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أثر برنامج إرشادي في تنمية الكفاية المهنية لدى معلمات الصفوف 

 الخاصة
 م. يسرى مهدي حسون / جامعة النهرين/ مركز التعليم املستمر

 
 

 المستخمص
يستيدؼ البحث الحالي إلى التعرؼ عمى أثر برنامج إرشادي في تنمية الكفاية المينية لدى معممات الصفوؼ الخاصة     

 7102-7102، وقد تحدد البحث الحالي بمعممات المرحمة االبتدائية المواتي يدّرسف التالميذ بطيئ التعمـ لمعاـ الدراسي 
ذو ثالث بدائؿ ) تنطبؽ عمّي دائما، تنطبؽ عمّي ( فقرة 63مينية تكوف مف ). قامت الباحثة باعداد مقياس لمكفاية ال

( جمسة، وبعد 07( ، وتـ بناء برنامج إرشادي تكوف مف )0،  7،  6احيانا، ال تنطبؽ عمّي ابدًا( تعطى ليا الدرجات ) 
ف البرنامج اإلرشادي كاف لو أتطبيؽ ادوات البحث ومعالجة البيانات بالوسائؿ االحصائية المناسبة توصؿ البحث الى 

تأثيرًا واضحًا في تنمية الكفاية المينية لمعممات الصفوؼ الخاصة. وعمى ضوء نتائج البحث تقدمت الباحثة بالعديد مف 
 التوصيات والمقترحات. 

 معممات الصفوؼ الخاصة       ,الكفاية المينية  , الكممات المفتاحية : برنامج ارشادي
               

The Impact of a Guidance Program on the Development of Professional 
Competence among Special Classes Teachers 

 

Instructor: Yusra Mahdi Hasoon /continuous teaching center /AL- Nahrain University 
Yusra752006@yahoo.com 

 

Abstract 
 

The current research aims to identify the impact of a counseling program on the development 
of professional competence among special classes’ teachers. The sample of the research 
focused on the female-teachers who teach slow learners of the primary stage for the academic 
year 2017-2018. The researcher designed a scale to measure the professional competence of 
(36) paragraphs with three alternatives (always apply to me, sometimes apply to me, never 
apply), which graded as (3, 2, 1). As for the training program, it consisted of (12) sessions, 
And after the application of research tools and processing of data by appropriate statistical 
means. The researcher found that the guidance program had a clear impact on the 
development of professional competence of the teachers of special classes. Based on the 
research results, the researcher set a number of recommendations and suggestions. 
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 اواًل: الفصؿ االوؿ :
 مشكمة البحث: 

مف منطمؽ الدور الميـ والبارز الذي تقـو بو المعممة في العممية التربوية والتعميمية ومدى التأثير الذي       
يظير جميًا وواضحًا لدورىا في تمؾ العممية ، اصبح مف الضروري التعرؼ عمى الصفات الشخصية والكفايات 

احثة المتعددة لممدارس االبتدائية والصفوؼ الخاصة ولقائيا عدد مف المينية الالزمة ليا ، ومف خالؿ زيارات الب
المشرفيف التربوييف الميتميف بالتربية الخاصة فضاًل عف لقاء معممات الصفوؼ الخاصة واالطالع عمى سير 
التعميـ داخؿ الصفوؼ ، وجدت ىناؾ ضعؼ وانخفاض في مستوى اداء بعض المعممات فضاًل عف اتجاىاتيف 

تجاه التالميذ مف ذوي بطئ التعمـ مما يعرقؿ اداءىف فينعكس ذلؾ عمى العممية التعميمية فتتسـ بالضيؽ  السمبية
في بعض مواضعيا ، فضاًل عف حالة عدـ الرضا عف نتائجيف التي ترتبط باسباب االفتقار لبعض الميارات 

 العادييف .   االساسية والتربوية الالـز توافرىا لمف يقوـ بمينة تعميـ التالميذ غير
 تتحدد مشكمة البحث في السؤاؿ اآلتي: 

 ىؿ اف لمبرنامج االرشادي اثرًا في تنمية الكفاية المينية لدى معممات الصفوؼ الخاصة ؟ 
 ىذا ما سيحاوؿ البحث االجابة عنو بعد اكماؿ اجراءاتو وتحميالتو االحصائية . 

 ثانيًا: اىمية البحث : 
لحديث عممية استثمارية تستيدؼ اعداد الفرد اعدادًا صالحًا لمحياة االجتماعية تعد التربية بمفيوميا ا    

السوية طبقًا لنظاـ اجتماعي معيف ، واف التطور المعرفي والثقافي فرض عمى التربية متطمبات جديدة ابرزىا 
عوا مواجية التطورات تفعيؿ وظيفة المدرسة بحيث تعمؿ عمى اعداد التالميذ جسميًا وعقميًا وانفعاليًا كي يستطي

العممية والتكيؼ مع المتغيرات الجديدة ومع ىذا فأف التربية ال يمكف اف تحقؽ اىدافيا بصورة فاعمة اال اذا 
تحممت مؤسسات المجتمع المختمفة المسؤولية في االرتقاء بالعممية التربوية الى المستوى الذي يمكنيا مف 

 ( . 5:  7112لمتغيرات االجتماعية . )البيادلي،مواجية االحتياجات والمتطمبات االساسية 
واف آفاؽ المستقبؿ ترتبط ارتباطًا وثيقًا بتطوير النظاـ التعميمي والربط بينو وبيف التنمية الشاممة وتأكيد دور 

 (. 9: 0991العنصر البشري في البناء واالنجاز.)مبارؾ،
نسانية التي نصت عمييا االدياف السماوية والمواثيؽ وال بد اف نشير الى اف التعميـ ىو احد الحقوؽ اال       

الدولية التي تحث عمى التعميـ والتعمـ وليذا اصبح التعمـ ضرورة تفرضيا متطمبات العصر لكافة ابنائو االسوياء 
       (. 02: 7112وغير العادييف فاالىتماـ بالشريحة االخيرة يجب اف اليقؿ عف اقرانيـ اآلخريف.)الفتالوي،

اذ اف ىؤالء التالميذ يحتاجوف الى الرعاية الخاصة مف اجؿ مساعدتيـ عمى النمو بشكؿ مقبوؿ الى اقصى ما 
 (. 163: 7117تسمح بو قدراتيـ ميما كانت محدودة في طبيعتيا.)عبد اهلل،
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لوقوؼ اف صفوؼ التربية الخاصة تستمد اىدافيا مف االىداؼ التربوية العامة ، اما ىدفيا الخاص فيو ا     
عمى حالة التمميذ وتشخيصو تشخيصًا دقيقًا ووضع التمميذ في البيئة التعميمية المناسبة بحيث يراعي فييا 
قدراتو وامكانياتو كما اف مف اىدافيا الخاصة اخراج القدرات المحدودة وتنميتيا عف طريؽ التعمـ بما يناسب 

التوازف والتكامؿ في جوانب النمو المختمفة لدييـ . حجـ المشكمة المتمثمة في بطئ التعمـ ، فضاًل عف تحقيؽ 
اذ تتيح ىذه الصفوؼ فرصة االندماج مع اقرانيـ العادييف في بعض االنشطة ألكسابيـ ميارات التفاعؿ 

(. اف التالميذ بطيئ التعمـ 61: 7113االجتماعي وعدـ الشعور بالنبذ او العزؿ عف مجتمع العادييف.)سميماف ،
التركيز واالدراؾ و التذكر اوتعميـ المعارؼ والميارات وانخفاض في مستوى التحصيؿ  يعانوف مف صعوبة

الدراسي وىؤالء التالميذ عادة ما تنمو مياراتيـ االكاديمية بدرجة ابطأ مف غيرىـ فيستغرقوف وقتًا اطوؿ لتأدية 
التمميذ بطئ التعمـ  0923االنشطة االكاديمية ويحتاجوف لقدر اكبر مف الممارسة والتكرار وقد صنؼ فينسؿ 
: 7116(. )االمير،91-25ضمف التالميذ ذوي االحتياجات الخاصة الذيف تكوف نسبة ذكائيـ تقع ما بيف )

( . ويختمؼ دور معمـ التربية الخاصة عف دور المعمـ العادي ، فعمى معمـ التربية الخاصة اف يتعامؿ مع 00
النفسية والعقمية وسموكياتيـ واحتياجاتيـ ، لذا يجب اف يكوف فئة مف التالميذ عمى اساس فيـ تاـ لخصائصيـ 

ناضجًا ومؤىاًل تأىياًل مينيًا ومدربًا واف يكوف ودودًا متقباًل ليؤالء التالميذ النو يتعامؿ مع تالميذ يظيروف 
 ( . 12: 7116انحرافات نمائية واضطرابات سموكية. )حسيف، 

في الفرد والمجتمع مما دفع الى اف تكوف ىناؾ حاجة ضرورية لمعناية  اف المؤسسة التعميمية ليا تأثيرىا     
بيذه الشريحة مف االفراد مف خالؿ استخداـ البرامج االرشادية عمى اسس عممية اذ تعد برامج االرشاد الميني 

تيدؼ وما تتضمنو مف انشطة وخدمات جزًء اساسيًا مف االنشطة التربوية في المؤسسات التعميمية المعاصرة و 
خدمات االرشاد الميني بشكؿ اساس الى اكساب الفرد المرونة والخبرات والميارات الالزمة التي تجعمو قادرًا عمى 

 (.  715: 7101مواكبة التطورات وبالتالي تحقيؽ التكيؼ الميني والرضا الوظيفي.)صالح،
حاجة الى المساعدة عمى فيـ تستند فمسفة االرشاد النفسي الى اف الفرد كائف بايولوجي اجتماعي ب    

السموكيات االنسانية في مراحؿ النمو المختمفة كما يوظؼ االرشاد كثير مف الميارات والخبرات كأستراتيجيات 
تسيـ في حؿ المشكالت ومواجية العقبات التي تعترض الفرد في حياتو الشخصية والمينية واالجتماعية. 

 اىمية البحث فيما يأتي :(. فضاًل عف ذلؾ تتجمى 59: 7101)الغرير،
يتناوؿ البحث فئة عمرية ميمة بحاجة الى المساعدة واالىتماـ مف جميع النواحي الجسمية والعقمية والنفسية .0

 وغيرىا .
 االستفادة مف البرنامج االرشادي الذي اعدتو الباحثة مف قبؿ الباحثيف عمى حاالت مماثمة اخرى. .7
 افادة الجيات المختصة في وزارة التربية مف نتائج ىذا البحث . .6
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 ىدؼ البحث: 
 يستيدؼ البحث الحالي  : 

التعرؼ عمى أثر برنامج إرشادي في تنمية الكفاية المينية لدى معممات الصفوؼ الخاصة مف خالؿ       
بيف متوسط رتب  1.15داللة ال توجد فروؽ ذات داللة احصائية عند مستوى اختبار الفرضية اآلتية : 

المجموعة التجريبية ومتوسط رتب المجموعة الضابطة عمى مقياس )الكفاية المينية( في االختباريف القبمي 
 .والبعدي

يتحدد البحث الحالي عمى معممات الضفوؼ الخاصة في المدارس االبتدائية لمدينة بغداد / حدود البحث: 
 . 7102-7102الرصافة الثانية  لمعاـ الدراسي 
 ثالثًا: تحديد المصطمحات: 

 

  Effectاواًل: اثر 
 ,Pearl(: بأنو االستجابة التي يحدثيا المتغير المستقؿ في المتغير التابع.)Pearl (7110 عرفو 

2001:45 ) 
 ثانيًا : البرنامج االرشادي: 

 عرفو كؿ مف :
( : برنامج مخطط ومنظـ عمى اسس عممية يتكوف مف مجموعة مف الخدمات 0925الدوسري ) .0

االرشادية المباشرة وغير المباشرة لتحقيؽ النمو السوي والتوافؽ النفسي واالجتماعي والميني . 
 (. 762:  0925)الدوسري، 

التقدير تستيدؼ ( : ىو مجموعة مف االنشطة المخططة يسودىا جو مف االحتراـ و 7111شعباف ) .7
مساعدة االفراد عمى مواجية مشكالتيـ وتدريبيـ عمى اتخاذ القرارات المناسبة وايجاد الحموؿ الالزمة 

 ( . 09: 7111وتنمية قدراتيـ ومياراتيـ وتعديؿ اتجاىاتيـ.)شعباف،
 ( كتعريؼ نظري لمالئمتو لمبحث .0925وقد تبنت الباحثة تعريؼ )الدوسري 

مبرنامج االرشادي: ىو مجموعة الفنيات واالساليب واالنشطة المتضمنة في الجمسات التعريؼ االجرائي ل
 االرشادية التي قدمتيا الباحثة الفراد المجموعة التجريبية مف اجؿ تنمية الكفاية المينية لدييـ 

 ثالثًا: الكفاية المينية
 عرفيا كؿ مف: 

والميارات الالزمة التي تؤىؿ الفرد لعمؿ ما بغية  ( : ىو االستعداد والقدرة وتوافر االمكانات0999احمد ) .0
 ( .55: 0999تحقيؽ االىداؼ بشكؿ فعاؿ .)احمد،
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(: بأنيا التوافؽ بيف قدرات الفرد ومياراتو مع مطالب الػعمػؿ ومقتضياتو )مرسي، 7117عرفيا مرسي ) .7
 1( 097، ص 7117

لتوافؽ مع طبيعة المينة التي يمارسيا . (: ىي قدرة الفرد عمى االداء الكفوء واالنجاز وا7100السراي ) .6
 ( 67: 7100)السراي،

: ىو مجموعة المعارؼ والمفاىيـ والميارات الشخصية والمينية واالجتماعية التعريؼ النظري لمباحثة        
 الضرورية التي توجو سموؾ المعممة وتساعدىا في اداء عمميا . 

اما التعريؼ االجرائي لمكفاية المينية : فيو الدرجة الكمية التي تحصؿ عمييا معممات الصفوؼ الخاصة عمى 
 مقياس الكفاية المينية الذي سيعتمده البحث الحالي .  

 رابعًا: الصفوؼ الخاصة: 
 عرفيا كؿ مف : 

بو معممة مدربة مع ذوي االحتياجات (: ىو صؼ ممحؽ بالمدرسة االبتدائية تتولى العمؿ 0923وزارة التربية ).0
: 0923( تمميذًا وتمميذة في الغالب .) وزارة التربية،07-3الخاصة وبدواـ محدد ، يتراوح عدد تالميذه بيف )

76.) 
(: ىو ذلؾ الصؼ الذي يضـ مجموعة مف التالميذ الذيف شخصتيـ لجنة متخصصة بوصفيـ 0999االميري ).7

 (.00: 0999لمدرسة االبتدائية .)االميري،بطيئي التعمـ ويقع ضمف حدود ا
 خامسًا: التمميذ البطيئ التعمـ 

 عرفو كؿ مف : 
0. Ross(1984)  ىو فئة مف التالميذ الذيف يحتاجوف الى مساعدة في الميارات االساسية او في :

-25موضوعات دراسية معينة وقدراتيـ اقؿ مف قدرات اآلخريف في مثؿ سنيـ ، وتتراوح نسبة ذكاؤىـ )
29(.)Ross,1984: 135 .) 

دوف صعوبة لسبب او آلخر (: ىـ اطفاؿ اعتياديوف في االطار العاـ ، اال انيـ يج0923وزارة التربية ) .7
في الوصوؿ الى المستوى التعميمي الذي يصؿ اليو اقرانيـ االسوياء في المعدؿ وال يصنفوف ضمف 

 (. 75: 0923المتخمفيف عقميًا . )وزارة التربية، 
 ليذا البحث. ( لمتمميذ البطئ التعمـ تعريفًا نظريًا  0923استنادًا الى ما تقدـ تتبنى الباحثة تعريؼ وزارة التربية )
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 الفصؿ الثاني : االطار النظري والدراسات السابقة
 البرنامج االرشادي 

يعد البرنامج االرشادي عنصرًا ميمًا وجوىريًا في العممية التربوية ، اليدؼ منو مساعدة الفرد عمى فيـ     
نفسو ومعرفة قدراتو وامكانياتو وتوجيو سموكو وتجاوز المشكالت التي يعاني منيا سواء كانت شخصية اـ 

سو ومجتمعو واآلخريف . )الزيادي والخطيب، اجتماعية اـ انفعالية )نفسية( حتى يستطيع التوافؽ والتكيؼ مع نف
7110 :07 .) 

 

 النظرية المتبناة في بناء البرنامج االرشادي 
 نظرية التعمـ االجتماعي

اف التعمـ بالمالحظة اسموب عرفتو البشرية منذ القدـ ويشير القرآف الكريـ في قصة نبينا آدـ )عميو      
الذي جاء يبحث في االرض "فبعث اهلل غرابًا يبحث في االرض ليريو  السالـ( الى كيؼ تعمـ االنساف مف الغراب
 . 61كيؼ يواري سوءة اخيو". سورة المائدة اية 

ظيرت نظرية التعمـ االجتماعي عمى يد العالـ البرت باندورا وقد اطمقت العديد مف التسميات عمى ىذه      
الجتماعي وىي مف النظريات االنتقائية التوفيقية ألنيا النظرية منيا المحاكاة ، النمذجة، المالحظة ، التعمـ ا

حمقة وصؿ بيف النظريات المعرفية والنظريات السموكية فيي في تفسيرىا لعممية التعمـ تستند الى توليفة مف 
(. وقد نظر باندورا الى سموؾ الفرد 039: 0926المفاىيـ المختمفة المستمدة مف تمؾ النظريات .)ويتج ،

لمتفاعؿ المتبادؿ بيف العوامؿ المعرفية والسموكية والبيئية التي تؤثر في الفرد لمعمؿ ضمف سياؽ  بوصفو نتيجةً 
اجتماعي وثقافي وانفعالي وتأخذ نظرية المعرفة االجتماعية في االعتبار الكيفية التي يفكر بيا الفرد واثر ذلؾ 

باندورا بدراسة االنساف في تفاعمو مع ( . وقد اعتنى 012: 7100في ادائو وسموكو في البيئة.)ابو جادو،
اآلخريف واعطى اىتمامًا بالغًا لمنظرة االجتماعية وأكد اف كؿ انواع السموؾ يمكف اف يتعمميا الفرد عف طريؽ 
مالحظة سموؾ االخريف ، وتعد العمميات المعرفية مثؿ االنتباه واالدراؾ والتذكر والتخيؿ والتفكير انيا ليا القدرة 

 ر في اكتساب السموؾ. عمى التأثي
 حدد باندورا مفيوميف اساسييف ىما :    

الضبط الذاتي : ويعني قابمية الفرد في السيطرة عمى سموكياتو اذ يصبح الضبط ذاتيًا عندما يكوف  .0
لدى الفرد افكاره حوؿ السموؾ المناسب او غير المناسب ثـ يختار االفعاؿ تبعًا لذلؾ مف خالؿ 

 الؽ االحكاـ ومقارنتيا مع القواعد التي يضعيا المجتمع.المالحظة الذاتية واط
              الفعالية الذاتية : ىي معتقدات الفرد عف قدرتو عمى تنفيذ مخططاتو وانجاز اىدافو .  .7

(Moor, 1977: 2.) 
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 اما اسباب تبني نظرية باندورا في البرنامج االرشادي فيي : 
اف الكفاية المينية مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بفعالية الذات في ىذه النظرية والتي يمكف تنميتيا مف  .0

 خالؿ االساليب االرشادية والفنيات واالنشطة . 
تعد ىذه النظرية اكثر واقعية في تفسيرىا لمسموؾ وكيفية تشكيمو وتعديمو فقد افترض باندورا بأف  .7

 االجتماعية تتداخؿ بدرجة كبيرة.سموؾ الفرد والبيئة والعوامؿ 
 مفيـو الكفاية المينية 

       تعد الكفاية المينية مجموعة المميزات االيجابية التي ُتظير كفاءة الفرد في انجاز عمؿ معيف.     
(. لذا اصبح مف الضروري عمى الدوؿ السائرة في طريؽ النمو والتقدـ والتي 7: 7117)حاجي وعبد الرزاؽ،

جاىدة الى تحقيؽ مفيـو التنمية الشاممة مراجعة منظومتيا التربوية والتعميمية والتكنولوجية والسعي تسعى 
نشاء موارد بشرية سواء مف االفراد العادييف او مف ذوي االحتياجات  لتحسينيا وتطويرىا مف اجؿ اعداد وا 

ـ المكيؼ ألحتياجاتيـ وتأىيميـ حسب الخاصة وذلؾ بتحويميـ الى طاقة منتجة اذا ما توافرت لدييـ شروط التعم
قدراتيـ وميوليـ المينية ، وىذا ال يتـ اال بأعداد معمـ يمتمؾ فعاًل قدرات واتجاىات ايجابية وسموكيات تربوية 

 ( .2: 7112وتعميمية يمارسيا مع تالميذه مف ذوي االحتياجات الخاصة. )غريب،
 اما النظرية التي فسرت الكفاية المينية فيي : 

 ظرية الحاجات لماسمو ن
يعد ماسمو مف اىـ العمماء الذيف قاموا بتصنيؼ الحاجات التي تسيطر عمى الدافعية االنسانية في العمؿ      

وبيف اىميتيا فقد صنؼ الحاجات الى خمسة مستويات تتدرج بشكؿ ىرمي ، تشكؿ الحاجات الفسيولوجية قاعدة 
وحفظ نوعو وحاجات الحب واالنتماء وحاجات االمف والسالمة  اليـر التي يعد اشباعيا اساس حياة االنساف

وحاجات التقدير وحاجات تحقيؽ الذات وىي التي تشغؿ قمة اليـر وتتعمؽ حاجات تحقيؽ الذات بالحاجات 
الخاصة اتجاه الفرد في التعبير عف ذاتو وممارسة قدراتو ومواصمة تطوير شخصيتو عمى االبداع واالبتكار. 

 ( .37: 7112)غريب،
وتتمثؿ عالقة الحاجات االنسانية في الكفاية المينية باشباع تمؾ الحاجات اذ اف اشباعيا يثير الدوافع لدى الفرد 
ونحو عممو فكمما ارتقى الفرد في سمـ الترتيب اليرمي يصؿ الى حاجة تحقيؽ الذات وبالتالي تحقؽ كفايتو 

 (. Vitals, 1965: 396 المينية .)
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 الدراسات السابقة : 
 الدراسات العربية : 

 (:7112دراسة الميايرة ) .0
رمػت الدراسػػة إلػػى معرفػة أثػػر برنػػامج إرشػادّي فػػي تنميػػة مفيػـو الػػذات االجتماعيػػة لػدى الطمبػػة الموىػػوبيف       

وىػـ الػذيف ( طالبػًا وطالبػًة, 11والمتفوقيف فػي المركػز الرياديػة فػي أقمػيـ الجنػوب فػي األردف, عمػى عينػة بمغػت )
ر ألغػراض دراسػتو, قسػمت عمػى مجمػوعتيف  سجموا أقػؿ الػدرجات عمػى مقيػاس مفيػـو الػذات االجتماعيػة, المطػو 

( دقيقػة, اشػتمؿ 15( جمسػة إرشػادية, مػدة كػّؿ جمسػة )05)تجريبية وضابطة(, طبؽ الباحث برنامج تكوف مػف )
أشارت النتائج إلى فعالية البرنػامج االرشػادّي فػي البرنامج عمى أنشطة وأساليب لتنمية مفيـو الذات االجتماعية, 

رفع مستوى مفيـو الػذات االجتماعيػة لػدى أفػراد المجموعػة التجريبيػة عمػى القيػاس البعػدّي, ولػـ تختمػؼ النتػائج 
 (.019: 7112باختالؼ النوع االجتماعّي)الميايرة,

 (7106دراسة الغرابي ) .7
ة الذات ودرجة الكفاية المينية لدى المرشديف التربوييف في ىدفت الدراسة الى التعرؼ عمى درجة فاعمي    

محافظة النجؼ فضاًل عف التعرؼ عمى العالقة بيف فاعمية  الذات والكفاية المينية، وتألفت عينة الدراسة مف 
( 7113( مرشدًا ومرشدة مف محافظة النجؼ وقد تبنى الباحث مقياس فاعمية الذات الذي اعده عبيد )021)

قياس الكفاية المينية لممرشديف التربوييف، واظيرت نتائج الدراسة أف المرشديف التربوييف  يتمتعوف وبناء م
لذات والكفاية بفاعمية ذات وكفاية مينية عالية وتوجد ىناؾ عالقػة  ارتباطيػة طردية دالػة وموجبة بيف فاعمية ا

ينية لدى المرشديف التربوييف والعكس صحيح ايضًا المينية ، أي كمما زادت فاعمية الذات زادت معيػا الكفاية الم
 (.7106)الغرابي،

 

 (7101دراسة )عذيب  .6
ييدؼ البحث التعرؼ عمى أثر برنامج إرشادي في تنمية ادراؾ الذات االجتماعية لدى الطمبة المعاقيف     

اناث( في معاىد الرعاية  -حركيًا،تحدد البحث بطمبة المرحمة المتوسطة والمعاقيف حركيًا مف كال الجنسيف )ذكور 
داد. قاـ الباحث بتبني مقياس مفيوـ الذات االجتماعية التابعة لوزارة العمؿ والشؤوف االجتماعية في بغ

اسموب  –( وقاـ ببناء برنامج ارشادي نفسي وفؽ )نظرية التعمـ االجتماعي 7107االجتماعية لمباحث )ده مير 
( معاؽ 71النمذجة( لمعالـ باندورا لتنمية ادراؾ الذات االجتماعية لممعاقيف حركيًا . تألفت عينة التجربة مف )

( افراد 01( افراد يمثموف المجموعة التجريبية و)01لى مجموعتيف )تجريبية وضابطة( بواقع )ومعاقة ُقسمت ا
يمثموف المجموعة الضابطة وبعد استخداـ الوسائؿ االحصائية المالئمة، وجد اف الفرؽ داؿ احصائيًا لصالح 

ر الواضح في تنمية ادراؾ الذات المجموعة التجريبية وىذا يدؿ عمى فاعمية البرنامج االرشادي الذي كاف لو التأثي
 (. 7101لدى المعاقيف حركيًا.)عذيب، 
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 الدراسات االجنبية :  
نظرًا لصعوبة عثور الباحثة عمى دراسات أجنبية سابقة, تناولت مفيـو الكفاية المينية بصورة مباشرة ، فقد     

 اوغير مباشرة.  ارتأت ذكر الدراسات التي تناولت المتغير او مايؤدي اليو بصورة مباشرة
 Nancy & Coper (2002)دراسة نانسي وكوبر  .0

في تنمية الكفايات المينية لدى العامميف في  أثر برنامج إرشادي ىدفت الدراسة الى التعرؼ عمى      
( فرد ، وبعد اجراء المعالجات االحصائية المناسبة توصمت 51المؤسسات التربوية ، تكونت عينة البحث مف )

في تنمية الكفايات المينية لمعامميف الذيف حققوا مستويات عالية مف تمؾ  البرنامج االرشادي الدراسة إلى اثر
بدوره انعكس في مستوى شعورىـ بالرضا الوظيفي ، واف تمؾ الكفايات توزعت عمى عدة مجاالت  الكفايات والذي

وىي مجاالت )اإلدارة والتنظيـ، والتفاعؿ واالتصاؿ االجتماعي، وحجـ العالقات البينية في مجتمع المؤسسات 
  ,p.25-29 .(Nancy & Coper ,2002التربوية( .)

 

 Livneh (2004 :)دراسة  .7
استيدفت الدراسة إلى معرفة مدى فاعمية برنامج إرشاد جماعّي عمى تنمية الجوانب التربوية واالجتماعية        

والنفسية لدى المعاقيف حركيًا, وقد طبؽ الباحث البرنامج عمى مجموعة مف األفراد الذيف لدييـ حاالت إعاقة 
حسية وسمعية وبصرية, وعجز عصبّي وعضمّي، حركية واضحة متضمنًا: اضطرابات سيكوسوماتية, واضطرابات 

وقد استخدـ معيـ في البرنامج لسدِّ حاجاتيـ, والتصدي لمخاوفيـ أربعة نماذج: )تربوية, وتدعيـ اجتماعّي, 
وعالج نفسّي, وميارات اجتماعية(. وبعد استخداـ الوسائؿ االحصائية المناسبة ، أظيرت النتائج أىمية وفاعمية 

لجماعّي لدى األفراد في تنمية بعض الميارات االجتماعية لدى االفراد مف ذوي اإلعاقة الحركية برنامج اإلرشاد ا
((Livneh,2004,p:6-15. 

  Myers & Fleming (2007)مايرز وفممنؾ  .6
ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى أثر التعزيز المادي والمعنوي في الكفاية المينية لدى المدرسيف والمرشديف      

ييف العامميف في المدارس ، فتوصمت إلى أف  الكفاية المينية لممدرسيف تتأثر ايجابيًا بالتعزيز المادي التربو 
المتمثؿ بزيادة األجور، وبالحوافز ، وبالمكافآت المادية ، أما بالنسبة لممرشديف التربوييف فإنيـ كانوا حساسيف 

و المدرسوف ، وأف مستوى كفايتيـ المينية كاف يتأثر لمياراتيـ في التصدي لممشكالت التي يعاني منيا الطمبة أ
ايجابيًا بالشيادات التقديرية ، واإلشارات الرمزية ، وعبارات المديح وغيرىا مف الممارسات التي تقع في مجاؿ 

 1(Myers & Fleming, 2007, p. 27-30التعزيز المعنوي. )
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 الفصؿ الثالث : منيجية البحث واجراءاتو
 اواًل:التصميـ التجريبي :

 اعتمدت الباحثة التصميـ التجريبي ذو االختبار القبمي والبعدي لممجموعتيف التجريبية والضابطة .  
 مخطط التصميـ التجريبي ذو االختبار القبمي والبعدي لممجموعتيف التجريبية والضابطة .

 االختبار البعدي المتغير المستقؿ االختبار القبمي المجموعة

 برنامج ارشادي الكفاية المينية تجريبية
مقياس الكفاية 

 المينية

 - الكفاية المينية ضابطة
مقياس الكفاية 

 المينية
 

تألؼ مجتمع البحث الحالي مف المدارس االبتدائية التي يتواجد فييا صفوؼ خاصة ثانيًا: مجتمع البحث:  
بغداد/الكرخ االولى/ الكرخ الثانية/ الرصافة الثانية ،  لمتالميذ البطيئ التعمـ في مديريات التربية في محافظة

( معممة يتوزعف عمى 711( مدرسة يتواجد فييا )611وكاف عدد المدارس الموجودة في ىذه المديريات )
 ( يوضح ذلؾ:0مدارس المديريات المذكورة . جدوؿ )

 ( مجتمع البحث0جدوؿ )
المديرية العامة لمتربية في محافظة 

 بغداد
 عدد المعممات لمدارسعدد ا

 21 25 الكرخ االولى
 001 006 الكرخ الثانية
 51 007 الرصافة الثانية

 711 611 المجموع
  7102حصمت الباحثة عمى البيانات مف قسـ االحصاء في المديريات العامة لمتربية المذكورة اعاله لسنة-

7102  
 ثالثًا: عينة البحث: 

( معممة ثـ تـ تحديد افراد 51طبقت الباحثة مقياس الكفاية المينية عمى معممات الصفوؼ الخاصة بواقع )    
( معممة مف المواتي حصمت عمى درجة اقؿ مف المتوسط النظري لمقياس 71عينة البحث الحالي البالغ عددىـ )

وعتيف احداىما ضابطة واالخرى تجريبية الكفاية المينية ، قامت الباحثة بتوزيع عينة البحث عشوائيًا الى مجم
( معممات لكؿ مجموعة وقد اختارت مدرسة البشائر االبتدائية المختمطة الواقعة في منطقة الغدير 01بواقع )

 الرصافة الثانية قصديًا بسبب توافر المكاف المالئـ الجراء التجربة وانعقاد جمسات البرنامج االرشادي.  
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 ب تحقيؽ اىداؼ البحث الحالي اعداد ما يأتي: تطمرابعًا: اداة البحث: 
 مقياس الكفاية المينية . أ
 البرنامج االرشادي . ب

 أ.مقياس الكفاية المينية
تـ تحديد مقياس الكفاية المينية مف خالؿ اطالع الباحثة عمى االدبيات والدراسات السابقة التي ليا عالقة 

  :ت ليذا المقياس ىياليب قياسيا فقد تـ اشتقاؽ ثالثة مجاالبالكفاية المينية وتعريفاتيا والمنطمقات العممية الس
 المجاؿ االوؿ: الكفايات المينية  -
 المجاؿ الثاني: الكفايات الشخصية واالنفعالية -
 المجاؿ الثالث : الكفايات االخالقية واالجتماعية -

( فقرة لكؿ مجاؿ وقامت بتعريؼ كؿ مجاؿ ثـ 07( فقرة بواقع )63وانطالقًا مما تقدـ قامت الباحثة باعداد )
( لمعرفة مدى 0عرضت الفقرات عمى مجموعة مف الخبراء والمتخصصيف في التربية وعمـ النفس ممحؽ )

براء لالبقاء عمى الفقرات ، وقد %( فأكثر مف الخ21مالئمة الفقرات لكؿ مجاؿ ، وقد اعتمدت الباحثة موافقة )
روعي في صياغتيا اف تكوف بصيغة المتكمـ وقابمة لتفسير واحد .اما بالنسبة لعممية تصحيح المقياس وايجاد 
الدرجة الكمية الذي ُيقصد بو وضع استجابة المفحوص عمى كؿ فقرة مف فقرات المقياس ثـ جمع ىذه الدرجات 

( 0،7،6ة ، فقد تـ تصحيح استمارات المقياس عمى اساس اعطاء الدرجالت )اليجاد الدرجة الكمية لكؿ استمار 
لبدائؿ االجابات )تنطبؽ عمّي دائمًا، تنطبؽ عمّي احيانًا، ال تنطبؽ عمّي ابدًا( وتتدرج عمى التالي تعطى الدرجة 

مع درجات االستجابات ( لمبديؿ الثالث ومف ثـ يتـ ج0( لمبديؿ الثاني والدرجة )7( لمبديؿ االوؿ ، والدرجة )6)
عمى جميع الفقرات والمجموع الكمي يمثؿ درجة الكفاية المينية لممستجيب )المعممة( المراد قياس الكفاية المينية 
لديو وبعد ذلؾ جمعت الدرجات بحسب استجابة كؿ مستجيب لتكوف درجتو الكمية عمى المقياس وقد طبقت ىذه 

 . الطريقة عمى جميع استجابات عينة البحث 
 خامسًا: التطبيؽ االستطالعي لممقياس:  

( معممة مف مدارس مديرية تربية الرصافة الثانية وذلؾ لمتأكد 71طبؽ المقياس عمى عينة عشوائية بمغت )    
مف مدى وضوح فقرات المقياس وتعميماتو وبدائمو مف قبؿ عينة البحث فضاًل عف معرفة الوقت المستغرؽ 

و كانت واضحة الفراد العينة ، اما لألجابة عف فقرات المقياس ، وقد اتضح لمباحثة اف فقرات المقياس وتعميمات
 ( دقيقة . 02.5( دقيقة وبمتوسط مقداره )71-05الوقت المستغرؽ لالجابة عف فقرات المقياس تراوحت بيف )
 سادسًا: االجراءات االحصائية لتحميؿ فقرات المقياس 
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لحساب القوة التمييزية تعد عممية التحميؿ االحصائي لفقرات المقياس مف الخطوات االساسية لبنائو ،  و     
( معممة مف مدارس الكرخ االولى والثانية 711لفقرات المقياس تـ تطبيؽ المقياس عمى عينة مكونة مف )

 والرصافة الثانية ، تـ اختيارىف بالطريقة الطبقية العشوائية ، وحسبت القوة التمييزية بطريقتيف ىما : 
قرات مقياس الكفاية المينية ، قامت الباحثة بترتيب درجات طريقة المجموعتيف المتطرفتيف: بيدؼ تحميؿ فأ.

( معممة تنازليًا مف اعمى درجة الى اوطأ درجة ، ثـ اختيرت 711عينة التحميؿ االحصائي والبالغ عدد افرادىا )
% مف االستمارات التي حصمت عمى اوطأ الدرجات 72% مف االستمارات التي حصمت عمى اعمى الدرجات و 72

رض الحصوؿ عمى مجموعتيف تتميزاف بأكبر حجـ واقصى تبايف ممكف بينيما ويقترب توزيعيا مف وذلؾ لغ
 ( Stanley&Hopkins,1972:268التوزيع الطبيعي  )

( استمارة تمثؿ المجموعة العميا 51% تكوف )72( استمارة فأف نسبة 711وبما اف مجموع عينة التحميؿ بمغ )
( 012الدنيا وعميو فاف عدد االستمارات التي خضعت لمتحميؿ االحصائي ىو )( استمارة تمثؿ المجموعة 51و)

استمارة وعند تطبيؽ االختبار التائي لعينتيف مستقمتيف الختبار داللة الفروؽ بيف المجموعة العميا والمجموعة 
والمجموعة الدنيا عند الدنيا لكؿ فقرة مف الفقرات ، أظير التحميؿ اف الفقرات جميعيا تميز بيف المجموعة العميا 

 (.7( جدوؿ )1.15مستوى داللة )
( المتوسطات واالنحرافات والقيـ التائية المحسوبة لفقرات مقياس الكفاية المينية   باستخداـ 7جدوؿ )

 المجموعتيف المتطرفتيف

 ت
 المجموعة الدنيا المجموعة العميا

القيمة التائية 
الوسط  المحسوبة

 الحسابي
 االنحراؼ المعياري الوسط الحسابي المعيارياالنحراؼ 

0.  0.236 1.625 0.301 1.352 6.751 
7.  0.391 1.125 0.126 1.255 7.699 
6.  0.915 1.719 0.317 1.520 6.966 
1.  0.321 1.132 0.022 1.292 5.677 
5.  0.21 1.562 0.563 1.273 7.262 
3.  0.252 1.522 0.126 1.239 7.222 
2.  0.212 1.515 0.515 1.392 7.335 
2.  0.370 1.523 0.157 1.290 5.909 
9.  0.212 1.515 0.160 1.337 6.523 
01.  0.217 1.691 0.170 1.330 5.672 



6069  جملة البحوث الرتبوية والنفسية             (  62اجمللد ) (    26العدد ) 
 

 

335 

 

00.  0.270 1.625 0.326 1.590 7.165 
07.  0.391 1.137 0.717 1.269 5.153 
06.  0.360 1.573 0.711 1.296 1.103 
01.  0.291 1.610 0.117 1.295 5.199 
05.  0.360 1.513 0.701 1.263 1.013 
03.  0.311 1.556 0.726 1.213 6.515 
02.  0.211 1.117 0.063 1.221 2.631 
02.  0.721 1.262 0.157 1.203 7.119 
09.  0.370 1.519 0.121 1.391 3.122 
71.  0.200 1.123 0.005 1.210 3.361 
70.  0.201 1.171 0.052 1.251 3.320 
77.  0.126 1.577 0.073 1.217 6.563 
76.  0.721 1.262 0.157 1.203 7.119 
71.  0.195 1.517 0.111 1.713 2.265 
75.  0.313 1.121 0.619 1.131 5.651 
73.  0.105 1.195 0.165 1.025 2.350 
72.  0.663 1.121 0.111 1.713 5.992 
72.  0.257 1.166 0.621 1.122 3.151 
79.  0.629 1.129 0.121 1.752 3.071 
61.  0.721 1.112 0.102 1.067 5.262 
60.  0.651 1.121 0.192 1.792 1.272 
67.  0.619 1.131 0.173 1.030 3.077 
66.  0.222 1.101 637 1.127 2.077 
61.  0.602 1.132 0.165 1.025 5.929 
65.  0.512 1.199 0.762 1.172 5.117 
63.  0.091 1.692 0.173 1.030 1.031 

 ( 013( ودرجة حرية )1.15( عند مستوى داللة )0.93القيمة التائية الجدولية ىي) 
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الفقرة بالمجموع الكمي : وفقًا لما اشار اليو "ستانمي وىوبكنز" بأف الفقرات التي يكوف عالقة درجة  . أ
معامؿ ارتباطيا بالدرجة الكمية لممقياس دالة احصائيًا تبقى ، اذ تحقؽ ليا قوة تمييزية عالية ، اما 

ؼ النيا في ىذه الفقرات التي يكوف معامؿ ارتباطيا بالدرجة الكمية غير ذي داللة احصائية فأنيا تحذ
(. وقد Stanley&Hopkins,1972:268الحالة ال تقيس الظاىرة التي يقيسيا المقياس بأكممو. )

استعمؿ معامؿ ارتباط بيرسوف الستخراج العالقة االرتباطية بيف درجة كؿ فقرة مف فقرات المقياس 
 (. 6احصائيًا.جدوؿ ) ( استمارة ، وقد كانت جميع معامالت االرتباط دالة711والدرجة الكمية لػ )

 ( معامالت االرتباط بيف درجة كؿ فقرة مف الفقرات والدرجة الكمية لمقياس الكفاية المينية6جدوؿ )
رقـ 
 الفقرة

معامؿ 
 االرتباط

رقـ 
 الفقرة

معامؿ 
 االرتباط

رقـ 
 الفقرة

معامؿ 
 االرتباط

رقـ 
 الفقرة

معامؿ 
 االرتباط

0 1.79 01 1.16 09 1.17 72 1.10 
7 1.62 00 1.70 71 1.61 79 1.62 
6 1.75 07 1.75 70 1.61 61 1.77 
1 1.69 06 1.11 77 1.69 60 1.61 
5 1.61 01 1.61 76 1.65 67 1.10 
3 1.16 05 1.69 71 1.63 66 1.12 
2 1.69 03 1.12 75 1.19 61 1.60 
2 1.12 02 1.62 73 1.11 65 1.11 
9 1.62 02 1.67 72 1.11 63 1.16 

 الخصائص السايكومترية لممقياس        
  : صدؽ المقياس 

يعد الصدؽ مف الخصائص الميمة االساسية التي يجب توافره عند بناء المقياس واالختبار الصادؽ ىو      
 (.Anastasi,1988: 139االختبار القادر عمى قياس السمة او الظاىرة التي وضع مف اجميا. )

 وقد تـ استخراج صدؽ مقياس الكفاية المينية مف خالؿ:      
الصدؽ الظاىري : وقد تحقؽ ىذا النوع مف الصدؽ في مقياس الكفاية المينية بعرض فقراتو عمى  . أ

مجموعة مف الخبراء واالخذ بتوجيياتيـ وآرائيـ بشأف صالحية فقرات المقياس ومالئمتيا لمجتمع 
 الدراسة 

د مف اىـ انواع الصدؽ ويتحقؽ مف خالؿ التحقؽ تجريبيًا مف االفتراضات مؤشر صدؽ البناء: يع . ب
النظرية ، وقد تحقؽ ذلؾ لممقياس مف خالؿ االتساؽ الداخمي لممقياس اذ يعد االتساؽ الداخمي لممقياس احد 
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ؿ ايجاد مؤشرات صدؽ البناء ، ويتحقؽ مف خالؿ حساب معامالت االرتباط البينية لفقرات االختبار ، او مف خال 
( ، وقد تبيف اف جميع 733: 0926عالقة درجة كؿ فقرة مف فقرات المقياس بالمجموع الكمي. )عبد الرحمف،

( كما 0.93( وكانت القيمة الجدولية )092( وبدرجة حرية )1.15معامالت االرتباط دالة احصائيًا عند مستوى )
 (.6في جدوؿ)

 عالمة الحقيقية لمفرد عمى السمة التي يقيسيا االختبار، : ويعرؼ الثبات بأنو الدقة في تقدير الالثبات
 ومف شروط المقياس الجيد اتصافو بثبات عاؿ.  وقد تـ مؤشرات ثبات االختبار بطريقتيف ىما: 

طريقة الفاكرونباخ: تـ استخراج معامؿ التجانس الداخمي باستعماؿ معادلة الفا، اذ اف معامؿ االتساؽ  . أ
(. والستخراج Anastasi,1988: 103)ًا جيدًا لمثبات في اكثر المواقؼيعطينا تقدير المستخرج بيذه الطريقة 

( استمارة بشكؿ عشوائي مف استمارات عينة التحميؿ االحصائي ، ثـ 011الثبات بيذه الطريقة تـ سحب )
امؿ االرتباط ( وقد ظير اف قيمة مع1.20استعممت معادلة الفا كرونباخ وقد بمغ معامؿ الثبات لممقياس الحالي )

 بو اعتمادًا عمى المعيار المطمؽ دااًل احصائيًا وىو معامؿ ارتباط يمكف الركوف ال
طريقة اعادة االختبار: ويعني مدى االتساؽ بيف البيانات التي تجمع عف طريؽ اعادة تطبيؽ المقياس  . ب

د قامت الباحثة ( . وقGay,1990: 34نفسو عمى االفراد انفسيـ او الظواىر وتحت ظروؼ متشابية . )
( معممة تـ اختيارىف بصورة عشوائية مف مدارس 51بتطبيؽ مقياس الكفاية المينية عمى عينة قواميا )

الرصافة الثانية ، ثـ اعيد تطبيؽ المقياس عمى العينة ذاتيا بعد مرور اسبوعيف . وبعد استعماؿ معامؿ ارتباط 
( وىو معامؿ ارتباط داؿ احصائيًا 1.21عامؿ االرتباط )بيرسوف بيف درجات التطبيقيف االوؿ والثاني ، بمغ م

 ويمكف الركوف اليو اعتمادًا عمى المعيار المطمؽ. 
: تـ التحقؽ مف الخصائص السيكومترية لممقياس المتمثمة بالصدؽ والثبات الصيغة النيائية لممقياس 

 ( بدائؿ 6قرة ، واماـ كؿ فقرة )( ف63لممقياس الحالي ، وقد اصبح المقياس بصيغتو النيائية مكونًا مف )
( وتبمغ اعمى درجة 0،7،6)تنطبؽ عمّي دائمًا ، تنطبؽ عمّي احيانًا ، ال تنطبؽ عمّي ( ونأخذ عند التصحيح )

عند االنتياء مف اعداد ( درجة 27( وبمتوسط فرضي قدره )63( واقؿ درجة لممقياس )012لممقياس )
 (. 7ممحؽ ). المقياس

 تكافؤ المجموعتيف 
      ينبغي عمى الباحث تكويف مجموعات متكافئة فيما يتعمؽ بالمتغيرات ذات العالقة بالمتغير المستقؿ.    

 ( ، وليذا فقد تـ مكافئة افراد المجموعتيف في المتغيرات اآلتية: 692: 0925)فاف داليف ،
 درجات افراد المجموعتيف في االختبار القبمي عمى المقياس -0

مجموعتيف التجريبية والضابطة في مقياس الكفاية المينية قبؿ تطبيؽ البرنامج االرشادي تـ لمتحقؽ مف تكافؤ ال
( وىي 13.5استعماؿ اختبار )ماف وتني( لمعينات متوسطة الحجـ ، وقد تبيف اف القيمة المحسوبة تساوي )



6069  جملة البحوث الرتبوية والنفسية             (  62اجمللد ) (    26العدد ) 
 

 

338 

 

وىذا يعني عدـ وجود ( 1.15( عند مستوى داللة )76غير دالة ألنيا اكبر مف القيمة الجدولية التي تساوي )
 (1فروؽ بيف المجموعتيف في ىذا المتغير ، مما يدؿ اف المجموعتيف متكافئتاف .جدوؿ )

 

 ( تكافؤ االختبار القبمي لمقياس الكفاية المينية ألفراد المجموعتيف التجريبية والضابطة1جدوؿ )

 العدد ةالمجموع
الوسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

مجموع 
 الرتب

متوسط 
 الرتب

مستوى  قيمة ماف وتني
 الجدولية المحسوبة (1.15الداللة)

 5.112 59.71 01 التجريبية
012.5

1 
01.25 

 غير دالة 76 13.5
010.5 3.012 52.21 01 الضابطة

1 
01.05 

.التحصيؿ الدراسي لممعممات : لبياف داللة الفرؽ بيف المجموعتيف التجريبية والضابطة في ىذا المتغير 7
سميرنوؼ( لمعرفة داللة الفرؽ ، فقد كانت القيمة المحسوبة  -استخدمت الباحثة اختبار )كولموجروؼ 

( وىي غير دالة 7)( ودرجة حرية 1.15( عند مستوى داللة )0.63( وىي اقؿ مف الجدولية )1.771)
 ( 5احصائيًا مما يؤكد تكافؤ المجموعتيف . جدوؿ )

 

 

 ( التكافؤ في متغير التحصيؿ الدراسي ألفراد المجموعتيف5جدوؿ )

 العدد المجموعة
مستوى الداللة  سمير نوؼ kقيمة  التحصيؿ الدراسي لممعممات

 الجدولية المحسوبة ماجستير بكالوريوس معيد عداديةا 1.15
 0 6 5 0 01 التجريبية

 غير داؿ 0.63 1.771
 1 3 1 1 01 الضابطة

.سنوات الخدمة : لمتحقؽ مف تكافؤ المجموعتيف التجريبية والضابطة في سنوات الخدمة ، تـ استعماؿ اختبار 6
اكبر مف ( وىي غير دالة ألنيا 79.5)ماف وتني( لمعينات المتوسطة الحجـ ، وقد تبيف اف القيمة المحسوبة )

( وبذلؾ لـ يظير فرؽ داؿ 7( ودرجة حرية )1.15( عند مستوى داللة )76القيمة الجدولية التي تساوي )
 (3احصائيًا بيف المجموعتيف في ىذا المتغير ، مما يدؿ اف المجموعتيف متكافئتاف. جدوؿ )

 ( تكافؤ سنوات الخدمة ألفراد المجموعتيف التجريبية والضابطة3جدوؿ )

 العدد المجموعة
الوسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

مجموع 
 الرتب

متوسط 
 الرتب

مستوى  قيمة ماف وتني
الداللة 
1.15 

 الجدولية المحسوبة

 2.15 21.51 7.75 3.91 01 التجريبية
 غير داؿ 76 79.5

 07.55 75.51 7.159 2.11 01 الضابطة
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التجريبية والضابطة في العمر الزمني بالشيور، تـ استعماؿ .العمر الزمني: لمتحقؽ مف تكافؤ المجموعتيف 1
( وىي غير دالة ألنيا اكبر 73اختبار)ماف وتني( لمعينات المتوسطة الحجـ ، وقد تبيف اف القيمة المحسوبة )

( وبذلؾ لـ يظير فرؽ داؿ 7( ودرجة حرية )1.15( عند مستوى داللة )76مف القيمة الجدولية التي تساوي )
 (2بيف المجموعتيف في ىذا المتغير ، مما يدؿ اف المجموعتيف متكافئتاف. جدوؿ ) احصائياً 

 ( تكافؤ العمر الزمني ألفراد المجموعتيف التجريبية والضابطة2جدوؿ )

 العدد المجموعة
الوسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

مجموع 
 الرتب

متوسط 
 الرتب

مستوى  قيمة ماف وتني
الداللة 
1.15 

 الجدولية المحسوبة

 01 التجريبية
630.3

1 
61.262 20 2.01 

 غير داؿ 76 73
 01 الضابطة

696.7
1 

66.227 079 07.91 

  : البرنامج االرشادي 
اف البرنامج االرشادي ىو برنامج منظـ ومخطط لو يقدـ عمى اسس عممية لبموغ ىدؼ معيف ، ودور     

البرنامج ىو تنظيـ العالقة بيف اىداؼ الخطة ومشروعاتيا وتنفيذىا توظؼ فييا العديد مف االساليب والفنيات 
في حياتو الشخصية والمينية والتي كأستراتيجيات تسيـ في حؿ المشكالت ومواجية العقبات التي تعترض الفرد 

 ( . 61: 7117يتـ تحقيقيا عف طريؽ الجمسات االرشادية .)االميري،
 اجراءات بناء البرنامج االرشادي :

لغرض تحقيؽ اىداؼ البحث الحالي في بناء البرنامج االرشادي الذي ييدؼ الى تنمية الكفايات المينية      
الباحثة نظرية التعمـ االجتماعي لمعالـ بندورا باالعتماد عمى مفيـو الفعالية لمعممات الصفوؼ الخاصة تبنت 

 الذاتية وفنياتيا .
حرصت الباحثة عمى مراعاة بعض االمور الميمة التي اعتمدت عمييا في بناء البرنامج االرشادي لتساعدىا 

 عمى نجاحيا وتحقيؽ اىدافيا منيا: 
وقائع الجمسات تبعًا لمتطمبات الموقؼ الذي تفرضو كؿ جمسة مع  مرونة البرنامج االرشادي اذ تـ تصميـ .0

 االلتزاـ بالنقاط الميمة لمبرنامج. 
 يشمؿ البرنامج امثمة وانشطة متنوعة  .7
اعتمدت الباحثة في البحث الحالي عمى االنموذج القائـ عمى )التخطيط والبرمجة والميزانية( ويعد ىذا  .6

فعالة في التخطيط ، اذ يسعى لموصوؿ الى اقصى حد ممكف مف الفعالية االنموذج احد االساليب االدارية ال
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والفائدة وباقؿ التكاليؼ ، بمعنى اف التخطيط صفة اساسية مف صفات البرنامج التدريبي المنظـ ، ويقوـ 
 ذلؾ التخطيط عمى عدة خطوات اساسية ىي: 

. تحديد النشاطات 1. تحديد االىداؼ المراد تحقيقيا مف البرنامج 6. اختيار االولويات 7تحديد االحتياجات  .0
 ( . 717: 0925. تقويـ النتائج. )الدوسري، 5والفعاليات وتنفيذىا 

مى تنمية وقد قامت الباحثة باالطالع عمى االدبيات والدراسات السابقة لموصوؿ الى برنامج متكامؿ يكوف قادرًا ع
 الكفاية المينية لممعممات . 

: تـ الكشؼ عف الحاجات االرشادية لممعممات مف خالؿ اعتماد نتائج تطبيؽ االختبار تحديد االحتياجات .0
القبمي عمى مقياس الكفاية المينية الُمعد ألغراض البحث كمؤشر لتحديد حاجات المعممات مف خالؿ 

لفقرات تنازليًا مف اعمى وسط الستخراج متوسطاتيا وانحرافاتيا اجاباتيف عف المقياس ، اذ يكوف ترتيب ا
 المعيارية مف اجؿ تحديد حاجات المعممات لتنمية الكفاية المينية .

وقد تـ حساب الوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري لكؿ فقرة مف فقرات مقياس الكفاية المينية وعميو كؿ فقرة 
( فقرة داخمة في البرنامج 71ؿ في البرنامج االرشادي وىناؾ )( تدخ7تحصؿ عمى متوسط حسابي اقؿ مف )

( فأكثر استبعدت مف جمسات البرنامج وعميو ىناؾ 7االرشادي ، اما الفقرات التي حصمت عمى متوسط حسابي )
 ( فقرة استبعدت مف جمسات البرنامج. 07)

 تحديد االولويات :  .7
لجمسات اعتمدت الباحثة في ذلؾ عمى آراء الخبراء لغرض اختيار االولويات وترتيب موضوعات وعناويف ا

 والمختصيف في العموـ التربوية والنفسية واالرشاد التربوي في ترتيب الجمسات . 
: قامت الباحثة بتحديد االىداؼ العامة واالىداؼ السموكية لمبرنامج ويقصد باالىداؼ تحديد االىداؼ .6

النيائية لمجمؿ العممية التعميمية. اما االىداؼ السموكية العامة ىي : االىداؼ التي تعني بوصؼ النتائج 
ويقصد بيا ىي تمؾ االنماط السموكية التي تشتؽ مف االىداؼ العامة وتكوف قابمة لمقياس. 

(. ليذا فقد حددت الباحثة اىدافًا سموكية فرعية استنادًا الى نظرية التعمـ االجتماعي 5: 0996)نشواتي،
نظرية البرت باندورا ولتحقيؽ ذلؾ تـ تحديد االىداؼ لكؿ جمسة ارشادية تنسجـ مع  )الفعالية الذاتية( وفؽ

 موضوع الجمسة مع تحديد الفنيات المستعممة في البرنامج االرشادي.
: راعت الباحثة اختيار النشاطات ذات العالقة بالنظرية المتبناة واالساليب المستعممة التي تحديد االنشطة .1

رشادي واىدافو الموضوعية اذ حددت اثنا عشر جمسة بواقع جمستيف في االسبوع كما تتالءـ والبرنامج اال 
 ( دقيقة. 31-15اف الزمف المستغرؽ في عقد الجمسات )
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: يكمف اليدؼ االساس مف تقويـ البرنامج في االصالح والتصحيح والتعديؿ وتالفي اوجو النقص التقويـ .5
كاف البرنامج قد استطاع اف يحقؽ االىداؼ المنصوص  في الوسائؿ وطرائؽ تنفيذىا ومعرفة فيما لو

 (. 775: 7115عمييا.)زىراف،
 وقد اعتمدت الباحثة في تقويميا لمبرنامج االرشادي في ىذا البحث الحالي عمى ثالثة انواع مف التقويـ .   
التقويـ التمييدي: ويتمثؿ باالجراءات التي تمت قبؿ تطبيؽ البرنامج وىي ما تمثؿ بالصدؽ الظاىري لو ،  . أ

اذ تـ عرض البرنامج بصورتو االولية عمى مجموعة مف الخبراء والمختصيف في مجاؿ االرشاد النفسي 
 النظري . لمحكـ عمى صالحية الجمسات وعناوينيا والنشاطات وعف مدى اتساقيا مع اطارىا 

التقويـ البنائي: ىو تقويـ متتابع ومستمر مع استمرار تنفيذ كؿ جمسة ، اذ يتـ في نياية كؿ جمسة وذلؾ  . ب
 بطرح االسئمة عمى افراد المجموعة ومناقشة ما دار في الجمسة االرشادية واالستماع الى آرائيـ حوليا. 

افراد المجموعة التجريبية بعد تطبيؽ مقياس التقويـ النيائي: ويتمثؿ بتحديد مدى التغيير الحاصؿ لدى  . ت
 الكفاية المينية بعد االنتياء مف تطبيؽ البرنامج االرشادي. 

 : تـ تطبيؽ البرنامج االرشادي عمى افراد المجموعة التجريبية عمى وفؽ الخطوات اآلتية : تطبيؽ البرنامج
( 07البرنامج االرشادي والذي تضمف )موعدًا لمبدء في تطبيؽ  02/7/7102ُحدد يـو االحد الموفؽ  .0

 جمسة بواقع جمستيف في االسبوع .
 موعدًا ألنتياء البرنامج االرشادي  75/6/7102ُحدد يـو االحد الموافؽ  .7
 79/1/7102ُحدد موعد تطبيؽ االختبار البعدي لمقياس الكفاية المينية يوـ الخميس الموافؽ   .6

 لممجموعتيف التجريبية والضابطة .
النيائي لمقياس الكفاية المينية )االختبار البعدي( بعد االنتياء مف تطبيؽ جمسات البرنامج عمى افراد  التطبيؽ

( جمسة ارشادية تـ تطبيؽ مقياس الكفاية المينية عمى افراد المجموعتيف 07المجموعة التجريبية والبالغة )
 . 79/1/7102التجريبية والضابطة يـو االحد الموافؽ 

ائؿ االحصائية: استخدمت الباحثة الوسائؿ االحصائية اآلتية :االختبار التائي لعينتيف مستقمتيف ، سابعًا: الوس
سميرنوف وتـ استخداـ -معامؿ ارتباط بيرسوف ، معادلة الفا كرونباخ، اختبار ماف وتني ، اختبار كولموجروؼ

 .  spssالحقيبة االحصائية 
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 ومناقشتيا.الفصؿ الرابع عرض نتائج البحث 
تحقيقًا ليدؼ البحث )التعرؼ عمى اثر البرنامج االرشادي في تنمية الكفاية المينية لمعممات الصفوؼ    

 الخاصة( . تـ مف خالؿ التحقؽ مف الفرضية الصفرية اآلتية: 
 ىمال توجد فروؽ ذات داللة احصائية بيف متوسط رتب المجموعة التجريبية ومتوسط رتب المجموعة الضابطة ع

 مقياس الكفاية المينية بيف االختباريف القبمي والبعدي. 
لمتحقؽ مف صحة الفرضية تـ استعماؿ اختبار )ماف وتني( واظيرت النتائج اف الوسط الحسابي الفراد المجموعة 

( في حيف بمغ 055( وبمغ مجموع الرتب )5.133( في حيف بمغ االنحراؼ المعياري )91.01التجريبية )
( واالنحراؼ المعياري 52.91( ، وبمغ الوسط الحسابي الفراد المجموعة الضابطة )05.51) متوسط الرتب

وتني( المحسوبة  -( ، وبمغت قيمة )ماف 5.51( بينما بمغ متوسط الرتب )55( ومجموع الرتب )5.956)
فأف ىذا يدؿ ( وبما اف القيمة المحسوبة اصغر مف القيمة الجدولية 76)صفر( ، وقيمة ماف وتني الجدولية )

عمى وجود فروؽ ذات داللة احصائية ولصالح المجموعة التجريبية وبذلؾ ترفض الفرضية الصفرية وتقبؿ 
 ( 2الفرضية البديمة . جدوؿ )

( نتائج اختبار )ماف وتني( لممجموعتيف التجريبية والضابطة عمى مقياس الكفاية المينية في االختبار 2جدوؿ )
 البعدي

 العدد لمجموعةا المتغير
الوسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

مجموع 
 الرتب

متوسط 
 الرتب

مستوى  قيمة ماف وتني
 الجدولية لمحسوبةا الداللة

االختبار 
 البعدي

 05.51 055 5.133 91.01 01 التجريبية
 76 صفر

دالة 
لصالح 
 التجريبية

 5.51 55 5.956 52.91 01 الضابطة

 

( التي 7101( ودراسة عذيب )7112ودراسة الميايرة ) Livneh ((2004وقد اتفقت ىذه النتائج مع دراسة 
اظيرت اثر البرامج المتبعة في تنمية الكفاية المينية والتي اشارت الى فعالية البرنامج االرشادي في تنمية 
الكفاية المينية كما تساعد البرامج االرشادية في رفع مستوى اداء معممات التربية الخاصة بوصفيـ افرادًا 

لى مجتمع ممتـز بالمبادئ والقيـ واآلداب االخالقية والمينية ، فضاًل اف التنوع في الجمسات واالساليب ينتموف ا
المستمدة مف نظرية باندورا في التعمـ االجتماعي واالنشطة المقدمة مف واقعيـ وبيئتيـ العممية ومشاركتيـ  

ناخ نفسي آمف وحر ومشجع لمتعمـ واكتساب الفعالة والسماح ليـ بابداء آرائيـ ومقترحاتيـ ساعد عمى خمؽ م
خبرات متنوعة ومنظمة تسعى الى اجراء تغيير ايجابي مقصود في سموؾ المشاركيف ومف ثـ اصبح لدييـ ما 

 يسمى )بقاء اثر التعمـ طويؿ االمد( . 
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حقيؽ ذاتو كما اف البرامج االرشادية تسعى الى تحقيؽ االمف والطمأنينة لدى الفرد االمر الذي يمكنو مف ت
وتطويرىا وافساح المجاؿ امامو لالبداع والتفوؽ واالنجاز واالنتاجية وىذا ما يتفؽ مع نظرية اشباع الحاجات 

 (  . 05: 7112لماسمو)العزة وعبد اليادي،
 االستنتاجات: 

 تبار .تفوؽ افراد المجموعة التجريبية عمى افراد المجموعة الضابطة بعد تطبيؽ البرنامج االرشادي في االخ .0
إف تفاعؿ افراد المجموعة االرشادية مع انشطة البرنامج وفنياتو كاف ليا األثر في تنمية الكفاية المينية  .7

 لدييـ.
 : في ضوء نتائج البحث توصي الباحثة بما يأتي :التوصيات 

 تفعيؿ دور االرشاد النفسي والتربوي والميني في المدارس . .0
حث معممات التربية الخاصة عمى استخداـ طرائؽ التدريس الحديثة واالساليب المشوقة الفعالة عند   .7

 التعامؿ مع التالميذ . 
 مكافأة المعممات المواتي يتمتعف بأداء افضؿ وكفاية مينية عالية. .6

 المقترحات  :
اجراء دراسة مماثمة تتناوؿ عالقة الكفاية المينية بمتغيرات نفسية اخرى مثؿ )الرضا الوظيفي ، االلتزاـ  .0

 الميني ، الوعي بالذات( . 
اجراء دراسة مماثمة لمتعرؼ عمى اثر البرامج االرشادية عمى عينات اخرى مثؿ موظفي الدولة او اساتذة  .7

 الجامعة . 
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 المصادر العربية : 
 ، دار الفكر العربي، مصر.األشراؼ المدرسي(: 0999أحمد، أحػد ابراىػػيـ ) .0
, دار المسيرة لمنشر 6(: عمـ النفس التطوري الطفولة والمراىقة, ط7100ابو جادو, صالح محمد ) .7

 والتوزيع, عماف, االردف.
مواجية الضغوط النفسية لدى طمبة (: فعالية برنامج إرشادي في 7117األميري، أحمد محمد ناجي) .6

 المرحمة الثانوية، أطروحة دكتوراه غير منشورة كمية التربية الجامعة المستنصرية .
(، الدور المستقبمي لكمية التربية في تدريب معمـ الصؼ الخاص ، دار 7116االمير ، احمد عمي ) .1

 ػ الدوحة ، قطر. 0العمـو لمنشر ،ط
، اثر االرشاد التربوي في تعديؿ مفيوـ الذات لدى تالميذ صفوؼ ( 0999االميري ، سناء كاظـ ) .5

التربية الخاصة في المرحمة االبتدائية بمحافظة البصرة ، جامعة البصرة ، كمية التربية، رسالة 
 ماجستيرغيرمنشورة.

،  0( ، آراء في التربية والتعميـ ، دار المسيرة لمنشر والتوزيع ، ط7112البيادلي ، محمد عباس) .3
 االردف . 

(، الكفاءات العرضية االفقية دليؿ مرجعي، المركز الوطني 7117حاجي ، فريد وعبد الرزاؽ أوبدر) .2
 (، الجزائر .02لمتوثيؽ التربوي، وزارة التربية الوطنية الجزائرية ، العدد )

 .، القاىرة  0( ، حاجات الطفؿ بطئ التعمـ ، دار النيضة العربية ، ط7116حسيف ، حسف ، حسيف) .2
االتجاىات العممية في تخطيط برامج التوجيو واإلرشاد، مجمة رسالة  (:0925الدوسري، صالح جاسـ ) .9

 ، الرياض.05مكتبة الممؾ عبد العزيز الحربية، العدد  الخميج العربي،
 ،عالـ الكتب. 1( ، التوجيو واالرشاد النفسي ، ط7115زىراف، حامد عبد السالـ ) .01
( : مبادئ التوجيو واإلرشاد النفسي، 7110ب، ىاشـ إبراىيـ )الزيادي، احمد محمد  والخطي .00

 المكتبة التربوية، الدار العممية الدولية لمنشر والتوزيع، عماف، األردف.
( ، بناء مقرر في تكنولوجيا تعميـ الفئات الخاصة ، جامعة 7113سميماف ، صبحي احمد محمد ) .07

 رة.االزىر ، كمية التربية ، رسالة دكتوراه غير منشو 
 (: مبادئ القياس والتقويـ في التربية ، دار الفكر ، عماف .0929سمارة ، عزيز) .06
(: الشخصية اليقظة وعالقتيا بالكفاية المينية لدى اإلعالمييف 7100السراي، زمف ىاشـ كشيش ) .01

 )رسالة ماجستير غير منشورة(، كمية اآلداب، جامعة بغػػداد.
إرشادي مقترح لمنزالء في مدرسة القباف، المؤتمر التربوي (، برنامج 7111شعباف، نادية مصطفى ) .05

 مركز البحوث التربوية والنفسية، جامعة بغداد. الثاني،
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(، فنيات واساليب العممية االرشادية، دار المناىج لمنشر، 7101صالح، عبد الرحمف اسماعيؿ ) .03
 عماف.

 لمطباعة والنشر ، عماف ، االردف  ( ، التعميـ المبرمج ، دار الفكر7117عبد اهلل ، احمد معايطة ) .02
 ( ، القياس النفسي، مكتبة الفالح ، الكويت.0926عبد الرحمف، سعد) .02
،  0( ، مبادئ التوجيو واالرشاد النفسي  ، ط7112العزة ، سعيد حسني وعبد اليادي جودت ) .09

 االصدار الثالث ، دار الثقافة لمنشر والتوزيع ، عماف ، االردف.
( ، اثر برنامج ارشادي في تنمية ادراؾ الذاات االجتماعية لدى المعاقيف حركيًا 7101، حيدر حبيب )عذيب  .71

 ، رسالة ماجستير غير منشورة مقدمة الى مجمس كمية التربية ابف رشد ، قسـ العموـ النفسية ، جامعة بغداد . 
المينية لدى المرشديف التربوييف في  (، فاعمية الذات وعالقتيا بالكفاية7106الغرابي، عالء عبد الزىرة ) .70

 ،)رسالة ماجستير غير منشورة( كمية التربية/ابف شد،جامعة بغداد.محافظة النجؼ األشرؼ
، دار الشروؽ لمنشر 7، طبرنامج ارشاد نفسي انموذج في التربية الخاصة(، 7101الغرير، احمد نائؿ ) .77

 والتوزيع، عماف.
كفايات عند معممي التربية الخاصة ، الممتقى الدولي الخامس حوؿ (، مقاربة ال7112غريب، عبد الكريـ ) .76

 ، جامعة فرحات ، الجزائر.7112أيموؿ  76معممي ذوي االحتياجات الخاصة ، 
، القاىرة ،  6( ، مناىج البحث في التربية وعمـ النفس ، ترجمة محمد نوفؿ وآخروف ، ط0925فاف داليف) .71

 مكتبة االنجمو .
 ، االردف .  0( ، كفايات التدريس ، دار الشروؽ لمنشر والتوزيع ، ط7112حسف كاظـ)الفتالوي ، سييمة م .75
 ( ، اتجاىات معاصرة في اعداد المعمميف ،مطبعة وزارة التربية ، بغداد 0991مبارؾ ، بديع محمود) .73
دريس، ثابت عبد الرحمف  .72  دار النيضة لمطباعة السموؾ التنظيمي،(: 7117)مرسي، جماؿ الديف محمد وا 

 والنشر. 
( ، أثر برنامج إرشادي جمعي في تنمية مفيوـ الذات االجتماعية لدى 7112الميايرة, سميماف عبد الرخمف) .72

الطالب الموىوبيف والمتفوقيف في المراكز الريادية فػي اقمػيـ الجنػوب فػي االردف, عمػادة الدراسػات العميػا, جامعػة 
 مؤتة, رسالة ماجستير غير منشورة.

 ، عماف ، مؤسسة الرسالة لمطباعة والنشر 0( ، عمـ النفس التربوي ، ط0996حميد)نشواتي ، عبد ال .79
( ، مديرية التربية الخاصة ، ورقة عمؿ المجنة الوطنية لمتربية الخاصة ، بغداد ، 0923وزارة التربية ) .61

 العراؽ . 
ىيؿ لمنشر (: مقدمة في عمـ نفس، ترجمة عادؿ عز الديف واخروف، دار ماكجرو 0926ويتج ، ارنوؼ) .60

 ،القاىرة، مصر.
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