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Abstract
The current study aimed to design a proposed training program to raise the
professional and leadership efficiency for kindergarten administrators in
Khartoum State – Sudan, according to their training needs as the impact on
achieving a comprehensive development towards the children. The descriptive
analytical method was used, to answer the main study question ( What id the
proposed program to raise the administrative and professional efficiency for
kindergarten administrators according to their training needs), to know the
impact of each variable like the specialization , academic qualification and years
of experience, a questionnaire composed out of (40) statements was used as,
distributed on the two fields the cognitive and performance efficiency, this was
applied on a multi stage randomized cluster sample composed of (240)
kindergarten administrator formulating a percentage of (58% ) of study
population that consist of all kindergarten administrators to know the training
needs for kindergarten administrators in Khartoum State, the study achieved
the following results: Training needs for kindergarten administrators was
defined, the questionnaire statements received high responses. There are no
statistically significant differences in the responses of the sample attributed to
the specialization and experience
variables in favor of years of experience of (5
-10) years. According to the training needs for the kindergarten administrators
a proposed training program to raise the professional and leadership efficiency
for kindergarten administrators.The study recommends application of the
program to know the extent of its effectiveness .
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برانمج مقرتح لتنمية الكفاايت املهنية ملديرات رايض األطفال وفقا
الحتياجاهتم التدريبية

د .هنى حسن عابدين عطا الفضيل -أستاذ مساعد بقسم التعليم قبل املدرسي.
جامعة اخلرطوم
ملخص
مقًتح لتنمية الكفاايت ادلهنية والقيادية دلديرات رايض األطفال يف والية اخلرطوم ابلسودان وفقاً
الحتياجاهتم التدريبية دلا ذلا من أثر على ربقيق منو شامل لألطفال .استخدم ادلنهج الوصفي
التحليلي ،لإلجابة على السؤال الرئيسي للدراسة (ما الربانمج ادلقًتح لرفع الكفاايت ادلهنية والقيادية
دلديرات رايض األطفال وفقاً الحتياجاهتم التدريبية) ،والوقوف على أثر كل من متغَت التخصص
وادلؤىل العلمي وعدد سنوات اخلربة .استخدمت االستبانة ادلكونة من ( )40فقرة موزعة على رلايل
الكفاايت ادلعرفية واألدائية مت تطبيق ذلك على عينة عشوائية عنقودية متعددة ادلراحل قوامها
( )240مديرة روضة ديثلن نسبة ( )%56من رلتمع الدراسة الذي يشمل مجيع مديرات الروضات
للتعرف على االحتياجات التدريبية دلديرات الروضات يف والية اخلرطوم ،توصلت الدراسة للنتائج
التالية :مت ربديد االحتياجات التدريبية دلديرات الروضات حيث وجدت مجيع بنود االستبانة
استجاابت عالية شلا يؤكد احتياجها للتدريب يف اجلانب ادلعريف واألدائي بدرجة كبَتة .عدم وجود
فروق دالة احصائيا يف استجاابت أفراد العينة تعزى دلتغَت ادلؤىل العلمي بينما وجدت فروق تعزى
دلتغَت التخصص لصاحل زبصص رايض األطفال واخلربة لصاحل اخلربة ( )10-5سنوات .بناء على
االحتياجات التدريبية دلديرات مت بناء تصور مقًتح لربانمج الكفاايت ادلهنية والقيادية دلديرات رايض
األطفال توصى الدراسة بتطبيق الربانمج ومعرفة مدى فاعليتو.
الكلمات املفتاحية :الربانمج التدرييب ،الكفاايت ادلعرفية ،الكفاايت األدائية ،مديرة رايض
األطفال ،رايض األطفال.
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املدلل:
تطورت اإلدارة تبعا للتطور السريع يف نواحي احلياة ادلختلفة ،وتزايدت التحدايت اخلاصة ابلعمل
اإلداري وتضاعفت ادلهام حىت ربقق األىداف ادلرجوة من ادلؤسسات شلا دعا إىل استخدام
اسًتاتيجيات متنوعة وحديثة تستند إىل العلوم ورلاالت ادلعرفة ادلختلفة .يعتمد صلاح أي مؤسسة
تعليمية اعتمادا كليا على إدارهتا ففاعلية وقدرات ومهارات ادلدير يف تسيَت األنشطة الًتبوية ادلختلفة
وربريكها ضلو ربقيق األىداف ادلنشودة (مصلح .)2010 ،وىنالك العديد من العمليات االدارية
اليت جيب ان تقوم هبا االدارة الفاعلة دلا ذلا من خصوصية وأن يصبح أىداف ادلؤسسة واقع ملموس،
وربظى ادارة رايض األطفال أبمهية خاصة تنبع من امهية ادلرحلة التعليمية حيث أهنا مرحلة تكوين
شخصية الفرد وفيها ينمو الفرد منواً سريعا يف شىت اجملاالت لذا تتطلب ادارة رايض األطفال مديرة
فاعلة تتمكن من قيادة العمل وأداء ادلهام اإلدارية ادلنوطة هبا حيث يقع على عاتقها مجيع
ادلسؤوليات الًتبوية يف الروضة للوصول إىل أجود النتائج  .وقد أكد كل من (عطوي)2013 ،
على أمهية توفر الكفاايت ادلهنية واإلدارية لدى مديرة الروضة وتصنف الكفاايت إىل علمية ،مهنية
وأخالقية .وتكمن أمهية عملية امتالك الكفاايت يف مساعدة ادلديرة على اداء دورىا جبودة عالية.
ولكي تؤدي مديرة الروضة دورىا ادلنوط هبا بفاعلية وربقق اجلودة يف ادلهام ادلطلوبة فأهنا البد أن
تتقن الكفاايت وحىت تتقن الكفاايت البد من تدريبها عليها بصورة مستمرة وىذا ما اكدت عليو
االدبيات ونتائج الدراسات السابقة (الكرديُت واخلوالدة( ،)2016 ،عزوفة ،)2015،

(Cheng

)(Chung,2011) (Singh,2017) ،,2013

مشكلة الدراسة
نبعت مشكلة الدراسة من مالحظة الباحثة أثناء عملها كمشرف على طالبات الًتبية العملي
التابعات لقسم رايض األطفال وجود قصور يف أداء مديرات تلك الروضات ألدوارىم كما تنقصهن
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الكفاايت ادلهنية الالزمة ،شلا دعاىا إىل استطالع أراء اخلرباء الذين أيدوا مالحظة الباحثة وأكدت
نسبة  % 90منهم على ضعف الكفاايت ادلهنية دلديرات رايض األطفال يف والية اخلرطوم

جدول ( )1يوضح استجاابت عينة الدراسة االستطالعية للتعرف على وجود قصور
يف تطبيق جماالت معايري تطبيق اجلودة يف مؤسسات رايض األطفال
العينة

ال

نعم

االستطالعية

ك

ك

%

ك

%

مديرات

20

18

30 %

2

3.3%

معلمات

20

19

31.6%

1

1.6%

طالبات

20

17

3 28.3 %

5%

اإلمجايل

60

53

7 % 88.3

11.66 %

تشَت بياانت اجلدول السابق إىل أن نسبة  % 88.3من عينة الدراسة االستطالعية ترى وجود
قصور يف الكفاايت ادلهنية دلديرات رايض األطفال .مقابل نسبة  % 11.66ترى عدم وجود
قصور .شلا يستوجب بناء برانمج تدرييب لتالىف ىذا القصور ابإلضافة دراسة مدى عالقتو بكل من
ادلؤىل األكادديي واخلربة لدى ادلديرات .ولتأكيد مالحظة الباحثة وأراء ادلختصُت وذوي اخلربة قامت
الباحثة ابلرجوع إىل األدبيات ذات الصلة ،وقد بينت نتائج الدراسات اليت أجريت حول الكفاايت
ادلهنية دلديرات رايض األطفال تدىن مستوى الكفاايت لدى ادلديرات فقد اتفقت نتائج دراسات
كل من (جرادات ( ،)2013فروج( ،)2009 ،احلسن، (Cheng ,2013)،)2009 ،

) (Kim,2010)،(Chung,2011) (Singh,2017على أن مديرات رايض األطفال يعانُت من
ضعف حاد يف كفاايت التخطيط ،التنظيم ،ازباذ القرار ،حل ادلشكالت .وعلى صعيد آخر
رصدت دراسة (اجلماز  )2008،الكفاايت القيادية الالزمة إلدارة رايض األطفال وأوصت بضرورة
تدريب ادلديرات عليها تدريبا مستمرا لرفع كفاايهتن ادلهنية ،ومن ىنا جاءت الدراسة احلالية لتحديد
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االحتياجات التدريبية دلديرات رايض األطفال لرفع كفاايهتن ادلهنية ومن مث بناء برانمج مقًتح
لتطويرىا وديكن صياغة تساؤالت الدراسة يف االسئلة التالية:
1ـ ما الكفاايت ادلهنية اليت جيب تدريب مديرات رايض األطفال عليها وفقاً الحتياجاهتم التدريبية
يف اجملالُت (االدائي وادلعريف)؟
2ـ إىل أي مدى توجد فروق يف تطبيق مقياس الكفاايت ادلهنية ادلمثلة يف رلال الكفاية (االدائية
وادلعرفية) من حيث سنوات اخلربة العملية لدى مديرات الروضات ذوي ادلؤىالت ادلتخصصة وذوي
ادلؤىالت غَت ادلتخصصة يف مؤسسات رايض األطفال يف والية اخلرطوم ابلسودان؟
3ـ ما التصور ادلقًتح للربانمج التدرييب لرفع كفاايت مديرات رايض األطفال وفقاً الحتياجاهتم
التدريبية أمهية الدراسة :تنبع أمهية الدراسة احلالية من أمهية مرحلة رايض األطفال لكوهنا مرحلة
حامسة يف حياة الفرد ودلا يقع على عاتق مديرة الروضة من مهام تتطلب كفاايت معينو لتتمكن من
أدائها .وتتبلور أمهية الدراسة يف وضع قائمة ابلكفاايت ادلعرفية واألدائية دلديرات رايض األطفال
بوالية اخلرطوم ابلسودان الكشف عن االحتياجات التدريبية من الكفاايت ادلعرفية واألدائية شلا
يسهم يف التخطيط لسدىا بناء برانمج تدرييب لتلبية االحتياجات التدريبية دلديرات رايض األطفال
من الكفاايت ادلعرفية واألدائية ومن مث تقدًن التوصيات اليت تعُت متخذي القرار لتطوير العملية
التعليمية.

أهداف الدراسة:
هتدف الدراسة لتحقيق األىداف التالية
 1الكشف عن االحتياجات التدريبية يف جانب الكفاايت ادلعرفية واألدائية دلديرات رايض األطفال
بوالية اخلرطوم.
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 2معرفة أثر كل من متغَت ادلؤىل واخلربة والتخصص على االحتياجات التدريبية يف جانب
الكفاايت ادلعرفية واألدائية.
3ـ بناء برانمج تدرييب قائم على االحتياجات التدريبية ألفراد العينة.

حدود الدراسة:
احلدود ادلوضوعية :تقتصر الدراسة احلالية على بناء برانمج تدرييب مقًتح لرفع الكفاايت ادلعرفية
واألدائية وفقاً لالحتياجات التدريبية دلديرات رايض األطفال.
احلدود ادلكانية :تتحدد الدراسة احلالية بوالية اخلرطوم ـ مجهورية السودان.
احلدود الزمانية :الفًتة من فرباير  -2018يناير 2019

مصطلحات الدراسة:
الكفاايت :رلموعة ادلهارات وادلعارف الالزمة ألداء العمل بسرعة وإتقان (السعيدان )2011،
ويقصد هبا يف ىذه الدراسة رلموعة ادلعارف وادلهارات القيم اليت تكتسبها مديرة رايض األطفال من
اخلربات وتعينو على أداء مهامها بسهولة ويسر.
الكفاايت االدائية .وىي رلموعة الكفاايت اليت سبكن ادلديرة من ربويل األفكار إىل شلارسات عملية
من خالل استخدامها للمعارف والطرق ادلناسبة اليت تنجز هبا العمل على أفضل وجو
(صويص.)2015،
الكفاايت املعرفية :وىي الكفاايت اليت ترتبط بقدرات ادلديرة وإدلامو بكافة القضااي اإلدارية
واجلوانب اخلاصة برايض األطفال من فلسفة ،أىداف ،أنشطة تعليمية ،بيئة مناسبة إضافة إىل
مهارات التخطيط اجليد ،القدرة على التطوير والتواصل مع اآلخرين (جرادات .)2013،
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رايض األطفال :مرحلة رايض األطفال مرحلة تعليمية أساسية تضم األطفال من ( )6-3سنوات
ذلا خصائصها ادلميزة وبرارلها الًتبوية اخلاصة (ىدى .)2011 ،يقصد برايض األطفال يف ىذه
الدراسة ادلؤسسات التعليمية اليت تعٌت ابألطفال من ( )6-3سنوات يف والية اخلرطوم ابلسودان.
برانمج تدرييب :برانمج سلطط ومنظم ذو أىداف وزلتوى وطرق تدريس وأساليب تقوًن يسهم يف
ربقيق النمو ادلهٍت وزايدة مهارات ادلتدرب (الطعاين .)2012،
ويقصد بو يف ىذه الدراسة برانمج سلطط يسهم يف تطوير وتنمية الكفاايت ادلعرفية واألدائية دلديرات
رايض األطفال.

أدبيات الدراسة:
تعترب مرحلة رايض األطفال مرحلة تكوينية ىامة جداً يف حياة الفرد ،وتكمن أمهيتها يف أهنا مرحلة
تكوينية حامسة إضافة إىل كوهنا مرحلة منو متسارع يف شيت اجملاالت .هتدف مرحلة رايض األطفال
إىل مساعدة الطفل على ربقيق أقصى قدر من النمو وفقاً إلمكانياتو ،إضافة إىل تنشئة األطفال
تنشئة اجتماعية سليمة ومساعدتو على االنتقال التدرجيي من جو البيت جلو التعليم النظامي .نشأة
رايض األطفال يف السودان يف بداايت القرن التاسع عشر ضمن جهود اإلرساليات الكاثوليكية
وكان عددىا قليل جداً ،ازداد العدد يف العام (1960م) وافتتحت روضات يف مجيع ادلدن الكربى
إضافة إىل إنشاء أقسام لتأىيل معلمات رايض األطفال ضمن برامج جامعة اخلرطوم ومدرسة علم
النفس جبامعة األحفاد .واتبعت يف العام ( 1970م) دلصلحة السودان االجتماعية وفتحت 12
روضة حكومية وخصص ذلا منهجاً موحداً .وشهد العام ( 1991م) اصلازا ىاماً اذ اعتربت مرحلة
رايض األطفال مرحلة تعليمية اساسية .انتشرت الروضات يف كل مدن السودان وفاق عددىا مخس
ألف روضة وابلرغم من أن معظمها روضات خاصة إال أهنا زبضع إلشراف وزارة الًتبية والتعليم
ادلعٍت برايض األطفال إداراي وفنياً( .بدري)2016 ،
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تعد إدارة رايض األطفال جزءً من اإلدارة الًتبوية ،وسبثل ركناً ىاماً واساسياً يف تلك ادلؤسسات،
تلعب ادلديرة دوراً حيوايً ىاماً يف قيادة الروضة من خالل ما تقوم بو من عمليات إدارية تسهم هبا يف
دفع معدالت النمو االقتصادي واالجتماعي وادلعريف شلا يتطلب توفر كفاايت إدارية وقيادية للقائمُت
على ىذا األمر (شريف .)2015،وتكتسب اإلدارة يف ىذه ادلرحلة أمهيتها من أمهية مرحلة الطفولة
ادلبكرة اليت تعترب من أىم مراحل احلياة االنسانية وأكثرىا حساسية دلا حيققو الطفل من منو متسارع
ومتكامل يف شىت رلاالت النمو ،فهي مرحلة تكوينية حامسة يف حياة الفرد .لذا فإن االىتمام هبا
يعترب أمر يف غاية األمهية سعت إىل ربقيقو مجيع الدول ،وتسابقت يف الوصول إىل جودة تعليم
األطفال يف ىذه ادلرحلة ،لتضمن مدخالت جيدة للنظام ادلدرسي إذ أن مرحلة رايض األطفال تعترب
مرحلة تعليمية أساسية ذلا خصائصها ادلميزة وبرارلها الًتبوية اخلاصة (ىدى .)2011،واجلدير
ابلذكر أن االىتمام هبذه ادلرحلة يعد أحد معايَت تطور الشعوب وتقدديها واحد ادلؤشرات اليت تدل
على وعي اجملتمع .وتتطلب الرعاية واالىتمام ابألطفال يف ىذه ادلرحلة توفَت جو تربوي سليم
تشرف علية إدارة فاعلة ،مؤىلة سبتلك الكفاايت الالزمة.
يشَت مفهوم إدارة رايض األطفال رلموعة اجلهود ادلنتظمة ادلبذولة اليت يقوم هبا منسويب الروضة
لتحقيق األىداف الًتبوية للروضة (بدر .)2010،وتتميز إدارة رايض األطفال ابلعديد من
اخلصائص ،فهي إدارة ىادفة تعتمد على ادلوضوعية ،وتبٌت على التخطيط ادلدروس ،اجيابية،
اجتماعية تلعب أدوارا قيادية انسانية يسودىا روح الفريق. .ويعتمد صلاح الروضة يف ربقيق أىدافها
على إدارهتا اعتمادا أساسيا دلا تقوم بو من عمليات التخطيط  ،التنظيم  ،التوظيف  ،القيادة
وادلتابعة وضبط اجلودة  ،اضافة إىل مسؤولياهتا يف جانب التقوًن وربقيق النمو الشامل ادلتكامل
للطفل ( فهمي ، ) 2014،وابلرغم من ذلك فإن الدراسات اليت اجريت يف ىذا الصدد اشارت
إىل وجود قصور يف أداء مديرات مرحلة رايض األطفال فقد اشارت دراسة كل من ( أمل)2011،
ودراسة (فالتة  ، ) 2012،إىل ضرورة تدريب مديرات رايض األطفال على الكفاايت االساسية ،
RESS Journal
Route Educational & Social Science Journal
Volume 7/Issue 3, March 2020 p. 670-698

Noha Hassan Abdeen Ataa ELFADEL

وذلك الن ادلديرة ىي مفتاح التغيَت وجوىر العملية اإلدارية الًتبوية  ،ويقع عليها عبء مجيع
العمليات اإلدارية لتحقيق األىداف ادلرجوة بنجاح ( خلف . ) 2007،لذا البد من التحقق من
امتالكها اخلصائص الشخصية وادلهارات الفنية اليت سبكنها من أداء دورىا ادلنوط هبا ،وقد خلصتها
(احلريري )2010،يف بعدي العمل واجملال االجتماعي والفردي ،وقسمت ادلهام إىل جانب إداري
تنظيمي ويعٍت بتنظيم ادلوارد ادلادية والبشرية .وجانب قيادي تربوي وجانب اجتماعي .ولكل منهم
كفاايت خاصة البد أن سبتلكها ادلديرة ،وتعرف الكفاية أبهنا رلموعة من ادلعارف والقيم وادلهارات
واالذباىات اليت جيب أن تتوفر لدى اإلداري دبستوى معُت من ادلهارة ،ويتم اكتساهبا من خالل
اخلربات والتجارب وادلمارسات الالزمة إلكمال ادلهام بسرعة وإتقان (صالح .)2011 ،وتشتق
الكفاايت من مصادر متعددة خلصها) طافش( )2004 ،جامل )2001،يف آراء اخلرباء وذوي
االختصاص ،إضافة إىل البحوث وقوائم تصنيف الكفاايت اليت تشتمل على ثالثة رلاالت رئيسية
صنفها كل من ) )2005، Kanzو (شريف )2015 ،ىي:
أوالً :الكفاايت املعرفية :وىي الكفاايت اليت ترتبط بقدرات ادلديرة وإدلامو بكافة القضااي اإلدارية
واجلوانب اخلاصة برايض األطفال من فلسفة ،أىداف ،أنشطة تعليمية ،بيئة مناسبة إضافة إىل
مهارات التخطيط اجليد ،القدرة على التطوير والتواصل مع اآلخرين ،وتكمن أمهية ذلك النوع من
الكفاايت يف سبكُت ادلديرة من أداء دورىا يف التغيَت اإلجيايب ووضع رؤية واضحة وربقيق األىداف
جبودة عالية.
اثنياً :كفاايت األدائية :وىي رلموعة الكفاايت اليت سبكن ادلديرة من ربويل األفكار إىل شلارسات
عملية من خالل استخدامها للمعارف والطرق ادلناسبة اليت تنجز هبا العمل على أفضل وجو.
اثلثاً :الكفاايت الشخصية :وىي رلموعة الكفاايت ادلتعلقة ابجلوانب اجلسمية والعقلية واالنفعالية
اليت ربدد معامل الشخصية وتؤثر على السلوك الشخصي.
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مهامها لإلداء ادلديرة ربتاجها اليت ادلعلومات مجيع وتشمل
العمل يف ادلختلفة
الروضة يف الًتبوي اإلداري النشاط جوانب يف سبارس اليت االدائية ادلهارات رلموعة هبا ويعٍت
ويتبناىا اإلداري هبا يؤمن اليت واالذباىات القيم رلموعة وىي

كفاايت
معرفية
كفاايت
نفسية حركية
كفاايت
وجدانية

الشكل ( )1يوضح تصنيف "الزهراين" للكفاايت الالزمة ملديرة الروضة
واتفق كل من (الزىراين  ،2012،والزوايدة  )2007يف الكفاايت الواجب توفرىا يف مديرة
الروضة بغية القيام دبهامها وتلخيصها يف  :الكفاايت الشخصية  ،الكفاايت يف رلال التخطيط ،
التنظيم  ،االشراف والتقوًن  ،ادلهارات ادلعرفية  ،ازباذ القرار  ،االتصال والعالقات االنسانية والبد
من ان تكتسب مديرات رايض األطفال مجيع أنواع الكفاايت السابقة لذا يتوجب على القائمُت
بشأن التنمية ادلهنية تدريبهم على رفع مستوى الكفاايت لديهن فالتدريب ديثل واحد من مقومات
التنمية ادلهنية اليت ربدث تغَتا يف سلوك الفرد وعاداتو ومهاراتو وقدراتو الالزمة ألداء العمل وربقيق
اذلدف ادلنشود ( ماىر  .)2008،وتتمثل عناصر العملية التدريبية كما خلصها كل من أبو النصر
( ،)2009عليوة ،)2011( ،بٍت مصفي )2005( ،يف رلموعة من العناصر ادلتفاعلة وىي:
ادلتدرب وادلدرب وادلادة التدريبية اليت يتم توصيلها عرب أساليب التدريب ادلتعددة واليت من أمثلتها
احملاضرة ،دراسة احلالة ،ادلهارات اإلدارية ،الزايرات ادليدانية ،احللقات الدراسية والبحث العلمي .ودير
الربانمج التدرييب خبمس ما ديكن تلخيصها يف التايل:
املرحلة األويل :ربديد االحتياجات التدريبية :وتعٍت بتحدي الفجوة بُت مستوى األداء الفعلي
(احلايل) وما ينبغي أن يكون عليو األداء األمثل .ويسهم التحديد الدقيق لالحتياجات التدريبية يف
ربديد نقطة البداية وتسليط الضوء على ادلشكلة بغرض التخطيط حللها ،إضافة إىل الكشف عن
مدى احتياج الفئة ادلستهدفة للربانمج التدرييب.
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املرحلة الثانية :ربديد األىداف :يتم ربديد األىداف بناء على االحتياجات التدريبية ،وسبثل مرشد
للتدريب ويتضمن ما يلي :تنمية ادلعارف ادلرتبطة دبوضوعات زلددة مسبقة لرفع مستوى أداء
ادلتدربُت إضافة إىل إكساب ادلتدرب ادلهارات اجلديدة يف رلال التخصص وتنمية القدرات العلمية
أو التطبيقية ،من أجل ربقيق مستوى األداء وكفايتو وفعاليتو شلا يساعد على ربسُت األداء احلايل
وادلستقبلي .إكساب ادلتدرب اذباىات إجيابية وقيمة تًتجم يف شكل سلوكيات ادلتدرب الالحقة.
املرحلة الثالثة :ويعٍت دبسمى الربانمج واختيار عناصره من أىداف ،زلتوى ،اسًتاتيجيات تدريب
وموارد مادية وبشرية .وتسَت عملية تصميم الربانمج التدرييب عرب خطوات منتظمة تبدأ بتحديد
األىداف اليت ترتبط ارتباطاً وثيقاً ابحتياجات ادلتدربُت وخصائصهم وقدراهتم اضافة للمهارات ادلراد
اكساهبا ذلم ،تليها مرحلة ربديد زلتوى الربانمج اليت حيقق أىدافو ،مث مرحلة إعداد األنشطة اليت يتم
استخدامها أثناء الربانمج على أن تتناسب مع احملتوي وربقق األىداف ،يلي تلك ادلرحلة اختيار
اسًتاتيجيات التدريب ادلناسبة لتوصيل احملتوى ويراعي يف ذلك عدد ادلتدربُت ،خصائصهم ،الوقت
وادلوارد ادلادية ادلتاحة .كما ينبغي ربديد ادلكان والزمان ادلناسبُت للربانمج وفقاً لإلمكانيات ادلتاحة.
وأخَتا البد من اختيار ادلدربُت الذين ديتلكون الكفاايت الالزمة للتدريب .
املرحلة الرابعة :تنفيذ الربانمج :وىنا يتم هتيئة البيئة التدريبية من خالل ثالثة مراحل أوردىا الطعاين
( )2012يف التايل :مرحلة قبل التنفيذ :وتتضمن ربديد ادلكان وحجزه ،إعداد دليل الربانمج الذي
حيتوي على (اذلدف ،ادلدة الزمنية ،اتريخ البدء ،فريق العمل ،جدول الفعاليات اجللسات التدريبية)
تليها مرحلة التنفيذ :وفيها يتم استقبال ادلستفيدين من الربانمج ،االفتتاح ،توزيع استمارات التقييم،
تعبئة كشوفات احلضور .مث مرحلة ما بعد التنفيذ :وفيها تعد التقارير ادلالية والفنية اخلاصة ابلربانمج،
كما تكمل نتائج التقوًن ويتم إعالم اجلهات ادلعنية.
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املرحلة اخلامسة :مرحلة تقوًن الربانمج :وتعٍت ابزباذ القرار ادلبٍت على نقاط القوة والضعف اليت
أسفرت عنها النتائج ،هتدف إىل التعرف على التغَت الذي أحدثو الربانمج يف سلوك ادلتدربُت تعترب
دبثابة تغذية راجعة للربانمج التدرييب يف دوراتو القادمة (السعدية ( ،)2014،أبو النصر .)2009،
وقد اورد كل من السامل وصاحل ( )2012أن تقوًن الربانمج يتم يف رلاالت ثالثة .يعٍت األول منها
بتقوًن الربانمج ككل والتأكد من صالحيتها ،ومدى تلبيتو الحتياجات ادلتدربُت اليت بٍت الربانمج
من أجل ربقيقها ويتم ذلك عرب التقوًن القبلي ،التشخيصي مث اخلتامي .ويعٍت الثاين بتقوًن ادلتدربُت
بغرض التحقق من فاعلية الربانمج والوقوف على التغَتات اليت احدثها ويتم التحقق عرب
اسًتاتيجيات التقوًن ادلصاحبة للربانمج التدرييب .وعنيت الثالثة بتقوًن ادلدربُت وتعٍت ابلتحقق من
امتالك ادلدربُت للكفاايت التدريبية الالزمة.

الدراسات السابقة:
ىدفت دراسة (أمل اجلميل  )2011،إىل ربديد الكفاايت

لدى مديرات رايض األطفال

والوقوف على أثر متغَتات العمر ،الشهادة وسنوات اخلربة على ربديد تلك الكفاايت .وخلصت
نتائج الدراسة إىل توفر كفاايت اجلانب الشخصي بدرجة مرتفعة مث كفاايت االتصال والعالقات
اإلنسانية بدرجة متوسطة أما كفاايت التنظيم والتوجيو بدرجة ضعيفة ،وأخَتا التخطيط كما مل ذبد
فروق تعزى دلتغَت اخلربة لصاحل اجلامعيات وذوات اخلربة .ويف دراسة (فالتو )2012 ،اليت ىدفت
من خالذلا إىل بناء برانمج لرفع الكفاايت اإلدارية والًتبوية دلديرات رايض األطفال وفقاً واحتياجاهتم
الًتبوية واالذباىات ادلعاصرة وأسفرت نتائج الدراسة عن وجود احتياج للتدريب على الكفاايت
بدرجة كبَتة .مت بناء الربانمج التدرييب وفقاً الحتياجات العينة وجاءت دراسة (الزوايدة)2007 ،
إىل ربديد الكفاايت االساسية دلديرات رايض األطفال ومت ربديد مخس كفاايت (التخطيط،
التنظيم ،القدرة على ازباذ القرار ،اإلشراف والتواصل) وأسفرت نتائجها عن توفر كفاايت اإلشراف
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بدرجة جيدة بينما توفرت كفاية التخطيط بدرجة منخفضة جداً .كما وجدت فروق يف تقدير
الكفاايت يعزى دلتغَت اخلربة وادلؤىل األكادديي .أما (احلداد  )2010،فقد أجريت بغرض تصميم
برانمج تدرييب لتطوير الكفاايت اإلدارية يف دولة الكويت ،وبناء على االحتياجات التدريبية مت
ربديد كفاايت (التخطيط ،التوجيو ،القيادة ،التقوًن ،الكفاية اإلدارية والفنية ،ادلوارد البشرية،
الكفاية اإلدراكية ،التكنولوجية واإلنسانية واالتصال .وأظهرت نتائج الدراسة احلاجة ادلاسة جلميع
الكفاايت بدرجة مرتفعة .ويف دراسة (الزىراين )2012 ،مت ربديد الكفاايت الالزمة إلدارة رايض
األطفال (زبطيط ،التنظيم ،ادلهارات ادلعرفية ،ازباذ القرار واإلشراف واالتصال) .وأكدت نتائج
الدراسة توفر مجيع الكفاايت بدرجة عالية جدا كما وجدت فروق تعزى دلتغَت ادلؤىل واخلربة .ويف
دراسة (السعدية )2104 ،اليت ىدفت الدراسة إىل تصميم برانمج لرفع الكفاايت ادلهنية دلعلمات
رايض األطفال والوقوف على أثر كل من متغَت اخلربة والعمر يف ربديد االحتياجات التدريبية
وعنيت الدراسة كفاايت (التخطيط ،التقوًن ،إدارة الصف ،والعالقات اإلنسانية) وأظهرت نتائج
الدراسة وجود فروق تعزى لكل من متغَتي اخلربة والعمر بناء على نتائج الدراسة مت بناء الربانمج
التدرييب .وىدفت دراسة (مها ابراىيم )2015 ،إىل تصميم برانمج مقًتح لرفع الكفاايت ادلهنية
دلديرات رايض األطفال يف تنمية البعد النفسي – احلركي وأكدت نتائج الدراسة توفر الكفاايت
ادلهنية بدرجة مرتفعة يف رلال احملتوى يليو التخطيط مث األىداف ،التواصل مع األىل مث الكفاايت
ادلعرفية بينما جاءت الكفاايت اخلاصة بطرق واألساليب والوسائل يف ادلؤخرة .وقد أسفرت دراسة
الكرديُت واخلوالدة )2016( ،اليت ىدفا من خالذلا لبناء برانمج تدرييب دلديرات رايض األطفال قائم
على نظرية االىتمامات لرفع كفاايهتن والوقوف على أثر الربانمج على مهارات التواصل لدى
األطفال .أما دراسة ( )2010,Kimاليت ىدف من خالذلا إىل ربديد االحتياجات التدريبية من
الكفاايت ادلهنية دلديرات مرحلة الطفولة ادلبكرة يف الوالايت ادلتحدة األمريكية الالزمة ألداء ادلهام
ادلنوطة هبن فقد أظهرت نتائجها حاجة كبَتة إىل التدريب على كفاييت التقوًن وتطوير الربانمج.بينما
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ىدف ( )2011,Chung, Fإيل معرفة الكفاايت الالزمة دلديرات رايض األطفال يف ضوء
تطور ادلناىج وطرق التدريس وجاءت نتائج الدراسة لتؤكد احتياج العينة لكفاايت ربط األفكار
وادلعلومات واستخدامها يف التعليم  ،تلتها كفاية حل ادلشكالت والعمل مع االخرين مث التخطيط
والتنظيم وأخَتا استخدام التقنية .كما ىدف ( )2013,Chengإىل ربديد الكفاايت الالزمة
ألداء مهام مديري مدارس الطفولة ادلبكرة يف كاليفورنيا ،وجاءت نتائج االستبيان ادلوزعة على ()60
مدير لتؤكد على اتفاق كافة أفراد العينة على أمهية الكفاايت الشخصية (احلزم ،ادلرونة) وقد حصلت
على ادلرتبة األوىل م ن حيث األمهية بينما حصلت كفاية اخلربة يف بناء ادلناىج وإدارة ادلوارد على
ادلرتبة األخَتة.
أما دراسة ( )2017,Singhفقد تناولت االحتياجات التدريبية دلديري مدارس األطفال يف دار
السالم وأسفرت نتائج الدراسة عن حوجو ادلديرين للتدريب يف رلال القيادة ادلدرسية ،الكفاايت
الشخصية ،التخطيط ،التقييم ،اإلبداع ،وإدارة طاقم العمل .وتتفق الدراسة احلالية مع الدراسات
السابقة من حيث ادلوضوع حيث عنيت مجيعها بدراسة الكفاايت الالزمة دلديرات مرحلة رايض
األطفال واستفادت الباحثة منها يف بناء ادلقياس وتصميم الربانمج التدرييب ادلقًتح إال أهنا اختلفت
معها يف تركيزىا على جانيب الكفاايت ادلعرفية واألدائية فقط.

إجراءات الدراسة:
أوالً :منهج الدراسة
استخدمت الدراسة ادلنهج الوصفي التحليلي أبدواتو العديدة وأساليبو احلديثة سواء يف ذبميع
ادلعلومات وربليلها وتفسَت مدلوالهتا هبدف ربديد جوانب القصور يف الكفاايت ادلهنية دلديرات
الروضات ومن مث ربديد احتياجاهتم التدريبية لبناء الربانمج ادلقًتح ،وقد اعتمد ادلنهج الوصفي على
التحليلي دراسة الظروف أو الظواىر أو ادلواقف أو العالقات كما ىي موجودة هبدف الوصول إىل
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وصف دقيق يساعد على تفسَت ادلشكالت وربديد احتياجات ادلديرات التدريبية وفقا لطبيعة
الدراسة( .دمحم عبد احلليم ،سهَت كامل .)2002،

اثنياً :اخلطوات اإلجرائية للدراسة
لإلجابة على أسئلة الدراسة الرئيس واألسئلة الفرعية مت اتباع اخلطوات التايل ذكرىا:
▪ االطالع على األدبيات والدراسات السابقة اليت اشتملت على مفهوم الكفاايت ادلهنية
للمديرات ،أنواعها ،أساليب تقوديها ،أسس بناء الربانمج القائم على الكفاايت
▪ احلصول على البياانت الالزمة والوافية عن العوامل ادلؤثرة يف تطبيق رلاالت معايَت اجلودة يف
مؤسسات رايض األطفال معلومات عن ادلؤىل األكادديي واخلربة العملية لكال من مديرات
ومعلمات تلك ادلؤسسات.
▪ تطبيق (مقياس الكفاايت ادلهنية دلديرات رايض األطفال .إعداد الباحثة)
▪ ذبميع البياانت وربليلها بربانمج احلزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية  SPSSواإلجابة على
أسئلة الدراسة.
▪ وضع تصور مقًتح لربانمج تدرييب إلكساب مديرات رايض األطفال الكفاايت الالزمة وذلك
يف ضوء ما أسفرت عنو الدراسة من نتائج.
جمتمع الدراسة :يتمثل رلتمع الدراسة يف مؤسسات رايض األطفال يف رلتمع والية اخلرطوم بدولة
السودان وقد بلغ عدد مديرات روضات األطفال يف زللية جبل االولياء ( )428مديرة

عينة الدراسة :مت ربديد عينة الدراسة عن طريق العينة العشوائية العنقودية متعددة ادلراحل وبلغ
حجمها ( )240مديرة روضة يف زللية جبل االولياء بوالية اخلرطوم جبمهورية السودان أي بنسبة
( )%56من إمجايل اجملتمع
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أدوات الدراسة :استخدمت الدراسة االدوات التالية مقياس االحتياجات التدريبية اخلاص
ابلكفاايت ادلهنية دلديرات رايض األطفال من إعداد الباحثة ،الذي اشتمل على ( )50فقرة مقسمة
على ثالثة زلاور ىي الكفاايت (االدائية وادلعرفية والشخصية) اليت ديكن من خالذلا احلكم على
مدى احتياج أفراد العينة للكفاايت ادلهنية وقد تكون من مخسُت مؤشر موزعة ابلتساوي بُت احملورين
بواقع ( )20مؤشر لكل من زلوري الكفاايت االدائية والفنية و( )10مؤشرات حملور الكفاايت
الشخصية .مت بناء ادلقياس يف ضوء أدبيات الدراسة والدراسات السابقة اليت عنُت دبوضوع الدراسة
مثل دراسة كل من (الزىراين ( ،)2012،احلداد ( ،)2016عودة  )2015و (جرادات
 .)2013،وللتحقق من صدق ادلقياس أجرت قامت الباحثة ابلتأكد من الصدق الظاىري بعرض
ادلقياس يف صورتو األولية على ( ) 9من ذوي االختصاص يف رلال رايض األطفال للحكم على
مؤشرات ادلقياس من حيث انتمائها للمحور وصحتها العلمية إضافة ألمهيتها .وقد حصلت مجيع
العبارات على إمجاع ابدلوافقة بنسبة تًتاوح بُت ( 85إىل  ،)% 90واتفقوا على استبعاد زلور
الكفاايت الشخصية دبؤشرات وبذلك أصبح ادلقياس مكون من زلورين لكل زلور ( )20مؤشراً.
وحلساب ثبات ادلقياس استخدمت طريقة اعادة االختبار بفارق  15يوما بُت التطبيقُت حبساب
معامل ارتباط "بَتسون “الذي بلغ ( .)0.91كما طبقت معادلة (ألفا كرونباخ) حلساب االتساق
الداخلي الذي تراوح بُت ( )0.8 – 0.9وىي قيم جيدة ودالة احصائيا لذلك مل ربذف أي فقرة
من ادلقياس.
األساليب اإلحصائية املتبعة:
مت ربليل النتائج بواسطة احلاسب اآليل وقد استخدم برانمج ( )SPSSحلساب ادلتوسطات
احلسابية واالضلرافات ادلعيارية ،كما مت استخدام ربليل التباين دلعرفة الفروق يف استجاابت أفراد
العينة.
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نتائج الدراسة:
يتم عرض النتائج اخلاصة ابلدراسة وفقا أسئلتها
السؤال األول.
ما االحتياجات التدريبية دلديرات رايض األطفال يف والية اخلرطوم ،وفقا لوجهة نظرىم؟
أوضحت نتائج الدراسة أن االحتياجات التدريبية جلميع الكفاايت ادلهنية بصورة عامة قد حققت
متوسط حسايب ( )4.11ابضلراف معياري قدره ( ،)0.7شلا يؤكد على احلاجة التدريبية ادلاسة يف
مجيع رلاالت الكفاايت ادلهنية .واجلدول التايل يبُت نتائج كل رلال من رلاالت ادلقياس
جدول رقم ( )2يوضح ادلتوسطات احلسابية واالضلرافات ادلعيارية ودرجة االحتياج يف أبعاد ادلقياس
الرقم االحتياجات التدريبية يف رلال

ادلتوسط احلسايب

االضلراف ادلعياري درجة االحتياج

1

الكفاايت ادلعرفية

4.2

0.6

مرتفعة

2

الكفاايت األدائية

4

0.8

مرتفعة

3

االحتياج الكلي

4.1

0.7

مرتفعة

يتضح من اجلدول أعاله أن الكفاايت ادلعرفية قد حصلت علي ادلرتبة األويل من حيث االحتياج
دبتوسط حسايب ( )4.2واضلراف معياري (  )0.6وىذا يؤكد أن ادلديرات قد امجعنا على أهنن يف
حاجة ماسة لرفع كفاايهتن ادلعرفية  ،وقد حصل مؤشر صياغة األىداف على ادلرتبة األويل من حيث
ترتيب الكفاايت ادلعرفية ويعزى ذلك ألمهية ربديد اذلدف حيث أنو ديثل اخلطوة األوىل يف بناء أي
برانمج جيد  ،كما أن صلاح أي برانمج يقاس دبدى ما حققو من أىداف  ،بينما حصل ادلؤشر
اخلاص خبصائص األطفال النمائية على ادلرتبة األخَتة من حيث ترتيب االحتياجات التدريبية وذلك
الن ادلديرات يعتقدن أنو من كفاايت ادلعلمات حيث أهنن ال يتعاملن مع األطفال مباشرة  .وتلت
ذلك الكفاايت األدائية دبتوسط حسايب ( )4واضلراف معياري ( .)0.8شلا يؤكد على أن افراد العينة
من ادلديرات يف حاجة كبَتة للتدريب على الكفاايت األدائية جبميع مؤشراهتا عدا ادلؤشر اخلاص
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ابلبحث العلمي العتقادىم أبنو خيص طالب الدراسات العليا وأعضاء ىيئة التدريس يف رلال رايض
األطفال .اشًتكت العديد من ادلؤشرات يف ىذا اجملال يف ادلرتبة األويل فقد بلغ ادلتوسط احلسايب
لكل من مهارة االتصال ،الشراكة مع األسرة واجملتمع ،واستخدام التقنيات احلديثة ( )4.1ويتفق
ىذا مع الدراسات اليت قام هبا كل من (اجلميل  )2013،ودراسة (جرادات  )2013،اللتان اتفقتا
على أمهية التواصل والشراكة مع االسرة واجملتمع ودراسة .تعزي الباحثة حصول الكفاايت ادلعرفية
على ادلرتبة األويل واألدائية على ادلرتبة الثانية الستباق ادلعرفة إلتقان العمل وأدائو ،إضافة لعدم وجود
معايَت مقننة واختبارات كفاية تطبق على ادلديرات ،أن تعينهن يتم وفقاً لصلة القرابة اليت تربطهم
بصاحب الروضة .وفيما يتعلق ابالحتياج الكلي فقد حصل ادلقياس ككل على متوسط حسايب
( )4.1واضلراف معياري ( )0.7وىذه النتيجة تؤكد على أن االحتياجات التدريبية مرتفعة يف مجيع
رلاالت ادلقياس .شلا سبق عرضو يتضح أن االحتياجات التدريبية للمديرات من وجهة نظرىن كانت
كبَتة يف ادلقياس ككل ويف رلايل ادلقياس ادلعريف واألدائي وتعزو الباحثة ذلك الضعف إىل ضعف
إعداد الكوادر العاملة يف ىذا اجملال بصفة عامة وعدم أتىيل مديرات رايض األطفال بشكل
خاص ،حيث أن غالبية العامالت يف رلال إدارة رايض األطفال ليسوا من ادلتخصصات ،لذا ترى
الباحثة من الضروري جداً أتىيلهم وتدريبهم أثناء اخلدمة .وتتفق نتائج الدراسة احلالية مع نتائج
دراسة كل من (عقيل )2012 ،و (العتييب( ،)2010 ،عزوفة ( ،)2015احلداد )2010 ،و،
)(Kim,2011

الذين أكدوا على ضعف الكفاايت ادلهنية دلديرات رايض األطفال و اسفرت نتائج دراساهتم عن
افتقار ادلديرات يف تلك ادلرحلة للكفاايت ادلهنية واإلدارية و اإلشرافيو ) أما دراسة كل من
(البلوي  ) 2015 ،و (سالم  )2014،فقد أكدت على توفر الكفاايت ادلهنية بدرجة متوسطة
 ،بينما اختلفت نتائج الدراسة احلالية مع نتائج دراسة كل من ( الزىراين  ( ، ) 2012 ،فالتة ،
( ، ) 2013اجلميل ( ،) 2011 ،إبراىيم  )2015الذين أكدوا على أن مديرات رايض
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األطفال ديتلكن الكفاايت ادلهنية الالزمة يف رلال التخطيط  ،التنظيم  ،ادلهارات ادلعرفية  ،ازباذ
القرار  ،اإلشراف و االتصال  .شلا يؤىلهم ألداء أدوارىا ادلنوطة هبن جبودة عالية.
السؤال الثاين.
إىل أي مدى توجد فروق يف تطبيق مقياس الكفاايت ادلهنية ادلمثلة يف (رلال االدائية وادلعرفية) من
حيث سنوات اخلربة العملية لدى مديرات الروضات ذوي ادلؤىالت ادلتخصصة وذوي ادلؤىالت غَت
ادلتخصصة يف مؤسسات رايض األطفال يف والية اخلرطوم ابلسودان؟
لإلجابة على ىذا السؤال قامت الباحثة إبجياد الفروق بُت درجات اخلربة العملية لدى مديرات
الروضات ذوي ادلؤىالت ادلتخصصة وذوي ادلؤىالت غَت ادلتخصصة (خربة من  5 -1سنوات)،
(خربة من  10 -6سنوات)( ،خربة من  15 -11سنة)( ،خربة أكرب من  15سنة) ابستخدام
ربليل التباين البسيط أحادي االذباه كما يتضح يف جدول ()3
جدول ( )3الفروق بني درجات اخلربة العملية لدى مديرات الروضات ذوي املؤهالت
املتخصصة وذوي املؤهالت غري املتخصصة ابستخدام حتليل التباين البسيط أحادي االجتاه
ن= 11
ادلتغَتات

مصدر التباين

 -1الكفاايت الفنية

بُت اجملموعات

941.1

داخل اجملموعات

3185.2

53

إمجايل

4123.3

60

130.47

7

18.63

داخل اجملموعات

536.08

53

 1.843 10.11غَت دالة

إمجايل

666.55

60

 -2الكفاايت األدائية بُت اجملموعات

رلموع ادلربعات درجة

متوسط

ف

مستوى

احلرية

ادلربعات

الفروق

الداللة

7

134.4

 2.237 60.09مستوى
0.05
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ف =  2.1عند مستوى 0.05
 2.82عند مستوى . 0.01
ف=
يتضح من جدول (  ) 3وجود فروق دالة احصائيا عند مستوى  0.05بُت درجات اخلربة العملية
لدى مديرات الروضات ذوى ادلؤىالت ادلتخصصة و ذوى ادلؤىالت غَت ادلتخصصة (خربة من -1
 5سنوات ) ( ،خربة من  10 -6سنوات )  (،خربة من  15 -11سنة ) ( ،خربة أكرب من 15
سنة ) من حيث تطبيق مقياس الكفاايت ادلهنية يف والية اخلرطوم يف زلور الكفاايت الفنية و عدم
وجود فروق دالة احصائيا بُت درجات اخلربة العملية لدى مديرات الروضات ذوى ادلؤىالت
ادلتخصصة و ذوى ادلؤىالت غَت ادلتخصصة (خربة من  5 -1سنوات ) ( ،خربة من 10 -6
سنوات )  (،خربة من  15 -11سنة ) ( ،خربة أكرب من  15سنة ) يف الكفاايت األدائية .وقد
قامت الباحثة ابستخدام اختبار "توكي" إلجياد الفروق بُت متوسطات درجات اخلربة العملية لدى
مديرات الروضات ذوي ادلؤىالت ادلتخصصة وذوي ادلؤىالت غَت ادلتخصصة (خربة من ،)5 -1
(خربة من  10 - 6سنوات)( ،خربة من  15 -11سنة)( ،خربة أكرب من  15سنة) من حيث
تطبيق مقياس الكفاايت ادلهنية دلديرات رايض األطفال وذلك كما يتضح يف جدول (.)4
جدول ( )4الفروق بني متوسطات درجات اخلربة العملية لدى مديرات الروضات من حيث
تطبيق مقياس الكفاايت املهنية ملديرات رايض األطفال ابستخدام التبار توكي
م 1م2

الفروق بُت ادلتوسطات

م3

م4

م5

م6

م7

م8

متوسطات اجملموعات
مدرابت متخصصات ( من -

3.5 7.1

6.4

1.7 1.8

9.3 5.6

 5 -1سنوات ) م 1
= 39.4
مديرات متخصصات ( من

-

*5.4 5.2 0.73 10.6

 10 -6سنوات ) م 2
=46.5
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مديرات متخصصات ( من

-

9.9

5.2 5.3

12.8* 9.1

 15 -11سنة ) م 3
=35.8
مديرات متخصصات ( من

-

4.6 4.5

2.9 0.8

 15سنة فأكثر ) م 4
=45.8
مديرات غَت متخصصات (

-

7.5 3.7 0.12

من  5 -1سنوات ) م 5
= 41.2
مديرات غَت متخصصات (

-

7.6 3.8

من  10 -6سنوات ) م
41.1 = 6
مديرات غَت متخصصات (

-

3.7

من  15 -11سنة ) م 7
= 45
مديرات غَت متخصصات (

-

من  15سنة فأكثر ) م 8
= 48.7
يتضح من جدول ( )4وجود فروق دالة احصائيا عند مستوى  0.05بُت متوسطات درجات اخلربة
العملية لدى مديرات الروضات ذوي ادلؤىالت ادلتخصصة (خربة من  10 -6سنوات) وذوي
ادلؤىالت ادلتخصصة (خربة من  15 -11سنة) من حيث تطبيق مقياس الكفاايت ادلهنية دلديرات
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رايض األطفال لصاحل مديرات الروضات ذوي ادلؤىالت ادلتخصصة (خربة من  10 -6سنوات).
كما يتضح وجود فروق دالة احصائيا عند مستوى  0.05بُت متوسطات درجات اخلربة العملية
لدى مديرات الروضات ذوي ادلؤىالت ادلتخصصة (خربة من  15 -11سنة) وذوي ادلؤىالت غَت
ادلتخصصة (خربة من  15سنة فأكثر) من حيث تطبيق مقياس الكفاايت ادلهنية دلديرات رايض
األطفال لصاحل مديرات الروضات ذوي ادلؤىالت ادلتخصصة (خربة من  15سنة فأكثر).
وىذا ما يوضحو الشكل أدانه
شكل ( )2الفروق بُت متوسطات درجات اخلربة العملية لدى مديرات الروضات ذوي ادلؤىالت
ادلتخصصة وذوي ادلؤىالت غَت ادلتخصصة من حيث تطبيق مقياس الكفاايت ادلهنية دلديرات
رايض األطفال بوالية اخلرطوم ابلسودان

ولإلجابة على السؤال الثالث والذي ينص على ما الربانمج التدرييب ادلقًتح لتطوير الكفاايت ادلهنية
دلديرات رايض األطفال؟
بناءً على نتائج السؤال األول والذي وضح أن مديرات رايض األطفال يعانُت من ضعف الكفاايت
ادلهنية وبناء على احتياجاهتم التدريبية حيث تبُت أهنن يف حوجو ماسة للتدريب يف مجيع رلاالت
الكفاايت ادلهنية يف اجلانبُت ادلعريف واألدائي وتتفق النتائج احلالية للدراسة مع دراسة كل من (عزوفة
( ، )(Kim, 2010، ) 2009،الكرديُت ( ، )2016،البلوي ( ، )2016 ،فالتو  )2012،و
دراسة (احلداد  )2010،الذين أكدوا على احلاجة ادلاسة للتدريب على الكفاايت ادلعرفية واألدائية
بدرجة عالية بينما اختلفت مع دراسة كل من ) ( Chapman,2009) (Cheng,2013اللذان اتفقا
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أمهية الكفاايت الشخصي ة ( احلزم  ،ادلرونة ) اليت حصلت على ادلرتبة األوىل من حيث األمهية بينما
حصلت كفاية اخلربة يف بناء ادلناىج وإدارة ادلوارد على ادلرتبة االخَتة  ،اليت اسفرت عن احتياج
العينة للتدريب علي الكفاايت الشخصية بدرجة عالية بينما الكفاايت ادلعرفية بدرجة منخفضة
.عليو ف قد مت بناء التصور ادلقًتح لربانمج تطوير الكفاايت الالزمة دلديرات رايض األطفال والذي
استند إىل معايَت بناء الربانمج اجليد اليت أكد عليها كل من
أوالً :حتديد االحتياجات التدريبية للمديرات.

مت االستعانة بنتائج السؤال األول وقد استخدم ادلعيار التايل:
ادلدي = التدرج (األعلى – األدىن) ،أي ()4 =1-5
طول الفئة = ادلدى  /عدد اخليارات أي ()1.33 =3 /4
بناء علي ما سبق مت تصنيف االحتياجات التدريبية وفقاً للتايل  :متدين (  ، )2.33 -1متوسط
( )3.67 -2.33

مرتفع (  ) 5- 3.67وقد حصلت مجيع مؤشرات ادلقياس على درجة

مرتفعة شلا يؤكد أن أفراد العينة من ادلديرات يف حاجة ماسة للتدريب علي مجيع الكفاايت الفنية
ادلعرفية و األدائية وقد حصرت االحتياجات يف جانب الكفاايت ادلعرفية يف  :التعرف على غاايت
وأىداف رايض األطفال ،مواصفات البيئة التعليمية اجليدة للروضات  ،مهارات االتصال  ،أساليب
إدارة الوقت  ،طرق إاثرة دافعية ادلتعلمُت  ،التخطيط اجليد االجرائي واالسًتاتيجي  ،معايَت ادلنهج
اجليد  ،األنشطة الًتبوية  ،اسًتاتيجيات تنمية التفكَت الناقد واالبتكاري أساليب الكشف عن
ادلوىوبُت  ،آليات التقوًن البديل  ،إجراءات وشروط منح الًتخيص  ،أساليب اإلشراف الًتبوي ،
اسًتاتيجيات ربليل وتقوًن األنشطة  ،معايَت اجلودة يف رايض األطفال  /طرق حل ادلشكالت و
اخلصائص النمائية لطفل الروضة .ويف جانب الكفاايت األدائية فقد اسفرت النتائج احتياج
ادلديرات جلميع كفاايت اجملال ادلهارى بدرجة عالية  ،ومت حصرىا يف آليات إدارة االجتماعات
الفعالة  ،مهارات االتصال  ،طرق تفعيل ادلشاركة الوالدية  ،ربضَت السجالت  ،استخدام التقنية
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احلديثة  ،اسًتاتيجيات تقييم طاقم العمل  ،العالقات اإلنسانية  ،تصميم اخلطة السنوية  ،طرق
ربقيق األمن والسالمة  ،التعامل مع ضغوطات العمل  ،بناء وتصميم اذليكل التنظيمي  ،مهارات
ازباذ القرار الفعال  ،طرق إعداد دليل العمل  ،الرد على ادلعامالت  ،أساليب التعامل مع
الصراعات ،تفعيل ادلشاركات اجملتمعية  ،إعداد وكتابة التقارير  ،الرقابة ادلالية و بناء قاعدة بياانت
للروضة .
األىداف العامة واخلاصة للربانمج :يسعى الربانمج التدرييب إىل ربقيق األىداف التالية:
يهدف جمال الكفاايت الفنية املعرفية للربانمج لتعريف املتدرابت ب.
أىداف رايض األطفال يف السودان ،مواصفات البيئة التعليمية يف الروضة من مبٍت وااثاثت والعاب
مهارات االتصال اجليد ،أساليب إدارة الوقت ،اسًتاتيجيات التخطيط الفعال ادلناسبة لرايض
األطفال ،معايَت ادلنهج اجليد لرايض األطفال ،طرق الكشف عن األطفال ادلوىوبُت يف الروضة،
آليات القياس واسًتاتيجيات التقوًن الفعال ادلناسبة لطفل الروضة ،شروط وإجراءات احلصول على
ترخيص للروضة ،طرق ربليل وتقوًن األنشطة الًتبوية يف رايض األطفال معايَت جودة إدارة رايض
األطفال ،أساليب اكتشاف مشكالت األطفال السلوكية واسًتاتيجيات حلها إضافة للخصائص
النمائية ألطفال ىذه ادلرحلة .وفيما خيص ادلعلمات فالربانمج يهدف لتدريب ادلديرات على طرق
ااثرة دافعية ادلعلمات ،وتنمية مهارات التفكَت الناقد إضافة للكفاايت الالزمة ذلن .أما اجملال األدائي
فيهدف لتنمية قدرات ادلديرات على  :إدارة االجتماعات الفاعلة  ،مهارات االتصال  ،طرق
تفعيل ادلشاركة الوالدية  ،ربضَت السجالت  ،استخدام التقنية احلديثة  ،اسًتاتيجيات تقييم طاقم
العمل  ،العالقات اإلنساني ة  ،تصميم اخلطة السنوية  ،طرق ربقيق األمن والسالمة  ،التعامل مع
ضغوطات العمل  ،بناء وتصميم اذليكل التنظيمي  ،مهارات ازباذ القرار الفعال  ،طرق إعداد
دليل العمل  ،الرد على ادلعامالت  ،أساليب التعامل مع الصراعات  ،تفعيل ادلشاركات اجملتمعية ،
إعداد وكتابة التقارير  ،الرقابة ادلالية و بناء قاعدة بياانت للروضة  ،احملتوى  ،اسًتاتيجيات التدريس
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 ،االنشطة ادلصاحبة  ،آليات التقوًن ادلتبعة ،تضمن احملور األول مجيع الكفاايت ادلعرفية ادلتمثلة يف
(غاايت وأىداف رايض األطفال  ،مواصفات البيئة التعليمية اجليدة  ،مهارات االتصال  ،أساليب
إدارة الوقت  ،تنمية التفكَت الناقد  ،التخطيط  ،معايَت ادلنهج  ،األنشطة الًتبوية  ،اساليب
الكشف  ،التقوًن وإجراءات وشروط وقدرت ادلدة الزمنية ذلذا الربانمج ب  35ساعة تقدم خالل
مخسة أايم بواقع سبع ساعات يومياً وقدمت الباحثة تصورا مقًتحاً مث ربكيمو من قبل ادلختصُت
وذوي اخلربة يف ىذا  .تسعى الباحثة لتطوير الربانمج بناءً على نتائج التغذية الراجعة.

ملخص النتائج.
 .1أظهرت نتائج الدراسة حاجة ماسة للتدريب يف مجيع رلاالت الكفاايت ادلعرفية
واألدائية
 .2توجد فروق دالة احصائيا تعزى دلتغَت التخصص يف االحتياجات التدريبية لصاحل
ادلتخصصات يف رلال رايض األطفال يف زلور الكفاايت الفنية بينما مل توجد فروق دالة
إحصائياً يف كل من زلور الكفاايت االدائية.
 .3ال توجد فروق دالة احصائيا تعزى دلتغَت اخلربة يف مجيع زلاور ادلقياس
 .4مت بناء التصور ادلقًتح لتنمية الكفاايت ادلهنية بناء على احتياجات ادلديرايت اليت
وردت يف نتائج الدراسة

توصيات الدراسة.
يف ضوء نتائج الدراسة توصي الباحثة ابلتايل:
 .1تطبيق الربانمج ادلقًتح للتأكد من مدى فاعليتو
 .2اضافة ادارة رايض األطفال ضمن مسارات الدراسات العليا يف كليات الًتبية.
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