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  ٢٠/٩/٢٠٠٥تاریخ قبول النشر :  ؛ ٢٦/٦/٢٠٠٥تاریخ تسلیم البحث : 

:ملخص البحث 
هــدف البحــث الــى التعــرف علــى اســباب احجــام الطالبــات فــي كلیــة التربیــة االساســیة عــن 

صــفطالبــة مــن طالبــات ال )١٠٢(تكونــت عینــة البحــث مــن و  االلتحــاق بقســم ریــاض االطفــال .

/ جامعـة الموصــل ، الالتـي وزعــن علـى اقســام الكلیـة االخــرى ، الثـاني فـي كلیــة التربیـة االساســیة

) فقــــرة طبقــــت علــــى العینــــة ١٤اداة رئیســــة للبحــــث وقــــد بلغــــت فقــــرات االداة (واعتمــــد االســــتبیان

االساسیة للبحث ، وقد تحقق صدق االداة من خالل عرضها على الخبراء ، كما تم ایجاد معامـل 

  ) .٠.٨٠الثبات من خالل اعادة االختبار عبر الزمن ، وكانت درجة الثبات (

(الوســط المــرجح ، والنســبة المئویــة ، ومعامــل وقــد اســتخدمت الوســائل االحصــائیة االتیــة 

ارتباط بیرسون) وتم ترتیب فقرات االستبیان من اكثرها حدة ووزنًا مئویًا الى اقلها ، وجرى تحلیلها 

باجمعها مع اعطاء التفسیرات لهـا . وقـد اظهـرت نتـائج البحـث ان مـن ابـرز اسـباب االحجـام هـي 

ریـــاض االطفـــال فـــي الكلیـــة ، قلـــة فـــرص العمـــل التوجـــد فكـــرة واضـــحة لـــدى الطالبـــات عـــن قســـم 

ـــة ،  ـــزمیالت الـــى طالبـــات قســـم ریـــاض االطفـــال متدنی لخریجـــات قســـم ریـــاض االطفـــال ، نظـــرة ال

احساس الطالبة بانها التحقق ذاتها بااللتحـاق بقسـم ریـاض االطفـال وفـي ضـوء نتـائج البحـث قـدم 

الباحثان التوصیات والمقترحات المناسبة.

The Reasons for the Rejection of Basic Education
College Students going to Kindergarten Department

from their Point of view

Zena Taha HasoonProf.D.Fadhil Khadil Ibrahim
Mosul University\College of Basic Education

Abstract:
The investigation aimed at Knowing the reasons for the rejection of

student (girls) of Basic Education College in University of Mosul to

attained depatement of kindergarden . The sample sonsisted of (102)



حسونوزینة طهفاضل خلیل ابراهیم 

٢

students girls from the second year in the basic education college from

the departement of the college excluded the deprtment of kindergarden.

The questionnaire was the main tool of the research which consisted of

(14) items .The validity of the tool was verified by presented to some

experts . The Riability was computed by test – and re- test method,the

degree was (0.80).Probaility mean , percentege and pearson correlation

were used as statistical means . The item of the questionnaire ranked from

the high scale to low scale . All items were analysed and explanation

made to them. The result showed the following reasons as the most

factors for rejection.

1. the student have no clear idea about the departement.

2. the chance of the graduation for working is rarly .

3. the negative point of view by collegues of student .

4. the field of the study is not verify the satisfaction of some students.

Finally some suggestions and recomendations are presented .

:واھمیتھ مشكلة البحث اوالً.
حظیت مرحلة الطفولة باهتمام علماء التربیة وعلم النفس ، النها مرحلة نمو تتكون فیها 

اللبنات االساسیة للنمو الحسي والحركي والعقلي واالجتماعي واالنفعالي واللغوي والخلقي.

سي بناء شخصیة وتعد الطفولة مرحلة حاسمة في حیاة االنسان ، ففیها یتم وبشكل اسا

الفرد ، ویعطي علماء النفس اهمیة كبیرة لخبرات الطفولة لكونها المؤسشر الحقیقي لما سوف 

وتمثل مرحلة ریاض االطفال اللبنة االساسیة  )١٦٦،ص٢٠٠٢یعمله الطفل مستقبًال (شمعون : 

تطویر التي یتم من خاللها اكساب االطفال االتجاهات والمدركات الثقافیة التي تساعد في 

شخصیاتهم وفي التكیف االجتماعي لحیاة المدرسة والتي تسهل لهم عملیة االنتقال من المحیط 

االجتماعي االسري وریاض االطفال الى المحیط االجتماعي في المدرسة االبتدائیة (الخضیر : 

  )٤٥، ص ١٩٨٦
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االطفال ولكي تؤدي ریاض االطفال دورها الكامل في تحقیق قاعدة النمو المتكامل عند

البد من اعداد المالكات الكفوءة القادرة على تطبیق برامج الریاض بشكل یحقق االهداف التي 

وضعت من اجلها . ولذلك فان االهتمام باعداد معلمة ریاض االطفال یمثل المرتكز وحجر 

عل الزاویة في العملیة التربویة ، فمن خاللها یكتسب المتعلم مهارات متعددة تمكنه من التفا

الناجح المستمر ، فالمعلم هو الموجه لقدرات الطفل والمعزز لمواهبه (الغامدي واخرون : 

  ) .١٤٠،ص٢٠٠١و المعجل :  ٦،ص١٩٨١

وتعد مهمة المعلمة في الریاض من المهام االساسیة والخطرة التي تتطلب منها قبل كل 

اتجاهًا ایجابیًا نحو العمل شئ الرغبة الصادقة في العمل ، الن المعلمة الناجحة ، والتي تحمل

في ریاض االطفال ، یتطلب منها ان تكون خبیرة ومتفهمة لعملیتي التعلیم والتعلم فیها فضًال عن 

دورها في تطویر قدرات االطفال واستعدادتهم ومیولهم واتجاهاتهم ، وان تكون لها مهارة خاصة 

  ) ١٦،ص١٩٩٠وتخصصًا ینسجم مع عملها التربوي في الروضة (شوان : 

ویقع على عاتق اقسام ریاض االطفال في كلیات التربیة للبنات والتربیة االساسیة مهمة 

اعداد المعلمات المتخصصات بتربیة االطفال وتعلیمهم في مرحلة الریاض اعدادًا اكادیمیًا ومهنیًا 

وي سلیم .وتربویًا . مما یؤهلهن للتعامل مع الطفولة المبكرة بكفاءة عالیة ومتخصصة وبحس ترب

وكان من المؤمل ان یحدث اقبال من قبل الطالبات لاللتحاق بقسم ریاض االطفال في 

كلیة التربیة االساسیة في جامعة الموصل ولكن مما یؤسف له حدوث احجام شدید من قبل 

طالبات هذه الكلیة عن االلتحاق بقسم ریاض االطفال والكثر من سنة دراسیة ، حیث كانت 

وهو العام الذي فتح فیه هذا القسم ،  ٢٠٠١/٢٠٠٢) طالبات للعام الدراسي ٨(حصیلة القبول 

) طالبة ، علمًا ان اقسام الكلیة االخرى قد استوفت ذلك ٣٠وهو عدد اقل من العدد المخطط له (

الرقم او اكثر . 

وحصلت القناعة انذاك لدى عمادة الكلیة ورئاسة القسم على مبدأ اننا نبحث عن القلة 

غبة في االختصاص افضل من الكثرة غیر الراغبة فیه والسباب مّر ذكرها ، ولكن المفاجأة الرا

 )٢٠٠٣/٢٠٠٤( )٢٠٠٢/٢٠٠٣جاءت في االعوام الدراسیة التالیة والتي هي : (

، اذ كانت الحصیلة عدم وجود أي رغبة من قبل الطالبات لاللتحاق بهذا القسم )٢٠٠٤/٢٠٠٥(

. هنا تطلب االمر وقفة تأمل وتساؤل لماذا هذا االحجام ؟ تمخض خالل هذه الفترة المتالحقة

عنها صیاغة مشكلة البحث الحالي بالسؤال االتي : 

ة ما اسباب عدم التحاق طالبات الصف الثاني في كلیة التربیة االساسیة / جامع

:ساسیةحث الحالي في ثالثة عوامل اوعلیه تأتي اهمیة البالموصل  ، بقسم ریاض االطفال ؟. 
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. سیساعد هذا البحث على تحدید االسباب االساسیة المتعلقة باحجام الطالبات عن االلتحاق ١

بقسم ریاض االطفال ، وبالتالي ایجاد الحلول المناسبة لمعالجة هذه الظاهرة لكي یأخذ هذا 

القسم موقعه الطبیعي من بین اقسام الكلیة االخرى .

اب ظاهرة االحجام في میدان ریاض االطفال.. قلة الدراسات التي بحثت عن اسب٢

ھدف البحث :ثانیاً.
احجام طالبات كلیة التربیة االساسیة / جامعة اسباب التعرف على یهدف البحث الى 

.من وجهة نظرهن بقسم ریاض االطفال الموصل ، عن االلتحاق 

حدود البحث :ثالثاً.
االساسیة / جامعة التربیة في كلیة الثاني صفطالبات العینة من قتصر البحث على ا

    ٢٠٠٥ – ٢٠٠٤الموصل للعام الدراسي 

تحدید المصطلحات :رابعاً. 
من َحَجمه عن الشئ من باب َنَصر (فأحَجم) أي َكفَّه عنه فَكّف وهو من . االحجام (لغًة) :١

  ).١٢٥- ١٢٤، ص١٩٨٣النوادر مثل َكبَّه فأَكبَّ (الرازي : 

ض البحث : هو امتناع طالبات كلیة التربیة االساسیة من التقدیم الى ویقصد باالحجام لغر -

قسم ریاض االطفال واتخاذه تخصصًا لهن .

 ١٩٩٢تعد واحدة من الكلیات الخمسة التي انشأت في العراق للعام . كلیة التربیة االساسیة :٢

ادیمیًا ومهنیًا باسم كلیة المعلمین / جامعة الموصل ، تهدف الى اعداد معلمین مؤهلین اك

للتدریس في مرحلة التعلیم االبتدائي واالساسي فضًال عن مرحلة الریاض وتضم اقسام التربیة 

الخاصة واللغة العربیة واللغة االنكلیزیة والریاضیات والعلوم العامة والتاریخ والجغرافیة ... 

في المدارس االبتدائیة وتعتمد الكلیة النظام الفصلي ویتفرغ الطالب في الفصل الثامن للتطبیق

.

احد اقسام كلیة التربیة االساسیة في جامعة الموصل افتتح في العام . قسم ریاض االطفال :٣

یهدف الى اعداد معلمات (حصرًا) مؤهالت للتدریس في مرحلة  ٢٠٠١/٢٠٠٢الدراسي 

 ٢٠٠٤/٢٠٠٥ریاض االطفال یبدأ التخصص فیه من السنة الثانیة وابتداًء من العام الدراسي 

بدأ التخصص من الصف االول . 
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:الدراسات السابقةخامساً. 
لم یعثر الباحثان على ایة دراسة ذات عالقة مباشرة بهدف الدراسة الحالیة مما دفع 

الباحثان الى اللجوء الى دراسة استهدفت نفس المشكلة ولكن لموضوعات مختلفة وادناه مراجعة 

لتلك الدراسات. 

:١٩٨٦ن ، ذوالمدراسة طارش.١
هدفت الدراسة الى معرفة االسباب الكامنة وراء عزوف الشباب الكویتي عن مهنة 

موزعین على ) مدرسًا ومدرسة في مراحل التعلیم العام ٣٩٨التدریس ، حیث بلغت عینة الدراسة (

) ریاض١٠) ابتدائیة ، (١٦) متوسطة و (١٦) ثانویة و (١٦) مدرسة منها (٥٨مدارس بلغت (

اطفال . 

(تغطي المجاالت التي ) سؤاًال اداة للدراسة ٣٧استبیانًا مكون من (دراسةوقد استخدم ال

وتمت معالجة البیانات احصائیًا باستخدام المتوسط الحسابي واالنحراف ، تجیب علیها الدراسة) 

ة ان هنالك العدید من االسباب وراء عزوف الشباب الكویتي عن مهنالمعیاري وقد توصلت 

  ها : منالتدریس 

مفروضة على المدرس ، وكذلك عدم توفر الوسائل التعلیمیة تدریسوجود طرائق 

مهنة الى الكفاءة هذه الان الوقت الكبیر الذي تاخذه مهنة التدریس وحاجة بالمدرسة ، فضًال عن 

العلمیة التي تقتضي المزید من المثابرة على الدرس واالستقصاء .

 )١٥٥ – ١٣٠، ص  ١٩٨٩ن : ذطارش والم(

:١٩٨٩دراسة خلیل وغزال .٢
هدف البحث الى التعرف على اسباب احجام طالبات المدارس المتوسطة عن االلتحاق 

طالبة ، وقد اعد الباحثان استبیانًا تألف  )٦٤٠(باعدادیة التمریض ، وتألفت عینة البحث من 

ظهر ان هناك اسبابًا متعددة ومناقشتها لت اداة البحث ، وعند تحلیل النتائجفقرة مث )٣٥(من 

تقف وراء احجام الطالبات في المدارس المتوسطة من االلتحاق باعدادیة التمریض منها : عدم 

السماح للممرضة باكمال دراستها ، وكذلك وجود الخفارة اللیلیة وتعد هذه من اهم االسباب التي 

ت من االلتحاق باعدادیة التمریض . منعت الطالبا

   )٣٨٦ – ٣٥٩، ص  ١٩٨٩خلیل وغزال : (

:١٩٩٣. دراسة سلیمان ٣
یرمي البحث الى التعرف على اسباب عزوف الطالبات عن المشاركة في النشاط 

) طالبة من ٤٠٠لغت العینة (الریاضي الالصفي في المدارس االعدادیة للبنات بغداد ، وب

) سؤاًال اداًة ٢٤طالبات المدارس االعدادیة من مدینة بغداد وقد استخدمت االستبانة المكونة (
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للبحث وبعد تحلیل النتائج احصائیًا باستخدام الوسط الحسابي ، ومعامل ارتباط بیرسون تبین ان 

لك االعتقاد بان االنضمام الى من بین االسباب الخجل من المشاركة باالنشطة الریاضیة وكذ

النشاط الریاضي الالصفي سوف یؤثر في مستواهن العلمي وانهن سوف یالقین انتقادًا من قبل 

.االقارب واالصدقاء او الجیران عند انضمامهن الى أي نشاط ریاضي 

  ). ٢٠٧-١٨٣، ص ١٩٩٨(سلیمان : 

:١٩٩٥دراسة ملكاوي .  ٤
الصف العاشر)(طلبة التعلیم األساسياب عزوف سبهدفت الدراسة الي الكشف عن ا

من طلبة الصف العاشر من ) طالب ١٠٠التعلیم المهني ، وبلغت عینة الدراسة (عن االلتحاق ب

استبانة مكونة من دراسةال تاختیروا بصورة عشوائیة من مدارس اللواء ، وقد استخدمالذكور فقط 

وتمت معالجة البیانات احصائیًا ، علیم المهنيعن الت) فقرة تمثل اسبابًا لعزوف الطلبة٢٠(

بالوسائل االحصائیة كالوسط الحسابي ، االنحراف المعیاري ومعامل االرتباط واالهمیة النسبیة 

للفقرات ، وقد توصلت الدراسة الى تأثر اتجاه الطلبة نحو التعلیم المهني برغبة ابائهم ، وعدم 

  ي . لخریجي التعلیم المهنتوفر فرض العمل 

  )٤٣ – ٣٦، ص ١٩٩٥(ملكاوي : 

:٢٠٠١. دراسة المعجل ٥
هدفت الدراسة الى تحدید اهم اسباب عزوف بعض معلمي الدین في المرحلة المتوسطة 

) من المعلمین اختیروا ١٠٤عن تدریس مادة التوحید في مدینة الریاض ، وبلغت عینة الدراسة (

) فقرة اداًة للدراسة مقسمة ٣٠ستبیان مكون من (بصورة عشوائیة من مجتمع الدراسة واستخدم ا

، وتم معالجة النتائج و بالمجتمع وبالطالبعلى اربعة محاور تتعلق بالمعلم وبالكتاب المدرسي 

احصائیًا باستخدام معامل االرتباط واالختبار التائي والتي اشارت الى اكثر تلك االسباب هي 

ر من تدریسي مادة التوحید" و "صعوبة انتاج وسائل "تدریسي فروع المواد الدینیة االخرى اكث

  ) ١٦٣- ١٤٠، ص ٢٠٠١تعلیمیة في مادة التوحید" (المعجل : 

یتبین من استعراض الدراسات السابقة ان في مجملها هدفت الى البحث عن اسباب 

عزوف العینة عن االلتحاق بالتعلم المهني او مهنة التمریض او مهنة التدریس او المشاركة 

النشطة الریاضیة او تدریس مادة دراسیة بعینها .با

والبحث الحالي یسعى الى معرفة اسباب العزوف في میدان ریاض االطفال اما العینة 

) في ١٠٠فقد اختلفت حسب حیثیات كل دراسة وحجم مجتمعها وهي على العموم تتراوح بین (

) في اقصاه .٦٤٠ادناه الى (

جمیع الدراسات وهذا ما ینسجم مع البحث الحالي الذي كانت االستبانة اداة للبحث في 

استخدم استبانة ایضًا ویبدو ان هذه المقاربة تعود الى طبیعة البحوث الوصفیة التي تلتقي عند 
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هذه االداة الشائعة االستخدام . اما محتوى االداة فهو مختلف حسب توجه كل دراسة وبشأن 

اسات عند الوسط الحسابي ومعامل ارتباط بیرسون ، وقد الوسائل االحصائیة فقد التقت معظم الدر 

استفاد الباحثان من تلك الدراسات في تصمیم اداة البحث واختیار الوسائل االحصائیة فضًال عن 

مقارنة نتائج الدراسة الحالیة بنتائج الدراسات السابقة . .

:اجراءات البحث.سادساً 
مجتمع البحث :.١

ن طالبات كلیة التربیة االساسیة المرحلة الثانیة للعام الدراسي یتألف مجتمع البحث م

خرى) طالبة والالتي یمثلن جمیع الطالبات في االقسام اال٢٥٢والبالغ عددهن ( ٢٠٠٥/  ٢٠٠٤

  .)١وكما موضح في الجدول (في كلیة التربیة االساسیة

  )١الجدول (

مجتمع البحث من الطالبات في اقسام الكلیة كافة 

سمالق
اللغة 

العربیة

اللغة 

االنكلیزیة

التربیة 

االسالمیة

العلوم 

جتماعیاتاال

 العلوم

العامة
الریاضیات

التربیة 

الخاصة

التربیة 

  ةیالریاض
المجموع

٤٣٥٢١٨٣٥٢٧٥٤٢١٢٢٥٢عدد الطالبات

ینة البحث :. ع٢
انیة كلیة التربیة ) طالبة من طالبات المرحلة الث١٠٢من (االساسیة تكونت عینة البحث 

% من مجتمع ٤٠اخترن بصورة عشوائیة طبقیة ووزعن حسب االقسام وكانت نسبتهن االساسیة 

  ) ٢وكما موضح في الجدول (البحث 

  )٢الجدول (

عینة البحث االساسیة 

القسم
اللغة 

العربیة

اللغة 

االنكلیزیة

التربیة 

االسالمیة

العلوم 

جتماعیاتاال

 العلوم

العامة
  تالریاضیا

التربیة 

الخاصة

التربیة 

  ةیالریاض
المجموع

  ١٠٢  ٢  ٨  ٢٢  ١١  ١٤  ٧  ٢١  ١٧  عدد الطالبات

اداة البحث :.٣
أ. االستبیان االستطالعي المفتوح :

للتعرف على االسباب المؤدیة الى احجام طالبات المرحلة الثانیة / كلیة التربیة االساسیة 

الباحثان باالستبیان االستطالعي المفتوح انظرعن االلتحاق بقسم ریاض االطفال ، استعان 

لجمع البیانات الخاصة باهداف البحث ، وقد تضمن هذا االستبیان سؤالین مفتوحین  )١الملحق (
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٨

یتعلق االول منها باهم االسباب الخاصة (المتعلقة بالطالبة ذاتها) في عدم اختیار قسم ریاض 

مة (المتعلقة بغیرها من الطالبات) التي تؤدي الى االطفال ، والثاني یتعلق باهم االسباب العا

االحجام عن التقدیم الى هذا القسم . 

) طالبة وزعن في اقسام ٢٥وطبق االستبیان االستطالعي المفتوح على عینة مؤلفة من (

) یوضح ذلك .٣الكلیة كافة ، والجدول (

  )٣الجدول (

توزیع افراد العینة االستطالعیة حسب اقسام الكلیة

القسم
اللغة 

العربیة

اللغة 

االنكلیزیة

التربیة 

االسالمیة

العلوم 

جتماعیاتاال

 العلوم

العامة
الریاضیات

التربیة 

الخاصة

التربیة 

  ةیالریاض
المجموع

  ٢٥  -  ٢  ٥  ٣  ٤  ٢  ٥  ٤  عدد الطالبات

االستبیان المغلق (اداة البحث الرئیسة):ب.
. صیاغة فقرات االداة : ١

على االستبیان المفتوح وبعد االطالع على الدراسات الطالباتجابات في ضوء است

اسباب مقترحة للعزوف ، وقد وضعت ثلتم ) فقرة١٤(واالدبیات ذات العالقة ، تمت صیاغة 

امام كل فقرة ثالث بدائل هي (سبب رئیس ، سبب ثانوي ، الیشكل سببًا).

الصدق الظاھري :.٢
فرها في االختبار او االستبیان ان یكون صادقًا من الشروط الضروریة التي ینبغي توا

، ١٩٧٧ویقصد به "القدرة على قیاس ما وضع من اجله او السمة المراد قیاسها" (الغریب : 

التربیة والمختصین  بحقل على مجموعة من الخبراء ) وقام الباحثان بعرض االستبیان ٦٧٧ص

مع بعض التعدیالت في صیاغة الفقرات ستبیانفقرات االجمیعهم على اتفق وقد  )١(وعلم النفس

  ) ٢انظر الملحق(وبذلك یعد االستبیان صادقًا 

اسماء الخبراء :. ١

أ.م.د. جاجان جمعة محمد / كلیة التربیة االساسیة. ١

وري / كلیة التربیة االساسیةنأ.م.د. احمد محمد . ٢

ان حسن / كلیة التربیة االساسیةمأ.م.د. خش. ٣

أ.م.د. احالم ادیب / كلیة التربیة االساسیة .٤

كلیة التربیة .م.د. ندى العبایجي / ا .٥

م.د. انور قاسم یحیى / كلیة التربیة االساسیة  .٦

م.د. ذكرى یوسف / كلیة التربیة االساسیة .٧
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الثبات :.٣
الیجاد ثبات االداة استخدم الباحثان طریقة (التطبیق واعادة التطبیق) حیث قام احد 

ینة الباحثین بتوزیع االستبیان على عینة من الطالبات من المجتمع االصلي للبحث من غیر الع

) یومًا قام باستخدام نفس االسلوب الذي ١٣) طالبة ، وبعد مرور (٣٠االساسیة وعددهن (

استخدمه في التطبیق االول حیث طلب من الطالبات كتابة اسمائهن على االستمارات في 

التطبیقین االول والثاني .

تطبیق وباستخدام معامل ارتباط بیرسون بین مجموع درجات التطبیق االول ودرجات ال

) وهو معامل ثبات عاٍل .٠.٨٠الثاني وبلغ معامل الثبات (

الوسائل االحصائیة :سابعاً. 
(الحدة) الیجاد اهمیة كل فقرة : الوسط المرجح . ١ 

   ١× ٣+ ت ٢× ٢+ ت ٣× ١تالحدة (اهمیة كل فقرة) = 

  ت ك                                      

ب رئیسي)= تكرار االختبار االول (سب ١ت

= تكرار االختبار الثاني (سبب ثانوي)  ٢ت

= تكرار االختبار الثالث (الیشكل سببًا) ٣ت

ت ك = التكرار الكلي 

  ١٠٠× درجة الحدة (المرجح)  . الوزن المئوي = ٢

الدرجة القصوى 

  )٦٧، ص ١٩٨٧ابو النیل : (

.بطریقة اعادة االختبار االداةات یجاد ثبمعامل ارتباط بیرسون ال. ٣

Bestو  ٩٣، ص ١٩٩٧ابو شعیشع : ( : 1981 , P 251(

:عرض النتائج ومناقشتھا ثامنا.
لغرض تحقیق هدف البحث قام الباحثان باحتساب تكرار االستجابات الفراد العینة 

سي) واعطیت لمقیاس االداة واعطیت ثالث درجات لكل استجابة وفقًا للبعد االول (سبب رئی

درجتان لكل استجابة وفقًا للبعد الثاني (سبب ثانوي) واعطیت درجة واحدة لكل استجابة وفقًا 

للبعد الثالث (الیشكل سببًا).
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١٠

ثم رتیب فقرات البحث من اعالها حدة ووزنًا مئویًا الى اقلها حدة ووزن مئوي وفقًا 

  ) .٤(لمعادلتي الحدة والوزن المئوي وكما هو موضح في الجدول 

  )٤(جدول 

درجة الحدة والوزن المئويافراد العینة على فقرات االداة وفق استجابات نتائج 

الرتبةالعبارات  ت
درجة 

الحدة

الوزن 

المئوي

١٢.٦٧٨٩.٠٠رغبة بعض الطالبات في اختصاصات اخرى٨

٢٢.٢٧٧٥.٦عدم وضوح اهداف القسم بالنسبة للطالبات١٣

٣٢.٢٠٧٣.٣خاصة للملتحقات بهذا القسمال توجد امتیازات١١

١  
ال توج فكرة واضحة لدى الطالبات عن قسم ریاض 

االطفال في الكلیة
٧٠.٦  ٢.٢١  ٤  

٧  
عدم امتالك بعض الطالبات القدرة على التعامل مع 

االطفال في مرحلة الریاض
٦٩.٦  ٢.٠٩  ٥  

١٤
ًا بقسم وظحملال تظهر كلیة التربیة االساسیة اهتمامًا 

ریاض االطفال
٦٩.٣  ٢.٠٨  ٦  

٧٢.٠٧٦٩.٠٠قلة فرص العمل لخریجات قسم ریاض االطفال٢

٦  
قلة تشجیع تدریسي الكلیة للطالبات على االلتحاق بقسم 

ریاض االطفال
٦٧.٠٠  ٢.٠١  ٨  

٩١.٩١٦٣.٦نظرة الزمالء الى طالبات قسم ریاض االطفال متدنیة٣

٤  
تها بااللتحاق بقسم احساس الطالبة بانها ال تحقق ذا

ریاض االطفال
٦٣.٠٠  ١.٨٩  ١٠  

٥  
عدم رغیة اولیاء االمور بالتحاق بناتهن بقسم ریاض 

االطفال
٦١.٦  ١.٨٥  ١١  

١٢١.٧٩٥٩.٦تدني نظرة المجتمع الى معلمات ریاض االطفال٩

١٣١.٧٦٥٨.٦الخجل من االلتحاق بهذا القسم١٢

١٠
التربیة وعلم عدم رضا بعض الطالبات عن مدرسي 

النفس في مرحلة الصف االول
٥٢.٠٠  ١.٥٦  ١٤  
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) الى ان جمیع فقرات االستبانة قد حصلت على موافقة افراد العینة ٤ویشیر الجدول (

 قد) ٨الفقرة (بوصفها اسبابًا الحجامهم عن قسم ریاض االطفال وبادئ ذي بدء نأتي الى 

  .) ٨٩,٠ووزنها المئوي () ٢,٦٧) وبلغت درجة حدتها (١حصلت على الرتبة (

ویعتقد الباحثان ان السبب یعود الى ان معظم الطالبات لدیهن رغبة في تخصص معین 

وهذا یعود السباب قد یكون من اهمها الفقرة او قبل دخولهن الكلیةقد اخترنه حین دخولهن الكلیة 

) والتي ٧٥,٦) ووزن مئوي (٢,٢٧) وبدرجة حدة (٢) والتي حصلت على الرتبة الثانیة (١٣(

تشیر الى ان اهداف القسم غیر واضحة بالنسبة للطالبات وهذا بحد ذاته یعد مشكلة قد تدفع 

) والتي حصلت ١وتنسجم هذه الفقرة مع الفقرة (الطالبات الى عدم االلتحاق بقسم ریاض االطفال 

  ).٧٠,٦ووزن مئوي ( )٢,١٢(على الرتبة الرابعة بدرجة حدة 

تها درجة حدوالتي ) ٣) والتي حصلت على الرتبة الثالثة (١١لفقرة (اما بالنسبة ل

) وتشیر هذه الفقرة الى انه التوجد امتیازات خاصة للملتحقات ٧٣.٣) ووزنها المئوي (٢.٢٠(

بهذا القسم تكون بمثابة حافز لهن لاللتحاق اذا ما قورن هذا القسم مع االقسام االخرى وقد یكون 

جود مخصصات اضافیة لخریجات هذا القسم وهذا بحد ذاته یلعب هذا الحافز معنوي او مادي بو 

.دورًا مهم في میول الطالبات واتجاهاتهن نحو هذا القسم او ذاك 

) ٥) والتي حصلت على الرتبة الخامسة (٧الفقرة () فنرى ان ٤وبعودة للجدول (

بعض والتي تشیر الى عدم امتالك ) ٦٩,٦) ووزن مئوي (٢,٠٩درجة حدة (وحصلت على 

له ما یسوغه ویعد من العوامل وهذا الطالبات القدرة على التعامل مع االطفال في مرحلة الریاض 

االساسیة في عملیة االحجام اذ ان الطالبة لمجرد تذكر االطفال في هذه المرحلة من العمر وما 

هنیة لها یتطلبة من الحرص والمتابعة والجهد في التعامل مع هذه الفئة تتشكل لدیها تصورات ذ

انعكاساتها السلبیة على جملة الرغبات والمیول واالتجاهات لدى الطالبة وبالتالي تتحول تلك 

التصورات الى مرحلة العزوف واالحجام .

ولدى متابعة تحلیل بقیة االسباب المتمثلة بالفقرات التي جاءت مرتبة حسب اهمیتها من 

صادر لالحجام منها ما یتعلق بالكلیة والتدریسین منظور افراد العینة تبین انها تتمثل في ثالث م

ومنها ما یتصل بالمجتمع والثالث یتصل بالموقف االنفعالي للطالبات تجاه هذا التخصص . 

) ٢.٠٨) وبدرجة حدة (٦) من اصل االداة لتحصل على الرتبة (١٤فقد جاءت الفقرة (

الكلیة اهتمامًا ملحوظًا بقسم ریاض ) والتي تمثل مضمونها بعدم اهتمام ٦٩.٣وبوزن مئوي قدره (

االطفال ، وتعلیل ذلك على ما یبدو هو ان الكلیة قد تعاملت مع قسم ریاض االطفال بنفس 

المستوى من االهتمام لبقیة االقسام واالولى ان ُیعطى هذا القسم اهتمام اكبر لعدة اسباب منها ان 

الطالبات كما هو الحال بالنسبة للمواد هذا القسم للطالبات فقط وانه اختصاص لم یعتاد علیه 

التي درستها في الثانویة مثل التاریخ والجغرافیة والریاضیات ... الخ .
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وثمة تصور خاطئ ترسخ في اذهان الطالبات مفاده ان فرص العمل لخریجات هذا 

) ٢.٠٧) وبدرجة حدة (٧) والتي حصلت على الرتبة (٢القسم قلیلة ، وتمثل ذلك في الفقرة (

) وكان  ذلك التصور سببًا مساهمًا في االحجام . وحقیقة االمر ان فرص ٦٩ووزن مئوي قدره (

العمل متوفرة جدًا الن العاملین في ریاض االطفال من المعلمات جمیعهن لیسوا في االختصاص 

وان خریجات هذا القسم سیكونون محل طلب من قبل وزارة التربیة لندرة اختصاصهن .

دریسیون من غیر االختصاص مع الطلبة لیّكونا عاملین یصدان االخرین وقد یلتقي الت

) والحاصلتان على تسلسل ٣، ٦عن االلتحاق بقسم ریاض االطفال هذا ما تصرح به الفقرتان (

) على ٦٣.٣) و (٦٧) وبوزن مئوي (١.٩١) و (٢.٠١) على التوالي بدرجة حدة (٩، ٨(

اط للطالبات استنادًا الى مفاهیم خاطئة عن هذا التوالي فكال الجانبین یشكالن عامل احب

التخصص .

وثمة عوامل اخرى كانت تحول دون اختیار الطالبات لقسم ریاض االطفال ولكن بدرجة 

بعضها یتعلق بالرغبة الشخصیة او -انفة الذكر-اقل من االهمیة قیاسًا للعوامل الثمانیة 

مشروع بان یمیل الفرد الى ما یحقق ذاته ، هذا الطموح او المیل لهذه الطالبة او تلك وهذا حق

) وما یقابله ١.٨٩) بوسط مرجح قدره (١٠) في االداة والحاصلة على الرتبة (٤ما تعكسه الفقرة (

  ) .٦٣من وزن مئوي (

وتواصًال مع فقرات االستبیان في التحلیل والمناقشة ، نواجه فقرتین متجاورتین في 

) ٩) و (٥تبار ان العائلة جزء من المجتمع ، اذ ان الفقرتین (التسلسل ذات محتوى مشترك باع

المتضمنتین "عدم رغبة اولیاء االمور بالتحاق بناتهن بقسم ریاض االطفال" و "تدني نظرة 

) و ١.٨٥المجتمع الى معلمات ریاض االطفال" . قد حصلتا على التوالي درجة حدة قدرها (

. وال شك ان اولیاء االمور والمجتمع لهما دور  )٥٩.٦) و(٦١.٦) ووزن مئوي قدره (١.٧٩(

مزدوج قد یكونا عامل تشجیع وتعزیز لهذا التوجه او ذلك الفراد االسرة والمجتمع او قد یكونا 

عامل احباط یحول دون تحقیق اولئك االفراد لطموحهم وامانیهم ...

) ١٢هما الفقرة (وفي ادنى الفقرات بالترتیب نلحظ عاملین اخیرین ساهما في االحجام و 

) ومضمونها "الخجل من االلتحاق بهذا القسم" والتي حصلت ١٣والتي حصلت على ترتیب (

) وهذه الصفة لیست متمثلة بعموم الطالبات ٥٨.٦) ووزن مئوي قدره (١.٧٦على درجة حدة (

رتیب ) والتي حصلت على ت١٠وهي زائلة بزوال الموقف وكذا  الحال بالنسبة للفقرة االخیرة رقم (

) والتي تتضمن "عدم رضا بعض الطالبات عن ٥٢) ووزن مئوي قدره (١.٥٦) بدرجة حدة (١٤(

مدرسي التربیة وعلم النفس في المرحلة االولى" وهو انطباع شخصي بناًء على موقف الطالب 

من هذا المدرس او ذلك وهذا التخصص یقدم للطالب للوهلة االولى ولم یسبق ان تعرف علیه في 

الدراسیة السابقة .حیاته 
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١٣

التوصیات والمقترحات .تاسعا
التوصیات :.اوالً 

في ضوء النتائج یقدم الباحثان التوصیات االتیة : 

على العموم من حیث توفیر كلیة التربیة األساسیة  فياالهتمام بقسم ریاض االطفال .١

ا القسم بما یستحقه المستلزمات المادیة والعلمیة وتشجیع االنشطة التي تساهم في اظهار هذ

.من مكانة واولویه بین االقسام االخرى

ضرورة قیام رئاسة قسم ریاض االطفال وعمادة الكلیة بعقد ندوات علمیة والقاء محاضرات .٢

تهدف الى توضیح كثیر من المفاهیم حول هذا االختصاص فضًال عن فتح حوارات مع 

خاطئة والمفاهیم السلبیة حول القسم .عموم الطلبة والطالبات الزالة كثیر من التصورات ال

ینبغي ابجاد الیة عمل مشتركة بین قسم ریاض االطفال والمدیریة العامة للتربیة واالتفاق .٣

على برنامج عمل یتضمن الزیارات الدوریة لریاض االطفال والقاء الدروس النموذجیة من قبل 

ت الریاض .المعلمات ذوات الخبرة واجراء لقاءات بین الطالبات ومعلما

اصدار النشرات الجداریة والملصقات والمطبوعات داخل الكلیة وخارجها لتنمیة وتعزیز الراي .٤

االیجابي نحو هذا التخصص وقسمه .

المقترحات :ثانیا. 
حول المشكالت التي تواجه طالبات قسم ریاض االطفال في كلیة التربیة اجراء دراسة .١

.االساسیة 

اسباب االحجام مع اقسام ریاض االطفال في كلیات التربیة االساسیة اجراء دراسة مقارنة في .٢

العراق .
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١٤

:المصادر
، ، دار العربیةاالحصاء النفسي واالجتماعي والتربوي  )١٩٨٧(، محمود السید ابو النیل.١

بیروت 

االحصاء للعلوم السلوكیة ، دار الكتب ، القاهرة . )١٩٩٧(ابو شعیشع ، السید .٢

) ، المرشد التربوي لمعلمات ریاض االطفال في دول ١٩٨٦عود (الخضیر ،خضر مس.٣

   ١الخلیج ، مكتب التربیة العربي لدول الخلیج ، العدد 

اسباب احجام طالبات المدارس "، )١٩٨٩( :خلیل عبد المجید احمد ، وقصي توفیق غزال .٤

، مجلة التربیة والعلم"المتوسطة عن االلتحاق باعدادیة التمریض

  . )٣٨١-٣٥٩، (، العدد السابع  )ةاالنسانی(

) مختار الصحاح ، دار الرسالة ، ١٩٨٣الرازي ، محمد بن ابي بكر بن عبد القادر (.٥

.الكویت

) "اسباب عزوف الطالبات عن المشاركة في النشاط ١٩٩٨سلیمان ، قیس محمد : (.٦

صافة" ، مجلة الكرخ والر  –الریاضي الالصفي في المدارس االعدادیة للبنات لمدینة بغداد 

  )٢٠٧- ١٨٣، (١٣كلیة المعلمین ،العدد 

"تحلیل محتوى دلیل منهج وحة الخبرة المتكاملة في ریاض  ٢٠٠٢شمعون ، قیس كبرو : .٧

   ٩، المجلد ١االطفال للكشف عن القیم السائدة فیه" مجلة التربیة والعلم ، العدد 

معلمات نحو العمل في ، بناء مقیاس مقنن التجاهات ال ١٩٩٠شوان ، محمد عبد اهللا .٨

، كلیة التربیة ابن رشد جامعة بغداد غیر منشورة ریاض االطفال ، رسالة ماجستیر 

اسباب عزوف الشباب الكویتي عن مهنة "،  )١٩٨٩(طارش لیلى حبیب وامنة المذن .٩

- ١١العدد ( ،مجلة العلوم التربویة والنفسیة،  ")١٩٨٦(التدریس في مراحل التعلیم العام 

١٥٥-١٣٠(، ) ١٣(.  

"مشكالت المدرس في عامة االول"،  )١٩٨١( واخرون:الغامدي ، محمد عبد اهللا بن حجر.١٠

، مجلة مركز البحوث التربویة والنفسیة .

، التقویم والقیاس النفسي والتربوي ، مكتبة االنجلو المصریة ، القاهرة  ١٩٧٧الغریب ،رمزیة :.١١

.

معلمي الدین في المرحلة المتوسطة عن "عزوف بعض  ٢٠٠١المعجل، طالل بن محمد : .١٢

  )١٦٤- ١٤٠، (١تدریس مادة التوحید "  ، المجلة العربیة للتربیة ، العدد 

اسباب عزوف طالب الصف العاشر عن االلتحاق في " )١٩٩٥(ملكاوي ، سلیمان احمد .١٣

.   )٤٣- ٣٦، ( )٤(، رسالة المعلم ، العدد "برامج التعلیم المهني
14. Best : John, w. (1981) Research in education , 4thed. , Prentice Hall ,

Inc., Englewood Cliffs , New Jercy .
15. Epil. Robert.L.(1972).Essentials of Educational measurement

englewood cliffn . Jprenlice hill .
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بسم اهللا الرحمن الرحیم

  )١ملحق (

))استطالعيبیان((است

:البة طعزیزتي ال

التعرف على اسباب احجام طالبات الصف الثاني بیانفي هذا االست انحاول الباحثی

كلیة التربیة االساسیة عن االلتحاق بقسم ریاض االطفال .

زمیالتك من رغبة رغبتك او عدم سؤالین یتعلقان باسباب عدم بیانوتجدین في هذا االست

راجین االجابة بكل دقة وحیاویة .. الى هذا القسم ، اللتحاقطالبات كلیة التربیة االساسیة في ا

علمًا ان استجابتك ستستخدم الغراض البحث العلمي فحسب .

معنا كشاكرین تعاون

  انالباحث
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١٦

) ما اسباب عدم اختیارك لقسم ریاض االطفال في كلیة التربیة االساسیة ؟ ١س

-

-

-

-

-

-

-

بقیة الطالبات عن التقدیم لقسم ریاض االطفال ؟ ) ماهي برأیك اسباب احجام٢س

-

-

-

-

-

-

-
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بسم اهللا الرحمن الرحیم

  )٢ملحق (

ان بحثیاستب

عزیزتي الطالبة :

(اسباب احجام طالبات كلیة التربیة االساسیة عن حولدراسة باجراء  انقوم الباحثی

 )١٤من(اً مكوناً خاصاً استبان انباحثولتحقیق هدف البحث اعد الااللتحاق بقسم ریاض االطفال)

)سبب رئیسي،سبب ثانوي،ال یشكل سبباً (ببدائل ثالثة هي ًا ومزودفقرة 

في مربع البدیل الذي یبین وجهة نظرك )(یرجى قراءة كل فقرة بعنایة و وضع عالمة 

حول الموضوع بكل صراحة وموضوعیة .

تجابتك وستستخدم الغراض البحث العلمي بكل امانة مع اس نتعامالیس انعلمًا ان الباحث

فحسب . 

شاكرین لكن هذا التعاون خدمة للبحث العلمي

  انالباحث
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١٨

العبارات  ت
سبب 

رئیسي

سبب 

ثانوي

ال یشكل 

سبباً 

١  
قسم ال توجد فكرة واضحة لدى الطالبات عن

اطفال في الكلیة \ریاض ال

قلة فرص العمل لخریجات قسم ریاض االطفال٢

٣  
نظرة الزمالء الى طالبات قسم ریاض االطفال 

متدنیة 

٤  
احساس الطالبة بانها ال تحقق ذاتها بااللتحاق بقسم 

ریاض االطفال 

٥  
عدم رغیة اولیاء االمور بالتحاق بناتهن بقسم 

طفالریاض اال

٦  
قلة تشجیع تدریسي الكلیة للطالبات على االلتحاق 

بقسم ریاض االطفال

٧  
عدم امتالك بعض الطالبات القدرة على التعامل مع 

االطفال في مرحلة الریاض 

رغبة بعض الطالبات في اختصاصات اخرى ٨

تدني نظرة المجتمع الى معلمات ریاض االطفال ٩

١٠  
ا بعض الطالبات عن مدرسي التربیة وعلم عدم رض

النفس في مرحلة الصف االول 

ال توجد امتیازات خاصة للملتحقات بهذا القسم ١١

الخجل من االلتحاق بهذا القسم١٢

عدم وضوح اهداف القسم بالنسبة للطالبات ١٣

١٤  
ال تظهر كلیة التربیة االساسیة اهتمامًا واضحًا 

یاض االطفال بقسم ر 


