برنامج تدريبي مقترح لرفع الكفايات المهنية لمعلمات
رياض االطفال
ا .م .د .سهام عبدالهادي دمحم الدخيلي
قسم رياض االطفال
كلية التربية للبنات  -جامعة ذي قار
العراق

الملخص
هدف البحث الى رفع الكفايات المهنية لدى معلمات رياض االطفال  ,حيث شعرت الباحثة بوجود مشكلة في اداء
معلمات الرياض من خالل زياراتها المتواصلة لمعلمات رياض االطفال وكذلك من خالل مشاركاتها في تدريب
معلمات رياض االطفال ضمن البرنامج السنوي الذي يعد قسم االعداد والتدريب التابع للمديرية العامة لتربية ذي
قار ,حيث تشارك الباحثة في اعداد البرنامج فضال عن مشاركتها في التدريب ,وتألفت عينة البحث من ()04
معلمة من اللواتي حصلن على ادنى درجة في مقياس الكفايات المهنية المعد من قبل الباحثة  ,وتم اختيارالعينة
بصورة عشوائية من بين ( )32روضة من رياض االطفال في مدينة الناصرية  ,وتم تقسيم العينة الى مجموعتين
تجريبية وضابطة وبواقع ( ) 34معلمة لكل مجموعة  ,وتم اخضاع افراد العينة التجريبية الى البرنامج التدريبي
المقترح في حين لم تخضع المجموعة الضابطة الى اي برنامج  ,وقد توصلت الباحثة الى ان للبرنامج المقترح
تأثير على افراد المجموعة التجريبية حيث اظهرت النتائج فروق ذات داللة احصائية في درجات االختبار البعدي
بالنسبة الفراد المجموعة التجريبية في حين لم تظهر فروق ذات داللة احصائية في درجات االختبار البعدي
بالنسبة الفراد المجموعة الضابطة  ,وخرجت الباحثة بجملة من التوصيات والمقترحات .
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A Proposed Training Program to Raise
the Professional Competencies of
Kindergarten Teachers
ABSTRACT
The research aims to raise the professional competencies of kindergarten teachers,
where the researcher felt a problem in the performance of Riyadh teachers through
continuous visits to kindergarten teachers as well as through their participation in the
training of kindergarten teachers within the annual program, which is the Department
of Preparation and Training of the Directorate General of Education Dhi Qar The
research sample consisted of (40) teachers who obtained the lowest grade in the
professional competence scale prepared by the researcher. The sample was randomly
selected from (23) kindergartens in kindergartens. City of Allen The sample was
divided into two experimental and control groups by (20) parameters for each group.
The members of the experimental sample were subjected to the proposed training
program while the control group was not subjected to any program. The researcher
concluded that the proposed program had an impact on the experimental group
members. Results There were no significant differences in the post - test scores for the
experimental group, while no significant differences were found in the post - test
scores for the control group. The researcher came up with a number of
recommendations and suggestions.
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الفصل االول
مشكلة البحث
اصبح االهتمام بدراسة الطفولة من معايير تقدم المجتمع  ,ذلك الهمية هذه المرحلة في مسيرة الفرد  ,وما
تتركه من اثار ايجابية وسلبية في شخصيته وتعد السنوات التي تسبق التحاق الطفل بالمدرسة مرحلة حاسمة في
حياته  ,اذ ان تنمية مهارات الطفل االساس في سن مبكرة يمكن ان يحسن قدرته على التعلم وينمي ادراكه
المعرفي واالنساني في مختلف مراحل حياته (الخالدي )49 : 2008 ,
و تهدف عملية التعلم بمرحلة رياض االطفال الى التنمية الشاملة والمتكاملة لكل طفل في المجاالت العقلية
والجسمية والحركية واالنفعالية واالجتماعية والخلقية مع االخذ بعين االعتبار الفروق الفردية (الحمادي :1999,
 . )13ان العملية التربوية تتكون من ثالثة عناصر هي (المعلم  ,المتعلم  ,مادة التعليم)  ,وقد اثبتت التجارب انه
مهما استعملت في التعليم من طرائق ووسائل واضيفت له موضوعات جديدة او طورت المناهج ورصدت
االموال واقيمت المباني فان ذلك ال يمكن ان يحقق الهدف المطلوب اال عن طريق المعلم  ,هذا وان برامج رياض
االطفال ونش اطاتها اليومية واهدافها التربوية ال يمكن انجازها اال بوساطة المعلمة الصالحة المختصة الواعية
لمتطلبات الطفولة المبكرة وحاجاتها االساس والفاهمة لدور التربية في مرحلة رياض االطفال (االميري2010 ,
. )194 :
ويعد دور معلمة الرياض دورا ً مهما ً في المؤسسة التربوية لرياض االطفال وفشل دورها في تنمية العمليات
العقلية لطفل الروضة يعني فشلها في هذه المؤسسة  ,حيث ان لمعلمة رياض االطفال دوراً حيويا ً في تنمية
العمليات العقلية كالتذكر واالدراك الحسي واالنتباه والتفكير واالبتكار … الخ ,فالتفاعل بين المعلمة واالطفال من
خالل ا التصال يتيح للمعلمة القيام بادوار واداء مهام تربوية كثيرة اثناء تعاملها مع االطفال من خالل رياض
االطفال  ,فالمعلمة مسؤوله عن كل ما يتعلمه الطفل (الخالدي .)48:2008,
لذلك يجب ان تمتلك معلمة الروضة استنادا الى دورها المهم في مرحلة الطفولة والتي تعد االساس في حياة
االفراد وبالتالي االساس في بناء المجتمع الكفاية المهنية
و لكي نستطيع مواكبة التطورات البيئية والتكنولوجية والتقدم العلميي فيي المجتميع بصيورة عامية والمؤسسيات
التربوييية بصييورة خاصيية وميين هييذه المؤسسييات التربوييية (الروضيية) التييي تعييد ميين اهييم المؤسسييات التربوييية
واال جتماعية فالبد من تطوير وتنمية قدرات معلمة الروضة ,ورفع كفاءتها المهنيية لاييادة قيوة تأثيرهيا فيي سيلوك
االطفيال وهيذا اليكيون اال عين طرييق امتالكهيا الكفايية المهنيية بوصيفها طاقية التيأثير فيي االخيرين  ,اذ ان مهيياره
التأثير في االخرين من صفات المعلمات الناجحات ,والمعلمة الناجحة هي التي تغير سيلوك اطفالهيا نحيو االفضيل
في ضوء االهداف التربوية المرسومة وان عدم امتالك المعلمة الكفايات المهنية قد يؤدي الى العشوائية في عملهيا
داخل الروضة وبذلك ينعكس على سلوك الطفل.
وهذا يعني ان المعلم هو العنصر الفعال في العملية التربوية وذلك بما يوفر من بيئة مناسبة الحداث عملية
التغير المرغوب في السلوك واحداث تطورات جديدة قادرة على خلق جيل واعي يواكب التطورات والمستجدات
العلمية والتكنلوجية وكل ما من شانه تحفيا التفكير لدى المتعلمين  ,حيث ان الكفايات المهنية هي جوهر العملية
التعليمية النها المسؤولة عن النجاح واالخفاق الذي يحصل للنشئ والذي ينعكس بالتالي على تقدم او تأخر
المجتمع ( الحارث ,) 76 :8991,وجاء مفهوم الكفايات المهنية مع تطور نمو وتعقد مسؤوليات العاملين في
المؤسسات التربوية بدءا بالمدرسة ومرورا بالمؤسسات والتنظيمات االدارية المختلفة ( الخطيب) 91 :8961 ,
وقد شهدت الفترة الماضية عدد من المؤتمرات والندوات والدراسات التي اكدت على ضرورة تفعيل موضوع
الكفايات المهنية واعطاءه االهمية الكبيرة التي تناسب دوره في العملية التربوية فضال عن المؤسسات االخرى (
عبيد , ) 83 :8967,اذ ان نجاح اي نظام تعليمي يرتبط ارتباطا وثيقا بمدى فاعلية المعلمين وكفاءاتهم المهنية
وقدرتهم على احداث التغير المطلوب في سلوك المتعلمين  ,ال سيما في مرحلة الرياض  ,وقد اكد تقرير اليونسكو
على بروز مشكالت عديدة تتطلب اعداد معلمين متدربين مؤهلين لمعالجة المشكالت التي تواجه العملية التربوية
كأرتفاع معدالت الرسوب ونسبة التسرب ومواجهة التضخم الطالبي في الصف الواحد فضال عن الحالة السيئة
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لالبنية المدرسية واساليب التعلم القائمة على الحفظ واالستظهار والنقص الشديد في الكتب والوسائل التعليمية
وضعف المناهج(الخطيب.)832 :8961,
اضافة الى وجود مشكالت متداخلة يعاني منها النظام التربوي في العراق تتصل بجوانب اعداد المعلمين
وتدريبهم منها ( ضعف اعداد المعلمين وتاهيلهم  ,قلة اهتمام المعلمين بمهارات التقنيات التربوية  ,ضعف العناية
ببرامج التدريب اثناء الخدمة  ,قلة اطالع المعلمين على المستجدات والتطورات الحاصلة في طرائق التدريس
والتعليم  ,ضعف نظام الحوافا( عبد الكافي  , ) 19:2004,كل ذلك ادئ الى ضرورة االلتفات الى المعلم
واهمية المسؤولية الملقاة على عاتقه وضرورة رفع المستوى االدائي للمعلم من خالل التدريب النوعي بما يحقق
اتقان مهارات التعليم وتجويدها واالرتقاء بها الى افضل مستوى من اجل تقدم المجتمع واستمراره (بن نوار,
) 344 : 3447
اضافة لما تقدم فقد لمست الباحثة من خالل زيارتها لعدد من الرياض في مدينة الناصرية ومالحظتها لعدد كبير
من المعلمات عند قيامهن باداء ادوارهن داخل الصف افتقارهن الى الكفاية المهنية سواء مع االطفال او في اداء
الخبرة داخل الصف االمر الذي يعد بحد ذاته مشكلة كبيرة تواجه العملية التربوية
اهمية البحث
تكمن اهمية البحث بمايلي :
 -8اهمية مرحلة رياض االطفال كونها من ادق المراحل التي يمر بها الفرد  ,تلك المرحلة التي ال بد ان تترك
اثرها عليه طوال سنين حياته .
 -3اهمية معلمة الروضة ودورها الفاعل في العملية التربوية التي تعد االساس في عملية التعلم .
 -2من الممكن ان يساعد هذا البحث المعلمين والمعلمات بالتعرف على مفهوم الكفايات المهنية وابعادها
واسسها وتطبيقاتها االجرائية .
 -0يمكن استخدام المقياس والبرنامج المعد من قبل الباحثة في تشخيص نقاط الضعف في اداء المعلمين
والمعلمات في المراحل الدراسية االخرى .
هدف البحث
يهدف البحث الحالي الى معرفة اثر برنامج مقترح في تنمية الكفايات المهنية لدى معلمات رياض االطفال  ,من
خالل الفرضية الصفرية التالية " ال توجد فروق ذات داللة احصائية في االختبار البعدي بين المجموعتين
التجريبية والضابطة لمقياس الكفايات المهنية لدى معلمات رياض االطفال يعاى الى البرنامج التدريبي عند
مستوى داللة (.)4040
حدود البحث Limits of research
اقتصر هذا البحث على معلمات رياض االطفال في مدينة الناصرية للعام الدراسي3489-3481
تحديد المصطلحات Definition of The Terms
اوال -:الكفاية Competency
عرفها كل من
االميري ((( ) 3484بانها جميع المعلومات والخبرات والمعارف والمهارات التي تنعكس على سلوك المعلم
والمتعلم تحت التدريب والتي تظهر في انماط وتصرفات مهنية خالل الدور الذي يمارسه المعلم عند تفاعله مع
جميع عناصر الموقف التعليمي))( ,االميري .)19 : 3484 ,
هوستون ( )1983( Robert Houstonبانها القدرة على عمل شئ او احداث نتاج متوقع)( ,امين3480,
.)21:
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خليفة ( 2002بانها امتالك معلمة رياض االطفال مجموعة من الخبرات والمعارف والمهارات وانماط سلوكية
مرغوبة والتي يفترض ان تؤديها اثناء عملها مع االطفال)( ,البرطي .)31 : 3484,
التعريف النظري للكفاية
( هي المهارة واالنشطة واالساليب التي تمتلكها معلمة الروضة من اجل تحقيق تعلم فعال داخل الروضة فضال
عن تمكنها من منهاج وحدة الخبرة الخاص بالرياض اضافة قدرتها على تحقيق الى عالقات مهنية طيبة)
التعريف االجرائي للكفاية
(الدرجة الكلية التي تحصل عليها معلمة رياض االطفال على مقياس الكفايات المهنية المعد لهذا الغرض).

الفصل الثاني
المحور االول -:إطار نظري-:
يمثل االطار النظري أو الخلفية النظرية االساس الذي تعتمد عليها الباحثة في تحديد اجراءات بحثها الحالي
وستستعرض الباحثة اطارها النظري بالشكل اآلتي-:
الكفايات المهنية
يعد موضوع الكفايات المهنية من المواضيع االساسية في العملية التعليمية  ,حيث تمكن الكفايات المهنية المعلم
من اكساب المتعلم مجموعة من المعارف والقدرات والمهارات الضرورية إلنجاز مهمتة على احسن وجه ,وذلك
في ظل مناهج جديدة متطورة تعتمد اساليب وطرقا ً مختلفة ,االمر الذي نقل العملية التعليمية من األساليب القديمة
التي كانت تركا على آليات الحفظ واالستظهار والمهارات الدنيا ,لتنتقل إلى تفعيل دور المتعلم  ,وهذا يعني
ضرورة قيام المعلم بتطوير مهاراته وقدراته وإلمامه بمعرفة متطلبات النمو الخاصة بكل مرحلة تعليمية,
وامتالكه مهارات التعليم والريادة
وكثيرا ما يواجه المعلمين صعوبات في تطبيق المناهج الحديثة لعدم تمكنهم مع الطرائق واألساليب الجديدة
وتمثلها وتطبيقها بسبب انقطاعهم من االطالع على المناهج الحديثة والخبرات في مجال استخدام وسائل التعليم
الحديثة ,األمر الذي ينعكس سلبا على ادائهم المهني( قطامي:3440,
)70
ويرى القائمون على العملية التربوية والتعليمية ان االطالع على كل ماهو جديد في حقل المعرفة ومن ثم تطبيقه
على ارض الواقع يتطلب تغييرا في المفاهيم والتصورات وتغيير قناعات مترسخة منذ سنين ظلت تشكل عائقا ً
امام التجديد ,كما يتطلب إعداد معلمين قادرين على النهوض بواقع العملية التعليمية التعلمية ,وجعلهم في مواكبة
دائمة لمستجدات الحقل التربوي عن طريق إعادة تكوينهم (محمود )832 :8919,وهذا يعني ضرورة امتالك
المعلمين على اختالف مستوياتهم للكفايات المهنية في ممارستهم للعملية التربوية وفق المناهج الجديدة,
والصعوبات التي تواجههم اثناء اداء رسالتهم(محجوب:3443,
)888
وهناك اربعة انواع من الكفايات المهنية التي ينبغي على المعلم امتالكها من اجل تحقيق تعلم فعال داخل غرفة
الصف وهي :
 - 8Cognitive Competenciesالكفايات المعرفية
وتشير إلى المعلومات والمهارات العقلية الضرورية ألداء الفرد (المعلم) في شتى مجاالت عمله (التعليمي ـ
التعلُّمي)
 -3 Affective Competenciesالكفايات الوجدانية
وتشير إلى استعدادات الفرد (المعلم) وميوله واتجاهاته وقيمه ومعتقداته ,وهذه الكفايات تُغطي جوانب متعددة مثل
 :حساسية الفرد (المعلم) وثقته بنفسه واتجاهه نحو المهنة (التعليم)
 -2Performance Competenciesالكفايات األدائية
DOI: 10.33193/IJoHSS.9.01

155

وتشير إلى كفاءات األداء التي يُظهرها الفرد (المعلم) وتتضمن المهارات النفس حركية (كتوظيف وسائل
صله الفرد (المعلم)
وتكنولوجيا التعليم وإجراء العروض العملية  ...الخ) واداء هذه المهارات يعتمد على ما ح ّ
سابقا ً من كفايات معرفية
 Consequence or Product Competenciesالكفايات اإلنتاجية -0
تشير إلى اثر اداء الفرد (المعلم) للكفاءات السابقة في الميدان (التعليم) ,اي اثر كفايات المعلم في المتعلمين,
ومدى تكيفهم في تعلمهم المستقبلي او في مهنهم(بن نوار )826 :3447,
وحتى يتم التمكن من الكفايات السابقة يجب القيام بتدريب المعلم على ادائها باستخدام برامج تُعرف البرامج
التعليمية القائمة على الكفايات
أهميةةةةةةة التةةةةةةدريع المهنةةةةةةي للمعلمةةةةةةين أثنةةةةةةاء الخدمةةةةةةة :يعييييييد تييييييدريب المعلمييييييين اثنيييييياء الخدميييييية ميييييين
الضييييييروريات الالزميييييية لتحسييييييين اداء المعلييييييم و العمييييييل علييييييى اسييييييتمرارية هييييييذه الييييييدورات وتطويرهييييييا,
وحتييييييى تحقييييييق البييييييرامج التدريبييييييية النجيييييياح المطلييييييوب البييييييد ان يكييييييون بنا هييييييا وفييييييق اهييييييداف محييييييددة
وواضييييييييحة ,وان يكييييييييون تصييييييييميم موضييييييييوعاتها نابعييييييييا ً ميييييييين احتياجييييييييات المتييييييييدربين ,وان يكييييييييون
للمييييدربين دور فاعييييل فيهييييا بالمسيييياهمة فييييي تخطيييييط برامجهييييا ,والمشيييياركة فييييي تنفيييييذ موضييييوعاته
وحتيييييى تكيييييون هيييييذه البيييييرامج اكثييييير موضيييييوعية وواقعيييييية البيييييد ان تسييييياهم فيييييي حيييييل المشيييييكالت التيييييي
يواجههييييييا المعلمييييييون فييييييي الميييييييدان ,وان يكييييييون لهييييييا دور كبييييييير فييييييي إثييييييراء خبييييييرات المعلييييييم بالمييييييادة
العل مييييييية الجيييييييدة واألسيييييياليب التربوييييييية الحديثيييييية ,لييييييينعكس هييييييذا كلييييييه علييييييى رفييييييع مسييييييتوى المتعلمييييييين
والذين يعتبرون المورد البشري المهم في بناء وتقدم الوطن( محجوب) 370 :3443,
 ,عن حدوث تقدم كبير في العملية التعليمية في كثير من بلدان العالم
وتؤكد الدراسات
في مهنة التعليم ,عبر برنامج متكامل يعتمد على التطوير المهني ,من خالل التأكد من امتالك المعلمين للمهارات
المطلوبة ,وتأهيلهم بالصورة الكافية لتحقيق األهداف التعليمية الموضوعة ,وحسن اإلنجاز ,وتمكين العاملين في
قطاع التعليم من إحداث التأثير اإليجابي المطلوب في شخصية المتعلمين ,وتقديم افضل الخدمات لهم  ,وتكريم
ومكافأة األداء المتميا ,وتهيئة بيئة العمل بتقدير المعلمين وتشجيعهم على اإلسهام الفعال في العمل ,وتحقيق
التوازن بين التاامات العمل والحياة الشخصية(محمود)19 :8919,
وقد اكد العديد من التربوين المختصين على ان المناهج الجديدة اعتمدت اساليب حديثة وطرق مختلفة تميات
بماايا مهمة ,فهي تربط التلميذ بالبيئة والمجتمع ,وتربط كل مادة ببقية المواد وتركا على استخدام الوسائل
التعليمية بما فيها الحاسوب واإلنترنت ,وتعاز روح التعاون وتنمي شخصية الطالب ليكون عنصراً فعاالً في
مجتمعه ,مشيرين إلى ان المعلم يتولى في النظام التعليمي الجديد باألساس مهمة إدارة النقاش بدالً من التلقين (
محجوب , )816 :3443,غير ان هذه التغييريواجه عدداً من المشكالت اهمها الحاجة الى معلمين متابعين
واصحاب مهارة وخبرة بطرق التعلم الحديثة وهذا لن يتحقق إال من خالل مواصلة البرامج التدريبية لهم(
المظفر) 99 :8911,
وهذه البرامج التي تعنى بتدريب وتطوير المعلمين وتمكينهم ,بهدف تعايا مهاراتهم في التعليم والقيادة للمعلم في
فعال.
تعلم
يحقق
بشكل
الصف
كما يساعد التدريب في تطوير وتنمية مهارات المعلمين االمر الذي ينعكس بشكل ايجابي على المتعلمين ليكونوا
مبدعين يتمتعون بالثقة بالنفس ويتقنون مهارات بما يؤهلهم ليكونوا قادة المستقبل . .
فالتدريب على هذا االساس عملية مستمرة ومتكاملة كما انها عملية تعديل ايجابي ذي اتجاهات السيما تتناول
سلوك الفرد من الناحية المهنية او الوظيفية وذلك الكتساب المعارف والخبرات التي يحتاج اليها الفرد(السكارنه ,
.) 89 :3488
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مبادئ أساسية في تدريع المعلمين :
حتى يكون التدريب محققا ً ألهدافه ال بد من اعتماده على المبادئ واألسس اآلتية :
اوالً  :اعتماد إطار او نموذج نظري للتدريب .
ثانيا ً  :وضوح وتحديد اهداف برنامج التدريب ووضوحها .
ثالثا  :تلبية الحاجات المهنية الفعلية للمتدربين .
رابعا  :المرونة وتعدد االختيارات في برنامج التدريب .
خامسا ً  :توجيه برنامج تدريب المعلمين نحو الكفايات التعليمية او التدريسية ) .
سادسا ً  :ان يحقق برنامج تدريب المعلمين التطابق او التوافق ما بين األفكار النظرية والممارسات العملية .
سابعا ً  :استمرار عملية تدريب المعلمين .
ثامنا ً  :ان يمكن البرنامج التدريبي من تحقيق ذواتهم .
تاسعأ ً  :استثمار برنامج تدريب المعلمين لنتائج البحوث والدراسات العلمية .
عاشرا ً  :استثمار تكنولوجيا التربية .
حادي عشر  :تفريد التعليم .
ثاني عشر  :اعتماد منهج التدريب المتعدد الوسائط ( الخطيب .)69 : 8961,
الدراسات العربية
دراسة التوينبي ()0191
" تحديد الكفايات التدريسية الالزمة لمدرسي التعليم الساسي للكبار في المملكة السعودية "
هدفت الدراسة الى تحديد القدرات االدراكية لمدرسي ومديري ومشرفي برامج الكبار فيما يتعلق بالكفايات
المطلوبة لمدرسي التعليم االساسي للكبار في المملكة العربية السعودية  ,اعد الباحث استبانة وزعت على افراد
عينة البحث البالغ عددهم ( )340مدرسا ومدرسة  ,كانت النتائج ادراك افراد العينة ( )84كفايات بوصفها مهمة
لمدرسي تعلم الكبار(التويبني .)3 : 8919 ,
دراسة النويران()0111
"اثر برنامج تدريبي مقترح على كفايات معلمي التربية الرياضية للتعامل مع الطلبة المعاقين حركيا في المدارس
الحكومية في محافظة اربد"
هدفت الدراسة الى التعرف على اثر برنامج تدريبي مقترح لكفايات معلمي التربية الرياضية للتعامل مع الطلبة
المعاقين حركيا وتدريبهم وفقا لمتغيرات الدراسة وهي المؤهل العملي وعدد سنوات الخبرة لدى المعلمين  ,وقد
تكونت عينة الدراسة من ( ) 37معلما ممن في مدارسهم طلبة معاقين حركيا  ,كما صممت استبانة لقياس كفايات
المعلمين في التعامل مع الطلبة مكونة من ( )10كفاية موزعة على خمسة مجاالت وظهرت النتائج ان هناك ثالث
كفايات بحاجة الى تدريب المعلمين عليها(النويران.)83 : 8992 ,
دراسة شوقي()1110
"تحديد كفايات مدرس التعلم المهني في العراق"
هدفت الدراسة الى تحديد كفايات مدرس التعلم المهني في مدارس بغداد  ,وقد ادت الباحثة قائمة الكفايات
وعرضتها على ( )6من الخبراء في المجال التربوي والنفسي وفي ضوء اراء الخبراء تم حذف وتعديل بعض
الفقرات الى ان اصبحت قائمة الكفايات بشكلها النهائي حيث تضمنت ( )98كفاية موزعة على ( )6مجاالت
رئسية هي (التخطيط للدرس,تنفيذ الدرس  ,اعداد الوسائل والتقنيات واستخدامها  ,تعليم المهارات  ,استثارة
الدافعية  ,التدريب العملي والتقويم (شوقي .)3 : 3448 ,
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الدراسات االجنبية
دراسة )0191(Tang
" الكفايات والتدريع اثناء الخدمة التي يحتاجها معلمو الكبار في تايلند
هدفت الدراسة الى تحديد المهارات المهمة للعمل الفعال لمعلمي القراءة والكتابة وتخطيط الحياة العائلية وما
يحتاجونة من تدريب وتطوير لكفاياتهم ومهاراتهم  ,وقد اختار الباحث عينة عشوائية بلغت( )880معلما فضال
عن مشرفيهم في ثالث مقاطعات  ,شملت استمارة البحث ()06كفاية مهنية  ,وقد ظهر عدم وجود ترابط بين
المعلمين ومالحظاتهم الهمية الكفايات التي يجب ان تتطور خالل التدريب ومتغيرات الجنس والعمر والمستوى
الثقافي والتخصص في الشهادة الجامعية وسنوات الخدمة ()Tang , 1985 ; 21

الفصل الثالث
اجراءات البحث
يتضمن هذا الفصل االجراءات التي اعتمدتها الباحثة لتحقيق االهداف متمثلة بالتصميم التجريبي والية تطبيقها
للبرنامج وتهيئة اداتي البحث البحث وتطبيق التجربة واعتماد الوسائل االحصائية المناسبة لتحليل النتائج .
اوال  :التصميم التجريبي Experimental Design
يعتبر التصميم التجريبي الطريقة التي يقوم بها الباحث بتحديد مختلف الظروف والمتغيرات التي تظهر في
التحري من المعلومات التي تخص الظاهرة ,وكذلك السيطرة على مثل تلك الظروف والمتغيرات والتحكم بها
(قنديلجي)97:8992,
والتصميم التجريبي هو مجموعة االجراءات الختبار فرضية وتحقيق صدق البحث بنوعية الخارجي والداخلي
وفق شروط ضبط معين (الكيالني والشريفي)70:3440,
وستعتمد الباحثة التصميم التجريبي ألنه يناسب البحث الحالي ويحقق اهدافه اذ يتضمن هذا التصميم مجموعتين
متكافئتين من معلمات رياض االطفال في متغيرات عدة منها التحصيل الدراسي مدة الخدمة والمرتب الشهري
ودرجة االختبار القبلي ,وستخضع المجموعة التجريبية للتدريب على وفق البرنامج المعد لهذا الغرض بينما تبقى
المجموعة الضابطة دون تطبيق اي برنامج كما موضح في الشكل ( )8االتي:

المجموعة

االختبار القبلي

شكل ()0
يوضح التصميم التجريبي للبحث
المتغير المستقل

االختبار البعدي

تطبيق البرنامج
تطبيق مقياس الكفايات المهنية

التجريبية
تطبيق مقياس الكفايات المهنية

الضابطة

بدون تطبيق البرنامج

ثانيا :مجتمع البحث:
يقصد بمجتمع البحث جميع مفردات الظاهرة التي يقوم بدراستها الباحث اي جميع األفراد واألشخاص واألشياء
الذين يكونون موضوع مشكلة البحث (ملحم ,) 809 : 3443,ويتكون مجتمع البحث الحالي من اطفال رياض
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االطفال في مدينة الناصرية للعام الدراسي ( ) 3481- 3486والبالغ عددها ()32روضة والجدول رقم ()8ا
يوضح ذلك
جدول ( )0يوضح مجتمع البحث
عدد المعلمات
الموقع
اسم الروضة
ت

1
2
3
4
5
6
6
1
9
84
88
83
82
80
80
87
86
81
89
34
38
33
32

ناصرية | مركا
روضة الناصرية
ناصرية | العمارات السكنية
روضة الينابيع
ناصرية| الصالحية
روضة النسيم
ناصرية| السكك
روضة الاهور
ناصرية| مدينة الصدر
روضة الياسمين
ناصرية | سيد دخيل
روضة الورود
ناصرية |اور االولى
روضة البراعم
ناصرية |قرب مستشفى الصدرية
براعم المالئكة
ناصرية | سومر
روضة الخلود
ناصرية|قرب التقاعد
روضة السندباد
ناصرية |الشيباني
روضة طريق المحبة
ناصرية |االدارة المحلية
روضة االنوار
ناصرية |االدارة المحلية
روضة الشهد
ناصرية| الصالحية
روضة الرياحين
ناصرية | الحي العسكري
روضة عبدهللا الرضيع
ناصرية |سومر
روضة سومر
ناصرية | سومر
روضه عامر سليم
ناصرية | البطحاء
روضة الايتون
ناصرية | االدارة المحلية
روضة ربيع ذي قار
ناصرية |االدارة المحلية
روضة الشهد
ناصرية | شارع بغداد
روضة اليمامة
ناصرية | جاائر
روضة الجاائر
ناصرية | االسكان الصناعي
روضة بسمة طفل
المجموع

12
13
8
13
7
83
0
6
12
0
7
7
1
8
8
1
9
6
9
1
13
7
5
196

ثالثا :عينة البحث : Sample of the Reasech
تعرف العينة بأنها اي مجموعة يتم جمع المعلومات منها وهي جاء مختار من المجتمع يتم اختيارها بطريقة
وحجم نستطيع من خاللها القيام بعملية تعميم النتائج على المجتمع االكبر ( المنيال والعتوم , ) 848 : 3484 ,
وقد قامت الباحثة باختيار عينة البحث على وذلك وفق الخطوات التالية -:
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• بناء مقياس الكفاية المهنية على وفق الخطوات العلمية .
• تطبيق مقياس الكفايات المهنية على معلمات الرياض من اللواتي تم اختيارهن بصورة عشوائية من بين
( )23من رياض مركا المدينة والبالغ عددهن ( )300معلمة .
• وبعد ترتيب درجاتهن على المقياس تصاعديا تم اختيار ) (40معلمة بصورة قصدية من الالئي حصلن
على ادنى الدرجات في المقياس .
• بعد الحصول على العينة قامت الباحثة بتقسيمها الى مجموعتين تجريبية وضابطة ومن ثم قامت الباحثة
بمكافئة المجموعتين على وفق بعض المتغيرات.
رابعا  :التكافؤ بين مجموعتي البحث( التجريبية والضابطة)
حرصت الباحثة قبل البدء بتطبيق التجربة عليى تكيافؤ مجميوعتي البحيث فيي بعيض المتغييرات التيي قيد تيؤثر فيي
نتييائج التجربيية ,فعييدم ضييبط المتغيييرات سيييقلل ميين قييدرة الباحثيية علييى حصيير ومعرفيية تييأثير المتغييير المسييتقل
(قنديلجي.)96 :8992 ,
وفيما يأتي توضيح للتكافؤ االحصائي في المتغيرات المذكورة سابقا بين مجموعتي البحث:
 -8التحصيل الدراسي للمعلمة :
استعملت الباحثة اختبار كولموجروف سميرنوف لعينتين لتحقيق التكافؤ وفق التحصيل الدراسيي وتبيين انيه
ال يوجييد فييرق دال احصييائيا بييين المجمييوعتين التجريبييية والضييابطة عنييد مسييتوى داللييه( )4040اذ بلغييت قيميية
كولموجروف ( )40287وهي اقل من القيمة الجدولية ( )8027كما هو موضح في الجدول (.)3

المجموعة

تجريبية
ضابطة
مجموع

جدول ()1
تكافؤ عينة البحث وفق متغير التحصيل الدراسي
قيمة كولموجروف
المجموع
التحصيل
الجدولية
المحسوبة
بكالوريوس
دبلوم
88
83
32

9
1
86

34
34
04

40287

8027

 -3مدة الخدمة.
تم جمع البيانات من الخاصة بمدة الخدمة من استمارة المعلومات المرفقة مع مقياس الكفايات المهنيية ثيم جيرى
معالجة البيانات  ,باستعمال اختبار كولموجروف سميرنوف لعينتين لتحقيق التكافؤ وفق متغير الخدمية وتبيين انيه
ال يوجييد فييرق دال احصييائيا بييين المجمييوعتين التجريبييية والضييابطة عنييد مسييتوى داللييه( )4040اذ بلغييت قيميية
كولموجروف ( )40287وهي اقل من القيمة الجدولية ( )8027كما هو موضح في الجدول (. )2
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جدول ()1
تكافؤ عينة البحث وفق متغير الخدمة
المجموع
سنوات الخدمة

المجموعة
اقل من
1
سنوات

 1سنوات فاكثر

7
1

80
83

التجريبية
الضابطة

قيمة كولموجروف عند
مستوى داللة ()1011
الجدولية
المحسوبة
40287

34
34

8027

 -1الحالة االجتماعية .
لتحقيق التكافؤ وفق متغير الحالة االجتماعية استعملت الباحثة مربع كاي وتبين انه ال يوجد فرق دال احصائيا ً بيين
المجموعتين التجريبية والضابطة عند مستوى دالله ( )4040اذ بلغت قيمة كياي المحسيوبة ( )8043وهيي اقيل مين
القيمة الجدولية البالغة ( )2010عند مستوى ( )4040ودرجة حرية()8وكما هو موضح في الجدول (. )0
جدول( )4
تكافؤ عينة البحث وفق متغير الحالة االجتماعية
قيمة كاي المحسوبة عند مستوى دالله
المجموع
الحالة االجتماعية
المجموعة
()1011
الجدولية
المحسوبة
متزوجة غير متزوجة
1094
0011
11
7
01
التجريبية
11
1
00
الضابطة
41
06
14
المجموع

 -4العمر-:
استعملت الباحثة اختبار كولموجروف سميرنوف لعينتين لتحقيق التكافؤ وفق متغير العمير وتبيين انيه ال يوجيد
فرق دال احصائيا ً بين المجموعتين التجريبيية والضيابطة عنيد مسيتوى دالليه( )4040اذ بلغيت قيمية كولميوجروف
سميرنوف ( )40287وهي اقل من القيمة الجدولية ( )8027كما هو موضح في الجدول (. )0

المجموعة
التجريبية
الضابطة
المجموع

جدول ()1
تكافؤ عينة البحث وفق متغير العمر
المجموع
العمر
اقل من  11سنة
6
01
06

اكثر من  11سنة
9
6
04

القيمة كولموجروف
المحسوبة

11
11
41

10410
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 -1التكافؤ وفق مقياس الكفايات المهنية لمعلمات رياض االطفال
لمعرفة الفرق بين درجات المجموعتين التجريبية والضابطة قامت الباحثة بتطبيق المقياس على
مجموعتي البحث وعالجت البيانات احصائيا باستعمال اختبار مان وتني لعينتين مستقلتين(البياتي)806 :8910 ,
ولم يتضح وجود فروق ذات داللة احصائية عند مستوى دالله ( ,)4040اذ تبين ان القيمة المحسوبة هي
( )89800وهي اعلى من القيمة الجدولية البالغة(  ,)836مما يعني انه ال يوجد فرق دال احصائيا ً بين درجات
المجموعتين وعليه فان المجموعتين ,وبذلك تم قبول الفرضية الصفرية التي تنص على انه ال يوجد فرق دال
احصائيا ً بين درجات المجموعتين التجريبية والضابطة على مقياس الكفايات المهنية كما هو موضح في الجدول
(. )7
جدول()6
قيمة (مان وتني) للمجموعتين (التجريبية والضابطة) على مقياس الكفايات المهنية
متوسيييييط قيميية مييان قيمييييييييييييية مسيييييتوى
الرتب
المجموعة العينة
الجدولية داللة
وتني
الرتب

تجريبية
ضابطة

34
34

04800
34041

08100
34092

81909

836

4040

قيمة مان وتني الجدولية عند مستوى ( )1011ودرجة الحرية ( )11-11تساوي (.)017

تبين من الجدول ان بما ان القيمية المحسيوبة اعليى مين الجدوليية  ,اذن لييس هنياك فيرق بيين المجميوعتين فيي
االختبييار القبلييي ,ممييا يعنييي ال يوجييد فييرق ذو دالليية احصييائية بييين متوسييط المجمييوعتين لييذلك تعييد المجموعتييان
متكافئتين في هذا المتغير.
خامسا  :ادوات البحث
 -8مقياس الكفايات المهنية لمعلمة رياض االطفال
بعد تحديد مفهوم الكفايات المهنية ,قامت الباحثة قامت الباحثة بتوجيه استبيان استطالعي عن راي
معلمات رياض األطفال في مدينة الناصرية  ,حول الكفايات التي يجب ان تمتلكها معلمة رياض االطفال ,اضافة
الى استبيان اخر لعينة من مشرفات رياض االطفال ومجموعة من االستاذة اختصاص رياض االطفال في جامعة
ذي قار كلية التربية للبنات وكلية التربية االساسية في جامعة سومر و وبعد جمع الفقرات من خالل اجابات
المعلمات وبالرجوع الى االدبيات والمصادر والدراسات السابقة ,اصبحت فقرات المقياس (  )11فقرة ,كما
وضع خمسة بدائل امام كل فقرة لقياسها ,وهي تنطبق علي (دائماً,غالباً,احياناً ,نادراً,ال تنطبق علي ابداً) .كما
اعدت الباحثة تعليمات المقياس بأسلوب واضح وسهل تبين طريقة اإلجابة على المقياس من لدن عينة البحث
والبدائل المقترحة لإلجابة عن فقراته  , ,وهذه الفقرات موزعة على ( )1مجاالت و هي  :مجال التعامل مع
المنهج  ,مجال التعامل مع االطفال  ,مجال التعامل مع زميالت العمل .
تحليل الفقرات : Items Analysis
تُعدُّ من الخطوات المهمة في إجراءات البناء والهدف منهيا الوقيوف عليى صيالحية الفقيرات وميا تتيوافر فيهيا
خصائص سيكومترية وتقسم هذه العملية إلى عمليتين على النحو اآلتي :
أ -التحليل المنطقي : Logical Analysis
ويسمى بالصدق الظاهري ويعني مدى تمثيل الفقرة ظاهرييا ً للسيمة المقاسية ألن الفقيرة الجييدة فيي صيياغتها
والتي ترتبط بالسمة المقاسة تسهم في قوتها التميياية وصدقها ( الكبيسي )868 :8990 ,
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تم عرض المقياس على مجموعة من اساتذة المناهج وطرق التدريس  ,وعلم النفس  ,رياض األطفال  ,إلبداء
آرائهم حول انتماء كل عبارة للمجال التابع له  ,ومدى شمولها وصدقها ومناسبتها لمعلمات رياض األطفال ,
واخضعت إجابات الخبراء للتحليل المنطقي من حيث تحديد التعديالت على صياغة بعض الفقرات واألخذ بها
فضالً عن التحليل اإلحصائي الستجابات الخبراء على الفقرات باعتماد نسبة  %14من موافقة الخبراء على
الفقرات كمحك لقبول الفقرة واستبعادها من المقياس  ,إذ حصلت على اقل من  . %14وفي ضوء هذا المحك لم
تستبعد اية فقرة وإنما اجريت التعديالت كما مفصلة في ملحق (.)3
ب  -التحليل اإلحصائي للفقرات : Statical Analysis
تعد القوة التمياية للفقرات ,التي ينبغي التحقق منها إحدى الخصائص القياسية للفقرات في فقرات
المقياس فكلما كانت الخصــــــائص القياسية للفقرات عالية في درجتها او قوتها اعطت مؤشرا على
دقة المقياس وقدرته على قياس ما وضع من اجل قياسه  ,حيث اليمكن االستغناء عنها مهما بلغت
دقة التحليل المنطقي إذْ قد ال يكشف التحليل المنطقي للفقرات احيانا ً صدق الفقرات بشكل دقيق ( Ebel, 1972:
)406
لذا ارتأت الباحــثة ان تتحقق من القوة التمياية للفقرات باستخدام اسلوب العينتين المتطيرفتين عليى
وفق الخطوات اآلتية -:
 تطبيق المقياس على عينة مؤلفة من (  )804معلمة ترتيب الدرجات الكليية التيي حصيل عليهيا افيراد العينية ترتيبيا تنازلييا مين اعليى درجية اليى ادنيىدرجة .
 اختيييار ( )%36ميين اعلييى الييدرجات لموضييوع األلييم االجتميياعي ,وتس ي ّمى المجموعيية العليييا والتييي عييددها()08اسييتمارة,و( )%36ميين ادنييى الييدرجات الواطئيية وتس ي ّمى المجموعيية الييدنيا ,وعييددها ( )08اسييتمارة ,وبييذلك
اصبح لدى الباحثة مجموعتان عليا ودنيا مجموعهما ()13استمارة.
 بعد تحديد المجموعتين العليا والدنيا استخدمت الباحثة االختبار التائي لعينتين مستقلتين ,إليجاد تمييا جميعفقرات مقياس الكفايات المهنية  ,وتبيّن ّ
ان جميع فقرات المقياس ممياة ,الجدوليةعند مستوى داللة (,)4.40
ودرجة حرية ( )14وكما موضح في جدول (.)6
جدول () 7
القوة التميزية لفقرات مقياس الكفايات المهنية باستخدام االختبار التائي
ت

المتوسط
الحسابي

االنحراف المعياري

المتوسط
الحسابي

االنحراف المعياري

القيمة
التائية
المحسوبة

المجموعة العليا

المجموعة الدنيا

0

1.1111

1.11411

0.9694

0.14119

1.116

1

1.1111

1.11116

1.0700

0.19717

6.191

1

1.1169

1.16417

1.1110

0.11017

1.649

4

1.0106

1.11617

0.1474

0.11111

7.419

1

1.1761

1.71119

1.4611

0.01611

1.010

6

1.11191

1.11101

1.7611

0.11111

1.000

7

1.1611

0.00194

1.1791

0.114701

4.111
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9

1.1116

1.11111

1.1161

0.11709

4.410

1

1.1619

1.11791

0.1969

0.01041

6.111

01

1.9694

0.01111

0.11110

1.14161

7.111

00

1.0174

1.11111

0.6447

1.11496

01.111

01

1.9116

0.14199

0.1906

1.90116

1.111

01

1.9191

0.10077

0.4100

1.91697

1.149

04

1.7761

0.01116

0.1761

1.69111

1.761

01

1.9410

0.07906

0.1111

1.10611

7.919

06

1.1117

1.11116

0.9410

0.07906

9.106

07

1.1119

1.10711

1.1011

0.14711

1.714

09

1.1619

1.17170

0.9694

01.7119

7.117

01

1.0941

1.17191

0.7011

1.91069

1.701

11

1.1611

0.11111

0.1611

0.16194

1.111

10

1.7011

0.09677

0.4100

1.91417

7.940

11

1.7011

0.01117

0.4141

1.79991

7.167

11

1.1619

1.11699

0.7761

0.16191

7.949

14

1.101

1.96714

0.7911

1.11910

1.114

11

1.0094

1.17111

1.1611

0.09071

4.919

16

1.1019

1.91091

1.7169

0.11411

1.411

17

1.0111

1.11111

1.1791

0.06149

6.171

19

1.0106

1.14111

1.7911

0.11146

01.111

11

1.1171

0.11101

0.1011

1.11110

9.117

11

1.7911

1.01117

0.7911

1.10191

1.161

عالقة الفقرة بالدرجة الكلية (االتساق الداخلي ) :
اسيتخدمت الباحثية معاميل ارتبياط بيرسيون إليجياد العالقية بيين كي ّل فقيرة والدرجية الكليية ,ونتيائج هيذا االسييتخدام
يوضّحها الجدول(.)1
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الجدول ()9
معامالت االرتباط بين درجة الفقرة والدرجة الكلية لمقياس الكفايات المهنية
تسلسل معامل االرتباط
معامل االرتباط
تسلسل
الفقرة
الفقرة
1.411
06
1.410
0
1.106
07
1.414
1
1.191
09
1.171
1
1.411
01
1.446
4
1.417
11
1.116
1
1.494
10
1.141
6
1.417
11
1.111
7
1.111
11
1.119
9
1.111
14
1.411
1
1.414
11
1.111
01
1.141
16
1.114
00
1.416
17
1.111
01
1.171
19
1.111
01
1.147
11
1.161
04
1.114
11
1.471
01
الثبات  :Reliabilityيقصد به ثبات المقياس من حيث دقة درجاته في قياس ما يجب قياسيه واتسياقه فضيال عين
إعطاءه النتائج اي يشير الى اتساق واستقرار النتائج( ,)Holt,1971,P.60وللتحقق من ثبات المقيياس اسيتخدمت
الباحثة نوعين االجراءات وكما يلي -:
أ  -طريقة إعادة االختبار ( ) Test-Retest Method
وقد تم حساب الثبيات بهيذه الطريقية بتطبييق المقيياس عليى عيّنية مؤلفية مين ( )34معلمية ,وإعيادة تطبيقيه بعيد
مرور اسبوعين من التطبييق األول بعيدها اسيتخدم معاميل ارتبياط بيرسيون بيين درجيات التطبيقيين إليجياد العالقية
بينهما ,وقد ظهر ان معامل االرتباط قدره( )4.10تجد إن هذا المعامل يشير إلى معامل ثبات جيد ومقبول.
ب .إلفا كرونباخ لالتساق الداخلي ( :) Alpha Cronbach Method
وهييي إحييدى طييرق االتسيياق الييداخلي ,او التجييانس فييي حسيياب معييامالت الثبييات  ,وتقييدم فكييرة هييذه الطريقيية علييى
حسيياب االرتبيياط بييين درجييات عينيية الثبييات علييى جميييع فقييرات المقييياس ويوضييح معامييل الثبييات المسييتخرج بهييذه
الطريقة اتساق اداء الفرد من فقرة ألخرى  ,اي التجانس الداخلي بين فقيرات المقيياس ( Cronbach,1951 : p
.) 298
وللتأكد من ثبات المقياس بهذه الطريقية فقيد قاميت الباحثية باسيتعمال اسيتمارات التطبييق األول فيي طريقية إعيادة
االختبيار وقييد بلييغ قيميية معامييل الثبيات لمقييياس الكفايييات المهنييية ( )4.18وهييي درجية ثبييات جيييدة  ,وبييذلك اصييبح
) فقييرة  ,وان المتوسييط النظييري لهييا هييو ()94
مقييياس الكفايييات المهنييية بصيييغته النهائييية ,ويتييألف ميين ( 24
(ملحق .)3
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ثانيا  :البرنامج التدريبي
يعرف البرنامج التدريبي بانه مجموعة النشاطات المنظمة المبنية على اسس علمية مخطط لها التي تقدم
للمتدربين بهدف تنمية قدراتهم وخبراتهم لتحقيق اهداف معينة(الموسوي .)91 :1104,والتدريع وسيلة فعالة
لالرتقاء بمستوى االفراد في اداء االعمال والتعرف على افضل السبل والوسائل واسهلها في الوصول الى
المعرفة العلمية  ,وتنمية المهارات المختلفة واكتساب السلوكيات االيجابية مثل التعاون والعمل الجماعي
والنزاهة وغيرها .
خطوات تصميم البرنامج
يتضمن البرنامج الموضوعات التي من شأنها ان تنمي الكفايات المهنية لمعلمة الروضة من خالل التفاعل
الحسي مع الخبرة المقدمة للمعلمة (النويران , )19 :8992,لايادة قدرتهن على فهم القضايا الخاصة بالمهنة
لتكون المعلمة قادرة على اداء وظيفتها على اكمل وجه من حيث التعامل مع الطفل والقدرة على تصميم االنشطة
التعليمية ألطفال الروضة  ,اضافة الى القدرة على صنع الوسائل التعليمية الخاصة بالخبرات التعليمية في ضوء
خصائص النمو للمرحلة العمرية لطفل الروضة ,وايضا التعامل الصحيح مع مشكالت العمل والقدرة على خلق
جو من االلفة واالنسجام مع زميالت العمل ,وذلك بالرجوع للكتب والمصادر العلمية والدراسات السابقة فضال
على االطالع على عدد البرامج الخاص بالكفايات المهنية الخاص بالمعلمين كا (نموذج كمب ( Kemp
 ,)Modelانموذج روبرتس (,)Robertsانموذج ليشن واخرين ( ))Leashin,el.al.
 ,حيث قامت الباحثة بإختيـار مجموعة الموضوعات التي ضمنها جلسات البرنامج وكذلك وضع االنشطة بحيث تحقق
الهدف المنشود ,وتم تنفيذه حسب حاجات االمعلمات المختلفة واهتماماتهن ,,بحيث ان تتسم بالتشويق واإلثارة والجاذبية
وان تسهم الجلسات التدريبية في تنمية الكفايات المهنية لمعلمات الرياض ( شوقي)9 :3448,
اساليع التدريع :
ان عملية اختيار االسلوب التدريبي المالئم عملية ليست سهلة النه ليس هناك طريقة موحدة للقيام بعملية
االختيار بل انها تعتمد على اعتبارات وعوامل ومتغيرات ومعايير متعددة ومختلفة ومتداخلة واهم هذه
االساليع -:
 المحاضرات
 المناقشات
 الحلقات الدراسية
 المؤتمرات
 اسلوب دراسة الحالة
 اسلوب الورش( المشاغل التربوية)
 الزيارات الميدانية
 تمثيل الدور
مكونات العملية التدريبية :
اوال  :المدخالت
 -0المدخالت البشرية  :وتتضمن المعلمات المشاركات في البرنامج التدريبي والمشرفين على ادارة البرنامج
التدريبي .
 -1المدخالت المادية  :وتتضمن االموال الالزمة لتنفيذ البرنامج واالجهزة واالماكن التي يتم فيها التدريع
والحوافز المادية والمعنوية .
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ثانيا  :العمليات
ويقصد بها االنشطة التي تتخلل البرنامج التدريبية وتصاحبه من البداية حتى النهاية لتحقيق اهداف البرنامج ,
والتي تتضمن المناقشات والمحاضرات واالنشطة التي يضعها المدرب واالبحاث التي يقدمها المتدربون ,
واالنشطة تكون على شكل ندوات ومشاغل وورش تدريبية وتمثيل الدور  ,وتتضمن العمليات ايضا تصميم
مفردات البرنامج وفقا الهداف البرنامج وحاجة المتدربين .
ثالثا  :المخرجات
وتتمثل فيما يحققه البرنامج التدريبي من نتائج  ,ومقدار مايحققه من اهداف المتمثله في تنمية وتعديل
اتجاهات المتدربين وتنمية قدراتهم ومهاراتهم في حل المشكالت .
رابعا  :التغذية الراجعة
يتم من خاللها تقويم فاعلية البرنامج التدريبي ويتم تحقيقها عن طريق ماياتي :
 -0االنشطة التي تقدمها افراد المجموعة التدريبية .
 -1استمارة تقويم نهائية (استبيان يوزع للمتدربات الخذ ارائهن في صالحية ومالئمة البرنامج و وايجابياته
وسلبياته) .
خطوات البرنامج التدريبي :
تشمل العملية التدريبية الخطوات التالية :
الخطوة االولى  :تحديد احتياجات المتدربات
الخطوة الثانية  :تصميم البرنامج التدريبي
الخطوة الثالثة  :االختيار المناسع للمتدربات
الخطوة الرايعة  :تنفيذ البرنامج التدريبي
الخطوة الخامسة  :تقويم البرنامج التدريبي
صدق البرنامج واالختبار
بعد ان اكملت الباحث بناء البرنامج التدريبي وفق االطر النظرية والدراسات السابقة  ,تيم عيرض البرنيامج
على مجموعة من المحكمين من ذوي الخبرة واالختصاص في مجال المناهج وطيرق التيدريس  ,ريياض األطفيال
 ,علم النفس والتنمية البشرية ( ملحق ,)8على صياغة جلسات البرنامج واالختبار واألخذ بها فضالً عين التحلييل
اإلحصائي الستجابات الخبراء باعتماد نسبة  %14من موافقة الخبراء على الفقرات كمحيك للقبيول  ,وفيي ضيوء
هذا المحك ,تم إجراء التعديالت وفقا ً آلراء المحكميين واصيبح البرنيامج المقتيرح بصيورته النهائيية يتكيون مين
( )83جلسة تدريبية بنشاطات مختلفة تناسب موضوعات الجلسات وعينة البحث (ملحق.)2
التطبيق النهائي للبرنامج
بعد ان تم االتفاق مع معلمات رياض األطفال المشاركة في الدراسة قامت الباحثة بمايلي -:
 تم االجتماع مع المعلمات في الروضة التي خضعت للدراسة وتعريفهن بالبرنامج واهدافه تم تطبيق مقياس الكفايات المهنية على المجموعتين الضابطة والتجريبية بعد نهاية فترة تطبيق البرنامج فيالفترة من ( )3481/84/33حتى ( , )3489/3/33وذلك وفقا ً للخطة المحددة .
 بعد انتهاء مدة تطبيق البرنامج  ,تم التطبيق البعدي ألداة البحث  -مقياس الكفايات المهنية– على عينة البحث(التجريبية والضابطة) .
الوسائل االحصائية  :ثم صححت االستجابات يدوياً ,وادخلت البيانات حاسوبياً ,وتم تحليلها احصائيا ً بواسطة
الحقيبة االحصائية ( )spssللتأكد من دقة النتائج-:
 -8االختبييار التييائي لعينتييين متسيياوتين بييالحجم (  )T-Testالسييتخراج معييامالت التمييييا لفقييرات مقييياس الكفايييات
المهنية( البياتي واثناسيوس.)374 :8966 ,
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-3معاميييل ارتبييياط بيرسيييون ) (Person correlationالسيييتخراج صيييدق الفقيييرات لمقيييياس الكفاييييات المهنيييية
(فيركسون)338 :8998 ,
-0معادليية الفييا كرونبييا ( (Gronbach Alpha Coneffcienaواسييتعمل السييتخراج الثبييات لمقييياس الكفايييات
المهنية (حبيب. )892 :8997 ,
 -7معادلة كولمرجروف سميرنوف لمعرفة التكافؤ بين المجموعتين .
-6معادلة مربع كاي ( )The chi-suqerللتحقق من التكافؤ بين المجميوعتين التجريبيية والضيابطة فيي عيدد مين
المتغيرات(عودة . )319 :8993,
-1معادليية (مييان -وتنييي) ( )Mann-whitneyلعينتييين مسييتقلتين لمعرفيية دالليية الفييرق بييين درجييات المجموعيية
التجريبية والمجموعة الضابطة في االختبار القبلي واالختبار البعدي(عودة والخليلي.)398 :8911,

الفصل الرابع

يتضمن هذا الفصل عرضا ً للنتائج التي توصل اليها البحث ,وعلى النحو االَتي:
اوال -:عرض النتائج-:
يتضييمن هييذا الفصييل عرض يا ً للنتييائج التييي توصييلت اليهييا الباحثيية وفق يا ً لهييداف البحييث ,وسيييتم عييرض اهييم
االستنتاجات والتوصيات والمقترحات في ضوء النتائج .
يهدف البحث الحالي الى معرفة اثر برنامج مقترح في تنمية الكفايات المهنية لدى معلمات رياض االطفال  ,من خالل
الفرضية الصفرية التالية " ال توجد فروق ذات داللة احصائية في االختبار البعدي للمجموعتين التجريبية والضابطة
لمقياس الكفايات المهنية لدى معلمات رياض االطفال يعاى الى البرنامج التدريبي عند مستوى داللة (.)4040

لتحقق من صحة الفرضية تم استعمال اختبار (مان وتني) لعينتين مستقلتين ,اذ اظهرت النتيائج ان متوسيط
رتب المجموعة التجريبية بلغ ( )39099درجة وهو اكبر من متوسط رتب المجموعية الضيابطة اذ بليغ ()88084
درجيية  ,امييا قيميية مييان وتنييي فقييد بلييغ (صييفر) وعنييد المقارنيية مييع القيميية الجدولييية البالغيية ( )836عنييد مسييتوى
داللة(.) 4040
و بمييا ان القيميية المحسييوبة اقييل ميين الجدولييية اذن هنيياك فييرق بييين المجمييوعتين فييي االختبييار البعييدي ولصييالح
المجموعة التجريبية وجدول ( )9يوضح ذلك.
جدول ()1
نتائج اختبار(مان وتني) للمجموعتين (التجريبية والضابطة ) على مقياس الكفايات المهنية لمعلمات رياض
االطفال
العينة

المجموعة

مجموع
الرتع

مجموع
متوسط
الرتع

تجريبية

11

601

11011

ضابطة

11

101

00001

قيمة مان
وتني
صفر

درجة
معيارية

قيمة
الجدولية

-1040

017

مستوى داللة

1011

ثانيا -تفسير النتائج ومناقشتها-:
تعرف فاعلية برنامج توجيه الطاقة النفسية لمعلمات رياض االطفال.
يتضح في الجدول ( )7ان الفرق عنيد تطبييق المقيياس فيي االختبيار القبليي والبعيدي قيد يرجيع السيبب
لتنوع جلسات البرنامج ومواضيعه والطرق واالساليب المستخدمة اما الجدول ( )9اظهر عدم وجود اي فيرق بيين
االختبار القبلي والبعدي للمجموعة الضابطة ذلك لعدم تعرضيهن للبرنيامج ,حييث اظهيرت التيائج ان هنياك فيروق
ذات داللة احصائية بين درجات افيراد مجميوعتي البحيث فيي مقيياس الكفاييات المهنيية  ,وهيذا ييدل ان البرنيامج
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التدريبي لتنمية الكفايات المهنية كانت له فاعلية لدى افراد المجموعة التجريبية ,اليذي يظهير واضيحا مين خيالل
الدرجات التي حصلت عليها المجموعة التجريبية عند تطبيق مقياس الكفايات المهنية في االختبيار البعيدي ,حييث
اسهم البرنامج التدريبي في كيفية كيفية تحسين المهارة المهنية ليدى افيراد المجموعية التجريبيية ومهيارة التعاميل
مع االطفال وتنمية مهارات االتصال مع االخرين و في كيفية التخطييط للخبيرة وتحدييد االهيداف التعليميية و حيل
المشكالت التي تواجههن سواء في مجال التعامل مع االطفال او التعامل مع الخبرة او التعامل ميع زمييالت العميل
اضافة الى ادارة الوقيت اضيافة واال تقيان واالبتكيار فيي حيين ليم يحيدث تغييير ذو داللية احصيائية عليى درجيات
المجموعيية الضييابطة التييي لييم تتعييرض للبرنييامج تنمييية الكفايييات المهنييية  ,وكانييت هييذه النتيجيية متفقيية مييع الخلفييية
النظرية الشمولية المتكاملة وهذا يعني وجود اثر للكفاية المهنية في االنجاز لذا يجيب تكيون قيدرات الفيرد مناسيبة
لطموحاته وإمكاناته حيث يتم وضع اهداف ومستويات طموح ممكنة حتى ال يصاب الفيرد االحبياط او عيدم اتقيان
مهنتييه عييدم تمكنييه ميين اسييتغالل امكانياتييه الشخصييية فييي تحسييين ادائييه فييي العمييل  ,وبالتييالي االتقييان فييي االعمييال
الموكله اليه ( التويني ) 367 :8919,اذ ان تدني مستوى الكفاية المهنية يسبب تأثيرات سلبية على المعلم وعليى
اداءه التعليمي وبالتالي فتجنب حدوث مثل هذه التأثيرات يقي المعلم ويساعده على تحسين ادائيه المهنيي والتعليميي
والمعرفيي والشخصيي واالجتميياعي  ,كميا إن دراسيية الكفايية المهنيية ضييرورة مين ضييرورات االهتميام بالصييحة
النفسية للعاملين عموما ً وللمعلمين خصوصا ً ,لتحقيق اهدافهم في الحياة سواء اكانت اهداف شخصية ام تعليمية .
ويرجع سبب تحسيين الكفاييات المهنيية ليدى افيراد المجموعية التجريبيية ,حسيب اعتقياد الباحثية اليى االختييار
السليم لالنشطة التدريبية المناسبة اذ كانيت ذات فاعليية فيي تنميية الكفاييات المهنيية ليدى المعلميات فيي المجموعية
التجريبييية  ,فضييال عيين عييدد الجلسييات التييي كانييت ثالثيية جلسييات فييي كييل اسييبوع  ,اضييافة علييى اختيييار الباحثيية
لموضوعات ذات اهمية كبيرة في تنمية الكفايات المهنية لمعلمات رياض االطفال  ,وقدرتها على ادارة الجلسيات
التدريبيية  ,كونهييا حاصييلة عليى شييهادة فييي فيين التيدريب  ,اضييافة الييى اكتسيياب بعيض المهييارات واالنشييطة التييي
تضمنها البرنامج .
ثانيا -االستنتاجات -:
-8ان معلمات رياض االطفال يفتقرن الى الكفاية المهنية في منهج وحدة الخبرة .
-3للبرنامج التدريبي اثر واضح وفعال في توجيه تنمية الكفايات المهنية لمعلمات الرياض للمجموعة التجريبية .
 -0ان تعايا البرنامج باألنشطة والوسائل المتنوعة بأسلوب مشوق ومثير لمعلمات المجموعة التجريبيية افضيى
الى تنمية كفاياتهن المهنية .
ثالثا -التوصيات -:
في ضوء االستنتاجات التي تم التوصل اليها  ,توصي الباحثة بما يأتي:
-8تعميم البرنامج على مديريات التربية فيي محافظية ذي قيار لفيرض االفيادة مين البرنيامج لميا ليه اثير واضيح فيي
تنمية وتطوير الكفايات المهنية لدى معلمات الرياض.
-3اجييراء دورات تدريبييية تضييم محتييوى البرنييامج وتقييديمها لمعلمييات رييياض االطفييال وان يييتم تقييديمها الييى ذوي
االختصاص (رياض االطفال)حصراً.
-2االستفادة من البرنامج التدريبي في تدريب المعلمات الحديثات العهد بمهنة التعليم.
رابعا  -المقترحات-:
 -8اجراء دراسة مماثلة في استغالل البرنامج التدريبي الحالي على مشرفات ومديرات رياض االطفال .
 -3اجراء دراسة مماثلة لتنمية الكفايات المهنية لدى معلمين ومعلمات المدارس االبتدائية .
 -2اجراء دراسة مماثلة في رفع مستوى الكفايات المهنية لشريحة اخرى من موظفي الدولة.
المصادر
 .8االميري  ,احمد البراء (: )3484اللياقات الست (دروس في فن الحياة )  ,ط , 8دار السالم للطباعة
والنشر والتوزيع  ,القاهرة .
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ملحق ()0
السادة الخبراء حسع اللقع العلمي
ت
8
3
2
0
0

االسم واللقب
ا  .د خولة عبدالوهاب القيسي
ا.د دمحم الموسوي
ا  .د موفق الحسيناوي
ا ..د جالل شنته
ا..د انعام قاسم خفيف

التخصص
رياض االطفال
طرائق تدريس
طرائق تدريس
طرائق تدريس
رياض االطفال

7
6
1
9
84
88
83

ا.د زينع دمحم
ا .م.د مروج عادل
ا.م  .د ضحى عادل
ا.م.د رغد شكيع
ا .م  .د علي عبد داخل
ا .م  .د ميادة اسعد موسى
ا.م .د اسماء عبدالجبار

رياض االطغال
رياض االطفال
رياض االطفال
رياض االطفال
علم النفس التربوي
رياض االطفال
رياض االطفال

مكان العمل
المعهد التقني | ذي قلر
كلية ابن الهيثم للعلوم الصرفة
كلية التربية للبنات |بغداد
كلية االتربية ابن الهيثم | بغد اد
كلية التربية للبنات |جامعة
بغداد
كلية التربيةللبنات|جامعة بغداد
كلية التربية االساسية
كلية التربية للبنات |بغداد
كلية التربيةللبنات|جامعة بغداد
كلية التربية | ذي قار
كلية التربية للبنات |بغداد
جامعة ديالى
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ملحق ()1
مقياس للكفايات المهنية بصيغته النهائية
ت

تنطبق
علي دائما

المجال

تنطبق
علي
كثيرا

تنطبق
علي احيانا

تنطبق
علي
قليال

التنطب
ق

اوال :مجال التعامل مع منهج وحدة الخبرة
1

اجيد تقديم منهج الخبرة الخاص برياض االطفال
أنظم معلوماتي في الخطة قبل البدء في العمل

3

احقق في كل خبرة اهداف (معرفية وحركية
ووجدانية)

2

امهد لتقديم الخبرة بأسئلة محفاة ومشوقة لالطفال

0

انوع في طريقة تقديم الخبرة بما يناسب
موضوعاتها

6

اطور نفسي باستمرار باالطالع على مستجدات
العملية التعليمية الخاصة برياض االطفال

1

اعاز تقديم الخبرة بواسطة عرض (الداتا شو)
واساليب متطورة اخرى

9

اجيد صناعة الوسائل التعليمية الخاصة بمنهج
الرياض

84

استغل المواد الخام في تقديم الخبرة لالطفال

ثانيا :مجال التعامل مع االطفال
88

يساعدني اللعب في تشخيص وتعديل المشكالت
السلوكية عند االطفال

83

اراعي الفروق الفردية بين االطفال
في اساليب تقويم االطفال في الخبرة

82

انوع
الواحدة

80

احدد االنماط الشخصية لالطفال من اجل تحقيق
تواصل فعال معهم

80

اتقبل اجابات الخاطئة االطفال برحابة صدر

87

الفت نظر الطفل الى سلوكه الخاطئ
لطيف

86

اهتم بتنمية مواهب االطفال في الروضة

81

اركا على االطفال ضعيفي التركيا

89

اهتم بعنصر المنافسة بين االطفال اثناء تقديم
الخبرة

بشكل
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34

اسند الى االطفال اعمال تنمي الثقة في انفسهم

38

اشجع االطفال على حرية التعبير عن ارائهم

33

احرص على ان تكون كلماتي رقيقة مع االطفال

32

اهتم بالمناسبات الخاصة باالطفال

ثالثا :مجال التعامل مع زميالت العمل
30

احرص على العالقات الطيبة بين زميالتي في
العمل

30

اهتم بالمناسبات الخاصة باميالتي

37

اشارك زميالتي في اقامة نشاطات خاصة
بالروضة

36

اساعد زميالتي في حل المشكالت التي تواجههن
مع االطفال

31

انفذ االعمال الموكله الي من االدارة او الاميالت
بسرور

39

اطور من مهارات زميالتي اثناء تقديمهن للخبرة

24

اشارك زميالتي في السفرات الترفهية
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