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 :خلصستالم
التنمیة المھنیة للمعیدات في أقسام ریاض األطفال  درس ھذا البحث العالقة بین واقع

التعرف على واقع خبرة معیدات قسم ریاض و ،المناھج المطبقة لمرحلة ما قبل المدرسة وتقییمھم
لعربیة السعودیة مع التعرف على أھم األطفال بالمناھج المطبقة بمرحلة ما قبل المدرسة بالمملكة ا

المناھج المطبقة في مرحلة ماقبل المدرسة في المملكة العربیة السعودیة وقد توصلت الدراسة 
بلغت درجة موافقة عینة الدراسة على واقع التنمیة المھنیة :الحالیة إلى جملة من النتائج منھا

%) ٦٥(في مرحلة ما قبل المدرسة ة لمعیدات قسم ریاض األطفال في مواكبة المناھج المطبق
درجة موافقة عینة الدراسة على واقع التنمیة المھنیة لمعیدات قسم ریاض األطفال في منھج التعلم و

وھي أعلى درجة موافقة للعینة وكانت لصالح المنھج المطور %) ٧٨) (المنھج المطور(الذاتي 
 بین استجابات عینة و داللة إحصائیةكما وجد البحث بأن ھناك فروق ذ.على غیره من المناھج

وھي ذات  ماجستیر حول واقع التنمیة المھنیة لمنھج منتسوري -الدراسة حسب المؤھل بكالوریوس 
 .داللة لصالح حملة الماجستیر
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ABSTRACT: 

The current study investigated the relationship between the reality of the 
professional development of the kindergarten department demonstrators 
and their evaluation of the pre-school curricula. Furthermore, the study 
examined the reality of the kindergarten demonstrators experience in the 
pre-school curricula and the most important pre-school curriculain the 
Kingdom of Saudi Arabia. The results of the study revealed a number of 
results as follows: The degree of approval of the study participants 
concerning the reality of the professional development of the kindergarten 
department demonstrators in keeping up with the pre-school curricula was 
(65%). The degree of approval of the study participants concerning the 
reality of the professional development of the kindergarten demonstrators 
in the self-learning curriculum (the developed curriculum) was (78%) 
which considered the highest degree of approval among the participants 
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concerning the developed curriculum. The results of the study also revealed 
that there were statistically significant differences between the responses of 
the study participants in the light of their qualifications (bachelor’s degree - 
Master's degree in the professional development of the Montessori 
curriculum) in favor of the masters' degree holders. 

:المقدمة  

حیث تعتبر وزارة التعلیم بالمملكة ، و الجودة و التمیز،  التعلیمإصالحاتجھت األنظار نحو 
العربیة السعودیة كغیرھا من المؤسسات التربویة والتعلیمیة التي اتجھت باالھتمام نحو مرحلة 

واالستعانة بكل ما ،  والخبرات المالئمةوالحرص على توفیر بیئة غنیة بالمثیرات، ریاض األطفال
 .  ورعایتھم من جمیع جوانب النمواألطفالھو جدید من المناھج التي تعمل على تحفیز قدرات 

  )٢٤، ٢٠١٥، صالح(
ومع ھذا التغیر في ، وصاحب ھذا االھتمام اختالف في المناھج المطبقة لھذه المرحلة

. فات لدیھن الخبرة بھذه المناھج وطرق تطبیقھاالمناھج كان من األھمیة إعداد معلمات ومشر
فھو العنصر الفعال والمؤثر في جمیع ، فالمعلم یعد من أھم المدخالت البشریة للعملیة التعلیمة

  . )١٥١ص ، ٢٠٠٩، العساف وأبو لطیفة(. مدخالت النظام التعلیمي
ل العامل األھم في ویمث، ویعد المعلم المحور الرئیس الذي تعتمد علیھ العملیة التعلیمیة

ویبرز دور المعلم . )٢، ھـ١٤٣٠، الحارثي(إنجاح أي تطویر تربوي بصفتھ أداة ذلك التطویر
وأداتھ في ذلك ، الناجح في إعداد الكوادر الفاعلة والمتطورة ومواكبة ھذا التقدم المعرفي والتقني

. )٣، ھـ١٤٣٦، آل سویدان(مناسبة اختیار الطریقة التعلیمیة الفاعلة والوسیلة التعلیمیة المتطورة وال
یحدث أثرًا ملموسًا في المتعلمین حتى لو اعترى المنھج ، فالمعلم الجّید المتمكن من كفایات المھنة

  . )٢، م٢٠١٤، أحاندو(نوعًا من القصور
وتستطیع المعلمة الناجحة والواعیة والمدركة لمھام مھنتھا تستطیع أن تحقق األھداف 

إعدادھا من أھم العوامل التي تساعد على تحقق األھداف المرجوة من العملیة لذا فأن ، التربویة
ن ذلك ال یجدي في العملیة التعلیمیة مع معلمة غیر مؤھلة تأھیال إالتعلیمیة فمھما كان المنھج جیدا ف

  . )١٥ص ، ٢٠٠٧، فھمي(جیدا 
ذلك عقدت الدول وتأتي التنمیة المھنیة من األولویات التي تسعى إلى تحقیقھا؛ من أجل 

المؤتمر الدولي الثاني لوزارة التربیة والتعلیم عن : مثل، الكثیر من المؤتمرات في ھذا المجال
والمؤتمر ، م الذي أوصى بضرورة التطویر المھني للمعلم أثناء الخدمة٢٠١١المعلم بالریاض 

التعلیم ما بعد "وان م الذي جمع وزراء التربیة والتعلیم العرب بعن٢٠١٠السابع الدولي في مسقط 
إضافًة إلى اللقاء الذي ُعقد بجامعة الدول العربیة ،  وتطویره وتنوع مساراتھ- الثانوي- األساسي

  . م بخصوص المعلم العربي٢٠٠٨
 من التدریس مجال في الالزمة الكفاءات التربویة وإكسابھن التنمیة المھنیة للمعلمات إن
 مركًزا المعلمة تحتل حیث، أجیالھا مستقبل في أثر من ھل لما، الشعوب بھا تھتم التي األولویات

، النظام ذلك أھداف تحقیق في والمؤثرة العناصر الفاعلة أحد بوصفھا، تعلیمي نظام أي في رئیسًیا
 التأثیر محدودة تبقى التعلیمیة كفایتھا العناصر بلغت مھما، واإلصالح التطویر في األولى والقاعدة

 باإلضافة إلى، وعلمًیا واجتماعًیا وثقافًیا وفنًیا تربوًیا إعداًدا أعدت لجیدة التيا المعلمة توجد لم إذا
 وتحدیث ذاتھا وتنمیة، التربویة المستحدثات مع التكیف من تمكنھا خالقة وسمات بقدرات تمتعھا
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 ال المعلمات إلعداد التصور وھذا، بنجاح المھني بدورھا القیام من تتمكن باستمرار حتى معلوماتھا
 بإیمان المعلمات تعمل لم فإذا، إنسانیة عملیة فالتعلیم والتعلم، آلًیا حرفًیا أصبحت المعلمة أن یعني
النبیلة  رسالتھن عملھن ویحققن یؤدین أن لن یستطعن فإنھن، المھنة یعشن تجعلھن علیا وقیم

  . )١٨م ص ، ٢٠١٢، الحسنات(
لجمیع األفراد في المجتمع المدرسي فالتنمیة المھنیة تھدف إلى تحقیق النمو المستمر 

واالرتقاء بمستواھم األكادیمي والمھني والثقافي من خالل تنفیذ برامج تطلعھم على أحدث 
، وتدریبھم على مھارات البحث وحل المشكالت، النظریات التربویة والنفسیة وتطبیقاتھا المختلفة

وإتاحة الفرص لتجریب األفكار ، وعلى استخدام وتوظیف التكنولوجیا في اإلدارة والتدریس
األمر الذي یساعد المعلمین على التخطیط والتنفیذ والتقویم الصحیح بكل ما یقوم بھ من ، الجدیدة

ومن ثم تصبح عملیة االرتقاء بالنمو المھني ھي الشغل الشاغل لجمیع األفراد في ، مھام وأدوار
  . )٢٤٥ص ، م٢٠١٦، أحمد(المدرسة 

والذي ُعقد في ،  المؤتمر الثامن لوزراء التربیة والتعلیم العربوما ورد من توصیات في
؛ ألھمیة ترسیخ "المعلم العربي بین التكوین الناجح والتمكین المھني"م تحت عنوان ٢٠١٢الكویت 

وبناء معاییر تقییم األداء التربوي وفًقا آللیات معتمدة فقد ، ثقافة التنمیة المھنیة المستدامة للمعلمین
لبیة الدول العربیة المشاركة حاجتھا إلى الدعم الفني في عدة مجاالت متخصصة بالتنمیة أكدت أغ

، المعلم(وضع استراتیجیات وطنیة لتنمیة قدرات العاملین في المیدان التربوي : منھا، المھنیة
  . )٢٠١٥، قدمي(ودعم جھود البحث والتطویر والتنمیة المھنیة في المیدان التربوي ، )القائد

قیمیًا وأكادیمّیًا ، ك فإن تطویر مھنة التعلیم تتطلب تنمیة كفاءة المعلم من جمیع الجوانبلذل
وتستلزم تنمیة كفاءتھ تربوّیًا لتمكینھ من التفاعل المبدع مع متطلبات تخصُّصھ ، ومھنّیًا وثقافّیًا

معرفي وتقني حیث یشھد عالمنا المعاصر تقدم . )٢٠، م٢٠٠٢، مدبولي(ومستجدَّات العصر التقنیة 
وما التقدم العلمي المتسارع والتطور التكنولوجي والتنوع في مصادر المعرفة وتعددھا ، ھائل جدًا

في شتى مجاالت الحیاة إّال خیُر شاھد لحجم تأثیر ھذا التقدم والتطور على جمیع نظم المجتمعات 
  . )٢، م٢٠١٥، البوشي (الحدیثة بما فیھا النظام التعلیمي الذي أخذ أشكاًال وأدوارًا متعددة

ویتحتم ، وفي ھذا المجال ظھرت رؤى جدیدة لتنمیة المعلم مھنیًا بما یفي بمتطلبات العصر
بذل الجھود المستمرة في تطویر آلیات ومداخل التنمیة المھنیة للمعلم للوصول إلى النتائج المأمولة 

 باعتبارھا الوسیلة األساسیة لبناء وأھمھا مدخل التنمیة المھنیة الذاتیة؛، المتعلقة بمستوى أدائھ
لمواكبة التفجر المعرفي والتسارع المذھل في ، ُیحقق أھداف التربیة المستمرة، مجتمع دائم التعلم
وتحدث بدافع ، والتي توفر القناعة والدافعیة بأھمیة تحسین ممارستھم المھنیة، العلم والتكنولوجیا

التي ینتج عنھا ، فكار والتطورات في مجال عملھوتكون متصلة دائمًا باأل، شخصي من المعلم
، م٢٠١٣، الحمیضان(واتجاھاتھ الالزمة لزیادة كفاءتھ المھنیة ، ومھاراتھ، تحدیث لمعلومات المعلم

 حیث أن الشخص ھو المسئول األول عن تنمیة ذاتھ ویجب أن ینبع الدافع من داخل الشخص . )١٣
  . )٣، م٢٠١٣، الفھید(ذلك التنمیة المھنیة الذاتیة فّعالة نفسھ وطموحاتھ وقدراتھ الفطریة لتصبح ب
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 :مشكلة البحث
حیث تعزو . تعد التنمیة المھنیة للمعلمین المطلٌب األھم والحیوي في تطویر العملیة التعلیمیة

كثیر من الدراسات والبحوث ضعف المخرجات التربویة للتعلیم في كثیر من الحاالت إلى ضعف 
ویؤكد ذلك إحصائیات اختبارات كفایات ، )١٦١-١٦٠، م٢٠٠٦، لبھواشيا(إعداد المعلمین 

المركز % (٥٠ھـ حیث بلغ متوسط نسب الرسوب في اختبار كفایات المعلمین ١٤٣٦المعلمین لعام 
وھي نفس النسبة تقریبًا إلحصائیات المركز ) ھـ١٤٣٦، الوطني للقیاس والتقویم في التعلیم العالي

وھذا مؤشر لضعف ، )ھـ١٤٣٧، لوطني للقیاس والتقویم في التعلیم العاليالمركز ا(ھـ ١٤٣٧لعام 
ومن جانب آخر تشیر إحصائیات ، إعداد المعلمین إذا ما قارناھا بأعداد المتقدمین لنفس االختبار

. ٥٤٣(أنھ بلغ عدد المعلمین والمعلمات بالمملكة العربیة السعودیة ) ھـ١٤٣٦، وزارة التعلیم(
مما یزید من صعوبة وتكلفة تدریبھم وتطویر ،  في تزاید تصاعدي مستمروھذا الرقم) ١٥٨

لذلك ظھرت رؤى جدیدة لتنمیة المعلم مھنیًا ، مھاراتھم عن طریق برامج التنمیة المھنیة التقلیدیة
  بأقل تكلفة لتدریبھم وتطویر مھاراتھم بما یفي بمتطلبات العصر

راسات التربویة؛ لتؤكد أھمیة التنمیة المھنیة إلى جانب ما أشارت إلیھ نتائج العدید من الد
دراسة : مثل، للمعلمین في ظل المستجدات المعرفیة والتقنیة للقیام باألدوار المطلوبة منھم

)Brundage,2005( ،)Neuzil,2008( ،و)Robinson,2010( .  
ھا بكثیر كما توصلت عدة دراسات إلى أھمیة التنمیة المھنیة وأن زیادة أداء المعلمة وإلمام

حیث توصلت ) ٢٠١٢(منھا دراسة حجازي ، من المعارف و المھارات لھ أثر إیجابي على األطفال
إلى وجود عالقة إیجابیة بین الكفایات المھنیة لمعلمة الروضة وجوانب النمو الحركي والعقلي 

  . )٥ص ، ٢٠١٦، العتیبي(واالجتماعي لطفل
 تطویر أسالیب ووسائل تنمیة الكفاءة المھنیة ورغم الجھود التي تبذلھا وزارة التعلیم في

للمعلمین لمواكبة التطورات والمستجدات في العملیة التعلیمیة داخل المدارس؛ فإن الدالئل تشیر إلى 
فھي ال تزال غیر فاعلة ، أنھ لم تحدث تغیرات أساسیة في الطرائق التي یعمل بھا المعلمون

  . )٢٠١٠، المناحي(
 الدراسات إلى أن برامج تدریب المعلمین أثناء الخدمة لم تؤِت ثمارھا فقد أشارت العدید من

منھا دراسة ، المرجّوة؛ نظًرا إلى وجود عدة معوقات قد تُحول دون االستفادة من ھذه البرامج
  . )٢٠١٥، آل سویدان(ودراسة ) ٢٠١٧، الناجم(و، )٢٠١٧، الیحیى(

ت قسم ریاض األطفال في مواكبة المناھج ومن ھنا فإن تقییم واقع التنمیة المھنیة لمعیدا
المطبقة لمرحلة ما قبل المدرسة بالمملكة العربیة السعودیة وذلك للكشف عن مدى مالئمة برامج 

ومراجعة جمیع مدخالت ومخرجات العملیة التعلیمیة وتعرف أھمیة التنمیة المھنیة لسوق ، اإلعداد
  . العمل

  :أسئلة البحث
ة     ما واقع التنمیة المھنیة    .١  لمعیدات قسم ریاض األطفال في تقییمھم المناھج المطبقة في مرحل

  ما قبل المدرسة؟ 
ذاتي         .٢ نھج  (ما واقع التنمیة المھنیة لمعیدات قسم ریاض األطفال في تقییمھم منھج التعلم ال الم

 ؟)المطور
 ما واقع التنمیة المھنیة لمعیدات قسم ریاض األطفال في تقییم منھج منتسوري؟ .٣
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  لتنمیة المھنیة لمعیدات قسم ریاض األطفال في تقییم منھج الھاي سكوب؟ما واقع ا .٤
  ما واقع التنمیة المھنیة لمعیدات قسم ریاض األطفال في تقییم المنھج االبداعي؟ .٥
  ما مدى التباین بین استجابات عینة الدراسة حول التنمیة المھنیة حسب المؤھل األكادیمي؟ .٦
  الدراسة حول التنمیة المھنیة حسب سنوات الخبرة؟ما مدى التباین بین استجابات عینة .٧

  :أھداف البحث
تعرف واقع التنمیة المھنیة لمعیدات قسم ریاض األطفال في مواكبة المناھج المطبقة  .١

 . لمرحلة ما قبل المدرسة
 . تعرف بعض المناھج المطبقة بمرحلة ما قبل المدرسة بالمملكة العربیة السعودیة .٢

  :أھمیة البحث
  :ھمیة البحث من عدة اعتبارات یمكن إیجازھا فیما یليتنطلق أ

وجي           .١ دم العلمي والتكنول ي ظل التق ا خاصة ف أھمیة التنمیة المھنیة والحاجة الماسة إلیھ
 . المتسارع

ا       .٢ ن فیھ ؤھالت ألداء أوارھ ات م ن معلم ھ م ا تتطلب ال وم اض األطف ة ری ة مرحل أھمی
 بكفاءة عالیة

اھج  .٣ رامج والمن اض  الت أن استخدام الب ة ری ل دور مرحل ى تفعی ة یعمل عل ة الھادف علیمی
 . األطفال في تنمیة الطفل وفق متطلبات العصر الحدیث

ة نحو             .٤ ة واالتجاھات اإلیجابی دھن بالمعرف ى تزوی  أن التنمیة المھنیة للمعیدات تعمل عل
ى                داني عل رات اإلشراف المی ن خالل فت عملیات التعلم الفعال وتساعد في تحسین أدائھ

 . باتالطال
م      .٥ ویر أدائھ ي تط دھم ف ائج تفی ن نت ھ م سفر عن ا ی الل م ن خ دات م د المعی ن أن یفی یمك

 . المھني
ن        .٦ ائج یمك ن نت ھ م یمكن أن یفید مخططي ومطوري مناھج ریاض األطفال بما یسفر عن

  . األخذ بھا في عملیات التخطیط والتطویر
  :حدود البحث

كساب المعیدات قسم ریاض األطفال معرفة دور التنمیة المھنیة في ا: حدود موضوعیة
  . )منتسوري_ ھاي سكوب _ االبداعي _المنھج المطور التعلم الذاتي (بالمناھج التالیة 
، جامعة الملك سعود( في الجامعات التالیة األطفالأقسام ریاض  معیدات: حدود البشریة

جامعة ، الطائفجامعة ، جامعة أم القرى، العزیز جامعة الملك عبد،  نورةاألمیرةجامعة 
  . )جامعة القصیم، طیبة

جامعة ، جامعة الملك سعود(تم اختیار بعض الجامعات السعودیة الحكومیة : حدود مكانیة
، جامعة أم القرى بمكة المكرمة، العزیز بجدة جامعة الملك عبد،  نورة بالریاضاألمیرة

  . )جامعة القصیم، جامعة طیبة بالمدینة المنورة
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 :مفاھیم البحث
 :تنمیة المھنیةال .١

ھي عملیة تطویر المھارات والكفایات المتطلبة للعاملین في "عرف التنمیة المھنیة بأنھا ت
، ٢٠١٤(كما عرفھا عون . )٢٤ص، ٢٠١٤، عون(. "الحقل التربوي لتحقیق نتائج عالیة للمتعلمین

ت والقدرات في وھي تطویر المھارا،  التي تقوم علیھااإلجراءاتالتنمیة المھنیة من خالل ) ٢٢ص 
 اإلجراءاتوزیادة الفاعلیة ورفع مستوى اإلنتاجیة حیث أنھا العملیة التي تتضمن مجموعة من 

المخططة والمنظمة والتي ینتج عنھا النمو المھني للمعلمین متمثال في زیادة وتحسین ما لدیھم من 
نحو قبول الوظیفة واتجاھاتھم ، معارف ومفاھیم ومھارات تتعلق بعملھم ومسئولیاتھم المھنیة

   . واالقتناع بأھمیتھا والقیام بواجباتھا
التنمیة المھنیة من حیث الفئة والھدف منھا فقال ) ٢١ص، ٢٠١٥( المسھلي عرف أیضا

أنھا تلك األنشطة التي یتم التخطیط لھا من أجل المعلمین والمصممة لمساعدتھم على تحقیق أھداف 
  . ثر فاعلیةتعلیمیة محددة بطریقة أكثر كفاءة وأك

وتعرف التنمیة المھنیة إجرائیا بأنھا كل الجھود المبذولة لتزوید المعیدات بأقسام ریاض 
األطفال بالجامعات السعودیة بالمعارف والمھارات الالزمة لتطویر أدائھن في ما یخص مناھج 

رتقاء بمستوى مرحلة ما قبل المدرسة والتي تجعلھم قادرین على التعامل مع المطالب التربویة واال
  . األداء

  : المناھج .٢
 أو الممارسات المخططة والھادفة األنشطةعرف شاھین وسلیم المنھج بأنھ كل الخبرات أو 

التي توفرھا المدرسة لمساعدة المتعلمین على تحقیق النتائج التعلیمیة المنشودة بأفضل ما تستطیع 
. )٢١ص ، م٢٠٠٦، ین وسلیمشاھ" ( المدرسةأسوارقدراتھم داخل الصف الدراسي أو خارج 

لتعریف المنھج بأنھ یقوم بتعدیل السلوك حیث عرفاه بأنھ ) ٤١، ٢٠٠٨( عامر ومحمد وأضاف
مجموعھ من الخبرات واألنشطة المتفاعلة معا لیحصل من ذلك التعلم أو تعدیل السلوك وھو ما 

 األول واألسمى تقدمھ الروضة للطفل بھدف تحقیق النمو الشامل والمتكامل والذي ھو الھدف
  . للتربیة

المنھج من حیث وظیفة الروضة في تحقق ) ٢٥ص ، ٢٠٠٨ (وعرفا عطیة والھاشمي
 وھذا وأھدافھا من أجل تحقیق وظیفتھا األطفالأھدافھا بحیث عرفاه بأنھ كل ما تقدمھ الروضة إلى 

تحقیق األھداف یعني أن المنھج مرتبط بالتربیة وأھدافھا ویشمل الخبرات الھادفة المخطط لھا ل
محور ھام في تعریف ) ٢٠١١( جاد أضافو . )٢٥ص : ٢٠٠٨، عطیة والھاشمي(. التربویة

المنھج و ھو الخبرة حیث یشیر المنھج إلى الحیاة المدرسیة لطفل ویتضمن كل خبرات الطفل التي 
، األطفالوبما أن المنھج یعتبر بیئة مختارة للتأثیر في نمو سلوك ، تنظمھا الروضة وتشرف علیھا

  . )١١ص ، ٢٠١١، جاد(فھو بذلك یعتبر وسیلة ولیس ھدفًا
ھي الخبرات واألنشطة التي تقدم لطفل الروضة ویتم من خاللھا تحقیق : إجرائیاتعریف المنھج 

  . األھداف التعلیمیة المرجوة من تعلیم مرحلة ما قبل المدرسة
وھي تعني المناھج ، بیة السعودیةالمناھج المتبعة في مرحلة ما قبل المدرسة بالمملكة العر

 وزارة -منھج التعلم الذاتي(المطبقة في بعض الروضات التابعة لوزارة التعلیم بالمملكة وھي 
  . )منھج الھاي سكوب، اإلبداعيالمنھج ، منھج منتسوري، التعلیم
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  التنمیة المھنیة لمعیدات ریاض األطفال: اإلطار النظري
  :طفالمرحلة ریاض األ: المحور األول

   بالمملكة العربیة السعودیةاألطفالمناھج ریاض 
 البحث الحالي محتوى بعض المناھج المطبقة بالمملكة العربیة السعودیة وھي یستعرض

  . )منھج الھاي سكوب– اإلبداعي منھج – منھج منتسوري –التعلم الذاتي المنھج المطور (
  :أھمیة مناھج ریاض األطفال .١

و المنھج ھو ، مد أھمیتھا من أھمیة المرحلة العمریة الموجھة لھامناھج ریاض األطفال تست
لخدمة الفرد والمجتمع ویتبین لنا أھمیة كل ما  الترجمة الواقعیة لفلسفة التربیة وأھدافھا ورسالتھا

ولكن لیس من الیسیر .  إعداد المناھجإلىیتعلق بمرحلة الطفولة ابتداء من إعداد المعلمة ووصول 
لذلك فسوف نقتصر ھنا على تقدیم بعض المناھج المطبقة ، ة شاملة بجمیع المناھجأن نحیط إحاط

وبخاصة ما یتصل ، التي تلعب دورًا واضحًا في مرحلة ریاض األطفال بالمملكة العربیة السعودیة
- ٢٧ص ، ٢٠١١، جاد(. بالنظرة إلى الطبیعة البشریة وإعداد البیئة المناسبة لتحقیق نمو األطفال

٣٦( .  
  : بالمملكة العربیة السعودیةاألطفالمناھج المطبقة في مرحلة ریاض ال .٢
 منھج التعلم الذاتي  

ھـ نتج ١٤٠٦انبثقت فكرة مشروع تطویر ریاض األطفال بالمملكة العربیة السعودیة سنة 
وھو مصدر یحتوي ، ویعتبر مصدرًا متكامًال وشامًال لألطفال. )المنھج التعلم الذاتي المطور(عنھ 

إذ دمجت ، لومات متعددة النواحي وضعت في قالب تربوي تعلیمي محدد األھدافعلى مع
وھو أیضًا محاولة مستحدثة ھادفة لتوضیح مفھوم مھنة ، النظریات ضمن الخبرات الحیاتیة الیومیة

كما تستطیع المعلمة أن تستفید منھ وتنمي ذاتھا وتطور مفاھیمھا العلمیة ، معلمة ریاض األطفال
  )٢٥٧ص ، ٢٠١١، جاد(. التربویة وأسالیب التعلیم التطبیقیة لدیھا نحو األحسنواتجاھاتھا 

 األھداف الخاصة بالمنھج :  
أن المنھج استند في أھدافھ إلى أھداف دور ) ٢٧ص، م٢٠٠٥، ةالصمادي ومّرو(تذكر 

 في الحضانة وریاض األطفال في سیاسة التعلیم في المملكة العربیة السعودیة والتي تتمیز بالرفق
 الطفل الستقبال أدوار الحیاة -بالتنشئة الصالحة المبكرة–وھي تھیئ ، معاملة الطفولة وتوجیھھا

مع تأكید مبدأ ، ویؤكد المنھج على مبدأ التعلم بالممارسة وربط التعلم بالعمل. على أساس سلیم
، ا یفضل القیام بھالحریة واالختیار وذلك بتوفر بدائل وخیارات في البرنامج الیومي لیختار الطفل م

الذي یتماشى مع " النمو الحر"وما یثیر اھتمامھ في ظل بیئة مادیة غنیة تتیح لھ ، وما یمیل إلیھ
ویعتمد المنھج على مبدأ التعلم من خالل اللعب باعتباره أداة للفھم واإلدراك ، دوافعھ وحاجاتھ

  . )٣٩ص، م٢٠١٣، المشرفي(ووسیلة لنمو 

 منھج منتسوري  
 ماریا منتسوري وھي مربیھ ایطالیة اھتمت باألطفال الفقراء إلىھج نسبة تسمیھ المن

اقتنعت من خالل تجربتھا مع األطفال ذوي االحتیاجات ، وخاصة ذوي االحتیاجات الخاصة
، ٢٠٠٩، المثناني(.  سنوات٧-٣الخاصة أن البرنامج الذي طبقتھ یناسب األطفال العادیین من عمر

ویقوم على ،  تفاعل الطفل مع المواد الموجودة في البیئة الطبیعیةویعتمد المنھج على. )٢٦ص 
 المصنوعة واأللعابوالقیام باستخدام الحواس ، اعتماد الطفل على نفسھ لتطبیق المھارات الحیاتیة
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كما یحتوي المنھج على المعارف والمفاھیم وتعلم اللغة . من الخشب بمفرده أو مع مجموعھ األطفال
، ٢٠١٣، الیتیم(. مع تقدم برنامج خاص لطفل لتلبیة احتیاجاتھ، أخرىھیم والریاضیات ومفا

  )١٧٨ص

 األھداف الخاصة بالمنھج:  
و االعتماد  تعتمد على تدریب حواس الطفل وتنمیة حریة التعبیر للطفل وتنمیة استقاللیتھ

ن  یعبر الطفل عأن (على النفس في التعلم ومساعدة تكیف في وسطھ االجتماعي ونفسي مثل
 ).  یعتذر الطفل لصدیق أخطاء في حقھن (واجتماعي مثل) الرحلةمشاعره نحو 

   :برنامج الھاي سكوب
ظھر المنھج بعد دراسة بحثیة مشھورة عرفت باسم ھي سكوب وتعني المنظور األشمل " 

یجابیة وأوصت بصالحیة إواألعلى للتعلم الذاتي لمرحلة ما قبل المدرسة وكانت نتائج الدراسة 
وقد تم التأكد من فاعلیة المنھج من خالل األبحاث المباشرة التي استھدفت تقییم ، "ھج وتفوقھالمن

  . )٩ص، ٢٠١٣، الطجل(مدى فعالیتھ 

 األھداف الخاصة بالمنھج:  
یھتم البرنامج بالتعلم من خالل التفاعل الحقیقي مع األشخاص والمواد واألحداث واألفكار 

د من األنشطة وتنفیذھا واستخدام الخبرة المباشرة للتعلم عن طریق وتعلیم الطفل كیفیة تخطیط العدی
التجربة واالستكشاف وتنمي عند األطفال االعتماد على النفس واالستقاللیة كما تنمي القدرة لدى 

  . األطفال على التحدث وتكوین الشخصیة السویة
  )Creative Curriculum(المنھج اإلبداعي 

الخبرات "والتي عرفت فلسفتھ بـ ، )NAEYC(لیم األطفال نادت المؤسسة الدولیة لتع
وتعتمد على الممارسة والتجریب من ، غیر المباشرة التي تتم داخل وخارج الروضة/ المباشرة 

ومراعیة لثقافة المجتمع ، وتنمي جوانب النمو الشامل للطفل واحتیاجاتھ، أجل تحقیق أھداف التربیة
  . " العملیة التعلیمیةومستعینة بأولیاء األمور إلنجاح

 األھداف الخاصة بالمنھج :  
ص ، م٢٠١٣، الیتیم(من أھم أھداف المنھج وأبرزھا تنمیة الخیال اإلبداعي لدى األطفال 

كما یھتم المنھج بإكساب األطفال المھارات الحیاتیة ویستعان في تخطیط وتطویر . )١٨٦- ١٨٥ص 
 والتدخل عند إرشاديمون في المنھج اإلبداعي دور والمعلمون و دور المعل، المنھج بأولیاء األمور

  .  أولیاء األمور من خالل المساھمة في األنشطةإشراكتم ، الحاجة بعد إعداد البیئة التعلیمیة المناسبة
  :التنمیة المھنیة: المحور الثاني

  :مفھوم التنمیة المھنیة .١
عدة المعلمین على تعلم الوسائل المنھجیة والغیر منھجیة الھادفة إلى مسا"عرفت بأنھا 

واستكشاف مفاھیم متقدمة ، وطرق التدریس، وتنمیة قدراتھم في الممارسات المھنیة، مھارات جدیدة
  . )٤٤٦ص،٢٠١٦، ،الرباط"(تتصل بالمحتوى والمصادر والطرق لكفاءة العمل التدریسي

یؤدي وھي عملیة حصول المعلمة على المھارات والمعلومات واألسالیب التربویة بشكل 
إلى تطور مستواھا داخل المدرسة وخارجھا بصفتھا معلمة ومربیة سواء أكان ذلك بمجھود ذاتي 

  . )٢٠١٤ القحطاني،(منھا أو كان عن طریق برامج تدریبیة أو لقاءات تربویة ونحوھا 
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أن التنمیة المھنیة للمعلمة عبارة عن عملیة نمو ): ٢٠١٣ مرسي وآخرون،(وعرفھا 
میع مقومات مھنة التعلیم تسھم في تحسین كفایات المعلمات المھنیة التي شاملة لج مستمرة،

إضافة إلى إثراء ما یتوفر لدیھن من أجل رفع مستوى أدائھن المھني  تستلزمھا عملھن التعلیمي،
  . والتواصل مع زمیالتھن في الحقل التعلیمي واإلداري،

ي تخطیطھا وتنفیذھا جمیع یشترك ف، عملیة منظمة" بأنھا) ٤٧ص ،٢٠١١(ویعرفھا عامر
التي تدعم ، وتتضمن جمیع خبرات التعلم الرسمیة وغیر الرسمیة، العاملین في المجتمع المدرسي

  ". النمو المھني لجمیع العاملین في المؤسسة في جمیع المراحل من خالل أنشـطة فردیة أو جمـاعیة
 المھنیة عملیة تشاركیة بأن التنمیة) ٢٠١١ أبو شندي،( ،)٢٠١٠ محمد،(وأشار كًال من 

قابلة التنفیذ بھدف االرتقاء بمستوى األداء للمعلمة عبر  بنائیة مستمرة تعتمد على التخطیط والتنظیم،
التربویة واإلداریة والشخصیة أو ترمیم ما یتوفر لدیھا منھا بتجدیدھا أو : بناء المھارات األساسیة

وتنمیة االتجاھات اإلیجابیة  ات والمعارف المتنوعة،وإكسابھا المھارات وتزویدھا بالمعلوم إغنائھا،
وزیادة التحصیل النوعي  لدیھا لتحسین مستوى التعلیم والتعلم والقیام بالمسؤولیات المدرسیة،

  . والكمي لدیھا
ومن ثم یتضح أن التنمیة المھنیة مصطلح یشیر إلى مفھوم شامل أوسع من التدریب بمعناه 

المھني واألكادیمي والشخصي للمعلم من خالل تقدیم سلسلة من الخبرات وھو یتعلق بالنمو ، القریب
  . والنشاطات الدراسیة التي یكون فیھا التدریب بمعناه القریب مجرد جانب واحد منھا

  :أھداف التنمیة المھنیة .٢
،  تھدف التنمیة المھنیة إلى التغییر االجتماعي والتطویر والتحسین لألفراد داخل بیئاتھم

لحاجة إلى التجدید في العملیة التعلیمیة كان البد من بذل الجھود لتنمیة المعلم بصورة وبسبب ا
مستمرة ومتكاملة یبدأ ذلك باختیار العناصر المناسبة لمھنة التدریس وصوال إلى تنمیة المعلم 

وتشیر األدبیات التربویة المعاصرة إلى أن التنمیة المھنیة ذات . )٥٣ص ، ٢٠١٥، المسھلي(
حیث تعتبر منظمة ، دة العالیة تعد مكونا أساسیا في معظم االقتراحات الخاصة بتحسین التعلیمالجو

 إعداد المعلم یعد استراتیجیة لمواجھة أزمة التعلیم في عالمنا المعاصر لذا فإن إعدادالیونسكو أن 
ربویة لتمكنھ من المعلم من األھمیة أن یكون متكامال من الناحیة األكادیمیة وثقافیھ والمھنیة والت

ص ص ، ٢٠٠٩، ضحاوي وحسین(التفاعل المبدع مع متطلبات تخصصھ ومستجدات العصر
٣٨_٣٦( .  

 إلى أن عملیة التنمیة المھنیة في ھذا اإلطار تستھدف الفرد بصفة Lee(1995)كما یشیر
، لالدلی (أساسیة لیؤدي نشاطا لمواكبة المستحدثات في مجال عملة من خالل الدراسة المتعمقة

  . )١٥ص ، ٢٠١٠
) ھـ١٤٣٠ الحر،( ،)٢٠١٠ طاھر،( ،)٢٠١٠ األشقر، اللوح، العاجز،(أشار كًال من و

  :ألھم أھداف تنمیة المعلمة مھنیًا

 ،والعمل  الذاتي والتعلم التطویر وتشجیع تنمیة كفاءات المعلمات تطبیًقا لمبدأ التعلم مدى الحیاة
تحاقھن بالخدمة عبر توفیر برامج تنمویة على تالفي أوجھ القصور في إعدادھن قبل ال
 . متكاملة وفعالة تسعى إلى تنمیتھن وتطویر التعلیم

 ،مع تعزیز  والتبصیر بالمشكالت التربویة ووسائل حلھا، اإللمام بالطرق التعلیمیة الحدیثة
لتحسین إنتاجیة المعلمات ورفع مستواھن في المادة  خبرات المعلمات في مجال تخصُّصھن،

 . وزیادة قدرتھن على اإلبداع والتجدید؛ مما یشعرھن بالرضا الوظیفي سیة،الدرا
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 ،وتحسین نوعیة التعلیم  التدریب على المناھج المطوَّرة لتقوم المعلمة باألدوار الموكلة إلیھا
وتغییر سلوكیات المعلمات واتجاھاتھم إلى  حتى یؤثر التدریس في نمو الطالبات وسلوكھن،

  . بدورھن ومسؤولیاتھن في العملیة التعلیمیةوتذكیرھن  األفضل،

  مساعدة المعلمات حدیثات التخرج لالّطالع على القوانین والنظم؛ حتى یستطعن مواجھة
 . المواقف الجدیدة في میدان العمل ولتعزیز ثقتھن بأنفسھن

  :كما تحقق التنمیة المھنیة للمعلم مجموعة من األھداف أھمھا

 نظریات التعلیم والتعلم والعمل على تطبیقھا لتحقیق الفعالیة في مواكبة المستجدات في مجال 
 . التعلم

 ترسیخ مبدأ التعلم المستمر والتعلم مدى الحیاة واالعتماد على أسالیب المتعلم الذاتي . 
 الربط بین النظریة والتطبیق في المجاالت التعلیمیة . 
 علة للمجتمعالمساھمة في تكوین مجتمعات تعلم متطورة تقدم خدمات فا . 
 المساھمة بشكل فاعل في معالجة القضایا التعلیمیة بأسلوب علمي ومتطور . 
 شخصًیا وثقافیًا، مھنًیا، أكادیمًیا، تنمیة المعلمین في كافة الجوانب . 
 تنمیة وتأكید القیم المھنیة الداعمة لسلوكھم . 
  التخطیط لتوثیق الصلة ربط المعلم بیئتھ ومجتمعة المحلي والعالمي وتدریبة على مھارات

 . )٤٤٧، ٢٠١٦، الرباط(بینھ وبین بیئتھ المحلیة ومھارات تنفیذ وتقویم ھذه الخطط
  :أھمیة التنمیة المھنیة .٣

لقد حظیت التنمیة المھنیة باھتمام عالمي ویرجع ذلك إلى عدة عوامل مثل التطور 
جمیع التخصصات والمجاالت مما النمو المعرفي في ،  وانعكاساتھ على العملیة التعلیمیةالتكنولوجي

. )٧ص ، ٢٠١٣، تمام و طھ(یتطلب ضرورة متابعة المعلم للتطورات العلمیة في مجال تخصصھ 
ومما سبق یتضح أن التنمیة المھنیة تؤدي إلى زیادة قدرات وكفایاتھم العاملین في المجال التربوي 

بما تمثلھ من ، ات المؤسسات الفعالةوالتي ھي أحد أھم مقوم، وأیضا تحسین جودة العملیة التعلیمة
 معلومات وإعطاء. )٣٧ص ، ٢٠١٤، عون(تحسین للمعلمین لتلبیة احتیاجات محددة ومتجددة 

 واألسالیب األدائیةوتعرف المھارات ، وأفكار حدیثة في مجال التعلیم وفي التخصص بشكل خاص
مھنیة باستمرار من خالل التدریب والدعم من جمیع النواحي والتنمیة ال. الحدیثة لمواكبة كل جدید

  . )٨٠ص، ٢٠١٥، المسھلي(المستمر واالطالع الحر والتعلم الذاتي
 ولتطویر واقع التنمیة المھنیة یجب أن تكون متالئمة مع المتغیرات بصورة مستمرة وذلك 

ثناء لتحقیق التكامل بین البرامج التدریبیة أ، من خالل إیجاد صلھ بین برامج التدریب والممارسة
  . )٧٨ص ، ٢٠١٥، المسھلي(. الخدمة مع برامج اإلعداد قبل الخدمة

مجموعة من المبررات التي تبرز الحاجة لالھتمام بالتنمیة ) ٢٠١٤(ویجمل القحطاني
  :المھنیة للمعلم في

 :التنامي السریع في نظم المعرفة وتنوعھا  -أ 
بیقیة جدیدة لھذه ویكشف عن مجاالت تط، مما یسمح بعطاء علمي وتقني جدید ومتالحق

ألن ، فلم یقف التطور عند المقدار التي استوعبھ المعلم في فترة إعداده قبل التخرج، المعارف
، المعارف تنمو وتتطور وتزداد و وال یلبث المعلم حتى یصبح متخلفًا عن مستوى التطور العلمي

  . ج التدریب أثناء الخدمةفي برام، وھنا تظھر الحاجة إلى تزوید المعلمین بكل جدید بین حین وآخر
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 :تطور المناھج التربویة  -ب 
والتطورات التي ترافقھا في ، إن التغیرات التي تحصل في بنیة المناھج التربویة ومحتواھا

نتیجة للعالقات القائمة بین محتوى ، داخل المدرسة وخارجھا، تقنیات التعلیم وأسالیب استخدامھا
وإثراء خبراتھ ، أمر یستدعي تجدیًدا في تأھیل المعلم، لمالئمةوالتقنیات ا، وطرائق التعلیم، المناھج
  . العلمیة

  :تجدید الخطط التنمویة  -ج 
، وأسالیب تنفیذھا، والتجدیدات التي تتصف بھا الخطط التنمویة، إن التغیرات المتعاقبة

ومجاالت ، وخاصة ما یطرأ منھا على مواصفات الخریجین من الجوانب الفنیة واختصاصاتھم
وطبیعة ، وتنویع مساقاتھ وأنماطھ، وما یحصل من تفریغ التعلیم، ومستوى تأھیلھم، عملھم

وكفایات ، وتعدیًلا یالئم خطط التربیة، تتطلب بطبیعة الحال تطویًرا، مستلزماتھ الفنیة والمادیة
  . المعلمین على حد سواء

  : معالجة النقص الحاصل في فترة اإلعداد  -د 
، في أثناء إعدادھم ما یؤھلھم ألداء وظائفھم المیدانیة أداء كامًاللم یتلقى الكثیر من المعلمین 

ومن ثم ینبغي أن یتم تدریبھم على ما فاتھم أثناء عملیة ، فبعضھم یعجز عن العطاء العلمي المنتظر
  . والشعور بالنقص الذي ال یمكنھ من التكیف مع وظیفتھ في الحیاة، وإلنقاذ المعلم من الیأس، اإلعداد

  : لنظریات التربویةتطور ا  -ه 
وفي الفلسفات التربویة التي ، تظھر بین الحین واآلخر تطورات في النظریات التربویة

فتتغیر من أجل ذلك األھداف التعلیمیة وطرائق ،  المجتمعأوتعتمدھا األنظمة التربویة في الدولة 
وبتغیر ، ل جدیدفأصبح من الضروري أن یحاط القائمون بالتعلیم علمًا بك، التدریس والتدریب

حتى یقوموا ، األدواروالبد من إعادة تدریبھم للتكیف مع ھذه ، أدوارھم في كل فلسفة تربویة جدیدة
  . )١٨-١٤، ٢٠١٤،القحطاني( بوظائفھم خیر قیام

على أن التنمیة المھنیة الفعالة ال تؤثر فقط تحسین مھارات ) ھـ١٤٣٠(كما أكد الحر 
وإنما تعمل على تغییر ثقافة ، اریین والعاملین في المدرسةومعارف واتجاھات المعلمین واإلد

  . المنظمة أو المدرسة وبنیتھا بحیث تكون منظمة أو مدرسة فعالة وممیزة
لیكون عضوًا فاعًال في فریق ، ومن ذلك یتضح جلیًا أن أي معلم مطالب بتطویر مھاراتھ

لتطویر نفسھ وتنمیتھا مھنیًا باالنخراط ویرسم الطریق ، وأن یؤمن بالتنمیة المھنیة الذاتیة، العمل
واالھتمام بتحقیق رسالتھ في ، ببرامج التدریب المالئمة التي ترتبط بأھداف المدرسة واستراتیجیاتھا

  . المدرسة التي ینتمي لھا
  :خصائص التنمیة المھنیة للمعلم .٤

حیث ، التعلیموشاملة لجمیع مقومات مھنة ، تعد التنمیة المھنیة للمعلم عملیة نمو مستمرة
  . تؤدي إلى تحسین كفاءاتھم المھنیة وتطویرھا

  :وتتسم التنمیة المھنیة للمعلم بمجموعة من الخصائص لعل أبرزھا أنھا

 كما ، وتتأثر بھ، وتؤثر فیھ، حیث تستھدف اإلنسان وتعتمد علیھ: عملیة إنسانیة اجتماعیة
رات ألداء عمل معین وفي وتكسب الفرد مجموعة من المھا، أنھا تتم في إطار اجتماعي

ویكون أكثر كفاءة ، واالحتفاظ بھ على مستوى عال من الخدمة المطلوبة، وظیفة محددة
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ولذلك یجب أن تتم في إطار ، وقدرة سواء في أعمالھ الحالیة أو التي یتوقع مستقبًلا القیام بھا
 . ووفق فلسفة واضحة ومحددة، اجتماعي تعاوني

 ویًرا في سلوك وأداء المعلمین على أن یكون ھذا السلوك  حیث تعني تط:عملیة سلوكیة
كما ترتكز عملیات التنمیة المھنیة ، المراد تغییره وتعدیلھ محدًدا وواضًحا وقابًلا للقیاس

باإلضافة ، واستحداث معارف ومھارات جدیدة، على تغییر معارفھم ومھاراتھم وتطویرھا
 . یفيوإحداث الرضا الوظ، إلى تعدیل في االتجاھات

 فالتنمیة المھنیة نشاط مستمر ألنھا تسعى إلى تنمیة المعارف والمھارات: عملیة مستمرة ،
، فتعقد الحیاة العملیة، وعملیة التنمیة المھنیة ال تتوقف عند حد معین، وتغییر االتجاھات

یؤدي إلى ، وتفجر المعلومات، وتزاید المعرفة، وتعدد التطورات التكنولوجیة المستمرة
ال یمكن ، مما یتطلب إكساب المعلمین مھارات ومعارف جدیدة، ر في أسالیب العملتغیی

 . )٢٣ص،١٤٣٦، آل سویدان(مواجھتھا إال بالتنمیة المھنیة
  :مجاالت التنمیة المھنیة .٥

  :إلى مجاالت التنمیة المھنیة منھا) ٢٠١٠ طاھر،( ،)٢٠١٤ القحطاني،(أشار

 لمعلمة المستمر على الكتب والدوریات والتجارب من خالل اطالع ا: المجال التربوي المھني
  . التي تساعدھا خالل مسیرتھا المھنیة

  عبر إكسابھا المعارف والمھارات العلمیة التي تساعدھا في ": تخصصھا"المجال األكادیمي
  . مھنتھا وأسالیبھا؛ حتى تستطیع تحقیق النجاح في عملیة التعلیم

 معھا وأھدافھ واتجاھاتھ وعالقتھ بالمجتمعات األخرى،إدراكھا لثقافة مجت: المجال الثقافي 
  . ویعتبر ھذا المجال األكثر صعوبًة نظًرا إلى التغیر الثقافي المتسارع في المجتمع

 وتزویدھا بالمھارات للقیام بھذه  توعیة المعلمة بحقوقھا وواجباتھا،: المجال اإلداري
  . وتنمیتھا عبر الدورات وورش العمل یة،واّطالعھا على األنظمة واللوائح المدرس الواجبات،

 تقدیم دورات تدریبیة تھدف إلى التنمیة الشخصیة للمعلمة حتى تتمكن من : المجال الشخصي
خلق جو من المحبة والمودة بینھا وبین طالباتھا؛ مما ینعكس إیجابیا على العملیة التعلیمیة 

  . وعلى تحصیل المتعلمات

 معلمة القیم االجتماعیة عن طریق تنمیة مھارات العمل الجماعي إكساب ال: المجال االجتماعي
  . بین المعلمات وغرس قیم العمل التعاوني للطالبات

  :الدراسات السابقة
نظرًا ألھمیة المعلم في العملیة التعلیمیة وضرورة أن تتواصل برامج التدریب أثناء الخدمة 

موضوع أجریت العدید من الدراسات حول وبرامج التطور المھني بما یكفل تطویر األداء فقد 
وقد تم ترتیبھا حسب البعد الزمني  التنمیة المھنیة وتم سرد الدراسات العربیة و الدراسات االجنبیة

  :األحدثإلى  بدءا من األقدم
  :دراسات في التنمیة المھنیة

ھدفت وصف التنمیة المھنیة ) ٢٠١٠(McLemore, England, Hunter دراسة
 خالل تعلمھم استخدام الرسم التصویري كأداة لتنظیم المعرفة لدیھم من أجل التخطیط للمعلمین من

وكذلك باعتباره أداة تساعد األطفال على التصور والربط بین المفاھیم  لتقدیم المعلومات لألطفال،
واعتمدت الدراسة على استخدام المسح لجمع المعلومات الخاصة بالمشاركین في . التي یتعلمونھا
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ذه الدراسة وقیاس مدى فاعلیة استراتیجیات التدریس األخرى فیما یتعلق باستخدام ھؤالء المعلمین ھ
توضح النتائج أنھ یمكن التخطیط : أھم النتائج.  معلم٣٩وكانت العینة . ألسلوب الرسم التصویري

لمعلومات التي كما أن ا. لدمج مفھوم الرسم التصوري مع مفھوم التنمیة المھنیة في السنوات المقبلة
تم جمعھا اثناء ھذه الدراسة قد زودت فریق البحث بالمعلومات التي یمكن استخدامھا عند التخطیط 

وقد اتضح من االستطالع الذي تم عملھ في ھذه الدراسة أن المعلمین . للتدریب في السنوات المقبلة
  . تصویريالمشاركین بھا بحاجة إلى مزید من المعلومات الخاصة بفكرة الرسم ال

ھدفت تقییم تعلم المعلمین الناتج من المشاركة في )٢٠١٣(Ostashewwskiدراسة  أیضا
وتوضیح مكونات عناصر أنشطة التعلم عبر  أنشطة التنمیة المھنیة للمعلمین عبر اإلنترنت،

 أداة أما.  استخدم الباحث المنھج الوصفي. اإلنترنت التي لھا قیم في دعم وتقدیم االستشارة للمعلمین
وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن  ،)االستبانة والمقابلة والبیانات المسجل(الدراسة فاستخدم الباحث 

 المعلمین الذین یشاركون في شبكات التطویر المھني یمكنھم القیمة تقاسم الموارد والدروس،
رًا تمنح فرصة علیھا نظ ال یمكن أن نطلق التلمذة ألنھا الصناعیة، وتعطیھم فرصًا جیدة التعلم،

. عبر اإلنترنت مع توجیھات تطویرھا للتواصل مع آخرین في مجاالت أخرى كالمناھج الدراسیة،
  . وعملیًا قدمت الدراسة نموذجًا لشبكات التنمیة المھنیة. وذلك لتطویر الموارد التي تدعم تدریسھم

ل في مجال التنمیة بعد استعراض الدراستین السابقة ترى الباحثتان أن محور االھتمام یتمث
وحیث استخدام  لتحقیق أھداف الدراسة، المسحي والوصفي واستخدم الباحثین المنھج المھنیة،

واتفقت الدراسات على أھمیة التنمیة ) ٢٠١٣(Ostashewwski لدراسة في دراسةكأداةاالستبانة 
ذین یشاركون في ال  أنوقد اتضح من النتائج المھنیة وضرورة تحقیقھا باستخدام وسائل متنوعة،

وتمنح فرصة للتواصل مع اآلخرین في مجاالت  شبكات التطویر المھني تعطیھم فرصًا جیدة لتعلم،
وذلك لتطویر الموارد التي تدعم . عبر اإلنترنت مع توجیھات تطویرھا أخرى كالمناھج الدراسیة،

  . تدریسھم
ة التدریس ھدفت تعرف اتجاھات أعضاء ھیئ) ٢٠١٣(دراسة عبد الرحمن وتادرس 

وعالقة ھذه االتجاھات  بالكلیات الجامعیة المتوسطة الحكومیة األردنیة نحو برامج التنمیة المھنیة،
وبینت نتائج الدراسة أن اتجاھات . وكانت أداة الدراسة استبانة بمتغیري الجنس وسنوات الخبرة،

حو برامج التنمیة المھنیة أعضاء ھیئة التدریس بالكلیات الجامعیة المتوسطة الحكومیة األردنیة ن
 وأظھرت الدراسة وجود فروق ذات . مستوى عاٍل في جمیع مجاالتھا ومعظم فقراتھا كانت ذات

ووجود  داللة إحصائیة لصالح الذكور في مجال الجھة المشرفة على برامج التنمیة المھنیة فقط،
  . ) سنوات٥أقل من(فروق بین فئات سنوات الخبرة لصالح الفئة 

ھدفت معرفة مؤشرات ومعاییر تحقیق الجودة الشاملة في التعلیم ) م٢٠١٤(یونس دراسة 
الجامعي، ومستوى التنمیة المھنیة وأسالیب ووسائل التنمیة المھنیة ألعضاء ھیئة التدریس 

عضًوا اختیروا ) ١٤٧(المنھج الوصفي التحلیلي، والعینة : وكان منھج الدراسة. جامعة القصیم في
الطب، والعلوم، والتربیة، (بشكل عشوائي وھم أعضاء ھیئة التدریس في جامعة القصیم من كلیات 

أشارت أھم النتائج إلى أن واقع . دراسةكما كانت األستبانة ھي أداة ال). والشریعة واللغة العربیة
التنمیة المھنیة ألعضاء ھیئة التدریس في جامعة القصیم یتحقق بدرجة متوسطة، مما یتطلب العمل 

كما أشارت النتائج إلى . على االرتقاء بمستوى التنمیة المھنیة ألعضاء ھیئة التدریس في الجامعة
نمیة المھنیة من وجھة نظر أعضاء ھیئة التدریس عدم وجود فروق دالة إحصائًیا حول مستوى الت

لكل من مجال من مجاالت الدراسة والدرجة الكلیة للمجاالت مجتمعة تبًعا لمتغیر الكلیة والجنسیة 
وترى ). أجنبیة/عربیة (الدكتوراهومتغیر الرتبة األكادیمیة ومتغیر نوع الجامعة التي منحت 

على ) م٢٠١٤(یونس و دراسة ) ٢٠١٣(ن وتادرس الباحثتان من خالل عرض دراسة عبد الرحم
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 استمراریة التنمیة المھنیة وأن ھذا مطلب أساسي لمھنة التدریس الجامعي والتي ینبغي التأكید أھمیة
  . ى المھنةعلیھا طوال الحیاة المھنیة لعضو ھیئة التدریس حفاظًا على مستو

فحص تصورات معلمي ریاض األطفال ) ٢٠١٤(Fitzpatrick  كما ھدفت دراسة
والتي یمكن أن تساعد في تیسیر  الخاصة بفرص التنمیة المھنیة في مراحل تعلیم الطفولة المبكرة،

وھو برنامج یختص بتقدیم التعلیم لألطفال في مرحلة ما قبل  (Pre K-3ودعم تطبیق برنامج 
 الدراسة البحث المسحي، و استخدمت ،) سنوات٥ و٣ال لمن تتراوح أعمارھم بین ریاض األطف
من معلمي ریاض األطفال من مدارس تقع في والیة نیوجرسي ) ١٥٠(العینة  كما تكونت

أكدت ھذه الدراسة على ضرورة دعم التنمیة المھنیة بالموارد الالزمة والوقت الكافي . األمریكیة
. زمة للمعلمین للوصول إلى المعرفة، والمھارات، والممارسات وتطبیقھالضمان توافر الفرص الال

 المعاییر الالزمة وعوامل التقییم الخاصة تساعد المعلمین على تعزیز عملیة التعلم لدى أنكما 
طالبھم، عالوة على ذلك، تؤكد تلك الدراسة على أن التنمیة المھنیة یجب أن تسیر بمحاذاة عملیة 

 بأول والخاصة بالتنمیة أوالكما أن المعاییر التي یتم تحدیثھا . یة واحتیاجات المعلمالتعلم الطالب
  .  توفر إطار العمل الخاص بتصمیم نظم التعلم المھنیة الفعالةPre k-3المھنیة ومكونات برنامج 

 إلى معرفة واقع التنمیة المھنیة لدى أعضاء ھیئة التدریس )٢٠١٥(العنزي ھدفت دراسة 
وأما عینة الدراسة فتكونت . ، و كان المنھج المستخدم ھو المنھج الوصفي المقارنجامعة تبوك في

وع والتخصص والرتبة األكادیمیة، وكانت الن: فرًدا تم توزیعھم حسب متغیرات الدراسة) ١١٢(من 
النوع والرتبة (أظھرت النتائج وجود أثر دال إحصائًیا لمتغیري الدراسة . االستبانة ھي أداة الدراسة

في المتوسطات الحسابیة لدرجة مجاالت واقع التنمیة المھنیة لدى أعضاء ھیئة التدریس ) األكادیمیة
وخلصت الدراسة إلى وجود خمسة . ئة التدریس مجتمعةفي جامعة تبوك من وجھة نظر أعضاء ھی

مؤشرات دالة على قیام الجامعة بدور فاعل في تنمیة القدرات المھنیة ألعضاء ھیئة التدریس 
البحث العلمي، المھني، النظامیة اإلداریة، دور عضو : العاملین فیھا، مرتبة حسب المجاالت اآلتیة

 . ذاتیةھیئة التدریس في المجتمع، وآخرھا ال
معرفة مدى تطبیق مؤسسات التعلیم العالي ألسلوب ) ٢٠١٥(الھرامشةكما ھدفت دراسة 

من وجھة (التطویر والتحسین المستمر في العملیة التعلیمیة من أجل ضمان جودة التعلیم العالي 
، والمعوقات التي تمنع من تطبیق ھذا )سیة في الجامعات األردنیةنظر أعضاء الھیئة التدری

األسلوب في ھذه المؤسسات، ومستوى العالقة بین وجود المعوقات التي تمنع المؤسسات التعلیمیة 
تطبیق التطویر والتحسین المستمر وعدم اعتمادھا تطبیق ھذا األسلوب، لتحقیق أھداف الدراسة تم 

وقد   أعضاء الھیئة التدریسیة، التحلیلي، وأما مجتمع الدراسة فقد تكون مناستخدام المنھج الوصفي
المؤھل العلمي وسنوات  العمر، فرًدا كعینة لدراسة، و تم توزیعھم حسب الجنس،) ٩٤(تم اختیار 

وكانت أداة الدراسة عبارة عن استبانة تم بنائھا وتطویرھا لجمع البیانات الالزمة والمتعلقة . الخبرة
 التطویر والتحسین المستمر في العملیة التعلیمیة في ضمان جودة التعلیم العالي، وقد أشارت بدور

نتائج الدراسة إلى أن المؤسسات التعلیمیة تطبق وبدرجة متوسطة للتطویر والتحسین المستمر في 
 لمعوقات،ویعد التقید الحرفي بالخطة الدراسیة والسیاسات التعلیمیة من أكثر ا العملیة التعلیمیة،

وتوجد عالقة ارتباط قویة ما بین المعوقات التي تمنع المؤسسات التعلیمیة من تطبیق التطویر 
 . والتحسین المستمر في العملیة التعلیمیة وعدم استخدام ھذه المؤسسات لمثل ھذه األسالیب

معرفة معوقات تطویر األستاذ الجامعي في اختصاص  ھدفت )٢٠١٥(ي التمیموفي دراسة 
وفق ثالث  لجامعة بغداد من وجھة نظرھم، مناھج وطرائق التدریس في أقسام كلیات التربیة،

ووضع الحلول والمعالجات والمقترحات بحسب  والمنھج، والتدریسي، اإلداري،: وھي مجاالت،
، ھو المنھج الوصفي راسة فقد كان المنھج المستخدم لدراسةولتحقیق أھداف الد. مجاالت الدراسة
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 وأما أداة الدراسة فقد كانت عبارة . فرًدا من كال الجنسین) ٩٢(ولذا كانت عینة الدراسة مكونة من 
: وھي وأشارت نتائج الدراسة إلى وجود معوقات إداریة نكتفي بذكر أھم ثالث منھا،. عن استبیان

 وأصحاب القرار بالجامعة المسئولةوعدم إیمان الجھات  ي ھذا االختصاص،قلة اإلعداد والتأھیل ف
وضعف التعاون بین وزارة التربیة والتعلیم العالي في تنظیم عملیة  بجدوى التطبیقات التدریسیة،

ضعف التعاون بین : وإلى وجود معوقات تدریسیة نذكر أھم ثالث منھا. التطبیقات المدرسیة
أغلب المدرسین خرجوا عن ھذا  رس األكادیمي في أقسام كلیات التربیة،المدرس التربوي والمد

واعتماد التدریس بشكل رئیس على طریقة المحاضرة  االختصاص ودرسوا مواد تربویة أخرى،
وكذلك وجود معوقات في المنھج الدراسي نذكر أھم ثالث . التقلیدیة والحفظ والتلقین في التدریس

وحصر تدریس مادة المناھج  ریس ومناھج البحث في مادة واحدة،دمج مادة طرائق التد: منھا
 . وطرائق التدریس في ساعتین

وتؤكد الدراسات السابقة على أھمیة التعامل مع التنمیة المھنیة باعتبارھا نظام مصمم 
التي تؤكد على ) ٢٠١٤(Fitzpatrick   ومن خالل دراسة لتحسین المھارات بمختلف النواحي،

تنمیة المھنیة بالموارد الالزمة والوقت الكافي لضمان توافر الفرص الالزمة دعم الضرورة 
كما یجب أن تكون التنمیة  والممارسات وتطبیقھا، والمھارات، للمعلمین للوصول إلى المعرفة،

. المھنیة مصممة لتعزیز الترابط والتواصل بین األبحاث والممارسات لضمان وصولھا إلى الجمیع
 عن واقع التنمیة المھنیة لدى أعضاء ھیئة التدریس من وجھة نظر )٢٠١٥(العنزي وفي دراسة 

 الدراسة إلى وجود خمسة مؤشرات دالة على قیام الجامعة أشارت. أعضاء ھیئة التدریس مجتمعة
مرتبة حسب المجاالت  ء ھیئة التدریس العاملین فیھا،بدور فاعل في تنمیة القدرات المھنیة ألعضا

وآخرھا  دور عضو ھیئة التدریس في المجتمع، النظامیة اإلداریة، المھني، البحث العلمي،: اآلتیة
مؤسسات التعلیمیة تطبق وبدرجة إلى أن ال )٢٠١٥(الھرامشة نتائج دراسة أشارتكما . الذاتیة

ویعد التقید الحرفي بالخطة الدراسیة  متوسطة للتطویر والتحسین المستمر في العملیة التعلیمیة،
ت تطویر ركز على معوقا) ٢٠١٥(التمیمي وفي دراسة . والسیاسات التعلیمیة من أكثر المعوقات

 معوقات تدریسیة وجود وأشارت نتائج الدراسة إلى وجود معوقات إداریة ووجود األستاذ الجامعي
  . معوقات في المنھج الدراسي

ھدفت تعرف واقع التنمیة المھنیة لمعلمات ریاض األطفال ) ٢٠١٦(دراسة العتیبي 
ى مستوى إدارة الروضة ولتحقق ھذا الھدف فإن الباحثة تناولت التنمیة عل بمحافظة الطائف،
وأھم األسالیب التي تساعد على تحقیق التنمیة المھنیة  وعلى مستوى الوزارة، واإلدارة التعلیمیة،

وقد استخدمت الباحثة . وعلى معوقات التنمیة المھنیة لمعلمات ریاض األطفال بمحافظة الطائف،
 ١٨٦عینة الدراسة من  وتكونت ة،واعتمدت على االستبانة كأداة للدراس المنھج الوصفي التحلیلي،

معلمة وتوصلت الدراسة إلى وجود تنمیة مھنیة لمعلمة ریاض األطفال بمحافظة الطائف بدرجة 
یلیھا التنمیة المھنیة على  حیث تأتي التنمیة المھنیة على مستوى الروضة بالمرتبة األولى، مرتفعة،

وأن أبرز  لمھنیة على مستوى وزارة لتعلیم،وفي األخیر تأتي التنمیة ا مستوى اإلدارة التعلیمیة،
أسالیب تحقیق لتنمیة المھنیة لمعلمة ریاض األطفال بمحافظة الطائف ھي االلتحاق بالبرامج المقدمة 

 والمشاركة في اللقاءات التربویة، وتوجیھات المشرفة التربویة، في مراكز التدریب التربوي،
ثم أسلوب القراءة الحرة واالطالع  ت في الروضات المختلفة،والقیام بالزیارات التبادلیة بین المعلما

وجعل الروضة وحدة تطویر للتنمیة  على المجالت العلمیة والمھنیة والتدرب على ید معلمة متمیزة،
 وتوصلت الدراسة إلى وجود . وإتاحة الفرصة إلكمال الدراسات العلیا والتكمیلیة المھنیة للمعلمات،

وقلة األنشطة التي تسھم  ضیق وقت المعلمات،: ومن أبرز تلك المعوقات مجموعة من المعوقات،
 وضعف مواكبة موضوعات للتطورات التربویة في مجال الطفولة، في التنمیة المھنیة للمعلمات،

  . وقلة االستفادة من التقنیات الحدیثة في برامج التنمیة المھنیة
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اس بعض العوامل الخاصة قی) ٢٠١٦ (Araujo, Carneiro, Schadyوھدفت دراسة 
وقد تم تصویر المعلمین أثناء . األطفالوانتباھھ في مرحلة ریاض  بالمعلم مثل شخصیة المعلم،

التدریس لمدة یوم كامل وتم تحلیل ھذه التسجیالت باستخدام أحد أدوات المالحظة داخل الفصول 
معلم مع الطفل وقیاس وذلك بغرض دراسة كیفیة تعامل ال ،CLASSالدراسة وھو نظام التقییم 

. ٢٤وكانت العینة المستخدمة ما یزید عن . مدى جودة المعلم وتأثیره على نتائج العملیة التعلیمیة
وكانت األداة المستخدمة كانت تصویر المعلمین أثناء التدریس لمدة یوم كامل وتم تحلیل   طفل،٠٠٠

الفصول الدراسة شھرة وھو نظام ھذه األشرطة باستخدام واحدة من أكثر أدوات المالحظة داخل 
وكانت أھم النتائج أن المعلمون یختلفون بقدر كبیر  تم استخدام المنھج التجریبي،. CLASSالتقییم 

تؤكد تلك الدراسة على  وفي النھایة،. فیما یتعلق بكیفیة تواصلھم مع األطفال داخل الفصل المدرسي
المدرسي یمكن أن تحسن من عملیة التعلم لدى أن البرامج التي تطور سلوكیات المعلم في الفصل 

  . األطفال
 ویمكن القول أن معظم الدراسات كانت تركز على التنمیة المھنیة للمعلم بصفھ عامة 
والبعض تناول التنمیة المھنیة للمعلمة الروضة أو عضو ھیئة التدریس وتختلف الدراسة الحالیة في 

ولقد اجتمعت معظم الدراسات في استخدام  طفال، تبحث في تنمیة معیدات قسم ریاض األأنھا
 ,McLemore, Englandالمنھج الوصفي التحلیلي والبعض في المنھج المسحي مثل دراسة 

Hunter)لدراسة ولكن دراسةكأداةمعظم الدراسات استخدمت االستبانة  أو المقارن،)٢٠١٠  
Ostashewwski)ت والتسجیالت إلى المقابالباإلضافةاستخدم االستبانة ) ٢٠١٣ .  

  :منھج وإجراءات البحث
حیث تمثل مجتمع البحث جمیع المعیدات بأقسام ، البحث على المنھج الوصفي قام ھذا
ویرجع اختیار الباحثتان لھذا المجتمع لكون البحث ركز على واقع التنمیة المھنیة ، ریاض األطفال

  . رحلة ما قبل المدرسةلمعیدات قسم ریاض األطفال في مواكبة المناھج المطبقة في م
  :عینة البحث

معیدة بأقسام ریاض األطفال، وكان توزیعھن ) ٣٠(تم اختیار عینة عشوائیة مكونة من 
 %). ٣. ٣٣(مؤھلھم ماجستیر بنسبة ) ١٠(مؤھلھم بكالوریوس و ) ٢٠: (كاآلتي

  وصف عینة الدراسة حسب الجامعة جھة العمل) ١(جدول 

 %النسبة  العدد النوع الفئة م
 3 .3 1 العزیز الملك عبد

 3 .13 4 الطائف

 20 6 القصیم

 3 .23 7 الملك سعود

 0 .10 3  القرى أم

 0 .10 3 طیبة

١ 

الجامعة جھة 
 العمل

 20 6  نورةاألمیرة

 %١٠٠ ٣٠ المجموع المجموع 
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    :أداة البحث
بھدف تعرف العالقة بین  لي،اسُتخدمت االستبانة أداة لجمع المعلومات الخاصة بالبحث الحا

واقع التنمیة المھنیة لمعیدات ریاض األطفال وتقییمھم المناھج المتبعة في مرحلة ما قبل المدرسة 
وتم اشتقاق االستبانة بالرجوع إلى األدب النظري والدراسات السابقة  في ضوء بعض المتغیرات،

    .المرتبطة بموضوعھا
  : صدق وثبات أداة البحث

  :ونصدق المضم  -أ 
محكمین فاتفقوا جمیعًا على أن ) ٨(على عینة مكونة من ) أداة الدراسة(تم عرض االستبانة 

وھذا یدل على أن االستبانة ذات صدق وفق آراء ، ھذه العبارات مرتبطة بمحاور االستبانة
  . المحكمین

  :صدق االتساق الداخلي  -ب 
اول التالیة توضح صدق والجد، تم حساب صدق االستبانة من خالل صدق االتساق الداخلي

  . االتساق الداخلي لمحاور االستبانة
   صدق االتساق الداخلي لجمیع المحاور  )٢(جدول 

 معامل االرتباط المحور م
 781 .0** التنمیة المھنیة: المحور األول ١

 88 .0** )المنھج المطور(منھج التعلم الذاتي : المحور الثاني ٢

 708 .0** ريمنھج منتسو: المحور الثالث ٣

 843 .0** منھج الھاي سكوب : المحور الرابع ٤

 788 .0** اإلبداعيالمنھج : المحور الخامس ٥

 قیم معامالت ارتباط المحاور بالمتوسط العام دالة عند أغلبأن ) ٢(یتضح من الجدول 
 وھذا، وھي معامالت ارتباط عالیة )٨٨. ٠ -٧٠٨. ٠ (وانحصرت بین) ٠١. ٠(مستوى داللة 

  .  بما یمكن من تطبیق األداة. یؤكد تمتع جمیع المحاور بدرجة اتساق داخلي مرتفعة
   ثبات االستبانة-ج

لحساب ثبات االستبانة تم استخدام معامل ألفا كرونباخ والجدول التالي یوضح معامالت ألفا 
  . لمحاور االستبانة كرونباخ
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  معامالت ثبات ألفا كرونباخ)٣(جدول 

 معامل الثبات المحور م
 ٧٣٢. ٠ التنمیة المھنیة: المحور األول ١

 ٢٤٦. ٠ )المنھج المطور(منھج التعلم الذاتي : المحور الثاني ٢

 ٧٢٨. ٠ منھج منتسوري: المحور الثالث ٣

 ٩٢٦. ٠ منھج الھاي سكوب : المحور الرابع ٤

 ٨٧٦. ٠ المنھج االبداعي: المحور الخامس ٥

 ٩٠٧. ٠ الثبات الكلي 

أن بنود ومحاور االستبانة ذات ثبات مرتفع وذلك وفًقا لمعامل ثبات ) ٣(یتضح من الجدول 
. ٠وبلغ معامل ثبات المحور الثاني ، ٧٣٢. ٠حیث بلغ معامل ثبات المحور األول، ألفا كرونباخ

، ، ٩٢٦. ٠وبلغ معامل ثبات المحور الرابع ، ، ٧٢٨. ٠وبلغ معامل ثبات المحور الثالث ، ، ٢٤٦
وھو ، ٩٠٧. ٠وبلغ معامل الثبات الكلي لالستبانة ، ٨٧٦. ٠وبلغ معامل ثبات المحور الخامس 

مما یدل على أن ھناك ثبات مرتفع لعبارات ، معامل ثبات مرتفع جدًا ویقترب من الواحد الصحیح
  . بما یمكن من تطبیقھا) أداة الدراسة (االستبانة

  األسالیب اإلحصائیة المستخدمة في البحث
  :للتحلیل اإلحصائي واتبعت التالي) SPSS22( برنامج م استخدامت

 . التكرارات والنسب المئویة والمتوسطات الحسابیة لوصف عینة الدراسة )١
  . معامل ارتباط بیرسون لحساب صدق االتساق الداخلي لبنود االستبانة )٢
 . معامل ثبات ألفا كرونباخ لحساب ثبات محاور الدراسة )٣
 . )t- test(اختبار  )٤
  . )One Way ANOVA(اختبار تحلیل التباین األحادي  )٥

:نتائج البحث  
 بحث عرض نتائج التم علیھا من تطبیق االستبانة وأمكن الحصولتحلیل البیانات التي تم 

،  وتساؤالتھبحثلتكون النتائج ذات فائدة وال تبعد عن أھداف ال وذلكمن خالل اإلجابة عن أسئلتھ، 
   :تھ فیما یلي من خالل اإلجابة عن أسئلحثبوسوف یتم تناول نتائج ال

ما واقع التنمیة المھنیة لمعیدات قسم ریاض األطفال في تقییمھم  :لإلجابة عن السؤال األول
  المناھج المطبقة في مرحلة ما قبل المدرسة؟ 

 من قامت الباحثتان بحساب النسبة المئویة والمتوسطات والترتیب التنازلي لكل عبارة
  :والجدول التالي یوضح نتائج التحلیل اإلحصائي، عبارات المحور األول
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  واقع تقییم المعیدات بقسم ریاض األطفال للمناھج المطبقة في مرحلة ما قبل المدرسة) ٤(جدول 
المتوسط  العبارات م

 الحسابي
االنحراف 
 المعیاري

درجة 
 الترتیب الموافقة

منھج التعلم سیات عن قدم لي برنامج البكالوریوس أسا ١
 1 %92 037 .1 6 .4 )المنھج المطور(الذاتي 

منھج قدم لي برنامج البكالوریوس أساسیات عن  ٢
 2 %87 844 .0 33 .4 منتسوري

منھج ھاي قدم لي برنامج البكالوریوس أساسیات عن  ٣
 11 %42 548 .0 1 .2 سكوب

المنھج قدم لي برنامج البكالوریوس أساسیات عن  ٤
 12 %42 548 .0 1 .2 بداعياإل

 لي العمل االلتحاق بدورات تدریبیة للتعریف أتاح ٥
 13 %42 548 .0 1 .2 بالمناھج

اكتسبت بعض المعلومات من خالل االطالع على  ٦
 3 %85 785 .0 27 .4 المناھج في الكتب أو اإلنترنت

 في بعض من الدول األطفالاطلعت على مناھج ریاض  ٧
 6 %68 932 .0 4 .3 یجیةالعربیة و الخل

 7 %65 785 .0 27 .3  لي العمل حضور المؤتمرات والمنتدیات أتاح ٨
ببحث متعلق  اكتسبت بعض المعلومات بعد القیام ٩

 8 %65 223 .1 23 .3 بالمناھج 
اكتسبت بعض المعلومات بعد المشاركة في لجان تعمل  ١٠

 10 %54 022 .1 7 .2 على تطویر مناھج ریاض األطفال 
 في بعض دول األطفالاطلعت على مناھج ریاض  ١١

 9 %55 048 .1 73 .2 ةیالعربیة و الخلیج
 اكتسبت بعض المعلومات بعد تدریس المقررات  ١٢

 4 %74 022 .1 7 .3 المتعلقة بالمناھج
اكتسبت بعض المعلومات بعد المشاركة في تدریس  ١٣

 5 %69 973 .0 47 .3 المقررات المتعلقة بالمناھج
  %4360865 .0 2308 .3 المتوسط العام 

أن درجة موافقة عینة الدراسة على واقع التنمیة المھنیة لمعیدات ) ٤(یتضح من الجدول 
قسم ریاض األطفال في مواكبة المناھج المطبقة في مرحلة ما قبل المدرسة كانت بدرجة موافقة 

  :لى درجة موافقة وفق الترتیب اآلتيوجاءت عبارات ھذا المحور فیما یخص أع، %)٦٥(بلغت 
قدم لي برنامج البكالوریوس أساسیات عن منھج التعلم :  جاء في الترتیب األول العبارة

وھذه نتیجة متوقعھ حیث أن منھج التعلم الذاتي ، %٩٢بدرجة موافقة بلغت ) المنھج المطور(الذاتي 
قدم لي : جاء في الترتیب الثاني العبارةو، ھو المنھج المعتمد في التعلیم مرحلة ما قبل المدرسة

حیث أن منھج % ٨٧برنامج البكالوریوس أساسیات عن منھج منتسوري بدرجة موافقة بلغت
: وجاء في الترتیب الثالث العبارة، المنتسوري مطبق في المملكة ولھ انتشار في بعض الروضات
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 أو اإلنترنت بدرجة موافقة اكتسبت بعض المعلومات من خالل االطالع على المناھج في الكتب
 وقد ، في التنمیة المھنیة للمعیدات وھذا یدل على الدور الذي تقوم الكتب واالنترنت% ٨٥بلغت

إلى أن المعلمین الذین یشاركون في شبكات التطویر ) ٢٠١٣(Ostashewwskiذكرت دراسة 
ال یمكن أن نطلق ، علموتعطیھم فرصًا جیدة الت، المھني یمكنھم القیمة تقاسم الموارد والدروس

علیھا نظرًا تمنح فرصة للتواصل مع آخرین في مجاالت أخرى كالمناھج ، التلمذة ألنھا الصناعیة
وعملیًا . وذلك لتطویر الموارد التي تدعم تدریسھم. عبر اإلنترنت مع توجیھات تطویرھا، الدراسیة

  . قدمت الدراسة نموذجًا لشبكات التنمیة المھنیة
جاءت في الترتیب الحادي : درجة موافقة وفق الترتیب اآلتيألقلاالعبارات وبینما جاءت 

قدم لي برنامج البكالوریوس أساسیات عن منھج ھاي سكوب بدرجة موافقة : عشر العبارة
 تقدم أقل معلومات فیما سالبكالوریووھي أقل درجة موافقة وھذا یشیر إلى أن برامج % ٤٢بلغت

رغم من أن ھذا المنھج مطبق في بعض الروضات بالمملكة یخص منھج الھاي سكوب على ال
 الجید للمعلمة فیما یخص ھذه المناھج ومن ھنا كان لإلعداد أن ھناك احتیاج أي، العربیة السعودیة

وجاء في الترتیب الثاني . الواجب أن تكون مخرجات الجامعات تتوافق مع متطلبات سوق العمل
% ٤٢ بدرجة موافقة بلغتاإلبداعيلوریوس أساسیات عن المنھج قدم لي برنامج البكا: عشر العبارة

 لي العمل أتاح: وجاء في الترتیب الثالث عشر العبارة. وھي درجة موافقة تماثل العبارة السابقة
وھذا یدل على وجود % ٤٢االلتحاق بدورات تدریبیة للتعریف بالمناھج بدرجة موافقة بلغت 

حیث  )٢٠١٦(ویتفق ذلك مع دراسة العتیبي ، مقدمة للمعیداتضعف فیما یخص التنمیة المھنیة ال
توصلت إلى أن أبرز أسالیب تحقیق التنمیة المھنیة لمعلمة ریاض األطفال ھي االلتحاق بالبرامج 

ثم أسلوب القراءة الحرة ، والمشاركة في اللقاءات التربویة، المقدمة في مراكز التدریب التربوي
 . میة والمھنیة وإتاحة الفرصة إلكمال الدراسات العلیا والتكمیلیةواالطالع على المجالت العل

ومن أبرز قلة األنشطة التي تسھم في ، إلى وجود مجموعة من المعوقات أیضاوتوصلت الدراسة 
وقلة ، وضعف مواكبة موضوعات للتطورات التربویة في مجال الطفولة، التنمیة المھنیة للمعلمات

: وفي الترتیب الثامن جاءت العبارة ، حدیثة في برامج التنمیة المھنیةاالستفادة من التقنیات ال
وھي نسبة متوسطة حیث % ٦٥ببحث متعلق بالمناھج بنسبة  اكتسبت بعض المعلومات بعد القیام

أنھ كلما ارتفعت النسبة دل ذلك على فعالیة التنمیة المھنیة حیث تتفق العبارة مع نتیجة دراسة 
طرقت إلى ثالثة من أھم االتجاھات المعاصرة للتنمیة المھنیة وكان أولھا ت التي)٢٠١٥(السوید 

، یلیھ التنمیة المھنیة المتمركزة حول دور الجھھ الوظیفیة، كمدخل للتنمیة المھنیة اإلجرائیةالبحوث 
 . وآخرھا االتجاه الذي یربط التنمیة المھنیة بالمسار الوظیفي

التنمیة المھنیة لمعیدات قسم ریاض األطفال في تقییمھم ما واقع : لإلجابة عن السؤال الثاني
 ؟)المنھج المطور(منھج التعلم الذاتي 

قامت الباحثتان بحساب التكرار والنسبة المئویة والمتوسطات والترتیب التنازلي لكل عبارة 
  :والجدول التالي یوضح نتائج التحلیل اإلحصائي، من عبارات المحور الثاني
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  )المنھج المطور( تقییم المعیدات بقسم ریاض األطفال لمنھج التعلم الذاتي واقع )٥(جدول 

 العبارات م
املتوسط 
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

درجة 
 املوافقة

 الترتيب

یعتمد منھج التعلم الذاتي على الدور االیجابي  ١
 3 %82 759 .0 1 .4 لطفل في العملیة التعلیمیة

لم بالممارسة وربط یؤكد المنھج على مبدأ التع ٢
 1 %88 621 .0 4 .4 التعلم بالعمل

تشمل بیئة منھج التعلم الذاتي ما ال یقل عن ستة  ٣
 6 %51 137 .1 53 .2  تعلیمیة أركان

یعتمد المنھج على استخدام الخبرة المباشرة  ٤
 4 %81 521 .0 07 .4 للتعلم 

یعتمد المنھج على استخدام التجربة  ٥
 5 %80 695 .0 4 مواالستكشاف للتعل

 یعتمد المنھج في تعلم الطفل من خالل  ٦
 2 %87 615 .0 37 .4 الوحدات التعلیمیة

  %78 34389 .91110 .3 المتوسط العام 
أن درجة موافقة عینة الدراسة على واقع التنمیة المھنیة لمعیدات ) ٥(یتضح من الجدول 

 ،%)٧٨(كان بدرجة موافقة بلغت )ھج المطورالمن(قسم ریاض األطفال في منھج التعلم الذاتي 
  :وجاءت موافقة عبارات ھذا المحور وفق الترتیب اآلتي

یؤكد المنھج على مبدأ التعلم بالممارسة وربط التعلم بالعمل : جاء في الترتیب األول العبارة
 لي  في عبارة قدماألولكد النتیجة السابقة فیما یخص سؤال ؤوھذا ی% ٨٨بدرجة موافقة بلغت 

 ،%٩٢بدرجة موافقة بلغت ) المنھج المطور(برنامج البكالوریوس أساسیات عن منھج التعلم الذاتي 
 وھذه نتیجة متوقعھ حیث إن منھج التعلم الذاتي ھو المنھج المعتمد في التعلیم مرحلة ما قبل المدرسة

طفل من خالل الوحدات یعتمد المنھج في تعلم ال: وجاء في الترتیب الثاني العبارة  إلى،أشارالذي 
وھذه النتیجة تدل على تمكن المعیدات فیما یخص منھج التعلم % ٨٧التعلیمیة بدرجة موافقة بلغت

یعتمد منھج : وجاء في الترتیب الثالث العبارة . كانت متقاربة جدااإلجاباتن نسب إالذاتي حیث 
وجاء في  .%٨٢رجة موافقة بلغتبدالتعلم الذاتي على الدور االیجابي لطفل في العملیة التعلیمیة 

بدرجة موافقة یعتمد المنھج على استخدام الخبرة المباشرة للتعلم : الترتیب الرابع العبارة
یعتمد المنھج على استخدام التجربة واالستكشاف : وجاء في الترتیب الخامس العبارة .%٨١بلغت

تشمل بیئة منھج التعلم  : العبارةرواألخیوجاء في الترتیب السادس  .%٨٠بدرجة موافقة بلغتللتعلم 
 إنومن مما سبق یمكن القول % ٥١بدرجة موافقة بلغت  تعلیمیةأركانالذاتي ما ال یقل عن ستة 

و ھذا  ).المنھج المطور(الجامعات تقوم بدورھا فیما یخص التنمیة المھنیة الخاصة بالمنھج الذاتي 
 المھنیة ألعضاء ھیئة التدریس  تنمیة القدراتوالتي تحرص على)٢٠١٥(العنزي  یتفق مع دراسة

  . العاملین فیھا
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ما واقع التنمیة المھنیة لمعیدات قسم ریاض األطفال في تقییم منھج : لإلجابة عن السؤال الثالث
 منتسوري؟

 والمتوسطات والترتیب التنازلي لكل عبارة قامت الباحثتان بحساب التكرار والنسبة المئویة
  : التحلیل اإلحصائينتائجوالجدول التالي یوضح ، من عبارات المحور الثاني

  واقع التنمیة المھنیة لمعیدات قسم ریاض األطفال في منھج منتسوري )٦(جدول 
 م

المتوسط  العبارات
 الحسابي

  االنحراف

  المعیاري
درجة 
 الترتیب الموافقة

المعلمة األطفال أثناء عملیة التعلم في منھج تشارك  ١
 7 %61 098 .1 03 .3 . منتسوري

على حریة واستقاللیة الطفل منھج منتسوري  ركزی ٢
 6 %74 915 .0 7 .3 . ضمن حدود

منھج منتسوري یمكن الطفل من اختیار النشاطات التي  ٣
 5 %75 907 .0 73 .3 . یفضلھا ضمن مجموعة من األنشطة المحددة

 1 %86 952 .0 3 .4 یعتمد منھج منتسوري على المحسوسات بشكل كامل ٤

 3 %76 925 .0 8 .3 یعتمد منھج منتسوري على فردیة الطفل ٥

 8 %61 964 .0 03 .3  أقسام ستة إلىتنقسم البیئة الصفیة لمنتسوري  ٦

 الحسیة والتعلیمیة لتعلم مھارات األلعابیعتمد على  ٧
 2 %84 847 .0 2 .4 الحیاة

یتیح منھج منتسوري للطفل اختیار األنشطة التي  ٨
 4 %76 925 .0 8 .3 . یفضلھا ضمن مجموعة من األنشطة المحددة

  %74 55379 .0 7 .3 المتوسط العام 

أن درجة موافقة عینة الدراسة على واقع التنمیة المھنیة لمعیدات ) ٦(یتضح من الجدول 
وجاءت عبارات ھذا ، %)٧٤(سوري كانت بدرجة موافقة بلغت قسم ریاض األطفال في منھج منت

  :المحور وفق الترتیب اآلتي
یعتمد منھج منتسوري على المحسوسات بشكل كامل : جاء في الترتیب األول العبارة

 الحسیة والتعلیمیة األلعابیعتمد على : وجاء في الترتیب الثاني العبارة، %٨٦بدرجة موافقة بلغت 
یعتمد منھج : وجاء في الترتیب الثالث العبارة. %٨٤لحیاة بدرجة موافقة بلغتلتعلم مھارات ا

كما سجلت العبارات التالیة اقل متوسطات ٧٦ بدرجة موافقة بلغتمنتسوري على فردیة الطفل 
یركز منھج منتسوري على حریة واستقاللیة الطفل : جاء في الترتیب السادس العبارة، حسابیة

تشارك المعلمة األطفال : وجاء في الترتیب السابع العبارة. %٧٤ة بلغتبدرجة موافقضمن حدود 
: وجاء في الترتیب الثامن العبارة. %٦١ بدرجة موافقة بلغتأثناء عملیة التعلم في منھج منتسوري 

ونالحظ من درجة ، %٦١ بدرجة موافقة بلغت أقسامتنقسم البیئة الصفیة لمنتسوري الى ستة 
ت فیما یخص منھج منتسوري حیث أظھرت المعیدات درجة موافقة عالیة على الموافقة على العبارا

 منھج أساسیاتعبارة یعتمد منھج منتسوري على المحسوسات بشكل كامل حیث تعتبر من 
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منتسوري كما یمكن االستدالل من خالل درجات الموافقة على أن اكتساب المعیدات بعض 
  إلى حد ماالمعلومات فیما یخص منھج منتسوري مقاربة 

منھج التعلم الذاتي وھذا یعتبر مؤشر جید حیث أن بعض الروضات بالمملكة العربیة 
وھذا یمكن أن یشیر إلى أن . السعودیة تعتمد بشكل كامل على منھج منتسوري في تعلیم األطفال

 الھرامشةدراسة  نإ حیثالتنمیة المھنیة فیما یخص منھج المنتسوري تواجھ بعض المعوقات 
وقد أشارت نتائجھا إلى أن المؤسسات التعلیمیة تطبق وبدرجة متوسطة للتطویر ) ٢٠١٥(

ولكن یعد التقید الحرفي بالخطة الدراسیة والسیاسات ، والتحسین المستمر في العملیة التعلیمیة
قلة اإلعداد والتأھیل في : وھي) ٢٠١٥(التمیمي دراسة وفي . التعلیمیة من أكثر المعوقات

،  وأصحاب القرار بالجامعة بجدوى التطبیقات التدریسیةالمسئولةوعدم إیمان الجھات ، االختصاص
وإلى وجود . ملیة التطبیقات المدرسیةوضعف التعاون بین وزارة التربیة والتعلیم العالي في تنظیم ع

  . ضعف التعاون بین المدرس التربوي والمدرس األكادیمي: معوقات تدریسیة منھا
ما واقع التنمیة المھنیة لمعیدات قسم ریاض األطفال في تقییم منھج : لإلجابة عن السؤال الرابع

  الھاي سكوب؟
متوسطات والترتیب التنازلي لكل عبارة قامت الباحثتان بحساب التكرار والنسبة المئویة وال

  :والجدول التالي یوضح نتائج التحلیل اإلحصائي، من عبارات المحور الثاني
  واقع التنمیة المھنیة لمعیدات قسم ریاض األطفال في منھج الھاي سكوب  )٧(جدول 

المتوسط  العبارات م
 الحسابي

االنحراف 
 المعیاري

  درجة
 الترتیب  الموافقة

لھاي سكوب یعتمد على مبدأ الحریة والمشاركة منھج ا ١
 2 %69 971 .0 43 .3 . الفعالة

من المبادئ التعلیمیة للمنھج االعتماد على التعلم  ٢
 3 %67 959 .0 33 .3 . بالمشاركة

 . یھتم البرنامج باألطفال الصغار من المیالد حتى البلوغ ٣
3. 47 0. 973 69% 1 

  . التخطیط ألنشطتھمیتیح الھاي سكوب لألطفال  ٤
3. 27 1. 015 65% 5 

 عملیة التعلم حسب منھج الھاي سكوب من تتطلب ٥
 6 %65 944 .0 27 .3 . إدارة الحواراألطفال 

یركز المنھج على أسلوب المالحظة في تقییم مستوى  ٦
 7 %60 083 .1 3 . الطفل

یدرب الھاي سكوب الطفل على المالحظة من خالل تأمل  ٧
  .  السابقةاألنشطة

3. 3 1. 149 66% 4 
  %66 84468 .29520 .3 المتوسط العام 

یتضح من الجدول السابق أن درجة موافقة عینة الدراسة على واقع التنمیة المھنیة لمعیدات 
وجاءت عبارات  ،%)٦٦(قسم ریاض األطفال في منھج الھاي سكوب كانت بدرجة موافقة بلغت 

  :تيھذا المحور وفق الترتیب اآل
یھتم البرنامج باألطفال الصغار من المیالد حتى البلوغ : جاء في الترتیب األول العبارة

منھج الھاي سكوب یعتمد على مبدأ : وجاء في الترتیب الثاني العبارة ،%٦٩بدرجة موافقة بلغت 
لمبادئ من ا: وجاء في الترتیب الثالث العبارة %.٦٩الحریة والمشاركة الفعالة بدرجة موافقة بلغت
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وسجلت العبارات التالیة . %٦٧بدرجة موافقة بلغتالتعلیمیة للمنھج االعتماد على التعلم بالمشاركة 
تتطلب عملیة التعلم حسب منھج : اقل متوسطات حسابیة حیث جاء في الترتیب السادس العبارة

سابع وجاء في الترتیب ال %.٦٥بدرجة موافقة بلغتالھاي سكوب من األطفال إدارة الحوار 
% ٦٠یركز المنھج على أسلوب المالحظة في تقییم مستوى الطفل بدرجة موافقة بلغت: العبارة

ومن خالل عرض النتائج السابقة یتضح لنا أن العبارات التي حصلت على درجة موافقة عالیة تمثل 
فیما العبارات التي حصلت على درجة موافقة أقل كانت تمثل أسالیب تطبیق  معلومات نظریة،

 للمنھج ومن ھنا یمكن التأكید على أھمیة التنمیة المھنیة باعتبارھا نظام مصمم لتحسین معرفة،
 على أھمیة التعامل مع التنمیة ٢٠١٤(Fitzpatrick  كد نتائج دراسةؤومھارات، المعیدات وت

 وسلوكیات المعلمین في مراحل التعلیم ومھارات، المھنیة باعتبارھا نظام مصمم لتحسین معرفة،
كما یجب أن تكون التنمیة المھنیة مصممة لتعزیز الترابط والتواصل بین  .الخاصة بالطفولة المبكرة

   .األبحاث والممارسات لضمان وصولھا إلى الجمیع
وعلى ضرورة دعم التنمیة المھنیة بالموارد الالزمة والوقت الكافي لضمان توافر الفرص 

 المعاییر الالزمة أنكما  .والممارسات وتطبیقھا والمھارات، الالزمة للوصول إلى المعرفة،
الدراسة على أن  تؤكد عالوة على ذلك، وعوامل التقییم الخاصة تساعد على تعزیز عملیة التعلم،

مع توفر إطار العمل  .التنمیة المھنیة یجب أن تسیر بمحاذاة عملیة التعلم الطالبیة واحتیاجات المعلم
تؤكد ھذه الدراسة أیًضا على ضرورة تصمیم عملیة  .یة الفعالةالخاص بتصمیم نظم التعلم المھن

تنمیة مھنیة عالیة الجودة یمكن أن تؤثر على اإلنجاز الطالبي وكذلك تدعیم التطویر المستمر 
  .للمناھج التعلیمیة

ما واقع التنمیة المھنیة لمعیدات قسم ریاض األطفال في تقییم : لإلجابة عن السؤال الخامس
  ؟بداعياإلالمنھج 

قامت الباحثتان بحساب التكرار والنسبة المئویة والمتوسطات والترتیب التنازلي لكل عبارة 
  :والجدول التالي یوضح نتائج التحلیل اإلحصائي، من عبارات المحور الثاني

  اإلبداعيواقع التنمیة المھنیة لمعیدات قسم ریاض األطفال في المنھج  )٨(جدول 
 م

 العبارات
  المتوسط

 حسابي ال

  االنحراف 

 المعیاري
درجة 
 الترتیب الموافقة

 2 %70 009 .1 5 .3 . تأخذ المعلمة في المنھج اإلبداعي دورًا إرشادیًا ١

 على إعداد اإلبداعيیقتصر دور المعلمة في المنھج  ٢
 6 %64 064 .1 2 .3 البیئة التعلیمیة المناسبة

 3 %67 89 .0 37 .3 . رانسیستند المنھج اإلبداعي في بناءه على نظریة تو ٣

تتنوع أسالیب التقویم في المنھج اإلبداعي ومن أبرزھا  ٤
 4 %66 877 .0 3 .3 "التقویم الذھبي"

یساعد المنھج اإلبداعي في التعرف على قدرات  ٥
الدقائق  األطفال ومستوى نموھم من خالل نشاط

 . الذھبیة
3. 3 0. 915 66% 5 

 نشاط مستقل ولیس لھ وقت یعد نشاط الدقائق الذھبیة ٦
 7 %63 986 .0 17 .3 . محدد
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 م
 العبارات

  المتوسط

 حسابي ال

  االنحراف 

 المعیاري
درجة 
 الترتیب الموافقة

 بأولیاء اإلبداعيیستعان في تخطیط وتطویر المنھج  ٧
 8 %60 145 .1 3 . األمور

 في تنمیة الخیال اإلبداعي لدى اإلبداعيیساعد المنھج  ٨
 1 %73 85 .0 63 .3 . الطفل

  %66 71146 .0 3083 .3 المتوسط العام 

أن درجة موافقة عینة الدراسة على واقع التنمیة المھنیة لمعیدات ) ٨(ل یتضح من الجدو
وجاءت عبارات ھذا  ،%)٦٦(قسم ریاض األطفال في المنھج اإلبداعي كانت بدرجة موافقة بلغت 

  :المحور وفق الترتیب اآلتي
  في تنمیة الخیال اإلبداعي لدىاإلبداعيیساعد المنھج : جاء في الترتیب األول العبارة

یتضح من العبارة أنھ تم الربط بین اسم البرنامج والعبارة ویمكن % ٧٣الطفل بدرجة موافقة بلغت 
تأخذ المعلمة في : وجاء في الترتیب الثاني العبارة  أعلى درجة موافقة،أعطاھایكون ھذا السبب في 

 النظریة موجودة وھذه العبارة من الناحیة% ٧٠المنھج اإلبداعي دورًا إرشادیًا بدرجة موافقة بلغت
یستند المنھج : وجاء في الترتیب الثالث العبارة التالیة .في الكتب التي تصف وتوضح المنھج

  . نظریةأیضاوھذه العبارة % ٦٧بدرجة موافقة بلغتاإلبداعي في بناءه على نظریة تورانس 
یعتبر نشاط : رةوسجلت العبارات التالیة اقل متوسطات حسابیة حیث جاء في الترتیب السابع العبا

وجاء في الترتیب  .%٦٣بدرجة موافقة بلغتالدقائق الذھبیة نشاط مستقل ولیس لھ وقت محدد 
 بدرجة موافقة  بأولیاء األموراإلبداعيیستعان في تخطیط وتطویر المنھج : الثامن العبارة

 انھ یمكن ھذه العبارات تحتاج لتطبیق لذلك كانت أقل درجة موافقة من قبل العینة إي% ٦٠بلغت
 العمل على االرتقاء بمستوى المعیدات یتطلبالقول أن واقع التنمیة من الناحیة التطبیقیة للمعیدات 

وقد أظھرت   على طالبات المیداني،اإلشراف دورھم بشكل فعال خالل فترات أداءوذلك لتسھیل 
 بتحدید ماماالھتوقلة  ضعف التركیز على النواحي التطبیقیة، )٢٠١٤(نتائج دراسة العوفي

إلى أن واقع التنمیة المھنیة )م٢٠١٤(یونس وتوصلت دراسة  . اإلنمائیة للمعلمیناالحتیاجات
مما یتطلب العمل على االرتقاء  ألعضاء ھیئة التدریس في جامعة القصیم یتحقق بدرجة متوسطة،

  . ة المھنیة ألعضاء ھیئة التدریس في الجامعةبمستوى التنمی
ما مدى التباین بین استجابات عینة الدراسة حول التنمیة المھنیة : لإلجابة عن السؤال السادس

  حسب المؤھل األكادیمي؟
،  لدراسة الفرق)t- test (لإلجابة عن ھذا السؤال السادس قامت الباحثتان باستخدام اختبار

  :نتائج التحلیل اإلحصائيوالجدول التالي یوضح 
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  الفرق بین استجابات عینة الدراسة حول التنمیة المھنیة حسب المؤھل األكادیمي) ٩(جدول رقم 
  بكالوریوس

٢٠ 
  ماجستیر

١٠ 
درجة 
 الحریة

  مستوي
  

 المھارة

 عدد
 العبارات

  ٢ع ٢م ١ع ١م

  )ت(قیمة 
  
 

مستوى 
 الداللة

 689 .0 -404 .- 28 30812 .0 2769 .3 49356 .0 2077 .3 ١٤ التنمیة المھنیة
منھج التعلم الذاتي 

 )المنھج المطور(
٦ 3. 9583 0. 35407 3. 8167 0. 31866 28 1. 066 0. 295 

 003 .0** -217 .3- 28 45567 .0 1 .4 49338 .0 5 .3 ٨ منھج منتسوري
 263 .0 -141 .1- 28 53367 .0 5429 .3 95168 .0 1714 .3 ٧ منھج الھاي سكوب

 131 .0 -557 .1- 28 64832 .0 5875 .3 71552 .0 1688 .3 ٨ اإلبداعيالمنھج 
 115 .0 -626 .1- 28 26437 .0 6143 .3 46104 .0 3571 .3 ٤٢ االستبانة ككل

 بین استجابات عینة یوجد فرق ذو داللة إحصائیة: یتضح من الجدول السابق ما یلي
حیث اجستیر حول واقع التنمیة المھنیة لمنھج منتسوري  م-الدراسة حسب المؤھل بكالوریوس 

لصالح حملة ) ٠١. ٠(وھي ذات داللة إحصائیة عند مستوى أقل من ) ٢١٧. ٣(بلغت قیمة ت
  وھذه النتیجة تتفق مع .الماجستیر وھذا یدل على أثر التنمیة المھنیة على زیادة

الذین یقضون معظم الوقت و التي توصلت نتائجھا إلى أن ) ٢٠١٠(Pedder&Opferدراسة
كزیادة المعرفة : لتطویر حیاتھم المھنیة من خالل ورش العمل والندوات یعود علیھم بأثر إیجابي

  . والقدرة على العمل بشكل فعال والحصول على معلومات جدیدة، الشخصیة،
 -  بین استجابات عینة الدراسة حسب المؤھل بكالوریوس یوجد فرق ذو داللة إحصائیة

وھي غیر ذات داللة ) ٤. ٠(حیث بلغت قیمة تتیر حول واقع التنمیة المھنیة للمناھج ماجس
  ). ٠٥. ٠(إحصائیة عند مستوى 

حیث توصلت الدراسة أن من أبرز ) ٢٠١٦(و تتوافق النتیجة السابقة مع دراسة العتیبي 
دمة في مراكز أسالیب تحقیق لتنمیة المھنیة لمعلمة ریاض األطفال ھي االلتحاق بالبرامج المق

وإتاحة الفرصة إلكمال الدراسات العلیا  والمشاركة في اللقاءات التربویة، التدریب التربوي،
   . وھذا یدل على أھمیة تشجیع المعیدات على إكمال الدراسات العلیا .والتكمیلیة

 بین استجابات عینة ال یوجد فرق ذو داللة إحصائیة: التالي) ٩(كما یوضح الجدول 
المنھج (لمنھج التعلم الذاتي  ماجستیر حول واقع التنمیة المھنیة - حسب المؤھل بكالوریوس الدراسة
  ). ٠٥. ٠(وھي غیر ذات داللة إحصائیة عند مستوى ) ٠٦٦. ١(حیث بلغت قیمة ت)المطور

 -  بین استجابات عینة الدراسة حسب المؤھل بكالوریوس  یوجد فرق ذو داللة إحصائیة
وھي غیر ذات ) ١٤. ١(منھج الھاي سكوب حیث بلغت قیمة تلتنمیة المھنیة ماجستیر حول واقع ا

  ). ٠٥. ٠(داللة إحصائیة عند مستوى 
 -  بین استجابات عینة الدراسة حسب المؤھل بكالوریوس ال یوجد فرق ذو داللة إحصائیة

یر ذات وھي غ) ١٥٥. ١( حیث بلغت قیمة تاإلبداعيالمنھج ماجستیر حول واقع التنمیة المھنیة 
  ). ٠٥. ٠(داللة إحصائیة عند مستوى 
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 -  بین استجابات عینة الدراسة حسب المؤھل بكالوریوس ال یوجد فرق ذو داللة إحصائیة
وھي غیر ذات داللة ) ٦٢. ١(بصفة عامة حیث بلغت قیمة تماجستیر حول واقع التنمیة المھنیة 

  ). ٠٥. ٠(إحصائیة عند مستوى 
 ما مدى التباین بین استجابات عینة الدراسة حول التنمیة المھنیة :لإلجابة عن السؤال السابع

 حسب سنوات الخبرة
) One Way Anova( اختبارباستخداملإلجابة عن ھذا السؤال السابع قامت الباحثتان 

 :والجدول التالي یوضح نتائج التحلیل اإلحصائي، لدراسة الفرق
  اسة حول التنمیة المھنیة حسب سنوات الخبرة الفرق بین استجابات عینة الدر  )١٠(جدول رقم 

  المتغیر
مجموع  مصدر التباین المحور 

 المربعات
درجة 
 الحریة

متوسط 
 )P(قیمة  )ف(قیمة  المربعات

 067 .0 2 134 .0 بین المجموعات
 التنمیة المھنیة 27 381 .5 داخل المجموعات

 29 515 .5 المجموع
0. 199  

 

0. 336 
 

0. 718 
 

 022 .0 2 044 .0 بین المجموعات
 27 385 .3 داخل المجموعات

منھج التعلم 
المنھج (الذاتي 

 29 43 .3 المجموع )المطور
0. 125  

 

0. 177 
 

0. 838 
 

 384 .0 2 767 .0 بین المجموعات
منھج  27 127 .8 داخل المجموعات

 29 894 .8 المجموع منتسوري
0. 301  

 

1. 274 
 

0. 296 
 

 933 .0 2 866 .1 بین المجموعات
منھج الھاي  27 825 .18 داخل المجموعات

 29 691 .20 المجموع سكوب
0. 697  

 

1. 339 
 

0. 279 
 

 276 .1 2 553 .2 بین المجموعات
المنھج  27 127 .12 داخل المجموعات

 29 679 .14 المجموع اإلبداعي
0. 449  

 

2. 842 
 

0. 076 
 

 231 .0 2 461 .0 بین المجموعات
 27 647 .4 داخل المجموعات

سنوات 
 الخبرة

 االستبانة ككل
 279 .0 34 .1 172 .0 29 108 .5 المجموع

 بین استجابات عینة ال یوجد فرق ذو داللة إحصائیة:ما یلي) ١٠(یتضح من الجدول 
) ٣٣٦. ٠(حیث بلغت قیمة فنمیة المھنیة للمناھج الدراسة حسب سنوات الخبرة حول واقع الت

  . )٠٥. ٠(وھي غیر ذات داللة إحصائیة عند مستوى 
 بین استجابات عینة الدراسة حسب سنوات الخبرة حول ال یوجد فرق ذو داللة إحصائیة

وھي غیر ) ١٧٧. ٠(حیث بلغت قیمة ف)المنھج المطور(لمنھج التعلم الذاتي واقع التنمیة المھنیة 
  . )٠٥. ٠(ات داللة إحصائیة عند مستوى ذ

 حول حسب سنوات الخبرة بین استجابات عینة الدراسة ال یوجد فرق ذو داللة إحصائیة
وھي ذات داللة إحصائیة عند ) ٢٧. ١(حیث بلغت قیمة فواقع التنمیة المھنیة لمنھج منتسوري 

  . )٠١. ٠(مستوى أقل من 



  

  م٢٠١٩لسنة  العشرون العدد                                     مجلة البحث العلمى فى التربیة

 

١٨٥

 حول حسب سنوات الخبرةجابات عینة الدراسة  بین استال یوجد فرق ذو داللة إحصائیة
وھي غیر ذات داللة ) ٣٣٩. ١(منھج الھاي سكوب حیث بلغت قیمة فواقع التنمیة المھنیة 
  . )٠٥. ٠(إحصائیة عند مستوى 

 حول حسب سنوات الخبرة بین استجابات عینة الدراسة ال یوجد فرق ذو داللة إحصائیة
وھي غیر ذات داللة إحصائیة عند ) ٨. ٢( حیث بلغت قیمة فاعياإلبدالمنھج واقع التنمیة المھنیة 

  . )٠٥. ٠(مستوى 
 حول حسب سنوات الخبرة بین استجابات عینة الدراسة ال یوجد فرق ذو داللة إحصائیة

وھي غیر ذات داللة إحصائیة عند ) ٣٤. ١(بصفة عامة حیث بلغت قیمة فواقع التنمیة المھنیة 
  . )٠٥. ٠(مستوى 

 بینت نتائج الدراسةحیث )٢٠١٣(في دراسة عبد الرحمن وتادرس م من أنھ على الرغ
مستوى  أن اتجاھات أعضاء ھیئة التدریس بالكلیات الجامعیة نحو برامج التنمیة المھنیة كانت ذات

  . ) سنوات٥أقل من( مع ووجود فروق بین فئات سنوات الخبرة لصالح الفئة . عاٍل
  :خالصة النتائج ومناقشتھا

  : البحث الحالي إلى جملة من النتائج وھيتوصل
درجة موافقة عینة البحث على واقع التنمیة المھنیة لمعیدات قسم ریاض األطفال في 

  %)٦٥(مواكبة المناھج المطبقة في مرحلة ما قبل المدرسة كانت بدرجة موافقة بلغت 
األطفال في منھج درجة موافقة عینة البحث على واقع التنمیة المھنیة لمعیدات قسم ریاض 

  %)٧٨(كان بدرجة موافقة بلغت )المنھج المطور(التعلم الذاتي 
درجة موافقة عینة البحث على واقع التنمیة المھنیة لمعیدات قسم ریاض األطفال في منھج 

  %)٧٤(منتسوري كانت بدرجة موافقة بلغت 
األطفال في منھج درجة موافقة عینة البحث على واقع التنمیة المھنیة لمعیدات قسم ریاض 

  %)٦٦(الھاي سكوب كانت بدرجة موافقة بلغت 
درجة موافقة عینة البحث على واقع التنمیة المھنیة لمعیدات قسم ریاض األطفال في المنھج 

  %)٦٦( كانت بدرجة موافقة بلغت اإلبداعي
 - یوجد فرق ذو داللة إحصائیة بین استجابات عینة البحث حسب المؤھل بكالوریوس 

وھي ذات داللة ) ٢١٧. ٣(ر حول واقع التنمیة المھنیة لمنھج منتسوري حیث بلغت قیمة تماجستی
  . لصالح حملة الماجستیر) ٠١. ٠(إحصائیة عند مستوى أقل من 

 - ال یوجد فرق ذو داللة إحصائیة بین استجابات عینة البحث حسب المؤھل بكالوریوس 
وھي غیر ذات داللة ) ٤. ٠(بلغت قیمة تماجستیر حول واقع التنمیة المھنیة للمناھج حیث 

  . )٠٥. ٠(إحصائیة عند مستوى 
 - ال یوجد فرق ذو داللة إحصائیة بین استجابات عینة البحث حسب المؤھل بكالوریوس 

. ١(حیث بلغت قیمة ت)المنھج المطور(ماجستیر حول واقع التنمیة المھنیة لمنھج التعلم الذاتي 
  . )٠٥. ٠(ة عند مستوى وھي غیر ذات داللة إحصائی) ٠٦٦
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 - ال یوجد فرق ذو داللة إحصائیة بین استجابات عینة البحث حسب المؤھل بكالوریوس 
وھي غیر ذات ) ١٤. ١(ماجستیر حول واقع التنمیة المھنیة منھج الھاي سكوب حیث بلغت قیمة ت

  . )٠٥. ٠(داللة إحصائیة عند مستوى 
 - ت عینة البحث حسب المؤھل بكالوریوس ال یوجد فرق ذو داللة إحصائیة بین استجابا

وھي غیر ذات ) ١٥٥. ١( حیث بلغت قیمة تاإلبداعيماجستیر حول واقع التنمیة المھنیة المنھج 
  . )٠٥. ٠(داللة إحصائیة عند مستوى 

 - ال یوجد فرق ذو داللة إحصائیة بین استجابات عینة البحث حسب المؤھل بكالوریوس 
وھي غیر ذات داللة ) ٦٢. ١(المھنیة بصفة عامة حیث بلغت قیمة تماجستیر حول واقع التنمیة 

  . )٠٥. ٠(إحصائیة عند مستوى 
ال یوجد فرق ذو داللة إحصائیة بین استجابات عینة البحث حسب سنوات الخبرة حول واقع 

وھي غیر ذات داللة إحصائیة عند مستوى ) ٣٣٦. ٠(التنمیة المھنیة للمناھج حیث بلغت قیمة ف
)٠٥. ٠( .  

ال یوجد فرق ذو داللة إحصائیة بین استجابات عینة البحث حسب سنوات الخبرة حول واقع 
وھي غیر ذات ) ١٧٧. ٠(حیث بلغت قیمة ف)المنھج المطور(التنمیة المھنیة لمنھج التعلم الذاتي 

  . )٠٥. ٠(داللة إحصائیة عند مستوى 
حسب سنوات الخبرة حول واقع  ال یوجد فرق ذو داللة إحصائیة بین استجابات عینة البحث

وھي ذات داللة إحصائیة عند مستوى ) ٢٧. ١(التنمیة المھنیة لمنھج منتسوري حیث بلغت قیمة ف
  . )٠١. ٠(أقل من 

حسب سنوات الخبرة حول واقع  ال یوجد فرق ذو داللة إحصائیة بین استجابات عینة البحث
وھي غیر ذات داللة إحصائیة ) ٣٣٩. ١(التنمیة المھنیة منھج الھاي سكوب حیث بلغت قیمة ف

  . )٠٥. ٠(عند مستوى 
حسب سنوات الخبرة حول واقع  ال یوجد فرق ذو داللة إحصائیة بین استجابات عینة البحث

وھي غیر ذات داللة إحصائیة عند ) ٨. ٢( حیث بلغت قیمة فاإلبداعيالتنمیة المھنیة المنھج 
  . )٠٥. ٠(مستوى 

حسب سنوات الخبرة حول واقع  صائیة بین استجابات عینة البحثال یوجد فرق ذو داللة إح
وھي غیر ذات داللة إحصائیة عند مستوى ) ٣٤. ١(التنمیة المھنیة بصفة عامة حیث بلغت قیمة ف

)٠٥. ٠( .  
: أن أھم الكفایات المھنیة المتطلبة للمعلم ھيإلى ) ٢٠١٣( دراسة السرھید أشارتو قد 

ولتوفیر ھذه   روح المبادرة وغیرھاوامتالكوالعالقات اإلنسانیة ، لتقویموا، وتنفیذ الدرس، التخطیط
والعمل على توفیر اإلمكانات  الكفایات ال بد من دورات استكمال و االستفادة من الخبرات الدولیة

وضع األنظمة والقوانین التي تجعل من التنمیة المھنیة في أثناء ، والتجھیزات المساعدة للمعلم
 على المعیدات حیث تطبیقھوكل ذلك یمكن . ًبا لالستمرار في مھنة التعلیم والتقدم فیھاالخدمة مطل

من الضروري لتحقیق التنمیة المھني فیما یخص المناھج المطبقة ھو االستفادة من الدورات و 
مع ، والعمل على توفیر اإلمكانات والتجھیزات المساعدة للمعلم المؤتمرات و الخبرات الدولیة

 أساسیاید على وضع األنظمة والقوانین التي تجعل من التنمیة المھنیة في أثناء الخدمة مطلًبا التأك
  . لالستمرار في مھنة التعلیم والتقدم فیھا
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 :وفي ضوء نتائج البحث تم التوصل إلى التوصیات التالیة
العملیة أن تتبنى المؤسسات التعلیمیة رؤیة واضحة لتطبیق التطویر والتحسین المستمر في   .١

 . التعلیمیة
استمراریة التنمیة المھنیة وھذا مطلب أساسي لمھنة التدریس الجامعي والتي ینبغي التأكید  .٢

 . علیھا طوال الحیاة المھنیة لعضو ھیئة التدریس حفاظًا على مستوى المھنة
 وعلى الجامعات  الجامعات والتعلیم العاليمسئوليضرورة التصدي للمعوقات من قبل  .٣

 . تراتیجیة واضحة لتطویر المعیداتتبني اس
، الدوریات المتخصصة محلًیا وعالمًیا ضرورة تشجیع المعیدات على االطالع على .٤

مزودة بأحدث ، وتأسیس مكتبة جامعیة كبرى في فروع المعرفة والتخصصات العلمیة كافة
س فضال عن احتوائھا على رابط إلكتروني؛ بھدف خدمة أعضاء ھیئة التدری، اإلصدارات

 . والطلبة
البحث على ضرورة   ھذاؤكد، یالتوصیات الخاصة باألبحاث المستقبلیةفیما یتعلق بو

حیث أن استخدام ھذه التكنولوجیا ، التركیز على استخدام التكنولوجیا كأداة من أدوات التنمیة المھنیة
مسح التي تم كما تشیر تلك الدراسة إلى أن عملیات ال. أصبح أمر متزاید ومتغیر على نحو كبیر

عملھا توضح أن معلمي ریاض األطفال یشعرون باالرتیاح ویفضلون تدریس ما یعرفونھ بالفعل 
یمكن عمل دراسة حول استخدام ، لذا. وربما یشعرون بالتردد في محاولة تجربة طرق جدیدة

 ریاض وتوافر فرص التنمیة المھنیة المعتمدة على األسالیب التكنولوجیة الجدیدة الخاصة بمعلمي
  . األطفال
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  :المراجع
دار أسامة للنشر : عمان. إدارة الموارد البشریة في المؤسسات التعلیمیة). ٢٠١١(أبو شندي، سعد 
 . والتوزیع
احتیاجات النمو المھني المستدام لمعلمي المرحلة الثانویة بالمدارس ). م٢٠١٤. (أحاندو، سیسي

 .جامعة الملك سعود. كلیة التربیة. ماجستیر غیر منشورةرسالة . العربیة في بوركینا فاسو
في ) S-BPD(التخطیط اإلستراتیجي لمتطلبات التنمیة المھنیة ). م٢٠١٦. (أحمد، محمد منصور

 .٢٥٤- ٢٤٥، ص ص)٢(٤٦. المجلة التربویة. ضوء التوجھات العالمیة الحدیثة
  . منھج اإلبداعيال ).٢٠١١( .شركة العبیكان للتعلیم استراتیجیات التعلیم،

معوقات التنمیة المھنیة لمعلمي المرحلة المتوسطة في ضوء ). ١٤٣٦. (عبدالعزیز، آل سویدان
، الریاض، جامعة الملك سعود). رسالة ماجستیر غیر منشورة(متطلبات مجتمع المعرفة 

  .المملكة العربیة السعودیة
حلة االبتدائیة من وجھة نظر المعلمین واقع التنمیة المھنیة لمعلم المر). م٢٠١٥. (البوشي، محمد

كلیة . رسالة ماجستیر غیر منشورة. بمحافظة العال في ضوء توجھات مشروع المعلم الجدید
 .جامعة الملك سعود. التربیة

 الجامعي اختصاص مناھج وطرائق معوقات تطویر األستاذ). ٢٠١٥(إبراھیمالتمیمي لیث حمودي 
 كلیة التربیة - مجلة كلیة التربیة األساسیة  التدریس في أقسام كلیات التربیة لجامعة بغداد

  . 576-549 ،87 ،2015 ، العراق– الجامعة المستنصریة -األساسیة 
  . دار المسیرة: عمان .األطفالمناھج ریاض  ).٢٠١١(منى محمد  جاد،

. تصور مقترح لتفعیل التنمیة المھنیة الذاتیة لمعلمي الصفوف األولیة). ھـ١٤٣٠. (الحارثي، محمد
  .جامعة الملك سعود. كلیة التربیة. رسالة ماجستیر غیر منشورة

مكتب التربیة . الریاض. قبل التنمیة المھنیةأدوات مدرسة المست). ھـ١٤٣٠. (الحر، عبد العزیز
 .العربي لدول الخلیج

صعوبات تطبیق برنامج التعلیم التفاعلي المحوسب على ). م٢٠١٢(الحسنات، نجاح أحمد حسین 
رسالة . تالمیذ المرحلة الدنیا بمدارس وكالة الغوث الدولیة بمحافظات غزة وسبل عالجھا

 .ة، الجامعة اإلسالمیة، غزةماجستیر غیر منشورة، كلیة التربی
واقع النمو المھني الذاتي لمعلمات مراكز محو األمیة بمدینة ). م٢٠١٣. (الحمیضان، البندري

 .جامعة الملك سعود. كلیة التربیة. رسالة ماجستیر غیر منشورة. الریاض
  .دار الزھراء: الریاض. اإلشراف المھني التربوي). ٢٠١٦. (بھیرة شفیق، الرباط
 .أساسیات وتطبیقات في علم المناھج ).٢٠٠٦(محمد صابر نجوى عبد الرحیم؛ وسلیم، ،شاھین

  . دار القاھرة: القاھرة ).١ .ط(
 العامة لریاض األمانة .األطفالدلیل المعلم لمنھج التعلم الذاتي لریاض  ).م٢٠٠٦(الصمادي، ھالة 

 . األطفال
التنمیة المھنیة للمعلمین مدخل  ).٢٠٠٩( .العظیم سالمة عبد بیومي محمد و حسین، ضحاوي،

  . دار الفكر العربي: القاھرة .جدید نحو إصالح التعلیم
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١٨٩

. التنمیة المھنیة للمعلمین في ضوء االتجاھات العالمیة تحدیات وطموحات). ٢٠١٠(طاھر، رشیدة 
 .دار الجامعة الجدیدة: عمان

یب معلمي ومعلمات المرحلة واقع تدر). ٢٠١٠(األشقر، یاسر . اللوح، عصام. العاجز، فؤاد
- مجلة الجامعة اإلسالمیة سلسلة الدراسات لإلنسانیة . الثانویة أثناء الخدمة بمحافظات غزة

 .٥٩-  ١،)٢(١٨فلسطین، 
مؤسسة طیبة للنشر : القاھرة. النمو والتنمیة المھنیة للمعلم). ٢٠١١. (الرءوفطارق عبد ، عامر

  .والتوزیع
دار الیازوري العلمیة : عمان .طفل الروضة). ٢٠٠٨( .ربیع د، و محم الرءوفطارق عبد عامر،

  . للنشر والتوزیع
اتجاھات أعضاء ھیئة التدریس  ).٢٠١٣(إبراھیم حربي إیمان جمیل و تادرس، الرحمن، عبد

 العلوم -  دراسات .بالكلیات الجامعیة المتوسطة الحكومیة األردنیة نحو برامج التنمیة المھنیة
   1 - 12. ،١ ع ،٤٠ مج ،األردن- التربویة

التنمیة المھنیة لمعلمات ریاض األطفال بمحافظة الطائف  ). ٢٠١٦. (جوزه عید سعود العتیبى،
 .رسالة ماجستیر غیر منشورة) دراسة تقویمیة:  ضوء خبرات بعض الدولفينموذجًا 

  . بریدة جامعة القصیم،
العلمیة وتطبیقاتھا في إعداد معلم التربیة ). ٢٠٠٨. (الرحمن عبد محسن علي والھاشمي، عطیة،

  . دار المناھج للنشر والتوزیع: عمان .المستقبل
واقع التنمیة المھنیة لدى أعضاء ھیئة التدریس والھیئة المساندة في  ).٢٠١٥(العنزي سعود بن عید

  . 805-787 ،(3) 42 دراسات العلوم التربویة، . جامعة تبوك
  . دار المسیرة: عمان .معلمة الروضة ).٢٠٠٧(عاطف عدلي  فھمي،

نة التنمیة المھنیة الذاتیة لمدیرات المرحلة االبتدائیة األھلیة في مدی). م٢٠١٣. (الفھید، ھیلھ
 .جامعة الملك سعود. كلیة التربیة. رسالة ماجستیر غیر منشورة. نموذج مقترح: الریاض

واقع التنمیة المھنیة لمعلمي المرحلة الثانویة في محافظة بیشة في ). ٢٠١٤(القحطاني، أحمد 
المملكة العربیة . كلیة التربیة. رسالة ماجستیر غیر منشورة. متطلبات الجودة الشاملة

 . جامعة الملك سعود: ، الریاضالسعودیة
ترجمة  .ھاي سكوب خطوة بخطوة). ٢٠١٣(مارشال، بیث ولوكھارت، شانون و فوسون، مویا 

  . مؤسسة التربویون لنشر: المملكة العربیة السعودیة وفاء محمد الطجل،
  . الجماھیریةدار : مصر . ومكوناتھأسس األطفالمنھج ریاض ). ٢٠٠٩( .معتوف المثناني،

. ب ،٢٠١٥صالح، ( ١٠  . أبریل٢ ح، ،٤٢العدد  مركز اإلرشاد النفسي، اإلرشاد النفسي،مجلة 
  ). ص

 ).١. ط( .أساسیات بناء منھج إعداد معلمات ریاض األطفال ).٢٠٠٤. (عواطف إبراھیم محمد،
  . دار المسیرة: عمان

 ١١مصر،- افة والتنمیةمجلة الثق. أھم أدوار المعلم الداعمة للتنمیة المھنیة). ٢٠١٠(محمد، سلوى 
)٢٤٩- ١٨٢). ٣٧ . 
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١٩٠

–المداخل -االتجاھات المعاصرة (التنمیة المھنیة للمعلمین ). م٢٠٠٢. (مدبولي، محمد
 .دار الكتاب الجامعي. اإلمارات العربیة المتحدة). االستراتیجیة
اإللكتروني  التدریب). ٢٠١٣. (عبد المعطي، احمد. عبد التواب، عبد اإللھ. مرسي، مصطفى

كمدخل للتنمیة المھنیة لمعلمي المرحلة الثانویة في ضوء معاییر الھیئة القومیة لضمان جودة 
 . ٤٠ -٢١). ٧٠ (١٤ مصر، -مجلة الثقافة والتنمیة. التعلیم واالعتماد

 .تطویر نظام التنمیة المھنیة لمعلم مرحلة التعلیم األساسي ).٢٠١٥( .أمة اهللا دحان حسین المسھلي،
  . داء لنشر والتوزیعدار غی: عمان

دار : الریاض ).١. ط( .مناھج وطرق تعلیم األطفال ).٢٠١٣. (انشراح إبراھیم المشرفي،
  .الزھراء

 ).٢٠١٦(إبراھیم  و المومني، .سھیر جرادات، .المنعم أروى عبد الرفاعي، .محمد أحمد مومني،
لقة بتعلیم طفل تصورات معلمات ریاض األطفال لممارساتھن للمھارات التدریسیة المتع

  . 11 - 42 ،٣٨ع فلسطین، -  والدراسات لألبحاث المفتوحة القدس جامعة مجلة .الروضة
التطویر والتحسین المستمر في العملیة التعلیمیة لضمان جودة  ).٢٠١٥ (الھرامشة حسین علیان
المجلة  ( وجھة نظر أعضاء الھیئة التدریسیة في الجامعات األردنیةمن(التعلیم العالي 

  45—31 .، (19) 8 ،2015  الیمن، – العالي التعلیم فيالعربیة لضمان الجودة 
 . الریاض .األطفالوحدات لریاض دلیل المعلمة لمنھج ال ).ھـ١٤٢٥. (وزارة التربیة والتعلیم

. الجمعیة الوطنیة لتعلیم األطفال الصغار شركة تطویر للخدمات التعلیمیة، ،)٢٠١٥(وزارة التعلیم
  . معاییر التعلم المبكر النمائیة في المملكة العربیة السعودیة.
 ).١. ط( .المنھج وطفل ما قبل المدرسة عناصره أنواعھ أسس تطویره ).٢٠١٣(عزیزة الیتیم،

  . دار الفالح للنشر والتوزیع: الكویت
واقع التنمیة المھنیة ألعضاء ھیئة التدریس بجامعة القصیم في  ).٢٠١٤(مجدي محمد  یونس،

 ،٢ع، ١٥مج البحرین،-مجلة العلوم التربویة والنفسیة  .ضوء معاییر جودة التعلیم الجامعي
201 - 243 .  
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