج مف  حليؿ محدد 

إلضافة لذلؾ فقد كجدت للمعلكمات حكؿ ما يعرفه المعلمكف كما ال يعرفكعه مف الدمج الشامؿ، با
مكاقؼ المعلميف كا جاها هـ عحك الدمج ليست إيجابية أك سلبية، كبيعما ال  كجد مالقة ذات داللة 
إحاااية بيف مس كل المعرفة كاال جاهات للمعلميف، كأف المعلميف ليس لديهـ ال برة أك المعرفة 

الرك يف اليكم  أك  الؿ المراحؿ  الم علقة باس را يجيات ال دريس الطبيعية مرؿ دمج ال دريس ف 
 االع قالية ف  الاؼ ملى الرغـ مف أف ذلؾ يعزز لديهـ مهارة ال عميـ.

 ـ  قييـ االح ياجات ال دريبية للمعلميف  بالايف ف  مرحلة    hu 2010كدراسة  هكي س
معلمان  276كشارؾ بالدراسة المسحية  الطفكلة البا رة للعمؿ مة ذكم االماقة ف  الفاكؿ العادية،

للمقابالت، كأشارت ع ااج الدراسة إلى أف االح ياجات ال دريبية  باإلضافةركضة دامجة  12مف 
كمملية  عفيذ    كعت مف أربعة مس كيات فرمية، كأف أشد الحاجات لل دريب ه :  إدارة السلكؾ،

 كااؿ مة ا باء كانمهات كانسر، بيعما  كال كاس را يجيات الدمج الشامؿ،  طط ال عليـ الفردم،
كأف  أظهر المعلمكف م اكؼ مميقة حكؿ القضايا السلك ية ال   يم ف أف  عشي ف  البياة الدامجة،

انطفاؿ ذكم االح ياجات ال ااة قد يقكدكف إلى م امب مدـ ا بامهـ ال عليمات ك عطيؿ ا  ريف 
العديد مف المعلميف  الؿ مقابل هـ أهمية معرفة كذ ر  مف  الؿ الب اء كالر ض كعكبات الغضب،

االس را يجيات ال عليمية ال    عمؿ مف أجؿ دمج ذكم االماقة ف  انعشطة الافية العادية 
 كالرك يعية. 

درست اال  الفات بيف ا جاهات المعلميف ما  Secer  2010كف  دراسة  ر ية  لسي ر س
  معلمان، 66قبؿ المدرسة قبؿ كبعد دكرة  دريب المعلميف أرعاء ال دمة، ك  كعت العيعة معى س

كأظهرت الع ااج أف المعلميف  اعت مع قدا هـ غير إيجابية قبؿ الدكرة، كل عها أابحت إيجابية بعد 
الطالب بش ؿ جيد ف  الدمج الشامؿ  الح ياجاتاالس جابة  الدكرة، بيعما يع قد المعلمكف إذا لـ   ـ

فإعه ال يم ف االس فادة ملى المس كل الم كقة.  ما أف ا جاهات المعلميف  حسعت بش ؿ ملحكظ 
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كبال ال  م ست هذه الع ااج أهمية ال طكير المهع  ف   ش يؿ ا جاهات إيجابية عحك الدمج 
 ـ، أف ارهـ . سا جاهات المعلميف: مع قدا هـ، مشامره

  أفادت أف المعلميف Bruns & Mogharberran, 2009برعس كمغاربرف س بيعما دراسة
ال عٌرؼ إلى االس را يجيات المعاسبة ك قعيات ال د ؿ مف أجؿ  ف  مرحلة ما قبؿ المدرسة بحاجة إلى

 ال ربكية الفردية، حسيف ال فامؿ بيف انطفاؿ ف  الفاكؿ الدراسية الشاملة ك طكير ك قييـ ال طط 
 كالعمؿ مة انسر لكضة اس را يجيات سلك ية ل عليـ السلكؾ اإليجاب  ل ابح اإلدارة الافية فعالة.

  دراسة لل ي يد  Crane-mitchel & Hedge 2007بيعما أجرل  جراف م شيلكهيدج س
كم ملى أف المعلميف ف  مرحلة ما قبؿ المدرسة ال يفهمكف  اااص انطفاؿ الاغار مف ذ

االماقة كلـ ي ف لديهـ المعرفة ذات الالة ل لبية اح ياجات هؤالء الطالب، فالمعلمكف بحاجة إلى 
 ملى المهارات كال برات. كال ر يز مزيد مف ال دريب ملى الممارسات الشاملة،

 التعقيب عمى الدراسات السابقة:
ال ااة بمعلم  الدمج، ي بيف مف  الؿ مرض الدراسات السابقة إف بعضها  عاكؿ ال فايات 

كبعضها االح ياجات ال دريبية، كأ رل  قديـ مق رح أك  اكر لعظاـ الدمج أك ا جاهات المعلميف 
عحك الدمج، كقد اس فادت الباحرة مف الدراسات السابقة ف   اميـ برعامجها ال دريب  المس  دـ ف  

 سة  ما يل :هذه الدراسة، كف  ضكء ذلؾ  م عت الباحرة مف  حديد فركض الدرا
 فروض الدراسة:
اإلطار العظرم كع ااج الدراسات السابقة، كطبيعة ميعة الدراسة يم ف اياغة  ف  ضكء
 الفركض ال الية:

 كجد فركؽ دالة إحااايان بيف الم كسطات الحسابية لدل المعلمات ف  المجمكمة ال جريبية  -1
القياس البعدم ملى  كالم كسطات الحسابية لدل المعلمات ف  المجمكمة الضابطة ف 

 مقياس المعرفة، لاالح المعلمات ف  المجمكمة ال جريبية بعد  طبيؽ البرعامج. 
 كجد فركؽ دالة إحااايان بيف الم كسطات الحسابية لدل المعلمات ف  المجمكمة ال جريبية  -2

كالم كسطات الحسابية لدل المعلمات ف  المجمكمة الضابطة ف  القياس البعدم ملى 
 مهارات، لاالح المعلمات ف  المجمكمة ال جريبية بعد  طبيؽ البرعامج.مقياس ال
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 :إجراءات الدراسة
 منهج الدراسة: -1

ا بعت هذه الدراسة المعهج شبه ال جريب  للكقكؼ ملى فاملية برعامج  دريب  مس عد إلى 
 ف  انردف.ال فايات ف   طكير المعرفة كالمهارات المر بطة بالدمج لمعلمات طلبة رياض انطفاؿ 

 
 مجتمع الدراسة:  -2

  كف مج مة الدراسة مف جمية معلمات طلبة رياض انطفاؿ ال    ع مد الدمج ف  انردف، 
 .2018/2019  معلمة ف  العاـ الدراس  345كالبالغ مددهف س

 عينة الدراسة: -3

المع ظمة مف   معلمة، فقد  ـ ا  يار العيعة بالطريقة العشكااية 30  كعت ميعة الدراسة مف س
 معلمات الافكؼ الدامجة ف  الركضات ال ابعة لمديرية ال ربية كال عليـ  دا ؿ العاامة مماف.

 أدوات الدراسة -4

ل حقيؽ أهداؼ الدراسة الم مرلة ف  البرعامج ال دريب  المس عد إلى ال فايات ف   طكير 
 انردف. قامت الباحرة بإمدادالمعرفة كالمهارات المر بطة بالدمج لمعلمات طلبة رياض انطفاؿ ف  

 اندكات ال الية:
:  ـ  طكير أداة  قيس المعرفة ال ااة بانطفاؿ ذكم االماقة ك ااااهـ األداة األولى

 لدل المعلميف ف  الافكؼ الدامجة كفؽ ال طكات اال ية:
لمعرفػػػة ال ااػػػة بانطفػػػاؿ ذكم االماقػػػة ك ااااػػػهـ لػػػدل بامراجعػػػة اندب السػػػابؽ الم علقػػػة  -

 .معلميف ف  الافكؼ الدامجةال
لمعرفػػػة ال ااػػػة بانطفػػػاؿ ذكم االماقػػػة ك ااااػػػهـ لػػػدل المعلمػػػيف فػػػ  الاػػػفكؼ ا  عريػػػؼ -

إجراايػػان، ل  كافػػؽ كأهػػداؼ الدراسػػية الحاليػػة، ك كزيعهػػا ملػػى سػػبعة مجػػاالت، مكزمػػة  الدامجػػة
   فقرة.31ملى س

  فقػػرة ملػػى شػػ ؿ مبػػارات، كجميعهػػا يجػػاب 31 مػػت اػػياغة فقػػرات المقيػػاس البػػالغ مػػددها س -
مليها بعاءن ملى سػلـ ال قػدير سبدرجػة  بيػرة، بدرجػة م كسػطة، بدرجػة ضػعيفة، بدرجػة ضػعيفة 

 جدان  كفقان للمجاالت السبعة. 
 ك ـ إمداد المقياس باكر ه انكلية. -
  مح مػػػػيف م  اػػػػيف باإلرشػػػػاد كال ربيػػػػػة 10 ػػػػـ مػػػػرض المقيػػػػاس باػػػػكر ه انكليػػػػة ملػػػػى س -

 ال ااة.
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 صدق البناء لهقياس الهستوى الهعرفي: - أ
لل حقؽ مف ادؽ البعاء  لمقياس المس كل المعرف   لمعلمات رياض انطفاؿ ف  برامج 

معلمة لرياض انطفاؿ ك ـ اس  راج  15الدمج ف  انردف  ـ  طبيؽ المقياس ملى ميعة م كعة مف 
فقرة مة الدرجة ال لية للبعد المع مية له كمعامؿ ار باط الفقرة مة الدرجة ال لية معامؿ ار باط ال

 للمقياس كالجدكؿ ال ال  يبيف هذه المعامالت.
هعاهالت االرتباط بين درجة الفقرة والدرجة الكمية لمبعد الهنتهية له وهعاهل  (1الجدول )

 الهعرفيارتباط الفقرة هع الدرجة الكمية لهقياس الهستوى 

 الرقم
هعاهل 

االرتباط هع 
 البعد

هعاهل االرتباط 
هع الدرجة 
 الكمية

 الرقم
هعاهل االرتباط 

 هع البعد
هعاهل االرتباط 
 هع الدرجة الكمية

1 .818 .666 17 .819 .418 
2 .832 .502 18 .744 .773 
3 .856 .723 19 .782 .757 
4 .697 .789 20 .687 .478 
5 .832 .762 21 .806 .760 
6 .761 .749 22 .770 .730 
7 .749 .674 23 .421 .565 
8 .877 .780 24 .771 .486 
9 .682 .606 25 .848 .544 
10 .843 .707 26 .869 .543 
11 .706 .731 27 .932 .599 
12 .849 .304 28 .819 .629 
13 .946 .151 29 .921 .629 
14 .849 .085 30 .891 .651 
15 .687 .053 31 .901 .518 
16 .843 .432    

   أف معامالت االر باط  بيف فقرات المقياس ك الدرجة ال لية للبعد المع مية 1يبيف الجدكؿ س
  ك راكحت معامالت ار باط الفقرات مة الدرجة ال لية لمقياس 0.946ك 0.421له   راكحت بيف س 
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ك جاءت  0.30  حيث  اعت جمية الفقرات ا بر مف 0.789ك  0.053المس كل المعرف   بيف س
  ال   جاء معامؿ  15،  14،  13جميعها معاسبة ك  دؿ ملى ادؽ المقياس باس رعاء فقرات س 

   ك ـ االبقاء مليها لغايات الدراسة الحالية 0.3ار باطها بالدرجة ال لية اقؿ مف س
 :توى المعرفيثبات مقياس المس - ب

لل حقؽ مف ربات مقياس المس كل المعرف  لمعلمات رياض انطفاؿ ف  برامج الدمج ف  
معلمة لرياض انطفاؿ ك  ـ ال حقؽ مف الربات  15انردف  ـ  طبيؽ المقياس ملى ميعة م كعة مف 

 هذه الع ااج:باس  داـ ربات اال ساؽ الدا ل  باس  داـ معادلة  ركعباخ الفا، كالجدكؿ ال ال  يبيف 
هعاهالت الثبات الهستخرجة بطريقة االتساق الداخمي باستخدام هعادلة كرونباخ  (2الجدول )

 الفا لهقياس الهستوى الهعرفي 
 هعاهل الثبات بطريقة االتساق الداخمي أبعاد الههارات الرقم
 0.918 اإلماقة 1
 0.932 الدمج 2
 0.938 ال شريعات  السياسات 3
 0.885 العمك اااص  4
 0.878 ال قكيـ 5
 0.938 البياة ال عليمية ك اإلدارة الافية 6
 0.945 ال  طيط كاالس را يجيات ال عليمية 7

 0.944 المقياس   ؿ
  أف معامؿ الربات ال ل  للمس كل المعرف  لمعلمات رياض انطفاؿ ف  2يبيف الجدكؿ س

اال ساؽ الدا ل  باس  داـ معادلة  ركعباخ الفا بلغ برامج الدمج ف  انردف المس  رج بطريقة 
 ، كه  0.945ك 0.878 . ك راكحت معامالت الربات لألبعاد الفرمية للمهارات بيف س 0.944س

 قيـ مر فعة ك دؿ ملى ربات المقياس.
:  ـ  طكير أداة  قيس  قيس المهارات ذات الالة بالدمج الشامؿ لدل المعلميف األداة الثانية

افكؼ الدامجة كمعها   ابة ال طط ال ربكية الفردية كادارة السلكؾ دا ؿ الاؼ كالقدرة ملى ف  ال
 كفؽ ال طكات اال ية: ال كااؿ مة انسر كال عليـ الم مايز.

كاالسػػػ را يجيات ذات الاػػػلة بالػػػدمج الشػػػامؿ لػػػدل مراجعػػػة اندب السػػػابؽ الم علقػػػة بالمهػػػارات -
 المعلميف ف  الافكؼ الدامجة.
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المهارات كاالس را يجيات ذات الالة بالدمج الشامؿ لدل المعلميف ف  الافكؼ الدامجة  عريؼ -
  30إجراايان، ل  كافؽ كأهداؼ الدراسية الحالية، ك كزيعها ملى  مسة مجاالت: مكزمػة ملػى س

 فقرة.  
  فقػػرة ملػػى شػػ ؿ مبػػارات، كجميعهػػا يجػػاب 30 مػػت اػػياغة فقػػرات المقيػػاس البػػالغ مػػددها س -

ءان ملى سلـ ال قدير سبدرجة  بيػرة، بدرجػة م كسػطة، بدرجػة ضػعيفة، بدرجػة ضػعيفة مليها بعا
 جدان ، كفقان للمجاالت ال مسة. 

 ك ـ إمداد المقياس باكر ه انكلية. -
   مح ميف م  ايف باإلرشاد كال ربية ال ااة.10 ـ مرض المقياس باكر ه انكلية ملىس -

 صدق البناء لهقياس الههارات. - أ
ؽ البعاء  لمقياس مهارات معلمات رياض انطفاؿ ف  برامج الدمج ف  لل حقؽ مف اد

معلمة لرياض انطفاؿ ك ـ اس  راج معامؿ  15انردف  ـ  طبيؽ المقياس ملى ميعة م كعة مف 
ار باط الفقرة مة الدرجة ال لية للبعد المع مية له كمعامؿ ار باط الفقرة مة الدرجة ال لية للمقياس 

 هذه المعامالت.   يبيف3كالجدكؿ س
( هعاهالت االرتباط بين درجة الفقرة والدرجة الكمية لمبعد الهنتهية له وهعاهل 3الجدول )

 ارتباط الفقرة هع الدرجة الكمية لهقياس الههارات

 
 الرقم

 هعاهل
االرتباط هع 

 البعد

 هعاهل
االرتباط هع 
 الدرجة الكمية

 
 الرقم

 هعاهل
 االرتباط هع البعد

 هعاهل
هع الدرجة االرتباط 

 الكمية
1 .477 .506 17 .530 .564 
2 .843 .782 18 .668 .630 
3 .824 .756 19 .621 .530 
4 .780 .657 20 .634 .461 
5 .688 .786 21 .612 .722 
6 .933 .908 22 .808 .781 
7 .856 .863 23 .789 .704 
8 .744 .706 24 .600 .707 
10 .924 .893 25 .563 .538 
11 .933 .862 26 .606 .609 
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 الرقم

 هعاهل
االرتباط هع 

 البعد

 هعاهل
االرتباط هع 
 الدرجة الكمية

 
 الرقم

 هعاهل
 االرتباط هع البعد

 هعاهل
هع الدرجة االرتباط 

 الكمية
12 .854 .780 27 .830 .815 
13 .922 .844 28 .885 .755 
14 .720 .869 29 .885 .755 
15 .643 .621 30 .847 .826 
16 .687 .867 31 .919 .856 

   أف معامالت االر باط  بيف فقرات المقياس كالدرجة ال لية للبعد المع مية 3يبيف الجدكؿ س
   ك راكحت معامالت ار باط الفقرات مة الدرجة ال لية لمقياس 0.933ك 0.477بيف سله   راكحت 

كجاءت جميعها  0.30  حيث  اعت جمية الفقرات ا بر مف 0.908ك 0.461المهارات  بيف س
 معاسبة ك  دؿ ملى ادؽ المقياس.

 ثبات مقياس المهارات - ب

برامج الدمج ف  انردف  ـ لل حقؽ مف ربات مقياس مهارات معلمات رياض انطفاؿ ف  
معلمة لرياض انطفاؿ ك ـ ال حقؽ مف الربات باس  داـ  15 طبيؽ المقياس ملى ميعة م كعة مف 

   يبيف هذه الع ااج:4ربات اال ساؽ الدا ل  باس  داـ معادلة  ركعباخ الفا، كالجدكؿ س
ام هعادلة كرونباخ هعاهالت الثبات الهستخرجة بطريقة االتساق الداخمي باستخد (4الجدول )

 الفا لهقياس الههارات
 هعاهل الثبات بطريقة االتساق الداخمي أبعاد الههارات الرقم
 0.924 طرؽ ال دريس 1
 0.944 إدارة السلكؾ ك البياة الافية 2
 0.811 ال عاكف 3
 0.855 ال قييـ ك ال  ييؼ 4
 0.954 ال علـ الفردم 5

 0.972 المقياس   ؿ
  أف معامؿ الربات ال ل  ال ل  لمهارات معلمات رياض انطفاؿ ف  برامج 4يبيف الجدكؿ س

 . 0.972الدمج ف  انردف  المس  رج بطريقة اال ساؽ الدا ل  باس  داـ معادلة  ركعباخ الفا بلغ س
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 ه  قيـ مر فعة ، ك  0.954ك  0.811 راكحت معامالت الربات لألبعاد الفرمية للمهارات بيف سك 
  دؿ ملى ربات المقياس.ك 

 :البرناهج التدريبي الهستند إلى الكفايات
مف  الؿ الرجكع إلى اندب ال ربكم المر بط ب فايات معلـ ال ربية ال ااة، كبش ؿ  اص 
ال فايات كالممارسات المر بطة بالدمج ف  الافكؼ العادية،  حيث جرل  حديد ال فايات ال   يجب 

الدامجة،  ما  ـ الرجكع إلى دراسات اس  دمت برامج  دريبية للمعليف  أف  م ل ها معلمات الافكؼ
كذلؾ ل حديد معاار البرامج ال دريبية، كالهدؼ  Majoko  2019، كدراسة سhu  2010س  دراسة

العاـ للبرعامج ال دريب ، كالكسااؿ المس  دمة، ك حديد انهداؼ ال ااة ب ؿ جلسة، كال  طيط 
 للجلسة ال دريبية، كراد اندكات الالزمة.

كقد اس عاعت الباحرة ببعض المشرفيف ال ربكييف ف  ال عرؼ ملى  يفية ال دريب، كجمعت 
ت كمالحظات حكؿ اإلمداد المسبؽ لل دريب مف حيث الم اف كالمكاد الالزمة، كأسلكب معلكما

ال عارؼ، ك سر الجليد، كاس را يجيات العاؼ الذهع  ف  ال دريب، كاإلشراؼ ملى العمؿ الجمام  
 ف  ال دريب، فعيات معاقشة العركض كانفالـ جماميان. 

برعامج ال دريب   الؿ مملية ال ح يـ،  ما جمعت الباحرة بعض المالحظات مف مح م  ال
كقامت بان ذ بها؛ إلمطاء اكرة كاضحة حكؿ  يفية  دريب المعلميف كفقان لل فايات، كالعمؿ ملى 
  عمية ال فاية مف مدة جكاعب، كمدـ إغفاؿ أم م كف مف م كعات ال فاية سمعرفة، مهارة، ا جاه . 

 كقد   كف البرعامج باكر ه العهااية مما يي  :
 معااركم كعات البرعامج     -3مبررات امداد البرعامج      -2أهداؼ البرعامج     -1
 ال قكيـ . -5المح كل سانعشطة كالمكاد ال عليمية    -4

مـ البرعامج ال دريب  المس عد إلى ال فايات ف   طكير معرفة كمهارات المعلميف ف   كقد اي
كذلؾ مف  الؿ االطالع ملى اندب المر بط ب يفية مرحلة رياض انطفاؿ ف  الافكؼ الدامجة. 

مداد مح كاه،   طكير مهارات المعلميف ف  أكضاع الدمج ل حديد ا لية ال   سيطبؽ بها البرعامج كا 
كمف الم فؽ مليه أف أم برعامج  دريب  له م كعا ه كمعااره انساسية ال   يش مؿ مليها، ك ـ 

 يات مف  الؿ ال طكات ال الية:  اميـ برعامج  دريب  قااـ ملى ال فا
  حديد ال فايات ال   سيجرم  طكيرها لدل الم دربيف مف  الؿ اندب السابؽ ال اص 

باالح ياجات ال دريبية للمعلميف ملى الدمج الشامؿ، كاالطالع ملى الدراسات السابقة، كمف رـ 
مبدأ  فريد ال دريب،   حديد طرااؽ ال دريب ال    رام  ر يب هذه انكلكيات بش ؿ م سلسؿ، ك
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  حديد الشركط كالمعايير ال   سي ـ ملى أساسها  قكيـ أداء الم درب كفعالية البرعامج ال دريب .
   يبيف مح كل الجلسات ال دريبية.5كالجدكؿ س

 ( الجمسات التدريبية في البرناهج التدريبي الهستند إلى الكفايات5الجدول )

رقم  الكفاية األهداف العاهة لمجمسات األساليب التدريبية الهستخدهة
 الجمسة

 أعشطة  سر الجمكد
 ال عارؼ بيف المشار ات.

 1 جلسة  مهيدية  عٌرؼ أهداؼ البرعامج ال دريب 

 العرض ك المحاضرة
 كالمعاقشة

معرفة المفاهيـ انساسية لل ربية 
 ال ااة

 2 ال فاية المعرفية

 العرض كالمحاضرة
 المعاقشة ككاؼ الحالة

معرفة المعلكمات ال ااة 
بممارسة الدمج الشامؿ ف  

 الافكؼ العادية
 3  1الدمج س

 العرض كالمحاضرة
 المعاقشة ككاؼ الحالة

أهمية الدمج كال حكؿ مف العمكذج 
 الطب  إلى العمكذج االج مام 

 4  2الدمج س

 المحاضرة كالعاؼ الذهع 
 كرش العمؿ ككاؼ الحالة

يجابية إيجاد بياة يمعة كمعافة  كا 
 كداممة ضمف فلسفة الدمج

البياة ال عليمية 
 كاإلدارة الافية

5 

 كاؼ الحالة
 العاؼ الذهع 

 المحاضرة كالمعاقشة

 عمية المعرفة لدل المعلميف 
باالس را يجيات المعاسبة ل سهيؿ 
دمج انطفاؿ ف  الفاكؿ الدراسية 

 العادية

االس را يجيات 
ال عليمية كطرااؽ 

  1ال دريس س
6 

 ؼ الحالةكا
 العاؼ الذهع 

 المحاضرة كالمعاقشة

اس را يجيات ال عامؿ مة الفركؽ 
ال بيرة بيف الطلبة العادييف كالطلبة 

 ذكم اإلماقة

االس را يجيات 
ال عليمية كطرااؽ 

  2ال دريس س
7 

 كرش ممؿ
 المعاقشة كالحكار

يطبؽ أهـ االس را يجيات ال عليمية 
 ف  الفاكؿ الدامجة

الفركؽ الفردية بيف مة مراماة 
 الطلبة

 طبيؽ 
االس را يجيات 
ال عليمية كطرااؽ 

  1ال دريس س

8 

 كرش ممؿ
 المعاقشة كالحكار

يطبؽ أهـ االس را يجيات ال عليمية 
 ف  الفاكؿ الدامجة

 طبيؽ 
االس را يجيات 

9 
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رقم  الكفاية األهداف العاهة لمجمسات األساليب التدريبية الهستخدهة
 الجمسة

ال عليمية كطرااؽ  كمعالجة مش الت ال مايز ممليان 
  2ال دريس س

 كرش ممؿ
 كالحكارالمعاقشة 

 عمية المهارات انساسية لعملية 
 ال قييـ

 10  1ال قييـ س

 كرش ممؿ
 المعاقشة كالحكار

 11  2ال قييـ س اس  داـ ال قكيـ المالاـ ممليان 

 لعب اندكار
 كاؼ الحالة

 المحاضرة كالمعاقشة

 عزيز الرقافة ال عاكعية، كجعؿ 
 العمؿ يسير بش ؿ شامؿ كرك يع 

 12 ال عاكف

 الدكرلعب 
 حاص  كضيحية

 طبيؽ المعارؼ كالمهارات 
 الم  سبة ف  مكاقؼ مملية

  1ال طبيقات س
 الشاملة كال  اـ

13 

 لعب الدكر
 حاص  كضيحية

 طبيؽ المعارؼ كالمهارات 
 14  2ال طبيقات س الم  سبة ف  مكاقؼ مملية

 .ادؽ البرعامج ال دريب  المس عد إلى ال فايات
باكر ه  البرعامج ال دريب  المس عد إلى ال فايات مف  الؿ مرضهجرل ال حقؽ مف ادؽ 

   مح ميف م  ايف باإلرشاد كال ربية ال ااة.10انكلية ملى س
 :إجراءات الدراسة

 ل حقيؽ اهداؼ الدراسة الحالية  ـ إجراء ال طكات ا  ية:
 .إعداد أدوات الدراسة والتحقق من دالالت صدقها وثباتها 
  سهيؿ مهمة مف قسـ ال ربية ال ااة ف   لية العلـك ال ربكية ف  الجامعة الحاكؿ ملى   اب 

 .4/12/2019انردعية، ب اريخ 
 .حديد م اف إجراء الدراسة، ك حديد المدارس الدامجة ف  مرحلة ما قبؿ المدرسة  
  ـ  قسيـ المعلمات بطريقة مشكااية إلى مجمكم يف  جريبية كضابطة، ك طبيؽ المقاييس قبؿ 

 ء ب عفيذ البرعامج ملى المجمكم يف.البد
  جلسة  دريبية مدة 14مف س عفيذ البرعامج ال دريب  ملى المجمكمة ال جريبية، كالذم   كف مف  

   دقيقة.90 ؿ جلسة س
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 .امادة  طبيؽ المقاييس ملى المجمكم يف بعد  عفيذ البرعامج 
  الع ااج كمعاقش ها  ـ  فريغ البياعات، كممؿ ال حليؿ االحااا  المعاسب لها، كمف رـ اس  راج

 ككضة ال كايات الالزمة.
 :نتائج األسئمة وتفسيرها

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند هستوى الداللة   األول: بالسؤال الهتعمقة النتائج .3
(α = 0.05 في هستوى الهعرفة بين أفراد ) الهجهوعتين التجريبية والضابطة تعزى إلى

 البرناهج التدريبي تقاس بالدرجة الكمية في األداء عمى القياس البعدي؟
هذا السؤاؿ  ـ اس  راج الم كسطات الحسابية كاالعحرافات المعيارية  للقياس  لإلجابة مف

ف أفراد المجمكم يف القبل  كالبعدم بيف المجمكم يف ال جريبية كالضابطة ف  مس كل المعرفة بي
   يبيف هذه الم كسطات:6ال جريبية كالضابطة، كالجدكؿ س

بين أفراد الهجهوعة التجريبية  الهتوسطات الحسابية واالنحرافات الهعيارية ها (6الجدول )
الضابطة عمى القياس القبمي والبعدي لمدرجة الكمية لهقياس الهعرفة بين أفراد الهجهوعتين و 

 والضابطةالتجريبية 

 العدد الهجهوعة الهقياس
 البعدي القبمي

 الهتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 الهعياري

 الهتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 الهعياري

 
الدرجة الكمية لهقياس 

 الهعرفة 

 031. 3.95 584. 2.22 15 ال جريبية
 546. 2.56 563. 2.12 15 الضابطة
 802. 3.25 566. 2.17 30 ال ل 

  مف كجكد فركؽ ظاهرية ف  الم كسطات الحسابية ك االعحرافات المعيارية 6يبيف الجدكؿ س
بيف المجمكم يف ال جريبية كالضابطة ملى القياس القبل  كالبعدم للدرجة ال لية  لمقياس المعرفة 

دراسة، بيف أفراد المجمكم يف ال جريبية كالضابطة  عزل إلى البرعامج ال دريب  المس  دـ ف  هذه ال
ملى القياس  (ANCOVA)كلمعرفة ماادر هذه الفركؽ  ـ إجراء  حليؿ ال بايف االحادم المش رؾ 

البعدم لمقياس المعرفة بيف أفراد المجمكم يف ال جريبية كالضابطة  عزل إلى البرعامج ال دريب  
 :  يبيف ذلؾ7كالجدكؿ س

  



52 

لهقياس   االختبار البعديعمى  ANCOVAتحميل التباين االحادي الهشترك  (7) الجدول
 الهعرفة بين أفراد الهجهوعتين التجريبية والضابطة

هجهوع  الهصدر
 الهربعات

درجات 
 الحرية

هتوسط 
الداللة  قيهة ف الهربعات

 اإلحصائية
(η2) هربع
 ايتا

 200. 015. 6.749 837. 1 837. القبل  س المش رؾ 
 805. *000. 111.363 13.804 1 13.804 البرعامج ال دريب 

       124. 27 3.347 ال طا
         29 18.658 ال ل 

 0.05*داؿ إحااايا معد مس كل 
  أف قيمة "ؼ" للدرجة ال لية لمقياس المعرفة  بعا للبرعامج ال دريب  بلغت 7يبيف الجدكؿ س

ال لية   ك ه  قيمة دالة إحااايا، أم اعه يكجد فركؽ ذات داللة إحاااية ف  الدرجة 111.363س
لمقياس  المعرفة بيف أفراد المجمكم يف ال جريبية كالضابطة  عزل إلى البرعامج ال دريبيالمس  دـ ف  
هذه الدراسة، كلمعرفة لمف  عكد الفركؽ  ـ اس  راج الم كسطات الحسابية المعدلة للدرجة ال لية 

  8ك الضابطة كالجدكؿ س لمقياس المعرفة  عزل إلى البرعامج ال دريب  بيف المجمكم يف ال جريبية
 يبيف هذه الع ااج:

 لهقياس الهعرفة تعزى إلى البرناهج التدريبي( الهتوسطات الحسابية الهعدلة لمدرجة الكمية 8الجدول )

 الخطأ  الهعياري الهتوسط الحسابي الهعدل الهجهوعة الهقياس

 091. 3.932 ال جريبية المعرفة
 091. 2.571 الضابطة

  أف الم كسطات الحسابية المعدلة جاءت لاالح المجمكمة ال جريبية 8سيبيف الجدكؿ 
أملى مف المجمكمة الضابطة ملى الدرجة ال لية لمقياس المعرفة،  بم كسطات حسابية معدلها

أم أعه يكجد فركؽ ذات داللة إحاااية بيف المجمكم يف ال جريبية كالضابطة ف  الدرجة ال لية 
المس  دـ ف  هذه الدراسة، كلاالح المجمكمة  البرعامج ال دريب لمقياس المعرفة  عزل إلى 

ال جريبية. أم أف  يرير البرعامج أسهـ ف  زيادة  المعرفة لدل المجمكمة ال جريبية. كلمعرفة حجـ 
 ، كبذلؾ 0.805للدرجة ال لية لمقياس المعرفة، حيث بلغت  س (η2) انرر  ـ حساب مربة اي ا

مف ال بايف ف  الدرجة ال لية لمقياس المعرفة بيف المجمكم يف %  80.5يم ف القكؿ أف س
 .ال جريبية كالضابطة يعزل للبرعامج ال دريب 
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ك عزك الباحرة هذه الع يجة إلى أهمية البرعامج ال دريب  المس  دـ ف  الدراسة، حيث أسهـ 
ارة الافية،  البرعامج ف  إ ساب المعلمات ف  المجمكمة ال جريبية معارؼ حكؿ الدمج، كاإلد

كاالس را يجيات ال دريسية، كال عاكف مف  الؿ المعاقشات كالعاؼ الذهع  كالحكار الذم  ـ ف  
 ؿ جلسة مف جلسات البرعامج، إذ ا  سبت المعلمات معارؼ عظرية كمملية  الؿ جلسات 

   جلسة.14البرعامج ال دريب  الذم اس مر س
البرعامج ال دريب  المس  دـ ف  هذه الدراسة  ما  عزك الباحرة هذه الع يجة إلى فاملية  

كالذم أفسح المجاؿ للمعلمات للمعاقشة ك بادؿ ال برات كالمعارؼ فيما بيعهف، مما زاد مف 
 المعلمات ف  المجمكمة ال جريبية.مس كل المعرفة لدل 

 كدراسة شارما كلكرماف كفلكريف hu,2010ك  فؽ هذه الع يجة مة ع يجة دراسة س
ال   بيعت أف هعاؾ حاجة ماسة لدل المعلميف  Sharma, Loreman& Florin 2011س

لمعرفة االس را يجيات ال عليمية ال    عمؿ مف أجؿ دمج ذكم اإلماقة ف  انعشطة الافية 
 العادية كالرك يعية. 

     هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند هستوى الداللة  الثاني: بالسؤال الهتعمقة النتائج
(α = 0.05 في هستوى الههارات بين أفراد الهجهوعتين التجريبية والضابطة تعزى إلى )

 البرناهج التدريبي تقاس بالدرجة الكمية في األداء عمى القياس البعدي؟
هذا  السؤاؿ  ـ اس  راج الم كسطات الحسابية كاالعحرافات المعيارية  للقياس  لإلجابة مف

بيف أفراد المجمكم يف المهارات ال جريبية كالضابطة ف  مس كل القبل  كالبعدم بيف المجمكم يف 
  يبيف هذه 9ال جريبية كالضابطة كال   يم ف أف  عزل إلى البرعامج ال دريب ، كالجدكؿ س

 الم كسطات.
الهتوسطات الحسابية واالنحرافات الهعيارية ألفراد الهجهوعتين التجريبية  (9الجدول )

 القبمي والبعدي لمدرجة الكمية لهقياس الههاراتوالضابطة عمى القياس 

 العدد الهجهوعة الهقياس
 البعدي القبمي

 الهتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 الهعياري

 الهتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 الهعياري

 
الدرجة الكمية لهقياس 

 الههارات

 136. 3.84 379. 2.34 15 ال جريبية
 412. 2.55 495. 2.29 15 الضابطة
 721. 3.19 434. 2.31 30 ال ل 
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  مف كجكد فركؽ ظاهرية ف  الم كسطات الحسابية كاالعحرافات 9يبيف الجدكؿ س
المعيارية بيف المجمكم يف ال جريبية كالضابطة ملى القياس القبل  كالبعدم للدرجة ال لية  
لمقياس المهارات بيف أفراد المجمكم يف ال جريبية كالضابطة، كلمعرفة ماادر هذه الفركؽ  ـ 

ملى القياس البعدم لمقياس المهارات بيف  (ANCOVA)ايف انحادم المش رؾ إجراء  حليؿ ال ب
   يبيف ذلؾ.10أفراد المجمكم يف ال جريبية كالضابطة كالجدكؿ س

لهقياس   عمى االختبار البعديANCOVAتحميل التباين االحادي الهشترك  (10) الجدول
 الههارات بين أفراد الهجهوعتين التجريبية والضابطة

هجهوع  الهصدر
 الهربعات

درجات 
 الحرية

هتوسط 
الداللة  قيهة ف الهربعات

 اإلحصائية
(η2) هربع
 ايتا

 176. 024. 5.764 465. 1 465. القبمي ) الهشترك(
 847. *000. 149.905 12.086 1 12.086 البرناهج التدريبي

       081. 27 2.177 الخطا
         29 15.058 الكمي
 0.05معد مس كل *داؿ إحااايا 

 بعا للبرعامج لمقياس  المعرفة  أف قيمة "ؼ" للدرجة ال لية لمقياس 10يبيف الجدكؿ س
  كه  قيمة دالة إحااايان، أم أعه يكجد فركؽ ذات داللة إحاااية 149.905ال دريب  بلغت س 

إلى  ف  الدرجة ال لية لمقياس  المهارات بيف أفراد المجمكم يف ال جريبية كالضابطة  عزل
البرعامج ال دريب ، كلمعرفة لمف  عكد الفركؽ بيف المجمكم يف  ـ اس  راج الم كسطات الحسابية 
المعدلة للدرجة ال لية لمقياس المهارات بيف المجمكم يف ال جريبية كالضابطة كالجدكؿ ال ال  

 يبيف هذه الع ااج.
 الههاراتالهتوسطات الحسابية الهعدلة لمدرجة الكمية لهقياس  (11جدول )

 الخطأ  الهعياري الهتوسط الحسابي الهعدل الهجهوعة الهقياس

 073. 3.830 ال جريبية الههارات
 073. 2.559 الضابطة

  أف الم كسطات الحسابية المعدلة جاءت لاالح المجمكمة ال جريبية 11يبيف الجدكؿ س
بم كسط حساب  معدؿ أملى مف الضابطة ملى الدرجة ال لية لمقياس المهارات، أم أعه  كجد 
فركؽ ذات داللة إحاااية بيف المجمكم يف ال جريبية كالضابطة ف  الدرجة ال لية لمقياس 
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البرعامج ال دريب  كلاالح المجمكمة ال جريبية. أم أف البرعامج ممؿ ملى  المهارات  عزل إلى
للدرجة  (η2) زيادة  المهارات لدل المجمكمة ال جريبية. كلمعرفة حجـ انرر  ـ حساب مربة اي ا

مف ال بايف %  84.7 ، كبذلؾ يم ف القكؿ أف س 0.847ال لية لمقياس المهارات حيث بلغت س
بيف المجمكم يف ال جريبية كالضابطة يعزل للبرعامج المهارات ف  الدرجة ال لية لمقياس 

 ال دريب .
ك عزك الباحرة هذه الع يجة إلى فاملية البرعامج ال دريب  المس  دـ ف  هذه الدراسة ف  

ف  هذه الدراسة ف   عمية مهارات المعلمات ف  المجمكمة ال جريبية، إذ اس عد البرعامج المس  دـ 
بعض الجلسات إلى  طبيؽ المعارؼ الم  سبة ك كظيفها ممليان مف  الؿ إيجاد مكاقؼ مملية 
 اقؿ  برات المعلمة، فقد  ضمف البرعامج ال دريب  المس عد إلى ال فايات مكاقؼ  طبيقية 

ليمية،   طلب مف المعلمة إظهار مهارا ها ف  إدارة الاؼ ك كظيؼ بعض االس را يجيات ال ع
 كه  مكاقؼ  سهـ ف   عمية مهارات المعلمات ف  المجمكمة ال جريبية.

 ما أف ال فايات ال   سعى البرعامج ل عمي ها ه   فايات   ماشى مة الحر ة ال   مرفت 
باسـ  ربية المعلـ القاامة ملى أساس ال فاية، كال    ؤ د ملى أهمية ام الؾ المهارات لعجاح 

 الؾ المهارات ال افية مف قبؿ المعلميف العادييف يسهـ ف   قليؿ اال جاهات مملية الدمج، كأف ام
  2016السلبية عحك انطفاؿ ذكم اإلماقة، كي كافؽ ذلؾ مة ما أشار إليه ال طيب كالحديدم س

 بيعه مف م طلبات عجاح الدمج هك  دريب  المعلميف. 
 التوصيبت:

 ي  :ف  ضكء ع ااج هذه الدراسة  كا  الباحرة بما ي
 طػػكير بػػرامج مػػف شػػيعها العمػػؿ ملػػى  ػػدريب المعلمػػيف ملػػى المزيػػد مػػف ال فايػػات مرػػؿ ا قػػاف  -

 اس  داـ ال  عكلكجيا المساعدة.
 زيادة فرص ال دريب المهع  المس مر للمعلميف بمرحلة رياض انطفاؿ. -
إجػػػراء دراسػػػات لل شػػػؼ مػػػف فامليػػػة بػػػرامج ال ػػػدريب ملػػػى  حاػػػيؿ انطفػػػاؿ دا ػػػؿ الغرفػػػة  -

 الافية.
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