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 الممخص:
 

طفال في مصر وما يتمقونه من دورات تنمية مهنية التنمية المهنية لمعممات رياض األقام هذا البحث بدراسة واقع      
داخل المؤسسات المعنية بالتنمية المهنية، ومدى مناسبة تمك البرامج الحتياجات المعممة وتأثيرها عمى سد تمك 

المهنية وشروط جودة برامج التنمية المهنية في الواقع وقد خمصت الدراسة  االحتياجات و مدى تطبيق نظريات التنمية
إلى النتائج التالية: يحتل الجانب الشكمي لبرامج التنمية المهنية المتعمق ببيانات البرنامج النصيب االكبر من اهتمام 

مية فهما يعانيان من إهمال معدَّي مقدمي الخدمة فهو أقل الجوانب قصوًرا. أما جانب المحتوى العممي والنظريات العم
 ومقدمى تمك البرامج ويحتاج إلى الكثير من االهتمام وتقنين معايير الجودة.   

 التنمية المهنية، معممات رياض األطفال الكممات المفتاحية:
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Abstract:  

     This study examined the reality of the professional development of kindergarten 

teachers in Egypt and the professional development courses they receive within the 

institutions concerned with professional development, the extent to which these 

programs meet the needs of the teacher and their impact on meeting these needs and the 

extent of application of theories of professional development and the quality of 

professional development programs. To the following results 

     The formal aspect of the professional development programs related to the program's 

profiles is the biggest part of the service providers' attention. It is the least of the aspects. 

The scientific content and scientific theories are neglected due to the negligence of the 

authors and the providers of these programs. It requires a lot of attention and 

standardization of quality standards. 

Key Words: Professional development, Kindergarten teachers 
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 مقدمة:

 تمتمؾ المعممة أف ىعم تفرض المينة ، كمؤثرة في بناء األمـ كىذهمينة سامية معممة الركضة صاحبة   
 خاصة، كفي مناىجنا عامة التربكم نظامنا في نألفيا لـ التي لمقياـ بأدكارىا لتؤىميا ،خاصة كفاءات
 كمع الصفية، كغير الصفية كمديرةن لمتفاعبلت التدريسية، لممكاقؼ كمديرة كباحثة كمنظمة مجربة فالمعممة

عقكؿ  إلى لممعرفة الناقمة دكر ىك جميعان  كاحدان نعرفو دكران  تمارس كلكنيا األدكار، ىذه تمارس فيي ال ذلؾ
 . يـك القييـ حتى بيا احتفاظيـ مف كالتأكد األبناء

 مف اكتساب مجمكعة يعد لـ حيث كتطكراتو ، العصر تغيرات لمكاجية ضركرة لممعممة المينية فالتنمية   
 فائقة، تتغير كتتجدد بسرعة فالمعرفة الميف، مف أل مينة فى الكؼء لؤلداء يكفى كالميارات المعارؼ
 تجديد تبعة عمى لفرد مما يمقى ىائمة؛ بدرجة كتتفرع تتسع معينةلمينة  فرد أل يحتاجيا التى كالميارات
 عمى يككف حتى كذلؾ ، المينية يسمى التنمية ما تحت قصيرة، زمنية كؿ فترة كاتجاىاتو كمياراتو معارفو
 .الحياة مدل لمبدأ التعمـ تحقيقنا المينية حياتو الكفاءة طكاؿ مف عالية درجة
األمريكية  المتحدة الكاليات في كالدكلية المحمية المنظمات تكجيت كالعشريف الحادم القرف بداية كمع   

 الطفكلة معممة لمينة كمعايير مكاصفات كضع إلى كبرامجيا المبكرة بالطفكلة الميتمة الدكؿ كبعض
 :المنظمات ىذه أبرز المبكرة ، كمف

 "The National Council Of The Math Teachers    الرياضيات لمعممي الكطني المجمس -
                                                                                                   The Association For Children Learning            األطفاؿ لتعميـ الكطنية الجمعية -
 The American Association For The Advancement of Science اإلنكميزية المغة لمعممي الكطني لمجمسا -

 التربكم كاإلشراؼ المناىج تطكير جمعية-

 The Association for Supervision and Curriculum Development                      
                         The National Commission for the social Studies  االجتماعية لمدراسات الكطنية المجنة-
 كالذم التربية مف األسمى اليدؼ لتحقيؽ السعي عمى التربكية كالمؤسسات المنظمات ىذه كاتفقت      

لمتّعمـ،  استعداد لدييـ األطفاؿ جميع ألف نظران  المبكرة، الطفكلة في األطفاؿ بتعميـ البدء ضركرة يؤكد عمى
اإلنساني،ككذلؾ  لمتّعمـ الصحيح األسمكب تعكس ال حاليان  القائمة األطفاؿ مناىج عمى أف تقاريرىـ كأّكدت

 التفكير كال تساعد  عمى طرؽ التدريس المتبعة داخؿ الركضات كالتي تعتمد عمى طرؽ تقميدية قديمة 
 بتصميـ االىتماـ إجماع عمى شبو كجرل كالعشريف، الحادم القرف في مطمكبة ستككف عميا مستكيات كفؽ
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 األطفاؿ مع لمتعامؿ البلزمة المعارؼ كالميارات مف بالمزيد لتزكيدىف األطفاؿ لمعممات التدريبية مجالبرا
 التعمـ. عممية في الطفؿ فاعؿ جعؿ عمى ترّكز التي لمتّعمـ الحديثة االتجاىات مع يتناسب بما

األطفاؿ حيث احتمت برامج كتيتـ جميكرية مصر العربية بتقديـ برامج التنمية المينية لمعممات رياض    
التنمية المينية لمعممات رياض األطفاؿ في السنكات األخيرة الصدارة في إىتماـ المسئكليف كالجيات 
المانحة حيث تـ  تنفيذ العديد مف البرامج المنظمة لرفع كفائة معممات رياض األطفاؿ ك قد أككمت 

عاتؽ األكاديمية المينية لممعمميف كذلؾ  كذلؾ بعد مسئكلية التنمية المينية لممعممات رياض األطفاؿ عمى 
ـ كالذم ينص عمي تكحيد جيات التدريب الخاصة بالمعمميف 6196لسنة  99صدكر الكتاب الدكرم رقـ

دراجيا ضمف محكر التنمية المينية الخاص بكزارة التربية  عمي أف تقكـ األكاديمية بتكثيقيا بصفة دكرية كا 
 كالتعميـ  .

دراسات التي أجريت عمى برامج التنمية المينية التي تقدميا األكاديمية المينية لممعمميف كعمى كتككد  ال   
 كجكد العديد مف جكانب القصكر في عممية التنمية المينية .

 :مشكمة البحث
كرفع كفائتيـ المينية لمتابعة التطكرات  ،ية المينية لمعممات رياض األطفاؿكفي ضكء أىمية التنم   

العالمية في تربية ك تعميـ طفؿ الركضة كسرعة تطكر األحداث في ىذا المجاؿ الحديث  ككاالىتماـ 
 :العالمي كالمحمي بالتنمية المينية لمعممات تمؾ المرحمة ، تـ تحديد مشكمة الدراسة عمي النحك األتي

 اإلحساس بالمشكمة : -أ
 االعتبارات التالية :فقد استشعر الباحثاف أبعاد المشكمة  مف خبلؿ 

الدراسة االستطبلعية التي قاـ بيا الباحثاف عمى معممات رياض األطفاؿ الآلتي تمقيف تدريبات تابعة     
األكاديمية المينية لممعمميف أك لكزارة التربية كالتعميـ أك لمركز الطفكلة حيث أثبتت نتائج تمؾ الدراسة 

الرؤيا في تحديد االحتياجات التدريبية ليؤالء المعممات كقد  كجكد قصكر في البرامج المقدمة كعدـ كضكح
أكدت المعممات مف خبلؿ االستبياف أف البرامج المقدمة ليـ لـ تحقؽ ليـ االستفادة الكافية لمكاجية 
المشكبلت التي يتعرضف ليا في الركضة كؿ يكـ ، كما أكدت الدراسة عمى أف التدريبات المقدمة ليست 

 .الطفكلة كانما ىي تدريبات عامة تستخدـ مع كؿ فئات المعمميف متخصصة في مجاؿ
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الدراسات السابقة كالتي أكدت عمى أىمية برامج التنمية المينية المقدمة لرياض األطفاؿ مثؿ:)بيكمي    
 ,Lumpe, et al. , 2010; Williams.& Jason؛  6119ضحاكم كسبلمة حسيف ،

2010;Horsly, et al. 2010; Manzo, et al., 
 

 تحديد المشكمة : -ب
أىمية  ىمالمراجع كالدراسات التي تؤكد ع ىمف خبلؿ إطبلع الباحثة عمتـ تحديد مشكمة البحث    

كما قاـ الباحثاف بإجراء دراسة إستطبلعية لتحديد أىـ عناصر  التنمية المينية لممعممة أثناء الخدمة.
 .القصكر في برامج التنمية المينية لمعممات الركضة 

 اليكجد جديد في البرامج المقدمة في تكرر دائما-9
 البرامج عامة يمكف تقديميا لكؿ فئات المعمميف -6
 البرامج تغفؿ المشكبلت التي تكاجييا المعممة مع االطفاؿ -3
 البرامج التنمي الميارات االبداعية لممعممة  -4
 البرامج تغفؿ عف الجكانب الخاصة بالكسائؿ التعميمية  -5

أيضا اتضحت مشكمة البحث مف خبلؿ  كمف خبلؿ ما سبؽ كجد الباحثاف ضركرة إجراء ىذا البحث.   
ضركرة تنمية مستكم األداء  لممعممو :حيث  االطبلع عمى البحكث كالدراسات السابقة كالتي أكدت عمى

ليا  ة يككفأكضحت إف النمك الميني لممعممو ينعكس مباشرة عمى ما تقكـ بو مف ممارسات كأداءات متميز 
؛ Jeanpierre Oberhauser & Freeman, 2005):أثرىا المباشر عمى إنجاز الطفؿ كمنيا دراسة 

 &Johnson , 2006 ; Eury base ,2008 ;Alonso ؛6116زياد الجرجاكم كجميؿ نشكاف ، 
Blázquez , 2009  ، ؛عنايات نجمة 6191؛حاـز عيسى كآخركف، 6119؛عبد العزيز بف سميماف

 (. 6196؛ىيثـ قشطو ، 6191كحمداف عمي ، 
تصكر مقترح لتطكير عممية التنمية المينية  كمف ىنا تحددت مشكمة البحث كمحاكلة حميا  بكضع

 .المقدمة لمعممات الركضة 
 

  :تساؤالت البحث
 ؿ الرئيس كىك:ؤ اتسيمكف تحديد مشكمة البحث في ال

 ؟  ما واقع برامج التنمية المهنية  لمعممات رياض األطفال في مصر 
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 -فرعية يمكف صياغتيا كاآلتي: تساؤالتيشتؽ منو عدة و

 ما ىي األسس النظرية لمتنمية المينية لمعممات الركضة؟ : 9س
 مينية المقدمة لمعممات رياض األطفاؿ ؟: ما ىي أنكاع التنمية ال 6س
 ؟ : ما مدل مراعات برامج التنمية المينية لمعممات رياض األطفاؿ ألسس بناء برامج التنمية المينية  3س
 ؟  : ما ىي نقاط الضعؼ كالقكه في برامج التنمية المينية المقدمة لمعممات رياض األطفاؿ 4س

 أهداف البحث:
 يدؼ البحث الحالي إلى إلقاء الضكء عمى :ي

 أهداف نظرية أكاديمية وهي : 
 التعرؼ عمي نظريات التنمية المينية لمعممات رياض األطفاؿ . -9
 برنامج التنمية المينية لمعممات رياض األطفاؿ.التعرؼ عمي كيفية بناء  -6

 أهداف تطبيقية وهي :
لممعمميف تحميؿ برامج التنمية المينية المقدمة لمعممات رياض األطفاؿ مف قبؿ األكاديمية المينية  -0

 . كزارة التربية كالتعميـ ( –)الجيات المانحو 
 كضع تصكر مقترح لعبلج نقاط الضعؼ في تمؾ البرامج كاستغبلؿ أمثؿ لنقاط القكة .  -6

 :أهمية البحث
تكمف أىمية البحث الحالي في التأثير الفعاؿ لبرامج التنمية المينية لمعممات الركضة، كخطكرة     

يتعاممف معيا تمؾ المعمماتمف حيث إكساب الطفؿ العديد مف جكانب الشخصية التي المرحمة العمرية التي 
يصعب تغيرىا فيما بعد . كما تزداد األىمية مف خبلؿ تكظيؼ ىذه البرامج في رفع كفاءة معممة الركضة 

ك ية  في نمك األطفاؿ كنممف الناحية التدريسية )التعميمية( ككذلؾ لتفعيؿ دكرىا في خمؽ  الديقراط
، كقدراتيـ عمي النقد كالحكـ ، كالتعبير عف األفكار بحرية ، كتشكيؿ الكعي الثقافي لمطفؿ الذم تفكيرىـ

ىك أساس تككيف شخصيتو ، كالشؾ أف ىذا ينطكم عمي أىمية كبيرة لمدراسة الحالية عمي الكجيتيف 
 النظرية كالتطبيقية . 

 :أوال: األهمية النظرية
لئلتجاىات العالمية في مجاؿ رياض األطفاؿ كذلؾ بإرتيادىا مجاال يعد البحث الحالي إستجابة  -9

 حديثا كىك التنمية المينية المستدامة لمعممات الركضة ( .
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 يفتح البحث الطريؽ لدراسات جديدة أخرم تتناكؿ برامج التنمية المينية لمعممات رياض األطفاؿ.  -6
 ا: األهمية التطبيقيةثانيً 

كؿ مف العامميف بمجاؿ التنمية المينية لمعممات رياض األطفاؿ ككذلؾ السادة تتمثؿ في إفادة البحث ل   
القائميف عمى كضع البرامج الخاصة بالتنمية المينية المستدامة لمعممات رياض األطفاؿ حيث سيتناكؿ 

                                 -البحث األتي :

 لمعممات رياض األطفاؿ . تحديد مفيكـ كنظريات بناء برامج التنمية المينية 
 . تحميؿ برامج الحالية المقدمة لمعممات رياض األطفاؿ كالكقكؼ عمى نقاط الضعؼ كالقكة بيا 

 منهج البحث:
ية المقدمة يعتمد البحث الحالي عمى المنيج الكصفي التحميمي لصؼ كتحميؿ برامج التنمية المين   

ستخدـ الباحثاف المنيج الكصفي التحميمي في كصؼ كتحميؿ برامج التنمية . ك لمعممات رياض األطفاؿ ا 
المينية لمعممات رياض األطفاؿ المقدمة مف خبلؿ األكاديمية المينية لممعمميف ككزارة التربية كالتعميـ 
كالجيات المانحو كالكقكؼ عمى نقاط الضعؼ كالقكة كذلؾ لكضع تصكر مقترح لتطكير تمؾ البرامج لرفع 

 .لكفاءة المينية لمعممة الركضة  ا
 عينة البحث:

تتحدد نتائج البحث الحالي بخصائص العينة كالتي تـ اختيارىا مف برامج التنمية المينية التي تقدميا    
 األكاديمية المينية لممعمميف ككزارة التربية كالتعميـ كالجيات المانحة.

  حدود البحث:

العينة الحالية مف برامج التنمية المينية التي تقدميا األكاديمية المينية تـ اختيار : أ. الحدود الجغرافية
 لممعمميف ككزارة التربية كالتعميـ كالجيات المانحة.

معممات رياض األطفاؿ كىي الفئة التي تـ اختيارىا لتحميؿ برامج التنمية المينية  :ب. حدود البشرية
 .المقدمو ليا 

المدل الزمني لمبحث  ببرامج التنمية المينيو المقدمة لمعممات رياض  تـ تحديد :جـ. الحدود الزمنية
 ـ6196ـ كحتى   6118األطفاؿ في الفترة مف 
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 البحث:أدوات 

  ( عداد: الباحثاف) إاستبياف   -9
 ( إعداد: الباحثاف )استمارة تقييـ برنامج تدريبي -6

 :مصطمحات البحث
  التنمية المهنية المستدامة : -0
منظمة يتعرض ليا المعمـ تزيد مف معمكماتو أك تنمي مياراتو أك تؤثر أيجابا عمى ىي أم خبرة    

اتجاىاتو أك تصحح فيمو لعممو. فيدخؿ ضمنيا أم نشاط منظـ يقكـ بو المعمـ لتحديث مياراتو أك 
ماليـ بكفاءة أكبر مما سيككف لو معمكماتو. فيي أم عممية تعميـ تصمـ لمساعدة المعمميف عمى أداء أع

 .(9499محمد حسيف رفقة، )المقاني، الثر اإليجابي في تحسيف نكاتج تعمـ المتعمميفا

 بيدؼ مينتو إطار في المعمـ كقدرات كفايات لتطكير كالمستمرة المنظمة الجيكد تمؾ أنيا عمى كتعرؼ
 لديو اإلنتاجية مستكل كرفع عممو ظركؼ كتحسيف أدائو فاعمية زيادة

(educationalinnovationblog,2015,2-9)  

التعميـ التي يزكد بيا المتعممكف مف أجؿ إحداث  ىي كؿ خبرات كيعرفيا أحمد السيد الكردم بأنيا   
ا عممية مستمرة كمنظمة أىداؼ المؤسػسػة التعميمية ، لذا فإني تغير في سمككيـ بما يؤدم إلي تحقيؽ

                                                         أفضؿ بشرط تكافر القدرة كالرغبة بالعامميف إلي مستكم نتقاؿبلكىادفة ل
( (kenanaonline,2016, 11-18 
لمعممات الركضة مف خبرات كمعارؼ كمعمكمات بطرؽ  ما يقدمكيعرفيا الباحثاف إجرائيا بأنيا كؿ    

 مباشرة كغير مباشرة مف أجؿ رفع كفاءة أدائيف في العممية التعميمية .

 البرنامج : -9
تيدؼ  يعرؼ قامكس التربية البرنامج التدريبي بأنو" مجمكعة مف األنشطة المنظمة كالمخططة التي    

تفكيرىـ  ـ كتكجيوتيـ كرفع كفاءاتيكتساعدىـ عمى صقؿ مياراإلى تطكير معارؼ كاتجاىات المتدربيف 
 ). 97،  9465)الدميخي،كتحسيف أدائيـ في عمميـ 

بأنو عممية تدريبية تؤدم إلى عبلج جكانب القصكر في  6118كما تعرفو بثينة محمد حسيف عمى،   
بت احتياج المعممات األكائؿ إعداد المعممات األكائؿ برياض األطفاؿ كتنمية الكفايات اإلشرافية التي ث
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لمتدريب عمييا لرفع مستكل أدائيف كزيادة العممية اإلشرافية مف خبلؿ برنامج يتبع خطة معرفية كتدريبية 
                                                                    .(74، 6118، )بثينة محمدكزمنية محددة 

نو برنامج منظـ كمخطط يمكف المعممات مف النمك في المينة ، كذلؾ بأ6118كتعرفو ميا إبراىيـ    
فع مستكل عممية التعميـ بالحصكؿ عمى مزيد مف الخبرات الثقافية كالسمككية ككؿ ما مف شأنو أف ير 

 .(6118،998)ميا ابراىيـ ، كالتعمـ
كم في أثناء الخدمة مف بتعريؼ التدريب الترب 6191كقد قامت اإلدارة العامة لئلشراؼ التربكم عاـ    

 خبلؿ المفاىيـ الثبلثة اآلتية: 
 كىك تدريب مصمـ لتصحيح أخطاء في برنامج اإلعداد األساس، كعبلج تمؾ المفيكـ العبلجي:أ . 

 األخطاء كالتي تككف ناتجة عف : 

 تخرج المعمـ منذ فترة، طكيمة، فيك يحتاج إلى إعادة  تككيف كصقؿ لممعمكمات. -
عمـ سريع التغير،ال يمكف أف يبلحقو كيضبطو خبلؿ إعداده                                                                    أف التربية  -
 ( 9، 6199كالء محمد، )

في أف ىذا المفيكـ يركز عمى الميارات  9993كتتفؽ اإلدارة العامة مع سعادة  المفيكـ السمككي:ب. 
ي الفصؿ مف تفاعبلت كما يحدث فيو  مف سمكؾ، لذا يجب أف تدرب المعممة التدريسية، أم ما يدكر ف

 عمى كيفية تحميؿ المكقؼ التعميمي .

كىذا المفيكـ يرفض ضبط سمكؾ المعممة بعناصر المكقؼ التعميمي، كييدؼ إلى  المفيكـ اإلبداعي: -ج
تابعة االدارة العامة لرياض ، المجنة الفنية لم6199،9)كالء محمد،يادة الدافعيو نحك النمك الذاتيز 

 (966،  965األطفاؿ،

بأنو برنامج منظـ كمخطط ييدؼ إلى التحسيف المستمر في مستكل  6196كما تعرفو مناؿ محمكد    
أداء المعممات كيزكدىف بالخبرات كالمعمكمات البلزمة لمعمؿ مع األطفاؿ كاكسابيف االتجاىات اإليجابية 

عدىف عمى القياـ بأعباء كظيفتيف كتسيـ في رفع مستكال أدائيف حتى كالمعارؼ كالمعمكمات التي تسا
كؿ جديد في مجاؿ التعامؿ مع تستطيع المعممة القياـ بعمميا في الكقت الحاضر كالمستقبؿ كتتكيؼ مع 

 (6196،644)مناؿ محمكد ،ؿالطف
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معممات رياض األطفاؿ  في مجمكعة مف الخبرات التربكية التي تمر بيا  بإنو ايعرفه الباحثان إجرائيً و 
صكرة محاضرات ككرش عمؿ تدربية تقدميا مؤسسات التنمية المينية مف أجؿ رفع كفاءة معممة رياض 

 األطفاؿ كمسعادتيا عمى مسايرة كؿ جديد في مجاؿ المينة .

 معممة الروضة: -3
ة كتربية األطفاؿ ىي مربية محترفة في مجاؿ تربية طفؿ ما قبؿ المدرسة االبتدائية كتعمؿ عمى حماي   

 اكعقمين  اة شخصية الطفؿ تنمية شاممة جسمين كرعايتيـ الرعاية الصحية السميمة كتسيـ بقدر كبير في تنمي
 (956)عبد العاؿ،أحمد،  اكدينين  امككين كس اكلغكين  اكاجتماعين  اكانفعالين 

 يتطمبيا التي التربكية األىداؼ تحقيؽ إلى تسعى ك الركضة مرحمة في الطفؿ بتربية تقـك التي ىي  
 غرفة في تنظيمو ك النشاط بإدارة تقكف التي ىي ك ، المرحمة لتمؾ العمرية الخصائص مراعية المنياج
 التي التربكية ك االجتماعية ك الشخصية الخصائص مف بمجمكعة تمتعيا إلى إضافة خارجيا ك النشاط
 (6196،999كالء محمد، ،ىبة حسفرل)األخ العمرية المراحؿ المراحؿ معممات مف غيرىا عف تميزىا

 مما سبق يستخمص الباحثان  تعريًفا إجرائًيا لمعممة الروضة هو : 
المعممة المنكط بيا تربية كتعميـ األطفاؿ في الركضات الحككمية كالتجربية كالخاصة كالتي تخرجت مف    

كميات رياض األطفاؿ أك كميات التربية ) شعب الطفكلة ( بعد قضاء أربع سنكات دراسية كتمارس العمؿ 
 مع األطفاؿ لتحقيؽ التنمية الشاممة ليـ في ىذه المرحمة .  

 البحث :  خطوات

 :يمى فيما الحالي البحث خطوات تتمخص
 كالبحكث األدبيات كذلؾ بمراجعة ، لبرامج التنمية المينية لمعممات رياض األطفاؿ نظرية دراسة .9

 .السابقة كالدراسات
 .بالبحث الحالي الخاصة األدكات تصميـ .6
 الحالي. البحث عينة اختيار .3
 .العينة عمى البحث أدكات تطبيؽ .4
  كطبيعة البحث أىداؼ تناسب التى المناسبة اإلحصائية المعالجات كعمؿ البيانات تحميؿ .5
 .السابقة كالدراسات كالبحث النظرل اإلطار ضكء فى االجابة عمى تساؤالت البحث .6
 .البحث نتائج ضكء فى كالمقترحات التكصيات كضع .7
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 لمبحث : ةاألساس النظري

في ىذا البحث كذلؾ لمكقكؼ عمى التفسيرات لقد اعتمد الباحثاف عمى نظريات التعمـ كنظريات التدريب    
 الصحيحة ألساليب كفمسفات البرامج التدريبية المقدمة لمعممات الركضة .

الباحثاف باالطبلع عمي الكثير مف آراء الفبلسفة كالركاد  قاـ :النظريات التي اعتمد الباحثان عميها البحث
 في مجاؿ التدريب كالتعميـ مثؿ:

حيث تناكؿ تككيف الضمير كاكتساب السمكؾ : نظرية التحميل النفسي( في Fruedفرويد ) -
، (6119،431:)ىدل محمد قناكل، حسف عبد المعطيي كالربط بيف سمكؾ الفرد كشخصيتوالخمق

أف لكؿ معممة شخصية مستقمة تحتاج الشباع إحتياجاتيا مف تمؾ النظرية  كلقد استفاد الباحثاف
أف تتنكع البرامج التدريبية المقدمة لمعممات الركضة كي مف التدريب المقدـ ليا لذلؾ يجب 

 تستطيع تمبية االحتياجات التدريبية تبعا لمفركؽ الفردية .
تمر عممية التعمـ كفؽ ىذه النظرية بعدة مراحؿ، تعتمد كؿ كاحدة عمى األخرل  نظرية بموم: -

التي تسبقيا. كلقد كبطريقة تصاعدية بحيث ال يمكف الكصكؿ الى مرحمة دكف اتماـ المرحمة 
أف البرامج التدريبية يجب أف تقدـ الخبرات تصاعديا مف البسيط ية استفاد الباحثاف مف تمؾ النظر 

 إلى المركب كمف السيؿ إلى الصعب كال يتـ النقؿ إال بعد التأكد مف إكتساب الخبرة الحالية .
تعممكف بعدة طرؽ كيحدد تطرح ىذه النظرية بأف الناس ي نظرية جاردنر حول تفضيالت التعمم: -

ىذه الطرؽ نكع الشخصية التي تحدد تفضيبلت التعمـ لمشخص، كفيـ الية التعمـ المفضمة 
لمشخص المتعمـ ىك المفتاح لتحديد طريقة التعمـ المفضمة، فمكؿ متعمـ نمط تعمـ مفضؿ )مف 

بقة أف البرامج الممكف اف يككف لو اكثر مف نمط مفضؿ(.كلقد استفاد الباحثاف مف النظرية السا
التدريبية يجب أف تقدـ خبراتيا بأكثر مف نمط تعمـ حتى تبلئـ أنماط التعمـ المفضمة لمتمقي 

 التدريب .
كىي نظرية سمككية معرفية تحمؿ  ( فهو رائد نظرية التعمم االجتماعيBanduraباندورا ) -

مؿ كتتكسط أثر الكقائع السمكؾ االجتماعي كدافعيتو كتعززه عمي أساس الكقائع المعرفية التي تح
الخارجية كليا أىمية في مجاؿ التعمـ بالمحاكاة كاستخداـ فنية التشكيؿ في عبلج السمكؾ المختؿ  
كأكضح باندكرا أف لسمكؾ الذات مككنات ىي مبلحظة الذات ، عممية الحكـ ، استجابة الذات 
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تتعمـ بمجرد المبلحظة كيقكؿ أف التعمـ بالمبلحظة يشير إلي إظيار أف األفراد يمكنيا أف 
لآلخريف ككذلؾ أف لممحاكاة تأثير في صياغة السمكؾ حيث يكتسب المبلحظ استجابة جديدة 

كلقد استفاد  ( 681- 659 ،6113سيير كامؿ أحمد: ) لرؤية القدكة يقـك بيذا السمكؾ نتيجة
يجب أف تحتكم البرامج التدريبية عمى نماذج لمخبرات المراد بأنو  الباحثاف مف النظرية السابقة

 تعمميا حتى تتمكف المتدربة مف محاكاتيا كاالقتداء بيا 
كضعت ىذه النظرية نمكذج لتقييـ التدريب حيث حددت ىذه النظرية  نظرية دونالد لكيركابتريك: -

طريقة تقكيـ البرامج يمي : ية مامف تمؾ النظر  أربعة مستكيات لتقييـ التدريب كلقد استفاد الباحثاف
 التدريبية المقدمة لمعممات الركضة .

 
 
 
 طار النظرى لمبحث:إلا

 :التنمية المهنية لمعممات رياض األطفال -المحور األول :

تنمية مياراتيا سكاء بالتدريب أك بالتثقيؼ كاإلطبلع كمتابعة كؿ ما إلى ا تحتاج معممة الركضة دائمن    
، فع كفاية كتحسيف أدائيا  بالركضةالتربية كالتعميـ بمرحمة الطفكلة المبكرة كذلؾ لر  ىك جديد في مجاؿ

( كالتي أثبتت فاعمية 6111) سياـ عبد الرحمف  : كىذا ما أكدتو نتائج العديد مف الدراسات مثؿ دراسة 
( 6115مد: التدريب عمي المنيج المطكر لرياض األطفاؿ في تحسيف أداء المعممة ، كدراسة) إيماف مح

كالتي قدمت برنامج تدريبي لتنمية ميارات معممات الحضانة كالركضة في بعض العزب كالنجكع 
بمحافظات صعيد مصر كساىـ في رفع كفاءة المعممات في المعمكمات كالممارسات التربكية ،كلذلؾ فيي 

 تحتاج إلى تنمية مينية مستدامة .
ة كغير المنيجية اليادفة إلي مساعدة المعمميف عمي تعمـ ىي الكسائؿ المنيجي :تعريف التنمية المهنية

تتصؿ  ميارات جديدة، كتنمية قداراتيـ في الممارسات المينية، كطرؽ التدريس، كاستكشاؼ مفاىيـ متقدمة
عممية تحسيف مستمرة لمساعدة  :كما عرفت بأنيا .بالمحتكل كالمصادر كالطرؽ لكفاءة العمؿ التدريسي

معايير عالية الجكدة لئلنجاز األكاديمي كتؤدل إلي زيادة قدرة جميع أعضاء مجتمع المعمـ عمي بمكغ 
 .(6191)نعمت عبد المجيد ، ةعمي السعي نحك التعمـ مدل الحيا التعمـ
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 :ن من أهم مبررات التنمية المهنية لممعمم ما يميإ : مبررات التنمية المهنية لممعمم
تصاالت الجميع مجاالت العمـ كالمعرفة كقد ساىمت ثكرة االثكرة المعرفية كالتفجر المعرفي في  -

 . في انتشارىا كاتساع نطاقيا
ف يككف العالـ مدينة صغيرة تنتقؿ فييا أ إلىدت أتصاالت الالثكرة في مجاؿ تقنيات المعمكمات كا -

 المعارؼ المستجدة بسرعة ىائمة.
اف كاف ممقنا لممعمكمة عد كتعدد مسؤلياتو في المجاؿ التعميمي فب  دكار المعمـأتعددية  -

 بلؿ طرؽ تدريسية متطكرة كمعاصرة صبح مساعدا لممتعمـ عمي استكشافيا مف خأ  كمصدرىا
 المستجدات المتسارعة في مجاؿ استراتيجيات التدريس كالتعمـ مما يتطمب مف المعمـ مكاكبة ذلؾ -
 عممية التعمـ.  في  كاإلعتماد األكاديمي لمتعميـالتكجو العالمي نحك التقيد بالجكدة الشاممة   -
 كتطبيقو كفؽ المعايير الدكلية.  مكاكبة كؿ ما ىك جديد كمتطكر في العممية التعميمية -

 :اأهمه تحقق التنمية المهنية لممعمم مجموعة من األهداف، أهداف التنمية المهنية لممعمم

 . كالعمؿ عمي تطبيقيا لتحقيؽ الفعالية في التعمـمكاكبة المستجدات في مجاؿ نظريات التعميـ كالتعمـ  -
 .مكاكبة المستجدات في مجاؿ التخصص كتطبيؽ كؿ ما ىك جديد كمستجد -
      .مبدأ التعمـ المستمر كالتعمـ مدم الحياة كاإلعتماد عمي اساليب التعمـ الذاتي  ترسيخ -
  .ياتعميؽ اإللتزاـ بأخبلقيات مينة التعميـ كالتعمـ كالتقيد ب -
  .الربط بيف النظرية كالتطبيؽ في المجاالت التعميمية -
 .كاستخداميا في ايصاؿ المعمكمة لممتعمـ بشكؿ فاعؿ تنمية ميارات تكظيؼ تقنيات التعميـ المعاصرة -
 . تمكيف المعمـ مف ميارات استخداـ مصادر المعمكمات كالبحث عف كؿ ما ىك جديد كمتطكر -
  .معات تعمـ متطكرة تقدـ خدمات فاعمة لممجتمعالمساىمة في تككيف مجت -
 . المساىمة بشكؿ فاعؿ في معالجة القضايا التعميمية بإسمكب عممي كمتطكر -
 . التقييـ الذاتي  تطكير كفايات كميارات التقييـ بأنكاعيا كخصكصا ميارات -
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 برامج التنمية المهنية لمعممة الروضة -المحور الثاني:
 -التنمية المهنية:مفهوم برامج 

تيدؼ إلى تطكير معارؼ كاتجاىات المتدربيف  مجمكعة مف األنشطة المنظمة كالمخططة التي    
    ـ كتكجيو تفكيرىـ كتحسيف أدائيـ في عمميـ"تيـ كرفع كفاءاتيكتساعدىـ عمى صقؿ ميارا

 أنواع برامج التنمية المهنية  :

كتتنكع تبعا لتنكع األىداؼ الخاصة بكؿ برنامج كيمكف تصنيفيا مف تتعدد أنكاع البرامج التنمية المينية    
 حيث اليدؼ منيا أك مف حيث الشكؿ أك المضمكف أك مف حيث إعداد المتدربيف .

 :من حيث الشكل -:أوالً 

 برامج منظمة ،كالتي تأخذ شكؿ البرنامج الكامؿ مف حيث االىتماـ :كىيةبرامج التنمية المينية الرسمي -9
لممحاضرات، ككرش  ، كااللتزاـ بجدكؿ زمني محددخاصة لمتدريب ،انتظاـ المتدربيف عاتبتكفير قا

  .كاألنشطة التدريبية العمؿ
ىي برامج مكممة لمتدريب الرسمي ،كيمكف تحديد الغرض منيا  برامج التنمية المينية غير الرسمية :  -6

 ( 9996)عادؿ أحمد حسيف،. السابؽالتي حصؿ عمييا المتدرب مف التدريب  في استكماؿ المعمكمات
 :من حيث الهدف المراد بها -ا:ثانيً 

: كتيدؼ إلى تأىيؿ األفراد لمكظائؼ التي يقكمكف بيا كيقكـ ىذا النكع عمى  ةالبرامج التأىيمي -
 األسس التالية:

 شرح كتحميؿ األسس القانكنية كالتشريعية التي تحكـ العمؿ المقبؿ كعبلقتو باألعماؿ األخرل ( أ
 تحميؿ ميارات الكظيفة كمستكيات أدائيا   ( ب

كتيدؼ إلى تحديد الجكانب المينية لمفرد بتزكيده بأحدث االتجاىات كالمفاىيـ  البرامج التجديدية: -
 (6118كالخبرات المتعمقة بميداف عممو )البنؾ الدكلي،

كظائفيـ  برامج الترقية:كتيدؼ إلى إعداد المعممات لبلنتقاؿ إلى كظائؼ أعمى كتعرفيـ بمياـ -
 الجديدة كتدريبيـ عمييا.

تدريب القادة: كتيدؼ إلى إعداد القادة التربكييف كالمكجييف في كؿ المجاالت التربكية بغية  -
 (9986تأىيميـ كمدربيف ليتكلكا مياـ تدريب المعممات )سحر سعد،
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ء رؤسا-مكجييف-برامج التكجيو: كتيدؼ إلى تكجيو المعممات عند تحكيميـ إلى كظائؼ نظار -
أقساـ تعميمية كالتي تختمؼ في طبيعتيا عف الكظائؼ كالمياـ التي كانكا يقكمكف بيا كتدرس 
المعممات الممتحقات بيا مقررات في اإلدارة المدرسية كالتعميمية كأساليب التكجيو)مجمة المعمـ 

،6191) 
   ت برامج التنمية المينية مف حيث المضمكف إلىمقس :ا: من حيث المضمونثالثً 

كتزكيدىـ بكؿ ما  , يختص بتدريب العامميف عمى اإلدارة بمستكياتيا المختمفة : التدريب اإلدارم -
  الترقي ىك جديد في مجاؿ عمميـ بغرض تثقيفيـ إداريان ، كما يستخدـ بيدؼ

كييدؼ ىذا النكع مف  ,يختص بفئة اإلشراؼ كمف سيتكلى ىذه المناصب :التدريب اإلشرافي -
 درات المشرؼ عمى القيادةالتدريب إلى تنمية ق

 ىك تدريب تثقيفي يعطي لممتدرب المعمكمات التخصصية كالميارات الفنية : التخصصي التدريب -
ألداء  التي تدخؿ في إطار عممو ، كما يعمؿ عمى رفع كفاءة المتدرب إلى المستكل المطمكب

 (9998ميامو الكظيفية)خالد أحمد خضر ،
  :عداد المتدربينأمن حيث  ا:رابعً 

حدة ، بيدؼ اإلعداد كالتييئة ألداء أعماؿ معينة ،  يتـ فيو تدريب كؿ فرد عمى : التدريب الفردم -
حالة تدني مستكم كفاية الفرد ، أك في حالة إعداده ألداء  كيقدـ ىذا النكع مف التدريب في

  تخصص معيف
 اد الذيف ىـ فييشترؾ فيو مجمكعة مف المتدربيف ، حيث يتـ تجميع األفر  : الجماعي التدريب -

حاجة لمتدريب، كيتـ ضميـ في مجمكعة أك أكثر لمتدريب تحت إشراؼ عدد مف المتخصصيف 
 (9993)عزة خميؿ،

  كيرل عمى عبد المنعـ أف ىناؾ تقسيمان آخر لمبرامج التدريبية ىك

اإلتصاؿ  كىك ما يجتمع فيو المدربكف مع المتدربيف في مكاف كاحد ، كيتـ : كجيان لكجو التدريب -
  بينيـ مباشرة كجيان لكجو

لتدريب فئة معينة تفصميـ عف المدرب حدكد زمانية  كىك نظاـ أك أسمكب : التدريب عف بعػد -
المستحدثات التكنكلكجية الحديثة كتشتؽ خصائصيا مف  كمكانية ، كيتـ اإلتصاؿ بينيـ بأحد
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نتاجيا التعميـ كنظريات التعمـ ، كقد  مجمكعة األسس المرتبطة بنظريات ترتب عمى تصميميا كا 
  .العممية التعميمية )احمد السعيد،صبلح المغربي،فاركؽ كصفي( في األصؿ لتتناسب مع طبيعة

 أساليب تدريب المعممات:

كيرل حافظ فرج أف أساليب التدريب ىي مجمكعة الطرؽ التدريبية التي يستطيع المدرب مف خبلليا    
يقة مفيكمة كمقبكلة تحقؽ لممتدربيف اكتساب الخبرات كالميارات كتطبيؽ تقديـ مادتو العممية لممتدربيف بطر 

 (6117ما اكتسبكه في مجاؿ الممارسة الفعمية بعد التدريب.)حافظ فرج،

 -أما بالنسبة ألساليب التدريب فنذكر منيا ما يمي:   

شبو رسمي، يقـك أف المحاضرة ىي حديث 9994كيذكر عبد الرحمف تكفيؽ : المحاضرات النظرية -أكالن  
أك  بتقديـ سمسمة مف الكقائع أك الحقائؽ أك المفاىيـ أك المبادئ، أك يقـك باستطبلع مشكمة فيو المدرب

 ,Ross,D. C, and Booth شرح عبلقات، كتقتصر مشاركة المتدربيف بصفة رئيسية عمي االستماع .)

M(2001) 

طريقة المؤتمرات أساليب النقاش الجماعية بيدؼ تحقيؽ  تستخدـ : الندكات التدريبية )المؤتمرات(: اثانين 
األساليب مزيجان مف األسئمة كاإلجابات كالتعميقات مف قبؿ المدرب ،  أىداؼ التدريب كتتضمف ىذه

 كليـ ر.) كالتعميقات ، كاألسئمة مف قبؿ المتدربيف ،حيث يكجو كؿ ذلؾ لتحقيؽ أىداؼ التدريب كاإلجابات
 .(9991تريس،

حيث يتجمع , أساليب كرش العمؿ يعد مف األساليب العممية المستخدمة في التدريب  مؿ:كرش الع : ثالثان  
تعقد كرشة العمؿ عقب  المتدربكف في مجمكعات يتـ فييا إنتاج أشياء تتعمؽ بالتدريب ، كيمكف أف

  . التجربة التدريبية ، كقد عايش الباحثاف ىذا األسمكب مف خبلؿ عمميـ في حقؿالمحاضرة
ىي طريقة معػممية ، تتـ بكاسطة فػرديف أك أكثر بتكجيو مف  طريقػة تمثيؿ األدكار : : تمثيؿ األدكارارابعن 

كاقػع المكقؼ الذم رتبو المتدربكف الذيف يقػكمكف بالتمثيؿ ، كيقكـ كؿ شخص  المدرب، كينمك الحكار مف
يقكمكف بدكر  قكمكف بالتمثيؿ ، فإنيـالممثميف بػأداء الدكر المحدد لو أما المتدربكف الذيف ال ي مف

تـ القياـ بو)عادؿ أحمد ، مرجع سبؽ  المبلحظيف كالناقػديف، كبعد التمثيمية تقػـك المجمكعة بالمناقشة فيما
 ذكره(
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 أشكال التدريب أثناء الخدمة:

يشترؾ الخدمة أمران طكعيان في شكؿ )ككرسات( قصيرة  كقد كانت بداية ظيكر أشكاؿ التدريب أثناء   
كاتحادات المعمميف في  المعممكف األكثر التزامان بمينة التعميـ كاألكثر طمكحان . كما ساىمت منظمات فييا

 تبنى بعض أشكاؿ التدريب أثناء الخدمة ، كلكّف ىناؾ أشكاالن كانت أكثر ممارسة كتبنتيا الكزارات
  : ثة أشكاؿكاإلدارات المرتبطة بالتعميـ كأخذت شكبلن رسميان . كىى تأخذ ثبل

 . Sandwich Course الككرسات القصيرة أك ما يسمى )بالساندكتش ككرس -9

  الفصكؿ المسائية كىذه انتشرت في ببلد كثيرة. -6

 )مجمة المعمـ،مرجع سبؽ ذكره(  . المفتكح التدريب الذم اعتمد نظاـ التعميـ -3
 

  نماذج تخطيط برامج التدريب أثناء الخدمة

  مصرم نمكذج   -      نمكذج جاؾ ، فيمبس   -   العالي لمتدريبنمكذج العائد -

 تصميم برامج التنمية المهنية: خطوات

 التدريبية: االحتياجات تحديد .0
االحتياجات التدريبية ىي مجمكع التغييرات المطمكب إحداثيا في الفرد ك المتعمقة بمعارفو ك مياراتو ك    

 اتجاىاتو لمقياـ بعممو بكفاءة .
 البرنامج: أهداف تحديد .9
 ىي ترجمة لبلحتياجات، ك تصاغ بطريقة سمككية يسيؿ قياسيا ، ك مبلحظتيا .   
 المتدربين: اختيار .3
 يجب تكافر مجمكعة مف الشركط في المتدرب. ما ىذه الشركط؟   
 
 التدريب: زمان و مكان تحديد .٤

 الكسائؿ السمعية كالبصرية...( –مكاصفات مكاف التدريب المناسب )قاعة التدريب  •
 (6191اعتبارات تحديد زماف التدريب .)محمد عبد الغني،• 
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 ويشمل: لمبرنامج التنفيذي التصميم .9
 كضع المحتكل التدريبي •
 تحديد مستكل التدريب• 
 تنظيـ المحتكل التدريبي• 

 التدريبية: المادة إعداد .٦
 ىيـ ك الميارات ك تساعد عمي تحقيؽ األىداؼكتشمؿ كؿ المكاد التعميمية التي تحكم المفا

 المناسبة: التدريب أساليب اقتراح .٧
 ىي األساليب المتبعة لنقؿ المعرفة ك إكساب الميارات ك تنمية االتجاىات . ك   
 التعميمية: الوسائل .اختيار٨
كيد المتدربيف مجمكعة األدكات التي تساعد عمى جكدة العرض التدريبي ك االرتقاء بفاعميتو ك تز    

 بخبرات باقية األثر .
 المدربين: اختيار .٩
 يجب اختيار المدربيف الذيف يتمتعكف بالكفاءات التدريبية البلزمة لمقياـ بالتدريب .   
 التدريب:  إدارة . 01
التدريب مجمكعة عمؿ ميمتيا إعداد خطة التدريب ك العمؿ عمى المساعدة في تنفيذىا  تمثؿ إدارة    

 . بنجاح
 التعميمية: الوسائل اختيار -00
مجمكعة األدكات التي تساعد عمى جكدة العرض التدريبي ك االرتقاء بفاعميتو ك تزكيد المتدربيف    

 بخبرات باقية األثر .
 المدربين: اختيار  -09
 يجب اختيار المدربيف الذيف يتمتعكف بالكفاءات التدريبية البلزمة لمقياـ بالتدريب .   
 التدريب: وحدة  -93
تمثؿ كحدة التدريب مجمكعة عمؿ ميمتيا إعداد خطة التدريب ك العمؿ عمى المساعدة في تنفيذىا    

 (9995بنجاح)مركز الخبرات المينية،
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 الدراسات السابقة :

، كتـ تصنيفيا بحث الحاليجريت في مجاؿ الأسابقة التي يتناكؿ ىذا الجزء أحدث الدراسات كالبحكث ال
 :كفؽ محاكريف كما يمي 

 -أوال :المحور األول الدرسات العربية:

ىناؾ العديد مف الدراسات العربية التي تناكلت التنمية المينية لمعممات رياض االطفاؿ عف طريؽ    
سة ) إعداد برامج تدريبية لتنمية الميارات المينية كاألكاديمية كحؿ بعض المشكبلت الصفية كمنيا ، درا

( كالتي تناكلت األداء التدريسي عمي أنيا كفاءات تدريس يمكف 6118إبراىيـ غنيـ كالصافي شحاتو ،
( حيث اشارت إلي 6199تنميتيا باستخداـ المكديكالت التعميمية، دراسة )عنايات نجمو ، كحمداف عمي ، 
المعيارية لجكدة التعميـ ، أف األداء التدريسي أنو كفاءات تدريسية يمكف تنميتيا في ضكء المستكيات 

( التي تكصمت لفاعمية التدريب في تنمية بعض مجاؿ 6193دراسة )سميحة عطية ،حساـ سمير،
االطبلقة النفسية لمعممات رياض األطفاؿ في مكاجية تحديات المينة ،دراسة )عبير محمكد 

رية عمى تنمية ميارة التصميـ (التى أثبتت فاعمية الحقائب التدريبية لتصمييـ األنشطة االبتكا6194فيمي،
( التي تكصمت لتنمية ميارة 6196لؤلنشطة االبتكارية لدل معممات رياض األطفاؿ ،دراسة )مناؿ محمكد،

التعبير الحركي كالصكتي لدل معممة الركضة لبعض أنكاع العرائس المستخدمة في تقديـ العركض 
تى أثبتت أف البرامج التدريبية لمعممة الركضة ( كال6196المسرحية لمطفؿ ، دراسة )ىبة حسف،كالء محمد،

 .تنمي ميارة المعممة عمى استخداـ القصة في اكساب المفاىيـ التاريخية لطفؿ الركضة 
 ا :المحور الثاني الدراسات األجنبية.ثانيً 

ىناؾ دراسات أكضحت إف النمك الميني لممعمـ ينعكس مباشرة عمى ما يقكـ بو  المعمـ مف ممارسات    
 Jeanpierre):تدريسية  كأداء متميز يككف ليا أثرىا المباشر عمى إنجاز التبلميذ كمنيا دراسة 

Oberhauser & Freeman, 2005 عمى  التي اثبتت أف تدريب المعمميف مينيا يؤثر تأثيرا مباشرا
التى اثبتت أف تدريب المعمميف مينيا يؤثر في تحسيف Johnson , 2006)   )كدراسة انجاز متعممييـ ،

( التي تكصمت إلى فاعمية التدريب العممي في رفع الكفاءة المنية ROTS,2007مياراتيـ التدريسية ،)
أف مف طرؽ تطكير  التي أثبتت( BARBARA,2009) كزيادة الخبرة التي تكتسبيا المعممة ، دراسة 

كفايات المعممات خبلؿ السنكات األكلى مف ممارسة المينة مف خبلؿ تدريب المعممات عمى ميارات إدارة 



 

 

واقع التنمية المهنية لمعممي رياض األطفال بين (. 910٩.)والء محمد عيطة محمد هيبة ،أحمد سمير عبد الهادي زيد
9٩: 33 (،0)0يونيو، ،التنظير والتطبيق  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 

 مجمة بحوث ودراسات الطفولة

Journal of Childhood Researches and studies 

 

52 

التي طكرت حقيبة تدريبية لتنمية القدرة عمى حؿ  (MINGKHUAN,2014)غرفة النشاط، دراسة 
 المشكبلت االبتكارل لدل الطالبة المعممة.

 بقة :التعقيب عمي الدراسات السا

لقد اكدت الدراسات السابقة عمي أىمية التدريب عمى رفع كفاية معممة الركضة كتحسيف مياراتيا    
التدريسية ككذلؾ اكسابيا ميارات جديدة لتطكير أدائيا داخؿ قاعة النشاط كذلؾ يؤكد عمى ضركرة دراسة 

كالقكة كتحسيف نقاط الضعؼ تمؾ البرامج التي نقدميا لمعممة الركضة  لمكقكؼ عمى نقاط الضعؼ 
 لمكصكؿ ألقصى استفادة مف تمؾ البرامج كىذا ما قاـ بو الباحثاف في ىذا البحث .

 إجراءات  البحث :

قاـ الباحثاف بتطبيؽ اسبياف مفتكح كتحميؿ البيانات لمكقكؼ عمى الكضع الراىف لمبرامج التدريبية    
بتطبيؽ نمكذج التقكيـ عمى البرامج التدريبية المقدمة المقدمة لمعممات رياض االطفاؿ ثـ بعد ذلؾ قاما 

لمعممات الرياض مف خبلؿ االكاديمية المينية لممعمميف كتحميؿ البيانات الكتشاؼ نقاط الضعؼ في ىذه 
 .البرامج كمف ثـ تقديـ مقترح لتطكير تمؾ البرامج كعبلج جكانب الضعؼ 

 أوال:عينة البحث:

ية المينية التي تقدميا األكاديمية المينية لممعمميف ككزارة التربية كالتعميـ تـ اختيارىا مف برامج التنم   
 كالجيات المانحة.

 -أدوات البحث وتشمل ما يمي :-ا :ثانيً 

 استبان مفتوح  -0
تـ اعداد استبياف مفتكح عبارة عف سؤاؿ كاحد كىك ما رأيؾ قي برامج التنمية المينية لمعممات 

االستباف لجمع أكبر قدر مف االجابيات كالسمبيات في تممؾ رياض األطفاؿ كييدؼ ىذا 
 البرامج .

 استمارة تقييم برنامج تدريبي -9

 عداد استمارة لتقييـ البرامج التدريبية المقدمة لمعممات رياض االطفاؿإتـ 
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تقيـ البرنامج التدريبي  مف كؿ جكانبو شكبل كمضمكنا في كؿ مراحؿ االعداد هدفت االستمارة إلى :
 كالتطبيؽ

 -وصف االستمارة:

تتككف االستمارة مف قائمة مف العبارات عددىا عشركف عبارة تصؼ مككنات البرنامج التدريبيى الجيد    
 -مقسمة عمى أربعة محاكر ىي:

 النظريات العممية  -4التطبيؽ العممي لمبرنامج  -3محتكل البرنامج  -6بيانات البرنامج   -9
عمكديف يمثبلف كجكد المككف أك عدـ كجكدة في حالة كجكد المككف نؤشر في عمكد كيقابؿ كؿ عبارة    

مكجكد كيحصؿ المككف عمى درجة كفي حالة عدـ كجكد الككف نؤشر في عمكد عدـ الكجكد كيحصؿ 
 الككف عمى صفر .

 المعالجة االحصائية :

خداـ بعض األساليب االحصائية قاـ الباحثاف بمعالجة البيانات التي تـ الحصكؿ عمييا مف خبلؿ است   
كذلؾ لحساب نسب تحقؽ -:spssباستخداـ حزمة البرامج االحصائية لمعمكـ االجتماعية كالمعركفة بػ 

 .برامج تدريب معممات رياض االطفاؿعناصر االستمارة في العينة )

  -ممخص نتائج البحث :

 نتائج البحث عمى النحو التالى : يمكن إيجاز

 نسبة عدـ التحقؽ نسبة التحقؽ الدرجة المحكر
 %54 %46 63 بيانات البرنامج
 %61 %41 61 محتكل البرنامج

 %59 %49 69 التطبيؽ العممي لمبرنامج
 %64 %36 98 النظريات العممية

% أم أف 54%  أم تحتاج إلى إصبلح بنسبة 46حصؿ محكر بيانات البرنامج عمى نسبة تحقؽ    
المحكر يحتاج إلى أصبلح حيث تكمف أىمية ىذا المحكر في تأثيرا عمى قكة ىناؾ قصكر في تكفر ىذا 



 

 

واقع التنمية المهنية لمعممي رياض األطفال بين (. 910٩.)والء محمد عيطة محمد هيبة ،أحمد سمير عبد الهادي زيد
9٩: 33 (،0)0يونيو، ،التنظير والتطبيق  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 

 مجمة بحوث ودراسات الطفولة

Journal of Childhood Researches and studies 

 

54 

تأثير البرنامج التدريبي حيث أنيا بنكده تقيـ التعريؼ عمى البرنامج كالمعد كسنة االعداد كالفئة المستيدفة 
 مما ييسر عمى مستخدـ البرنامج التعرؼ عمى البرنامج.

% أم أف 61%  أم تحتاج إلى إصبلح بنسبة 41حقؽ حصؿ محكر محتكل البرنامج عمى نسبة ت   
ىناؾ قصكر في تكفر ىذا المحكر يحتاج إلى أصبلح حيث تكمف أىمية ىذا المحكر في تأثيرا عمى قكة 
تأثير البرنامج التدريبي حيث أنيا بنكده تقيـ المحتكل العممي لمبرنامج كالمعمكمات المقدمة لممعممات 

 كاكبتيا لمستحدثات العمـ في مجاؿ البرنامج كمراجعتيا عمميا كتكثيقيا كم

% 59%  أم تحتاج إلى إصبلح بنسبة 49حصؿ محكر التطبيؽ العممي لمبرنامج عمى نسبة تحقؽ    
أم أف ىناؾ قصكر في تكفر ىذا المحكر يحتاج إلى إصبلح حيث تكمف أىمية ىذا المحكر في تأثيرا 

كده تقيـ اساليب التطبيؽ كاألدكات كاألجيزة كالنماذج عمى قكة تأثير البرنامج التدريبي حيث أنيا بن
 التطبيقية المقدمة لممعممات كتأثير ذلؾ عمى نجاح البرنامج

% أم أف 64%  أم تحتاج إلى إصبلح بنسبة 36حصؿ محكر النظريات العممية عمى نسبة تحقؽ    
محكر في تأثيرا عمى قكة ىناؾ قصكر في تكفر ىذا المحكر يحتاج إلى إصبلح حيث تكمف أىمية ىذا ال

تأثير البرنامج التدريبي حيث أنيا بنكده تقيـ النظريات العممية التى يعتمد عمييا البرنامج سكاء في التدريب 
 اك التعميـ كتبنيو لنظريات تعميمية حديثة .

 -رجع الباحثان تمك النتائج إلى األتي:أو 

 ضعؼ لجاف التحكيـ التى اقرت البرنامج -

 ضعؼ استمارات التحكيـ كاعتمادىا عمى تحكيـ الييكؿ الخارجي اك المحتكل الظاىرم لمبرنامج  -

 قمة االمكانيات المادية كالبشرية لتطبيؽ البرنامج  -

 انعداـ فترة التجريب كالتنقيح لمبرنامج قبؿ الطرح كالتعميـ -

يف كمقترحاتيـ بالنسبة لمبرنامج عدـ تحميؿ االختبارات البعدية لتطبيؽ البرامج كاستمارة اراء المتدرب -
 كاقتراح برامج اخرل لمتنفيذ
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 في ضوء ما توصل إليه الباحثان من نتائج وما قدمته من تفسيرات  توصي باآلتي 

 تدريب لجاف التحكيـ جيدا عمى تحكيـ  -

 تعديؿ استمارات التحكيـ الجازة تطبيؽ البرنامج -

عمؿ لجانة متخصصة في مجاؿ التدريب كالتخصص العممي لمبرنامج لمراجعة البرنامج كتجريبة عمة  -
 عينات صغيرة كقياس مدل نجاحو لتعميمة باقي المعممات في نفس المجاؿ 

زيادة الدعـ المالي لتكفير االدكات كالخامات البلزمة لتطبيؽ البرنامج مف اشرطة كاسطكانات ككذلؾ  -
 كالمكاد خاـ المستخدمة في كرش العمؿ بالبرنامجاالكراؽ 

 الحكـ عمى نجاح أك فشؿ البرنامج ليات التقييـ لمبرنامج لمكقكؼ عمى نتاج دقيقة تساعدنا في آضبط  -

 متابعة أثر التدريب عمى البرنامج في الميداف . -
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( . تقكيـ أداء المعمميف الميني في مدارس ككالة الغكث الدكلية في  6116زياد بف عمي الجرجاكم كجميؿ عمر نشكاف ) 
المناىج، الكاقع  ضكء مؤشرات الجكدة الشاممة، كقائع المؤتمر العممي األكؿ لكمية التربية التجربة الفمسطينية في إعداد

 كالتطمعات، جامعة األقصى، غزة، ديسمبر.
http :/ www. Khayma. Com / shrof / stof. dev .htm 15-8-200 

( . التنمية المينية لممعمـ: مدخؿ جديد نحك إصبلح التعميـ. 6119بيكمي محمد ضحاكم كسبلمة عبد العظيـ حسيف )
 القاىرة، دار الفكر العربي.

 ( :" سيككلكجية الشخصية "، القاىرة ، مركز اإلسكندرية لمكتاب.6113أحمد )سيير كامؿ 
( : فاعمية برنامج تدريبي لممعممات قائـ عمي تجييز المعمكمات لتنمية الذاكرة لدم األطفاؿ 6194أمؿ أحمد عبد الفتاح ) 

 قاىرة .ال ، جامعة كمية رياض األطفاؿ منشكرة ، غير ماجستير ذكم صعكبات التعمـ، رسالة
( : فاعمية برنامج مقترح في تحسيف بعض أبعاد جكدة الحياة لمعممة رياض األطفاؿ 6199سحر فتحي عبد المحسف  ) 

 جامعة القاىرة  ، التربكية كالبحكث الدراسات منشكرة ، معيد غير كأثره عمي رفع الكفايات المينية لدييا ، رسالة دكتكراه
نامج تدريبي مقترح قائـ عمي الفصكؿ االفتراضية في تنمية الميارات التدريسية لمحمقة ( : أثر بر 6199ىيا أحمد الغراس ) 

 الممؾ عبد العزيز . ، جامعة لدم معممات رياض األطفاؿ ، رسالة ماجستير
( : مدم فاعمية برنامج تدريبي لتنمية ميارات معممات الحضانة كالركضة في بعض العزب 6115إيماف محمد صبرم )

-89،إبريؿ ، صػػػػػػػ 6،ع4بصعيد مصر ، مجمة دراسات عربية في عمـ النفس ،   نسخة الكتركنية ، مجكالنجكع 
948. 

( : البحكث اإلجرائية كأستراتيجية مقترخة لمتنمية المينية لمعممة رياض األطفاؿ في مصر ، 6191حساـ سمير عمر ) 
 . 913-59، صػ  98العمـك التربكية ، مج 

( : فاعمية برنامج تدريبي قائـ عمي تعزيز الجكدة الشخصية في تنمية كفايات األداء الميني 6194د )ريـ محمد بييج فري
، جامعة  لمعممة الركضة ، بحث منشكر بمجمة الطفكلة ، العدد الثامف عشر ، عدد ستمبر ، كمية رياض األطفاؿ

 القاىرة .
 رياض لمعممات النفسية الطبلقة مجاالت عضب عمى ( : التدريب6193عمر ) سمير حساـ عطية ، محمد سميحة 

،بحث منشكر في المؤتمر الدكلي األكؿ ، كمية رياض  "مقترح تدريبى برنامج" المينة تحديات مكاجية األطفاؿ فى
 األطفاؿ ، جامعة دمنيكر . 

 –في مدينة الرياض ( : التدريب أثناء الخدمة كفعاليتو في تطكير أداء معممة الركضة 6111سياـ عبد الرحمف الصكيغ ) 
 . 919-85، صػػػػػ 69، السنة  76دراسة تجريبية ، رسالة الخميج العربي ، العدد

 6(: معجـ المصطمحات التربكية المعرفية فى المناىج كطرؽ التدريس ، ط9999أحمد حسيف المقانى كعمى أحمد الجمؿ )
 ، القاىرة ، عالـ الكتب .

 عمـ المناىج :إنجميزم /عربي ،الككيت ،مكتبة الككيت الكطنية .( : معجـ 6116عمي إسماعيؿ اليكلي )



 

 

واقع التنمية المهنية لمعممي رياض األطفال بين (. 910٩.)والء محمد عيطة محمد هيبة ،أحمد سمير عبد الهادي زيد
9٩: 33 (،0)0يونيو، ،التنظير والتطبيق  
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فاعمية كتفعيؿ، المؤتمر العممي حكؿ -لتنمية المينية لممعمـ كاالتجاىات المعاصرة  6191-نعمت عبد المجيد بف سعكد:
 ليبيا-طرابمس-كمية اعداد المعمميف -المعمـ كتحديات العصر

 ،رسي ككضع برنامج تدريبي لتنميتيافايات المينية لؤلخصائي النفسي المد( :تقكيـ بعض الك9996عادؿ أحمد حسيف)
 61رسالة دكتكراه ،كمية البنات،جامعة عيف شمس،ص

 99-99(:التقرير السنكم لمبنؾ الدكلى في مجاؿ لتنمية الصحية ،6118البنؾ الدكلي )
 web.worldbank.org 

 ذية ،ماجستير،كمية طب،جامعة القاىرة. (: دراسة حكؿ العدكل كسكء التغ9986سحر سعد زغمكؿ )
  http://www.almualem.net/iedad.html 9-96(: التدريب أثناء الخدمة، 6191مجمة المعمـ ) -
أثناء الخدمة ،رسالة ماجستير  (:تقكيـ برامج تدريب معممي الفمسفة كالمنطؽ بالمرحمة الثانكية9998خالد أحمد خضر ) -

 967،كمية التربية ،جامعة طنطا،ص
(: بناء منياج متكامؿ ألنشطة رياض األطفاؿ، رسالة عممية، جامعة عيف شمس ، معيد 9993عزه خميؿ عبدالفتاح) -

 الدراسات العميا لمطفكلة ، القاىرة
لصحية لمطفؿ أمراض األطفاؿ الحاالت الطارئة عند أحمد السعيد يكنس، صبلح المغربي ، فاركؽ كصفي :" دليؿ الرعاية ا

 األطفاؿ ،د.ت ، كزارة الصحة كالسكاف .
 (:الجكدة الشاممة في المؤسسات التربكية،القاىرة،عالـ الكتب.6117حافظ فرج أحمد)

االدارة العامة )ترجمة (سعد الجبالي ،االدارة العامة لمبحكث معيد -(:تصميـ نظاـ التدريب كالتطكير9991كليـ ر.تريس) -
 399، المممكة العربية السعكدية،ص

 www.wata.cc 6-3(:االحتياجات التدريبية لممعممات،6191محمد عبد الغني ىبلؿ) -
 ،القاىرة (:استراتيجية تحكيؿ التدريب مف النظرية إلى التطبيؽ9995مركز الخبرات المينية )

األطفاؿ  رياض لمعممات النفسية الطبلقة مجاالت بعض عمى ( : التدريب6193عمر ) سمير حساـ ، عطية محمد سميحة
،بحث منشكر في المؤتمر الدكلي األكؿ ، كمية رياض األطفاؿ ،  "مقترح تدريبى برنامج" المينة تحديات مكاجية فى

 جامعة دمنيكر .
 –الخدمة كفعاليتو في تطكير أداء معممة الركضة في مدينة الرياض ( : التدريب أثناء 6111سياـ عبد الرحمف الصكيغ ) 

 . 919-85، صػػػػػ 69، السنة  76دراسة تجريبية ، رسالة الخميج العربي ، العدد
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