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 ملخص

ىدؼ البحث: ىدؼ البحث الحالي إلى تحديد الكفايات المينية الالزمة لمعممات رياض 
األطفاؿ، تصميـ برنامج تدريبي إلكتروني لتطوير الكفايات المينية لمعممات رياض األطفاؿ، 
والتعرؼ عمي فاعمية البرنامج المقترح في تطوير كفايات التخطيط، التدريس، المعمـ 

معممة مف معممات رياض األطفاؿ بالمدارس الخاصة  (60)نت عينة البحث: المتواصؿ، وتكو 
والرسمية بمجموعة مف مديريات التربية والتعميـ بوزارة التربية والتعميـ بمصر، وتضمنت 
أدوات ومواد البحث: اختبار تحصيمي المعرفي لمكفايات المينية لمعممات رياض األطفاؿ)إعداد 

 ،األدائية لمكفايات المينية لمعممات رياض األطفاؿ)إعداد الباحثة(بطاقة التقييـ  ،الباحثة(
البرنامج التدريبي اإللكتروني )إعداد الباحثة(،  ،سيناريو المحتوى التدريبي)إعداد الباحثة(

واظيرت نتائج البحث: بعد تطبيؽ البرنامج عمى العينة التجريبية تأكد حدوث تنمية واضحة 
التجريبية محؿ البحث مف خالؿ احتساب الفرؽ في أداء المعممات ألداءات معممات المجموعة 

)القبمي البعدي( عمى التحصيؿ المعرفي واألدائي مف خالؿ االختبار التحصيمي المعرفي، قبؿ 
 .تنفيذ البرنامج وبعده لصالح التطبيؽ البعدي

 -فايات المينية الك –التعمـ اإللكتروني التشاركي  -الكممات المفتاحية: البرنامج التدريبي 
 معممات رياض األطفاؿ.
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Abstract 
Research objective: The aim of the current research is to 

determine the professional competencies necessary for kindergarten 

teachers, design an electronic training program to develop the 

professional competencies of kindergarten teachers, and identify the 

effectiveness of the proposed program in developing the 

competencies of planning, teaching, and continuing teacher, and the 

research sample consisted of (60) teachers from Kindergarten 

teachers in private and public schools in a group of education 

directorates in the Ministry of Education in Egypt, and the research 

tools and materials included: a cognitive achievement test for the 

professional competencies of kindergarten teachers (the researcher 

preparation), a performance evaluation card for the professional 

competencies of kindergarten teachers (the researcher preparation), 

the training content scenario (Researcher preparation), electronic 

training program (researcher preparation), and the results of the 

research showed: After applying the program to the experimental 

sample, a clear development of the performance of the parameters of 

the experimental group in question was confirmed by calculating the 

difference in the performance of the parameters (pre-post) on 

cognitive and performance achievement through The cognitive 

achievement test, before and after the implementation of the 

program, in favor of the post application. 

Key words: training program - participatory e-learning - 

professional competencies - kindergarten teachers. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 م0202 أبريل(    7عدد  )                                     .........          تصميم برنامج تدريبي إلكتروني

                                               Print:(ISSN 2682-2989)          Online:(ISSN 2682-2997)- 431 

- 

 

 مقدمة: 

لتطوير المجتمعات والسير بيا نحو التقدـ والرقي الرئيسة شؾ أف التعميـ ىو الوسيمة  ال 
وكؿ تعميـ ال يعيش العصر ومتغيراتو ىو تعميـ راكد ال يساعد أبناءه عمى العيش في ىذا 
العصر؛ لذا تطورت التقنيات الحديثة وتطبيقاتيا فى مجاؿ العممية التعميمية إلحداث تغير 

ممية التعمـ القائـ عمى المعمـ إلى التعمـ واضح لممتعمميف والعممية التعميمية ولمتحوؿ مف ع
 القائـ عمى المتعمميف.

 مناسب تعميمي مناخ إيجاد يتطمب التعميمية العممية دعـ إف( 2005)بادي اـھسو وتري
كما أعمف عف مشروع الكفايات  بعد، عف التعميـ ألسموب الحديثة اإلمكانيات ويستوعب يعي

 Competencies for Early (2008المبكرة)لممتخصصيف في مرحمة الطفولة 
Childhood Professionals  بمشروع فرجينيا لتنمية الطفولة المبكرة والذي ييدؼ إلي

أف يكوف في والية فيرجينيا قوى عاممة مينية مف ذوي الميارات العالية التي تؤمف بالتعمـ 
 مدى الحياة. 

مشروع برامج تدريبية قائمة إعداد إلى  Louise Simon (2008وىو أيضا ما دفع)
عمى مبادئ الكفايات التوجييية والمينية إلدارة مؤسسات التعميـ بفرنسا، كما أكد محتوى 

  Coaching (2009)وثيقة كفايات التدريب لكولورادو في التعميـ بمرحمة الطفولة المبكرة
Competencies for Colorado  Early Childhood  Education  وفى ضوء ذلؾ

في إطار سعي الباحثة لتطوير العممية التعميمية ومسايرة التطورات الراىنة وسعيًا لتطوير و 
عداده لمواجية متغيرات العالـ، فقد أكدت عمي  Gabriela,G (2009)العنصر البشري وا 

لما يتميز بو مف العديد مف المزايا Web 2.0 أىمية استخداـ تقنيات الجيؿ الثاني لمويب 
نيا مواقع الشبكات االجتماعية ومف ىذه المزايا تبادؿ المعمومات والتشاركية الفردية ومف ضم

باإلضافة إلي أنيا تقدـ قدرًا كبيرًا مف االجتماعية وأنو ينبغي االستفادة مف ىذه التقنيات في 
 عممتي التعميـ والتعمـ والعممية التعميمية ككؿ.
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 :في السؤاؿ الرئيس التالييمكف صياغة مشكمة البحث الحالي  :البحثمشكلة 

كيؼ يمكف تصميـ برنامج إلكتروني تشاركي لتطوير الكفايات المينية لمعممات رياض  -
 األطفاؿ؟ 

 ويتفرع مف السؤاؿ الرئيس األسئمة الفرعية التالية:
 رياض األطفاؿ؟ اتما اإلحتياجات التدريبية لمعمم (1
فايات المينية لمعممات رياض ماالتصور المقترح لبرنامج إلكتروني تشاركي لتطوير الك (2

 االطفاؿ ؟
 ؟التخطيط لمعممات رياض األطفاؿ مافاعمية البرنامج المقترح في تطوير كفاية (3
 ؟لمعممات رياض األطفاؿ دريسمافاعمية البرنامج المقترح في تطوير كفاية الت (4
 ؟ لمعممات رياض األطفاؿ المعمـ المتواصؿ مافاعمية البرنامج المقترح في تطوير كفاية (5

 فروض البحث

 اف التالياف: يالفرضاف الرئيس مف التحقؽ إلى الحالى البحث يسعى 
 درجات متوسطي بيف( 0.05 ≥ال توجد فروؽ دالة إحصائيًا عند مستوى داللة ) .1

 اختبار عمى البعدي والقياس القبمي القياس في التجريبية المجموعات افراد المعممات
 . األطفاؿ رياض لمعممات المينية لمكفاياتالتحصيمى المعرفي  الجانب

( بيف متوسطي درجات 0.05 ≥ال توجد فروؽ دالة إحصائيًا عند مستوى داللة ) .2
المعممات افراد المجموعات التجريبية في القياس القبمي والقياس البعدي عمى عمي بطاقة 

 التقييـ األدائية لمكفايات المينية لدي معممات رياض األطفاؿ ".
 لرئيساف عدة فروض فرعية:ا الفرضاف ويتفرع مف ىذاف

التوجد فروؽ ذات داللة إحصائية في مستوى التحصيؿ المعرفي لمعممات رياض  -1-1
األطفاؿ قبؿ وبعد تطبيؽ برنامج تدريبي قائـ عمى التعمـ اإللكتروني التشاركي في كفاية 

 .التخطيط لدي معممات رياض األطفاؿ
فروؽ ذات داللة إحصائية في مستوى التحصيؿ المعرفي لمعممات رياض  التوجد -1-2

األطفاؿ قبؿ وبعد تطبيؽ برنامج تدريبي قائـ عمى التعمـ اإللكتروني التشاركي في كفاية 
 .التدريس لدي معممات رياض األطفاؿ
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التوجد فروؽ ذات داللة إحصائية في مستوى التحصيؿ المعرفي لمعممات رياض  -1-3
وبعد تطبيؽ برنامج تدريبي قائـ عمى التعمـ اإللكتروني التشاركي في كفاية  األطفاؿ قبؿ

 .المعمـ المتواصؿ لدي معممات رياض األطفاؿ
ات درج متوسطي بيف( 0.05 ≥ال توجد فروؽ دالة إحصائيًا عند مستوى داللة ) -2-1

عمي  المعممات افراد المجموعات التجريبية في القياس القبمي والقياس البعدي عمى
 بطاقة التقييـ األدائية التشاركي فى كفاية التخطيط لدي معممات رياض األطفاؿ.

 درجات متوسطي بيف( 0.05 ≥ال توجد فروؽ دالة إحصائيًا عند مستوى داللة ) -2-2
 عمي عمى البعدي والقياس القبمي القياس في التجريبية المجموعات افراد المعممات

 ات رياض األطفاؿ.معمم لدي التدريس كفاية فى التشاركي األدائية التقييـ بطاقة
 درجات متوسطي بيف( 0.05 ≥ال توجد فروؽ دالة إحصائيًا عند مستوى داللة ) -2-3

 عمي عمى البعدي والقياس القبمي القياس في التجريبية المجموعات افراد المعممات
 .لدي معممات رياض األطفاؿ المعمـ المتواصؿ كفاية فى التشاركي األدائية التقييـ بطاقة

 مصطلحات البحث:

( بأنو: "تمؾ 17: 2005: عرفو محمد زيف)(Training Program)البرنامج التدريبي 
الجيود المنظمة والمخطط ليا لتزويد المتدربيف بميارات ومعارؼ وخبرات متجددة، تستيدؼ 

أجؿ تطوير كفايات إحداث تغيرات إيجابية مستمرة في خبراتيـ واتجاىاتيـ وسموكيـ مف 
واستنادًا إلى التعريؼ السابؽ تعرؼ الباحثة البرنامج التدريبى لمعممات رياض ، ."أدائيـ

األطفاؿ إجرائيًا بأنو: "عممية منظمة ومخططة تتضمف جيودا لتزويد معممات رياض األطفاؿ 
ـ بميارات ومعارؼ وخبرات متجددة، تستيدؼ إحداث تغيرات إيجابية مستمرة في خبراتي

 واتجاىاتيـ وسموكيـ مف أجؿ تطوير كفايات أدائيـ.
( بأنو:"استراتيجية تتضمف 2013: عرفتو ريـ الشريؼ ) (Development)التطوير

استخداما محدودا لمقوى الداخمية والخارجية لتحقيؽ التغير ويتيح إمكانيات كبيرة لتنمية األفراد 
 سكو".والجماعات، وترسيخ االنتماء والعمؿ الجماعي وتما

حمدة حمد  (: ُتَعرَّفياProfessional competenciesالكفاية المينية )
 ( بأنيا: "مجموعة الميارات والقدرات التدريسية والسموكية التي 334: 2014السعدية)
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 يجب أف تمتمكيا معممة الروضة إلحداث التغيير المرغوب في سموؾ الطفؿ".
( 2016عرفيا عمى الحشاني ) :(kindergarten teacherمعممة رياض األطفاؿ)

بأنيا"المعممة التي يتـ إعدادىا في كميات رياض األطفاؿ لمدة أربع سنوات دراسية لتأىيميا 
عمميًا وتربويًا لمعمؿ في روضات األطفاؿ لتقديـ المعرفة وتعميـ األطفاؿ الصغار الذيف تتراوح 

 أعمارىـ ما بيف ثالث سنوات ونصؼ إلى ست سنوات". 
 :البحثهدف 
تصميـ برنامج تدريبي إلكتروني رياض األطفاؿ،  تحديد الكفايات المينية الالزمة لمعممات 

األطفاؿ، والتعرؼ عمي فاعمية البرنامج المقترح في الكفايات المينية لمعممات رياض  لتطوير
 تطوير كفايات التخطيط، التدريس، المعمـ المتواصؿ.

 :بحث إلىأهـمـٌــة البحث: وإنقسمت أهمٌة ال

: مف خالؿ إلقاء الضوء عمى كؿ مايتعمؽ بالكفايات المينية، والبرامج أهمٌة نظرٌة -ا
التدريبية الخاصة بالكفايات، وبرامج التعمـ اإللكتروني والتعمـ اإللكتروني التشاركي 

 .وخصائصو. وذلؾ مف خالؿ تناوؿ األدبيات والدراسات السابقة
 الحالي كاًل مف: : سوؼ يفيد البحثأهمٌة عملٌة –ب 
 األطفاؿ مف حيث توفير المتابعة الجادة لما يقدـ ليـ مف أنشطة.  .1
 المعممات مف حيث ضماف دعـ فني بناء واالرتقاء بإعدادىف.   .2
 القيادات التربوية وصناع القرار فى التخطيط المستمر لبرامج التطوير. .3
 ؿ المستقبؿ.المجتمع المحمي لما لألطفاؿ مف أىمية في المجتمع وألنيـ جي .4

 حدود البحث:

( معممة مف معممات رياض األطفاؿ 60: سوؼ يقتصر البحث عمي)الحدود البشرية
 بالمدارس الخاصة والرسمية بمجموعة مف مديريات التربية والتعميـ بوزارة التربية والتعميـ 

 .بمصر يتـ اختيارىف بطريقة مقصودة ممف يجدف استخداـ أدوات التواصؿ االجتماعي
 .مديريات التربية والتعميـ بوزارة التربية والتعميـ بمصرالحدود المكانية: 
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 أبعادىا المينية في تنمية الكفايات عمى : يقتصر البحث الحاليالحدود الموضوعية
مف خالؿ تصميـ برنامج تدريبي قائـ عمى التعمـ  ( ، التدريس، المعمـ المتواصؿ )التخطيط

 .التشاركي االلكتروني
أسابيع إلجراء التجربة الميدانية وتطبيؽ البرنامج التدريبي وذلؾ في ثالثة  :الزمنية الحدود

   .2020/ 18/6وحتي يوـ الخميس الموافؽ  2020/ 2/6 الفترة مف يوـ الثالثاء الموافؽ
 .الشبه تجرٌبً المنهج الوصفً التحلٌلى والمنهج : منـهـج البحث

 ، وتفسيره، وقد تـ  يقوـ بوصؼ ما ىو كائفالمنيج الوصفي التحميمى: الذي  - أ
استخدامو فى البحث الحالى، لوصؼ، وتحميؿ األدبيات، وكذلؾ في التعرؼ عمى الواقع الفعمي 

 .لبعض الميارات المعرفية، والميارات األدائية بالكفايات المينية لمعممة رياض األطفاؿ
لتجربة في اختبار صحة فرض، وقد المنيج الشبو التجريبي: وىو المنيج الذي يستخدـ ا - ب

تـ استخداـ ىذا المنيج في البحث، في تصميمو الشبو تجريبي وىو مايتناسب مع 
 .طبيعة البحوث اإلنسانية لمكشؼ عف التأثير بيف المتغيرات

 :أدوات ومواد البحث

 .المعرفي لمكفايات المينية لمعممات رياض األطفاؿ اختبار تحصيمي .1
 .األدائية لمكفايات المينية لمعممات رياض األطفاؿبطاقة التقييـ  .2
 .المحتوى التدريبي سيناريو .3
 األطفاؿ.برنامج تدريبي إلكتروني لتطوير الكفايات المينية لمعممات رياض  .4

 :اإلطار النظري

لـز القياـ بدراسة تحميمية وصفية ألدبيات الدراسة والتعرؼ عمى الدراسات السابقة ذات 
 المحاور التالية:العالقة، مف خالؿ 

 المحور األول: الكفاٌات المهنٌة لمعلمة رٌاض األطفال
 أوالً: حركة الكفاٌات

( إلي النظرة لمتعميـ كمينة: ىناؾ اتجاه لمنظػر إلى التعميـ 2001تشير وفاء حمواني)
كمينة وذلؾ بعد تطور وسائؿ وأساليب اإلعداد لممارسة التعميـ، وقد أكدت عمى أف رفع 
مستوى التعميـ إلى مستوى المينة يتطمب تحديد كفايات خاصة بممارسة مينة التعميـ وليذا 

المعمميف عف طريؽ الكفايات ىي األساس األوؿ في تطوير النظرة إلى  تعتبر حركة إعداد
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التعميـ باعتبارىا مينة لف يستطيع ممارستيا إال مف امتمؾ الكفايات الخاصة بيا، ويبيف يحى 
( أف اتجاه الكفايات التعميمية مف أبرز االتجاىات الحديثة التي سادت برامج 2005أبو حرب)

خالؿ العقود الثالثة الماضية، فقد قاـ الكثير مف التربوييف بإعتماد  إعداد المعمميف وتدريبيـ
وىو ما أكدت عميو وثيقة كفايات المربيف  الكفاية بداًل مف المعرفة في برامج تربية المعمميف،

 Colorado’s (2009) والموجييف فى مرحمة الطفولة المبكرة بكولورادو)اإلصداراألوؿ(
Competencies for Early Childhood Educators and Administrators 
باإلجابة عمي تساؤؿ لماذا كفايات المعمميف والموجييف في مرحمة الطفولة المبكرة ومسؤوليف 
ميمة؟ بأف معرفة الوصؼ الواضح لما يجب أف تكوف عميو كفايات المربيف والموجييف في 

لتعميـ الجيد، كما يرى عوض مرحمة الطفولة المبكرة والتمكف منو ييدؼ لتوفير الرعاية وا
( أف التعريفات السابقة لمكفاية رغـ اختالفيا الظاىر في الصياغة إال أنيا 2008) الشيري

 أنو ، تتفؽ في أف الكفاية قدرة تشمؿ المعارؼ والميارات
 يمكف قياس الكفاية عف طريؽ مالحظة األداء الذي يمثؿ الشكؿ الظاىري لمكفاية.

 فاٌاتثانٌاً: أسس تحدٌد الك

 " كمصدر Practitioner Base( إلي أساس الممارسة "2001أشارت وفاء حمواني)
واختيار مصادر اشتقاقيا، فإف أساس الممارسة يقـو عمى مفيـو مفاده:  لتحديد الكفايات،

أف الكفايات التعميمية الالزمة لممعمـ يمكف تحديدىا مف خالؿ التحميؿ الدقيؽ لما يفعمو 
في أثناء ممارستيـ لعممية التدريس، وقد صنفت أنواع وأشكاؿ الكفايات المعمموف األكفاء 

  وفقًا لتوجييا إلي ثالثة أنواع وىي كما يمي:
الكفايات المعرفية عمى المعمومات والحقائؽ، بؿ تمتد إلى  الكفايات المعرفية: ال تقتصر -أ

طرؽ استخداـ ىذه واستخداـ أدوات المعرفة، ومعرفة  امتالؾ كفايات التعميـ المستمر،
 المعرفة في المياديف العممية. 

كفايات األداء: وتشمؿ ىذه الكفايات قدرة المعمـ عمى إظيار سموؾ واضح في المواقؼ  -ب
قادرًا عمى استخداـ أدوات التقويـ  أف يكوف المعمـ الصفية التدريبية والحقيقة مثؿ

أف يكتب األىداؼ في صيغ المختمفة، أف يضع خطة يومية يحدد فييا أىدافًا متنوعة،
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سموكية محددة، وىذه الكفايات تتعمؽ بأداء المعمـ وبمعرفتو، ومعيار تحقؽ الكفاية ىنا 
 .ىو في القدرة عمى القياـ بالسموؾ المطموب

 مة رٌاض األطفاللثالثاً: الكفاٌات المهنٌة لمع

 Specialized Competencies ( الكفايات التخصصية2001تعرؼ وفاء حمواني)
أنيا تعني" تخصص بمعػنى انفرد وصػار خاصًا، يقاؿ خصص متخصص بو أو انفرد بو، 
وتخصص في عمـ كذا أي قصر عميو بحثو وجيده "وتعرفيا أيضًا بأنيا " القدرة عمى عمؿ 

  ."شيء بمستوى معيف مف األداء ليتـ بالكفاية والفعالية
ألداء التربوي لمعممات رياض ( إلى الكفايات التربوية الالزمة ل2013وتوصمت لمى رمو)

األطفاؿ، وصنفتيا في ثالث مجاالت وىي)الكفايات التخطيطية، الكفايات التنفيذية، الكفايات 
 .التقويمية(

( كفايات معممة رياض األطفاؿ في دراستيما 2016وحدد عامر صالح، إحساف حسيف)
الفرعية وىذه الكفايات ىي: بثالث كفايات رئيسية تحتوي كؿ منيا عمى مجموعة مف الميارات 

الكفايات الشخصية، الكفايات التدريسية، الكفايات االجتماعية وقد تـ عرض ىذه الكفايات 
عمي عدد مف الخبراء في العمـو التربوية والنفسية وتـ االتفاؽ عمي دمج الكفايات االجتماعية 

 ة(.مع الكفايات الشخصية لتصبح)الكفايات الشخصية، الكفايات التدريسي
 المحور الثانً: التعلم اإللكترونً التشاركً

كمفيوـ  Electronic Collaborative Learningظير التعمـ االلكتروني التشاركي 
  .الجيؿ الثاني مف التعمـ اإللكتروني

 ماهٌة التعلم اإللكترونً التشاركًأوالً: 

تدريب معممات رياض األطفاؿ لـز البحث  توظيؼ التعمـ اإللكترونى التشاركى فى في إطار
يجابياتو، فيعرؼ حسف عبدالعاطي) ( استراتيجية التعمـ 2013في ماىيتو وتعريفو وا 

اإللكتروني التشاركي داخؿ المجموعة إجرائيًا بأنيا منظومة مف اإلجراءات المتداخمة المتكاممة 
ضاء مجموعة التعمـ، بحيث التي تتـ عبر الويب بيدؼ إدارة المشاركات التعميمية بيف أع

   2.0تعمؿ كؿ مجموعة داخميًا منفصمة عف المجموعات األخرى عف طريؽ أدوات محددة مف
Web(رشادي لممدرب، كما استنتجت أمؿ حمادة، آية إسماعيؿ ( 2014مع وجود توجييي وا 

 " في بيئات التعمـ اإللكتروني التشاركي.Web   2.0فعالية استخداـ أدوات"
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 Maryam Ghorbani1, Fateme Noori (2014)تكما توصم
Sarukolaee2&Madh Dast-Ma  ًإلي أف استخداـ أساليب التدريس التشاركي كاف فعاال 

( إلي أف استرتيجية التعمـ 2016في ارتفاع وتحسيف التعمـ، كما يشير محمد سميماف )
خالليا  مف البيئات التي يمكف مف  Collaborative Learning Strategiesالتشاركي 

مكانيات اإلنترنت في تنمية الميارات المختمفة، وذلؾ إذا تـ بناءىا بشكؿ  استخداـ أدوات وا 
مناسب وتوظيؼ االنترنت التوظيؼ األمثؿ لخدمة استراتيجية التعمـ التشاركي، ويستخمص 

بيئة التعمـ انفراد  (2017ايياب فايد، عبدالعزيز عبدالحميد، جماؿ الشرقاوي، مناؿ بدوي)
 لتشاركي باإليجابيات التاليةعف أي نظاـ تدريبي آخر:ا
  التفاعمية والتشاركية: ويقصد بيا التفاعؿ ثنائي االتجاه بيف المتدرب  والمدرب، أو بيف

المتدرب وأقرانو، أو بيف المتدرب والمحتوي التدريبي أو واجية منظومة التدريب، وأيضًا 
 التشارؾ في انجاز المياـ.

 يقصد بيا تكامؿ جميع مكونات وعناصر التعمـ التشاركي اإللكتروني مع  التكاممية: والتي
 بعضيا البعض لتحقيؽ األىداؼ المرجوة.

  حرية التعمـ والتعميـ والتحكـ: يمكف لممتدرب اختيار وقت التعمـ المناسب لو ومف أي
 مكاف يريد.

  التشاركي باإلنترنت االستمرارية: ويقصد بيا استمرارية التعمـ مدي الحياة حيث أف التعمـ
 جعؿ استمرارية شبو دائمة لمتدريب.

  مرونة التدريب: مرونة التعمـ تعني إتاحة التعمـ لممتدربيف دوف التقيد بوقت محدد، أو
 مكاف معيف لمتدريب مع مراعاة الفروؽ الفردية بيف المتدربيف.

 .التنوع: ويقصد بو تنوع وسائط وأدوات التفاعؿ في بيئة التدريب 
  صية: حيث يشعر كؿ متعمـ مف خالليا بتقدير الذات.الخصو 

( إلي أف التعمـ التشاركي 2018وىو ما يستدؿ عميو مف إشارة عماد سمره، محمد النجار)
مدخؿ لمتعمـ االجتماعي المشترؾ يعمؿ فيو المتعمموف معًا في مجموعات ويتشاركوف في 

ـ التعاوني؛ حيث يتـ اكتساب إنجاز ميمة معينة، أو تحقيؽ أىداؼ مشتركة، بخالؼ التعم
المعارؼ والميارات مف خالؿ العمؿ الجماعي المشترؾ، وبالتالي يتـ التركيز عمي الجيود 
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التشاركية بيف المتعمميف في اكتساب المعارؼ وتوليد المعارؼ الجديدة وليس االعتماد فقط 
األساسية فيو؛ حيث عمي استقباؿ المعمومات، وىذا النوع مف التعمـ يجعؿ المتعمـ الركيزة 

 يكوف المتعمـ مشارؾ نشط في عممية التعمـ.
 أدوات بٌئة التعلم اإللكترونً التشاركًثانٌاً: 

النجاح لمتفاعالت التشاركية بيدؼ بناء المعرفة يتطمب الوعي بأدوات التعمـ اإللكتروني  
 Web التعمـ عبرالتشاركي باعتبارىا وسيمة لتطبيؽ استراتيجيات التعمـ التشاركي في بيئات 

( إلي تعدد الخدمات التي يمكف أف 2010، وفي ىذا الصدد يشير جماؿ الدىشاف)2.0
 ,Peter Goodyear (2014)تقدميا اليواتؼ المحمولة في مجاؿ التعميـ والتعمـ، كما يري

Chris Jones, and Kate Thompson   أف العديد مف تقنياتWeb 2.0  تدمج
متزامنة وغير المتزامنة مف خالؿ دمج كؿ مف المميزات في واجية التمييز بيف االتصاالت ال

ىو في المقاـ األوؿ ىو وسط غير متزامف ألنو غير متزامف  Web 2.0 ومع ذلؾ فإف واحدة،
التركيز عمى ب ويتسـ ىو األكثر قابمية لالنتشار باألماكفWeb 2.0  كما أف التواصؿ،

تركز عمى توليد وتقاسـ المحتوى. وقد وأيضًا  ومشاركتيـ،المحتوى الذي ينشئو المستخدموف 
في التعميـ مجموعة متنوعة مف األشكاؿ وتشمؿ عددًا مف  Web 2.0اتخذت تطبيقات 

 .وسائؿ اإلعالـ المختمفة
 توظٌف التعلم التشاركً األلكترونً فً التدرٌبثالثاً: 

 الويب كما يمي: ( أف فوائد التدريب التشاركي عبر 2015يري أحمد الدريويش)
 زيادة كفاءة وفاعمية التعميـ والتدريب حيث يرفع مف نسبة التحصيؿ.  .1
 تمبية االحتياجات التدريبية لممتدربيف دوف ترؾ موقع العمؿ.  .2
 تنوع مصادر التعمـ المختمفة التي يتعمـ منيا المتدرب. .3
 يحقؽ المتعة والتفاعؿ واإلثارة والدافعية في التدريب.  .4
مواجية العديد مف المشكالت التربوية مثؿ الفروؽ الفردية بيف المتدربيف، يساعد عمى  .5

األعداد المتزايدة مع ضيؽ القاعات، قمة اإلمكانات المتاحة، الكتاب والمدرب مصدر 
 المعرفة الوحيديف.

 يحقؽ المرونة في التدريب. .6
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 إجراءات البحث
 أوالً: منهج البحث

منيجيف، ىما المنيج الوصفي، والمنيج التجريبي)تصميـ شبو تـ في ىذا البحث استخداـ 
 تجريبي(.

استخدـ المنيج الوصفي في جمع المعمومات والبيانات عف الكفايات المينية لمعممة  -
رياض األطفاؿ واحتياجاتيا التدريبية، وتحميميا تحمياًل كافيًا ودقيقًا؛ وذلؾ مف أجؿ بناء 

 البرنامج التدريبي.
التدريبي اإللكتروني تجريبي لدراسة فاعمية البرنامج  الشبو المنيج في حيف استخدـ -

لتطوير الكفايات المينية لمعممات رياض االطفاؿ، وقد استخدمت الباحثة التشاركي 
 One Group Pretest – Posttest Designالتصميـ التجريبي لمجموعة واحدة  

تصاميـ المنيج شبة التجريبي  بقياس قبمي وقياس بعدي، وذلؾ لكوف ىذا التصميـ أنسب
 لمبرنامج التدريبي الحالي.

 ثانٌاً: متغٌرات البحث

 إلكتروني اشتمؿ البحث الحالي عمى متغيريف؛ أحدىما متغير مستقؿ وىو برنامج تدريبي
ومتغير تابع وىو الكفايات المينية لمعممة  رياض األطفاؿ، اتلتطوير الكفايات المينية لمعمم

 رياض األطفاؿ.
 الثاً: مجتمع وعٌنة البحثث 

تألؼ مجتمع البحث مف جميع معممات رياض األطفاؿ بمديريات التربية والتعميـ بوزارة 
( ستوف معممة رياض أطفاؿ تـ اختيارىف 60التربية والتعميـ، وتمثمت عينة البحث فى )

 بطريقة مقصودة ممف يجدف استخداـ أدوات التواصؿ االجتماعي.
 ومواد البحث رابعاً: تصمٌم أدوات

 وقد اشتممت أدوات البحث عمى ما يمي: :أدوات البحث -1
 بطاقة التقييـ األدائية لمكفايات المينية لمعممات رياض األطفاؿ. ( أ
 .االختبار التحصيمي المعرفي لمكفايات المينية لمعممات رياض األطفاؿ ( ب
 مواد البحث -2
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 .البرنامج التدرٌبً اإللكترونً التشاركً

 أدوات البحث -1
 بطاقة التقييـ األدائية لمكفايات المينية لمعممة رياض األطفاؿ:  ( أ

قامت الباحثة بتصميـ بطاقة التقييـ األدائية لمكفايات المينية لمعممات رياض األطفاؿ وفقا 
(عبارة 35( شممت البطاقة في صورتيا األولية) (2.0Education 2.0لرؤية التعميـ 

–مجاؿ التدريس  –وىى )مجاؿ التخطيط رئيسةد( مجاالت )أبعا( 3سموكية، موزعة عمى )
 PLJ، لتغطي جوانب الكفايات التى تشتمؿ عمييا بأداة تطبيؽ تطبيؽالمعمـ المتواصؿ(

(Professional Learning Journey) كإطار لسموكيات المعمـ المينية. 
 اإلختبار االختبار التحصيمي المعرفي لمكفايات المينية لمعممات رياض األطفاؿ ( ب
 ( خمس وعشروف فقرة مف نمط اختيار الصواب 25تكوف اختبار التحصيؿ المعرفي مف)  

( فقرة مف نمط االختيار مف متعدد والتي تـ ترتيبيا بشكؿ متتالى بما يحقؽ 25والخطأ،)
 اإلجرائية الخاصة بالتعمـ.  األىداؼ

 ضبط أدوات البحث

حظيت محاروىا بموافقة أكثر  يفمصدؽ أدوات البحث: قامت الباحثة بعرضيما عمي المحك
 %( مف المحكميف وقد أجريت بعض التعديالت طبقا آلراء المحكميف.95مف )

صدؽ االتساؽ الداخمي: بتطبيؽ أدوات البحث عمى مجموعة استطالعية مف المعممات 
( معممة مف غير عينة البحث قبؿ تنفيذ البرنامج وتـ حساب معامؿ ارتباط 30عددىف)

د بطاقة التقييـ األدائية وبيف الدرجة الكمية باستخداـ برنامج الرـز بيرسوف بيف أبعا
 (. SPSS,v,21اإلحصائية لمعمـو االجتماعية )
( 30طبقت عمى مجموعة استطالعية مف المعممات  عددىف ) حساب ثبات أدوات البحث:

رنامج معممة مف غير عينة البحث قبؿ تنفيذ البرنامج وتـ حساب معامؿ الثبات باستخداـ ب
 ( لمعادلة ألفا كرونباخ.SPSS,v,21الرـز اإلحصائية لمعمـو االجتماعية )

 مواد البحث -2
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لتطوير الكفايات  تشاركي  تصميـ برنامج تدريبي إلكتروني ىدؼ البحث الحالي إلى
، وقد اعتمد البحث الحالي في عممية التصميـ عمى المصادر المينية لمعممات رياض االطفاؿ

 :التالية
 البرامج التدريبية اإللكترونية. البحوث والدراسات السابقة في مجاؿ تصميـ -
االتجاىات الحديثة في مجاؿ المناىج وتكنولوجيا التعميـ في تصميـ البرامج التدريبية  -

 اإللكترونية القائمة عمي استراتيجية التعمـ التشاركي.
 . ADDIEاالعتماد عمى النموذج العاـ لتصميـ التعميـ  -
 االستراتيجية المّتبعة التعمـ اإللكتروني التشاركي. -
  :عرض خطوات التصميـ بالتفصيؿ، ويتـ تناوؿ ما يمي -
تصميـ برنامج تدريبي إلكتروني لتطوير  فإف ADDIEمنموذج العاـ لتصميـ التعميـ لوتبعًا  

 التالية:الكفايات المينية لمعممات رياض االطفاؿ تـ تصميمو وفقًا لمخطوات الخمس 
 التحميؿ الخطوة األولي:

لضماف  التدريبية، الفئة المستيدفة بالتدريب، الموضوعات والمياـ.تحميؿ اإلحتياجات 
فعالية البرنامج التدريبي لـز تحميؿ االحتياجات التدريبية، وكذلؾ تحميؿ خصائص الفئة 

المستيدؼ  الجميورالمستيدفة والمشاركات بالتدريب مف معممات رياض األطفاؿ، تحميؿ 
لتحديد مجموعة متنوعة مف العوامؿ التي ستؤثر عمى تصميـ االبرناج التدريبي إليجاد المزيج 
المناسب مف أنشطة التعمـ، االستراتيجيات وبيئة التعمـ المناسبة لتصميـ برنامج تدريبي فعاؿ 

 :مما استمـز اآلتي .وجذاب
دت الباحثة استمارة تألفت مف موضوعات أع :إعداد استمارة حصر االحتياجات التدريبية -

 2.0ىى مضموف ممارسات إطار سموكيات المعمـ المينية وفقا لرؤية التعميـ 
(Education 2.0) )بمستوي )ممارسة. 

تطبيؽ الدراسة االستكشافية: وزعت الباحثة استمارة حصر االحتياجات التدريبية عمى  -
( ثالثوف معممة مف معممات 30أي لعدد)عينة عشوائية قامت الباحثة بإجراء استطالع ر 

رياض األطفاؿ وقد استبعدت تمؾ العينة مف عينة البحث، لتحديد إمكانية استخداميف 
لمواقع التواصؿ االجتماعي)فيس بوؾ( في العممية التعميمية، وأيضًا تحديد قدرتيف عمى 
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ت لممارسا plj (Professional Learning Journey)  تتنفيذ ممارسات تطبيؽ
بمستوي  (Education 2.0) 2.0إطار سموكيات المعمـ المينية وفقا لرؤية التعميـ 

)ممارسة( كأداة لتقويـ أداء معممة رياض األطفاؿ في مصر، كاف اليدؼ مف اختيار ىذه 
العينة تعرؼ آراء معممات رياض األطفاؿ، حوؿ االحتياجات التدريبية محؿ البحث 

 . الحالي
 شافية اعتمدت الباحثةعمى النسب المئوية في دراسة إجاباتنتائج الدراسة االستك -

المعممات عمى استمارة حصر االحتياجات التدريبية، كونيا تيدؼ إلى دراسة واقع 
 .تفسير نتائج التجربة االستكشافية، احتياجات معممات رياض األطفاؿ

 خطوة ثانية: التصميـ 
ستخدمة، استراتيجية التقويـ. بناء عمي تصميـ أىداؼ التعمـ وتسمسميا، االستراتيجية الم

تحميؿ االحتياجات التدريبية وخصائص المتدربات المشاركات مف معممات رياض األطفاؿ تـ 
 :االنتقاؿ لمخطوة الثانية وىي التصميـ مما استمـز التالي

اشتقاؽ ، اشتقاؽ ىدؼ عاـ لكؿ مجاؿ :صياغة األىداؼ العامة، واألىداؼ اإلجرائية -
 .تحكيـ قائمة األىداؼ مف قبؿ السادة الخبراء المحكميف، ئية لكؿ ىدؼ عاـأىداؼ إجرا

تقديـ أنشطة ، مناسبتو لألىداؼ التي يسعى لتحقيقيا: وقد تـ مراعاة تنظيـ المحتوى -
التوازف بيف ، الحداثة ومواكبتو لممستجدات العممية،وخبرات تعميمية مختمفة ومناسبة

 .العممية عند تنفيذ البرنامج بشكؿ متكامؿ وشامؿاألنشطة النظرية والتطبيقية 
توجيو دعوة لممعممات ممف ليف  : مف خالؿتنظيـ إتاحة البرنامج التدريبي لممشاركات -

 ،حساب عمي الفيسبوؾ لممشاركة بالبرنامج التدريبي تتضمف عنواف البرنامج وموعده
مغمقة عمي الفيسبوؾ  انشاء مجموعة خاصة، التواصؿ بيف الباحثة والراغبات بالمشاركة

 .تدريبيالبرنامج الباسـ 
 خطوة ثالثة: التطوير

 :بمجرد تحديد ىيكؿ البرنامج التدريبي، ولمبدء في خطوة التطوير تـ اتخاذ الخطوات التالية
اقتراح استخداـ مزيج مف الصور، الفيديوىات والتي تعد مف المواد المفضمة لمستخدمي  -

 ؾ.الفيسبو 
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تصميـ السيناريو الخاص بمادة المعالجة التجريبية ويشتمؿ عمي وصؼ تفصيمى  -
 .لمشاشات وما تتضمنو مف نصوص، ورسومات، ولقطات فيديو

قامت الباحثة بعرض السيناريو المقترح في صورتو األولية عمى مجموعة مف الُمحكميف  -
  ء التعديالت المقترحة.بإجرا وقامتالمختصيف 

باإلطار  فاً يتعر  تضمفيو  ؿيمقدمة الدل المدرب والمتضمف قسميف، القسـ األوؿ)إعداد دليؿ  -
العاـ لمبرنامج(، القسـ الثاني)األىداؼ ومحتوي وحدات البرنامج لتطوير الكفايات المينية 

 .لمعممات رياض األطفاؿ(
 خطوة رابعة: التنفيذ

اتيجية المنتج التشاركي استخداـ استر ب تنفيذ البرنامج التدريبي، إدارة أنشطة التعمـ
Collaborative Production  شراؾ المتعمميف التي تؤكد عمى البعد االجتماعي لمتعمـ وا 

في تبادؿ المعرفة والقدرة عمي تنظيـ األنشطة التعميمية التي تعتمد عمي المناقشة بيف أعضاء 
دي إلي انتاج مادة المجموعة، وردود الباحثة ويتـ تنظيـ العمؿ بيف أفراد المجموعة بحيث يؤ 

مشتركة وىي إنجاز الميمة عقب كؿ يوـ تدريبي، عمي أف يتـ تقييـ اإلنتاج مف خالؿ التقييـ 
المشترؾ بيف المجموعة، وبيف المجموعات أثناء عرض مياـ كؿ مجموعة في اليوـ التدريبي 

 مج.التالي مف خالؿ تعميقات المشاركات في المجموعة الخاصة المغمقة الخاصة بالبرنا
 خطوة خامسة: التقويـ

 مف خالؿ: تقويـ التفاعالت، التعمـ، األداءات، النتائج
يستمـز إنجازىا تحقؽ عمي أداء كؿ ميمة نياية كؿ وحدة تدريبية بطاقة التقييـ األدائية  -

 .األىداؼ اإلجرائية لموحدة التدريبية وماقبميا مف أىداؼ
إجراء المتدربات المشاركات لالختبار التحصيمي المعرفي لمكفايات المينية لمعممات  -

بعدي والذي ييدؼ إلى قياس األىداؼ السموكية اإلجرائية التى -رياض األطفاؿ قبمي
 يتضمنيا محتوى البرنامج التدريبى.
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 نتائج البحث ومناقشتها وتفسٌرها
 أوالً: نتائج البحث

 السؤاؿ الرئيس التالي: وتحددت مشكمة البحث في
كيؼ يمكف تصميـ برنامج إلكتروني تشاركي لتطوير الكفايات المينية لمعممات رياض  -

 األطفاؿ؟ 
 ويتفرع مف السؤاؿ الرئيس األسئمة الفرعية التالية:

 ما اإلحتياجات التدريبية لمعممات رياض األطفاؿ؟ .1
المقترح لبرنامج إلكتروني تشاركي لتطوير الكفايات المينية لمعممات رياض  ماالتصور .2

 االطفاؿ؟
 مافاعمية البرنامج المقترح في تطوير كفاية التخطيط لمعممات رياض األطفاؿ؟ .3
 مافاعمية البرنامج المقترح في تطوير كفاية التدريس لمعممات رياض األطفاؿ؟ .4
 كفاية المعمـ المتواصؿ لمعممات رياض األطفاؿ ؟مافاعمية البرنامج المقترح في تطوير  .5

 تحقق فروض البحث:نتائج 

 اختبار صحة الفرض الرئيسي األوؿ:
 ≥" ال توجد فروؽ دالة إحصائيًا عند مستوى داللة ) ينص الفرض االوؿ عمى أنو .1

القياس القبمي  ( بيف متوسطي درجات المعممات افراد المجموعات التجريبية في0.05
لمكفايات المينية لمعممات  والقياس البعدي عمى اختبار الجانب التحصيمى المعرفي

 ".رياض األطفاؿ
لممجموعة الواحدة  T-testاعتمدت عمى اختباراالختبار وقد وقد قامت الباحثة بتطبيؽ 

(Paired Samples T test ). الحزمة اإلحصائية باستخداـSPSS for windows 
(V, 24)    أفراد المجموعة  المعمماتدرجات لحساب داللة الفروؽ بيف متوسطي وذلؾ

 التحصيمى المعرفي بيف التطبيؽ القبمي والبعدي وكانت كالتالي: الجانب التجريبية فى اختبار 
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داللة الفرق بٌن متوسطً درجات للتعرف على  ( حساب المتوسطات وقٌمة )ت(0جدول ) 
 المعلمات أفراد العٌنة فً التطبٌق القبلً والبعدي فً اختبار الجانب المعرفً

أداج 

 انثحث

 (6;انمجموعح انتجرٍثَح ن )

درجح 

 انحرٍح

لَمح 

 )خ(

انذالنح 

عىذ 

مستوى 

(6.6:) 

 انتطثَك انثعذً انتطثَك انمثهٌ

 انمتوسط
 

 انمتوسط
االوحراف 

 انمعَارً

 46.94 4: 8.68 94.93 9.83 89.43 االختثار

دانح 

نهتطثَك 

 انثعذً

6.6: 

التطبيؽ البعدي لممجموعة التجريبية كانت  فيقيمة )ت(  مف الجدوؿ السابؽ يتضح أف
وذلؾ  البعدي،القياس  في( وكذلؾ المتوسطات واالنحرافات المعيارية 10.41مرتفعة )

( وىذا يدؿ عمى وجود فرؽ ذا داللة 0.05بالحصوؿ عمى قيمة دالة إحصائيًا عند مستوى )
الجانب لتطبيؽ البعدي الختبار افي  ةالمعممات افراد المجموعة التجريبيإحصائية بيف درجات 

القبمي  مختمفة في التطبيقيفوحيث اف نسب المتوسط كانت  المعرفي لمعممات رياض االطفاؿ
الشكؿ  في النسبيمكف ايضاح بذلؾ ( و 41.48التطبيؽ البعدي ) في( بينما كانت 34.98)

 التالي:

 
( توضَح وسثح انفروق فٌ انمتوسط تَه انتطثَك انمثهٌ وانثعذً نهمجموعح انتجرٍثَح 4شكم )

 مه انمعهماخ
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فاعمية المعالجة التجريبية في مف العرض السابؽ لمجدوؿ وكذلؾ الرسـ البياني يشير إلى 
البحث الحالي برنامج تدريبي قائـ عمي التعمـ اإللكتروني التشاركي لتطوير الكفايات المينية 
لمعممات رياض األطفاؿ كاف ليا تأثير فعاؿ عمى الجانب المعرفي لممعممات وبذلؾ ترفض 

ؿ  والذى ينص عمى الباحثة الفرض الصفر بعدـ وجود داللة احصائية وقبوؿ الفرض البدي
 افراد المعممات درجات متوسطي بيف( 0.05 ≥وجود فروؽ دالة إحصائيًا عند مستوى داللة )

وعات التجريبية في القياس القبمي والقياس البعدي عمى اختبار الجانب المعرفي لصالح المجم
يدؿ عمى فاعمية البرنامج وترجع الباحثة  البديؿ القياس البعدي، وبالتالي قبوؿ الفرض

ف البرنامج كاف مميئ بالمعارؼ التي قدمت في قالب تفاعمي وتمبى حاجات المعممات أإلي :ذلؾ
أف دمج التقنيات الرقمية   Anis Karoui (2013)وىو ما أتفقت معو دراسةالتدريبية، 

تعميـ عف طريؽ تطوير التعميـ عف لممعمومات واالتصاالت في بيئات التعمـ يفتح آفاقا جديدة لم
بعد لمتغمب عمى القيود المفروضة عمى المكاف والزماف التي غالبا ما يفرضيا نظاـ التعميـ 

( في أثر 2017التقميدي، وقد أتفقت نتائج البحث الحالي مع نتائج دراسة أشرؼ مرسي)
تناسب الطالب التفاعؿ بيف نمط التشارؾ المستخدـ واألسموب المعرفي المتبع وىو ما 

 .المعتمديف عمى المجاؿ مف خالؿ االندماج في مجموعات التعمـ التشاركية
 :الفرض الفرعي األوؿ مف الفرض الرئيس األوؿاختبار 

توجد فروؽ ذات ال "  عمى أنو مف الفرض الرئيس األوؿ الفرعي األوؿ ينص الفرض -1-1
معممات رياض األطفاؿ قبؿ وبعد تطبيؽ المعرفي ل التحصيؿداللة إحصائية في مستوى 

كفاية التخطيط لدي معممات  فيالتعمـ اإللكتروني التشاركي  عمىتدريبي قائـ  برنامج
 رياض األطفاؿ.

لممجموعة الواحدة  T-testاعتمدت عمى اختباراالختبار وقد وقد قامت الباحثة بتطبيؽ 
(Paired Samples T test ). الحزمة اإلحصائية باستخداـSPSS for windows 

(V, 24)    أفراد المجموعة  المعمماتدرجات لحساب داللة الفروؽ بيف متوسطي وذلؾ
التطبيؽ القبمي والبعدي وكانت  )كفاية التخطيط( بيف الجانب المعرفيالتجريبية فى اختبار 

 كالتالي: 
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درجاخ دالنح انفرق تَه متوسطٌ نهتعرف عهي  ( حساب انمتوسطاخ ولَمح )خ(2جذول ) 

 انمعهماخ أفراد انعَىح فٌ انتطثَك انمثهٌ وانثعذً فٌ اختثار انجاوة انمعرفٌ )كفاٍح انتخطَط(

 انمجاالخ

 (6;انمجموعح انتجرٍثَح ن )

درجح 

 انحرٍح

لَمح 

 )خ(

 

انذالنح عىذ 

مستوى 

(6.6:) 

 انتطثَك انثعذً انتطثَك انمثهٌ

 انمتوسط
االوحراف 

 انمعَارً
 انمتوسط

 االوحراف

 انمعَارً

 9.36 4: :4.9 8;.46 8..4 4.86 انتخطَط

دانح 

نهتطثَك 

 انثعذً

التطبيؽ البعدي لممجموعة التجريبية كانت  فيقيمة )ت(  مف الجدوؿ السابؽ يتضح أف
وذلؾ بالحصوؿ  البعدي،القياس  في( وكذلؾ المتوسطات واالنحرافات المعيارية 4.80مرتفعة )

داللة إحصائية  ا( وىذا يدؿ عمى وجود فرؽ ذ0.05عمى قيمة دالة إحصائيًا عند مستوى )
الجانب المعرفي لتطبيؽ البعدي الختبار افي  ةالمعممات افراد المجموعة التجريبيبيف درجات 

مختمفة في وحيث اف نسب المتوسط كانت  )كفاية التخطيط( لمعممات رياض االطفاؿ
 ( 9.30القبمي ) قيفالتطبي

 :الشكؿ التالي في النسبيمكف ايضاح بذلؾ ( و 10,63التطبيؽ البعدي ) فيبينما كانت 

 
( توضَح وسثح انفروق فٌ انمتوسط تَه انتطثَك انمثهٌ وانثعذً نهمجموعح 2شكم ) 

 انتجرٍثَح مه انمعهماخ )كفاٍح انتخطَط(
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المعالجة التجريبية في  فاعميةيشير إلى مف العرض السابؽ لمجدوؿ وكذلؾ الرسـ البياني 
تصميـ برنامج تدريبي إلكتروني لتطوير الكفايات المينية لمعممات رياض البحث الحالي 

ترفض  ؾعمى الجانب المعرفي )لكفاية التخطيط( لممعممات وبذلكاف ليا تأثير فعاؿ األطفاؿ 
الباحثة الفرض الصفر بعدـ وجود داللة احصائية وقبوؿ الفرض البديؿ والذى ينص عمى 

افراد  المعممات( بيف متوسطي درجات 0.05 ≥فروؽ دالة إحصائيًا عند مستوى داللة ) وجود
الجانب المعرفي لكفاية المجموعات التجريبية في القياس القبمي والقياس البعدي عمى اختبار 

 البرنامجلصالح القياس البعدي  ، وبالتالي قبوؿ الفرض يدؿ عمى فاعمية  التخطيط
فاعمية المتغير المستقؿ حيث تعطي أنشطتو فرصة  ذلؾ إليالمستخدمة  وترجع الباحثة 

لممعممات إلكتساب بعض المعارؼ لمعممات المجموعة التجريبية بطريقة واضحة وشيقة 
وىى المعارؼ التى تخص  رتبطة بمتطمبات عمميف،ومناسبة لخميفتيـ وتفى باحتياجاتيف وم

 .Douglas N. Harris Tim R 2008) كفاية التخطيط، وىو ما أكدت عميو دراسة)
Sass   نتاجية التطوير المينى بشكؿ إيجابى مع أشكاؿ تدريب المعمميف التى إرتباط امف

 ترتكز عمى المحتوى.
 :األوؿالفرض الفرعي الثاني مف الفرض الرئيس اختبار 

توجد فروؽ ذات ال "  مف الفرض الرئيس األوؿ عمى أنوالثاني ينص الفرض الفرعي  -1-2
معممات رياض األطفاؿ قبؿ وبعد تطبيؽ المعرفي ل التحصيؿداللة إحصائية في مستوى 

لدي معممات  التدريسكفاية  فيالتعمـ اإللكتروني التشاركي  عمىتدريبي قائـ  برنامج
 رياض األطفاؿ.

لممجموعة الواحدة  T-testاعتمدت عمى اختباراالختبار وقد وقد قامت الباحثة بتطبيؽ 
(Paired Samples T test ). الحزمة اإلحصائية باستخداـSPSS for windows 

(V, 24)    أفراد المجموعة  المعمماتدرجات لحساب داللة الفروؽ بيف متوسطي وذلؾ
التطبيؽ القبمي والبعدي وكانت  )كفاية التدريس( بيف الجانب المعرفيالتجريبية فى اختبار 

 كالتالي: 
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دالنح انفرق تَه متوسطٌ درجاخ نهتعرف عهي  ( حساب انمتوسطاخ ولَمح )خ(8جذول )

 انمعهماخ أفراد انعَىح فٌ انتطثَك انمثهٌ وانثعذً فٌ اختثار انجاوة انمعرفٌ )كفاٍح انتذرٍس(

 انمجاالخ

 (6;)انمجموعح انتجرٍثَح ن 

درجح 

 انحرٍح

لَمح 

 )خ(

 

انذالنح عىذ 

مستوى 

(6.6:) 

 انتطثَك انثعذً انتطثَك انمثهٌ

 انمتوسط
االوحراف 

 انمعَارً
 انمتوسط

االوحراف 

 انمعَارً

 3.23 4: 9:.4 3..49 2.82 :42.6 انتذرٍس

دانح 

نهتطثَك 

 انثعذً

التطبيؽ البعدي لممجموعة التجريبية كانت  فيقيمة )ت(  مف الجدوؿ السابؽ يتضح أف
وذلؾ بالحصوؿ  البعدي،القياس  في( وكذلؾ المتوسطات واالنحرافات المعيارية 8,28مرتفعة )

داللة إحصائية  ا( وىذا يدؿ عمى وجود فرؽ ذ0.05عمى قيمة دالة إحصائيًا عند مستوى )
الجانب المعرفي لتطبيؽ البعدي الختبار افي  ةالمعممات افراد المجموعة التجريبيبيف درجات 

مختمفة في وحيث اف نسب المتوسط كانت  )كفاية التخطيط( لمعممات رياض االطفاؿ
يمكف ايضاح بذلؾ ( و 14,78التطبيؽ البعدي ) في( بينما كانت 12.05القبمي ) التطبيقيف

 الشكؿ التالي: في النسب

 
انتطثَك انمثهٌ وانثعذً نهمجموعح انتجرٍثَح ( توضَح وسثح انفروق فٌ انمتوسط تَه 8شكم )

 مه انمعهماخ )كفاٍح انتذرٍس(

المعالجة التجريبية في  فاعميةيشير إلى مف العرض السابؽ لمجدوؿ وكذلؾ الرسـ البياني 
البحث الحالي تصميـ برنامج تدريبي إلكتروني لتطوير الكفايات المينية لمعممات رياض 

ترفض  ؾعمى الجانب المعرفي )لكفاية التدريس( لممعممات وبذلكاف ليا تأثير فعاؿ األطفاؿ 

 البعدي القبلً

12.05 

14.78 

 المتوسط
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الباحثة الفرض الصفر بعدـ وجود داللة احصائية وقبوؿ الفرض البديؿ  والذى ينص عمى 
افراد  المعممات( بيف متوسطي درجات 0.05 ≥فروؽ دالة إحصائيًا عند مستوى داللة ) وجود

الجانب المعرفي لكفاية القياس القبمي والقياس البعدي عمى اختبار  المجموعات التجريبية في
 البرنامجيدؿ عمى فاعمية  البديؿ لصالح القياس البعدي، وبالتالي قبوؿ الفرض التدريس

فرصة لممعممات إلكتساب بعض الأنشطتو  ذلؾ إلي: إتاحة  المستخدمة  وترجع الباحثة
ت المجموعة التجريبية بطريقة واضحة وشيقة المعارؼ التي تخص كفاية التدريس لمعمما

ومناسبة لخميفتيـ وتفى باحتياجاتيف ومرتبطة بمتطمبات عمميف، مما يؤكد عمي فاعمية 
المتغير المستقؿ حيث تعطي أنشطتو فرصة لممعممات إلكتساب بعض المعارؼ والتي تفى 

ت عميو دراسة عمى باحتياجاتيف ومرتبطة بمتطمبات وواجبات عمميف كمعممات، وىو ما أكد
( بأف التدريب أثناء الخدمة يعد ضروريًا وأساسيًا، لتطوير أداء العامميف ورفع 2006العمرى )

كفاءة العمؿ، فضاًل عف كونو يؤدي إلى تأثيرات نفسية إيجابية لدى المتدرب لعؿ مف أبرزىا 
ثارة دافعيتو نحو المينة  .إبعاد الممؿ عف نفسية المتدرب، وا 

 مف الفرض الرئيس األوؿ: لثض الفرعي الثااختبار الفر 
"  مف الفرض الرئيس األوؿ عمى أنو لثينص الفرض اختبار الفرض الفرعي الثا -1-3

معممات رياض األطفاؿ المعرفي ل التحصيؿتوجد فروؽ ذات داللة إحصائية في مستوى ال 
كفاية المعمـ  فيالتعمـ اإللكتروني التشاركي  عمىتدريبي قائـ  برنامجقبؿ وبعد تطبيؽ 

 لدي معممات رياض األطفاؿ. المتواصؿ
لممجموعة الواحدة  T-testاعتمدت عمى اختباراالختبار وقد وقد قامت الباحثة بتطبيؽ 

(Paired Samples T test ). الحزمة اإلحصائية باستخداـSPSS for windows 
(V, 24)    أفراد المجموعة  المعمماتدرجات لحساب داللة الفروؽ بيف متوسطي وذلؾ

التطبيؽ القبمي والبعدي  )كفاية المعمـ المتواصؿ( بيف الجانب المعرفيالتجريبية فى اختبار 
 وكانت كالتالي: 
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دالنح انفرق تَه متوسطٌ درجاخ نهتعرف عهي  ( حساب انمتوسطاخ ولَمح )خ(9جذول )

 انمعهماخ أفراد انعَىح فٌ انتطثَك انمثهٌ وانثعذً فٌ اختثار انجاوة انمعرفٌ 

 )كفاٍح انمعهم انمتواصم(

 المجاالت

 (02المجموعة التجرٌبٌة ن )

درجة 
 الحرٌة

قٌمة 
 )ت(
 

الداللة 
عند 

مستوى 
(2020) 

 التطبٌق البعدي التطبٌق القبلً

 المتوسط
االنحراف 
 المعٌاري

 المتوسط
االنحراف 
 المعٌاري

 0.1. 05 0000 00021 00.1 01001 المعلم المتواصل
دالة 

للتطبٌق 
 البعدي

التطبيؽ البعدي لممجموعة التجريبية كانت  فيقيمة )ت(  مف الجدوؿ السابؽ يتضح أف
وذلؾ بالحصوؿ  البعدي،القياس  في( وكذلؾ المتوسطات واالنحرافات المعيارية 8,83مرتفعة )

( وىذا يدؿ عمى وجود فرؽ ذا داللة إحصائية 0.05عمى قيمة دالة إحصائيًا عند مستوى )
الجانب المعرفي لتطبيؽ البعدي الختبار افي  ةالمعممات افراد المجموعة التجريبيبيف درجات 

ختمفة في موحيث اف نسب المتوسط كانت  )كفاية المعمـ المتواصؿ( لمعممات رياض االطفاؿ
يمكف ايضاح بذلؾ ( و 16,70التطبيؽ البعدي ) في( بينما كانت 13.63القبمي ) التطبيقيف

 الشكؿ التالي: في النسب

 
( توضَح وسثح انفروق فٌ انمتوسط تَه انتطثَك انمثهٌ وانثعذً نهمجموعح انتجرٍثَح 9شكم )

 مه انمعهماخ )كفاٍح انمعهم انمتواصم(

المعالجة التجريبية في  فاعميةيشير إلى مف العرض السابؽ لمجدوؿ وكذلؾ الرسـ البياني 
البحث الحالي تصميـ برنامج تدريبي إلكتروني لتطوير الكفايات المينية لمعممات رياض 
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 ؾعمى الجانب المعرفي )كفاية المعمـ المتواصؿ( لممعممات وبذلكاف ليا تأثير فعاؿ األطفاؿ 
ة الفرض الصفر بعدـ وجود داللة احصائية وقبوؿ الفرض البديؿ  والذى ينص ترفض الباحث

 المعممات( بيف متوسطي درجات 0.05 ≥فروؽ دالة إحصائيًا عند مستوى داللة ) وجودعمى 
الجانب المعرفي افراد المجموعات التجريبية في القياس القبمي والقياس البعدي عمى اختبار 

لح القياس البعدي، وبالتالي قبوؿ الفرض يدؿ عمى فاعمية لصا كفاية المعمـ المتواصؿ
إكتساب بعض المعارؼ والتي تخص كفاية المعمـ ذلؾ إلي المستخدمة وترجع الباحثة  البرنامج

المتواصؿ لمعممات المجموعة التجريبية، وىو ما القي استحساف مف المشاركات بالتواصؿ مع 
التواصؿ اإللكتروني بينيف، وىو ما أكدت عميو زميالتيف مف محافظات مختمفة وتأكيد سبؿ 

( باالستفادة مف أساليب التدريب وتعددىا، مشاركة 2006دراسة عبد العزيز الشيواف )
الدارسيف الفعالة مف خالؿ تنظيميـ عمى شكؿ مجموعات صغيرة، إتاحة الفرصة لمدارسيف في 

خبرات بعضيـ البعض، وىو ما إبداء آرائيـ في القضايا التربوية المطروحة لالستفادة مف 
( مف حيث السعي لتوفير جو مف األمف والطمأنينة 2013أوصى بو ىانى سعيد العزب )

 والعمؿ بروح الفريؽ والعمؿ عمى التحسيف المستمر داخؿ رياض األطفاؿ.
 اختبار صحة الفرض الرئيس الثاني:

عمى أنو " ال توجد فروؽ دالة إحصائيًا عند مستوى داللة  ثاني الرئيسينص الفرض ال
(≤ 0.05 ) 

 والقياس القبمي القياس في التجريبية المجموعات افراد المعممات درجات متوسطي بيف
 البعدي

  عمي بطاقة التقييـ األدائية لمكفايات المينية لمعممة رياض األطفاؿ ". عمى 
اعتمدت عمى االختبار وقد وقد قامت الباحثة بتطبيؽ  بطاقة التقييـطبقت الباحثة 

الحزمة باستخداـ .( Paired Samples T testلممجموعة الواحدة ) T-testاختبار
لحساب داللة الفروؽ بيف متوسطي وذلؾ    SPSS for windows (V, 24)اإلحصائية 

ف التطبيؽ القبمي بي بطاقة التقييـ )ككؿ(أفراد المجموعة التجريبية فى  المعمماتدرجات 
 والبعدي وكانت كالتالي: 
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( انمتوسطاخ ولَمح )خ( نذالنح انفرق تَه متوسطٌ درجاخ انمعهماخ أفراد :جذول ) 

 انمجموعح انتجرٍثَح فٌ انتطثَك انمثهٌ وانثعذً فٌ تطالح انتمََم )ككم(

 انمجاالخ

 (6;انمجموعح انتجرٍثَح ن )

درجح 

 انحرٍح

 لَمح )خ(

 

 

انذالنح 

 عىذ

مستوى 

(6.6:) 

 انتطثَك انثعذً انتطثَك انمثهٌ

 انمتوسط
االوحراف 

 انمعَارً
 انمتوسط

االوحراف 

 انمعَارً

 434.;. 4: 8.44 8...;4 ;;.46 44.28 انثطالح ككم

دانح 

نهتطثَك 

 انثعذً

التطبيؽ البعدي لممجموعة التجريبية كانت  فيقيمة )ت(  مف الجدوؿ السابؽ يتضح أف
وذلؾ  البعدي،القياس  في( وكذلؾ المتوسطات واالنحرافات المعيارية 76.189مرتفعة )

( وىذا يدؿ عمى وجود فرؽ ذا داللة 0.05مستوى ) عند بالحصوؿ عمى قيمة دالة إحصائياً 
لبطاقة التقييـ يؽ البعدي لتطبافي  ةالمعممات افراد المجموعة التجريبيإحصائية بيف درجات 

مختمفة في وحيث اف نسب المتوسط كانت األدائية لكفايات المينية لمعممات رياض األطفاؿ، 
يمكف ايضاح بذلؾ ( و 167.73التطبيؽ البعدي ) في( بينما كانت 91.23القبمي ) التطبيقيف

 الشكؿ التالي: في النسب

 
انتطثَك انمثهٌ وانثعذً نثطالح انتمََم ( توضَح وسثح انفروق فٌ انمتوسط تَه :شكم )

 األدائَح

المعالجة التجريبية في  فاعميةيشير إلى مف العرض السابؽ لمجدوؿ وكذلؾ الرسـ البياني 
تصميـ برنامج تدريبي إلكتروني لتطوير الكفايات المينية لمعممات رياض   البحث الحالي

وبذلؾ  ؾالمتواصؿ لممعممات وبذل المعمـعمى االدائي لكفاية كاف ليا تأثير فعاؿ األطفاؿ 
ترفض الباحثة الفرض الصفر بعدـ وجود داللة احصائية وقبوؿ الفرض البديؿ  والذى ينص 
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( بيف متوسطي درجات المعممات 0.05 ≥عمى وجود فروؽ دالة إحصائيًا عند مستوى داللة )
بطاقة التقييـ األدائية  افراد المجموعات التجريبية في القياس القبمي والقياس البعدي عمى

المستخدمة   البرنامجقبوؿ الفرض يدؿ عمى فاعمية  عدـ لصالح القياس البعدي، وبالتالي
أف البرنامج كاف مميئ باالنشطة العممية التطبيقية التشاركية التى ذلؾ إلي وترجع الباحثة 

مع األنشطة تمبى حاجات المعممات التدريبية، وكذلؾ لمدى تفاعؿ المجموعة التجريبية 
العممية وتشاركيـ في إنجازىا، مف خالؿ العمؿ الجماعى والعمؿ بروح الفريؽ التشاركي، وىو 

ويعرض ىذا التقرير التوجيات االستراتيجية   Billie Young( 2012ما أكد عمية تقرير)
  لدمج األنظمة الرسمية لمتطوير المينى والدعـ التقني.

 :ثانيفرض الرئيس الاختبار الفرض الفرعي األوؿ مف ال
عمى أنو ال توجد فروؽ دالة  الثاني الرئيس الفرعي األوؿ مف الفرض ينص الفرض -2-1

( بيف متوسطي درجات المعممات افراد المجموعات 0.05 ≥إحصائيًا عند مستوى داللة )
التجريبية في القياس القبمي والقياس البعدي عمى عمي بطاقة التقييـ األدائية التشاركي 

  .التخطيط لدي معممات رياض األطفاؿكفاية  فى
اعتمدت عمى االختبار وقد وقد قامت الباحثة بتطبيؽ  بطاقة التقييـطبقت الباحثة 

الحزمة باستخداـ .( Paired Samples T testلممجموعة الواحدة ) T-testاختبار
لحساب داللة الفروؽ بيف متوسطي وذلؾ    SPSS for windows (V, 24)اإلحصائية 

بيف  بطاقة التقييـ األدائية لكفاية )التخطيط(أفراد المجموعة التجريبية فى  المعمماتدرجات 
 التطبيؽ القبمي والبعدي وكانت كالتالي: 
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ذالنح انفرق تَه متوسطٌ درجاخ انمعهماخ أفراد ن ( انمتوسطاخ ولَمح )خ(;جذول )

 انمجموعح انتجرٍثَح فٌ انتطثَك انمثهٌ وانثعذً في تطالح انتمََم األدائَح نكفاٍح ) انتخطَط(

 انمجاالخ

 (6;انمجموعح انتجرٍثَح ن )

درجح 

 انحرٍح

لَمح 

 )خ(

 انمتوسط

انذالنح 

عىذ 

مستوى 

(6.6:) 

 

 انتطثَك انثعذً انتطثَك انمثهٌ

 انمتوسط
االوحراف 

 انمعَارً
 انمتوسط

االوحراف 

 انمعَارً

 .3.4: 4: 4.48 2:.2. .9.3 92.29 انتخطَط

دانح 

نهتطثَك 

 انثعذً

التطبيؽ البعدي لممجموعة التجريبية كانت  فيقيمة )ت(  مف الجدوؿ السابؽ يتضح أف
وذلؾ  البعدي،القياس  في( وكذلؾ المتوسطات واالنحرافات المعيارية 58.17مرتفعة )

( وىذا يدؿ عمى وجود فرؽ ذا داللة 0.05بالحصوؿ عمى قيمة دالة إحصائيًا عند مستوى )
لبطاقة تقييـ لتطبيؽ البعدي افي  ةالمعممات افراد المجموعة التجريبيإحصائية بيف درجات 

مختمفة وحيث اف نسب المتوسط كانت  كفاية المعممات رياض األطفاؿ في مجاؿ )التخطيط(
يمكف بذلؾ ( و 72.52التطبيؽ البعدي ) في( بينما كانت 42.24القبمي ) في التطبيقيف

 الشكؿ التالي: في النسبايضاح 

 
( توضَح وسثح انفروق فٌ انمتوسط تَه انتطثَك انمثهٌ وانثعذً نثطالح انتمََم )كفاٍح ;شكم )

 انتخطَط(

المعالجة التجريبية في  فاعميةإلى  يشيرمف العرض السابؽ لمجدوؿ وكذلؾ الرسـ البياني 
البحث الحالي تصميـ برنامج تدريبي إلكتروني لتطوير الكفايات المينية لمعممات رياض 
االطفالبرنامج تدريبي قائـ عمي التعمـ اإللكتروني التشاركي لتطوير الكفايات المينية لمعممات 
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وبذلؾ ترفض  ؾخطيط لممعممات وبذلعمى االدائي لكفاية الترياض األطفاؿ كاف ليا تأثير فعاؿ 
الباحثة الفرض الصفر بعدـ وجود داللة احصائية وقبوؿ الفرض البديؿ  والذى ينص عمى 

( بيف متوسطي درجات المعممات افراد 0.05 ≥وجود فروؽ دالة إحصائيًا عند مستوى داللة )
بطاقة التقييـ األدائية)كفاية المجموعات التجريبية في القياس القبمي والقياس البعدي عمى 

 البرنامجيدؿ عمى فاعمية  البديؿ لصالح القياس البعدي،وبالتالي قبوؿ الفرض التخطيط(
مف خالؿ الفيسبوؾ والتي تعد  ذلؾ إلي: أف أنشطة  البرنامج  المستخدمة  وترجع الباحثة

ة التى تخص كفاية فرصة لممعممات لمتدريب عمى بعض الميارات األدائي وفرت بيئة تعمـ مرنة
التخطيط باستخداـ فيديوىات جذابة، وىو ما ساعد المجموعات المشاركة في إنجاز ميمة 
التخطيط بالبحث عف مصادر موارد رقمية تتفؽ مع موضوعات محتوي المنيج، وىو ما أكد 

( بضرورة ربط برامج تدريب المعمـ أثناء الخدمة بعمميات عممية 2012عميو  محمود الناقة )
  قيقة لتقويـ األداء واالحتياجات التى يكشؼ عنيا ىذا التقويـ.د

 :مف الفرض الرئيس الثاني ثانياختبار الفرض الفرعي ال
مف الفرض الرئيس الثاني عمى أنو ال توجد فروؽ دالة  ثانيينص الفرض الفرعي ال -2-2

( بيف متوسطي درجات المعممات افراد المجموعات 0.05 ≥إحصائيًا عند مستوى داللة )
التجريبية في القياس القبمي والقياس البعدي عمى عمي بطاقة التقييـ األدائية التشاركي 

 لدي معممات رياض األطفاؿ دريسفى كفاية الت
اعتمدت عمى االختبار وقد وقد قامت الباحثة بتطبيؽ  بطاقة التقييـطبقت الباحثة 

.( باستخداـ الحزمة Paired Samples T testلممجموعة الواحدة ) T-testاختبار
لحساب داللة الفروؽ بيف متوسطي وذلؾ    SPSS for windows (V, 24)اإلحصائية 

بيف  بطاقة التقييـ األدائية في كفاية )التدريس(أفراد المجموعة التجريبية فى  المعمماتدرجات 
 التالي: التطبيؽ القبمي والبعدي وكانت ك
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( انمتوسطاخ ولَمح )خ( نذالنح انفرق تَه متوسطٌ درجاخ انمعهماخ أفراد .جذول )

 انمجموعح انتجرٍثَح فٌ انتطثَك انمثهٌ وانثعذً فٌ تطالح انتمََم نكفاٍح ) انتذرٍس(

 انمجاالخ

 (6;انمجموعح انتجرٍثَح ن )

درجح 

 انحرٍح

لَمح 

 )خ(

 انمتوسط

انذالنح 

عىذ 

مستوى 

(6.6:) 

 

 انتطثَك انثعذً انتطثَك انمثهٌ

 انمتوسط
االوحراف 

 انمعَارً
 انمتوسط

االوحراف 

 انمعَارً

 8;.9: 4: ;;.4 92.38 :8.3 ;24.8 انتذرٍس

دانح 

نهتطثَك 

 انثعذً

التطبيؽ البعدي لممجموعة التجريبية كانت  فيقيمة )ت(  مف الجدوؿ السابؽ يتضح أف
وذلؾ  البعدي،القياس  في( وكذلؾ المتوسطات واالنحرافات المعيارية 54.63مرتفعة )

داللة  ا( وىذا يدؿ عمى وجود فرؽ ذ0.05بالحصوؿ عمى قيمة دالة إحصائيًا عند مستوى )
لبطاقة تقييـ ؽ البعدي لتطبيافي  ةالمعممات افراد المجموعة التجريبيإحصائية بيف درجات 

مختمفة وحيث اف نسب المتوسط كانت  كفاية المعممات رياض األطفاؿ في مجاؿ )التدريس(
يمكف بذلؾ ( و 42.83التطبيؽ البعدي ) في( بينما كانت 21.36القبمي ) في التطبيقيف

 الشكؿ التالي: في النسبايضاح 

 
انمثهٌ وانثعذً نثطالح انتمََم )كفاٍح ( توضَح وسثح انفروق فٌ انمتوسط تَه انتطثَك .شكم )

 انتذرٍس(

 المعالجة التجريبية في  فاعميةيشير إلى مف العرض السابؽ لمجدوؿ وكذلؾ الرسـ البياني 
البحث الحالي تصميـ برنامج تدريبي إلكتروني لتطوير الكفايات المينية لمعممات رياض 

وبذلؾ ترفض  ؾالتدريس لممعممات وبذلعمى االدائي لكفاية االطفاؿ كاف ليا تأثير فعاؿ 
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الباحثة الفرض الصفر بعدـ وجود داللة احصائية وقبوؿ الفرض البديؿ  والذى ينص عمى 
( بيف متوسطي درجات المعممات افراد 0.05 ≥وجود فروؽ دالة إحصائيًا عند مستوى داللة )

 لتقييـ)كفاية التدريس(بطاقة االمجموعات التجريبية في القياس القبمي والقياس البعدي عمى 
المستخدمة   البرنامجيدؿ عمى فاعمية البديؿ لصالح القياس البعدي، وبالتالي قبوؿ الفرض 

لمعممات عمى بعض ا ذلؾ أف أنشطة البرنامج وفرت ودعمت ممارساتوترجع الباحثة 
الميارات األدائية الخاصة بكفاية التدريس، وىو ما اتنفؽ مع نتائج دراسة أحمد 

 ( عمى رغبة المتدربيف بضرورة ربط الدورات التدريبية بالجانب التطبيقي.2010رائي)السام
 :مف الفرض الرئيس الثاني ثالثاختبار الفرض الفرعي ال

مف الفرض الرئيس الثاني عمى أنو ال توجد فروؽ دالة  ثالثينص الفرض الفرعي ال -2-3
( بيف متوسطي درجات المعممات افراد المجموعات 0.05 ≥إحصائيًا عند مستوى داللة )

التجريبية في القياس القبمي والقياس البعدي عمى عمي بطاقة التقييـ األدائية التشاركي 
 .لدي معممات رياض األطفاؿ معمـ المتواصؿفى كفاية ال

اعتمدت عمى االختبار وقد وقد قامت الباحثة بتطبيؽ  بطاقة التقييـطبقت الباحثة 
.( باستخداـ الحزمة Paired Samples T testلممجموعة الواحدة ) T-testاختبار

لحساب داللة الفروؽ بيف متوسطي وذلؾ    SPSS for windows (V, 24)اإلحصائية 
بيف  بطاقة التقييـ في كفاية )المعمـ المتواصؿ(أفراد المجموعة التجريبية فى  المعمماتدرجات 

 التطبيؽ القبمي والبعدي وكانت كالتالي: 
( انمتوسطاخ ولَمح )خ( نذالنح انفرق تَه متوسطٌ درجاخ انمعهماخ أفراد 3جذول )

 انمجموعح انتجرٍثَح فٌ انتطثَك انمثهٌ وانثعذً فٌ تطالح انتمََم نكفاٍح )انمعهم انمتواصم(

 انمجاالخ

 (6;انمجموعح انتجرٍثَح ن )

درجح 

 انحرٍح

 لَمح

 )خ(

 انمتوسط

انذالنح 

عىذ 

مستوى 

(6.6:) 

 

 انتطثَك انثعذً انتطثَك انمثهٌ

 انمتوسط
االوحراف 

 انمعَارً
 انمتوسط

االوحراف 

 انمعَارً

 2:.3; 4: 3;.4 .2.9: :8.2 38..2 انمعهم انمتواصم

دانح 

نهتطثَك 

 انثعذً
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التطبيؽ البعدي لممجموعة التجريبية كانت  فيقيمة )ت(  مف الجدوؿ السابؽ يتضح أف
وذلؾ  البعدي،القياس  في(وكذلؾ المتوسطات واالنحرافات المعيارية 68.52مرتفعة )

(وىذا يدؿ عمى وجود فرؽ ذا داللة 0.05بالحصوؿ عمى قيمة دالة إحصائيًا عند مستوى )
لبطاقة تقييـ لتطبيؽ البعدي افي  ةالمعممات افراد المجموعة التجريبيإحصائية بيف درجات 

وحيث اف نسب المتوسط كانت  المتواصؿ( كفاية المعممات رياض األطفاؿ في مجاؿ )المعمـ
يمكف بذلؾ (و 52.47التطبيؽ البعدي ) في( بينما كانت 27.83القبمي ) مختمفة في التطبيقيف

 الشكؿ التالي: في النسبايضاح 

 
توضَح وسثح انفروق فٌ انمتوسط تَه انتطثَك انمثهٌ وانثعذً نثطالح انتمََم )كفاٍح ( 3شكم )

 انمعهم انمتواصم(

المعالجة التجريبية في  فاعميةيشير إلى مف العرض السابؽ لمجدوؿ وكذلؾ الرسـ البياني 
تصميـ برنامج تدريبي إلكتروني لتطوير الكفايات المينية لمعممات رياض البحث الحالي 

الباحثة  تقبؿ ؾالمتواصؿ لممعممات وبذل عمى االدائي لكفاية المعمـكاف ليا تأثير فعاؿ الطفالا
 المعممات( بيف متوسطي درجات 0.05 ≥وجود داللة احصائية عند مستوى داللة )بالفرض 

 بطاقة التقييـ)المعمـافراد المجموعات التجريبية في القياس القبمي والقياس البعدي عمى 
 البرنامجيدؿ عمى فاعمية  البديؿ لصالح القياس البعدي، وبالتالي قبوؿ الفرض (المتواصؿ

لتدريب الممعممات  ذلؾ إلي أنشطة التدريب التشاركية التي يسرت المستخدمة  وترجع الباحثة 



 م0202 أبريل(    7عدد  )                                     .........          تصميم برنامج تدريبي إلكتروني

                                               Print:(ISSN 2682-2989)          Online:(ISSN 2682-2997)- 411 

- 

 

مف خالؿ تواصؿ المشاركات في  عمى بعض الميارات األدائية الخاصة بكفاية المعمـ المتواصؿ
، وىو ما الفريؽ وكذلؾ المشاركات بالبرنامج ككؿ خاصة مع أنتمائيف لمحافظات متنوعة

( وىو أف ىناؾ عالقة وثيقة بيف جودة التعمـ ونشاط 2000أكدت عميو دراسة نواؿ ياسيف )
يجابية المتعمـ الفرد.  وا 

 ثانٌاً: مناقشة وتفسٌر نتائج البحث

إليو البحث الحالي مف نتائج في ضوء اإلطار النظرى ونتائج الدراسات  تشير ما توصؿ
السابقة والتى استيدفت معممة رياض األطفاؿ فى العمـو دوف النظر لسنوات الخبرة ممف 
يجدف ميارات استخداـ أدوات التواصؿ االجتماعي )الفيسبوؾ( إلى أف البرنامج التدريبي 

 تمؼ فئاتيف خبرات تدريبية متنوعة جذابة ونشطة،موضوع البحث ّوفر لممعممات عمى مخ
الشيء الذي يؤدي إلى التقارب في متوسطات تحصيميف وأدائيف نحو التحسف، وال يسمح 
بظيور الفرؽ بينيف مف حيث الخبرة، كما أف تنوع المادة التدريبية وتقديميا في إطار سمس 

اتنا اليومية سواء باستخداـ مف خالؿ فيديوىات ببيئة الفيسبوؾ والتي أصبحت مف في حي
نجاز المياـ بالتشارؾ بيف افراد كؿ مجموعة   أجيزة الكمبيوتر، أو الالب توب، أو الجواؿ  وا 

 Mercedes (2005) كاف لو عظيـ األثر في نتائج البحث الحالي، وىو ما أتفؽ مع دراسة
Fisher, Derek E. Bairdميـ الدورة ، والتي ىدفت إلي تقديـ البيانات عف كيفية تص

التدريبية واستخداـ أدوات التواصؿ االجتماعي والتي وفرت فرص التعمـ االجتماعية والتشاركية 
لدمج مجتمعات التعمـ القائمة في تصميـ دورة تدريبية عمي شبكة اإلنترنت وىو ما كاف لو 

تائج تفقت نتائج البحث مع نامف أثر إيجابي في جذب المتدربيف لمدورات التدريبية، وقد 
(2008) George Siemens  في ورقتو البحثية أف عمي المربييف تبني أدوات ونيج

لمتعميـ والتعمـ تعكس تجارب المتعمميف في العالـ الرقمي، الغنية بالوسائط، والشبكات، ولدييـ 
توقعات بالتعميـ كبيئة تشاركية وجذابة ونشطة مف أجؿ تمبية احتياجات وتوقعات ىؤالء 

إلى إعداد مشروع برامج تدريبية  Louise Simon (2008)أيضا مادفع ىوالمتعمميف، و 
 قائمة عمى مبادئ الكفايات التوجييية والمينية إلدارة مؤسسات التعميـ بفرنسا. 
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 توصٌات البحثثالثاً: 

إنشاء وحدة تدريب متخصصة تابعة لإلدارة العامة لرياض األطفاؿ بجميع مديريات التربية  .1
 حتياجات التدريبية عبر التدريب اإللكتروني.البالمحافظات تمبى اوالتعميـ 

 تعميـ خدمة اإلنترنت برياض األطفاؿ لتيسير التواصؿ والبحث عف الموارد الرقمية. .2
 التوسع في عقد دورات تدريبية عبر أدوات التواصؿ االجتماعي األكثر شيوعًا.  .3
-ة، خاصة المتزامف منيا في تدريب توجيو االىتماـ نحو االستفادة مف البيئة التشاركي .4

 المعممات عمى المفاىيـ والميارات المختمفة.
ضرورة الربط بيف كميات رياض االطفاؿ وكميات التربية ومؤسسات تربية األطفاؿ  .5

 األطفاؿ.واالستفادة مف خبرات مخططي ومصممي المناىج والمقررات الخاصة برياض 
تدعيـ العالقة بيف الموجيات والمعممات والعمؿ عمى تبادؿ إدخاؿ اإلشراؼ اإللكتروني ل .6

 المنشورات والممفات الخاصة باتمطوير في عممية التدريس لرياض األطفاؿ
 رابعاً: البحوث المقترحة

 :في ضوء نتائج ىذا البحث وتوصياتو تقترح الباحثة ما يمي
 التواصؿ االجتماعي.دراسة أثر استخداـ أنماط أخرى مف أنماط التشارؾ عبر أدوات  .1
جراء بحوث عف ميارات توظيؼ تكنولوجيا االتصاالت لدى معممات رياض األطفاؿ وأثرىا إ .2

 فى فاعمية معممة رياض األطفاؿ.
 إجراء دراسة تحميمية تقويمية لنظاـ اختيار وتدريب معممات رياض األطفاؿ فى مصر.  .3
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  المراجع
(: تطوير نظام قائم عمى التدريب التشاركي عبر الويب وقياس فاعميتو 5102) أحمد عبداهلل الدريويش

المجمة  – بحث –في تنمية بعض ميارات استخدام الرسوم التعميمية لدى معممي التالميذ الصم 
 المممكة العربية السعودية. – 9عدد  – 4مجمد  –الدولية التربوية المتخصصة 

استراتيجيات التدريب لتطوير الموارد البشرية في القطاع الحكومي (: أثر 5101أحمد ىشام السامرائي)
األكاديمية  -الدراسات العميا  -كمية اإلدارة واالقتصاد  -قطاع الكيرباء في العراق أنموذجا 

 العربية في الدنمارك.
ة (: أثر التفاعل بين نمط التشارك عبر محررات الويب التشاركي5102أشرف أحمد عبد المطيف مرسي)

دراسة  -واألسموب المعرفي عمى التحصيل والدافعية لإلنجاز لدى طالب شعبة تكنولوجيا التعميم
 يناير.  -الجزء األول - 520العدد   -جامعة األزىر -مجمة كمية التربية  -

(: أثر تصميم بيئة لمتعمم اإللكترونى التشاركى 5104أمل إبراىيم إبراىيم حمادة، آية طمعت إسماعيل)
وفقًا لمبادئ النظرية التواصمية عمى تنمية ميارات إدارة المعرفة  5عمى بعض أوات الويب  قائمة

( ASEدراسات عربية في التربية وعمم النفس) -بحث  –الشخصية لدى طالب الحاسب اآللى 
 السعودية. -الجزء الثاني-العدد السادس والخمسون   -

د،جمال مصطفي الشرقاوي، منال شوقي ايياب سيد احمد فايد، عبدالعزيز طمبة عبدالحمي
(:  أثر تصميم كتاب إلكتروني عمى تنمية ميارات التعمم التشاركي لدي طالب 5102بدوي)

 -مجمة بحوث عربية في مجاالت التربية النوعية  –بحث  –الدبموم الميني  تكنولوجيا التعميم 
 مصر. –العدد الثامن 

في التعميم والتدريب  Mobile Phone لياتف المحمول(: استخدام ا5101جمال عمي خميل الدىشان)
الندوة األولي في تطبيقات تقنية المعمومات واألتصال في  –بحث  -لماذا؟ وفي ماذا؟ وكيف؟ 

 قسم تقنيات التعميم. –كمية التربية  –جامعة الممك سعود  –التعميم والتدريب 
سترتيجيتين لمتعمم (:أثر التفاعل بين إستر 5102حسن الباتع محمد عبدالعاطي) اتيجيتين لتقص الويب وا 

اإللكتروني التشاركي في تنمية ميارات التصميم التعميمي عبر الويب لدي الطالب المعممين 
 - (eli4)المؤتمر الدولي الرابع لمتعمم اإللكتروني والتعمم عن بعد -بحث -بجامعة الطائف

 .طائفجامعة ال –عمادة التعميم اإللكتروني والتعمم عن بعد 
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(: تصور مقترح لبرنامج تدريبي لتطوير الكفايات المينية لمعممات رياض 5104حمدة حمد السعدية)
مجمة جامعة الشارقة لمعموم  -دراسة -األطفال بمحافظة جنوب الباطنة في سمطنة عمان

 . 5العدد -00المجمد  -اإلنسانية واالجتماعية 
وير اإلداري في تحسين األداء الوظيفي )دراسة (: دور إدارة التط5102ريم عمر منصور الشريف)

رسالة ماجستير غير  –تطبيقية عمى الموظفات اإلداريات في جامعة الممك عبد العزيز بجدة( 
 –المممكة العربية السعودية  -كمية االقتصاد واإلدارة   -جامعة الممك عبد العزيز - -منشورة 
 جدة.
توظيف تكنولوجيا المعمومات في التعميم نحو استراتيجية  (: سياسات واستراتيجيات5112سوىام بادي)

 –وطنية لتوظيف تكنولوجيا المعمومات في التعميم العالي دراسة ميدانية بجامعات الشرق الجزائري
قسم عمم  -كمية العموم االنسانية واالجتماعية -جامعة منتوري -رسالة ماجستير غير منشورة 

 الجزائر. -المكتبات 
(: تقويم ميارات معممات رياض األطفال في محافظة 5102صالح، إحسان نظير حسين)عامر ميدي 

 .العراق – 52العدد  –مجمة آداب الفراىيدي  -دراسة   -صالح الدين 
(: دورة المشرفين التربويين ومديري المدارس بكمية التربية جامعة الممك سعود 5112عبد العزيز الشيوان)

المممكة  -قسم اإلدارة التربوية -كمية التربية  -جامعة الممك سعود  -دراسة  -)دراسة تقويمية ( 
 العربية السعودية.
(:الصعوبات التي تواجو المشرف التربوي عند تطبيقو لمورش التعميمية 5112عمي إبراىيم عمي العمري)

قسم  -كمية التربية  -جامعة أم القرى  -شعبة اإلشراف التربوى -دراسة ماجستير غير منشورة –
 مكة. -المناىج وطرق التدريس 

(: الكفايات التدريسية ودرجة توافرىا لدى معممات رياض األطفال بمدينة 5102عمى امحمد الحشاني)
جامعة  -العدد السادس-المجمد الثاني -المجمة العممية لكمية التربية  -بحث  –مصراتة
 ليبيا. -مصراتة

(: أثر استخدام بعض استراتيجيات التعميم 5102النجار) عماد محمد عبدالعزيز سمره، محمد حمد السيد
نتاج المقررات االلكترونية  االلكتروني التشاركي في تنمية التحصيل المعرفي وميارات تصميم وا 

بحوث عربية في مجاالت التربية  –لدى عينٍة من طالب جامعة أم القري وتفكيرىم اإلبتكاري 
 .البحث الثامن – 5102يناير  -العدد التاسع  –النوعية 
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رسالة  -(: واقع الكفايات المينية لمشرفى اإلدارة المدرسية 5112عوض بن أحمد عوض الشيرى)
قسم اإلدارة التربوية  -كمية التربية  -جامعة أم القرى  -كمية التربية  –ماجستير غير منشور 

 مكة. -والتخطيط 
بكميات التربية لتمبية متطمبات إعداد  (: تطوير كفايات الطالب والمعممين5112محمد محمود زين)

قسم  –كمية التربية -جامعة حموان –رسالة دكتوراه غير منشورة -برامج التعميم عبر الشبكات 
 تكنولوجيا التعميم.

(: تطوير استراتيجية تعمم تشاركي قائمة عمي تطبيقات جوجل التربوية 5102محمد وحيد محمد سميمان)
ميم المقررات االليكترونية واالتجاه نحوىا لدي أعضاء ىيئة التدريس وأثرىا في تنمية ميارات تص

 .20العدد  -( ASEPمجمة دراسات عربية في التربية وعمم النفس ) -دراسة  –بجامعة بيشة 
مجمة بحوث  -مقال  -(: جودة التعميم وجودة إعداد المعمم )إطار فكرى( 5105محمود كامل الناقة )

 –يناير  -العدد األول  -الييئة القومية لضمان جودة التعميم واالعتماد  -ودراسات جودة التعميم 
 مصر.

 -دراسة  –(: تقويم ميارات معممات رياض األطفال بالعاصمة المقدسة 5111نوال حامد ياسين)
 المممكة العربية السعودية. –المعرض السنوي األول لجامعة أم القرى 

وصفية لتحديد الكفايات الالزمة لمعممات المغة العربية عند (: دراسة 5110وفاء ىاشم محمد حمواني)
 -رسالة ماجستير غير منشورة  -تدريسين النحو في المرحمة المتوسطة في العاصمة المقدسة 

المممكة  -مكة المكرمة  -قسم المناىج وطرق التدريس  -كمية التربية  -جامعة أم القرى 
 العربية السعودية.
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