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ملخص البحث :
دریبیة لمعلمات ریاض األطفال في مجالي هدف البحث الى الكشف عن الحاجات الت

وتكونت العینة التي تم اختیارها بالطریقة الطبقیة الكفایات المعرفیة والكفایات الشخصیة . 

%) من مجتمع البحث .٢٥) معلمة یمثلن نسبة (٧٤العشوائیة من (

االحتیاجات التدریبیة لدى المعلمات على استبانة أعدها تحدید واعتمد البحث في

) ٢٠) فقرة تعبر عن الكفایات المطلوبة في عمل معلمة الروضة ، بواقع (٣٧لباحثان ضمت (ا

وأمام كل فقرة ثالثة ) فقرة في مجال الكفایات الشخصیة .١٧فقرة في مجال الكفایات المعرفیة و(

(بدائل لإلجابة تعبر عن مستوى الحاجة هي  ،قلیلة ) بدرجة متوسطة ، بدرجة كبیرة ، بدرجة :

تم تطبیقها على أفراد العینة بعد التحقق من دالالت صدقها وثباتها .

وتمت معالجة البیانات باستخدام المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة واختبار 

)t-testفقرات تمثل حاجات ماسة ٩أن هناك (فأظهرت النتائج .) ومعامل ارتباط بیرسون (

أن هناك ثمان فقرات تمثل االحتیاجات التدریبیة رفیة . كما تبین للتدریب في مجال الكفایات المع

وفي ضوء النتائج تم تقدیم جملة في مجال الكفایات الشخصیة .لدى معلمات ریاض األطفال

توصیات .
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Abstract:

The present work aims at the investigation of training needs of

kindergarten teachers in cognitive and personal efficiency. The sample,
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which was chosen according to the random selection method, consisted of

14 teachers representing a percentage of 25% of the research population.

The research depended on a 20 items questionnaire prepared by the

researcher to determine the training needs of these teachers. The items

show the required efficiency in the work of kindergarten teachers. The

cognitive efficiency included 20 items while the personal efficiency

represented 17 items, in front of each item there are three alternative

answers to express the level of needs: 1 to a large extent 2-fair 3-low.

They were applied on the sample individuals often making sure of these

validity and reliability. The data were processed using the arithmetic

means, standard deviations, t-test and Pearson coefficient factor. The

results show that there are 9 items represent a necessary need for training

in the fields of cognitive efficiencies, There are also 8 items which

represent the training needs of kindergarten teachers in personal

efficiency. On the basis of the results, a number of recommendations was

provided.

مقدمة:
أصبح اللحاق بحركة التطور ، الشاغل األساسي للمجتمعات ومؤسساتها التنمویة سیاسیة 

احــدث التخلــف و كانــت أم اجتماعیــة أم اقتصــادیة أم ثقافیــة أم تربویــة . ذلــك أن الفجــوة بــین التقــدم 

تتســارع ، األمــر الــذي یزیــد مــن مصــاعب وتحــدیات المجتمعــات النامیــة، وهــي فــي ســعیها للحــاق 

كب التقدم العلمي والتقني والحضاري . وتعد الجامعات في الدول النامیـة واحـدة مـن المؤسسـات بر 

الریادیــة المســؤولة فــي المجتمــع عــن تقلــیص الفجــوة وتحجــیم مصــاعب وتحــدیات التنمیــة ، ویمكــن 

مــن القــول بــأن الجامعــات تعــد الظهیــر الــرئیس لكــل المؤسســات التنمویــة فــي المجتمــع فهــي تتمیــز 

الثیة األبعاد في دورها التنموي الریادي كاآلتي :تلك بث

األول : (البعد التعلیمي) كونها المسؤولة عن إعداد األجیال المستقبلیة التي تسهم وتقود األنشـطة 

التنمویة .

الثـــاني : (البعـــد العلمـــي) كونهـــا المســـؤولة عـــن نقـــل المعرفـــة العلمیـــة والتقنیـــة وتوطینهـــا وتكییفهـــا 

لصالح المجتمع .



ات ریاض األطفال من وجهة نظرهناالحتیاجات التدریبیة لمعلم

١٤٨

الثالــث : (البعــد التطبیقــي) كونهــا المســؤولة عــن دراســة مصــاعب وتحــدیات الفعــل التنمــوي وایجــاد 

  ). ١٣١: ص ٢٠٠١المعالجات التنمویة والحد من سلبیاتها(حسن وأحمد ، 

فالجامعة تمارس دورًا مهمًا في إعداد وتنفیذ البرامج والدورات التدریبیة والتطویریة للكوادر 

ـــة مـــا قبـــل ان ســـیما وال یـــة ومـــن بینهـــا ریـــاض األطفـــال . فـــي المؤسســـات التربو  ـــیم فـــي مرحل التعل

المدرسة (ریاض األطفال) یحتل مركزًا مهمًا في السـلم التعلیمـي ، لمـا یقدمـه مـن إسـهام فـي تهیئـة 

.األساس األطفال للدخول في التعلیم 

دة ، البـد ولكي تتمكن ریاض األطفال من أداء دورهـا بشـكل فعـال وتحقـق أهـدافها المنشـو 

من االهتمام بالكوادر العاملة فیها وتطویر إمكاناتهم بشكل مستمر انسجامًا مع التغیرات الحاصلة 

سیما في مجال تربیة الطفل . وهنا یبرز دور التدریب وال في المجتمع والتطور التقني والمعرفي ، 

أثناء الخدمة في تنمیة كفایات المعلمات وقدراتهن .

أثنـاء الخدمـة بالمزیـد مـن اهتمـام المسـؤولین في المعلمین وتدریبهم حظي موضوع إعدادو 

الذي سیظل المعلم القیادي والمربین ، في األقطار المتقدمة والنامیة على حد سواء، بالنظر للدور 

یمارســـه فــــي مجـــال التربیــــة والتعلـــیم ، ومــــع انفجــــار المعرفـــة والتفجــــر الســـكاني والقفــــزات العلمیــــة 

ائلـــة، یصـــبح دور المعلـــم اخطـــر مـــن ذي قبـــل ، اذ ال بـــد لـــه أن یلـــم بـــالكثیر مـــن والتكنولوجیـــة اله

التطورات الجاریة وان ینمي لدیه نظرة ثاقبة وفاحصة الى معطیات الحاضر وتطلعات المستقبل ، 

فلقد ولى الزمان الذي كان دور المعلم فیه یقتصر على تلقین ونقل المعارف المقررة .

ـــدریب  ـــى الت ـــرة مـــن و حاجـــة مســـتمرة ودائمـــة وأساســـیة إن الحاجـــة إل ال ســـیما أن نســـبة كبی

دون إعداد كاف .  لـذلك نجـد الحاجـات التدریبیـة والمشـكالت من المعلمین یلتحقون بمهنة التعلیم 

التي تواجه المعلمین مختلفة أحیانا" ومتشابهة أحیانا" أخرى فالمعلمون الجـدد لهـم حاجـات تدریبیـة 

هذه الفروق والعمل على تصمیم برامج تدریبیة إلى ال بد من التعرف ومن ثم تختلف عن القدامى 

وفي ضوء ما تقدم یمكن صیاغة مشكلة البحث الحالي في التساؤل اآلتي :تلبي هذه الحاجات . 

ما االحتیاجات التدریبیة لدى معلمات ریاض األطفال ؟

أھمیة البحث :
،عظم دول العالم ان لم نقل جمیعهامن مفائقة تحظى الطفولة الیوم باهتمام بالغ وعنایة 

ا ،، وبناء شخصیته في مختلف جوانبهاإلنسانوذلك إدراكا منها ألهمیة مرحلة الطفولة في حیاة 

وتجهیزها األطفالإنشاء ریاض على التربویة األنظمةوقد تجلى هذا االهتمام بإقدام العدید من 

(ملحم ، ة ، وٕاعداد المعلمات المؤهالت للعمل فیهااهج المطلوببالوثائق واألدوات المناسبة والمن

  .)٢: ص ٢٠٠٠
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ان التربیة التي تعتمد على استراتیجیات حدیثة في تحقیق أهداف المجتمع یمكنها ان 

تتكیف وتحدیات العصر وتغیراته التكنولوجیة من خالل تفاعلها مع التدریب ، إذ یعد التدریب 

یة .موجها نحو التكیف مع التغیرات العصر 

والتدریب عموما هو صیغة مباشرة عن التربیة یتم به تكون او تعدیل او تحدیث مهارات 

سلوكیة للفرد والمؤسسة معتمدا في ذلك طرق وأسالیب علمیة وتطبیقیة ، فال یكتمل سلوك تربوي 

ن في تأهیل العنصر ان أساسا). فالتربیة والتدریب مصدر ١٢: ص ١٩٩١بدون تدریب(حمدان ، 

، حیث تعد التربیة عملیة مستمرة هدفها األساس بناء الشخصیة اإلنسانیة عن طریق البشري 

:  ١٩٩٣إعداده ثقافیا وفكریا لمواجهة الحیاة وتأهیله للدخول في الحیاة العملیة(مهدي وآخرون ، 

  )٣ص

وقد تزایدت أهمیة التدریب بشكل كبیر في ظل التطورات العالمیة الجدیدة وعد العنصر 

میزة التنافسیة ومستودعًا الستیعاب التكنلوجیا المتطورة ومحط اإلبداع في مد عناصر الالبشري اح

Basians(العمل et al., 1997: P.10 وفي هذا السیاق تحتاج المنظمات المختلفة إلى ، (

مزید من العمل التدریبي إلثراء قدرات القوى البشریة ، واستیعاب النظم وأسالیب العمل الحدیثة .

أثناء الخدمة في القطاع التربوي ، وذلك لمساهمتها في في ا ازدادت أهمیة التدریب وهكذ

معالجة جوانب النقص في المتطلبات العملیة والنظریة نتیجة الختالف برامج اإلعداد قبل الخدمة 

وكفایتها من مؤسسة تعلیمیة إلى أخرى . مما یؤدي إلى اختالف كفایات الخریجین فضال عن 

) . فالتدریب هو الجهد المنظم ١١: ص ١٩٩٦طور العلمي والتكنلوجي (حمادنة ، مسایرة الت

مهاراتها وقدراتها والمخطط له لتزوید القوى البشریة في الجهاز اإلداري بمعارف معینة ، وتحسین 

).٧: ص١٩٩١رة،(دها واتجاهاتها بشكل ایجابي بناء وتطویرها وتغییر سلوك

أثناء الخدمة هو تضییق في من التدریب  يف األساسان الهد) ٢٠٠٢(یرى الكیالني و 

واقع اإلعداد قبل الخدمة ، وبین متطلبات العمل الفعلي في الجانب السلوكي (الكیالني ، الفجوة بین 

) . وقد أشارت خطط التنمیة التربویة الى ضرورة رفع كفایة العاملین في التعلیم ١٨٧:  ص ٢٠٠٢

  .)٧: ص ١٩٩٤میة (وزارة التربیة ، في المیادین التربویة والعلوٕاطالعهم باستمرار على ما یستجد

السیما أن بعض الباحثین یرون وجود فجوة حاصلة بین المهارات والمعارف واالتجاهات و 

Jamesالتي یتطلبها واقع العمل وبین ما یملكه الفرد من هذه المعارف واالتجاهات والمهارات ( ,

1994 : P.28. الجدد والقدامى ، وال یمكن ریب عملیة مستمرة والزمة للعاملین وعلیه یعد التد)

) ،٢٣: ص ١٩٩٦االستغناء عنه أفرادًا ومؤسسات بأنواعها (شاویش ، 

ان ادبیات الفكر االقتصادي المعاصر تضع التدریب  )١٩٩٨( ومن هنا یرى ابو شمة

د یتراءى لبعض المهتمین على راس قائمة عناصر ومرتكزات التنمیة البشریة . ویشیر الى انه ق

بقضایا تنمیة وتخطیط الموارد البشریة ، أن مفهوم التدریب یقترن بمفهوم التعلیم ، نتیجة لتداخل 
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أهداف المفهومین ووجود قواسم مشتركة بینهما . اال ان التدریب ینظر الیه في التحلیل النهائي 

نظامي الذي یسعى في مجمله الى على انه جزء مكمل وتابع لنظام اكبر واشمل وهو التعلیم ال

إعداد المواطن المنتج من خالل إیجاد وترسیخ األسس المعرفیة التي توصله لتلك المرحلة . كما 

ویشكل لتي تؤهله ، وتحسن أدائه الوظیفي،یؤدي التدریب الى تزوید المواطن بالمهارات العملیة ا

العنصر الرئیس الذي یكفل نجاح لتدریب راس المال البشري المؤهل الذي توفره مؤسسات التعلیم وا

  ). ٦: ص ١٩٩٨ء االقتصادي واالجتماعي(ابو شمة،عملیات اإلنما

وتبرز أهمیة البحث في أنها تساهم في التعرف على حاجات معلمة ریاض األطفال من 

وبهذا تعطي هذه الدراسة المسؤولین عن التعلیم والتدریب صورة وجهة نظر المعلمات أنفسهن

، وذلك إلعداد برامج تدریبیة أفضل األطفال ها معلمة ریاضالیعن األمور التي تحتاجواضحة

ألن الخطوة األساسیة التي ینبغي اتخاذها عند  ذلك .تتوافق مع الحاجات التدریبیة للمعلمات 

، ومن أهداف وغایات البرنامجتصمیم البرامج التدریبیة لمواجهة احتیاجات التدریب هي تقریر

هي ان یتم وضع األهداف بعد الوقوف على االحتیاجات التدریبیة لألفراد في المؤسسة . البدی

ومن هنا فانه یترتب القیام بعملیة تقریر االحتیاجات التدریبیة قبل تصمیم أي برنامج تدریبي . 

ویمكن وصف االحتیاجات التدریبیبة بأنها الفجوة بین مستوى الكفایة المتوقع ومستوى الكفایة 

متوفر لدى األفراد الذین یشغلون مختلف الوظائف داخل المؤسسة .ال

أھداف البحث :
یهدف البحث الحالي الى الكشف عن اآلتي : 

الحاجات التدریبیة لمعلمات ریاض األطفال في مجال الكفایات المعرفیة . .١

الحاجات التدریبیة لمعلمات ریاض األطفال في مجال الكفایات الشخصیة . .٢

دود البحث : ح
یقتصر البحث الحالي على معلمات ریاض األطفال في محافظة نینوى للعام الدراسي 

  م. ٢٠٠٥/٢٠٠٦
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تحدید المصطلحات :
االحتیاجات التدریبیة:.١

بأنها: مجموع التغیرات المطلوب إحداثها في الفرد  )١٩٧٤( السلمي وأرسالنیعرفها

وسلوكه واتجاهاته ، لجعله الئقا لشغل الوظیفة بكفاءة عالیةوالمتعلقة بمعلوماته وخبراته وأدائه 

  .) ٥٤: ص ١٩٧٤(السلمي وأرسالن ، 

االحتیاجات التدریبیة بأنها : مجموعة التغیرات  )١٩٨١( یاغي وعسافویعرف

والتطورات المطلوب إحداثها في معلومات ومهارات واتجاهات العاملین ، بقصد التغلب على 

.ترض سیر العمل واإلنتاج وتحول دون تحقیق األهدافالمشكالت التي تع

  ) ٢٤٢: ص ١٩٨١(یاغي وعساف ، 

) بأنـها مشكالت محددة یراد حلها عن طریق تدریب أفراد التنظیم ١٩٩٣( عرفها یاغيیو 

، أو المجاالت التي ترغب المنظمة في ان یشملها التدریب لسد العجز ورفع كفاءة العاملین

  .)٢٠: ص ١٩٩٣(یاغي ، 

):Kindergarten.ریاض األطفال (٢
عرفتها وزارة التربیة بأنها " مرحلـة مـا قبـل المدرسـة ، ومـدة الدراسـة فیهـا سـنتان (الروضـة 

") سنوات٥-٤ال من الفئة العمریة (والتمهیدي) وُیقبل فیها األطف

  )١٩٨٦(وزارة التربیة ، 

خلفیة نظریة :
شرین ظهور حركة تربویة متطورة تتعلق شهدت العقود الثالثة األخیرة من القرن الع

بتدریب المعلمین وتأهیلهم ، وسمیت هذه الحركة بحركة " التربیة القائمة على الكفایات " 

Competency Based Education) والتي یرمز لها باختصارC.B.E وحظیت هذه ، (

سییر وتوجیه إعداد الحركة منذ ظهورها باهتمام كبیر من قبل المربین واكتسبت قوة فعالة في ت

وتدریب المعلمین على أساسها ، وتركز هذه الحركة على أن أبرز خاصیة للمعلم الكفوء هي 

  ) .٤: ص ١٩٩٣قدرته على إتقان الكفایات المرتبطة بعمله ودوره(القدمي ، 

وتعد هذه الحركة من أبرز االتجاهات الحدیثة في إعداد المعلمین على وفق أحدث 

لتعلیم ، إذ نشأت في الوالیات المتحدة األمریكیة نتیجة للتغیرات التي شملت نظریات التعلم وا

المناحي الصناعیة واالقتصادیة ، فبدأ القائمون على التربیة یفكرون في مواكبة هذه التغیرات 

وهناك العدید من  ) .١٧: ص ١٩٩٤بثورة تربویة تشمل أبعاد العملیة التعلیمیة (الصباغ ، 

عدت على ظهور الحركة القائمة على الكفایات منها :العوامل التي سا
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اعتماد الكفاءة بدًال من المعرفة ، وجاء هذا المبدأ رد فعل على البرامج التي تركز على -

المعرفة واتقان عدد من المفردات الدراسیة معیارًا للنجاح في ممارسة عملیة التعلیم . 

تعني تحدید المرامي والغایات وتقییم مدى ما ظهور مبدأ المسؤولیة في العملیة التربویة ، و -

تحقق منها وتحمل مسؤولیة النتائج وتحول أثر المعلم من مصدر للمعلومات الى موجه 

ومیسر لعملیة التعلم .

تحدید األهداف على نحو سلوكي وتعد هذه الفقرة األساس في التربیة القائمة على الكفایات.-

) .١٣٥ص: ١٩٨٧م والتعلیم بطرائق جدیدة (الناقة،مد التعلالتطور التكنولوجي التربوي الذي أ-

وهناك عامل آخر حیوي أسهم في ظهور حركة مبدأ الكفایات ، هو عامل الفائض من 

، مریكیة تخرج كم هائل من المعلمینالمعلمین إذ شهدت حقبة الستینات في الوالیات المتحدة األ

د الهائلة من التالمیذ في المدارس العامة . وفي ینقصهم اإلعداد الكافي ، وذلك لمواجهة األعدا

نهایة الستینات تقلصت أعداد التالمیذ ولم یعد هناك حاجة لتخرج أعداد كبیرة من المعلمین فأدى 

ذلك الى إعادة النظر في برامج اإلعداد والتأهیل في المؤسسات التربویة ، فتحولت برامج اإلعداد 

الى مخرجات متفاوتة الى برامج تقوم على الكفایة وتؤدي الى من برامج تقوم على الخبرة وتؤدي 

مخرجات محددة . كما بدأت الكلیات والمؤسسات التربویة في إعادة تقویم برامج إعداد المعلمین 

في إتقانه لمهارات أساسا استنادًا الى منطلقات معینة تقول أن المسؤولیة المهنیة للمعلم تتمثل 

.على تحقیق نتاجات التعلم والتنافس بكفاءة األداء التي تساعد طالبه

  )٦١-٦٠: ص ٢٠٠٢(الكیالني ، 

وعلیه صدرت العدید من التوصیات والتقاریر الداعیة الى إعادة النظر في إعداد وتدریب 

م لهذه التوصیات ١٩٦٧المعلمین في أمریكا ، وقد استجاب مكتب الوالیات المتحدة للتعلیم عام 

یدة لإلعداد والتدریب على المؤسسات التعلیمیة المعنیة ببرامج التعلیم إذ قام بتوزیع خطة جد

االبتدائي . وقد حققت هذه الخطة نجاحًا كبیرًا لما قدمته من أداة جیدة الكتشاف أسالیب ومناهج 

متكاملة جدیدة ، وتعد هذه الخطة بمثابة الخطوة األولى لما عرف فیما بعد  بحركة التربیة القائمة 

  ) .  ١٣٢: ص ١٩٩٢فایات (مرسي ، على الك

إن برامج اإلعداد القائمة على الكفایات التعلیمیة جاء لتالفي بعض جوانب القصور في 

برامج اإلعداد التقلیدیة القائمة على إعطاء المعلم مقررات في المواد التخطیطیة والمواد التربویة 

) بقوله: أن هذا النمط من اإلعداد لیست Stonesوالمهنیة والمواد الثقافیة ، والتي انتقدها ستونز (

وطیدة الصلة بما یحتاجها المعلم في المواقف الحقیقیة داخل الصف . كما أن برامج اإلعداد 

القائمة على األداء تستند على الفكرة القائلة بأن عملیة التدریس الناجح یمكن تحلیلها الى 

ل أن یصبح معلمًا ناجحًا مجموعة من الكفایات إذا أتقنها المعلم زاد احتما

  ) ٢٠: ص ٢٠٠٤(رضا ، 

ویرى درویش ان للتدریب ثالثة اتجاهات هي :
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اتجاه معرفي : من خالل معایشة الفرد لخبرات جدیدة او تطویر معلوماته .. ١

اتجاه سلوكي : یهدف إلى تعدیل سلوك الفرد نحو األفضل ، وتحریره من روتین العمل . ٢

ه نحو اإلبداع في العمل ، بما یجعله یواكب االتجاهات العامة للمجتمع الیومي ، واالنطالق ب

الذي هو فیه .

اتجاه تطبیقي : یهدف إلى إتقان في المخرجات التعلیمیة ، تتضمن تعلم الفرد مهارات جدیدة  .٣

  ) .٢٦ـ١١: ص ١٩٩١وطرائق عمل أكثر فاعلیة (درویش ، 

دریبیة من مصادر عدة أهمها :وعلى العموم ، یمكن اشتقاق االحتیاجات الت

تحلیل الوظائف :  أ.

من اجل التیقن من االحتیاجات التدریبیة في المؤسسة البد من إجراء دراسة لمختلف 

أنواع الوظائف ، ألن الهدف من التدریب یكمن في إنجاز العمل بصورة ُمرِضیة . وان تحلیل 

ها من اجل التثبت من األجزاء المكونة الوظائف هو عملیة دراسة الوظیفة وجمع المعلومات عن

لها والظروف التي یتم فیها أداؤها . واألسلوبین المستخدمین في تحلیل الوظائف هما : مالحظة 

العمل والمقابلة الشخصیة .

توصیف الوظائف : .ب

یجهز الوصف الوظیفي ، نتیجة لتحلیل الوظائف في شكل بیان عام یتضمن أهداف 

بینما یرى سكلیجر ومسؤولیاتها . وهناك بنود مختلفة لوصف الوظیفة .الوظیفة وواجباتها

)Schleger: تحلیل الوظائف ، وتحلیل ) أنه باإلمكان تحدید االحتیاجات التدریبیة من خالل

النظم ، وتحلیل الفرد شاغل الوظیفة ، وتحلیل المهمات (مستویات األداء) ، وتوصیات اإلدارة 

Schlegerء (العلیا ، وتقویم األدا , 1986 : P.62. (

أما (یاغي) فقد حدد ثالث طرائق لتحدید االحتیاجات التدریبیة وهي :

 تحلیل التنظیمOrganizational Analysis: ویقصد به تحدید مواطن الحاجة الى

التدریب من منظمة ما(أو أجزاء من منظمة) وتحدید نوع التدریب الذي یلزمها .

  تحلیل العملیاتOperation Analysis: یهدف تحلیل العملیات الى دراسة الوظائف

واألعمال المختلفة التي یقوم بها أفراد التنظیم. وتركز على المهمة(الوظیفة) أو العمل 

. وتتضمن كل ما یجب أن الذي یقوم بذلك العمل او المهمةبصرف النظر عن الشخص

  .فعالة مكن من تأدیة العمل بطریقةیتیؤدیه الموظف والسلوك الذي یجب أن یتحلى به حتى 

(شاغل الوظیفة)تحلیل الفردMan Analysis: یقصد بتحلیل الفرد قیاس أداء الفرد في

وظیفته الحالیة وقدرته في المستقبل ، وتحدید المهارات والمعارف واالتجاهات واألفكار التي 
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تضمن تحلیل الفرد أیضا تلزمه ألداء وظیفته الحالیة وألداء وظائف أخرى مستقبلیة ، وی

مواصفات الوظیفة التي تشمل الحقائق والبیانات التي تتعلق بالمؤهالت العلمیة لشاغل 

الوظیفة ، وخبراته وقدراته ومهاراته الخاصة والتدریب وكل مطالب طبیعة العمل(یاغي ، 

  ).٢٦ـ٢٢: ص ١٩٩٣

حددت الباحثة ) حول كفایات معلمات ریاض األطفال ،١٩٩١( ففي دراسة ابو غزالة

الكفایات الضروریة اآلتیة :

كفایات معرفیة عقلیة تتمثل بإلمام بنمو الطفل .-

كفایات انفعالیة تتمثل باالستعداد النفسي للتعامل مع األطفال . -

كفایات ادائیة تتمثل بالتخطیط للخبرات التعلیمیة واستثارة دوافع األطفال .-

)١٣ـ١١: ص ١٩٩١اللیاقة البدنیة (ابو غزالة وآخرون ، كفایات جسمیة تتمثل بالصحة و -

فـــي تحدیـــد الحاجـــات التدریبیـــة أثنـــاء  هـــابحث) مشـــكلة ٢٠٠٣( العـــوادبینمـــا حـــددت دراســـة 

، والـذي یشــمل دراسـة الحاجـات التدریبیـة ذات الخدمة لمعلمات ریاض األطفال في مجال المـنهج

، ، والخبــرات التعلیمیــة، المحتــوى األهــدافالعالقــة بمكونــات عناصــر المــنهج المختلفــة وهــي : 

  ).٢٠٠٣، والتقویم (العواد

منھج البحث وإجراءاتھ:
اعتمــد البحــث علــى المــنهج الوصــفي التحلیلــي لوصــف حاجــات معلمــات ریــاض األطفــال 

ومن ثم تحلیلها .

مجتمع البحث : 
اقــــع ) روضــــة وبو ٤٦یتــــوزعن علــــى (معلمــــة )٢٩٥یتــــألف مجتمــــع البحــــث الحــــالي مــــن (

) معلمـــة مـــن اللـــواتي ٨٢) روضـــة فـــي مركـــز مدینـــة الموصـــل و(٢٨) معلمـــة یعملـــن فـــي (٢١٣(

) ١) روضـــة فـــي األقضـــیة والنـــواحي الموجـــودة فـــي أطـــراف المدینـــة ، والجـــدول (١٨یعملـــن فـــي (

یوضح ذلك .
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  )١الجدول (

توزیع أفراد مجتمع البحث تبعًا للوظیفة والموقع

لمعلماتعدد اعدد الروضاتموقع الروضة

٢٨٢١٣مركز المدینة

١٨٨٢أطراف المدینة

٤٦٢٩٥المجموع

عینة البحث :
) معلمـة ، تــم ٧٤تكونـت عینـة البحــث التـي تـم اختیارهــا بالطریقـة الطبقیـة العشــوائیة مـن (

) معلمــــة مــــن ریــــاض األطفــــال ٥٣%) ، وعلیــــه فقــــد تــــم اختیــــار (٢٥اختیــــارهن باعتمــــاد نســــبة (

) معلمة من الریاض الموجـودة فـي األقضـیة والنـواحي ، ٢١دینة الموصل و(الموجودة في مركز م

) یوضح ذلك .٢والجدول (

  )١الجدول (

توزیع أفراد عینة البحث تبعًا لموقع الروضة

عدد المعلماتعدد الروضاتموقع الروضة

٧٥٣مركز المدینة

٥٢١أطراف المدینة

١٢٧٤المجموع

أداة البحث :
االحتیاجـات التدریبیـة لـدى معلمـات ریـاض األطفـال ، قـام الباحثـان بإعــداد د لغـرض تحدیـ

اســتبانة فــي ضــوء اطالعهمــا علــى األدبیــات واالســتعانة بالدراســات الســابقة ، وفــي ضــوء مراجعــة 

) فقــرة تعبـر عــن الكفایــات ٣٧المصـادر العلمیــة المختصـة تــم بنـاء أداة البحــث حیـث تكونــت مـن (

الروضــة ، إذ تــم حصــرها فــي مجــالین همــا : مجــال الكفایــات المعرفیــة المطلوبــة فــي عمــل معلمــة

وأمـام كـل فقـرة  ) فقـرة .١٧) فقرة ومجال الكفایات الشخصیة والذي احتـوى علـى (٢٠والذي ضم (

(ثالثــة بــدائل لإلجابــة تعبــر عــن مســتوى الحاجــة هــي  بدرجــة متوســطة ، بدرجــة كبیــرة ، بدرجــة :

.) على التوالي ١،  ٢،  ٣صحیح (، وتعطى أوزان في التقلیلة ) 



ات ریاض األطفال من وجهة نظرهناالحتیاجات التدریبیة لمعلم

١٥٦

صدق األداة : 
إجراء الصدق الظـاهري ، حیـث قـام الباحثـان بعرضـها تم التأكد من صدق األداة باعتماد

في جامعة الموصل (*)على مجموعة من المحكمین من المتخصصین في العلوم التربویة والنفسیة

ضـافة ، باإلضـافة الـى تعـدیل أو إسـتبانة صالحیة كـل فقـرة مـن فقـرات االفي مدى، إلبداء الرأي 

. وعنــد حســاب نســبة االتفــاق بــین اآلراء علــى كــل فقــرة مــن أو حــذف أي فقــرة ال یرونهــا مناســبة 

%) ، وعلیــه ُعــّدت الفقــرات جمیعهــا ١٠٠-٨٤الفقــرات الــواردة فــي األداة ، تبــین أنهــا تتــراوح بــین (

.صالحة 

ثبات األداة :
ألداة ، تــم االعتمــاد علــى اســتخدام أســلوب إعــادة االختبــار حیــث وألجــل التحقــق مــن ثبــاة ا

) معلمــة تــم اختیــارهن عشــوائیًا مــن روضــتین مــن ریــاض ١٦طبــق األداة علــى عینــة تكونــت مــن (

األطفال أحداهما في مركز المدینة واألخرى في أطراف المدینة ، ثم أعید تطبیق األداة على نفس 

ة عشــرة أیــام . وعنــد حســاب معــامالت االرتبــاط بــین درجــات المجموعــة مــن األفــراد بعــد مــرور فتــر 

األفـــراد فـــي التطبیقـــین باســـتخدام معامـــل ارتبـــاط بیرســـون ، تبـــین أن قیمـــة معامـــل الثبـــات لمجـــال 

) ، وتعـــــد هـــــذه القـــــیم مقبولـــــة ٠.٨٢) ولمجـــــال الكفایـــــات الشخصـــــیة (٠.٨٤الكفایـــــات المعرفیـــــة (

ت الواردة في الدراسات السابقة في هذا المجال.ألغراض البحث العلمي مقارنة بمعامالت الثبا

المعالجات اإلحصائیة :
تمـــت معالجـــة البیانـــات الـــواردة فـــي البحـــث باســـتخدام المتوســـطات الحســـابیة واالنحرافـــات 

) ومعامل ارتباط بیرسون .T-testالمعیاریة واختبار (

تألفت مجموعة المتخصصین من السادة المدرجة أسماؤهم في أدناه :(*)(*)

.األستاذ الدكتور فاضل خلیل ابراهیم / مناهج وطرائق التدریس/ كلیة التربیة األساسیة / جامعة الموصل .١

.ساسیة / جامعة الموصلیة التربیة األعلم النفس التربوي / كلذ المساعد الدكتور خشمان حسن علي/.األستا٢

.األستاذ المساعد الدكتور فاتح ابلحد فتوحي / علم نفس النمو / كلیة التربیة / جامعة الموصل٣

إدارة تربویة / كلیة التربیة / جامعة الموصل ..األستاذ المساعد الدكتور عبد المجید أحمد خلیل  / ٤

.التربیة األساسیة / جامعة الموصل/ علم النفس التربوي / كلیة خضیرالمساعد الدكتور ثابت محمد.األستاذ٥

.األستاذ المساعد الدكتور محمد علي عباس / إدارة تربویة / كلیة التربیة / جامعة الموصل .٦

.األستاذ المساعد الدكتور أسامة حامد محمد / علم النفس التربوي / كلیة التربیة / جامعة الموصل .٧

لدكتور أنور علي صالح / إدارة تربویة / كلیة التربیة األساسیة / جامعة الموصل ..المدرس ا٨

.المدرس الدكتورة أمل فتاح زیدان / طرائق التدریس / كلیة التربیة األساسیة / جامعة الموصل .٩

.المدرس الدكتورة لقاء محفوظ احمد/ إدارة تربویة / معهد الفنون الجمیلة للبنات / نینوى .١٠
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نتائج البحث ومناقشتھا:
ات التدریبیـــة لمعلمـــات ریـــاض األطفـــال فـــي للتعـــرف الـــى االحتیاجـــالحـــالي هـــدف البحـــث 

محافظــة نینــوى ، ولتحقیــق أهــداف البحــث تــم اســتخدام اســتبانة احتــوت علــى مجــالین همــا مجــال 

الكفایات المعرفیة ومجال الكفایات الشخصیة .

النتائج المتعلقة بالهدف األول :أوًال.

مجـال الكفایـات المعرفیـة ألجل تحدید االحتیاجات التدریبیة لمعلمـات ریـاض األطفـال فـي

تـم حسـاب المتوســطات واالنحرافـات المعیاریـة للفقــرات المكونـة لهــذا المجـال ، ومـن ثــم قورنـت مــع 

) یوضــح ٣باسـتخدام االختبــار التـائي لعینـة واحـدة ، والجـدول ((*)المتوسـط النظـري البـالغ درجتـان

  ذلك . 

  )٣الجدول (

لوسط المتحقق والوسط النظري لفقرات المجال األولنتائج االختبار التائي لداللة الفرق بین ا

  الفقرة  ت
المتوسط 

المتحقق

االنحراف 

المعیاري

القیمة 

التائیة

مستوى 

  الداللة

  ٠.٠٥  ٢.٤٣٦  ٠.٧٦٣  ٢.٢١٦  إحاطة بجوانب النمو لدى األطفال ومظاهره .  ١

  ٠.٠٥  ٢.٦٤٧  ٠.٧٩٠  ٢.٢٤٣  معرفة أسالیب دراسة سلوك الطفل .  ٢

غیر دال  ٠.٢٨٧  ٠.٨١٠  ٢.٠٢٧  اختیار األنشطة المناسبة لألطفال .معرفة أسس  ٣

غیر دال  ٠.٧١٢  ٠.٨١٦  ١.٩٣٢  استیعاب النظریات الحدیثة في مجال التعلیم .   ٤

غیر دال  ٠.٥٠٥  ٠.٦٩١  ١.٩٥٩  اإللمام بالمناهج الحدیثة في مجال تربیة الطفل .  ٥

  ٠.٠٥  ٢.٠٤٢  ٠.٦٨٣  ٢.١٦٢  التعرف على استراتیجیات التعامل مع الطفل المشكل .  ٦

غیر دال  ١.٢٤١  ٠.٨٤٣  ٢.١٢٢  اإللمام بأسالیب التقویم الخاصة بطفل الروضة .   ٧

غیر دال  ١.٨٥٠  ٠.٨١٧  ١.٨٢٤  التعرف على المصادر العلمیة الحدیثة في تربیة الطفل   ٨

غیر دال  ١.٠٠٠  ٠.٨١٤  ١.٩٠٥  ى المصادر العلمیة .التعرف على كیفیة الحصول عل  ٩

غیر دال  ١.٤٩٦  ٠.٨٥٥  ١.٨٥١  كیفیة وضع خطة یومیة لألنشطة الصفیة والالصفیة.١٠

غیر دال  ١.٠٩٧  ٠.٦٣٦  ١.٩١٩  تعلم أسالیب تحدید أهداف األنشطة وتوضیحها للطفل ١١

غیر دال  ٠.١٣٤  ٠.٨٦٨  ١.٩٨٦  اإلحاطة باستخدام استراتیجیات متنوعة لتقویم الطفل. ١٢

  ٠.٠٥  ٢.٧٠٧  ٠.٧٧٣  ٢.٧٥٧  التعرف على كیفیة استخدام الكومبیوتر في التعلیم .١٣

  ٠.٠٥  ٢.٩٠٨  ٠.٧٦٠  ٢.٢٥٧  إدراك آلیة تسجیل مظاهر النمو لدى األطفال .١٤

، وعلیه فإن  ٢المتوسط  النظري یساوي أقل درجة على الفقرة + أعلى درجة على الفقرة مقسومًا على (*)

المتوسط المتحقق ألیة فقرة إذا كانت تتجاوز المتوسط النظري بداللة إحصائیة فإن ذلك یشیر الى أنها تمثل 

حاجة ماسة أي قویة .
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  الفقرة  ت
المتوسط 

المتحقق

االنحراف 

المعیاري

القیمة 

التائیة

مستوى 

  الداللة

  ٠.٠٥  ٢.٣٣٩  ٠.٦٩٦  ٢.١٨٩  اإللمام بكیفیة استخدام التقویم التكویني المستمر .١٥

غیر دال  ٠.٨٦٥  ٠.٨٠٧  ٢.٠٨١  ة استخدام التقنیات الحدیثة في التعلیم .مهار ١٦

  ٠.٠٥  ٤.١٨١  ٠.٧٥١  ٢.٣٦٥  قوانین وتشریعات الطفولة .إلى التعرف ١٧

غیر دال  ١.٤٨٦  ٠.٧٨٢  ٢.١٣٥  اإلحاطة بسبل حل مشكالت األطفال .١٨

  ٠.٠٥  ٣.٣٩٤  ٠.٧٥٤  ٢.٢٩٧  استیعاب أسالیب التجدید واالبتكار في العمل .١٩

  ٠.٠٥  ٣.٦٦٩  ٠.٧٦٠  ٢.٣٢٤  فهم كیفیة إجراء بحث عن سلوك األطفال .٢٠

) فقــرات تمثــل حاجــات ماســة للتــدریب وهــي الفقــرات ٩وتشــیر هــذه النتــائج الــى أن هنــاك (

) حیــث تفوقــت المتوســطات المتحققــة ٢٠،  ١٩،  ١٧،  ١٥،  ١٤،  ١٣،  ٦،  ٢،  ١المرقمــة (

) . فالمعلمات ٠.٠٥) بداللة إحصائیة عند مستوى (٢نظري البالغ (لهذه الفقرات على المتوسط ال

بحاجــة الــى خلفیــة معرفیــة تتصــل بـــ " االحاطــة بجوانــب نمــو الطفــل ومظــاهره "، ویعنــي ذلــك أنــه 

ینقصهن المعرفـة النظریـة فـي مجـال نمـو الطفـل ومظـاهر النمـو ، وقـد یعـزى ذلـك الـنقص الـى أن 

ة ، كمــا أن إعــدادهن لــم یكــن فــي مجــال ریــاض األطفــال أغلــبهن مضــى علــى تخــرجهن فتــرة طویلــ

ولهذا لم یكن هناك إعداد نظري كاٍف في مجال نمو الطفل .

وترى المعلمات مـن أفراد العینة أنهن بحاجة الى " معرفة أسالیب دراسة سلوك الطفل " ، 

اســة ســلوك ویعكــس ذلــك افتقــارهن الــى األســالیب الحدیثــة التــي توصــل إلیهــا علمــاء الــنفس فــي در 

األطفــال . وقــد یرجــع الســبب فــي ذلــك الـــى أن الــبعض مــنهن تخــرجن مــن معاهــد الفنــون البیتیـــة 

والدورات التربویة التي تقتصر عملیات اإلعداد فیها على جوانب معینة دون التركیز على أسالیب 

دراسة سلوك األطفال .

تیجیات التعامـــل مـــع اســـتراالـــى كمـــا أشـــارت النتـــائج الـــى حاجـــة المعلمـــات الـــى " التعـــرف 

الطفــل المشــكل " . ففــي العمــل الیــومي مــع األطفــال تواجــه بعــض المعلمــات صــعوبات فــي كیفیــة 

التعامــل مــع األطفــال ذوي المشــكالت الســلوكیة واالنفعالیــة ، ومــن هنــا تظهــر الحاجــة الــى معرفــة 

استراتیجیات صحیحة علمیة في كیفیة التعامل مع كل حالة . 

فإن النتائج أظهرت وجود حاجة تدریبیة لدى معلمات ریاض األطفـال وفضًال عما تقدم ، 

تتعلــــق بالتقنیــــات الحدیثــــة ، إذ أكــــدت المعلمــــات حــــاجتهن الــــى " التعــــرف علــــى كیفیــــة اســــتخدام 

الكومبیوتر فـي التعلـیم " . والشـك فـي أن االفتقـار الـى هـذا الجانـب یعـود الـى حداثـة دخـول أجهـزة 

بویــة مــن جهــة ومــن جهــة أخــرى أنــه لــم یســبق للمعلمــات أن تــدربن الكومبیــوتر فــي المؤسســات التر 

على الحاسوب خالل فترة إعدادهن في المعاهد التربویة ، سیما وأن أغلبهن مضى على تخرجهن 
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فتــرة طویلــة مــن الــزمن إذ لــم یكــن هنــاك مقــررات دراســیة فــي المعاهــد والــدورات التربویــة فــي مجــال 

استخدام الحاسوب في التعلیم .

ا كانت المعلمـة فـي ریـاض األطفـال تمـارس العدیـد مـن المهـام ومـن بینهـا متابعـة نمـو ولم

الطفل وتقویم جوانب النمو المختلفة ، فإن المعلمات من أفراد العینة أظهرن حاجتهن الى التدریب 

فیما یتصل بـ " إدراك آلیة تسجیل مظاهر النمو لدى الطفل ". ویعكس ذلك رغبتهن وجـدیتهن فـي 

وفي الوقت نفسه طموحهن في التجدید والتطویر المعرفي .العمل 

بكیفیــة اســتخدام التقــویم كمــا تبــین مــن النتــائج أن هنــاك حاجــة تدریبیــة تتصــل بـــ " اإللمــام 

" ، ذلك ألن المطلـوب إجـراء تقـویم مسـتمر للطفـل لمالحظـة مسـار النمـو لدیـه. التكویني المستمر

لتعــرف علــى قــوانین وتشــریعات الطفولــة " ، وهــذا إن دل وأظهــرت النتــائج حاجــة المعلمــات الــى " ا

ـــم یســـبق لهـــن دراســـة  ـــدل علـــى الـــنقص الموجـــود فـــي إعـــداد المعلمـــات ، إذ ل ـــى شـــيء فإنمـــا ی عل

التشریعات المتصلة بالطفولة والقوانین المتعلقة بذلك .

ویضــاف الــى مــا تقــدم ، فــإن تحلیــل إجابــات أفــراد العینــة أشــارت الــى وجــود حاجــة لــدى 

مات الریاض تتعلق بـ " استیعاب أسالیب التجدید واالبتكار في العمل " ، ذلك ألن هناك دائمًا معل

التغیــرات الثقافیــة واالجتماعیــة والتربویــة ، ومــن هنــا فالمعلمــة بحاجــة الــى مواكبــة التطــورات ســیما 

ـــى أســـالیب للتجدیـــد  ونحـــن نعـــیش فـــي عصـــر العولمـــة واالنفجـــار المعرفـــي ، لـــذا فهـــي بحاجـــة ال

واالبتكار في عملها ، لكي تشعر بأنها قادرة على مواكبة التغیرات الجدیدة في المجتمع .

وأخیرًا ، بینت نتائج تحلیل البیانات أن هناك حاجة أخرى في المجال المعرفي تتمثـل فـي 

" فهــم كیفیــة إجــراء بحــث عــن ســلوك األطفــال " ، وهــذا یشــیر بوضــوح الــى افتقــار معلمــات ریــاض 

مناهج البحث فـي سـلوك األطفـال . وقـد یعـزى ذلـك الـى أنهـن خـالل فتـرة اإلعـداد لـم األطفال الى

یتم تدریبهن بصورة كافیة على أسالیب ومناهج البحث في مجال الطفولة .

:ثانيالنتائج المتعلقة بالهدف ال.اً ثانی

وألجـــــل تحدیـــــد االحتیاجـــــات التدریبیـــــة لمعلمـــــات ریـــــاض األطفـــــال فـــــي مجـــــال الكفایـــــات 

خصــیة تــم حســاب المتوســطات واالنحرافــات المعیاریــة للفقــرات المكونــة لهــذا المجــال ، ومــن ثــم الش

) ٤قورنت مع المتوسط النظري البالغ درجتان باسـتخدام االختبـار التـائي لعینـة واحـدة ، والجـدول (

یوضح ذلك . 
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  )٤الجدول (

لنظري لفقرات نتائج االختبار التائي لداللة الفرق بین الوسط المتحقق والوسط ا

المجال الثاني

  الفقرة  ت
المتوسط 

النظري

االنحراف 

المعیاري

القیمة 

التائیة

مستوى 

  الداللة

  ٠.٠٥  ٣.١١٨  ٠.٧٤٦  ٢.٢٧٠  اإللمام بأسالیب المحافظة على المظهر األنیق .  ١

  ٠.٠٥  ٢.٣٠٠  ٠.٧٥٨  ٢.٢٠٣  التعرف على أسالیب المحادثة اللطیفة مع األطفال .  ٢

غیر دال  ١.٠٧٠  ٠.٨٦٩  ٢.١٠٨  یة االستمتاع بوقت الدوام في الروضة . معرفة كیف  ٣

  ٠.٠٥  ٢.١٩٢  ٠.٨٤٨  ٢.٢١٦  اإلحاطة بأسالیب إشعار األطفال بالمحبة .  ٤

غیر دال  ٠.٢٧٦  ٠.٨٤٣  ١.٩٧٣  كیفیة التمكن من قبول سلوكیات غیر صحیحة .  ٥

غیر دال  ٠.١٧٣  ٠.٦٧٢  ١.٩٨٦  اإللمام بأسالیب المحافظة على الهدوء  الشخصي .  ٦

غیر دال  ١.٦٨٥  ٠.٨٢٨  ٢.١٦٢  معرفة كیفیة تطویر عالقات ایجابیة مع الزمیالت .  ٧

غیر دال  ١.٢٣٩  ٠.٧٥١  ١.٨٩٢  إدراك كیفیة تطویر عالقات ایجابیة مع أولیاء األمور.  ٨

  ٠.٠٥  ٣.١٧٩  ٠.٧٦٨  ٢.٢٨٤  تبصر في كیفیة تنمیة الثقة لدى األبوین بأطفالهم .  ٩

غیر دال  ١.٤٥٢  ٠.٧٢١  ٢.١٢٢  بر كیفیة التسامح مع مظاهر الفوضى لدى البعض .تد١٠

غیر دال  ١.٦٥٩  ٠.٧٧١  ١.٨٥١  اإلحاطة بأسالیب االتصال الفعال مع اآلخرین .١١

غیر دال  ٠.٤٥٥  ٠.٧٦٦  ٢.٠٤٠  إدراك كیفیة توزیع الوقت على األنشطة .١٢

  ٠.٠٥  ٥.٢٨٥  ٠.٧٠٤  ٢.٤٣٢  ور .تدبر اللقاءات والمقابالت مع أولیاء األم١٣

غیر دال  ٠.٤٩١  ٠.٧١١  ١.٩٥٩  فهم حاجات األطفال ورغباتهم .١٤

  ٠.٠٥  ٢.٠٦٥  ٠.٧٨٨  ٢.١٨٩  تبصر أسالیب التأثیر في اآلخرین .١٥

  ٠.٠٥  ٢.٣٥٧  ٠.٧٤٠  ٢.٢٠٣  تدبر سبل إرضاء أولیاء األمور .١٦

  ٠.٠٥  ٢.١٩٢  ٠.٨٤٨  ٢.٢١٦  مهارة وفن كتابة التقاریر عن األطفال .١٧

فقرات تمثـل االحتیاجـات  ي) أن هناك ثمان٤ونالحظ من النتائج المعروضة في الجدول (

 ١٦،  ١٥،  ١٣،  ٩،  ٤،  ٢،  ١التدریبیة لدى معلمات ریاض األطفال وهي الفقرات المرقمة (

داللــة ) ب٢، إذ تفوقــت المتوســطات المتحققــة لهــذه الفقــرات علــى المتوســط النظــري البــالغ ( )١٧، 

) . فالمعلمــات أظهــرن حــاجتهن الــى " اإللمــام بأســالیب المحافظــة ٠.٠٥إحصــائیة عنــد مســتوى (

علــى المظهــر األنیــق " ، ذلــك ألن المظهــر الشخصــي أمــر ضــروري فــي مجــال التعلــیم ، بــل أن 

جاذبیة المظهر تساعد المعلمة في أن تحظى بقبول األطفال أوًال وأولیـاء األمـور ثانیـًا . كمـا تبـین

" ، التعرف على أسالیب المحادثة اللطیفة مع األطفال أن هناك حاجة لدى المعلمات تتمثل في " 

ذلــك أن نجــاح المعلمــة فــي أداء عملهــا یتوقــف الــى حــد كبیــر علــى أســالیب المحادثــة اللطیفــة مــع 

األطفال . وقد یعزى النقص الموجود لدى بعـض المعلمـات فـي هـذا الجانـب الـى الضـغوط الكثیـرة 

تــي قــد تتعــرض لهــا المعلمــات فــي الوقــت الــراهن مــن جانــب ، والــى افتقــارهن لــبعض المهــارات ال



جاجان جمعة وأحالم أدیب 

١٦١

االجتماعیـة بسـبب نقـص فـي عملیـات اإلعـداد ، سـیما وأن أغلـب المعلمـات الموجـودات حالیـًا فـي 

ریاض األطفال غیر متخصصات في هذا المجال .

لیب إشــــعار األطفــــال وأظهــــرت النتــــائج وجــــود حاجــــة أخــــرى تتمثــــل فــــي " اإلحاطــــة بأســــا

بالمحبــة " ، ذلــك أن عــدم معرفــة المعلمــة بكیفیــة إشــعار الطفــل بالمحبــة مــن شــأنه أن یــؤدي الــى 

ظهــور مشــكالت أثنــاء العمــل الیــومي فــي الروضــة . ومــن هنــا تــرى المعلمــات بــأنهن بحاجــة الــى 

ود ایجــابي التــدریب علــى تلــك األســالیب التــي مــن شــأنها إشــعار الطفــل بالمحبــة لمــا لــذلك مــن مــرد

على سلوك الطفل في الروضة .

ـــاك حاجـــة لـــدى المعلمـــات هـــي  ـــات الشخصـــیة أن هن ـــة بالكفای ـــین مـــن النتـــائج المتعلق وتب

"تبصـر فـي كیفیـة تنمیـة الثقـة لـدى األبــوین بأطفـالهم " ، ذلـك أن مهـام معلمـة الروضـة ال تقتصــر 

أحیانـًا توجیـه اآلبـاء والعمـل على تلقین األطفال في الروضة ، بل أن نجاحها في مهماتها تتطلب 

من أجل تنمیة الثقة لدیهم بقدرات أطفالهم ، ومن هنا فهن بحاجة الى التدریب في هذا الصدد .

كمــا أشــارت نتــائج التحلیــل للبیانــات الـــواردة فــي هــذا المجــال أن المعلمــات لــدیهن حاجـــة 

ذ أن المعلمـات یـواجهن أولیـاء أخرى تتمثل في  " تدبر اللقاءات والمقابالت مع أولیـاء األمـور" . إ

األمور بشكل یومي ، وقد یعجز البعض منهن في كیفیة التعبیر عن أفكارها واهتماماتها الخاصة 

باألطفال ألولیـاء األمـور . ممـا یترتـب علـى ذلـك احتیـاجهن للتـدریب علـى كیفیـة إجـراء المقـابالت 

أجــل المســاهمة فــي تطــویر جوانــب واللقــاءات مــع أولیــاء األمــور لضــمان تعــاونهم مــع المعلمــة مــن 

النمـــو لـــدى األطفـــال ، ذلـــك أن تعـــاون أولیـــاء األمـــور مـــع المعلمـــة یعـــد الركیـــزة األساســـیة لنجـــاح 

المعلمة في عملها .

كما أظهرت النتائج أن المعلمات من أفراد العینة بحاجة الى " تبصـر أسـالیب التـأثیر فـي 

عــن اآلخــرین ، بــل أن كــل واحــدة مــنهن لكــي اآلخــرین " ، ذلــك ألنهــن ال یعملــن بصــورة منعزلــة

تؤدي مهامها بصورة كفوءة فإنها بحاجة الى التعاون مع اآلخرین ، ومن هنا تبرز أهمیة التبصـر 

بأسالیب التأثیر في اآلخرین . وقد یعزى حاجتهن في هذا الصدد الى نقص في اإلعداد والتـدریب 

في مجال العالقات اإلنسانیة . 

دم ، تبین من خالل تحلیل اجابات أفراد العینة أن هناك حاجة تدریبیـة ویضاف الى ما تق

تتعلــق بـــ " تــدبر ســبل إرضــاء أولیــاء األمــور " ، ذلــك لــن هنــاك مــن أولیــاء األمــور ممــن یتمیــزون 

بتوقعاتهم العالیة وبالتالي ربما ال تجد معلمة الروضة السبل الكفیلة بإرضاء البعض منهم . ولهذا 

یاض أنهن بحاجة الى التدریب على أسالیب إرضاء أولیاء األمور . ترى معلمات الر 

وأخیــرًا ، أشــارت النتــائج الــى أن المعلمــات فــي ریــاض األطفــال بحاجــة الــى "مهــارة وفــن 

كتابة التقاریر عن األطفال " . ذلك ألن اإلدارة أو الجهات األخرى تطالب احیانًا المعلمات بكتابة 

هم ومستویاتهم . وقد یعود افتقار المعلمات الـى مثـل هـذه الكفایـة الـى التقاریر عن األطفال وسلوك
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غیـــر -كمـــا أشـــرنا ســـابقاً -ســـیما وأن اغلـــبهن وال نقـــص فـــي إعـــدادهن وقلـــة الـــدورات التدریبیـــة ، 

متخصصات في العمل في ریاض األطفال ، بل تـم إعـدادهن فـي معاهـد الفنـون أو دورات تربویـة 

لمعلمـــات للمرحلـــة االبتدائیـــة ، والتـــي تختلـــف عـــن مرحلـــة مـــا قبـــل قصـــیرة أو فـــي معاهـــد إلعـــداد ا

المدرسة من حیث الخصائص والمتطلبات .

:االستنتاجات 
وفي ضوء ما تقدم من نتائج یمكننا أن نستنتج اآلتي :

أثنـــاء الخدمـــة فـــي مجـــال فـــي أن هنـــاك حاجـــة قویـــة لـــدى معلمـــات ریـــاض األطفـــال للتـــدریب  .١

تتمثل تلك الحاجة في تسعة عناصر (فقرات) ذات األولویة في الحاجات الكفایات المعرفیة ، و 

لدى معلمة ریاض األطفال .

أن هناك حاجة ماسة لدى معلمات ریاض األطفـال للتـدریب أثنـاء الخدمـة فـي مجـال الكفایـات  .٢

الشخصــــیة تتمثــــل فــــي العناصــــر(الفقرات) الثمانیــــة التــــي تــــم تحدیــــدها والتــــي ینبغــــي أن تحتــــل 

یة في برامج التدریب واإلعداد لمعلمة ریاض األطفال .األولو 

:والمقترحاتالتوصیات 
ضرورة قیام قسم ریاض األطفال بكلیة التربیة األساسـیة وبالتعـاون مـع المدیریـة العامـة للتربیـة  .١

فـــي محافظـــة نینـــوى بإعـــداد بـــرامج تدریبیـــة لمعلمـــات ریـــاض األطفـــال فـــي ضـــوء االحتیاجـــات 

ر عنها المعلمات .التربویة التي عب

فســح المجــال أمــام معلمــات الروضــة فــي المشــاركة بــالبرامج التدریبیــة لغــرض تطــویر قــدراتهن  .٢

وتنمیة كفایاتهن المعرفیة والشخصیة .

إجــراء المزیــد مــن البحــوث حــول تحلیــل مهــام معلمــة الروضــة لتحدیــد الكفایــات المطلوبــة فــي  .٣

ن برامج اإلعداد في أقسام ریاض األطفال بكلیات العمل في الروضة وتبني تلك الكفایات ضم

التربیة األساسیة . 
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المصادر :
) تقویم البرامج التدریبیة لإلدارة العلیا الخـاص بمـوظفي وزارة ١٩٩٦ابو سلیم ، ولید محمود :(

التربیــة والتعلـــیم فـــي األردن فـــي ضـــوء الحاجــات التدریبیـــة للمشـــاركین فیـــه ، أطروحـــة دكتـــوراه 

ورة) ، كلیة التربیة ،  الجامعة المستنصریة . (غیر منش

) التخطیط للتدریب األهلي : الجدوى واآللیات والقضایا ١٩٩٨أبو شمة ، حسن بن عبداهللا :(

، معهد البحوث ، جامعة الملك فهد للبترول والمعادن ، الریاض .

) منشـورات  ٢): دلیل المعلمة مرحلة ریـاض األطفـال ، ج١٩٩١ابو غزالة ، هیفاء وآخرون ،

منظمة االمم المتحدة للطفولة الیونسیف ، عمان .

)تقــویم الخطــط الدراســیة ألقســام ٢٠٠١حســن ، محمــد حربــي وأحمــد محمــود أحمــد محمــود :(

إدارة األعمال في الجامعات األهلیة األردنیة ، مجلة إربـد للبحـوث والدراسـات ، عمـادة البحـث 

  . ١٧١-١٢٩، ص ٢٠٠١آب  العلمي في جامعة اربد األهلیة ، عدد خاص

) تقــویم أداء معلمــي اللغــة العربیــة فــي المرحلــة األساســیة فــي ٢٠٠١حمادنــة ، ادیــب ذیــاب :(

األردن في ضوء الكفایات التعلیمیة وبناء برنامج لتطویره ، أطروحة دكتـوراه (غیـر منشـورة) ، 

كلیة التربیة (ابن رشد) ، جامعة بغداد . 

) صمیم وتنفیذ برامج التدریب ، سلسلة التربیة الحدیثة ، العـدد ): ت١٩٩١حمدان ، محمد زیاد

) ، دار التربیة الحدیثة ، عمان . ٣٠(

) التدریب مفهومه ومدخل نظمي لـه ، رسـالة المعلـم ، عـدد خـاص ١٩٩١درة ، عبد الباري :(

  .  )٢ـ١) ، العدیین (٣٢ان ، المجلد(بتدریب المعلمین ، وزارة التربیة والتعلیم ، عم

 وعملــي ، المجلــة العربیــة للتــدریب): التــدریب منظــور علمــي١٩٩١ش ، عبــد الكــریم (یــو در ،

  ) .  ٢) ، العدد (١المركز العربي للتدریب ، الریاض ، المجلد (

) دور التقنیـات التربویـة فـي تطـویر بعـض عناصـر بـرامج إعــداد ٢٠٠٤رضـا ، كـاظم كـریم :(

  ) . ٤٠نصریة ، العدد (المعلم ، مجلة كلیة المعلمین ، الجامعة المست

) تحدیـــــد االحتیاجـــــات التدریبیـــــة ، منشـــــورات ١٩٧٤الســـــلمي ، علـــــي  وارســـــالن ، ســـــاطع :(

  ) .١٦٣المنظمة العربیة للعلوم االداریة ، العدد (

) ـــــت ـــــراد) ، دار الشـــــرق ١٩٩٦شـــــاویش ، مصـــــطفى بخی ): إدارة المـــــوارد البشـــــریة (إدارة األف

للطباعة والنشر ، عمان .

مدى معرفـة مدرسـي كلیـات المجتمـع فـي اإلدارة بالكفایـات ١٩٩٤د المعطي (الصباغ ، عب :(

التكنولوجیـة التعلیمیـة لممارسـته لهـذه الكفایـات ودرجـة ضـرورتها لهـم ، رسـالة ماجسـتیر (غیـر 

منشورة) ، كلیة التربیة ، جامعة الیرموك .

) حـاجتهم مـن ): بناء برنامج تدریبي لمدراء المدارس في ضـوء١٩٩٤صخي ، حسن حطاب
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  ) .١التدریب ، مجلة كلیة المعلمین ، الجامعة المستنصریة ، العدد (

 ، االحتیاجات التدریبیة لمعلمات ریاض األطفال ٢٠٠٣منى بنت حمد بن على (العواد :(

www.minshawi.com، في المملكة العربیة السعودیة ، ملخص رسالة ماجستیر

) فایــــات التدریســــیة الالزمــــة لمدرســــي التــــاریخ فــــي ): الك١٩٩٣القــــدمي ، علــــي حســــین راجــــح

المرحلة الثانویة بالجمهوریة الیمنیة ، رسالة ماجستیر (غیر منشورة) ، كلیـة التربیـة(ابن رشـد) 

، جامعة بغداد .

) تقــــویم أداء مشــــرفي اإلســــالمیة فــــي ٢٠٠٢الكیالنــــي ، أحمــــد محمــــد محــــي الــــدین حســــین :(

فایـاتهم وبنـاء برنـامج لتنمیتـه ، أطروحـة دكتـوراه (غیـر المرحلة الثانویة في األردن في ضـوء ك

منشورة) ، كلیة التربیة(ابن رشد) ، جامعة بغداد .

) المعلـم فـي التربیـة اإلسـالمیة وتقـویم المعلـم ، مجلـة التربیـة ، ١٩٩٢مرسي ، محمـد منیـر :(

  ) .١٠٠) ، العدد (٢١قطر ، السنة (

) األطفـال علـى تفهـم اللغـة العربیـة فـي الصـف ): أثر خبرة ریـاض ٢٠٠٠ملحم ، أحمد توفیق

.، كلیة التربیة ، جامعة الیرموكاألول األساسي ، رسالة ماجستیر (غیر منشورة)

مدیریــة دار الكتــب للطباعــة والنشــر): أســس التربیــة ، ١٩٩٣، عبــاس عبــد وآخــرون (مهــدي ،

جامعة بغداد .

) ه وٕاجراءاتــهم علــى الكفایــات ـ أسســ): البرنــامج التعلیمــي القــائ١٩٨٧الناقــة ، محمــود كامــل ،

، شركة المطابع التجاریة ، القاهرة . ١ط

) وتعلیماتــــه ،  ١٩٩٤) لســــنة ١): نظــــام مجلــــس اآلبــــاء والمعلمــــین رقــــم (١٩٩٤وزارة التربیــــة

مطبعة وزارة التربیة ، بغداد .

) لزهـران ، ): التـدریب اإلداري بـین النظریـة والتطبیـق ، دار ا١٩٩٣یاغي ، محمد عبد الفتـاح

عمان .

) مبــاديء فــي اإلدارة العامــة): ١٩٨١یــاغي ، محمــد عبــد الفتــاح وعســاف ، عبــد المعطــي،

مكتب المحتسب ، عمان .

 Basians et al., 1997: , J. & et al . (1997): Working and leadering with
electronic performance support systems : An effectiveness study .
Training for Quality , vol.5, no.1.

 James, M. H.(1994): Creating creativity training and development .
McGraw-Hill , N.Y.

 Schleger, P. R. (1986): Approaches to training and development . (2nd

ed), Adenosine Wesley publishing company , Canada.



جاجان جمعة وأحالم أدیب 
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ج أداة البحثأنموذ



جامعة الموصل

كلیة التربیة األساسیة 

قسم ریاض األطفال

م/ استبیان 

األخت معلمة الروضة المحترمة .

تحیة طیبة وبعد :

یـروم الباحثـان إجـراء البحـث الموسـوم : " االحتیاجـات التدریبیـة لمعلمـات ریـاض األطفـال 

مامـــك قائمـــة تحتـــوي علـــى عـــدد مـــن الفقـــرات التـــي تعبـــر عـــن مـــن وجهـــة نظـــرهن " . لـــذا نضـــع أ

االحتیاجات التدریبیة في مجالین هما : مجال الكفایات المعرفیة ومجال الكفایات الشخصیة والتي 

قد تؤثر على أدائك في الروضة .

) أمـام كـل فقـرة √(راجین قراءة كل عبارة بدقة ، وٕاعطاء رأیك فیها ، وذلك بوضع عالمة 

بدیل الذي یعبر عن رأیك وعلى النحو اآلتي :وتحت ال

) تحت البدیل (بدرجة كبیرة).√(.إذا كانت الفقرة تعبر عن حاجة قویة لدیك ، ضعي عالمة ١

) تحـــت البـــدیل (بدرجـــة √(.إذا كانـــت الفقـــرة تعبـــر عـــن حاجـــة متوســـطة لـــدیك ، ضـــعي عالمـــة ٢

متوسطة) .

) تحت البدیل (بدرجة قلیلة) √(عي عالمة .إذا كنت الفقرة تعبر عن حاجة قلیلة لدیك ، ض٣

إن تعاونـــك معنـــا مـــن خـــالل اإلجابـــة الصـــریحة یمهـــد الســـبیل للكشـــف عـــن االحتیاجـــات 

التدریبیة ووضع الخطط المالئمة للتدریب ، ویساهم في تطویر عملك في المؤسسة .

شاكرین لكم تعاونكم معنا خدمة للبحث العلمي ..

الباحثةالباحث

د. أحالم أدیب داؤد د. جاجان جمعة محمد
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:مجال الكفایات المعرفیةأوًال. 

الفقرةت
ة بدرج

كبیرة

ة بدرج

متوسطة

  ةبدرج

قلیلة

إحاطة بجوانب النمو لدى األطفال ومظاهره .١

معرفة أسالیب دراسة سلوك الطفل .٢

معرفة أسس اختیار األنشطة المناسبة لألطفال .٣

استیعاب النظریات الحدیثة في مجال التعلیم . ٤

اإللمام بالمناهج الحدیثة في مجال تربیة الطفل .٥

التعرف على استراتیجیات التعامل مع الطفل المشكل .٦

اإللمام بأسالیب التقویم الخاصة بطفل الروضة . ٧

یة الطفل التعرف على المصادر العلمیة الحدیثة في ترب٨

ى المصادر العلمیة .ـالتعرف على كیفیة الحصول عل٩

كیفیة وضع خطة یومیة لألنشطة الصفیة والالصفیة.١٠

تعلم أسالیب تحدید أهداف األنشطة وتوضیحها للطفل ١١

اإلحاطة باستخدام استراتیجیات متنوعة لتقویم الطفل. ١٢

.لكومبیوتر فـي التعلیم خدام االتعرف على كیفیة است١٣

إدراك آلیة تسجیل مظاهر النمو لدى األطفال .١٤

اإللمام بكیفیة استخدام التقویم التكویني المستمر .١٥

مهارة استخدام التقنیات الحدیثة في التعلیم .١٦

التعرف على قوانین وتشریعات الطفولة .١٧

شكالت األطفال .اإلحاطة بسبل حل م١٨

استیعاب أسالیب التجدید واالبتكار في العمل .١٩

فهم كیفیة إجراء بحث عن سلوك األطفال .٢٠
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:مجال الكفایات الشخصیة.ثانیاً 

الفقرةت
ة بدرج

كبیرة

ة بدرج

متوسطة

  ةبدرج

قلیلة

اإللمام بأسالیب المحافظة على المظهر األنیق .١

ى أسالیب المحادثة اللطیفة مع األطفال .ـعلالتعرف ٢

معرفة كیفیة االستمتاع بوقت الدوام في الروضة . ٣

اإلحاطة بأسالیب إشعار األطفال بالمحبة .٤

كیفیة التمكن من قبول سلوكیات غیر صحیحة .٥

اإللمام بأسالیب المحافظة على الهدوء  الشخصي .٦

ع الزمیالت .ـة تطویر عالقات ایجابیة ممعرفة كیفی٧

إدراك كیفیة تطویر عالقات ایجابیة مع أولیاء األمور.٨

تبصر في كیفیة تنمیة الثقة لدى األبوین بأطفالهم .٩

تدبر كیفیة التسامح مع مظاهر الفوضى لدى البعض .١٠

اإلحاطة بأسالیب االتصال الفعال مع اآلخرین .١١

إدراك كیفیة توزیع الوقت على األنشطة .١٢

تدبر اللقاءات والمقابالت مع أولیاء األمور .١٣

فهم حاجات األطفال ورغباتهم .١٤

تبصر أسالیب التأثیر في اآلخرین .١٥

تدبر سبل إرضاء أولیاء األمور .١٦

مهارة وفن كتابة التقاریر عن األطفال .١٧

أیة مالحظات أو مقترحات :


