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جمةل جامعة كويه للعلوم الانسانية والاجامتعية

كفاءات التواصل اللفظي و غري اللفظي دلى معلامت رايض
الطفال حبسب بعض املتغريات
جبار امحد

عبدالرمحن1

 1قسم عمل النفس الرتبوي ،لكية الرتبية ،جامعة كويه،اقلمي كردس تان ،العراق
______________________________________________________________________________________

املس تخلص
هدف هذا البحث اىل معرفة مس توى كفاءات التواصل دلى معلامت رايض الطفال وحبسب بعض املتغريات ادلميوغرافية .اإس تخدم الباحث املهنج الوصفي والرتباطي ،كام
وإاس تخدم أداة املالحظة ومت اإجياد الصدق الظاهري وصدق التساق ادلاخيل هل ،مث اإجياد الثبات عن طريق ( )Cronbach's Alphaفاكنت ( ،)09.2مث مت اإجياد الثبات بني
املصححني .تكونت الداة بصيغته الهنائية من ( )24فقرة .تكونت العينة الهنائية من ( )2.من معلامت رايض الطفال يف مدينة كوية .أظهرت النتاجئ أن مس توى كفاءات التواصل
بشلك عام (اللفظي وغري اللفظي) دلى عينة البحث اكن فوق املتوسط وحتت مس توى اجليد ،ومل يصل اىل املس توى املطلوب تربواي و احملدد ب( ،)%20كام وظهرت فروق
بني معلامت الرايض الهلية بفارق معنوي ابملقارنة مع احلكومية ،ومل تظهر فروق حبسب متغري الشهادة ومتغري عدد الطفال يف الصف ،ولكن ظهرت فروق من حيث متغري
اإختصايص الكردية والجنلزيية عىل اإختصايص الفن والعام ،كام وظهرت فروق حسب س نوات اخلدمة لصاحل املتعينات حديثا .ويف هناية البحث قدم الباحث بعض التوصيات
واملقرتحات.
مفاتيح اللكامت :كفاءات ،التواصل اللفظي ،التواصل غري اللفظي ،معلامت رايض الطفال.
______________________________________________________________________________________

 .1املقدمة
اإن أي برانمج لإعداد معلامت الروضة ،جيب أن يواكب املفاهمي والتطورات احلديثة
يف جمال الروضة ،فقد وضعت امجلعية الوطنية المريكية لرتبية الطفال يف مرحةل الروضة
أسس ًا هامة لي برانمج هيمت ابلطفال( ،)NAEYCوحددت أسس عديدة مهنا أن
يش متل اجملمتع عىل ما حيتاج اإليه الطفل و أن يرتبط حبياة الطفال اليومية و أن يبىن عىل
ما يعرفه الطفل و أن حيدد روابط بني خمتلف املوضوعات  Inter –displinaryو أن
يرتقي مبعارف وهمارات الطفال ،(NAEYC, 2002) .و الغلبية العظمى من هذه
السس تمت من خالل التواصل بني املعلمة و الطفل سواءا اكن تواصال لفظيا و لغواي
أو تواصال رمزاي و غري لفظيا.
اإن التواصل هو جزء ل يتجزأ من املهارات الجامتعية ،و حسب رأي (صاصيال،
 )2010يقصد ابملهارات الجامتعية امتالك املعمل ملهارات معلية التواصل الاجامتعي
سواء مع الطفال ،أم الزمالء ،أم الهيئات واجلهات الاجامتعية الخرى ،و جيب تمنية
همارات التواصل الاجامتعي سواء مع الطفال ،أم الزمالء ،أم الإدارة ،أم اجملمتع احمليل

والسلطات العىل ،أم أهايل الطفال (صاصيال .)14-11 ،2010 ،بيامن من جانب
أخر فاإن مفهوم التصال غري اللفظي يف الساس يعد معلية اإرسال واس تقبال الرسائل
من خالل مجموعة متنوعة من الطرق دون اس تخدام الرموز اللفظية (اللكمة (اإل أن
معظم املتحدثني  /املس متعني ليسوا عىل وعى هبذا المر .ويشمل ذكل هذا النوع من
التصال ولكن ليس عىل سبيل احل:رص ( :ملسة ،حملة ،اتصال العني ،النظرة ،جحم ،قرب،
الإمياءات ،تعبري وهجيي ،وقفة ،مصت ،وضع ،راحئة ،اختيار اللكمة وامجلةل،
الصوات) ،كام وهناك العديد من أنواع خمتلفة من التواصل غري اللفظي ،حسب رأىي
(عبدالرش يد )2012 ،مهنا (تعبريات الوجه ،حراكت اجلسم ،الإمياءات ،اتصال العني،
اللمس ،الفضاء ،الصوت ،املظهر) (عبدالرش يد.)4-1 ،2012 ،
و هناكل عدد من ادلراسات اليت إاهمتت بدراسة متغري التصال اللفظي أو غري اللفظي،
مهنا دراسة سرييلو و هريابل-اإيزمنان يف املكس يك (Cirillo & Herbel-
) Eisenmann, 2002اليت اكن الهدف مهنا تفعيل اخلطاب الصفي الفاعل يف صفوف
الرايضيات ،و توصل الباحث من خاللها اىل أنه يوجد عالقة إارتباط داةل اإحصائيا بني
متغريات التشجيع و املدح و ادلمع غري اللفظي و يوجد إارتباط موجب و معتدل بني
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التحدي و التشجيع و املدح و يوجد فروق بني وهجات نظر الطلبة ذكور و اإانث
) ،(Cirillo & Herbel-Eisenmann, 2002, 1كام قام ابرك و يل من كوراي
) (Park & Lee, 2002بدراسة اكن الهدف مهنا تقيص وهجات نظر املعلمني و الطلبة
حول خصائص معمل اللغة الجنلزيية الفعال ،و توصل من خاللها اىل وجود فروق يف
وهجات النظر بني املعلمني و الطلبة و عىل الداة كلك لصاحل املعلمني ،وأوىل املعلمون
قدرا اكرب من المهية للخصائص املتعلقة مبجال الكفاءة ابللغة الجنلزيية ،و أظهر الطلبة
اإهامتما اكرب ابخلصائص املتعلقة مبجايل املعرفة بطرائق التدريس و همارات التصال
الجامتعي و الوجداين  .(Park & Lee, 2002, 212-242اس تخدمت ادلراس تني
السابقتني أداة الستبانة لهنا وس يةل مناس بة لجراء البحوث اليت تتعلق ابلراء ومعرفة
الس باب ،و لكن هذه ادلراسة ختتلف بأان ستس تخدم أداة املالحظة ويه أداة تناسب
طبيعة البحث وحتقق أهدافه ،من جانب أخر فاإن ادلراس تني السابقتني اعمتدات عىل الك
اجلنسني ،وس يعمتد ادلراسة احلالية عىل الانث فقط ،لنه ل يوجد ذكور مضن جمال معل
رايض الطفال مكعلمني داخل مدينة كوية .واختلفت ادلراسات السابقة فامي بيهنا من
حيث النتاجئ اليت توصلت اإلهيا و يرجع هذا الاختالف اإىل اختالف اهداف ادلراسة
و اجراءاهتا املتبعة ،فضال عن اختالف املعاجلات الإحصائية اليت عوجلت هبا ،و من
خالل هذه ادلراسات و غريها يتبني لنا مدى الهامتم بدراسة التواصل اللفظي و غري
اللفظي ،و من هنا جاءت هذه ادلراسة.

 .2مشلكة البحثStatement of the Problem :
تعد رايض الاطفال من املؤسسات احلضارية يف اجملمتع لكوهنا تشلك اللبنة الاساس ية
يف بناء الشخص يف مجيع النوايح ،و هناك عدد لبأس به من معلامت رايض الاطفال
اذلين ميارسن هذه املهنة هن ليسوا مؤهالت لتعلمي وتدريس الاطفال ،حيث يوجد
عدد من املعلامت ل هيمتن ابلتواصل اللفظي و غري اللفظي مع الطفال ،و تبني ذكل من
خالل الزايرات املتكررة اليت قام هبا الباحث لرايض الطفال يف مدينة كوية و املدن
الخرى يف اإقلمي كردس تان العراق ،و من خالل تدريسه ملادة طرائق التدريس يف قسم
رايض الطفال يف جامعيت كوية و رابرين ،و من خالل النشطة اليت اكن يلكفها بطلبته
من خالل رسد القصص أمام أطفال الروضة و من خالل تقدمي دروس مصغرة تعلميية
أمام أطفال الروضة ،تبني هل بأن قسم من املشالك اليت حتدث بني املعلامت و الطفال
ترجع اىل ضعف التواصل اللفظي و غري اللفظي بني املعلامت و بني الطفال ،كام و أن
قسم من مشالك عدم التفامه بني املعلامت و الطفال و عدد من املشالك التعلميية و
جانب من عدم س يطرة املعلمة عىل الصف ترجع اىل ضعف التواصل اللفظي .من هنا
تمكن مشلكة البحث يف معرفة مس توى التواصل بشلك عام (اللفظي و غري اللفظي)
دلى معلامت رايض الطفال.
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 .4أمهية البحثImportant of the Study :
ويف ضوء ما س بق ولمهية  ،جاء هذه ادلراسة ،ذلا تمكن امهيته يف التايل:
 .1أمهية ادلراسة تأيت من أمهية متغري (التواصل اللفظي و غري اللفظي) و اذلي
مل جترى عليه دراسات معارصة يف اإقلمي كردس تان العراق خاصة و يف العراق
بشلك عام ،حسب عمل الباحث.
 .2أمهية ادلراسة تأيت من نتاجئه ،و اليت قد يفيد العاملني يف جمال الرتبية بشلك
عام و رايض الطفال بشلك خاص.
 .1يوحض هذا البحث الكفاءات الاليت جيب توافرها دلى املعلامت من حيث
التواصل و سيمت اإعداد قامئة مالحظة هبذا الصدد و اليت قد يفيد املعلامت و
املديرات و املرشفات من خالل معلية التقمي سواء أاكن ذاتيا أو خارجيا.

 .2أهداف البحثAims of the Study :
هيدف البحث احلايل اىل:
 .1اإعداد أداة مالحظة كفاءات التواصل (اللفظي و غري اللفظي) دلى معلامت
رايض الطفال يف مدينة كوية.
 .2معرفة مس توى كفاءات التواصل بشلك عام (اللفظي و غري اللفظي) دلى
معلامت رايض الطفال يف مدينة كوية.
 .1معرفة كفاءات التواصل اللفظي و غري اللفظي دلى معلامت رايض الطفال يف
مدينة كوية حبسب متغري الروضة (أهيل أو حكويم).
 .4معرفة كفاءات التواصل اللفظي و غري اللفظي دلى معلامت رايض الطفال يف
مدينة كوية حبسب متغري شهادة املعلمة (دار املعلامت ،الشهادة العدادية،
دبلوم معهد املعلامت ،الباكلوريوس).
 .2معرفة كفاءات التواصل اللفظي و غري اللفظي دلى معلامت رايض الطفال يف
مدينة كوية حبسب متغري أختصاص املعلمة (الكردية ،الجنلزيية ،العلوم،
الرايضيات ،الرايضة ،الفنون والرمس واملوس يقى ،العام).
 .2معرفة كفاءات التواصل اللفظي و غري اللفظي دلى معلامت رايض الطفال يف
مدينة كوية حبسب متغري س نوات اخلدمة دلى املعلمة (،).- 2( ،)4- 1
(– 10( ،)2.- 22( ،)24- 20( ،)1.- 12( ،)14- 10مفا فوق).
 .2معرفة كفاءات التواصل اللفظي و غري اللفظي دلى معلامت رايض الطفال يف
مدينة كوية حبسب متغري عدد الطفال يف قاعة نشاط الطفال (10( ،).- 1
 – 10( ،)2. – 20( ،)1.-مفافوق).

 .1أس ئةل البحثResearch Questions :

 .2فروض البحثResearch Hypothesis :

 .1ما كفاءات التواصل بشلك عام (اللفظي و غري اللفظي) دلى معلامت رايض
الطفال يف مدينة كوية ؟
 .2هل كفاءات التواصل اللفظي و غري اللفظي دلى معلامت رايض الطفال يف
مدينة كوية يتغري حبسب متغري الروضة (أهيل أو حكويم)؟ و متغري الشهادة؟
و متغري الختصاص؟ و متغري س نوات اخلدمة؟ و متغري عدد الطفال يف
الصف؟

 مس توى كفاءات التواصل بشلك عام (اللفظي و غري اللفظي) دلى معلامترايض الطفال يف مدينة كوية تصل اىل املس توى اجليدجدا تربواي و احملدد
ب( )%20مفا فوق.
 ل توجد فروق ذو دلةل اإحصائية بني متوسط درجات معلامت رايض الطفاليف مدينة كوية عىل أداة كفاءات التواصل اللفظي و غري اللفظي تعزى اىل متغري
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الروضة (أهيل أو حكويم) عند مس توى ادللةل ()0902
ل توجد فروق ذو دلةل اإحصائية بني متوسط درجات معلامت رايض الطفال
يف مدينة كوية عىل أداة كفاءات التواصل اللفظي و غري اللفظي تعزى اىل متغري
شهادة املعلمة عند مس توى ادللةل (.)0902
ل توجد فروق ذو دلةل اإحصائية بني متوسط درجات معلامت رايض الطفال
يف مدينة كوية عىل أداة كفاءات التواصل اللفظي و غري اللفظي تعزى اىل متغري
أختصاص املعلمة عند مس توى ادللةل ()0902
ل توجد فروق ذو دلةل اإحصائية بني متوسط درجات معلامت رايض الطفال
يف مدينة كوية عىل أداة كفاءات التواصل اللفظي و غري اللفظي تعزى اىل متغري
س نوات اخلدمة دلى املعلمة عند مس توى ادللةل (.)0902
ل توجد فروق ذو دلةل اإحصائية بني متوسط درجات معلامت رايض الطفال
يف مدينة كوية عىل أداة كفاءات التواصل اللفظي و غري اللفظي تعزى اىل متغري
عدد الطفال يف الصف عند مس توى ادللةل (.)0902

 .2أمهية البحثImportant of the Study :
ويف ضوء ما س بق ولمهية  ،جاء هذه ادلراسة ،ذلا تمكن امهيته يف التايل:
 .1أمهية ادلراسة تأيت من أمهية متغري (التواصل اللفظي و غري اللفظي) و اذلي
مل جترى عليه دراسات معارصة يف اإقلمي كردس تان العراق خاصة و يف العراق
بشلك عام ،حسب عمل الباحث.
 .2أمهية ادلراسة تأيت من نتاجئه ،و اليت قد يفيد العاملني يف جمال الرتبية
بشلك عام و رايض الطفال بشلك خاص.
 .1يوحض هذا البحث الكفاءات الاليت جيب توافرها دلى املعلامت من حيث
التواصل و سيمت اإعداد قامئة مالحظة هبذا الصدد و اليت قد يفيد املعلامت
و املديرات و املرشفات من خالل معلية التقمي سواء أاكن ذاتيا أو خارجيا.

 .2حدود البحثLimitations :
البعد النساين :معلامت رايض الطفال يف مدينة كوية.
البعد الزمين :العام ادلرايس .2012-2012
البعد املاكين :مدينة كويه التابعة حملافظة أربيل.

 ..حتديد املصطلحاتTerms of the Study :
 .91التواصل
"معلية اإنتاج وتبادل املعلومات والفاكر والراء واملشاعر من خشص اإىل أخر بقصد
التأثري فيه  ،وإاحداث اس تجابة ،أو تفاعل طرفني أو أكرث يف موقف معني لتبادل
املعلومات هبدف حتقيق تأثري معني دلى أي طرف مهنام أو لكهيام" (املطرب،2012 ،
.)2
و يعرفه الباحث نظراي بأنه:
عبارة عن معلية اإتصال وتفاعل بني املعلمة والطفل يف الروضة لنقل وإاس تالم الفاكر
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واملشاعر والحاسيس والراء واملعلومات بيهنام.
 .92التواصل اللفظي
"يقصد به لك ما يصدر عن معلمة رايض الطفال من سلوك لغوي منطوق يف
املوقف التعلميي ،معمتدة يف ذكل عىل املهارات اليت جتعل تعبريها واحضا ل مغوض فيه
يعمتد عىل اللغة امليرسة اليت يفهمها الطفل" (سالمة و الناقة و أمحد.)2 ،2002 ،
و يعرفه الباحث نظراي بأنه:
عبارة عن اإس تخدام التعبريات اللفظية املنطوقة بني املعلمة والطفل يف الروضة
لرسال اإيعازات و أوامر و تعبريات و اإحساسات وأفاكر و معلومات اىل الطفال
بغرض أفهاهمم ملواضيع و أش ياء حمددة أو بغرض اإعطامهم تعلاميت و اإرشادات معينة.
 .91تعريف كفاءات التواصل اللفظي
"يه لك ما يتطلبه الداء اللفظي السلمي ويناسب معلمة رايض الطفال ،ىك يكون
تعبريها عام تتفاعل به مع الطفال تعبريا واحضا ل مغوض فيه ،سلامي ل خطأ فيه ،يعمتد
عىل السليقة واللغة املبسطة اليت يفهمها الطفل" (سالمة و الناقة و أمحد،2002 ،
.)2
 .94تعريف كفاءات التواصل غري اللفظي ( Non Verbal Communication
:)efficiencies
يعرف (عيل )2002 ،التصال غري اللفظي بأنه" مجيع املهارات اليت يس تخدهما
الفرد أثناء قيامه ابلتعامل مع احمليطني به ،هبدف اإرسال واس تقبال رساةل مهنم أو اإلهيم
سواء اكن ذكل هدف ًا لتدعمي شلك التواصل اللفظي أو أسلوب للتواصل غري لفظي
يف حد ذاته ومن هذه املهارات التواصل الب:رصي ،تعبريات الوجه ،الإشارات
والإمياءات ،التواصل ابلصور واليت تؤدي اإىل الغرض من العملية التصالية وهو نقل
أفاكر الفرد اإىل احمليطني به "(عيل)2 ،2002 ،
ويعرف (العريين )2011 ،التصال غري اللفظي بأنه  ":لك ما يصدر عن جسم
الإنسان من حراكت ،أو اإمياءات ،أو اإشارات ،أو تعبريات وجه ،أو من خالل
املظهر ،أو الصوت وتغرياته ,سوا ًء اكنت إارادية ،أو غري إارادية ,فطرية ،أو مكتس بة،
وتؤثر يف معلية التصال بني املرسل واملس تقبل (العريين)2 ،2011 ،
و يعرفه الباحث نظراي بأنه:
الداء مبس توى جيدجدا للمهام اليت يس تخدهما املعلمة يف التعبري عن احتياجاته
ورغباته دون اس تخدام اللغة ،واملمتثةل يف :التواصل الب:رصي والإشارات وتعبريات
الوجه ونربات الصوت لغة اجلسد و التعبريات الخرى غري اللفظية اليت يس تخدهما
املعلمة مع الطفال لرسال رسائل و اإيعازات و أوامر و تعبريات و اإحساسات وأفاكر
و معلومات اىل الطفال بغرض أفهاهمم ملواضيع و أش ياء حمددة أو بغرض اإعطامهم
تعلاميت و اإرشادات معينة.
أما تعريف الباحث الاجرايئ لكفاءات التواصل اللفظي و غري اللفظي فهو:
ادلرجة اللكية اليت حتصل علهيا معلمة الروضة عندما تمت مالحظهتا عىل فقرات أداة
مالحظة كفاءات التواصل اللفظي وغري اللفظي عند تعلميها للطفال و تواصلها معهم
داخل غرفة الصف واملعد لغراض هذا البحث.
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 .10مهنج البحث و الجراءاتMethodology and Procedures :
أ .مهنج البحث  :اإس تخدم الباحث املهنج الوصفي و الرتباطي و اذلي يتناسب
مع طبيعة البحث.
جم
ب .جممتع البحث :تكون متع البحث من مجيع معلامت رايض الطفال للعام
ادلرايس .2012-2012
ت .عينة البحث :اكن اإختيار العينة بشلك عشوايئ و تطوعي و مشلت رايض
الطفال يف مدينة كويه ،و بذكل تكونت العينة الهنائية من ( )2.معلمة يف
رايض الطفال للعام ادلرايس  2012-2012من مجموع ( )122معلمة
متوزعات عىل ( )12روضة ،كام هو موحض يف اجلدول ( )1أدانه:
اجلدول ( )1عينة البحث

ث.
.1
.2
.1

اإمس الروضة

عدد املعلامت

العدد املأخوذ

النس بة املئوية

تري

20.0

11

2290

خانزاد

.90

.

10090

هنار

1290

2

2291

أرا

1290

12

2090

كول

1190

2

2492

ببوةل

1290

2

2292

بنةوشة

490

1

2290

شن

.90

2

229.

كوية

1090

2

2090

رناكةل

1290

10

2191

ش يالن

290

2

2290

هةنك

490

1

2290

اجملموع

122

2.

%2092

أداة البحث :اإس تخدم الباحث املالحظة كداة للحصول عىل املعلومات،
اكليت:
قام الباحث جبمع و صياغة الفقرات من ادلراسات السابقة و الدب الرتبوي
املتوافر امام الباحث.
ابلس تعانة ابملصادر املذكورة يف الفقرة (أ) مت صياغة ( )14فقرة.
مث حددت مقياس ليكرت تدريج خاميس للتأشري عىل فقرات أداة املالحظة،
و أعطيت أوزان للك اإختيار كام موحض يف الشلك التوضيحي ( )1اليت :
مل يالحظ
0

ضعيف
1

لوحظ مبس توى:
متوسط
2

جيد
1

جيد جدا
4

الشلك التوضيحي ( )1مقياس ليكرت تدريج خاميس للتأشري عىل فقرات أداة
املالحظة و أوزاهنا
 .4الصدق الظاهري

مت أخذ رأي ( )2من اخلرباء (امللحق  ،)1حول مدى مالمئة الفقرات من حيث
املضمون و التعبري و الصياغة و ذاكل لجياد الصدق الظاهري لداة املالحظة ،و من
خالل الخذ بأرامهم ،مت حذف ( )2فقرات ،و كذاكل متت صياغة فقرات أخرى ،و
ذاكل بأخذ نس بة اإتفاق بني اخلرباء و صل ( )%22مفا فوق ،و بذكل بقيت من أداة
املالحظة ( )22فقرة )12( ،فقرة تقيس التواصل اللفظي ،و ( ).فقرات تقيس
التواصل الغري لغوي.
 .2التجربة الاس تطالعية للمقياس
قام الباحث بتطبيق أداة املالحظة عىل عينة اإس تطالعية مكونة من ( )22معلمة،
مت التطبيق التجربة الاس تطالعية بني أايم ( )2012 / 1 / 22لغاية (/ 1 / 22
 ،)2012واكن الغرض من اجراء التجربة الاس تطالعية اإجياد صدق البناء و ثبات
املقياس.
 .2الصدق املرتبط مبحك داخيل (الاتساق ادلاخيل)
من أجل اإجياد صدق الاتساق ادلاخيل ،مت اإدخال البياانت اىل الربانمج الحصايئ
( )SPSSمث اإجياد معامل إارتباط (س بريمان) بني فقرات املقياس و بني املقياس كلك،
و اكنت الفقرات لكها ذو دلةل اإحصائية قوية ،ما عدا الفقرة رمق ( )2اليت مت حذفها من
املقياس لهنا اكنت ل ترتبط ابملقياس بدلةل اإحصائية ،كام هو موحض يف اجلدول (.)2
أبو عيشة ،زاهدة مجيل ".)1..2( .مس توى التوتر النفيس ومصادره دلى املرشفني
الرتبويني ومديري املدارس احلكومية يف الضفة الغربية"  ،رساةل ماجس تري غري منشورة،
جامعة النجاح الوطنية ،فلسطني ،الضفة الغربية .
اجلدول ()2
معامل إارتبطا (س بريمان) بني فقرات املقياس و بني املقياس كلك
رمق الفقرة
.1
.2
.1
.4
.2
.2
.2
.2
..
.10
.11
.12
.11
.14
.12
.12

معامل ارتباط (س بريمان)
للفقرة ابملقياس
**.221
**.422
**.221
**.422
**.422
**.241
*.112
.222
**.402
**.4.2
**.222
**.422
**.21.
**.212
**.422
**.222

مس توى ادللةل الحصائية
.000داةل عند مس توى
.002داةل عند مس توى
.000داةل عند مس توى
.001داةل عند مس توى
.002داةل عند مس توى
.000داةل عند مس توى
.022داةل عند مس توى
.0.1غري داةل عند مس توى
.002داةل عند مس توى
.001داةل عند مس توى
.000داةل عند مس توى
.001داةل عند مس توى
.000داةل عند مس توى
.000داةل عند مس توى
.002داةل عند مس توى
.000داةل عند مس توى
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.12
.1.
.20
.21
.22
.21
.24
.22
.22

122
.000داةل عند مس توى
.000داةل عند مس توى
.002داةل عند مس توى
.000داةل عند مس توى
.000داةل عند مس توى
.000داةل عند مس توى
.000داةل عند مس توى
.000داةل عند مس توى
.000داةل عند مس توى
.000داةل عند مس توى

**.220
**.222
**.42.
**.222
**.222
**.212
**.222
**.222
**.212
**.224

 .2الثبات
 291الثبات بني املالحظني

اجلدول ()4
قمية ثبات أداة املالحظة من خالل ألفا كرونباخ ()Cronbach's Alpha
عدد العينة

عدد الفقرات

11

11

قيمة ألفا كرونباخ
( Cronbach's
)Alpha
.211

و بذكل أصبحت أداة املالحظة جاهزة للتطبيق عىل العينة الهنائية للبحث (امللحق .)2

مت اس تخدام طريقة الثبات بني املالحظني حلساب ثبات الاختبار ،اذ مت تطبيقه
عىل درس أحدى املعلامت 1من قبل املالحظ الول و املالحظ الثاين ،مث عىل درس
أخر لنفس املعلمة من قبل املالحظ الثالث و الرابع ،مث مت تطبيقه عىل درس أحدى
املعلامت الخرى 2من قبل املالحظ الول و املالحظ الثاين ،مث عىل درس أخر لنفس
املعلمة من قبل املالحظ الثالث و الرابع ،ومت حساب معامل ابرتباط (س بريمان) بني
درجة لك من املالحظني يف ادلرس الاول و ادلرس الثاين للمعلمة الوىل ،و بني درجة
لك من املالحظني يف ادلرس الاول و ادلرس الثاين للمعلمة الثانية،اكنت معامل الثبات
(س بريمان) داةل عند مس توى ادللةل الحصائية ( ،)02.بذكل مت اإجياد معامل ثبات
املقياس ،كام يف اجلدول (.)1
اجلدول ()1
معامل الثبات (س بريمان) بني املالحظني لداة املالحظة
املالحظني لداة املالحظة

حزمة احلقيبة الحصائية ( )SPSSفاكنت ( )222.من العينة ( ، 1)22حيث أقرتح
الربانمج حذف الفقرة رمق ( )21لرفع ثبات املقياس اىل نس بة ويه ( ).22.و قرر
الباحث حذف تكل الفقرة لرفع قمية اللفا كرونباخ و بذكل مت حذف الفقرة رمق ()21
من املقياس و بذكل بقيت ( )24فقرة ،و هذه نس بة ثبات مقبوةل و عالية للقياس عىل
الفراد (دوران )111 ،1.22 ،كام هو موحض يف اجلدول (:)4

معامل ارتباط
(س بريمان)

مس توى ادللةل
الحصائية

بني املالحظ الول و املالحظ الثاين
للمعلمة الوىل

*.120

داةل عند مس توى
.01.

بني املالحظ الثالث و املالحظ الرابع
للمعلمة الوىل

*.122

داةل عند مس توى
.022

بني املالحظ الول و املالحظ الثاين
للمعلمة الثانية

*.112

داةل عند مس توى
.002

بني املالحظ الثالث و املالحظ الرابع
للمعلمة الثانية

*.412

داةل عند مس توى
.012

 292الثبات من خالل ألفا كرونباخ ()Cronbach's Alpha
مت اإجياد الثبات للس تبيان من خالل ألفا كرونباخ ( )Cronbach's Alphaمن

 .11حتديد مس توى التصال اللفظي و غري اللفظي دلى عينة البحث:
لن أقل درجة تعطى عىل فقرات الداة يه ( )0و عدد فقرات الداة يه (،)24
و بذكل فاإن أقل درجة للداة تكون ( ،)0و يف حاةل اإذا اكن الوسط احلسايب تساوي
( )0س نطلق عليه مسمى (مل يالحظ التواصل اللفظي و غري اللفظي)
اما يف حاةل اإذا مت اإعطاء درجة ( )1عىل فقرات الداة مرضواب يف عدد فقرات الداة
و يه ( ،)24بذكل فاإن ادلرجة التالية للداة تكون ( ،)24و يف حاةل اإذا اكن الوسط
احلسايب تساوي ( )24س نطلق عليه مسمى (تواصل ضعيف)
اما يف حاةل اإذا مت اإعطاء درجة ( )2عىل فقرات الداة مرضواب يف عدد فقرات الداة
و يه ( ،)24بذكل فاإن ادلرجة التالية للداة تكون ( ،)42و يف حاةل اإذا اكن الوسط
احلسايب تساوي ( )42س نطلق عليه مسمى (تواصل متوسط).
اما يف حاةل اإذا مت اإعطاء درجة ( )1عىل فقرات الداة مرضواب يف عدد فقرات الداة
و يه ( ،)24بذكل فاإن ادلرجة التالية للداة تكون ( ،)22و يف حاةل اإذا اكن الوسط
احلسايب تساوي ( )22س نطلق عليه مسمى (تواصل جيد)
اما يف حاةل اإذا مت اإعطاء درجة ( )4عىل فقرات الداة مرضواب يف عدد فقرات الداة
و يه ( ،)24بذكل فاإن ادلرجة التالية للداة تكون ( ،).2و يف حاةل اإذا اكن الوسط
احلسايب تساوي ( ).2س نطلق عليه مسمى (تواصل جيدجدا)
مالحظة :اإن مس توى الداء اجليد جد تربواي هو ( )%20مفافوق ،و يقابل درجة
( )2.92عىل الداة املس تخدمة يف البحث احلايل.

 .12تطبيق أداة البحث عىل العينة الهنائية
مت تطبيق اداة املالحظة عىل العينة الهنائية للبحث و املكونة من ( )2.معلمة من
معلامت رايض الطفال يف مدينة كوية بني أايم ( )2012 / 1 / 2.لغاية ( ).من
شهر ش باط من س نة ( ،)2012مث أدخلت البياانت اىل الربانمج الحصايئ من (حزمة
احلقيبة الحصائية  )SPSSلجياد النتاجئ.
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تواصل جيد جد ًا

 1291املعاجلة الحصائية
مت اس تخدام التقنيات التية يف احلقيبة الاحصائية للعلوم الاجامتعية ) (SPSSيف
حتليل ومعاحلات البياانت:
 .1الوسط احلسايب ،و الحنراف املعياري.
 .2ألفا كرونباخ(Cronbach's Alpha).
 .1معادةل إارتباط س بريمان(Spearman Correlations).
 .4معادةل أنوفا(Anova – LSD).
 .2الاختبار التايئ ) (t.testلعينتني مس تقلتني (Independent Samples
T Test).
 .2معادةل ( )J.Cooperاس تخدمت هذه الوس يةل لجياد نس بة التفاق عىل وفق
املعادةل يف الشلك التوضيحي ( )2الايت-:
عدد مرات االتفاق
نس بة التفاق = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ×100
عدد مرات التفاق  +عدد مرت عدم التفاق

الشلك التوضيحي ( )1معادةل ()J.Cooper

(اإبراهمي)112 ،1... ،

 .11عرض و حتليل النتاجئ Demonstration and Analysis of :
Data
 1191عرض نتاجئ البحث
 .1مت حتقيق الهدف الول للبحث عن طريق اإعداد أداة مالحظة كفاءات التواصل
(اللفظي و غري اللفظي) دلى معلامت رايض الطفال يف مدينة كوية ،مك ذكر يف
الفصل الثالث من هذا البحث.
 .2لجياد الفرضية الوىل للبحث اليت تقول( :مس توى كفاءات التواصل بشلك عام
(اللفظي و غري اللفظي) دلى معلامت رايض الطفال يف مدينة كوية تصل اىل
املس توى اجليد جدا تربواي و احملدد ب( ،))%20و ابلستناد اىل الشلك
التوضيحي اليت و بعد اإجياد الوسط احلسايب لعينة البحث مت حتديد مس توى
كفاءات التواصل بشلك عام (اللفظي و غري اللفظي) لعينة البحث كام يف الشلك
التوضيحي ( )1اليت:
مل يالحظ التواصل

0

تواصل ضعيف

24

تواصل متوسط

42

تواصل جيد

22

.2

الشلك التوضيحي ( )1حتديد مس توى كفاءات التواصل بشلك عام (اللفظي و غري
اللفظي) لعينة البحث
و لن الوسط احلسايب لعينة البحث عىل أداة املالحظة اإستنادا اىل عينة البحث
اكن ( )21921ابإحنراف معياري قدره ( ،)1291و ذلاكل فاإن مس توى كفاءات التواصل
بشلك عام (اللفظي و غري اللفظي) دلى عينة البحث اإستنادا اىل اخملطط اعاله هو:
فوق مس توى املتوسط و أقل من مس توى اجليد ،و ابإس تخدام النس بة و التناسب
حنصل عىل نس بة ( )% 21و هو مس توى جيد ولكن مل تصل اىل مس توى ()% 20
اجليد جدا تربواي و املقدر عىل هذا الداة ب( ،)2.92و بذكل ترفض الفرضية البديةل.
 .1اإجياد نتيجة الفرضية الثانية اليت تقول (ل توجد فروق ذو دلةل معنوية بني
متوسط درجات معلامت رايض الطفال يف مدينة كوية عىل أداة كفاءات التواصل
اللفظي و غري اللفظي تعزى اىل متغري الروضة (أهيل أو حكويم) عند مس توى
ادللةل ( ))0902و ذكل ابس تخدام معادةل (Independent Sample T
)Testمن (حزمة احلقيبة الإحصائية) ، SPSSتبني أن الوسط احلسايب ملعلامت
الرايض احلكومية اكنت ( )22ابحنراف معياري قدره ( )1291.و الوسط
احلسايب ملعلامت الرايض الهلية اكنت ( ).191ابحنراف معياري قدره ()2091
و بدرجة حرية ( 2)20بلغت القمية التائية ( )19201و اكنت داةل اإحصائيا عند
مس توى دلةل ( ،)0902و بذكل ترفض الفرضية الصفرية ،و يتبني وجد فروق
ذو دلةل معنوية بني متوسط درجات معلامت الرايض احلكومية و بني متوسط
درجات معلامت الرايض الهلية عىل اداة املالحظة و لصاحل معلامت الرايض
الهلية ،لطفا لحظ اجلدول ()2
اجلدول ()2
اإجياد الفروق حسب متغري الروضة (أهيل أو حكويم)
الروضة

العدد

الوسط
احلسايب

الاحنراف
املعياري

درجة احلرية

احلكويم

422

22

1291.

20

الهيل

12

.191

2091

قمية ( )tادللةل
الإحصائية عند
()0902
عند
 19201داةل
مس توى
.002

 .4اإجياد نتيجة الفرضية الثالثة اليت تقول (ل توجد فروق ذو دلةل معنوية بني
متوسط درجات معلامت رايض الطفال يف مدينة كوية عىل أداة كفاءات التواصل
اللفظي و غري اللفظي تعزى اىل متغري شهادة املعلمة (دار املعلامت ،الشهادة
العدادية ،دبلوم معهد املعلامت ،الباكلوريوس) عند مس توى ادللةل (،))0902
ابس تخدام ( )One-Way ANOVAمن (حزمة احلقيبة الإحصائية ،)SPSS
اكنت قمية ( )fتساوي ( ،)19101و تبني عدم وجود فروق يف كفاءات التواصل
اللفظي و غري اللفظي تعزى اىل متغري شهادة املعلمة عند مس توى ادللةل (،)0902
و بذكل تقبل الفرضية الصفرية ،لطفا لحظ اجلدول (.)2
اجلدول ()2
كفاءات التواصل اللفظي و غري اللفظي حسب متغري الشهادة
و بذكل تقبل الفرضية الصفرية اليت تقول (ل توجد فروق ذو دلةل معنوية بني متوسط
درجات معلامت رايض الطفال يف مدينة كوية عىل أداة كفاءات التواصل اللفظي و غري
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اللفظي تعزى اىل متغري شهادة املعلمة عند مس توى ادللةل (.))0902

بني
اجملموعات

مجموع املربعات

درجة
احلرية

مربع
املتوسطات

12.0924

1

410922

داخل
اجملموعات

224.2922

22

اجملموع

2122.91

21

110922

قمية ()f

ادللةل
الإحصايئ
ة عند
()0902

مجموع
املربعات

درجة
احلرية

121292

2

22.92

داخل اجملموعات 2022291
2

22

111922

2122.91

21

بني اجملموعات

اجملموع

الختصاص
() I
(الكردية)

19101

غري داةل
عند
مس توى.
221

 .2اإجياد نتيجة الفرضية الرابعة اليت تقول (ل توجد فروق ذو دلةل معنوية بني
متوسط درجات معلامت رايض الطفال يف مدينة كوية عىل أداة كفاءات
التواصل اللفظي و غري اللفظي تعزى اىل متغري أختصاص املعلمة عند مس توى
ادللةل ( ،))0902ابس تخدام ( )One-Way ANOVAمن (حزمة احلقيبة
الإحصائية  ،)SPSSاكنت قمية ( )fتساوي ( ،)192.2و تبني أنه ليس هناكل
فروق بني املعلامت يف التواصل اللفظي و غري اللفظي دلهين حسب متغري
الختصاص عند مس توى دلةل ( ،)0902و بذكل تقبل الفرضية الصفرية ،لطفا
لحظ اجلدول (.)2
اجلدول ()2
كفاءات التواصل اللفظي و غري اللفظي حسب متغري الختصاص
مربع
املتوسطات

كام و يتبني أن هناكل فروق ذو دلةل معنوية بني متوسطات اإختصاص (الجنلزيية) و

قمية ()f

192.
2

ادللةل
الإحصائية
عند ()0902

غري داةل عند
مس توى.0.
2

العدد

الجنلزيية

12

22922

1912

غري داةل عند
.21.

العلوم

1

2190

1290

غري داةل عند
.124

الرايضيات

10

2091

292

غري داةل عند .22

الرايضة

1

22911

2922

غري داةل عند
.202

الفن
الرمس
املوس يقى

و 2
و

العدد21 :
الوسط
احلسايب22 :
الحنراف
املعياري:
12922

العام

12

2.90

*21.90

داةل عند .021

229.2

*12902

داةل عند .021

بني اإختصاص (العام) و اإختصاص (الفن و الرمس و املوس يقى) (ما عدى الختصاصات
الخرى) ،و بدلةل معنوية عند مس توى ( )0902و لصاحل معلامت اإختصاص
(الجنلزيية) ،و ذكل يبني أن املعلامت ذوي اإختصاص (الجنلزيية) دلهين كفاءات
التواصل اللفظي و غري اللفظي أعىل مقارنة ابإختصاص (العام) و اإختصاص (الفن و
الرمس و املوس يقى) ،و بذكل ترفض الفرضية الصفرية ،كام هو موحض يف اجلدول (.).
اجلدول ().
الفروق بني متوسطات س نوات اخلدمة ( )4-1و بني س نوات اخلدمة الخرى
حسب تقنية ()LSD
الختصاص
() I
(الجنلزيية)

و ليك يتبني الفروق احلقيقة بني املعلامت حسب الختصاص ،اس تخدم الباحث تقنية
( ،)LSDو مهنا تبني أن هناكل فروق ذو دلةل معنوية بني متوسطات اإختصاص
(الكردية) و بني اإختصاص (العام) و اإختصاص (الفن و الرمس و املوس يقى) (ما عدى
الختصاصات الخرى) ،و بدلةل معنوية عند مس توى ( )0902و لصاحل معلامت
اإختصاص (الكردية) ،و ذكل يبني أن املعلامت ذوي اإختصاص (الكردية) دلهين كفاءات
التواصل اللفظي و غري اللفظي أعىل مقارنة ابإختصاص (العام) و اإختصاص (الفن و
الرمس و املوس يقى) ،و بذكل ترفض الفرضية الصفرية ،كام هو موحض يف اجلدول (.)2
اجلدول ()2
الفروق بني متوسطات س نوات اخلدمة ( )4-1و بني س نوات اخلدمة الخرى
حسب تقنية ()LSD

الختصاص
()J

الوسط
احلسايب

الفروق بني
املتوسطات
()I-J

مس توى ادللةل
الإحصائية

الوسط
احلسايب

الفروق بني
املتوسطات
()I-J

مس توى
ادللةل
الإحصائية

الكردية

21

2290

-1912

غري داةل عند
.21.

العلوم

1

2190

12922

غري داةل عند
.122

الرايضيات

10

2091

2922

غري داةل عند
.122

494. 22911

غري داةل عند
.222

الختصاص ()J

العدد

العدد12 :
الوسط
احلسايب:
22922
الحنراف
املعياري:
12921

الرايضة

1

الفن و الرمس و 2
املوس يقى

2.90

12922* 2

داةل
.012

عند
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211

العام

119.* 229.2

12

داةل
.041

عند

 .2اإجياد نتيجة الفرضية اخلامسة اليت تقول (ل توجد فروق ذو دلةل معنوية بني
متوسط درجات معلامت رايض الطفال يف مدينة كوية عىل أداة كفاءات التواصل
اللفظي و غري اللفظي تعزى اىل متغري س نوات اخلدمة دلى املعلامت عند مس توى
ادللةل ( ،))0902ابس تخدام ( )One-Way ANOVAمن (حزمة احلقيبة
الإحصائية  ،)SPSSاكنت قمية ( )fتساوي ( ،)19114و تبني أن هناكل فروق
بني املعلامت يف التواصل اللفظي و غري اللفظي دلهين حسب متغري س نوات
اخلدمة عند مس توى دلةل ( .)0902لطفا لحظ اجلدول (.)10
اجلدول ()10
كفاءات التواصل اللفظي و غري اللفظي حسب متغري س نوات اخلدمة
درجة
احلرية

مجموع
املربعات
بني
اجملموعات

2111922

داخل
اجملموعات

22 12422924

اجملموع

2122.91

2

مربع
املتوسطات

قمية ()f

ادللةل الإحصائية
عند ()0902

22291
224922

19114

عند
داةل
مس توى.010

العدد:
12
الوسط
احلسايب:
.29.4
الحنراف
املعياري:
1292.

()1.-12

12

2091.

*12924

داةل عند .00.

()24-20

.

2191

*2492

داةل عند .001

()2.-22

1

21922

*22922

داةل عند .040

2292

2944

غري داةل عند
09220

( -10مفا 2
فوق)

 .2اإجياد نتيجة الفرضية السادسة اليت تقول (ل توجد فروق ذو دلةل معنوية بني
متوسط درجات معلامت رايض الطفال يف مدينة كوية عىل أداة كفاءات التواصل
اللفظي و غري اللفظي تعزى اىل متغري عدد الطفال يف الصف (- 10( ،).- 1
 – 10( ،)2. – 20( ،)1.مفافوق) عند مس توى ادللةل (،))0902
ابس تخدام ( )One-Way ANOVAمن (حزمة احلقيبة الإحصائية ،)SPSS
اكنت قمية ( )fتساوي ( ،)424.و تبني عدم وجود فروق ذو دلةل معنوية بني
املعلامت يف التواصل اللفظي و غري اللفظي دلهين حسب متغري عدد الطفال يف
الصف عند مس توى دلةل ( .)0902لطفا لحظ اجلدول (.)12
اجلدول ()12
كفاءات التواصل اللفظي و غري اللفظي حسب متغري عدد الطفال يف الصف

21

مجموع
املربعات

و ليك يتبني الفروق احلقيقة بني املعلامت حسب س نوات اخلدمة ،اس تخدم الباحث
تقنية ( ،)LSDو مهنا تبني أن هناكل فروق ذو دلةل معنوية بني بني متوسطات
س نوات اخلدمة ( )4-1و بني س نوات اخلدمة الخرى (ما عدى س نوات اخلدمة (-10
مفا فوق)) ،و بدلةل معنوية عند مس توى ( )0902و لصاحل معلامت س نوات اخلدمة
( ،)4-1و ذكل يبني أن املعلامت ذوي س نوات اخلدمة ( )4-1دلهين كفاءات التواصل
اللفظي و غري اللفظي أعىل مقارنة بس نوات اخلربة املذكورة و بدلةل معنوية قوية ،و بذكل
ترفض الفرضية الصفرية ،و تقبل الفرضية البديةل اليت تقول( :توجد فروق ذو دلةل
معنوية بني متوسط درجات معلامت رايض الطفال يف مدينة كوية عىل أداة كفاءات
التواصل اللفظي و غري اللفظي تعزى اىل متغري س نوات اخلدمة دلى املعلامت عند
مس توى ادللةل ( ،))0902كام هو موحض يف اجلدول (.)11
اجلدول ()11
الفروق بني متوسطات س نوات اخلدمة ( )4-1و بني س نوات اخلدمة الخرى
حسب تقنية ()LSD
س نوات
اخلدمة
() I

س نوات
اخلدمة ()J

العدد

()4-1

().-2

10

2190

()14-10

14

20922

الوسط
احلسايب

الفروق بني
املتوسطات (I-
)J

مس توى ادللةل
الإحصائية

*229.

داةل عند .001

*12922

داةل عند .014

درجة
احلرية

مربع
املتوسطات

بني اجملموعات

422912

1

12.912

داخل اجملموعات

2111192
2

22

142922

اجملموع

2122.91

21

 .14الاس تنتاجات و التوصيات:
Recommendation

قمية
()f

.42
4

ادللةل الإحصائية
عند ()0902

غري داةل عند
مس توى 09202

Conclusion and

 1491الاس تنتاجات و مناقشة النتاجئ
من خالل مراجعة نتاجئ هذا البحث ،ميكن اس تخالص الاس تنتاجات التية حول
نتاجئ البحث احلايل و مناقش هتا كام ييل:
 .1مس توى كفاءات التواصل بشلك عام (اللفظي و غري اللفظي) دلى معلامت رايض
الطفال يف مدينة كوية وصل اىل مس توى أكرث من املتوسط و أقل من اجليد ،و
لكن مل تصل اىل املس توى اجليد جدا تربواي و احملدد ب( ،)%20و قد يرجع
سبب ذكل اىل أن أغلبية معلامت رايض الطفال هن من خرجيي املعاهد و مل يمت
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.2

.1

.4

.2

.2

حتضريهن بشلك ااكدميي لرايض الطفال ،أو قد يرجع السبب اىل أهنن مل يتلقني
التدريب الاكيف يف كيفية التواصل مع الطفال يف الروضة ،أو قد يرجع هذه النتيجة
اىل أس باب أخرى غري معروفة ،و مل يكن هناكل دراسات متشاهبة مع هذه
ادلراسة ليك يمت مقارنهتا.
مس توى كفاءات التواصل بشلك عام (اللفظي و غري اللفظي) دلى معلامت
رايض الطفال الهلية يف مدينة كوية كن أفضل و بدلةل معنوية ابملقارنة ابلرايض
احلكومية ،و قد يرجع سبب ذكل اىل أن أغلبية املعلامت يف الرايض الهلية يف
مدينة كوية هن خرجيات باكلوريوس و الغلبية الساحقة مهنن هن خرجيات لكيات
الرتبية و دلهين خربة و دراية يف التعامل و التواصل مع الطفال و تلقني تدريبات
يف اللكية و من خالل مرحةل التطبيقات ،كام ميكن أن يكون دلهين رغبة و دافعية
أعىل يف التعلمي ،أو قد يرجع هذه النتيجة اىل أس باب أخرى غري معروفة ،و مل
يكن هناكل دراسات متشاهبة مع هذه ادلراسة ليك يمت مقارنهتا.
م تظهر فروق ذو دلةل معنوية بني متوسط درجات معلامت رايض الطفال يف
مدينة كوية عىل أداة كفاءات التواصل اللفظي و غري اللفظي تعزى اىل متغري شهادة
املعلمة عند مس توى ادللةل ( ،)0902و قد يرجع سبب ذكل اىل أس باب غري
معروفة ،و مل يكن هناكل دراسات متشاهبة مع هذه ادلراسة ليك يمت مقارنهتا.
هناكل فروق ذو دلةل معنوية بني متوسطات اإختصاص (الكردية) و بني
اإختصاص (العام) و اإختصاص (الفن و الرمس و املوس يقى) (ما عدى
الختصاصات الخرى) ،و بدلةل معنوية عند مس توى ( )0902و لصاحل معلامت
اإختصاص (الكردية) ،و ذكل يبني أن املعلامت ذوي اإختصاص (الكردية) دلهين
كفاءات التواصل اللفظي و غري اللفظي أعىل مقارنة ابإختصاص (العام) و اإختصاص
(الفن و الرمس و املوس يقى) ،كام و يتبني أن هناكل فروق ذو دلةل معنوية بني
متوسطات اإختصاص (الجنلزيية) و بني اإختصاص (العام) و اإختصاص (الفن و
الرمس و املوس يقى) (ما عدى الختصاصات الخرى) ،و بدلةل معنوية عند
مس توى ( )0902و لصاحل معلامت اإختصاص (الجنلزيية) ،و ذكل يبني أن
املعلامت ذوي اإختصاص (الجنلزيية) دلهين كفاءات التواصل اللفظي و غري اللفظي
أعىل مقارنة ابإختصاص (العام) و اإختصاص (الفن و الرمس و املوس يقى) ،و قد
يرجع سبب ذكل اىل أن اإختصايص (الكردية) و (الجنلزيية) هام اإختصاصني
لغويني ،و كام هو واحض فاإن املعلمة حتتاج اىل تواصل لغوي و غري لغوي مع
الطفال أكرث من الختصاصات الفنية مثال ،و مل يكن هناكل دراسات متشاهبة
مع هذه ادلراسة ليك يمت مقارنهتا.
هناكل فروق ذو دلةل معنوية بني بني متوسطات س نوات اخلدمة ( )4-1و بني
س نوات اخلدمة الخرى (عدا س نوات اخلدمة ( -10مفا فوق)) ،و بدلةل معنوية
عند مس توى ( )0902و لصاحل معلامت س نوات اخلدمة ( ،)4-1و ذكل يبني
أن املعلامت ذوي س نوات اخلدمة ( )4-1دلهين كفاءات التواصل اللفظي و غري
اللفظي أعىل مقارنة بس نوات اخلربة املذكورة ،و سبب ذكل قد يرجع اىل أن
املعلامت اجلدد لهن دافعية و رغبة أكرث يف تعلمي الطفال و التفاعل معهم و
الس تجابة ملتطلباهتم و التواصل معهم سواء بشلك لفظي أو غري لفظي ،و مل يكن
هناكل دراسات متشاهبة مع هذه ادلراسة ليك يمت مقارنهتا.
مل تظهر فروق فروق ذو دلةل معنوية بني متوسط درجات معلامت رايض

12.
الطفال يف مدينة كوية عىل أداة كفاءات التواصل اللفظي و غري اللفظي تعزى اىل
متغري عدد الطفال يف الصف عند مس توى ادللةل ( ،)0902و يبدوا من خالل
هذه النتيجة ان عدد الطفال ليس هل عالقة بكفاءات التواصل اللفظي و غري
اللفظي للمعلمة داخل الفصل يف رايض الطفال ،و مل يكن هناكل دراسات
متشاهبة مع هذه ادلراسة ليك يمت مقارنهتا.
 1492التوصيات
اإستنادا اىل نتاجئ هذا البحث فأن الباحث يويص املسؤولني يف وزارة الرتبية و
املدراء و املرشفات الرتبوايت و العاملني يف السكل الرتبوي و يلفت انتباههم اإىل أن
يراعوا النقاط التية:
 .1تعني خرجيات لكيات الرتبية  /اإختصاص رايض الطفال مضن الختصاصات اليت
حتتاهجا رايض الطفال .
 .2فتح دورات مكثفة و مس تدامة ملعلامت رايض الطفال و خاصة يف جمال طرائق
التدريس و تعلمي كفاءات التصال اللفظي و غري اللفظي.
 .1تضمني نتاجئ هذ البحث و الس تفادة مهنا عند وضع و تصممي املناجه اخلاصة بقسم
رايض الطفال يف اجلامعة و لكيات الرتبية معوما.
 1491املقرتحات
 .1اإجراء دراسة مماثةل عىل مس توى ادلراسة الساس ية أو الثانوية أو اجلامعة يف
القلمي.
 .2اإجراء دراسة مماثةل للمقارنة بني عدة عينات من معلمي و معلامت املراحل ادلراس ية
اخملتلفة يف القلمي ،مع الخذ ابلعتبار نتاجئ البحث احلايل.
 .1اجراء دراسة حول بناء برانمج للتواصل اللفظي وغري اللفظي لطفال الروضة ليك
يمت تدريسها يف أقسام رايض الطفال يف لكيات الرتبية يف اجلامعة.
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 1291املراجع العربية
اإبراهمي ،مروان عبداجمليد ( .)1...السس العلمية و الطرق الحصائية للختبارات و القياس يف
الرتبية الرايضية ،ط ،1عامن :دار الفكر العريب.
دوران ،رودين ( .)1.22أساس يات القياس والتقومي يف تدريس العلوم .ترمجة دمحد سعيد صباريين(
واخرون) ،اربد :دار المل للنرش والتوزيع.
سالمة ،عبدالبديع دمحد الس يد و الناقة ،دمحود اكمل و أمحد ،مسري عبدالوهاب ( .)2002برانمج
مقرتح لتمنية همارات الداء اللغوي دلى معلامت رايض الطفال ،خمت:رص مقاةل منشورة عىل
النرتنيت عىل الرابط: www.minshawi.com/content/برانمج-مقرتح-لتمنية-همارات-
الداء-اللغوى-دلى-معلامت-رايض-الطفال أسرتجع بتأرخيam10:04 2012-1-2 :
صاصيال ،رانية ( .)2010اسرتاتيجية مقرتحة لتطوير نظام اإعداد معمل رايض الطفال يف ضوء
التوهجات الرتبوية املعارصة ،جامعة دمشق ،لكية الرتبية ،قسم املناجه وطرائق التدريس ،حبث
منشور عىل النرتنيت عىل الرابط :اسرتجع بتأرخي.2012-1-2 :
عبدالرش يد ،وحيد حامد ( .)2012التصال غري اللفظي (لغة اجلسد) ،مقاةل منشورة عىل النرتنيت
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عىل الرابط :أسرتجع بتأرخي2012-1-2 :
.4

د .نوزاد انور معر

مدرس

جامعة كوية  /لكية
الرتبية  /قسم اللغة اللغة الكردية
الكردية

عيل ،دمحد أمحد دمحد (" .)2002فاعلية برانمج تدرييب سلويك لتحسني بعض همارات التواصل غري
اللفظي دلي عينة من الطفال ذوي التوحد" ،رساةل ماجس تري (غري منشورة) ،لكية الرتبية،
جامعة عني مشس.

.2

جوان هباءادلين عيل

مدرس

جامعة كوية  /لكية
الرتبية  /قسم الرتبية العالم
و عمل النفس

املطرب ،خادل ( .)2012همارات التصال ،ملخص مقاةل منشورة عىل النرتنيت عىل موقع ملتقى
طالب و طالبات جامعة املكل فيصل و جامعة املكل دمام عىل املوقع:
 www.entsab.com/vb/////attachment.phpاسرتجع بتأرخي.2012-1-14 :

.2

ألن صالح سعدي

مدرس
مساعد

جامعة كوية  /لكية
الرتبية  /قسم الرتبية عمل الجامتع
و عمل النفس
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.2

شريين سعيد كرمي مدرس
مساعد
قادر

العريين ،أمحد بن عبد هللا بن صقري (" .)2011مدى توافر همارات التصال غري اللفظية دلى هيئة
التدريس يف لكية العلوم جبامعة القصمي من وهجة نظر الطلبة" ،رساةل ماجس تري (غري منشورة)،
الاكدميية العربية يف ادلمنارك ،لكية الداب والرتبية .

Academy for early childhood program Accreditation, (2002) National
(Association for the education of young children (NAEYC.

.2

هازة طه دمحد

Park, Gi-Pyo & Lee, Hyo-Woong (2002). The characteristics of effective
English teachers as perceived by high school teachers and students in
Korea, Asia Pacific Education Review, 2(2), .242-212

جامعة كوية  /لكية
الرتبية  /قسم الرتبية عمل النفس
و عمل النفس

مدرس
مساعد

ت

الكفاءات

امللحق ()1
أسامء اخلرباء اذلين مت أخذ أرامهم كخبري لفقرات أداة املالحظة

ضعيف متوسط جيد جيدجدا
0

احملور ا ألول :التواصل اللفظي:

اللقب
العلمي

.1

د .اكوة عيل ادلاودي

أس تاذ
مساعد

جامعة كوية  /لكية
املناجه و طرائق
الرتبية  /قسم الرتبية
التدريس العامة
و عمل النفس

.2

د .خادلة قادر فرج

أس تاذ
مساعد

جامعة كوية  /لكية
اللغة الكردية-أدب
الرتبية  /قسم الرتبية
الطفال
و عمل النفس

.1

د .جوان نوري
رسول

مدرس

جامعة كوية  /لكية
عمل النفس الرتبوي
الرتبية  /قسم الرتبية
 الشخصيةو عمل النفس

لوحظ مبس توى:

مل
تالحظ

 .12امللحقات

ت المس

املعهد الفين التقين

امللحق ()2
أداة مالحظة كفاءات التواصل اللفظي و غري اللفظي دلى معلامت الروضة
شهادة املعلمة.......................:
أهيل:
نوع الروضة :حکويم:
:..................اإختصاص املعلمة
س نوات اخلدمة .............:عدد الطفال يف الصف...............:

Cirillo, Michelle & Herbel-Eisenmannm, Beth (2002). TEACHER
COMMUNICATION BEHAVIOR IN THE MATHEMATICS
CLASSROOM, journal of Socio-Cultural Issues, Vol.4.2-2,
Proceedings of the Twenty Eighth Annual Meeting of the North
American Chapter of the International Group for the Psychology of
Mathematics Education, Mérida, Yucatán, México, November .– 12,
2002, Universidad Pedagógica Nacional.

ماكن العمل

املناجه و طرائق
التدريس العامة

الختصاص
.1

تقوم بتغري حلن و نربة الصوت
حسب احلاجة.

.2

تقوم ابلتصال ابلطفال بسهوةل
و يرس.

.1

تطرح الس ئةل عىل الطفال.

.4

تبادر ابحلوار مع الطفال.

.2

صوهتا مناسب و تصل مجليع
الطفال.

1

2

1

4

جمةل جامعة كويه للعلوم الانسانية والاجامتعية
.2

تسمح للطفال ليك يتحدثوا و
يعربوا عن أرامهم.

.2

تنجح يف جذب اإنتباه الطفال
اىل أقوالها.
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.12

جتيب عن أس ئةل الطفال
بشلك مناسب.
احملور الثاين :التواصل غري
اللفظي:

.2

منتهبة و واعية عند حتدث
الطفال.

.12

تس تخدم اإسامءات و اإشارات
اليد لتوضيح أهداف ادلرس.

..

ل تقاطع الطفال و تسمح هلم
بتمكةل الكهمم.

.12

تس متع اىل الطفال حبب و
حنان.

.10

عندما يتحدث الطفال ،تس متع
هلم بشلك مجيل.

.1.

تتواصل مع الطفال ب:رصاي
طوال ادلرس.

.11

عندما ل يفهم الطفال موضوعا
معينا ،تعطهيم التوضيحات
الرضورية.

.20

تس تخدم حراكت اجلسم بشلك
مناسب مع أهداف ادلرس.

.12

توفر بيئة هادئة للحوار داخل
الصف.

.21

تس تخدم تعبريات الوجه
للتواصل مع الطفال.

.11

تس تطيع الربط بني الفاكر و
املعلومات من خالل املفردات
اليت تس تخدهما.

.22

انحجة يف اإس تخدام لغة اجلسد و
المتثيل.

.21

تفهم مشاعر و تعبريات الطفال.

.14

تتحدث مع الطفال وهجا لوجه.

.24

تعرب عن مشاعرها بشلك
مناسب للطفال.

.12

تس تخدم لكامت واحضة و
مفهومة يف الكهما مع الطفال.

 2املعلمة (هاوزين) يف روضة خانزاد الهلية يف مدينة كوية.
 1املعلمة (بنار) يف روضة أرا الهلية يف مدينة كوية.
 3لقد مت حساب ( )44فردا من مجموع ( )22من عينة البحث و ذكل ابستبعاد ( )11فردا من قبل الربانمج
الإحصايئ ( )SPSSلوجود نقص يف ملء فقرات أداة املالحظة ،حيث يقوم الربانمج بشلك أيل ابإستبعاد لك فرد يوجد
دليه نقص يف الجاابت عىل فقرات الداة.
 1لقد مت حساب ( )22فردا من مجموع ( )2.من عينة البحث و ذكل ابستبعاد ( )12فردا من قبل الربانمج
الإحصايئ ( )SPSSلوجود نقص يف ملء فقرات أداة املالحظة ،حيث يقوم الربانمج بشلك أيل ابإستبعاد لك فرد يوجد
دليه نقص يف الجاابت عىل فقرات الداة.

 5لقد مت حساب ( )22فردا من مجموع ( )2.من عينة البحث و ذكل ابستبعاد ( )12فردا من قبل الربانمج
الإحصايئ ( )SPSSلوجود نقص يف ملء فقرات أداة املالحظة ،حيث يقوم الربانمج بشلك أيل ابإستبعاد لك فرد يوجد
دليه نقص يف الجاابت عىل فقرات الداة.
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