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 :المستخلص

تحديد   األطفال،  لرياض  القومية  للمعايير  النظرية  األسس  على  الوقوف  إلى  البحث  هدف 
واقع  على  الوقوف  القومية،  المعايير  ضوء  في  األطفال  رياض  لمعلمات  الالزمة  اإلدارية  المهارات 

المعا ضوء  في  األطفال  رياض  لمعلمات  اإلدارية  المهارات  من  توافر  مجموعة  تقديم  القومية،  يير 
القومية،  المعايير  ضوء  في  األطفال  رياض  لمعلمات  اإلدارية  المهارات  لتنمية  المقترحة   اإلجراءات 

( البحث من  عينة  األطفال بمحافظة  118تكونت  رياض  ( من موجهات ومديري ومديرات ومعلمات 
ات اإلدارية لمعلمات رياض األطفال في  قنا، ولتحقيق أهداف الدراسة تم إعداد استبانة تناولت المهار 

النتائج من أهمها:   القومية، توصل البحث إلى مجموعة من  المهارات اإلدارية ضوء المعايير  جاءت 
الوقت  إدارة  مهارة  اآلتي:  النحو  على  مرتبة  القومية  المعايير  ضوء  في  األطفال  رياض  لمعلمات 

(، مهارة  0.67(، مهارة إدارة الصف )0.68علم )(، مهارة التخطيط للتدريس وإدارة مواقف الت0.71)
ياض األطفال في  ات ر معلميوجد قصور لدى  (،  0.61(، مهارة االتصال والتواصل ) 0.64التقويم )

المهارات   الوقت، مهارة االتصال والتواصل، مهارة  بعض  إدارة  إدارة الصف،  المتعلقة بمهارة  الفرعية 
ال مهارة  التعلم،  مواقف  وإدارة  لتنمية ،  تقويمالتخطيط  المقترحة  اإلجراءات  من  مجموعة  تقديم  تم  كما 

التوصيات  من  ومجموعة  القومية،  المعايير  ضوء  في  األطفال  رياض  لمعلمات  اإلدارية  المهارات 
 والبحوث المستقبلية.

 المهارات اإلدارية، معلمات رياض األطفال، المعايير القومية لرياض األطفال. الكلمات المفتاحية:
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Abstract: 
 The aim of this research is to identify the theoretical 
foundations of the national standards for kindergartens. In light of 
the national standards, the research sample consisted of (118) 
directors, directors, managers and teachers of kindergartens in 
Qena governorate, The research reached a number of results 
including: Management skills for kindergarten teachers in the light 
of the national standards are arranged as follows: Time 
management skill (0.71), teaching planning skill and management 
of learning situations (0.68), grade management skill (0.67), 
evaluation skill (0.64), communication and communication skill 
(0.61), there are deficiencies in kindergarten teachers in some sub-
skills related to classroom management skill, time management, 
communication skill and communication, planning skill and 
management of learning situations, evaluation skill, and a set of 
proposed actions to develop Administrative skills of kindergarten 
teachers in the light of National Standards, and a set of 
recommendations for future research. 
Keywords: management skills, kindergarten teachers, national 
standards for kindergartens. 
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 مقدمة

األساسية    المالمح  تشكيل  في  حاسمة  الطفل  حياة  من  األولى  السنوات  تعد 
الخطوط   ؛لشخصيته وترتسم  والمؤهالت،  القدرات  أهم  المرحلة  هذه  خالل  تظهر  إذ 

 اونمو    ا، من خالل إحراز الطفل فيها تقدم  الكبرى لما سيكون عليه الطفل في المستقبل
في كافة جوانب نموه، ويتأثر هذا النمو بالبيئة التي يعيش فيها الطفل، فإذا كانت   اسريع  

فرص   الطفل  لهذا  ستتيح  فإنها  والخبرات؛  بالمثيرات  ثرية  البيئة  نمو    اهذه  لينمو   اكبيرة 
 .امتوازن   شامال  

فطفل الروضة يحتاج إلى تنمية حواسه ومداركه؛ عن طريق المثيرات الحسية   
ال المفاهيم  والوسائل  تنمية  على  الفعلية، ألنها تعمل  والممارسة  المباشرة  واألنشطة  حية 

والتصورات العامة لديه، مما يشبع حاجته إلى المعرفة، وينمي قدراته العقلية إلى أقصى  
 (. 343،  2008  :حد ممكن )مصطفى رجب، وفية محمد عبد الجليل

فهي   ؛طفل وصقلهافاألنشطة تشكل أحد العناصر المهمة في بناء شخصية ال 
للقراءة  إعدادهم  ومهارات  والتحدث،  االستماع  األطفال على مهارات  تدريب  تساهم في 
والكتابة، وفي تنمية الذكاء لطفل الروضة، وفي تعلمهم لمفاهيم وقيم تساعد على النمو  

( )هالة عمر 2006المعرفي، ونمو قدراتهم على االبتكار )سناء عبد الجليل الشريف:  
 (.2009( )فاطمة عبد الحميد محمود: 2007ود عوض: محمد محم

تضم   ال  أنها  إال  الطفل  شخصية  بناء  في  األنشطة  أهمية  من  الرغم    ن وعلى 
بل قد تؤدي إلى نتائج عكسية إذا ما تمت بدون توجيه وإرشاد، فالمهم هو الدور   ؛التعلم

، وفي استغالل اتربوي    االذي تقوم به معلمة رياض األطفال في توجيه األنشطة توجيه  
أدوات التعلم ووسائله عند ممارسة هذه األنشطة بما يحقق أهدافها، وكذلك في تحوير 

عاطف:   محمد  )هيام  منها  الحذف  أو  إليها  اإلضافة  أو  ( 11-10،  2003األنشطة 
)هدى تعددة يتطلبها عملها  قيامها بمهام كثيرة ومتنوعة، تتطلب مهارات م  باإلضافة إلى

   (. 173، 2007محمود الناشف: 
ومن المهام التي تقوم بها معلمة رياض األطفال: المهام اإلدارية المحددة في  

محمد:   الرسول  عبد  تأخر 205،  2013)فتحي  وحاالت  الغياب  حاالت  حصر   )
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سالمتهم،  على  والحفاظ  قاعتهم  إلى  األطفال  اصطحاب  الدراسة،  قاعة  في  األطفال 
لمؤسسة، االشتراك في اللجان التي تعهد إليها  مساعدة مديرة رياض األطفال في إدارة ا

من قبل إدارة رياض األطفال، مقابلة أولياء األمور لدراسة أسباب تأخر أطفالهم، القيام  
 بملء بطاقات األطفال الخاصة.

ولعل طبيعة هذا الدور الذي تقوم به معلمة رياض األطفال يحتاج من القائمين  
، التي تؤهلها للقيام بدورها بنجاح، اإلداريةى المهارات  على إعدادها االهتمام بتدريبها عل 

كما يحتاج منهم تطوير برامج إعدادها وتدريبها من أجل النهوض واالرتقاء بمستواها في 
 هذه المهارات.

لتنمية مهاراتهم    لهذا اهتمت عديد من الدراسات بتدريب معلمات رياض األطفال 
األطفال مع  للتعامل  )دراس  :منها  الالزمة  ودراسة    Fleer,M.:2005,333-341)ة: 

السيد:   )دعاء محمد ( ودراسة  2007( ودراسة )هبة صالح سالم:  2007)رشا أحمد 
( ودراسة 2009:  محمد حسن  ( ودراسة )والء جالل أحمد 2009  عبد العال:  يعبد العل

((Lim,C.,Maxwell,K.,Able-Boone,H.& Zimer,K.:2009:64-76 
ا اهتمام وزارة  تلبية  ومن منطلق  إلى  فإنها تسعى  المرحلة؛  والتعليم بهذه  لتربية 

القيام   على  القادرات  األكفاء،  األطفال  رياض  معلمات  توفير  في  المجتمع  احتياجات 
بالمهام األساسية لهن، والمتمثلة في تربية النشء، تربية متكاملة ومتوازنة، وتنطلق من  

المع اعتمدت  السبيل  هذا  وفي  المصري،  المجتمع  لرياض خصائص  القومية  ايير 
أداء   لتطوير  المالئمة  التدريبية  البرامج  توفير  خالل  من  الهدف،  هذا  لبلوغ  األطفال 
البرامج  وهذه  التربوية،  األهداف  تحقيق  من  تمكنهن  التي  األطفال،  رياض  معلمات 
التدريبية التي تعد لهن أثناء الخدمة؛ يجب أن تسير وفق خطط واضحة لبلوغ المعلمات 

 األساسية الالزمة عندما تناط بهن المهام التعليمية.الغايات 
)وزارة    مصر  في  الصادرة  األطفال  لرياض  القومية  المعايير  وثيقة  اهتمت  فقد 

والتعليم:   المهارات 2008التربية  على  األطفال  رياض  معلمات  بتدريب    التعليمية   ( 
إعدا  واإلدارية، عند  مراعاتها  ينبغي  التي  المعايير  أحد  رياض واعتبرتها  معلمات  د 

برات تربوية اعتمدت على  األطفال، وهذه الوثيقة انطلقت من أسس فكرية منها: تقديم خ
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مؤهالت  أكفاء  خالل معلمات  من  وخارجها،  الروضة  حجرات  داخل  التربوية  األنشطة 
 . اومهني   اتربوي  

المفاهيم    الطفل  تعليم  إلى  تسعى  األطفال  رياض  معلمة  أن  منطلق  ومن 
تي تساعده على التكيف مع العالم المحيط، كما تقوم برسالة مهمة يتطلع  والمهارات ال

فهي المستقبل؛  وكل  الحاضر  نصف  صناعة  وهي  المجتمع  في   إليها  مهمة  ركيزة 
العملية التربوية كلها، ولذلك أصبح ضروري ا أن يكون أداء معلمة رياض األطفال على  

التربوية المعاصرة؛ بهدف تحسين    درجة عالية من الكفاءة في ظل األساليب والوسائل
،  2001)حسن شحاتة:    نوعية التعليم واالرتقاء به للوصول إلى درجة عالية من الجودة

16-17 .) 
جودة التعليم والتفوق الدراسي في جميع األحوال من داخل الفصل،    تبدأحيث   

أكاديمي   المؤهل  الكفء  المعلم  بيد  للتعلم،   اوتكنولوجي    اونفسي    اوتربوي    اومفتاحه  والقابل 
دائم   تجديد   اوالمتدرب  يولي  والذي  التطور،  دائمة  المستقبل  علوم  في  جديد  كل  على 

أبد   والناقدة، والمرتبط  المهنية  القراءة  التي تخرج فيها عن    امعلوماته عن طريق  بكليته 
الندوات  وحضور  والنفسية،  والتربوية  األكاديمية  والبحوث  العلمية  اللقاءات  طريق 

البرامج  والمؤ  تمرات على كافة األصعدة الداخلية والخارجية، ناهيك عن أن أمر توفير 
التدريبية المستمرة خاصة الصيفية يلقي أعباء مالية على وزارات التربية، إذا ما عرف 

 (.17، 2001أن هذا التدريب أمر له صفة الدوام )حسن شحاتة:  
فإن  و   األطفال  رياض  مجال  يتطلب في  الفعال  المعلم  التعليم  ات  ذو ات  توافر 

يعمل أن  يتعين  كما  الواضحة،  والحماسة  المتميزة،  العقلية  وبيئة    نالقدرات  ظروف  في 
 . في جو من الحرية والبهجة والتسامحأدوارهن ممارسة  نتعلمية ثرية، تتيح له

على الساحة    ابارز    االتربية في رياض األطفال تمثل معلم  مما سبق يتضح أن  
ضرورة ملحة، مما حدا إلى تناول هذا   اوعلمي    ا وأصبح االهتمام بها فني    التربوية الشاملة، 

الم على  الضوء  إللقاء  والدراسة،  بالبحث  لمعلمات الموضوع  الالزمة  اإلدارية  هارات 
المعايير   ضوء  في  تنميتها  وكيفية  األطفال  تربية  رياض  على  ينعكس  بما  القومية، 
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وإعدادهم  سليمة،  تنشئة  وتنشئتهم  بالمرحلة   األطفال،  لاللتحاق  المناسب  اإلعداد 
   اإلبتدائية.

 مشكلة البحث:

بل المدرسة  قبتربية طفل ما    املحوظ    اشهدت السنوات األخيرة الماضية اهتمام   
تربوية   كمؤسسة  األطفال  برياض  الدولة  اهتمت  لذلك  والقومي،  المحلي  المستوى  على 

وكليات   ،ت التربية والتربية النوعيةتتعهد برعاية الطفل وتنشئته، وتبع ذلك اهتمام كليا
مؤهالت  معلمات  بإعداد  األطفال،  رياض  في  المتخصصة  والمعاهد  األطفال  رياض 

 للعمل في هذه المؤسسات التربوية. 
بها    يقاس  التي  المعايير  أهم  من  بالطفولة  االهتمام  مجتمعويعد  أي    ، تقدم 

التعامل على    قادرة  قوال  خاصة في عصر التحدي العلمي والتكنولوجي، الذي يتطلب ع
 متطلبات الحياة في شتى المجاالت.مع 

أثر    النمو وأكثرها  تعد من أهم مراحل  المبكرة  الطفولة  الفرد،   افمرحلة  في حياة 
األول السنوات  أهمية  إلى  يرجع  مرحلة   ىوهذا  أهمية  وترجع  الشخصية،  تشكيل  في 

والث االجتماعية  التنشئة  في  الواضح  دورها  إلى  والوجدانية  ،قافيةالروضة    ، والصحية 
للطفل، كما ترجع وتقبلها )سامية    إلى ضرورة  والدينية  المدرسة  لدخول  وتهيئته  إعداده 

 (.86، 2005يوسف صالح:  
بالرغم من أهمية الدور الذي تقوم به معلمة رياض األطفال في توجيهها بما  و  

اح التي  المعايير  أحد  المعلمة  مهارات  واعتبار  أهدافها،  المعايير  يحقق  وثيقة  توتها 
لدى معلمات رياض األطفال في المهارات   ورالقومية لرياض األطفال، إال أنه وجد قص
وتم استيفاء هذا القصور من خالل: مشاركة   ،المطلوبة لهن في ضوء المعايير القومية

األطفال   رياض  معلمات  تدريب  في  التربوي الباحث  االعتماد  تدريب  برنامج  ضمن 
على   م2010ل بجميع إدارات محافظتي قنا واألقصر التعليمية في عام  لرياض األطفا

األطفال،   لرياض  القومية  اآلتيالمعايير  اتضح  رياض حيث  معلمات  قدرة  عدم   :
األطفال على تحديد أسماء مناسبة لألنشطة، وتحديد أهداف سلوكية إجرائية صحيحة، 

واختيار وس األنشطة،  المشاركة في  األطفال على  األنشطة، وتحفيز  لتنفيذ  مناسبة  ائل 
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أفكار  بها  أنشطة  وتقديم  مناسبة،  استراتيجية  حسب  األنشطة  لتنفيذ  إجراءات  ووضع 
لألنشطة المناسب  التقويم  واستخدام  لألطفال،  قصور  إبداعية  هناك  أن  يوضح  وهذا    ا ، 

من:   اإلدارية  المهارات  في  األطفال  رياض  معلمات  الوقت، لدى  إدارة  الصف،  إدارة 
 . التقويمو  وإدارة مواقف التعلم،للتدريس تخطيط صال والتواصل، والواالت

حيث   المجال،  هذا  في  السابقة  والبحوث  الدراسات  بعض  نتائج  خالل  ومن 
العرباوي:   آمال  القصبي،  )راشد  الدراسات  إحدى  نتائج    ( 336-296،  2001أشارت 
ف اإلعداد بسبب ضع  إلى ضعف كفاءة خريجات رياض األطفال بجامعة قناة السويس

األطفال رياض  معلمات  إعداد  مؤسسات  داخل  والتربوي  نتائج  المهني  توصلت  كما   ،
يوسف:   علي  حلمي  )ناصر  أخرى  مهارات 2002دراسة  في  قصور  وجود  إلى   )

لدى    ألنشطةلالتخطيط   األطفالوتصميمها  رياض  المعلمات   ؛معلمات  اعتمدت  حيث 
، وعدم االهتمام بالتمهيد للدرس إال من  على طريقة اإللقاء أثناء التدريس بصفة أساسية

قبل نسبة قليلة من المعلمات، وهذه النسبة تهتم بسلوك واحد للتمهيد وهو إثارة اهتمام  
واألسئلة المتنوعة    األطفال،  واستخدامهغير  المعلمة،  توجهها  غير   نالتي  لالكتشاف 

المعلمات  استخدام  وعند  قليلة؛  بصورة  والقصة  المشكالت  وحل  هذه   الموجه  لمثل 
الطرق، فإنهن ال يقمن بخطواتها كما ينبغي، وال تقوم المعلمات بأي سلوك لغلق الدرس 

 . سوى تصحيح البطاقات 
( أن    Fleer,M.: 2005, 333-341)ودراسة  إلى  نتائجها  أشارت  التي 

مع  لتطبيقها  تؤهلهن  التي  مهاراتهن،  تنمية  إلى  حاجة  في  األطفال  رياض  معلمات 
ارستهن لألنشطة المختلفة، منها مهارات التعلم والتعليم، وكيفية تعزيز األطفال أثناء مم

إلى تدني مستوى نمو األطفال في الجوانب الدراسة  اإلبداع لدى األطفال، كما أشارت  
 المختلفة يرجع إلى تدني مستوى المهارات لدى المعلمات. 

طفال منذ  لدى معلمات رياض األ  اوقد يكون هذا القصور في المهارات موجود  
الدراسات )رشا سيد   نإعداده نتائج إحدى  إليه  بالعمل وهذا ما توصلت  قبل االلتحاق 

( التي أشارت نتائجها إلى وجود قصور واضح في مهارات 2007أحمد محمد السيد:  
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الطالبة المعلمة في توظيف القصة واستخدامها لتعديل بعض سلوكيات الطفل المشكل 
 عدم قدرتها على التحكم في نظام الفصل. داخل الروضة، مما يؤدي إلى 

(  2007كما توصلت نتائج دراسة أخرى )نهلة محمد لطفي عبد الوهاب نوفل:  
األطفال،  رياض  معلمات  إعداد  مؤسسات  تواجه  التي  المشكالت  من  كثير  وجود  إلى 
والتي من شأنها أن تؤثر بالسلب على جودة إعداد الطالبة المعلمة منها: عدم مسايرة  

ج اإلعداد لالتجاهات العالمية المعاصرة في إعداد معلمة رياض األطفال، وال تساير برام
طبيعة الطفل في مرحلة رياض األطفال، وال تتوافق خصائص ومهارات الخريجات مع  

العمل سوق  الوهاب:  متطلبات  عبد  سالم  صالح  )هبة  أخرى  ودراسة  التي 2007،   )
ارات المعلمات برياض األطفال والطالبات أشارت نتائجها إلى وجود قصور شديد في مه

فيما يخص استخدام مسرح خيال الظل وتوظيفه في بعض مجاالت األنشطة   ،المعلمات 
ألداء   المعلمة  والطالبة  المعلمة  إمكانيات  ضعف  إلى  يؤدي  مما  الروضة،  داخل 

األساسية    ،األنشطة المهارات  للقصور في  نتيجة  الخبرات  األطفال من بعض  وحرمان 
 هن.لدي

وهذا يتفق مع ما توصلت إليه نتائج إحدى الدراسات )هالة عمر محمد محمود 
( من وجود قصور لدى الطالبات المعلمات بكليات رياض األطفال في 2007عوض:  

إلى حاجة   الدراسة  في برامج إعدادهن، وأشارت   قصورنتيجة لل  ،جانب اإلعداد الثقافي
 جوانب. الطالبات إلى تنمية مهاراتهن في جميع ال

( التي أشارت إلى وجود قصور  2009ودراسة )والء جالل أحمد محمد حسن:  
تجربة   لدخول  لالستعداد  وتحضيرهن  األطفال،  برياض  المعلمات  الطالبات  تهيئة  في 
والمتمثلة   التدريس،  استراتيجيات  تحديد  إلى  اإلعداد  برنامج  وافتقار  الميداني،  التدريب 

ال ، مما ينعكس سلب ا على أدائهن ألدوارهن في ةتعليميفي الطرق واألساليب واألنشطة 
 عملية تربية الطفل وتعليمه. 

العال:    ودراسة العلي عبد  افتقار 2009)دعاء محمد عبد  إلى  التي أشارت   )
معلمة رياض األطفال للمهارات التي تساعدها على تنمية المهارات الفنية واليدوية لدى  

األنشطة الفنية واليدوية بصفة عامة، وتدني    ، وضعف أداءها في مجالأطفال الروضة
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االبتكار  ضعف  مع  واليدوية  الفنية  المهارات  ألنشطة  المعلمات  الطالبات  أداء  مستوى 
لديهن، حيث تعتمد الطالبات المعلمات أثناء التدريب الميداني بالروضات على الوسائل 

ينعكس   القصور  وهذا  بنفسها،  تصنعها  أن  دون  الجاهزة  أداء  التعليمية  على  بعد  فيما 
 المعلمة أثناء الخدمة، وبالتالي على أطفال الروضة.

( التي توصلت 2011ودراسة )سوزان يوسف أبو الفضل، عبد الناصر راضي، 
القومية  المعايير  أحد  وأن  األطفال،  رياض  معلمة  أداء  في  قصور  جوانب  وجود    إلى 

م تستجيب لمطالب األطفال، لرياض األطفال لم يتحقق وهو معيار استخدام أساليب تعلي
الرازق:   عبد  نشأت  )صابرين  معلمات 2015ودراسة  معظم  أن  إلى  توصلت  التي   )

رسالتهن وتحقيق  أدائهن  في  سلب ا  تؤثر  مهنية  مشكالت  يواجهن  األطفال  في   رياض 
وقلة الدورات   وقلة االجتماعات التي تعقد في مؤسسات رياض األطفال،  ،تربية األطفال

الت  لمعلمات رياض األطفال،  التدريبية  تعقد  الاله محمد:  ي  )ابتسام محمد عبد  ودراسة 
تدريب ا عملي ا    (2018 إلى ضعف إعداد معلمة رياض األطفال وتدريبها  التي توصلت 

في مجال رياض األطفال، عدم وجود خطط واضحة وموحدة في إدارة مؤسسات رياض 
ها دور مهم في أداء رياض األطفال  األطفال، قلة تفعيل دور المشاركة المجتمعية التي ل

 لمهامها التربوية. 
دراسة   نتائج  توصلت  اإلدارية  المهارات  مجال  مطر  وفي  الحكيم  عبد  )داليا 

الكفاءة 2004حنفي:   قلة  الروضة،  إدارة  تتوالها  التي  المهام  أداء  في  قصور  إلى   )
والتنسيق    اإلدارية وضعف خبراتهم الخاصة برياض األطفال وإدارتها، ضعف االتصال

( التي 2018ودراسة )نور الهدى أحمد محمد حفني:  بين اإلدارة والعاملين بالروضة،  
ضعف   إلى  و توصلت  وأولياء االتصال  األطفال  رياض  معلمة  بين  الفعال  التواصل 

األمور، وضعف مشاركة أولياء األمور في خطط التحسين والتقويم الذاتي في رياض 
و  ماألطفال،  مصطفى  )هبة  مطاوع:  دراسة  رؤية 2006حمد  إلى  توصلت  التي   )

الجودة  معايير  تراعي  مصر  في  األطفال  رياض  مؤسسات  إلدارة  مقترحة  مستقبلية 
نظام   مثل:  المستقبل  في  األطفال  رياض  مؤسسات  إلدارة  المقترح  النموذج  لتطبيق 

بالروضة اليوم  وتنظيم  للروضة،  اإلداري  والتوجه  الروضة،  )هاني  ودراسة    ،اتصال 
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( التي توصلت إلى عدم اهتمام إدارة رياض األطفال بوضع  2009:  محمد العزب   د السي
برامج للتدريب المستمر للعاملين التي تمكنهم من إتقان المهارات الالزمة لالستمرار في 

دراسة   الروضة،  في  الرسول:  العمل  عبد  فتحي  توصلت  (  2012)أمل  قلة التي  إلى 
يأتي هذا البحث من ثم  ومعلمات رياض األطفال،    توافر المهارات اإلدارية لدى مديرات 

من   إليه  يهدف  ما  إطار  ل  مهارات ال  تنميةفي  من  اإلدارية  األطفال؛  رياض  معلمات 
والتعليمية واإلدارية القيادية، واإلشرافية  تنمية معارفهن وصقل مهاراتهن  ، ويركز خالل 

على   خاص  بشكل  البحث  ر   اإلدارية  لمهارات اهذا  األلمعلمات  وبناء  ياض  طفال، 
على النهوض بالروضة، والتخطيط لتطويرها في ضوء المعايير القومية لرياض   هنقدرات

    .األطفال في مصر
الحالي  تحددت  لذا     البحث  رياض  مشكلة  معلمات  لدى  قصور  وجود  في 

القومية للتعليم    الالزمة لهن اإلدارية    األطفال في المهارات  وتنفيذها في ضوء المعايير 
 : ساؤالت البحث في اآلتيت ت د وتحد 

 تساؤالت البحث: 

 ؟ لمعايير القومية لرياض األطفالسس النظرية لاألما  -1
 ؟ الالزمة لمعلمات رياض األطفال في ضوء المعايير القوميةاإلدارية المهارات ما  -2
ا  واقعما    -3 األطفال  اإلدارية  مهارات  لتوافر  رياض  المعايير  لمعلمات  ضوء  في 

 ؟ القومية
معلمات رياض األطفال في ضوء اإلدارية لمهارات  النمية  المقترحة لت  إلجراءات اما    -4

 ؟ المعايير القومية
 أهداف البحث:

 هدف البحث الحالي إلى:
   معايير القومية لرياض األطفال.األسس النظرية للالوقوف على  -1
المهارات    -2 المعايير اإلدارية  تحديد  ضوء  في  األطفال  رياض  لمعلمات    الالزمة 

  القومية. 
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لواقع  على  وقوف  ال  -3 اإلدارية  المهارات  األطفال  توافر  رياض  ضوء معلمات  في 
 المعايير القومية.

المقترحة    تقديم  -4 اإلجراءات  من  لمهارات  النمية  ت لمجموعة  رياض اإلدارية  معلمات 
   .األطفال في ضوء المعايير القومية

 أهمية البحث: 

 بارات اآلتية:أهمية البحث الحالي من االعت  ت نبع
معلم    -1 تمثل  األطفال  رياض  في  الشاملة، من معالم    ابارز    االتربية  التربوية  الصورة 

فني   بها  االهتمام  تنشئة سليمة،   اوعلمي    اوأصبح  من  تتيحه لألطفال  لما  ضرورة ملحة، 
 وإعدادهم اإلعداد المناسب لاللتحاق بالمدرسة االبتدائية. 

لري  -2 القومية  المعايير  مجاال  تمثل  مصر  في  األطفال  نواة   اخصب    اض  تكوين  في 
للعديد من الدراسات والبحوث في هذا المجال، للتأكيد على كون المعايير التعليمية في 
عمال   يكون  كي  مجاالته،  كافة  في  التربوي  العمل  توجيه  في  أساسية  ركيزة  ذاتها   حد 

األامستنير   تحدده  المسئوليا،  فيه  وتتوزع  والسياسات،  وتكوين  هداف  األدوار،  وتتحدد  ت 
مرجعية   هي  رئيسة  عامة  مرجعية  إلى  االحتكام  خالل  من  والمحاسبية؛  المسئولية 

 المعايير. 
التعليمية في مؤسسات رياض األطفال،   -3 ا من عناصر العملية  تناوله عنصر ا رئيس 

تربية    وهي المعلمة، ومحاولة تنمية مهاراتها اإلدارية؛ وهذا يأتي في إطار تحقيق أهداف
بأهمية   تنادي  والتي  التربية،  في  الحديثة  لالتجاهات  واستجابة  العصر  هذا  في  الطفل 

 امتالك معلمة رياض األطفال المهارات التي تؤهلها لتكون ممارسة مهنية جيدة.
بت  -4 ل  مهارات النمية  االهتمام  غناإلدارية  ال  ضرورة  يعد  األطفال  رياض    ى معلمات 

تع تقدم  أن  يمكن  حتى  عالية  ا ليم  عنها،  درجة  هذا   ،ذا  من  مطلوب  هو  ما  مع  تتفق 
 التعليم في مرحلة رياض األطفال.

، وذلك عن  معلمات رياض األطفال في مصراإلدارية ل  مهارات النمية  ت يسهم في    -5
تقديم   الطريق  اإلجراءات  من  التي  مقترحةمجموعة  منها  ،  يستفيد  أن  واضعو  يمكن 

توجيه  في  المقررات  وتطوير  رياض   البرامج،  معلمات  تقييم  عملية  على  القائمين 
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مهارات   توافر  مدى  تقييم  في  والبرامج  المقررات  وضع  على  والقائمون  إدارة األطفال، 
و  والتواصل،  واالتصال  الوقت،  إدارة  التعلم، للتدريسالتخطيط  الصف،  مواقف  وإدارة   ،

 خدمة وأثنائها.في ضوء المعايير القومية لدى معلمات رياض األطفال قبل ال والتقويم،
 منهج البحث: 

الا  لطبيعة  لمالءمته  الوصفي  المنهج  الحالي  البحث  وصف    ،بحث ستخدم  في 
ب المرتبطة  الجوانب  األطفالوتحليل  لرياض  القومية  والمهارات   ،المعايير   والمعلمات 

 .الالزمة لهن اإلدارية
 أداة البحث: 

لمهارات اإلدارية لدى استخدم البحث الحالي أداة االستبانة للتعرف على توافر ا
 معلمات رياض األطفال في ضوء المعايير القومية )إعداد الباحث(. 

 حدود البحث: 

الموضوعية: الحدود  الحاليا  أوالً:  البحث  على  قتصر  الموضوعية  حدوده  دراسة   في 
في عام    المعايير القومية لرياض األطفال الصادرة من وزارة التربية والتعليم في مصر

و م2008 لوثيقة  ال،  القومية  الهيئة  من  )آخر   واالعتماد   التعليم  جودةضمان  الصادرة 
، كما اقتصر على تطوير التعليم في مصرمن مكونات    ام باعتباره،  م(2013إصدار  

مجاالت ومعايير معلمة الروضة الواردة في وثيقة المعايير القومية لرياض األطفال في 
على  مصر كذلك  واقتصر  لااإلدارية  المهارات  ،  األطفال  لالزمة  ممثلة  معلمات رياض 

للتدريس  تخطيط  إدارة الصف، إدارة الوقت، االتصال والتواصل، ال  في المهارات اآلتية:
 التقويم.وإدارة مواقف التعلم، 

المكانية: الحدود  رياض   ثانيًا:  مؤسسات  بعض  على  الحالي  البحث  تطبيق  اقتصر 
 محافظة قنا.  األطفال التابعة لمديرية التربية والتعليم في

البشرية: الحدود  عشوائية   ثالثًا:  عينة  على  الحالي  البحث  أداة  من:   طبقية   طبقت 
 موجهات ومديري ومديرات ومعلمات رياض األطفال. 

طبقت أداة الدراسة في الفصل الدراسي األول من العام الدراسي   ا: الحدود الزمانية:رابعً 
  م.2017/2018

 مصطلحات البحث: 
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 يف المصطلحات الواردة في البحث: فيما يأتي تعر  
 : المهارة  -1

يتحسن   مختلفة  مراحل  خالل  بالتعلم  مكتسب  سلوك   " بالمهارة:  يقصد 
اكتسابها   مستوى  ويرتبط  البيانات ببالممارسة،  معالجة  على  وقدرته  الفرد  ذكاء  درجة 

  .(Lock, R.: 1990, 65-77)المطلوبة
لسهولة في أداء عمل من األعمال  وهذا يتفق مع تعريف المهارة بأنها: الدقة وا

عن   ممكن  وقت  وبأقل  المبذول  الجهد  في  االقتصاد  مع  والسرعة  اإلتقان  من  بدرجة 
 (. 14، 1995طريق الفهم )أمل محمد حسونة: 

طريق   عن  عادة  اكتسابها  يتم  متسلسلة  متتابعة  حركات   " بأنها:  تعرف  كما 
وم  قرد، حيث يأصلة في سلوك الفالتدريب، وهي إذا تم اكتسابها وتعلمها تصبح عادة مت

 (.32، 2002ي خطواتها أو مراحلها " )سعدية بهادر: فبها دون سابق تفكير 
كما يقصد بالمهارة " أداء العمل بأقصى قدر من الدقة، وبأقل جهد، وفي أقل  

 (.29، 2004وقت ممكن" )رشدي طعيمة: 
إجرائي   المهارة  الحالي  البحث  ومابأنه  اويعرف  معقد  نشاط  خالل :  من  كتسب 

إل الهادف  التدريب  من  متتابعة  األطفال  كساب  سلسلة  رياض  األداء  معلمة  في  الخبرة 
ال سلوك  في  عادة  وتصبح  ودقة،  وسرعة،  بسهولة  اإلدارية  في    معلمةالجيد  المهارات 

 . مجال البحث الحالي
 المهارات اإلدارية  -2

يير األمور اإلدارية  المهارات التنفيذية وتتعلق بتسفي البحث الحالي  يقصد بها  
عل  يجب  التي  األطفال  اليومية  رياض  معلمة  بهاى  المعلمة مارس  توفيها    ،القيام 

لها  إدارية  كعمليات  والتقويم  والمتابعة  والرقابة  والتنسيق  والتوجيه  والتنظيم  التخطيط 
 روضة. تأثيرها على عمليات التعليم والتعلم بال

أهمية للمعلمة لكي    داري التي تمثلكما يقصد بها تلك العناصر من السلوك اإل
تشمل مهارات: إدارة   تحافظ على التفاعل اإليجابي مع اآلخرين وخاصة األطفال، فهي

التعلم،  مواقف  وإدارة  للتدريس  التخطيط  والتواصل،  االتصال  الوقت،  إدارة  الصف، 
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اإليجابي والمشاركة  التعاون  مثل:  متعددة  فرعية  مهارات  من  تشمله  وما  ة،  التقويم، 
في  فاعال   عنصر ا  المعلمة  من  تجعل  التي  السلوك  عناصر  وجميع  الصفي،  والتفاعل 

 عملها ومجتمعها.
 المعايير  -3

في علم االجتماع يعرف المعيار بأنه: قاعدة ومستوى للسلوك الذي يظهره أفراد     
 .(Derek rowntree: 1981,194)الجماعة في تباين 

م أو  قاعدة  هو   " بالمعيار  يقصد  حاكم  كما   a Rule or Authoritative ستوى 
standard أو نموذج أو طراز أو قيمة معتمدة كممثل لمجموعة نوعية محددة 

(The new international websters comprehensive: 
1999,863). 

يقصد بالمعيار " هو بيان بالمستوى المتوقع، الذي وضعته هيئة أو مؤسسة  و 
ا  منشود   اأو هدف معين، يراد الوصول إليه، ويحقق قدر  مسئولة معترف بها، بشأن درجة 

 .)*((:NCATE 2001,53من الجودة " )
الحالي    البحث  في  للمعايير  اإلجرائي  تحدد أنها:  والتعريف  عامة  عبارات 

أداء   إليه  يصل  أن  يجب  الذي  والمرغوب،  المالئم  األطفال المستوى  رياض   معلمات 
تمث والتي  منها،  المتطلبة  رياض للمهارات  معلمات  أداء  لتقييم  ومرجعيات  مصادر  ل 

 األطفال في ضوئها. 
كما يمكن تعريفها بأنها: موجهات أو خطوط مرشدة متفق عليها من قبل خبراء   

التربية والمنظمات القومية والدولية، تعبر عن المستويات النوعية، التي يجب أن تكون  
 .  معلمات رياض األطفال اعليه

 ة لرياض األطفال المعايير القومي -4

 توجد مجموعة من التعاريف التي تناولت المعايير القومية منها:  
معيارية   • مرجعية  Yardsticksمقاييس  أطر  أو   ،Check points  أو  ،

، يتم عن طريقها فحص المستويات واألهداف  Benchmarksعالمات تمايز  

 
ditation of teacher educationeNational council for accr *()   
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تحقيقها،  يالت والش  يتم  المتطلبات  خواص  بالتفصيل  تصف  روط والمعايير 
على   يتم  الذي  والكيفي،  الكمي  األساس  توفر  ذلك  وفوق  بها،  الوفاء  الواجب 

 (.94، 2007أساسه استخالص نتيجة تقويمه )السيد عبد العزيز البهواشي: 
" عبارات تمثل الحد األدنى من التوقعات المستهدفة والمواصفات القياسية لكل   •

طفال " )وزارة التربية  عنصر من عناصر منظومة التربية في مرحلة رياض األ
 (. 80،  2008والتعليم: 

 بأنها:   اويمكن تعريف المعايير القومية إجرائي  
المالئم   المستوى  تحدد  التي  والخاصة،  العامة  والعبارات  المجاالت  من  مجموعة 

للمهارات  األطفال  رياض  معلمات  أداء  إليه  يصل  أن  يجب  الذي  اإلدارية   والمرغوب، 
تمثل بقصد تحقيق    الالزمة لهن، والتي  أدائهن في ضوئها،  لتقييم  مصادر ومرجعيات 

   األهداف المنشودة منهن في فترة زمنية معينة.
 : خطة البحث

 :وفق الخطوات اآلتيةحث بال سار بحث لإلجابة عن تساؤالت ال
ب  -1 المتعلق  األول:  التساؤل  عن  للاأللإلجابة  النظرية  لرياض  سس  القومية  معايير 

بدر األطفال البحث  قام  فيها  ،  تعرض  نظرية  لرياض  لمفهوم  اسة  القومية  المعايير 
القومية من خالل    تهاوأهمي األطفال   والتعليم في مصر والهيئة  التربية  اهتمام وزارة 

المعايير القومية لرياض  عرض وثيقة  ثم  ،  وأهدافها  واالعتماد التعليم    جودةضمان  ل
بإظهار،  األطفال البحث  قام  لأهمية    ثم  القومية  األطفالالمعايير  وبذلك رياض   ،

 .هالتساؤل األول من تساؤالت  عناإلجابة  منانتهى البحث 
التساؤل    -2 بالثانيلإلجابة عن  المتعلق  لمعلمات رياض اإلدارية  المهارات  :  الالزمة 

القومية   المعايير  ضوء  في  بتناول  األطفال  البحث  الالزمة اإلدارية  المهارات  قام 
 كما جاءت في حدود البحث.  ايير القوميةلمعلمات رياض األطفال في ضوء المع

التساؤل    -3 عن  المتعلق  لث الثالإلجابة  ل  بواقع:  اإلدارية  المهارات  معلمات  توافر 
نظري ا الواقع    قام البحث بعرض وتحليلفي ضوء المعايير القومية،  رياض األطفال  
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المعايير ل   وميداني ا ضوء  في  األطفال  رياض  لمعلمات  اإلدارية  المهارات   توافر 
 .القومية

نمية المهارات اإلدارية  المقترحة لتإلجراءات  اب: المتعلق  الرابعلإلجابة عن التساؤل    -4
القوميةلم المعايير  ضوء  في  األطفال  رياض  البحث  ،  علمات  النتائج قام  بعرض 
لتإلجراءات  وا المالمقترحة  لهارات  نمية  ضوء اإلدارية  في  األطفال  رياض  معلمات 

 .وصيات المعايير القومية ثم الت
 اإلطار النظري للبحث أوالً: 

 : تمهيد

فورة عارمة  في القرن العشرين  عرفت الفترات السابقة وبخاصة منذ الستينيات   
التطور  كله  ذلك  يسر  وقد  العالم،  أنحاء  معظم  في  األطفال  رياض  تطوير  مجال  في 

في   الكثيرة  والبحوث  الدراسات  أحرزته  الذي  نفسمجال  الكبير  وبنموه  علم   الطفل 
أولته  الذي  المتزايد  االهتمام  إلى  إضافة  واالجتماعي،  والعقلي  والعاطفي  الجسمي 
لهذا   العالمية  الصحة  ومنظمة  واليونيسف،  اليونسكو  رأسها  وعلى  الدولية  المنظمات 

 . (13،  1996الموضوع الحيوي )المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم: 
المتغيرات    ضوء  في  التطوير  هذا  من  ويأتي  واكبها  وما  واإلقليمية،  العالمية 

التعليم  الذي يتناول  والمعلوماتية والسياسية،  تغيير في المفاهيم االقتصادية واالجتماعية،  
القومية   التنمية  مقومات  أهم  من  تعد  والتي  البشرية؛  للتنمية  بوابة رئيسة  بوصفه  الجيد 

 المستدامة. 
ت األساسية لألمن القومي في  كما أن التعليم في حد ذاته يعد إحدى الضمانا

اقتصاد  أصبح  ولقد  والرخاء.  للتنمية  الفقري  العمود  الطبيعية  الموارد  فيه  تعد  لم  عالم 
المعرفة هو الركيزة الرئيسة إلحداث طفرات هائلة ومتنامية في موارد األمم والشعوب، 

ة، ونظم حاكمة لمعايير قياسي  ا ذا جودة عالية وفق    امتطور    ا مي  تعلي  اوالذي يتطلب أساس  
 ومستمرة لقياس وتقويم الممارسات الفعلية للمؤسسات التعليمية. 

اإلبداع    على  القدرة  المتعلم  بإكساب  المعرفة  عصر  في  الجيد  التعليم  ويتصف 
واالبتكار واستخدام أساليب التكنولوجيا، والتعلم الذاتي، والتعلم مدى الحياة، األمر الذي 
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ات التعليمية والنهوض بها، لتحقيق التميز والتنافسية،  يجعل من الحتمي تطوير المؤسس
المهارات،   وتنمية  المعرفة،  ونشر  إنتاج  على  قادرة  مقدرات ولتصبح  إلى  وتحويلهما 

 اقتصادية فعلية تخدم خطط التنمية الشاملة.
الرئيس،    المحور  المتعلم  التعليم، والذي أصبح معه  التحول في فلسفة  كما أن 

نهايتوح في  يكون  خريج  ى  المطاف  بدال    امساهم    ا ة  العمل،  فرص  إنتاج  أن   في  من 
مستهلك   البرامج    ايكون  في  نوعية  نقلة  إحداث  ضرورة  معه  استوجب  الذي  األمر  لها، 

التعليمية والمقررات الدراسية، بحيث تركز على تنمية المهارات والجدارات التي تتفق مع 
الخريج وإكساب  واحتياجاته،  العمل  سوق  من    متطلبات  تمكنه  التي  الكافية  المرونة 

بدوره استلزم ضرورة توفير نظام مؤسسي  العمل، وهذا  التغيرات في سوق  التكيف مع 
للتعليم المستمر  والتطوير  الجودة  لضمان  لضمان  )  فاعل  القومية  التعليم  جالهيئة  ودة 

    (.8،  2009:  واالعتماد 
  التعليم   قومية لضمان جودةلذا قامت وزارة التربية والتعليم في مصر والهيئة ال

    كما يتناولها المحور اآلتي: واالعتماد بوضع المعايير القومية لرياض األطفال

 معايير القومية لرياض األطفال في مصر:  سس النظرية للاألالمحور األول: 

تتجه نظم التعليم في دول العالم المختلفة نحو تجويد العملية التعليمية للحصول 
ات لهذه النظم، لذا يتضح أن عديد من السياسات التعليمية في بلدان على أفضل مخرج

العالم قد أجرت عملية تعديل وتطوير، بما يتناسب مع تحقيق أهدافها وتجويد أنظمتها،  
رغبة في الحصول على أفضل عائد لهذه النظم، ألن الخريج الكفء سوف يفيد العملية  

المجتمع المختلفة، والذي يسهم في تطويرها، التعليمية عندما يتم استيعابه في مؤسسات  
هذه  من  المتحقق  العائد  زيادة  في  سواء  التعليم؛  مؤسسات  على  بالنفع  يعود  مما 

 ا المؤسسات أو في التأكيد والمساعدة على تبني فكر الجودة، كما تسعى هذه النظم أيض  
محمو  )صفاء  جودتها  يضمن  اعتمادها  ألن  لها،  اعتماد  شهادة  على  عبد  للحصول  د 

 (.    456، 2005العزيز، سالمة عبد العظيم حسين:  
التربية والتعليم في  كمؤسسة تربوية؛ قامت وزارة  رياض األطفال  نظر ا ألهمية  و 

 مصر بوضع وثيقة المعايير القومية لتهيئة رياض األطفال لالعتماد.
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المناسب، المستوى  تحقيقها على  من  والتأكد  وضعها  تم  القومية  المعايير   هذه 
رياض  تطوير  في  الجهد  من  مزيد  بذل  إلى  التربوية  القيادات  سعي  في  هذا  ويتضح 

 األطفال، الذي يهدف إلى تحسين المخرج التعليمي وجودة معلمة رياض األطفال.   
يتعلق عمل معلمة رياض األطفال بالطفل النامي، ومهمتها تكاد تنحصر في  

للنمو   المناسب  واإلرشاد  المناسبة  البيئة  قدرات توفير  استكشاف  على  فتعمل  السليم، 
بمهارات  تزويده  ثم  والظهور،  بالنمو  والمواهب  القدرات  لهذه  والسماح  ومواهبه  الطفل 
معينة منبثقة عن حاجاته في جو طليق يخلو من الكبت واإلرهاق، حتى يظهر الطفل 
التعرف  مجرد  وليس  بمعرفته،  تسمح  نفسه  عن  صحيحة  صور  ويعطي  حقيقته  على 

 عليه. 
معلمة الروضة في إشاعة جو من الشعور باألمن واالطمئنان  يتمثل دور  لذا  و 

خوف،  دون  نفسه  عن  والتعبير  العمل  على  وبقدرته  بحريته  ليشعر  الطفل  نفس  في 
مباشر، فال  غير  بطريق  والموجه  المالحظ  دور  هو  كله  هذا  المعلمة في  دور  ويكون 

آلخرين، وإنما هو يعمل بوحي من تشعر الطفل بأنه مراقب وبأن عمله مملى عليه من ا
خطأ  منه  بدا  ما  كل  تقوم  إنما  الغارب،  على  الحبل  له  تترك  أن  هذا  يعني  وال  ذاته، 
الصالح   بالتوجيه  وإنما  والنواهي  األوامر  إصدار  ودون  والمالحظة،  المشاهدة  بطريق 

 (. 81، 1990والقدوة الحسنة )عدنان عارف مصلح: 
إلى   تحتاج  األطفال  رياض  تخدم  فمعلمة  متعددة،  مهارات  لديها  يكون  أن 

مختلفة؛ فهي بحاجة إلى إحاطة كاملة بالبرنامج المدرسي كله، وإلى قدره على   ا أغراض  
تصميم منهاج مرن يتالءم مع احتياجات األطفال الخاصة، ويقوم على التجربة الذاتية  

تمتد معهم من  لهم والنشاط الخاص بهم، بحيث يتوفر لهم االستمرارية في الخبرات التي 
االبتدائية المدرسة  إلى  أنها  الروضة  كما  مجموعة من    ،  عندها  تتوفر  أن  إلى  بحاجة 

الغير  على  التأثير  على  والقدرة  والحوار  واالستكشاف  التدريس  أهمها:  من  المهارات 
 (. 82،  1990)عدنان عارف مصلح: 

ا،  هذا باإلضافة إلى أن تظل على اتصال مستمر بكل ما هو جديد في عمله
باإلضافة إلى ثقافة متنامية مستمرة بموجب خطة طويلة المدى تتناول بموجبها لمحات 
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جديدة في اإلدارة والتربية وعلم النفس، واإلحاطة بمختلف أساليب التدريس العامة منها  
عارف  )عدنان  والنشرات  والدورات  والندوات  المحاضرات  طريق  عن  وذلك  والخاصة، 

 (. 83-82،  1990مصلح: 
وإقامة كما   األمور،  أولياء  مع  والتعاون  التواصل  مهارة  توافر  عملها  يتطلب 

واقتراحاتهم   أبنائهم،  أحوال  عن  أسئلتهم  عن  اإلجابة  في  تساعدهم  معهم  طيبة  عالقة 
وتستنير بآرائهم وخبراتهم في التعامل مع مشكالت األطفال، وأن تعمل كل ما من شأنه  

في رياض األطفال ومشكالتها، وهذا التواصل يتم    مشاركة أولياء األمور وإثارة اهتمامهم
التي تعقد بصفة دورية،   من خالل االتصال الشخصي وتبادل اآلراء في االجتماعات 
وحيثما تدعو الضرورة من خالل؛ تعرف اآلباء على أحوال أبنائهم والوقوف على تطور 

المنزل   إلى  األطفال  رياض  ترسلها  منظمة  تقارير  خالل  من  أو  على  نموهم،  للعمل 
متابعة نمو الطفل التربوي والعمل لما فيه خير الطفل ومصلحته، كما يتم االتصال مع 
أولياء األمور من خالل االجتماعات الدورية والزيارات المنزلية باالجتماع معهم في كل 

 مناسبة خاصة الطارئة منها.
األطفال   من رياض  لدور كل  الواسع  التفهم  تقوم على  العالقات  واألسرة  وهذه 

بينهما المتبادل  ت ،  واالحترام  يمكن  المهارات  القومية  نميتها  وهذه  المعايير  ضوء  في 
 لرياض األطفال الموضوعة من قبل وزارة التربية والتعليم والهيئة القومية لضمان جودة

 واالعتماد. التعليم
وتنمي  ة م ن أن الس نوات األول ى م ن حي اة الطف ل ه ي الفت رة الذهبي ة لبن اء  اانطالق   و   

قدرات  ه اإلبداعي  ة، وباعتباره  ا مرحل  ة األس  اس الت  ي تلبن  ى عليه  ا المراح  ل العمري  ة التالي  ة 
ح رص المس ؤولون ع ن التعل يم عل ى دع م ه ذه المرحل ة م ن خ الل: عق دي حماي ة الطف  ل 

، ص  دور ق  انون الطف  ل 2000/2010والث  اني ف  ي  1999/ 1989المص  ري األول ف  ي 
/ 2011 – 2008/ 2007اتيجية قومي    ة للتعل    يم ، تبن    ى اس    تر 1996( لس    نة 12رق    م )

تتض   من مرحل   ة ري   اض األطف   ال، والت   ي ته   دف جميعه   ا إل   ى تنس   يق وتض   افر  2012
 االجه  ود الرس  مية وغي  ر الرس  مية المعني  ة بالطفول  ة م  ن أج  ل تكام  ل تربي  ة الطف  ل جس  مي  

 ، وإعداده للمستقبل بكافة متغيراته.اووجداني   اواجتماعي   اوعقلي  
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وزارة التربي    ة والتعل    يم ه    ي المؤسس    ة المن    وط به    ا تخط    يط وتنفي    ذ، وإذا كان    ت 
ومتابع  ة وتق  ويم الب  رامج التعليمي   ة والتدريبي  ة؛ فه  ذا ال يعن  ي أن تق   ف وح  دها ف  ي مي   دان 
التح   ديات الت   ي تواج   ه التعل   يم، وأن تتحم   ل ع   بء التق   دم ف   ي ه   ذا المج   ال دون ع   ون 

ب  رامج تحت  اج إل  ى تجدي  د الفك  ر ومس  اعدة مؤسس  ات المجتم  ع األخ  رى، خاص  ة أن ه  ذه ال
الترب   وي لمواجه   ة ال   زخم المت   دفق م   ن المعلوم   ات والتقني   ات الحديث   ة، والت   ي تتج   دد ك   ل 

 (.7، 2006لحظة )أحمد سيد خليل: 
وكذا مراكز التدريب ف ي جمي ع  ،لذا تقوم الوزارة بالتعاون مع الجامعات اإلقليمية

معلم  ين  :ت العملي  ة التعليمي  ة م  نللمش  اركة ف  ي ت  دريب جمي  ع فئ  امحافظ  ات الجمهوري  ة 
ومعلم  ات وم  وجهين وموجه  ات وم  ديري الم  دارس بمراحله  ا التعليمي  ة المختلف  ة، ك  ل ه  ذا 

 في ضوء المعايير القومية التي تم االتفاق عليها وإقرارها.
وحظ    ي تطبي     ق المع     ايير القومي    ة لري     اض األطف     ال باهتم    ام واس     ع م     ن قب     ل 

لنش  ر ثقافت  ه والتفاع  ل م  ع مس  توياته ومجاالت  ه بص  ورة المس  ئولين والم  وجهين والترب  ويين، 
أكث  ر إيجابي  ة تحق  ق التنمي  ة المس  تدامة لمب  دأ الج  ودة الش  املة، وتس  اعد مؤسس  ات ري  اض 

إال م   ن خ   الل ق   درة مؤسس   ات  ىاألطف   ال عل   ى تحقي   ق رؤيته   ا ورس   التها، وه   ذا ال يت   أت
ل ب عل ى المعوق ات رياض األطفال على تفهم المعايير بصورة صحيحة من ناحية، والتغ

، وقب   ل تفص   يل الح   ديث ع   ن مج   االت الت   ي تواج   ه تطبي   ق معاييره   ا م   ن ناحي   ة أخ   رى 
لمع   ايير القومي   ة لألس   اس الفك   ري لالمع   ايير القومي   ة لري   اض األطف   ال يتع   رض البح   ث 

 أهميتها وذلك على النحو اآلتي:أهدافها و لرياض األطفال و 
 -ض األطفال في مصر:األساس الفكري للمعايير القومية لريا أوالً: 

 تنطلق وثيقة المعايير القومية لرياض األطفال في مصر م ن األس س الفكري ة التالي ة
 : (65، 2009)يسري الجمل: 

الطفولة المبكرة هي مرحلة األساس ف ي البن اء اإلنس اني، ولبن ات ه ذا األس اس  -1
ينبغ    ي أن تك    ون متمي    زة م    ن حي    ث الق    وة والمتان    ة ع    ن ب    اقي مراح    ل البن    اء 

 نساني.اإل
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التربي ة ف  ي مرحل ة الطفول  ة المبك رة ض  رورة حض ارية وإنس  انية، باعتباره ا فت  رة   -2
ذهبي  ة لتنمي  ة ق  درات الطف  ل واس  تثمارها، لنض  من للمجتم  ع أقص  ى إس  تفادة م  ن 

 اإلبداعية ألبنائه.و  الطاقات اإلنسانية 

مرحل    ة الطفول    ة المبك    رة تمث    ل بالنس    بة لنم    و الطف    ل مرحل    ة نم    و اجتم    اعي  -3
 ، عالوة على النمو الجسمي، والحس الحركي، والعقلي المعرفي.ووجداني

تعتم  د مرحل  ة الطفول  ة المبك  رة تتطل  ب تق  ديم خب  رات تربوي  ة  ف  يطبيع  ة الطف  ل   -4
اللع  ب الترب  وي، والحري  ة الموجه  ة، وح ب االكتش  اف عب  ر ط  رق وأس  اليب  ىعل 

 ة. تعتمد على األنشطة التربوية داخل وخارج حجرات مؤسسات الطفولة المبكر 

 اتف  رد شخص  ية ك  ل طف  ل يس  توجب مراع  اة الب  رامج التربوي  ة للت  درج والتن  وع طبق     -5
 لخصائص الطفل وقدراته. 

تع   اون األس   رة م   ع معلم   ة الروض   ة يع   د أح   د أه   م العوام   ل الم   ؤثرة ف   ي تك   وين  -6
 شخصية الطفل. 

مرحل  ة ري اض األطف  ال م  ع المواثي  ق الدولي  ة والقومي  ة  ف  ياتس اق ب  رامج التربي  ة  -7
 حقوق االنسان عامة والطفل خاصة.الخاصة ب

 التربي   ة ف   يالمش   اركة المجتمعي   ة م   ن خ   الل األس   رة والمجتم   ع المحل   ى ت   دعم  -8
 مرحلة رياض األطفال.  

أكف   اء  التح   اق الطف   ل بري   اض أطف   ال ذات ق   درات مؤسس   ية عالي   ة ومعلم   ين -9
يعم ل عل ى تنمي ة اس تعدادات األطف ال لاللتح اق ب التعليم   اومهني    امؤهلين تربوي  

 البتدائي. ا

لض  مان الج   ودة  اوج  ود مع  ايير قومي  ة للتربي   ة ف  ي ري  اض األطف  ال يع   د أساس     -10
 واالعتماد التربوي.

يتضح من األسس السابقة أنها تلقي الض وء عل ى أهمي ة مرحل ة الطفول ة المبك رة 
باعتباره  ا مرحل  ة التش  كيل واألس  اس ال  ذي تبن  ى علي  ه المراح  ل العمري  ة التالي  ة لإلنس  ان؛ 

ض   رورة العناي   ة بطف   ل ري   اض األطف   ال، وتهيئ   ة البيئ   ة المناس   بة لتش    كيل مم   ا يتطل   ب 
 شخصيته السوية، وإكسابه المهارات المطلوبة له في حياته.
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وتلقي األسس السابقة الضوء على خصائص المرحلة العمرية للطفل واحتياجاته  
اض ومطالب  ه، مم  ا يس  هم ف  ي العم  ل عل  ى تحس  ين ج  ودة العملي  ة التربوي  ة ف  ي مرحل  ة ري  

األطف  ال، وتق   ديم نم   وذج ترب   وي جدي   د متط   ور يه   تم بتق   ديم الب   رامج واألنش   طة والخب   رات 
التربوي   ة القائم   ة عل   ى إش   باع حاج   ات األطف   ال إل   ى اللع   ب والحري   ة وح   ب االكتش   اف 
وممارسة الفنون والموسيقى، حتى يستمتعوا بطفولتهم المبك رة، والعم ل عل ى ت وفير البيئ ة 

 .تحقيق النمو الشامل والمتكامل لهم التربوية التي تساعد على
هذه المعايير بمثابة أسلوب للعم ل وخب رات للتطبي ق يس اهم مما سبق يتضح أن  

استخدامها وتطبيقها في تطوير األداء في مؤسسات رياض األطف ال، ويمك ن اس تخدامها 
ك    دليل يض    م مجموع    ة م    ن اإلرش    ادات الت    ي تفي    د م    ديرات ومعلم    ات ري    اض األطف    ال 

لالسترش  اد به  ا ف  ي قي  اس ورص  د ومتابع  ة مس  تويات التقي  يم الكم  ي والكيف  ي   والموجه  ات 
ألطف ال الري اض، باعتب  ار أن المع ايير مح ددات لمس  تويات األداء والج ودة المنش ودة ف  ي 

  كافة عناصر منظومة العملية التربوية في رياض األطفال.
 أهداف المعايير القومية لرياض األطفال: ثانيًا: 

وزارة التربي    ة والتعل    يم بأهمي    ة مرحل    ة ري    اض األطف    ال والح    رص عل    ى إيمان    ا  م    ن 
النه   وض بالمرحل   ة وتطويره   ا ف   ي ض   وء توجه   ات الدول   ة والتط   ورات العالمي   ة م   ن أج   ل 
تحسين جودة التربية في هذه المرحلة حرصت الوزارة عل ى إع داد وثيق ة المع ايير القومي ة 

 لرياض األطفال، والتي تهدف إلى:
 الجودة العلمية والتربوية داخل مؤسسات رياض األطفال. تحقيق مستويات  •
مس   اعدة الروض   ة عل   ى أن تحق   ق رس   التها وأه   دافها ف   ي ض   وء ثقاف   ة المجتم   ع  •

 المصري وطموحاته المستقبلية.
 المحافظة على اتزان وتكامل البناء المؤسسي لرياض األطفال. •

 أهمية المعايير القومية لرياض األطفال في مصر:ثالثًا: 

ي أهمية بناء مع ايير قومي ة لري اض األطف ال ف ي مص ر م ن االعتب ارات التالي ة تأت
 (:6، 2008)وزارة التربية والتعليم: 
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: التطلع إلى مد مظلة ض مان الج ودة واالعتم اد لتش مل مؤسس ات ري اض األطف ال األول
بمدخالتها وعملياتها ومخرجاتها؛ وه و أم ر يع ززه أهمي ة دور ري اض األطف ال ف ي 

 ع ن تنمي ة اس  تعداداتهم ات األطف ال ف ي مرحل ة م  ا قب ل المدرس ة، فض ال  حف ز طاق 
 للتعلم في المراحل التعليمية الالحقة.

: لمرحل    ة ري    اض األطف    ال خصوص    يتها الت    ي تميزه    ا ع    ن مراح    ل التعل    يم قب    ل الث    اني
الج   امعي م   ن حي   ث األه   داف، وطبيع   ة المتعلم   ين، ومحت   وى البرن   امج التعليم   ي 

وه     و م     ا اس     تلزم بن     اء مع     ايير قومي     ة تراع     ي تل     ك  ،تعلموأس     اليب التعل     يم وال     
 الخصوصية. 

: اإلف  ادة م  ن الخب  رات المتراكم ة ع  ن التعام  ل م  ع المع ايير القومي  ة للتعل  يم عل  ى الثال ث   
، فق د تكون ت ف ي مص ر ك وادر بش رية وخب رات عملي ة امستوى الفك ر والتطبي ق مع   

 للتعليم في مصر. نتيجة المشاركة في بناء وتطوير المعايير القومية
: مراع  اة المتغي  رات والمس  تجدات عل  ى الس  احة التربوي  ة الت  ي ل  م تك  ن موج  ودة عن  د الراب  ع

، فقد ألنشئت هيئة قومي ة لض مان ج ودة التعل يم واالعتم اد 2003بناء معايير عام  
لس نة  25التنفيذية  والئحته 2006لسنة    82بناء  على قرار رئيس الجمهورية رقم  

به  م بن  اء  عل  ى ق  رار رئ  يس الجمهوري  ة ف  ي  اخاص     المعلم  ين ك  ادر  ، واعتم  د ل2007
، كم   ا أص   درت وزارة التربي   ة والتعل   يم الخط   ة االس   تراتيجية للتعل   يم 22/6/2007

2007- 2012. 
وقد روعيت كل تلك االعتبارات في عملية بناء ومراجع ة وتط وير وثيق ة مع ايير 

م والتطبي ق ف ي الواق ع التعليم ي، فق د مم ا يجعله ا أكث ر قابلي ة لالس تخدا  -رياض األطف ال
اس  تخدام األلف  اظ المعب  رة والص  ياغة اإلجرائي  ة الت  ي يس  هل م  ن خ  الل  اتس  مت بالوض  وح

اإليج  از غي ر المخ ل، والبع د ع ن التطوي  ل ؛ أي والتركي ز ، تحويله ا إل ى إج راءات عملي ة
ثيقة على وجود اتساق داخلي في الو ؛ أي والتماسك ، والتفصيالت التي ال تخدم الغرض 

ع  ن  ، فض  ال  مس  توى المج  االت والمع  ايير والمؤش  رات بم  ا يض  من الش  مول وع  دم التك  رار
 اتساقها مع القرارات واللوائح والقوانين ذات الصلة.

 خصائص المعايير القومية لرياض األطفال  رابعًا: 
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 تتسم المعايير القومية لرياض األطفال بالخصائص التالية:
الجوان ب المختلف ة للعملي ة التعليمي ة والتربوي ة وتحق ق مب دأ  تشتمل عل ىفهي  شاملة:  -1

 الجودة الشاملة في رياض األطفال.
محددة وواضحة وتركز على المتطلبات األساسية للتربية ف ي مرحل ة أي  موضوعية:  -2

 رياض األطفال.
للظ   روف البيئي   ة والجغرافي   ة  ايمك   ن تطبيقه   ا عل   ى القطاع   ات المختلف   ة وفق      مرن   ة: -3
 ثقافية واالقتصادية المتباينة للطفل في مرحلة رياض األطفال.وال
 تتوافق مع المجتمع وتراعي احتياجاته وظروفه وقضاياه. مجتمعية: -4
يمك    ن تطبيقه    ا عل    ى فت    رات زمني    ة ممت    دة م    ع مراع    اة تع    ديلها  مس    تمرة ومتط    ورة: -5

 ة.للمتغيرات العلمية والتكنولوجية واالجتماعية والثقافي اوتطويرها وفق  
 يمكن مالحظتها وقياسها للحكم على جودتها.قابلة للقياس:   -6
تبن  ى المع   ايير القومي  ة لري   اض األطف  ال عل  ى أس   اس مش  اركة األط   راف  تش  اركية:  -7

 المتعددة من المجتمع، في إعدادها وتقويم نتائجها.
تستند إلى الجانب األخالق ي وتع ززه، وتتس ق م ع الق وانين وتراع ي ع ادات   :أخالقية  -8

 مع وسلوكياته.المجت
تعتبر آلية لدعم العملية التربوية لرياض األطفال وتنهض بها وتعزز ج ودة   داعمة:  -9

 مخرجاتها. 
 تخدم أهداف الوطن وقضاياه وأولوياته وأهدافه ومصلحته العليا.وطنية:  -10

مما سبق عرضه يتض ح أن وثيق ة المع ايير القومي ة لري اض األطف ال ف ي مص ر 
ائص اإليجابي   ة الت   ي تحق   ق الش   مولية والتكام   ل، وااللت   زام تض   منت مجموع   ة م   ن الخص   

ب   المواثيق الدولي   ة والقومي   ة، واالتس   اق م   ع ق   يم المجتم   ع وأخالقيات   ه، ومواكب   ة التط   ورات 
التماس  ك والوض  وح واالتس  اق، والقابلي  ة بالعلمي  ة والتقني  ة المعاص  رة، مم  ا يجعله  ا تتص  ف 
هم اس   تخدامها ف   ي تط   وير واق   ع ري   اض لالس   تخدام والتطبي   ق ف   ي الواق   ع الترب   وي، ويس   ا

األطفال، وتنمية مهارات معلمة رياض األطفال، بم ا يحق ق مع ايير الج ودة، ويس اهم ف ي 
  تأهيل مؤسسات رياض األطفال لالعتماد.    
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 القومية لرياض األطفال في إصداراتها المختلفة  معاييرالمجاالت خامًسا: 

م عل ى 2008طف ال ف ي مص ر لس نة اشتملت وثيقة المعايير القومي ة لري اض األ
 ( س   تة مج   االت رئيس   ة تش   كل منظوم   ة العملي   ة التربوي   ة ف   ي ري   اض األطف   ال وه   ي:6)

المخرجات المستهدفة(، محتوى المنهج، الروض ة الفعال ة، معلم ة الروض ة، )نواتج التعلم  
 (.2008)وزارة التربية والتعليم،  القيادة الفعالة والتوجيه التربوي، المشاركة المجتمعية

منذ صدور هذه الوثيقة أصبحت المعايير مداخل للحكم عل ى الج ودة ف ي مج ال 
من خالل جودة ما يعرفه األطفال، وما يمكنهم عمله م ن أنش طة، وج ودة   معرفي معين،

البرن   امج ال   ذي يت   يح له   م الفرص   ة لل   تعلم، وج   ودة التعل   يم والنظ   ام ال   ذي ي   دعم المعلم   ات 
ا لتق   ويم والبرن  امج، وج   ودة الممارس  ات ا لتقويمي   ة والسياس   ات، كم  ا ت   وفر المع  ايير مقياس    

   أبعاد التدريس كلها، وتحدد ما يجب أن يكون عليه التعليم والتعلم.  
الموض   وعة م   ن واش   تملت وثيق   ة المع   ايير القومي   ة لري   اض األطف   ال ف   ي مص   ر 

ل مج   الين رئيس   يين تش   ك م عل   ى2008الهيئ   ة القومي   ة لض   مان ج   ودة التعل   يم واالعتم   اد 
منظومة العملية التربوية في رياض األطفال هما: المجال األول: القدرة المؤسس ية؛ الت ي 
اشتملت عل ى خمس ة مج االت فرعي ة وه ي: رؤي ة المؤسس ة ورس التها، القي ادة والحوكم ة، 
الم    وارد البش    رية والمادي    ة للمؤسس    ة، المش    اركة المجتمعي    ة، توكي    د الج    ودة والمس    اءلة، 

عل   ى أربع   ة مج   االت فرعي   ة وه   ي:  اش   تملذي علي   ة التعليمي   ة؛ ال   والمج   ال الث   اني: الفا
، الهيئة القومية لضمان جودة التعل يم واالعتم اد المتعلم، المعلم، المنهج، المناخ التربوي )

2008.) 
مجاالت ومعايير ومؤشرات جودة  علىاشتملت هذه الوثيقة  مما سبق يتضح أن 

ا م  ع وثيق  ة ج  ودة التعل  يم التعل  يم بمرحل  ة ري  اض األطف  ال بمص  ر، وج  اءت م تطابق  ة تمام   
قبل الجامعي بخصوص المجاالت الرئيسة والمجاالت الفرعية ومعايير الجودة من حيث 
الع   دد والص    ياغة، م   ع تع    ديالت لفظي    ة مح   دودة ف    ي ص    ياغة بع   ض مع    ايير الفاعلي    ة 

 التعليمية تناسب المعلم والمتعلم والمنهج في مرحلة رياض األطفال.
يق  ة المع  ايير القومي  ة لري  اض األطف  ال ف  ي مص  ر ف  ي إص  دارها كم  ا اش  تملت وث

م عل   ى مج   الين رئيس   يين تش   كل منظوم   ة العملي   ة التربوي   ة ف   ي 2011/ 2010الثال   ث 
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ري    اض األطف    ال هم    ا: المج    ال األول: الق    درة المؤسس    ية؛ الت    ي اش    تملت عل    ى خمس    ة 
ارد البش    رية مج    االت فرعي    ة وه    ي: رؤي    ة المؤسس    ة ورس    التها، القي    ادة والحوكم    ة، الم    و 

والمادي   ة للمؤسس   ة، المش   اركة المجتمعي   ة، ض   مان الج   ودة والمس   اءلة، والمج   ال الث   اني: 
اش   تمل عل   ى أربع   ة مج   االت فرعي   ة وه   ي: الم   تعلم، المعل   م، ذي الفاعلي   ة التعليمي   ة؛ ال   

/ 2010 ،الهيئ    ة القومي    ة لض    مان ج    ودة التعل    يم واالعتم    اد الم    نهج، المن    اخ الترب    وي )
 (.م2011

لوثيق   ة بني    ت محتوياته    ا عل   ى مرون    ة المؤش    رات ف   ي ض    وء التغذي    ة ف   ي ه    ذه ا
ا للم    تعلم ون    واتج ال    تعلم، ورك    زت عل    ى مب    دأ األم    ن  ا واس    ع  الراجع    ة، وأعط    ت اهتمام     

ا ف   اعال  والس   المة، ورس   خت ق   يم ال ا داخ   ل ري   اض  عم   ل الجم   اعي، لتض   من تطبيق     ومرن    
 األطفال وخارجها. 

لري  اض األطف  ال ف  ي مص  ر ف  ي إص  دارها كم  ا اش  تملت وثيق  ة المع  ايير القومي  ة 
م عل    ى مج    الين رئيس    يين تش    كل منظوم    ة العملي    ة التربوي    ة ف    ي ري    اض 2012الثال    ث 

األطفال هما: المجال األول: القدرة المؤسسية؛ التي اشتملت على خمسة مجاالت فرعية 
 ، المش  اركةمبن  ى الروض  ة وتجهيزات  هوه  ي: رؤي  ة المؤسس  ة ورس  التها، الحوكم  ة والقي  ادة، 

ذي اش تمل المجتمعية، ض مان الج ودة والمس اءلة، والمج ال الث اني: الفاعلي ة التعليمي ة؛ ال 
الهيئ ة القومي ة ، المعل م، المن اخ الترب وي )طف ل الروض ةمجاالت فرعية وهي:    ثالثةعلى  

 (.2012، لضمان جودة التعليم واالعتماد 
ر (  وبالت      الي المع      ايي8( إل      ى )9يالح      ظ انخف      اض ع      دد المج      االت م      ن )

، حي  ث ت  م دم  ج المؤش  رات والممارس  ات الخاص  ة بمج  ال الم  وارد البش  رية ف  ي والمؤش  رات 
مج    ال القي    ادة والحوكم    ة، والم    وارد المادي    ة فق    د ت    م دمجه    ا ف    ي مج    ال مبن    ى الروض    ة 
وتجهيزات  ه، ومج  ال الم  نهج ت  م تض  مين مؤش  راته وممارس  اته ف  ي مج  ال المعل  م، ليص  بح 

م  ن  م، مبن  ى الروض  ة وتجهيزات  ه ب  دال  2012ل المج  ال الثال  ث ف  ي وثيق  ة ري  اض األطف  ا
 الموارد المادية والبشرية، ومجال المتعلم ليصبح مجال طفل الروضة.

ولم  ا ك   ان اتف  اق اإلص   دارات الس   ابقة م  ن مع   ايير ري   اض األطف  ال عل   ى مج   ال 
المعلمة؛ كمجال رئ يس، ل ذا اقتص ر البح ث الح الي عل ى  مج ال معلم ة ري اض األطف ال 
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يق   ة المع   ايير القومي   ة لري   اض األطف   ال الص   ادرة ع   ن وزارة التربي   ة كم   ا نص   ت علي   ه وث
 م.2008والتعليم لسنة 

فيم    ا يل    ي ع    رض لمج    االت ومع    ايير معلم    ة الروض    ة كم    ا وردت ف    ي وثيق    ة و 
 (.2008)وزارة التربية والتعليم،  المعايير القومية لرياض األطفال في مصر

ه  و مح   ور  -ه  ذه الوثيق   ة كم  ا ت   ؤمن  –أن يك   ون الطف  ل  اك   ان لزام    حي  ث إن  ه 
العملي  ة التربوي  ة ف  ي مرحل  ة الطفول  ة المبك  رة، فإن  ه ك  ذلك ينبغ  ي أن تك  ون معلم  ة ري  اض 

فتحقي    ق األه    داف التربوي    ة ف    ي ه    ذه ؛ األطف   ال بمثاب    ة المح    رك الرئيس    ي لتل    ك العملي   ة
ام همة ال يتأتى إال من خالل بيئة مناس بة لتفعي ل عملي ات التعل يم وال تعلم وقي مالمرحلة ال

المعلم  ة بتوجي  ه الطف  ل وإرش  اده لفه  م وإدراك المواق  ف التربوي  ة المختلف  ة والتعام  ل معه  ا. 
ك ذلك مرش دة نفس ية وأخص ائية  ه يوالمعلمة هاهن ا ليس ت ناقل ة للمعلوم ات وحس ب، ب ل 

اجتماعي     ة، تعن     ى ب     النمو الش     امل لألطف     ال بالدرج     ة األول     ى، ويقتض     ي دور المعلم     ة 
عارفه ا ومهاراته ا وخبراته ا، ك ي ترتق ي بأدائه ا، وت تمكن م ن المحوري هذا تط وير دائ م لم

 إنجاز مهامها بكفاءة وفعالية. 
وق  د أخ  ذت ه  ذه الوثيق  ة ف  ي اعتباره  ا مجم  ل التغي  رات الجدي  دة الت  ي ط  رأت عل  ى 

لخص   ها  والت   يمهن   ة المعل   م وف   رص الترق   ي ال   وظيفي والمه   ام واألدوار المطلوب   ة من   ه، 
 )الكادر الخاص للمعلمين(.  2007لسنة   155نون رقم تعديالت قانون التعليم بالقا

م ن  ا، وإذا اعتق د أح د أن كائن   ا، ومعلم ة ثاني   فمعلمة ري اض األطف ال ه ي أم أوال  
كان يستطيع أن يك ون معل م ري اض أطف ال فه و مخط ت، واعتق اده ال يس تند إل ى أس اس، 

دها ص  فات أهمه  ا: معلم  ة ري اض األطف  ال بحاج ة إل  ى أن تت  وفر عن ول يس ل  ه م ا يب  رره، 
الج  رأة واالستكش  اف، الج  رأة ف  ي المحاول  ة والتجرب  ة، الق  درة عل  ى الت  أثير عل  ى الغي  ر، أال 

 (. 82، 1990)عدنان عارف مصلح: تدع األمور تسير بشكل روتيني محض 
اتصال  على  تظل  أن  من  البد  األطفال  رياض  معلمة  أن  يتضح  سبق  مما 

إلى ثقافة نامية مستمرة بموجب خطة طويلة    مستمر بكل جديد على ميدانها، باإلضافة
واإلحاطة  النفس،  وعلم  والتربية،  اإلدارة،  في  جديدة  لمحات  بموجبها  تتناول  المدى 
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بمختلف أساليب التدريس العامة منها والخاصة، وذلك عن طريق الندوات والمحاضرات 
 رياض األطفال. والدورات والنشرات، وهذا يتم من خالل عملية التنمية المهنية لمعلمات 

لقد ظهرت مفاهيم جديدة في عملية التعليم والتعلم بالمعنى المحدد لهذه الكلمة 
، نتيجة لهذا كله فقد تراجع التعلم الذي  اكان من نتائجها تغيير دور المعلم والمتعلم مع  

أمام طرق التعلم التي تنمي قدرات   اكبير    ايعتمد على مبدأ الحفظ وحشو األذهان تراجع  
تحليل والمالحظة وقابلية التعلم وأمام الطرق الجديدة لذا يجب على المعلم مسئوليات ال

كثيرة ومهام؛ كاإلسهام في صنع القرار التربوي، وتدريب المتعلمين على الصفاء الفكري 
والنقاء الذهني، والدراسة بأساليب التربية المستمرة واالطالع على تجديد المواد األساسية  

 الع على الموضوعات التربوية الجديدة القائمة على تكامل المواد. للتعلم واالط
أن ي   ؤدي تغي   ر دور المعل   م إل   ى تغي   ر ف   ي إع   داده، وق   د طالب   ت  يالب   ديهوم   ن 

دورات تدريبي ة إقام ة معظم دول العالم بإعداد المعلم ين وت دريبهم قب ل اللح اق بالخدم ة، و 
الوق وف عل ى آخ ر م ا توص ل إلي ه تجديدية خالل فترة الخدمة كي تتيح للمعلمين فرص ة 

العل م الح ديث م  ن العل وم والمع ارف، حت  ى يتس نى له  م فرص ة اكتس اب المعرف  ة م ن م  واد 
التعل   يم األساس   ية، وي   تم ت   دريبهم عل    ى األس   اليب والتقني   ات التربوي   ة الحديث   ة المتط    ورة 

 (.16-15، 1995)محمد الموسوي:  
ري  اض األطف  ال يح  دد م  ن  وته  دف الوثيق  ة الحالي  ة إل  ى وض  ع مع  ايير لمعلم  ات 

خالله    ا األس    اس المش    ترك م    ن المعرف    ة، واألداءات، والتوجه    ات، وبالت    الي المخرج    ات 
المتوقع   ة ف   ي ض   وء م   ا تق   وم ب   ه م   ن تخط   يط وممارس   ة األنش   طة وإدارة القاع   ة والتق   ويم 

 والمهنية.
ع   دة مج   االت نس   تقي منه   ا وتتك   ون وثيق   ة مع   ايير معلم   ة ري   اض األطف   ال م   ن 

موض وع البح ث ذات الصلة بالمه ارات اإلداري ة   يير معلمة رياض األطفالمجاالت ومعا
 الحالي كما هي موضحة فيما يأتي:

 المجال األول: التخطيط
 تحديد االحتياجات التربوية لألطفال. المعيار األول:
 تصميم أنشطة التعلم المالئمة.  المعيار الثاني:
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 اقف التعلمالمجال الثاني: مجال أساليب التعليم وإدارة مو 
 المعيار األول: استخدام أساليب تعليمية تستجيب لحاجات األطفال. 

 المعيار الثاني: تشجيع األطفال على ممارسة التفكير الناقد واإلبداعي.
 المعيار الثالث: توفير مناخ يحقق العدالة في التعامل مع األطفال 

 المعيار الرابع: إدارة الوقت المخصص للتعلم. 
  لث: المعرفة بالتخصص  المجال الثا

 المعيار األول: امتالك المعرفة األساسية المرتبطة بالتخصص.

 المجال الرابع: التقويم

 المعيار األول: تطوير األداء من خالل التقييم الذاتي. 

 : ممارسة التقويم الشامل والمستمر ألداء األطفال. الثانيالمعيار 
 المجال الخامس: مهنية المعلمة

 ول: التزام أخالقيات المهنة.المعيار األ
 المعيار الثاني: االلتزام بالتنمية المهنية المستمرة.

 المجال األول: التخطيط
 المعيار األول: تحديد االحتياجات التربوية لألطفال

 المؤشرات: 

 تحدد المعلمة االحتياجات التربوية لألطفال.  •
التربوية لطفل   تستخدم أدوات متنوعة للتعرف على المتطلبات واالحتياجات  •

 الروضة.

 تصميم أنشطة التعلم المالئمة  المعيار الثاني:

 : المؤشرات 

 تضع خطة زمنية لألنشطة التعليمية في ضوء نواتج التعلم. •
 تعد البرنامج اليومي في ضوء احتياجات األطفال وميولهم. •

 توازن بين األنشطة الحرة واألنشطة الموجهة عند وضع الخطط والبرامج.  •

 لثاني: مجال أساليب التعليم وإدارة مواقف التعلمالمجال ا
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 : استخدام أساليب تعليمية تستجيب لحاجات األطفال المعيار األول
 : المؤشرات 

 تنوع أساليب التعليم والتعلم وفق حاجات األطفال. •
 توظف الوسائل المعينة في مواقف التعلم. •

 تنظم مواقف تعلم خارج قاعة النشاط. •

 ية داخل قاعة النشاط بخبرات األطفال الحياتية. تربط الخبرات التعليم •

 تشرك أولياء األمور في تنفيذ األنشطة.  •

 تنفذ أنشطة تعليمية قائمة على اللعب لتفعيل أركان التعلم. •

 : تشجيع األطفال على ممارسة التفكير الناقد واإلبداعيالمعيار الثاني

 : المؤشرات 

 لدى األطفال. تنظم مواقف لتنمية التفكير الناقد واإلبداعي •
 فرص لألطفال للتعبير عن آرائهم. إلتاحةتستثمر المواقف الطارئة  •

 : توفير مناخ يحقق العدالة في التعامل مع األطفال المعيار الثالث 

 المؤشرات: 

 تشرك جميع األطفال في األنشطة المختلفة.  •
 من الطمأنينة والمتعة في بيئة التعلم.  اتوفر جو   •

 ل العاديين وذوي االحتياجات الخاصة. تراعي الفروق بين األطفا •

 تتيح للطفل ممارسة حقوقه وأداء واجباته. •

 تتعامل باحترام مع جميع األطفال دون تمييز.  •

 تستمع باهتمام آلراء األطفال واستفساراتهم وشكواهم.  •

 : إدارة الوقت المخصص للتعلم المعيار الرابع

 المؤشرات: 

ينية المرتبطة باالنتقال بين  تدرب األطفال على األفعال اليومية الروت •
 األنشطة. 

 توزع الوقت بناء  على قدرات األطفال ونواتج التعلم. •

 تعيد تنظيم الوقت في ضوء الظروف والمواقف غير المتوقعة. •
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  المجال الثالث: المعرفة بالتخصص  
 امتالك المعرفة األساسية المرتبطة بالتخصص  المعيار األول:

 المؤشرات: 

 ئق المرتبطة بالتربية في مرحلة الطفولة المبكرة. تتعرف على الوثا •
 تتعرف على طرق التقييم وأدواته. •

 تلم بالمفاهيم األساسية المرتبطة بنواتج التعلم. •

 تتعرف على خصائص واحتياجات الطفل في مرحلة رياض األطفال.  •

 المجال الرابع: التقويم
 تطوير األداء من خالل التقييم الذاتي  المعيار األول:

 مؤشرات: ال

 تستخدم أدوات التقييم المناسبة لتقويم أدائها.  •
 لنتائج التقويم.  اتحسن وتطور من أدائها وفق   •

 ممارسة التقويم الشامل والمستمر ألداء األطفال  المعيار الثاني:

 المؤشرات: 

 تستخدم أدوات متنوعة لقياس أداء األطفال ومتابعة نموهم. •
 تفسر نتائج تقويم أداء الطفل. •

 شطة إثرائية وبديلة في ضوء نتائج التقويم.تعد أن •

 تستخدم أساليب التعزيز لتحسين أداء األطفال.  •

 المجال الخامس: مهنية المعلمة
 التزام أخالقيات المهنة المعيار األول:

 المؤشرات: 
 تتعامل مع اآلخرين في ضوء ميثاق أخالقيات المهنة.  •
 تلتزم بنظام العمل وتوزيع األدوار داخل الروضة.  •

 ة دام: االلتزام بالتنمية المهنية المستلمعيار الثانيا
 المؤشرات: 

 تطلع على المستحدثات العلمية في مجال التخصص.  •
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 تستخدم مصادر المعرفة المختلفة الكتساب خبرات جديدة. •

 . اتشارك في أنشطة متعددة لرفع قدراتها مهني   •

يتض  مصر  في  األطفال  لرياض  القومية  للمعايير  السابق  العرض  أن:  من  ح 
الطفل،  أداء  لتحسين  األساسي  المحرك  بمثابة  تعد  األطفال  رياض  معلمة  أداء  جودة 

التعليم، فإن جودة أداء معلمة رياض األطفال تطوير  وعامل مهم في تطبيق الجودة، و 
وبالتالي يتحسن أداء مؤسسة رياض األطفال بصفة    محرك أساسي لتحسين أداء الطفل،

مطلوبة فيها في ظل توافر مجموعة من المتطلبات لتحقيق  عامة، وهنا تتحقق الجودة ال
 مجاالت ومعايير ومؤشرات الجودة. 

ولكن   األطفال،  رياض  معلمة  أداء  لتحسين  حقيقي ا  منطلق ا  الجودة  تعد  كما 
واإلعداد الجيد لها، ولكي يتهيأ لرياض يتطلب تطبيق الجودة واالستفادة منها: التخطيط  

التعليمي   ونظامها  من  األطفال  التأكد  ينبغي  معه؛  والتوافق  المستقبل  استشراف 
،  2013)جمهورية مصر العربية،    المحددة في  المتطلبات الالزمة لجودة أداء المعلمة

امتالكها ؛ حيث إن ( توفير الكفايات المهنية لها التي تمكنها من األداء المتميز56-72
بوية والتعليمية برياض األطفال، التر لمثل هذه الكفايات تجعلها قادرة على نجاح العملية  

في   ال  فض متميزة  معلمة  تجعلها  التي  التدريسية  المهارات  من  مجموعة  امتالكها  عن 
 .تطلب تحديث طرق إعداد معلمة رياض األطفال بما يتناسب مع الجودة ياألداء، كما 

معلمات   إلعداد  العالمية  للمعايير  وفق ا  األطفال  رياض  معلمة  إعداد  فينبغي 
لشروط رياض   وفق ا  يكون  أن  ينبغي  األطفال  رياض  معلمة  اختيار  ان  كما  األطفال، 

معينة أهمها: حصولها على مؤهل عال تربوي، أو التحاقها بكليات الطفولة المبكرة، أو 
 .حصولها على ماجستير أو دكتوراه في مجال الطفولة، باإلضافة إلى سنوات الخبرة لها

معلم لدى  الفرص  إتاحة  يتطلب:  والتنمية كما  الذاتي  للنمو  األطفال  رياض  ة 
باستمرار،  لها  المهنية  التنمية  برامج  تحديث  على  والحرص  باستمرار،  لها  المستدامة 

وتزويدها بمصادر والتدريب المستمر لها أثناء الخدمة، والحفاظ على أخالقيات المهنة،  
المحاسب  مبدأ  غرس  وضرورة  لها،  ومحددة  واضحة  معايير  وجود  الذاتية،  المعرفة،  ة 
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والدراسات  البحوث  متابعة  على  والحرص  الخبرة،  ونقل  التواصل  مبدأ  على  والتأكيد 
 التربوية المرتبطة بمجال الطفولة باستمرار. 

لديها  األطفال  رياض  معلمة  تكون  أن  كذلك:  المتطلبات  من    ومن  عديد 
السيما ك  -المهارات_  منها،  والمتميز  اإلدارية  الجيد  التخطيط  على  خالل القدرة  من 

درايتها باالحتياجات التربوية للطفل، تخطيط برامج وأنشطة تتالءم معه ومع خصائص 
و نموه واإلبداعي،  ،  الناقد  التفكير  على  األطفال  تعليمية تشجع  أساليب ا  المعلمة  استخدام 

المرتبطة   األساسية  المعرفة  وامتالك  الصفية،  البيئة  إدارة  على  القدرة  لديها  يكون  وأن 
المستمر لها، وممارسة   وأن يكون لديها القدرة على التقويم الذاتي والتطوير  بالتخصص،

 التقويم الشامل ألداء األطفال.
رياض  في  الجودة  معايير  تطبيق  أن  يتضح  الذكر  السالفة  المتطلبات  من 

 األطفال   األطفال يساعد على تنمية المهارات وبخاصة المهارات اإلدارية لمعلمة رياض 
لحالي، مما يعمل على تطوير العمل في مؤسسات رياض األطفال في موضوع البحث ا

والمستقبلية،  مصر،   الحالية  حياتهم  في  لهم  الالزمة  المهارات  األطفال  لذا  وإكساب 
ضوء  في  األطفال  رياض  لمعلمة  الالزمة  اإلدارية  المهارات  الثاني  المحور  يتناول 

    المعايير القومية:
الالزمة لمعلمة رياض األطفال في ضوء  دارية  اإلالمهارات  المحور الثاني:  

   :المعايير القومية 

لمنظومة   األهم  والمنتج  األسمى  والغاية  األساسي  المحور  هو  اإلنسان  بناء 
التعليم في أي مجتمع؛ لذا كان من الضروري أن تنطلق جميع الممارسات التربوية في 

المتعلمين ومتطلبا لهم في مرحلة رياض األطفال من معرفة بطبيعة  المتوازن  النمو  ت 
الجوانب  يتطلب شتى  بما  األطفال  رياض  معلمة  به  تقوم  الذي  الدور  ألهمية  ونظر ا   ،

لديها،   المهارات  المحور  توافر  هذا  رياض اإلدارية  المهارات  يتناول  لمعلمات  الالزمة 
 كما يلي: األطفال في مصر في ضوء المعايير القومية 

 :ة إدارة الصفمهار: أواًل 
يختلف مستوى تطبيقها من  من المهارات اإلدارية التي  دارة الصف مهارة  تعد إ

أخرى معلمة   معلمة  إلى  األطفال  ويتعلق رياض  الشخصية،  وسماتها  قدراتها  بحسب   ،
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قاعة   داخل  والهدوء  النظام  توفير  مثل:  متعددة  فرعية  مهارات  الصف  إدارة  بمهارة 
أن واقع  من  حسنة  معاملة  األطفال  معاملة  وعليهم  النشاط،  حقوق  ولهم  آدميين  هم 

 واجبات، وبالتالي ينتج التآلف واالحترام بين المعلمة وأطفالها. 
ي والمالحظة أثناء النشاط، الثقة بالنفس  كما تشمل: السماح لألطفال بإبداء الرأ

بأنها قادرة على ضبط سلوك األطفال، تجنب المناقشة مع طفل أو أكثر وإهمال بقية  
آراء   جمع  التصرف األطفال،  النتائج،  إليه  وصلت  ما  تلخيص  ثم  وتنظيمها  األطفال 

    بحكمة عندما تنشأ مشكلة داخل القاعة بين األطفال.
إدارة الصفو  بمهارة  المصممة وفق    مجموعة من اإلجراءات   يقصد  التنظيمية 

مبادئ وقواعد تضمن تحقيق بيئة تعليمية فعالة من خالل األنشطة التي يقوم بها المعلم 
صف، وتشمل ممارسات: الضبط الصفي والتوجيه، وممارسات التحفيز والعقاب، في ال

 .(20، 2002)ماجد الخطابية، آخرون:  واألفكار وممارسات تقبل المشاعر
األطفال  فمعلمة   دورهارياض  يقتصر  والتوجيهات   ال  المعلومات  إلقاء  على 

وإيص الفناء  أو  الصف  غرفة  بأرجاء  من تحركها  بل البد  للجميع  لألطفال،  صوتها  ال 
إدارة الصف على تنوع المثيرات؛ التي يقصد مهارة  والتواصل البصري معهم، وتشتمل  

أثناء   األطفال  انتباه  على  االستحواذ  بهدف  المعلمة  بها  تقوم  التي  األفعال  جميع  بها 
وتشتمل   التوجيهات،  وإعطاء  العرض  أساليب  في  التغيير  طريق  عن  وذلك  األنشطة، 

الص إدارة  التربوية  ف  مهارة  العملية  في  مهم  وهو  األطفال،  دوافع  استثارة  على  كذلك 
والتعليمية؛ حيث يتيح الفرصة إلبداع الطفل واندماج المعلمة في األنشطة مع األطفال، 

التنافس في  والرغبة  العلم  حب  على  األطفال  يشجع  جعفر:    مما  -8،  2004)حسن 
14) . 

م؛ من حيث: التأكد من أن مساحة  وتتطلب مهارة إدارة الصف: تنظيم بيئة التعل 
قاعات األنشطة تكفي لعدد األطفال، وتمكنهم من ممارسة األنشطة بطالقة ويسر، وأن 
تراعي الفراغ الشخصي لكل طفل ومناسبته للنشاط المحدد لكل فترة، تهتم بنظافة مكان  

الالز  اللعب  أدوات  تجهز  اللعب،  بمكان  واألدوات  األجهزة  ترتب  وسالمته،  مة اللعب 
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تراعي   له،  المخصصة  الفترة  في  النشاط  بداية  قبل  اللعب  لمكان  وتحضرها  للنشاط 
 مالئمة مكان اللعب ووقته لظروف الطقس.

تسعى قدر اإلمكان للحد من الضوضاء داخل فناء اللعب وخارجه، تعدل من  
توفير  على  تحرص  ووضوح،  بسهولة  وتراهم  األطفال  يراها  بحيث  وقوفها؛  مكان 

أول عند  إسعافات  كافيين  وتهوية  إضاءة  وجود  من  تتأكد  اللعب،  مكان  من  بالقرب  ية 
ممارسة النشاط داخل الصاالت المغلقة، تراجع المعلمة غياب األطفال وتتأكد من تواجد 

 جميع األطفال الحاضرين بالقاعة. 
بممارسة  له  تسمح  الصحية  الطفل  حالة  أن  من  المعلمة  تأكد  تتطلب:  كما 

ال في  الحركي  له،  النشاط  المخصصة  عن  فترة  تعوقه  ال  الطفل  مالبس  أن  من  تتأكد 
بداية   قبل  األطفال  مع  العمل  أسلوب  على  المعلمة  تتفق  الحركي،  النشاط  ممارسة 

منهم أن يتعلموه وما المطلوب منهم، ال تفرض على   النشاط، تحدد لألطفال ماذا يتوقع
بال تتسم  عليها،  متفق  غير  جديدة  وتعليمات  قواعد  معاماألطفال  في  األطفال لثبات  ة 

معاملتهم في  التذبذب  في   ،وتتجنب  تلتزم  للطفل،  أعلى  ومثل  قدوة  باعتبارها  تتصرف 
 سلوكياتها الشخصية بما تم فرضه من قواعد على سلوك األطفال. 

وأن تتصرف بشكل هادئ دون عصبية أو انفعال، تشغل جميع األطفال على  
طويلة دون جدوى، تتصرف بحزم عند  مدى وقت النشاط، وتتجنب ترك فترات توقف  

اللزوم، تشجع اللعب الذي يختاره األطفال ويكون بمبادأة منها، تتجنب إعطاء األطفال 
 تعليمات باستمرار إلتاحة فرص االبتكار لدى األطفال.

جميع   على  انتباهها  توزع  النشاط،  بداية  في  األطفال  انتباه  على  تستحوذ  وأن 
إلى ما يقوله األطفال بانتباه دون تأفف، تنتقل من مكان    األطفال أثناء النشاط، تصغي

إلى آخر في قاعة الصف من وقت آلخر حسب الحاجة، تحافظ على بشاشة وجهها 
األطفال  تخاطب  األطفال،  بكافة  اهتمام ا  تبدي  الصف،  داخل  التعليمية  المواقف  أثناء 

األطفا تستوعب  الصفي،  والتعلم  التعليم  عملية  أثناء  بقدر بأسمائهم  يتمتعون  الذين  ل 
تكون عالقات إنسانية مبنية على المودة والمحبة، تستخدم  كبير من النشاط والحركة، 

 وسائل تعزيز إيجابية مختلفة )لفظية، إشارات، إيماءات(.
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للمج   ال ول والث   اني ف   ي المعي   ار األ ت ج   اءص   ف ونظ   ر ا ألهمي   ة مه   ارة إدارة ال   
ف  ي المعي  ار األول والث  اني والثال  ث  ت ج  اءالتخط  يط، كم  ا : مج  ال تح  ت مس  مى ولاأل

م  ن مج  االت معلم  ة  التعل  يم وإدارة مواق  ف ال  تعلمللمج  ال الث  اني تح  ت مس  مى: أس  اليب 
متض  منة عدي  د م  ن ف  ي وثيق  ة المع  ايير القومي  ة لري  اض األطف  ال ف  ي مص  ر، الروض  ة 

ألدوار تحدد قواعد للعمل داخل القاعة، توزع امعلمة رياض المهارات الفرعية منها: أن  
داخ   ل أرك   ان القاع   ة، تس   تخدم القص   ة لتع   ديل بع   ض س   لوكيات الطف   ل المش   كل، تن   وع 
أس   اليب التعزي   ز داخ   ل القاع   ة، تتجن   ب إعط   اء الطف   ل تعليم   ات مح   ددة، تراع   ي الف   راغ 
المح  دد لك  ل طف  ل لممارس  ة النش  اط، تحض  ر أدوات اللع  ب لمكانه  ا قب  ل بداي  ة النش  اط 

ل    ة لجمي    ع األطف    ال، تص    غي إل    ى م    ا يقول    ه بال    درس، تعط    ي اإلرش    ادات بص    ورة عاد 
األطف   ال بانتب   اه دون ت   أفف، تس   توعب األطف   ال ال   ذين يتمتع   ون بق   در كبي   ر م   ن ف   رط 

 النشاط، تحث األطفال على نظافة القاعة.
 ثانيًا: مهارة إدارة الوقت:

الوقت   إدارة  رياض  مهارة  ومعلمة  عامة  بصفة  للمعلم  األساسية  المهارات  من 
ستفيد منه في تشغله، حتى  تفي الوقت الذي  لمعلمة أن تتحكم  يمكن لاألطفال خاصة، و 

 إنجاز األهداف المطلوب تحقيقها. 
الوقت،  في  تؤدي  التي  واألعمال  األنشطة  إدارة  الوقت:  بإدارة  يقصد  حيث 
إلى  تؤدي  وبطريقة  المتوفرة  واإلمكانيات  ولإلمكانات  للوقت  األمثل  االستخدام  وتعني 

وت مهمة،  أهداف  الزمن تحقيق  في  الوقت  قضاء  كيفية  معرفة  الوقت  إدارة  تضمن 
الحاضر وتحليلها، والتخطيط، لالستفادة منه بشكل فعال في المستقبل )محمد حسنين  

 (. 171، 2000العجمي، 
معظم  وتمتلك  والمتجددة،  المتاحة  الموارد  من  الوقت  مورد  أن  منطلق  ومن 

ه وحسن استخدامه، سواء على مستوى  المؤسسات قسط ا وافر ا منه، فإنه إذا تم استثمار 
المؤسسة ككل، أم مستوى كل من العاملين فيها؛ فإنه يمكن تعظيم العائد من إنفاق هذا 
فعالية   زيادة  في  يسهم  وبما  خالله،  تتم  التي  الممارسات  فعالية  من  يزيد  بما  الوقت 

 (. 194-147،  2003المؤسسة ذاتها )سوزان محمد المهدي، 
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إذ يؤثر في الطريقة    -إن لم يكن أهمها   -ن موارد اإلنسانفالوقت مورد مهم م
بعض  عرفه  وقد  لإلنسان،  الحقيقي  المال  هو رأس  األخرى،  الموارد  بها  تستخدم  التي 

 .(187، 2006الباحثين بأنه المادة التي صنعت منها الحياة )أحمد إبراهيم أحمد، 
؛ فهن جميع ا  طفالوالمشكلة ليست في مقدار الوقت المتوافر لمعلمات رياض األ

متساويات من هذه الناحية، ولكن في إدارة وتوظيف الوقت المتوافر لكل معلمة، وهل 
تستخدمه بشكل فعال ومفيد، أم تهدره وتضيعه في أمور قليلة الفائدة، ومن هنا تتجلى 

 أهمية األخذ باألسلوب العلمي في التعامل مع الوقت واستخدامه؛ أي إدارته بشكل جيد.
أ محمد،  وقد  الرسول  عبد  )فتحي  التربوية  الكتابات  إحدى  ،  2008وضحت 

ا شخصي ا  316 ( أن عملية إدارة الوقت ليست بالعملية السهلة؛ حيث إنها تتطلب جهد 
ومسؤولية ذاتية، وإصرار وعزيمة، وتحدي، حتى يمكن أن تؤتي ثمارها، كما أنها عملية  

وهذا األمر ،  مها، إذا ما أراد ذلكتتطلب توافر مهارات خاصة، يمكن ألي فرد أن يتعل
 الوقت.  في حاجة ملحة المتالك مهارات إدارةرياض األطفال يوضح أن معلمات 

حيث إن إدارة الوقت هي مهارات سلوكية تعني قدرة معلمات رياض األطفال  
على تعديل سلوكياتهن، وتغيير بعض العادات السلبية التي يمارسنها في حياتهن وفي 

التر  والتغلب المواقف  األمثل،  االستغالل  واستغالله  وقتهن  لتدبير  الروضة،  داخل  بوية 
 على بعض ضغوط الحياة. 

هي   األطفال  رياض  معلمات  بواسطة  الوقت  إدارة  مهارة  أن  يتضح  سبق  مما 
وتعني   الروضة،  داخل  التربوية  الفترات  في  تؤدى  التي  واألعمال  األنشطة  إدارة 

ولإلمكانات  للوقت  المثل  تحقيق    االستخدام  إلى  تؤدي  بطريقة  المتوفرة،  واإلمكانيات 
قضاء كيفية  معرفة  الوقت  إدارة  مهارة  وتتضمن  مهمة،  الزمن    أهداف  في  الوقت 

منه بشكل فعال   ةالمخصص للحصة أو للفترات التربوية وتحليلها، والتخطيط لالستفاد 
 في المستقبل. 

توظي ف غي ر مالئ م وتعد سرقة الوقت لدى معلمات ري اض األطف ال م ا ه ي إال    
لوق  ت معلم  ة ري  اض األطف  ال؛ فالمعلم  ة تض  يع وقته  ا عن  دما تنف  ق عل  ى النش  اط األق  ل 
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ا ك  ان بإمكانه  ا أن تنفق  ه عل  ى نش  اط أكث  ر أهمي  ة، وه  ذه األهمي  ة تق  اس ف  ي  أهمي  ة وقت   
 ضوء أنشطة المعلمة تجاه أهدافها.

الفريد من    ومع أهمية الوقت ال يوجد الحرص الالزم والكافي على هذا المورد 
إلى  النظر  جوهرية في  اختالفات  توجد  كما  الوجود،  شيء في  لكل  والضروري  نوعه، 

 مفهوم الوقت وقيمته وأهميته بين مجتمع وآخر وبين األفراد في المجتمع الواحد.
: ونظ  ر ا ألهمي  ة مه  ارة إدارة الوق  ت ج  اء ف  ي المعي  ار الراب  ع للمج  ال الث  اني تح  ت مس  مى

ف   ي وثيق   ة م   ن مج   االت معلم   ة الروض   ة  إدارة مواق   ف ال   تعلممج   ال أس   اليب التعل   يم و 
المع   ايير القومي   ة لري   اض األطف   ال ف   ي مص   ر، وم   ن أه   م مه   ارات إدارة الوق   ت لمعلم   ة 
ري   اض األطف   ال أنه   ا: تعي   د تنظ   يم الوق   ت ف   ي ض   وء المواق   ف غي   ر المتوقع   ة، ت   درب 

قائمة باألعمال اليومية األطفال على األفعال اليومية الروتينية وفق ا للوقت المحدد، تعد 
المطلوب إنجازها، تترك وقت ا للراحة لألطفال، تحبذ المناقشة مع األطفال بكثرة، تحتفظ 
بخط   ة زمني   ة إلنج   از أه   داف البرن   امج الترب   وي ف   ي الروض   ة، تب   دأ مهامه   ا ف   ي الوق   ت 
المح  دد له  ا، تنه  ي مه  ام عمله  ا ف  ي الوق  ت المح  دد إلنهائه  ا في  ه، تراج  ع األعم  ال الت  ي 

   جب االنتهاء منها في وقت أقل، تقدر الوقت الذي تحتاج إليه في كل عمل.ي
 ثالثًا: مهارة إدارة االتصال والتواصل: 

يعد االتصال أحد المهمات األساسية للعاملين في المجال التربوي، وهو عملية  
ضرورية ومهمة لكل عمليات التواصل والفهم اإلنساني، التي يتوجب على العاملين في 

مؤسسة التربوية القيام بها، بهدف الوصول إلى األهداف المنشودة للمؤسسة التربوية،  ال
بين   المشاركة  على  حدوثها  في  كبير ا  ا  اعتماد  وتعتمد  تقوم  اجتماعية  عملية  واالتصال 

 (761-727،  2010)حنان محمد فوزي الصادق: أطرافها
ا الفرد للتعامل مع مهارة االتصال والتواصل هي األساليب والطرق التي يسلكهف

اآلخرين، وتتناول عمليتين أساسيتين هما: االستقبال واإلرسال، ويرتبط االستقبال بالقدرة 
كالسمع   الحسية؛  القنوات  طريق  عن  الفرد  عليها  يعمل  التي  المعلومات  فهم  على 

وال والشم  يدور توالبصر  عما  التعبير  على  بالقدرة  فيرتبط  اإلرسال  أما  واللمس،  ذوق، 
اإلنسان من أحاسيس ومشاعر وانفعاالت واستجابات، وذلك باستخدام الكلمات أو   داخل
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الجمل أو العبارات المالئمة والواضحة أو بالتعبير الحركي أو الوجهي المناسب لطبيعة 
 هذه االنفعاالت أو االستجابات.

مهارة االتصال والتواصل في مجال رياض األطفال هي العملية التي تقوم فيها  
ة رياض األطفال بنقل مالحظاتها العلمية لألطفال إما شفوية أو في شكل رسوم أو معلم

 (.26-1،  1999)سمية عبد الحميد أحمد:  صور ونماذج وغيرها من وسائل االتصال
وتشتمل مهارة االتصال والتواصل على مجموعة من المهارات الفرعية المحددة 

الناشف:    في به122،  1995)هدى  محمود  )رفعت   )(،  123،  1996جات:  (، 

Nancy G.Nagel: 1996,143)   ،(Harlen wynne: 1991,163)     القدرة على تسمية
التشابه   إدراك  على  القدرة  وتفسيرها،  اآلخرين  مشاعر  تمييز  على  القدرة  األشياء، 
فهم  على  القدرة  الصور،  باستخدام  قصة  سرد  على  القدرة  األشياء،  بين  واالختالف 

 .ا، القدرة على رسم ونقل صور تعبر عن األشياء المختلفةمضمون الصور وتفسيره 
ا من  ولتنمية هذه المهارات يتطلب األمر عديد من األنشطة المخطط لها جيد 
حسب  وذلك  ممارستها،  على  للتدريب  األطفال  أمام  الفرصة  وإتاحة  المعلمة،  جانب 

 ك المواقف. طبيعة الموقف التعليمي، واختيار أنسب أنواع األنشطة المالئمة لتل
إضافة إلى: أن تستخدم المعلمة نماذج كالمية جيدة مع األطفال، تجيب عن  
لجميع   كالمها  توجه  وأفكارهم،  األطفال مشاعرهم  تشارك  واستفساراتهم،  األطفال  أسئلة 
صوتية   تناغيم  تستخدم  بأسمائهم،  األطفال  تنادي  ألعابهم،  األطفال  تشارك  األطفال، 

متفاوتة، وبدرجات  للطفل،   متنوعة  المعروفة  الكلمات  بجانب  جديدة  كلمات  تستخدم 
البنات   على  البنين  تمييز  تتجنب  والبنات،  البنين  بين  المفاضلة  العك تتجنب  ، سأو 

بالنواحي االنفعالية المصاحبة لألداء الحركي من   تتجنب محاباة طفل عن غيره، تهتم 
الثناء ا تثني على الطفل أو أو المديح عندم  إشادة أو مديح أو تشجيع، توضح سبب 

تمدحه، تتجنب توبيخ الطفل أو تخويفه أو استخدام العقاب البدني أو حرمان الطفل من  
 النشاط، باعتبارها أساليب لمعاقبة الطفل. 

األطفالو  معلمة رياض  نجاح عالقة  وزميالت،   يعد  أطفال، زمالء  باآلخرين: 
الممارسات المهنية الفعالة ل   -رؤساء، أولياء أمور ) محمد متولي   معلمة الروضةأحد 
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على    (363-327،  2009قنديل:   المعلمة  قدرة  تطوير  أهمية  إلى  يشير  الذي  األمر 
 .التفاعل االجتماعي مع اآلخرين واكتسابها مهارات االتصال

هو مجتمع إنساني يقوم على التفاعل االجتماعي بين أعضائه   فمجتمع الروضة
مور وقبلهم أطفال الروضة، ويفرض هذا الواقع من معلمين وإداريين وموجهين وأولياء أ

إيجابية   على عالقات  والمحافظة  جميع ا،  معهم  والتعاون  التعامل  الروضة  معلمة  على 
 من خالل اتصال فعال. 

المشاركة   واعتبار  مصر،  في  األطفال  رياض  في  التعليم  معايير  ظل  وفي 
الم هذه  في  المهمة  المعايير  أحد  تفعيلها  وضرورة  التربية    ؤسسات المجتمعية  )وزارة 

األمر الذي يلزم معه تنمية قدرة معلمة الروضة على االتصال   (73،  2008والتعليم:  
 مع اآلخرين، وإكسابها بعض المهارات التي تساعد على تحقيق هذا االتصال. 

التوجيه السليم لألطفال يتطلب أن يكون الكبار قادرين على التفاهم مع الطفل  
الل التواصل  طريق  اللفظيعن  وغير  الرسائل فظي  إلرسال  أخرى  وسائط  هي  التي  ؛ 

وأنوع  والمكان  والصوت  الجسم  ومنها  في  التواصلية  تتحدد  اللفظي  غير  : االتصال 
والحواس  والصمت  الصوت  وتلوين  والعين  الوجه  وتعبير  الجسم  بحركات  اإلشارة 

قل مشاعر الحب ، لناألخرى، وداللة األشياء المصنوعة كالمعادن والجماليات كاأللوان
إلى أن التوجيه الصحيح يتأثر  والقبول والدعم واالهتمام، وتشير إحدى الكتابات التربوية  

 ( 61-53ه ،، 1403) ماريان ماريون:    :بمتغيرات عديدة من أهمها
االتصال،   -1 وسائل  من  مهمة  وسيلة  اللمس  إن  حيث  واللمس:  الجسماني  القرب 

محبوب عن طريق حمله ولمسه برفق، كما أن اللمس فالطفل المولود حديث ا يتعلم أنه  
بالدعم واالهتمام، كذلك فإن االنحناء  الشعور  العمر الالحقة  الطفل في مراحل  يعطي 
ا لوجه يتيح اتصاال  أكثر  إلى األسفل أو الجلوس بوضع يسمح بالتحدث إلى الطفل وجه 

 .فعالية
فإن االتصال ،  ع مسافة كبيرةالوضع الجسماني: عندما يفصل بين المتكلم والمستم  -2

 .يكون صعب ا بسبب صعوبة السمع
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األلفاظ واألصوات المستخدمة: يعبر الراشدون عن مشاعر الغضب أو السعادة من    -3
بنفس   األصوات  هذه  عنها  تعبر  التي  للمشاعر  األطفال  ويستجيب  أصواتهم،  خالل 

نى المقصود من الكبار قد  المقدار الذي يستجيبون فيه للكلمات التي تقال، كما أن المع
الصوت  نغمة  أن  بسبب  أثره  الخشن    يضيع  فالصوت  المعنى،  مضمون  مع  تتفق  ال 

العالي الذي يستخدم لغرض الحدود والضوابط يؤدي إلى إثارة انفعاالت الخوف والقلق 
ا فإنه   لدى األطفال، وبالمقابل فإن هذه الحدود إذا أعطيت للطفل بصوت منخفض جد 

 أو يحفظها.لن يتقيد بها 
يستمع  -4 أن  يستدعي  الصحيح  التوجيه  أسلوب  اليقظ:  لما   االستماع  بانتباه  الكبار 

وجهة نظر الطفل، ومحاولة فهم مشاعره  احترام  يقوله األطفال، واالستماع اليقظ يتطلب  
األسئلة   توجيه  طريق  عن  وكذلك  للتأكد،  الطفل  يقوله  ما  إعادة  طريق  عن  وأفكاره 

 المفتوحة. 
الكلمات    الكلمات   -5 تكون  أن  والواضحة:  الطفل  المحدودة  مع  للتفاهم  المستخدمة 

عن   مباشرة  بطريقة  ومعبرة  والعموميات،  الغموض  عن  وبعيدة  وواضحة،  محددة 
   المعنى المقصود. 

سلوك  و  كل  الحالي:  البحث  في  والتواصل  االتصال  بمهارة  عليه  يقصد  تعتمد 
ة عامة وأطفالها بصفة خاصة، كمهارة  معلمة رياض األطفال للتفاعل مع اآلخرين بصف 

من   منها  بكل  يرتبط  وما  الكتابة،  ومهارة  القراءة،  ومهارة  التحدث،  ومهارة  االستماع، 
إمكانية القدرة على التعبير المالئم والمناسب سواء كان باستخدام الكلمات أو الجمل أو 

 التعابير الوجدانية االنفعالية التي تبدو على األطفال.
األول والث    اني ف    ي المعي    ار  ت ج    اءاالتص    ال والتواص    ل ا ألهمي    ة مه    ارة ونظ    ر     

م   ن  : مج  ال أس  اليب التعل   يم وإدارة مواق  ف ال  تعلمللمج  ال الث  اني تح   ت مس  مىوالثال  ث 
ف ي وثيق ة المع ايير القومي ة لري اض األطف ال ف ي مص ر، وم ن مجاالت معلم ة الروض ة  

تش رك أولي اء األم ور ف ي أنه ا:  لمعلمة ري اض األطف الاالتصال والتواصل  أهم مهارات  
تحدي   د احتياج   ات األطف   ال، تش   ارك ف   ي األنش   طة المختص   ة باإلرش   اد الترب   وي ألولي   اء 
األم  ور، تش  ارك ف  ي األعم  ال التطوعي  ة الت  ي تق  دمها الروض  ة لخدم  ة المجتم  ع، تش  ارك 
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األطف   ال ألع   ابهم، تن   ادي األطف   ال بأس   مائهم، توج   ه الطف   ل بينه   ا وبين   ه، ت   دمج الطف   ل 
ا عن    د التعام    ل م    ع األطف    ال، تحض    ر الخ ج    ول م    ع زمالئ    ه ف    ي اللع    ب، تبتس    م دائم     

االجتماعات التي تعقدها مديرة الروضة بش كل من تظم، تتب ادل اآلراء م ع زميالته ا فيم ا 
 يخص العمل.

 رابعًا: مهارة التخطيط للتدريس وإدارة مواقف التعلم: 

التعلم  مواقف  وإدارة  للتدريس  التخطيط  بمهارة  من    يقصد  مجموعة  هي 
رياض  معلمة  بها  تقوم  التي  الضرورية  والمهمات  واألداءات  كي   السلوكيات  األطفال 

تنفيذ   تنفيذ األنشطة بنجاح، وتمثلها مهارة  كأحد أهم  برنامج الروضة  تكون قادرة على 
 التدريس.التخطيط مهارات 

التي   التدريسية  السلوكيات  مجموعة  بها  يقصد  المعلمت كما  نشا  ةظهرها  ا طهفي 
التربوية المرجوة، ويظهر هذا   التعليمي، داخل قاعة النشاط وخارجها لتحقيق األهداف 

 األداء السلوكي؛ السرعة والدقة المناسبة للموقف التعليمي.
مهارات إعداد الخطة اليومية للدرس، مهارات    ومن المهارات األساسية في التدريس:

مهارا والتفسير،  الشرح  مهارات  للدرس،  استخدام التهيئة  مهارات  األسئلة،  طرح  ت 
 ، مهارات التقويم. الوسائل التعليمية، مهارات إدارة الفصل

حيث إن هذه المهارات تتكامل فيما بينها وال يمكن االستغناء عن البعض منها أو 
 فصلها عن بعضها البعض.

التي   االستراتيجية،  هذه  تنفيذ  مرحلة  تأتي  الدرس  استراتيجية  ووضع  تخطيط  وبعد 
في  هي تتحدد  المهارات  وهذه  الضرورية،  المهارات  لبعض  جعفر:   بحاجة  )حسن 

2004 ،8-14) : 
التهيئة واإلثارة: ذلك أن المعلمة مطالبة باختيار األسلوب الذي تستثير به انتباه   -أ

 األطفال، حيث إن الدافعية هي إحدى شروط التعلم. 

،  ة أن الطفل يتعلم أكثراستخدام الوسائل التعليمية: فقد أثبتت الدراسات التربوي   -ب 
 ويصبح أكثر إيجابية إذا استخدمت الوسائل التي تثير لديهم أكثر من حاسة. 
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مثل:   -ج لفظي  تعزيز  إما:  وهو  األطفال،  رياض  مرحلة  في  مهم  وهو  التعزيز: 
استخدام كلمات: أحسنت، وممتاز، وجزاك هللا خير ا، وغير لفظي: باستخدام تعابير  

، وسواء كان التعزيز لفظي ا أو غير لفظي فإن الطفل في  الوجه والجسم عن الرضا
 الروضة يحب التعزيز الفوري بعد أن يشارك في األنشطة.

التعلم جاءت في المعيار   ونظر ا ألهمية مهارة التخطيط للتدريس وإدارة مواقف 
التخطيط، والمعيار األول والثاني والثالث :  األول والثاني للمجال األول تحت مسمى

من مجاالت معلمة   أساليب التعليم وإدارة مواقف التعلمجال الثاني تحت مسمى:  للم
مصر،  الروضة   في  األطفال  لرياض  القومية  المعايير  وثيقة  تحديد في  ويمكن 

 مهارات التخطيط للتدريس وإدارة مواقف التعلم في الروضة في المهارات اآلتية: 
قة التعليمية، تحدد األهداف السلوكية تعد المعلمة مكان ا هادئ ا وواسع ا لعقد الحل 

تبع ا لطبيعة كل نشاط، تصوغ األهداف صياغة إجرائية سلوكية، تتدرج في صياغة  
سجال   تعد  العليا،  التفكير  مستويات  إلى  لتصل  مجال  كل  في  للتحضير   األهداف 

 والتقويم اليومي، تحدد استراتيجيات التعلم المناسبة للحلقة.
وأساليب   طرق ا  المحددة  تستخدم  واألهداف  األطفال  قدرات  تناسب  للتدريس  ا 

بأنفسهم   االكتشاف  على  وتشجيعهم  الفهم  على  األطفال  وتساعد  بالدرس  للنشاط 
 وحل المشكالت وتتيح الفرصة لألطفال للتعبير عن أنفسهم وإدراك األدوار المتنوعة 

 اآلخرون.  ؤديهاالتي ي
ر قدر من الحرية تحت إشرافها  تعطي الفرصة لألطفال للتجريب والمحاولة بأكب

تثير التحدي لدى األطفال دون إحباط يهددهم أو تبسيط  وتوجيهها، تقترح مواقف 
 يمله األطفال ويستخفون به. 

تصمم أساليب تعليمية متنوعة مثل: األلعاب والمسابقات التي تناسب موضوع  
للتعل األطفال  دافعية  تثير  بطريقة  التعليمية  البيئة  تنظم  تختبر صالحية  الحلقة،  م، 

األنشطة   اختيار  في  الفردية  الفروق  تراعي  االستخدام،  قبل  والوسائل  المعينات 
من   الحلقة  موضوعات  تختار  والتعلم،  التعليم  وأساليب  والوسائل  المناسبة لألطفال 
األطفال  ميول  تراعي  صادقة،  علمية  معرفة  مصادر  تختار  األطفال،  حياة  واقع 
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ا متنوعة وشائقة لألطفال مثل:  واهتماماتهم في اختيار ال موضوعات، تختار قصص 
 قصص الخيال العلمي.

في   تتدرج  األطفال،  لدى  الحركة  فعالية  تثير  بطريقة  وتطرحها  األسئلة  تصوغ 
في  الصعب،  إلى  السهل  ومن  المعقد،  إلى  البسيط  من  الدرس  مهارات  عرض 

 يساعد األطفال على تعلم المهارات المقدمة. تسلسل منطقي
لب مهارات التخطيط للتدريس وإدارة مواقف التعلم من المعلمة أن تأخذ في  وتتط

اعتبارها النقاط اآلتية: الخبرات السابقة للطفل عند استخدام أسلوب حل المشكالت  
أو االستكشاف، تركز على األداء الفني الصحيح للمهارة من خالل التغذية المرتدة،  

؛ ظي وغير اللفظي، تفريد بيئة التعلم للطفلوتدعيم الموقف التعليمي بالتشجيع اللف
من خالل مجال أسلوب التدريس المستخدم، تتجنب عقد مقارنات أو منافسات بين 
األطفال إال في أضيق الحدود، تقدم معلومات جديدة ومفيدة بطريقة بسيطة يفهمها 

 الطفل أثناء نشاط التهيئة. 
كب   عدد  من  يتكون  الجيد  التدريسي  األداء  إن  المتعددة حيث  األداءات  من  ير 

التي تحدث متتابعة وعلى درجة من التماسك والترابط، حيث تبدو ككفاية في شكل  
وحدة واحدة تساعد على التعلم الجيد، وفي هذا اإلطار ظهرت حركة التربية القائمة 

  على مدخل الكفايات التعليمية.
ياض األطفال  إضافة إلى مجموعة من المتطلبات الضرورية إلكساب معلمات ر 

المرتبطة  األهداف  تضع  أن  وهي:  التعلم  مواقف  وإدارة  والتنفيذ  التخطيط  مهارات 
بالنشاط بصورة إجرائية متنوعة، تحدد الوسيلة المناسبة لتحقيق الهدف، تذكر أدوات 
النشاط، تكتب أسئلة تمهيدية للنشاط للربط بين الخبرات السابقة والخبرات الجديدة،  

طفال المناسبة لمحتوى األنشطة، تصمم أسئلة تقويمية متنوعة تحدد فنون أدب األ
بطريقة   للطفل  المناسب  والرياضي  اللغوي  النشاط  تختار  األنشطة،  على  موزعة 
مرتبة،  بطريقة  ورياضي  لغوي  لنشاط  تخطط  المتكاملة،  بالخبرة  ومرتبطة  منظمة 

الخبرات  على  القائمة  األنشطة  تنفيذ  في  المصورة  البطاقات  اللغوية    تستخدم 
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نشاط،  لكل  المناسبة  والتكنولوجية  التعليمية  الوسيلة  تصمم  المتكاملة،  والرياضية 
 تقوم الوسيلة التعليمية بعد استخدامها.

ونظر ا ألهمية مهارات التخطيط للتدريس وإدارة مواقف التعلم جاءت في المعي ار    
مج   ال ل والث  اني للللمج  ال األول تح  ت مس  مى: مج   ال التخط  يط، والمعي  ار األو الث  اني 

م  ن مج  االت معلم   ة  : مج  ال أس  اليب التعل  يم وإدارة مواق  ف ال  تعلمالث  اني تح  ت مس  مى
الروض   ة ف   ي وثيق   ة المع   ايير القومي   ة لري   اض األطف   ال ف   ي مص   ر، وم   ن أه   م مه   ارات 

تص   مم أنش   طة لمعلم   ة ري   اض األطف   ال أنه   ا:  التخط   يط للت   دريس وإدارة مواق   ف ال   تعلم
أس  اليب تعليمي  ة تس  تجيب لحاج  ات األطف  ال، تش  جع األطف  ال  ال  تعلم المالئم  ة، تس  تخدم

على ممارسة التفكير الناقد واإلبداعي، تضع خط ة زمني ة لألنش طة التعليمي ة ف ي ض وء 
ن  واتج ال  تعلم، تع  د البرن  امج الي  ومي ف  ي ض  وء احتياج  ات األطف  ال ومي  ولهم، ت  وازن ب  ين 

مج، تن  وع أس  اليب التعل  يم األنش  طة الح  رة واألنش  طة الموجه  ة عن  د وض  ع الخط  ط والب  را
والتعلم وفق حاجات األطفال، توظف الوسائل المعين ة ف ي مواق ف ال تعلم، ت نظم مواق ف 
تعلم خارج قاعة النشاط، تربط الخب رات التعليمي ة داخ ل قاع ة النش اط بخب رات األطف ال 
الحياتي   ة، تش   رك أولي   اء األم   ور ف   ي تنفي   ذ األنش   طة، تنف   ذ أنش   طة تعليمي   ة قائم   ة عل   ى 

، تنظم مواقف لتنمية التفكير الناق د واإلب داعي ل دى األطف ال، لعب لتفعيل أركان التعلمال
 تستثمر المواقف الطارئة إلتاحة فرص لألطفال للتعبير عن آرائهم.

 خامًسا: مهارة التقويم:

من  ي  المتفوقين  معرفة  بهدف  التقويم  والتعليم  بالتربية  المشتغلون  ستخدم 
على  وتشجيعهم  منهم    المتعلمين،  والضعاف  المخطئين  ومعرفة  التفوق،  في  االستمرار 

 وتالفي قصورهم والنهوض بهم.
العقلية   المستويات  على  االطالع  التعليمية  العملية  على  القائمون  يستطيع  وبذلك 
التقويم،   خالل  من  ا  أيض  التدريس  في  المناسب  األسلوب  اختيار  وبالتالي  للمتعلمين، 

ه في التدريس، وتعامله مع متعلميه، ليتمكن من تعديل يستطيع المعلم قياس مدى نجاح
 أسلوبه، ودعم عوامل القوة وتعزيزها. 
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والتقويم كغيره من العمليات التربوية والمهارات يحتاج إلى عديد من المهارات يجب  
الدرس  أهداف  مع  التقويم  أسئلة  تناسق  ومنها:  إنجازه  سبيل  في  المعلم  لدى  توافرها 

قيق األهداف الموضوعة مسبق ا، استخدام أسئلة تقيس المستويات لضمان التأكد من تح 
وأسئلة    يةالمعرفية المختلفة، تنوع األسئلة التي يواجهها التقويم بحيث تتضمن أسئلة مقال 

والمجهود  الكراسات  تصحيح  من  التحريرية  المتعلمين  أعمال  متابعة  موضوعية، 
 . الشخصي واالمتحانات 

م في  بالغة  أهمية  التقويم  وللتقويم  بين  الوثيقة  العالقة  نتيجة  األطفال  رياض  رحلة 
بالنسبة   أهمية  التقويم  لنتائج  تكون  األمريكية  المتحدة  الواليات  ففي  القرار؛  واتخاذ 
الستمرار البرنامج أو إلغائه أو إضافة أو حذف بعض عناصر المنهج أو اقتراح تطوير 

برنامج  تعميم  إمكانية  على  الحكم  أو  المعلم  إحدى   أساليب  في  نجاحه  ثبت  معين 
 الواليات في والية أخرى 

 (Evans, E.D.: 1975,23-24).   
وأعمالهم   األطفال  إنتاج  من  عينات  استخدام  األطفال  نمو  تقويم  تطور  ويتضمن 

  قونتائج المالحظة وتقارير المعلمات، وتقيس هذه األساليب كيف يطبق األطفال ما سب
تقوي  إلى  التقويم  فيتحول  تعلموه  يكون أن  أنه  أي  الطفل؛  بعالم  يرتبط  حقيقي  واقعي  م 

معنى حقيقي أو واقعي لما يجري تقويمه، كما أن واقعية هذه الوسائل تأتي من حيث 
إنها ترتبط بإنجازات الطفل نفسه. أما تقويم األداء فيمكن الطفل من إظهار ما تم فهمه 

 (. (Blum et al: 1996, 41 و نشاطات معينةمن خالل أداء مهمات أ
األول  فقد أكدت وثيقة المعايير القومية لرياض األطفال في مصر في المعيار  

من مجاالت معلمة الروضة على "ممارسة والثاني للمجال الرابع تحت مسمى: التقويم  
التقويم الشامل والمستمر ألداء األطفال" بما يشمله من مؤشرات تتضمن قيام المعلمة 

أ لقياس  نتائج تقويم أداء  باستخدام أدوات متنوعة  داء األطفال ومتابعة نموهم، وتفسير 
الطفل، وإعداد أنشطة إثرائية وبديلة في ضوء نتائج التقويم، واستخدام أساليب التعزيز 

 (. 55-54، ص ص 2008لتحسين أداء األطفال )وزارة التربية والتعليم: 
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الت مهارات  على  األطفال  رياض  معلمات  تدريب  أهمية  يدعم  الشامل قويم  ومما 
هاال دراسة  نتائج  أوضحته  ما  األطفال  ألداء  وزمالئه  والمستمر   Hallamم 

etal.,2007))   الروضة معلمات  ممارسة  بين  دالة  طردية  ارتباطية  عالقة  وجود  من 
وما يرتبط به من التقييم القائم على المنهج، وبناء ملف إنجاز للتقييم األصيل/ الحقيقي  

 المعلمات على تطوير جودة الصف وتخطيط المنهج.  الطفل )البورتفليو( وبين قدرة 
تحديد  يمكن  بعضها،  مع  المهارات  بعض  دمج  إمكانية  ومع  يتضح  سبق  مما 
يتمثل  النشاط؛  التعليمي/  الموقف  تعلم األطفال  بتقويم  الخاصة  المهارات  مجموعة من 

تعزيز   في: استخدام أساليب وأدوات التقويم بشكل مناسب، إشراك األطفال في التقويم،
 يهم. نقاط القوة لدى األطفال ومعالجة نقاط الضعف لد 

كما يشتمل التقويم في رياض األطفال على تقييم المنهج في رياض األطفال، الذي 
خالل  من  سلوكيات  أو  سمات  من  الطفل  لدى  ما  تحديد  فيها  يتم  التي  العملية  هو 

معارف الطفل،   المالحظة لتحديد ما في برنامج الروضة من خصائص أدت إلى نمو
)مانيرفا رشدي أمين، رفقة    ومن ثم إعطاء قيمة عددية أو رتبة أو درجة لما تم تحديده

 . (878-825، ص ص 2009مكرم مجلي: 
لذا يتطلب األمر من معلمة رياض األطفال التركيز في مهارة التقويم على اآلتي:  

البرنامج )أكاديمي، مدى إجرائية األهداف والمجاالت التي تغطيها، نقاط االرتكاز ف ي 
تنظيم   عملية  ويتضمن  البرنامج  تنفيذ  انفعالي(،  اجتماعي،  إدراكي،  مهاري،  معرفي، 

ومدى مشاركة أولياء األمور في البرنامج، قدرة   ةوعرض جوانب المحتوى ودور المعلم
البرنامج على تنمية الدافعية لدى األطفال ومدى احتفاظ األطفال بهذه الدافعية بعد ترك  

األصلية  برنامج،  ال البيئة  في  نجاحه  ثبت  إذا  أخرى  بيئات  في  للتعميم  البرنامج  قابلية 
 التي صمم من أجلها. 

من   األطفال  اكتسبه  ما  ضوء  في  الروضة  برامج  لتقويم  النظر  األمر  يتطلب  لذا 
 مهارات واتجاهات يمكن قياسها موضوعي ا وماله قيمة بالنسبة للمدرسة االبتدائية.

الم تستخدم  تقويم  أن  وسائل  تستخدم  األطفال،  لمستوى  مناسبة  تقويم  وسائل  علمة 
بفقرات  التعلم  جوانب  جميع  تغطي  تقويم  وسائل  تستخدم  النشاط،  ألهداف  مناسبة 
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الواجبات  إنجاز  من  األطفال  تمكن  التي  المناسبة  والتعليمات  اإلرشادات  تقدم  النشاط، 
ا  األطفال  استفسارات  عن  تجيب  بنجاح،  بها  منهم  المكلفين  للمطلوب  بفهمهم  لمتعلقة 

إنجازه في تلك الواجبات، تصحح األخطاء في االستجابات الحركية لألطفال لألسلوب 
عن   تختلف  التي  الفردية  الخاصة  قدراته  له  فرد  باعتباره  الطفل  مع  تتعامل  المناسب، 
أنجزوا   الذين  باألطفال  تشيد  األطفال،  بين  مقارنات  عقد  تتجنب  اآلخرين،  األطفال 

 أداء الطفل أمام زمالئه. إلى سلبيات  شارةلواجبات بكفاءة، تتجنب اإل ا
أثره،   يحدث  أن  بعد  يستمر  أال  على  األمر  لزم  إذا  للطفل  كعقوبة  اللوم  تستخدم 
تتجنب االستخفاف بالقدرات الحركية للطفل، تراعي توجيه الطفل فيما بينها وبينه، تهتم  

 . لعب مع زمالئه للتغلب على خجلهبالتعرف على الطفل الخجول وتشجعه على ال
ونظر ا ألهمية مهارة التقويم جاءت في المعيار األول للمجال الثالث تحت مسمى: 

الرابع تحت مسمى للمجال  والثاني  بالتخصص، والمعيار األول  المعرفة  : مجال مجال 
األطفال،  التقويم   رياض  معلمة  مجاالت  رياض من  لمعلمة  التقويم  مهارات  أهم  ومن 

للتعرف األط متنوعة  وأساليب  أدوات  تستخدم  وأدواته،  التقييم  طرق  على  تتعرف  فال: 
لألطفال  إثرائية  أنشطة  تعد  األطفال،  أداء  تقويم  نتائج  تفسر  األطفال،  مستويات  على 
صعوبات  لديهم  الذين  لألطفال  عالجية  أنشطة  تعد  المتقدمة،  قدراتهم  تراعي  الفائقين 

الدرس   إلغالق  عملها  تنهي  لنتائج  تعلم،  وفق ا  أدائها  من  تطور  البطاقات،  بتصحيح 
تقويم األطفال، تحدد الزمن لتقويم األطفال في البرنامج التربوي، تشارك إدارة الروضة 
التقويمية عليهم،  تهيت األطفال قبل تطبيق االختبارات  تقويم األطفال،  تفعيل نظم  في 

تتدخل في بعض األحيان    تسجل جوانب التقدم في النمو لكل طفل في بطاقة متابعة،
 لتوجيه األطفال أثناء تنفيذ النشاط. 

وهذا يتطلب تدريب معلمات رياض األطفال على مهارات التقويم الشامل والمستمر 
 عبر األنشطة المختلفة بمنهج الروضة.  –قبل الخدمة وأثناء الخدمة  –ألداء األطفال 

 ثانياً: الدراسة الميدانية:

ت   وافر المه   ارات اإلداري   ة ل   دى معلم   ات  واق   عالتع   رف عل   ى ني   ة ه   دفت الدراس   ة الميدا   
 رياض األطفال في ضوء المعايير القومية. 
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 إعداد أداة الدراسة: 

 قام الباحث بإعداد استبانة في ضوء ما يلي: 
المه  ارات اإلداري  ة لمعلم  ات ري  اض األطف  ال، ووثيق  ة ع  رض إلط  ار نظ  ري يتعل  ق ب -1

 سات رياض األطفال. المعايير القومية لتطوير مؤس
 نتائج البحوث والدراسات السابقة المرتبطة بأداء معلمات رياض األطفال.  -2

وعلي ضوء ما سبق قام الباحث بإعداد االستبانة في صورتها األولية التي تض منت 
( عب  ارة، وت  م عرض  ها عل  ى الس  ادة المحكم  ين م  ن بع  ض أس  اتذة الجامع  ات، وذوي 82)

، وتربي     ة الطف     ل وف     ي ض     وء آراء الس     ادة إلدارة التربوي     ةاو  الخب     رة ف     ي أص     ول التربي     ة
المحكمين قام الباحث بإجراء بعض التعديالت بالحذف أو إع ادة الص ياغة أو اإلض افة، 

النهائي  ة ص  ادقة وتعب  ر ع  ن وف  ي ض  وء ه  ذه التع  ديالت أص  بحت االس  تبانة ف  ي ص  ورتها 
 أهداف البحث وتساؤالته. 

س   تبانة م   ن خ  الل ص   دقها أص   بحت االس   تبانة وبع  د التأك   د م   ن الص  ورة النهائي   ة لال
 ( عبارة، تضمنت خمسة محاور كما يلي:56تتكون من )

، 16،  11،  6،  1( عبارة هي:  11واشتمل على )  المحور األول: مهارة إدارة الصف
21  ،26  ،31  ،36  ،41  ،46  ،51 . 

، 17،  12،  7،  2( عبارات هي:  10المحور الثاني: مهارة إدارة الوقت واشتمل على )
22  ،27  ،32  ،37  ،42  ،47 . 

( على  واشتمل  والتواصل  االتصال  مهارة  الثالث:  هي:  10المحور  عبارات   )3  ،8 ،
13  ،18  ،23  ،28  ،33  ،38  ،43  ،48 . 

( عبارة  14المحور الرابع: مهارة التخطيط للتدريس وإدارة مواقف التعلم واشتمل على )
 . 56،  55،  54،  52،  49،  44،  39،  34،  29، 24، 19، 14، 9،  4هي: 

( على  واشتمل  التقويم  مهارة  الخامس:  هي:  11المحور  عبارة   )5  ،10  ،15  ،20 ،
25  ،30  ،35  ،40  ،45  ،50  ،53   . 

 صدق أداة الدراسة: 
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يعد الصدق الخاص ية األساس ية األول ى الت ي يج ب أن تت وفر ف ي وس يلة القي اس 
األدوات المس تخدمة، بل إن الصدق يعد من أفضل األساليب التي تستخدم لتقييم فاعلية 

، 1994وصدق االستبانة " مقدرتها على قياس ما وضعت ألجل ه " )ديوبول د ف ان دال ين،
 (؛ أي تقيس االستبانة فعال  الوظيفة التي يفترض أن تقيسها. 410

وق د ت  م ف  ي الدراس  ة الحالي  ة اس  تخدام طريق ة ص  دق المحت  وى؛ ال  ذي يعتم  د بوج  ه 
ن أه  م أن  واع الص  دق ف  ي االختب  ارات بوج  ه ع  ام ع  ام عل  ى تق  ديرات المحكم  ين، ويع  د م  

 (. 340، 1994للكشف عن مدى االتفاق في تقديراتهم )صالح الدين محمد أبو ناهية،  
في الدراسة الحالية بعد بناء أداة الدراسة ف ي ص ورتها المبدئي ة ت م عرض ها عل ى 

وتربي   ة ، اإلدارة التربوي   ةو  بع   ض أس   اتذة كلي   ات التربي   ة ف   ي تخصص   ات أص   ول التربي   ة
الطف  ل لتحك  يم العب  ارات والتأك  د م  ن س   المتها ودقته  ا وك  ذلك إع  ادة ص  ياغتها إذا كان   ت 
الصياغة غير مالئمة، ثم أعيد تصميم أداة الدراسة بعد اإلفادة م ن آراء المحكم ين حت ى 

ج    ة االتف    اق ب    ين ه    ؤالء تق    ل در  الأخ    ذت ص    ورتها النهائي    ة م    ع األخ    ذ ف    ي االعتب    ار أ
كل بند من بنود أداة الدراسة، وبذلك تم التأك د م ن ص دق أداة  على  %80المحكمين عن  

 الدراسة.
 ثبات االستبانة: 

يقص  د بثب  ات االس  تبانة أنه  ا " تعط  ى نف  س النت  ائج إذا طبق  ت ع  دة م  رات تح  ت 
 (. 277-276، 2009ظروف متماثلة" )جابر عبد الحميد جابر: 

خلي لالس تبانة بطريق ة في تق دير االتس اق ال دا   SPSS 22تم استخدام برنامج   
ب راون وبل غ  –( للدرجة الكلية، كما تم حساب معامل سبيرمان 0.85) وبلغ  خكرونباألفا  

( وجميعه  ا ق  يم مقبول  ة لثب  ات االس  تبانة 0.79(، وحس  اب معام  ل جتم  ان وبل  غ )0.79)
   مما يثبت صالحيتها كأداة لجمع بيانات الدراسة الحالية.     

 عينة الدراسة:

موجه   ات وم   ديري وم   ديرات ومعلم   ات ( م   ن 118ة الدراس   ة م   ن )تكون   ت عين   
ت   م اختي   ارهم بطريق   ة عش   وائية م   ن اإلدارات التعليمي   ة بمحافظ   ة قن   ا، ري   اض األطف   ال، 

 روعي فيها أن تكون ممثلة للمجتمع األصلي.
 المعالجة اإلحصائية: 
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 استخدم الباحث في المعالجة اإلحصائية األساليب اآلتية:
ص  ول عل  ى مجم  وع اس  تجابات العين  ة عل  ى االختي  ار م  ن ب  دائل التك  رارات: للح -أ

 االستبانة.

األوزان النس          بية: لحس          اب األوزان النس          بية الس          تجابات فئ          ات العين          ة)   -ب 
الموجهات/الم   ديرات/ المعلم   ات( موض   ع الدراس   ة ف   ي ك   ل عب   ارة م   ن عب   ارات 

(، ث   م تض   رب ك   ل درج   ة ف   ي التك   رار 1، 2، 3االس   تبانة ت   م إعط   اء ال   درجات )
 لمقابل لها.ا

، 1993تس     تخرج األوزان النس     بية م     ن العالق     ة )عب     دهللا الس     يد عب     د الج     واد، 
146:) 

 ن 3/ 3+ ك2ك2+ 1ك3النسبة الوزنية ق = 
( تك    رارات االس    تجابات ف    ي ك    ل احتم    ال م    ن االحتم    االت 3، ك2، ك1حي    ث )ك

 الثالثة، )ن( عدد أفراد العينة. 
 نتائج الدراسة الميدانية وتفسيرها: 

 تناول نتائج الدراسة الميدانية وفق ا لمحاور االستبانة فيما يلي:    يمكن
 (1جدول )

 نتائج المحور األول: مهارة إدارة الصف

 نعم  العبارة  م 
إلى  
 حد ما 

 الترتيب  ق ال 

 1 0.79 20 35 63 تحدد المعلمة قواعد للعمل داخل القاعة. 1

 1 0.79 20 34 64 توزع األدوار داخل أركان القاعة. 6

11 
تس    تخدم القص    ة لتع    ديل بع    ض س    لوكيات 

 الطفل المشكل.
50 35 33 0.71 4 

 3 0.74 13 65 40 ساليب التعزيز داخل القاعة.أتنوع  16

 9 0.55 60 40 18 تتجنب إعطاء الطفل تعليمات محددة. 21
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 نعم  العبارة  م 
إلى  
 حد ما 

 الترتيب  ق ال 

26 
تراع   ي الف   راغ المح   دد لك   ل طف   ل لممارس   ة 

 النشاط.
25 40 53 0.59 8 

31 
لمكانه    ا قب    ل بداي    ة  تحض    ر أدوات اللع    ب 

 النشاط بالدرس.
37 44 37 0.67 5 

36 
تعط    ي اإلرش    ادات بص    ورة عادل    ة لجمي    ع 

 طفال.ألا
30 53 35 0.65 6 

 7 0.62 42 49 27 طفال بانتباه دون تأفف.ألتصغى إلى ما يقوله ا 41

46 
تس     توعب األطف     ال ال     ذين يتمتع     ون بق     در 

 كبير من فرط النشاط.
26 22 70 0.54 10 

 2 0.76 27 32 59 طفال على نظافة القاعة.ألحث ات 51

  0.67 إجمالي المحور 
 من الجدول السابق يتضح: 

إدارة   -1 بمهارة  الخاص  المحور  العينة على  النسبية الستجابات مجموعة  أن األوزان 
 الصف لمعلمات رياض األطفال جاءت متوسطة. 

)   جاءت   -2 مفي  (  6،  1العبارتان  منظور  من  الصدارة  الوزن مركز  العينة،  جموعة 
( لهما  رياض 0.79النسبي  معلمة  أن  على  العينة  أفراد  معظم  اتفاق  على  يدل  مما   )

 األطفال تحدد قواعد للعمل داخل القاعة، وتوزع األدوار لألطفال داخل أركان القاعة.
( في المرتبة الثانية من منظور مجموعة العينة، الوزن النسبي  51جاءت العبارة )  -3

( األطفال  0.76لها  رياض  معلمة  أن  على  العينة  أفراد  معظم  اتفاق  على  يدل  مما   )
 تحث األطفال على نظافة القاعة. 
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( في المرتبة الثالثة من منظور مجموعة العينة، الوزن النسبي  16جاءت العبارة )  -4
( رياض 0.74لها  معلمة  أن  على  العينة  أفراد  معظم  إجابات  أن  على  يدل  مما   )

 ساليب التعزيز داخل القاعة جاءت متوسطة.األطفال تنوع أ
( في المرتبة الرابعة من منظور مجموعة العينة، الوزن النسبي  11جاءت العبارة )  -5

( رياض 0.71لها  معلمة  أن  على  العينة  أفراد  معظم  إجابات  أن  على  يدل  مما   )
األطفال تستخدم القصة لتعديل بعض سلوكيات الطفل المشكل جاءت متوسطة، وهذا 

 (. 2007يتفق مع نتائج دراسة )رشا سيد أحمد، 
( في المرتبة الخامسة من منظور مجموعة العينة، الوزن النسبي  31جاءت العبارة )  -6

( رياض 0.67لها  معلمة  أن  على  العينة  أفراد  معظم  إجابات  أن  على  يدل  مما   )
مقبولة جاءت  بالدرس  النشاط  بداية  قبل  لمكانها  اللعب  أدوات  تحضر  وهذا األطفال   ،

 يحتاج إلى تنمية هذه المهارة.
( في المرتبة السادسة من منظور مجموعة العينة، الوزن النسبي  36جاءت العبارة )  -7

( رياض 0.65لها  معلمة  أن  على  العينة  أفراد  معظم  إجابات  أن  على  يدل  مما   ) 
لى تعطي اإلرشادات بصورة عادلة لجميع األطفال جاءت مقبولة، وهذا يحتاج إ األطفال

 تنمية هذه المهارة. 
( في المرتبة السابعة من منظور مجموعة العينة، الوزن النسبي  41جاءت العبارة )  -8

( رياض   (0.62لها  معلمة  أن  على  العينة  أفراد  معظم  إجابات  أن  على  يدل  مما 
تصغي إلى ما يقوله األطفال بانتباه دون تأفف جاءت مقبولة، وهذا يحتاج إلى األطفال  

 المهارة.  تنمية هذه
( في المرتبة الثامنة من منظور مجموعة العينة، الوزن النسبي  26جاءت العبارة )  -9

( رياض 0.59لها  معلمة  أن  على  العينة  أفراد  معظم  إجابات  أن  على  يدل  مما   )
يحتاج  األطفال   وهذا  ضعيفة،  جاءت  النشاط  لممارسة  طفل  لكل  المحدد  الفراغ  تراعي 

 وء المعايير القومية للجودة في رياض األطفال. إلى تنمية هذه المهارة في ض
10-  ( العبارة  الوزن  21جاءت  العينة،  مجموعة  منظور  من  التاسعة  المرتبة  في   )

( مما يدل على أن إجابات معظم أفراد العينة على أن معلمة رياض 0.55النسبي لها ) 
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وهذا  األطفال   ضعيفة،  جاءت  محددة  تعليمات  الطفل  إعطاء  معلمة أن  يعني  تتجنب 
طبيعة مرحلتهم   مع  يتناسب  ال  وهذا  محددة،  تعليمات  األطفال  األطفال تعطي  رياض 
في  للجودة  القومية  المعايير  ضوء  في  المهارة  هذه  تنمية  إلى  يحتاج  وهذا  العمرية، 

 رياض األطفال. 
11-   ( العبارة  العينة،  46جاءت  مجموعة  منظور  من  واألخيرة  العاشرة  المرتبة  في   )

( مما يدل على أن إجابات معظم أفراد العينة على أن معلمة 0.54لها )الوزن النسبي  
جاءت   األطفال  رياض  النشاط  فرط  من  كبير  بقدر  يتمتعون  الذين  األطفال  تستوعب 

األطفال   رياض  معلمات  معظم  لدى  المهارة  هذه  قصور  يوضح  وهذا  في ضعيفة، 
استراتيجيات  وتطبيق  الخاصة  االحتياجات  ذوي  فئة  مع  مع   التعامل  الفئة  لهذه  الدمج 

إلى تنمية هذه المهارة في ضوء المعايير القومية للجودة أقرانهم العاديين، وهذا يحتاج  
 .ووفق التوجه نحو تطبيق الدمج في الروضة  في رياض األطفال

من نتائج هذا المحور يتضح: ضعف مهارة إدارة الصف لدى معلمات رياض  
األط رياض  معلمات  لدى  قصور  ذوي األطفال،  األطفال  مع  التعامل  مهارة  في  فال 

الصف  إدارة  مهارة  تنمية  يتطلب  مما  الروضة،  قاعات  داخل  الخاصة  االحتياجات 
 . في ضوء المعايير القومية للجودة في رياض األطفالكمهارة إدارية 

 (2جدول )
 نتائج المحور الثاني: مهارة إدارة الوقت

 نعم  العبارة  م 
إلى  
 حد ما 

 الترتيب  ق ال 

2 
تعي د تنظ يم الوق ت ف ي ض وء المواق ف غي ر 

 المتوقعة.
37 65 16 0.73 4 

7 
ت       درب األطف       ال عل       ى األفع       ال اليومي       ة 

 الروتينية وفق ا للوقت المحدد.
62 40 16 0.80 1 

 5 0.68 28 56 34 تعد قائمة باألعمال اليومية المطلوب إنجازها. 12

 7 0.62 50 34 34 تترك وقت ا للراحة لألطفال. 17
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 نعم  العبارة  م 
إلى  
 حد ما 

 الترتيب  ق ال 

 6 0.67 40 38 40 تحبذ المناقشة مع األطفال بكثرة. 22

27 
تح        تفظ بخط        ة زمني        ة إلنج        از أه        داف 

 البرنامج التربوي في الروضة.
65 29 24 0.78 2 

 4 0.73 26 43 49 تبدأ مهامها في الوقت المحدد لها. 32

37 
تنه      ي مه      ام عمله      ا ف      ي الوق      ت المح      دد 

 إلنهائها فيه.
49 46 23 0.74 3 

42 
عم   ال الت   ي يج   ب االنته   اء منه   ا ألع اتراج   

 في وقت أقل.
41 59 18 0.73 4 

47 
تق     در الوق     ت ال     ذي تحت     اج إلي     ه ف     ي ك     ل 

 عمل.
27 35 56 0.58 8 

  0.71 إجمالي المحور 
 من الجدول السابق يتضح: 

إدارة   -1 بمهارة  الخاص  المحور  العينة على  النسبية الستجابات مجموعة  أن األوزان 
 اض األطفال جاءت متوسطة. لمعلمات ري وقت ال
النسبي  في  (  7العبارة )  جاءت   -2 الوزن  العينة،  مركز الصدارة من منظور مجموعة 

( األطفال  0.80لها  رياض  معلمة  أن  على  العينة  أفراد  معظم  اتفاق  على  يدل  مما   )
 . درب األطفال على األفعال اليومية الروتينية وفق ا للوقت المحدد ت

المرتبة الثانية من منظور مجموعة العينة، الوزن النسبي    ( في27جاءت العبارة )  -3
( األطفال  0.78لها  رياض  معلمة  أن  على  العينة  أفراد  معظم  اتفاق  على  يدل  مما   )

 .تفظ بخطة زمنية إلنجاز أهداف البرنامج التربوي في الروضةتح
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لنسبي  ( في المرتبة الثالثة من منظور مجموعة العينة، الوزن ا37جاءت العبارة )  -4
( رياض 0.74لها  معلمة  أن  على  العينة  أفراد  معظم  إجابات  أن  على  يدل  مما   )

 جاءت متوسطة. هي مهام عملها في الوقت المحدد إلنهائها فيه األطفال تن
العبار   -5 العينة،  42،  32،  2)ات  جاءت  مجموعة  منظور  من  الرابعة  المرتبة  في   )

ات معظم أفراد العينة على أن معلمة ( مما يدل على أن إجاب0.73الوزن النسبي لها )
ت األطفال  في رياض  مهامها  تبدأ  المتوقعة،  غير  المواقف  ضوء  في  الوقت  تنظيم  عيد 

أقل   وقت  في  منها  االنتهاء  يجب  التي  األعمال  تراجع  لها،  المحدد  جاءت الوقت 
 متوسطة. 

النسبي    ( في المرتبة الخامسة من منظور مجموعة العينة، الوزن 12جاءت العبارة )  -6
( رياض 0.68لها  معلمة  أن  على  العينة  أفراد  معظم  إجابات  أن  على  يدل  مما   )

اءت مقبولة، وهذا يحتاج إلى عد قائمة باألعمال اليومية المطلوب إنجازها جاألطفال ت
 تنمية هذه المهارة. 

( في المرتبة السادسة من منظور مجموعة العينة، الوزن النسبي  22جاءت العبارة )  -7
رياض 0.67)لها   معلمة  أن  على  العينة  أفراد  معظم  إجابات  أن  على  يدل  مما   )

مع  تاألطفال   المناقشة  هذه بكثرة    األطفالحبذ  تنمية  إلى  يحتاج  وهذا  مقبولة،  جاءت 
 المهارة.

( في المرتبة السابعة من منظور مجموعة العينة، الوزن النسبي  17جاءت العبارة )  -8

( إج0.62لها  أن  على  يدل  مما  رياض (  معلمة  أن  على  العينة  أفراد  معظم   ابات 

لألت  األطفال للراحة  وقت ا  إلى ترك  يحتاج  وهذا  مقبولة،  جاءت  تأفف  دون  بانتباه  طفال 

 تنمية هذه المهارة. 
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من منظور مجموعة العينة، الوزن واألخيرة    ( في المرتبة الثامنة47جاءت العبارة )  -9
ت معظم أفراد العينة على أن معلمة رياض ( مما يدل على أن إجابا0.58النسبي لها ) 

عمل  تاألطفال   إليه في كل  تحتاج  الذي  الوقت  إلى قدر  يحتاج  وهذا  ضعيفة،  جاءت 
 تنمية هذه المهارة في ضوء المعايير القومية للجودة في رياض األطفال.

يتضح:    المحور  هذا  نتائج  ممارسة  من  في  لدى  قصور  الوقت  إدارة  مهارة 
تقدير الوقت فال، قصور لدى معلمات رياض األطفال في مهارة  معلمات رياض األط

الروضة قاعات  داخل  عمل  كل  في  إليه  تحتاج  إدارة الذي  مهارة  تنمية  يتطلب  مما   ،
 كمهارة إدارية في ضوء المعايير القومية للجودة في رياض األطفال. وقت ال

 (3جدول )
 نتائج المحور الثالث: مهارة االتصال والتواصل 

 نعم  رة العبا م 
إلى  
 حد ما 

 الترتيب  ق ال 

3 
م  ور ف  ي تحدي  د احتياج  ات ألتش  رك أولي  اء ا

 األطفال.
25 27 66 0.55 7 

8 
تش    ارك ف    ي األنش    طة المختص    ة باإلرش    اد 

 التربوي ألولياء األمور.
25 70 23 0.67 5 

13 
تش ارك ف  ي األعم  ال التطوعي  ة الت  ي تق  دمها 

 الروضة لخدمة المجتمع.
41 25 52 0.64 6 

 3 0.72 37 25 56 تشارك األطفال ألعابهم. 18

 2 0.74 34 25 59 تنادي األطفال بأسمائهم. 23

 6 0.64 38 53 27 توجه الطفل بينها وبينه. 28

33 
ت      دمج الطف      ل الخج      ول م      ع زمالئ      ه ف      ي 

 اللعب.
29 52 37 0.64 6 
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 4 0.71 35 32 51 تبتسم دائم ا عند التعامل مع األطفال. 38

43 
ماع    ات الت    ي تعق    دها م    ديرة تحض    ر االجت

 الروضة بشكل منتظم.
30 18 70 0.55 7 

48 
تتب     ادل اآلراء م     ع زميالته     ا فيم     ا يخ     ص 

 العمل.
66 34 18 0.80 1 

  0.61 إجمالي المحور 
 من الجدول السابق يتضح: 

بمهارة    -1 الخاص  المحور  على  العينة  مجموعة  الستجابات  النسبية  األوزان  أن 
 .قبولةلمات رياض األطفال جاءت ملمع االتصال والتواصل

( مركز الصدارة من منظور مجموعة العينة، الوزن النسبي لها 48العبارة )  جاءت   -2
تبادل ( مما يدل على اتفاق معظم أفراد العينة على أن معلمة رياض األطفال ت 0.80)

 . اآلراء مع زميالتها فيما يخص العمل
من منظور مجموعة العينة، الوزن النسبي    ( في المرتبة الثانية23جاءت العبارة )  -3

( على  0.74لها  يدل  مما  إجابات  (  رياض أن  معلمة  أن  على  العينة  أفراد  معظم 
 . نادي األطفال بأسمائهم جاءت متوسطةاألطفال ت

( في المرتبة الثالثة من منظور مجموعة العينة، الوزن النسبي  18جاءت العبارة )  -4
( إج0.72لها  أن  على  يدل  مما  رياض (  معلمة  أن  على  العينة  أفراد  معظم  ابات 

 جاءت متوسطة. شارك األطفال ألعابهم األطفال ت
في المرتبة الرابعة من منظور مجموعة العينة، الوزن النسبي  (  38العبارة )جاءت    -5

( رياض 0.71لها  معلمة  أن  على  العينة  أفراد  معظم  إجابات  أن  على  يدل  مما   )
 جاءت متوسطة.لتعامل مع األطفال بتسم دائم ا عند ااألطفال ت

( في المرتبة الخامسة من منظور مجموعة العينة، الوزن النسبي  8جاءت العبارة )  -6
( رياض 0.67لها  معلمة  أن  على  العينة  أفراد  معظم  إجابات  أن  على  يدل  مما   )

جاءت مقبولة، شارك في األنشطة المختصة باإلرشاد التربوي ألولياء األمور  األطفال ت
 ذا يحتاج إلى تنمية هذه المهارة. وه
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( في المرتبة السادسة من منظور مجموعة العينة،  33،  28،  13)ات  جاءت العبار   -7
( مما يدل على أن إجابات معظم أفراد العينة على أن معلمة 0.64الوزن النسبي لها )

المجتمع، تاألطفال  رياض   لخدمة  الروضة  تقدمها  التي  التطوعية  األعمال  في  شارك 
اللعب ت في  زمالئه  مع  الخجول  الطفل  تدمج  وبينه،  بينها  الطفل  المعلمة  جاءت   وجه 

 .ات مقبولة، وهذا يحتاج إلى تنمية هذه المهار 
من منظور مجموعة العينة،  واألخيرة ( في المرتبة السابعة 43، 3) تانجاءت العبار  -8

نة على أن معلمة ( مما يدل على أن إجابات معظم أفراد العي0.55ا ) مالوزن النسبي له
تحضر ت  األطفال  رياض  وأنها  األطفال،  احتياجات  تحديد  في  األمور  أولياء  شرك 

وهذا يتفق مع ما ،  ضعيفةجاءت  االجتماعات التي تعقدها مديرة الروضة بشكل منتظم  
الهدى أحمد محمد حفني،   نور  نتائج دراسة )  إليه  يحتاج إلى (  2018توصلت  وهذا 

 ي ضوء المعايير القومية للجودة في رياض األطفال. فاتين المهارتين تنمية ه
والتواصل   االتصال  مهارة  ممارسة  في  قصور  يتضح:  المحور  هذا  نتائج  من 

األطفال رياض  معلمات  ومؤسسات   لدى  األمور  أولياء  مع  أو  القاعة  داخل  سواء 
ة كمهارة إداري  االتصال والتواصلمما يتطلب تنمية مهارة    ، المجتمع الخارجي للروضة

 في ضوء المعايير القومية للجودة في رياض األطفال. 
 (4جدول )

 نتائج المحور الرابع: مهارة التخطيط للتدريس وإدارة مواقف التعلم 

 نعم  العبارة  م 
إلى  
 حد ما 

 الترتيب  ق ال 

 4 0.75 20 48 50 تحدد األهداف السلوكية اإلجرائية لكل نشاط. 4

ت  دون أعم  ال األطف  ال ف  ي س  جالت خاص  ة  9
 لمعرفة مدى تقدمهم.

30 55 33 0.66 6 

 4 0.75 19 49 50 تغير من خطة تنفيذ النشاط عند الضرورة. 14

تس    تطيع تص    ميم أنش    طة ال    تعلم المالئم    ة  19
 لألطفال.

50 55 13 0.77 2 
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 نعم  العبارة  م 
إلى  
 حد ما 

 الترتيب  ق ال 

ت       وازن ب       ين األنش       طة الح       رة واألنش       طة  24
 الموجهة عند وضع الخطط.

49 51 18 0.75 4 

 3 0.76 20 46 52 ة في مواقف التعلم.توظف الوسائل المعين 29

 9 0.59 60 26 32 تنظم مواقف تعلم خارج قاعة النشاط. 34

تربط الخبرات التعليمية داخل قاع ة النش اط  39
 بخبرات حياة الطفل.

28 67 23 0.68 5 

 1 0.79 24 27 67 تنفذ أنشطة تعليمية قائمة على اللعب. 44

ء الت   دريس تعتم   د عل   ى طريق   ة اإللق   اء أثن   ا 49
 بصفة أساسية

29 65 24 0.68 5 

تمتل   ك مه   ارة اس   تخدام مس   رح خي   ال الظ   ل  52
 في بعض األنشطة.

26 27 65 0.56 10 

 7 0.65 36 52 30 تعتمد على الوسائل التعليمية الجاهزة. 54

 9 0.59 50 45 23 تحدد استراتيجيات التعليم المناسبة لكل نشاط. 55

 8 0.60 49 45 24 والوسائل قبل االستخدام. تختبر صالحية المعينات 56

  0.68 إجمالي المحور 
 من الجدول السابق يتضح: 

بمهارة    -1 الخاص  المحور  على  العينة  مجموعة  الستجابات  النسبية  األوزان  أن 
 . قبولةالتخطيط للتدريس وإدارة مواقف التعلم لمعلمات رياض األطفال جاءت م

ارة من منظور مجموعة العينة، الوزن النسبي لها ( مركز الصد 44العبارة )  جاءت   -2
( مما يدل على أن إجابات معظم أفراد العينة على أن معلمة رياض األطفال 0.79)

 تنفذ أنشطة تعليمية قائمة على اللعب جاءت متوسطة.
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( في المرتبة الثانية من منظور مجموعة العينة، الوزن النسبي  19جاءت العبارة )  -3
( مم0.77لها  رياض (  معلمة  أن  على  العينة  أفراد  معظم  إجابات  أن  على  يدل  ا 

 جاءت متوسطة. ستطيع تصميم أنشطة التعلم المالئمة لألطفال  األطفال ت
( في المرتبة الثالثة من منظور مجموعة العينة، الوزن النسبي  29جاءت العبارة )  -4

( م0.76لها  أن  على  العينة  أفراد  معظم  إجابات  أن  على  يدل  مما  رياض (  علمة 
 جاءت متوسطة. وظف الوسائل المعينة في مواقف التعلم األطفال ت

العبار   -5 العينة،  24،  14،  4)ات  جاءت  مجموعة  منظور  من  الرابعة  المرتبة  في   )
( مما يدل على أن إجابات معظم أفراد العينة على أن معلمة 0.75الوزن النسبي لها )

األطفال   اإلجرياض  السلوكية  األهداف  تنفيذ تحدد  خطة  من  تغير  نشاط،  لكل  رائية 
النشاط عند الضرورة، توازن بين األنشطة الحرة واألنشطة الموجهة عند وضع الخطط 

 جاءت متوسطة. 
العبارتان   -6 العينة، 49،  39)  جاءت  مجموعة  منظور  من  الخامسة  المرتبة  في   )

على أن معلمة ( مما يدل على أن إجابات معظم أفراد العينة  0.68الوزن النسبي لها )
ربط الخبرات التعليمية داخل قاعة النشاط بخبرات حياة الطفل، تعتمد رياض األطفال ت

أساسية   بصفة  التدريس  أثناء  اإللقاء  طريقة  ي على  وهذا  مقبولة،  نتائج  جاءت  مع  تفق 
اتين المهارتين في حتاج إلى تنمية ه ( وهذا ي2002دراسة )ناصر حلمي علي يوسف،  

 . ومية لرياض األطفالضوء المعايير الق
( في المرتبة السادسة من منظور مجموعة العينة، الوزن النسبي  9)  ةجاءت العبار   -7

( رياض 0.66لها  معلمة  أن  على  العينة  أفراد  معظم  إجابات  أن  على  يدل  مما   )
جاءت مقبولة، دون أعمال األطفال في سجالت خاصة لمعرفة مدى تقدمهم  تاألطفال  

 . في ضوء المعايير القومية لرياض األطفال ة هذه المهارةوهذا يحتاج إلى تنمي
( في المرتبة السابعة من منظور مجموعة العينة، الوزن النسبي  54)  ة جاءت العبار   -8

( رياض 0.65لها  معلمة  أن  على  العينة  أفراد  معظم  إجابات  أن  على  يدل  مما   )
وهذا يتفق مع نتائج دراسة مقبولة، جاءت عتمد على الوسائل التعليمية الجاهزة تاألطفال 
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( وهذا يؤدي إلى قصور أداء معلمة رياض األطفال 2009)دعاء محمد عبد العلي،  
المهارة   هذه  مستوى  رفع  يتطلب  مما  بعد،  فيما  الروضة  أطفال  على  ينعكس  الذي 

األطفال   رياض  معلمة  لدى  رياض وتنميتها  في  للجودة  القومية  المعايير  ضوء  في 
 األطفال. 

( في المرتبة الثامنة من منظور مجموعة العينة، الوزن النسبي  56عبارة )جاءت ال  -9
( رياض 0.60لها  معلمة  أن  على  العينة  أفراد  معظم  إجابات  أن  على  يدل  مما   )

تختبر صالحية المعينات والوسائل قبل االستخدام جاءت مقبولة، وهذا يحتاج  األطفال  
 ية لرياض األطفال. إلى تنمية هذه المهارة في ضوء المعايير القوم

العبار   -10 ال55،  34)  تانجاءت  المرتبة  في  العينة،  سع ات(  مجموعة  منظور  من  ة 
( مما يدل على أن إجابات معظم أفراد العينة على أن معلمة 0.59الوزن النسبي لها )

التعليم  ت   األطفال  رياض  استراتيجيات  تحدد  النشاط،  قاعة  خارج  تعلم  مواقف  نظم 
نشاط   لكل  أبو  ،  ضعيفةجاءت  المناسبة  يوسف  )سوزان  دراسة  نتائج  مع  يتفق  وهذا 

مما يتطلب رفع مستوى هاتين المهارتين  (  2011الفضل، عبد الناصر راضي محمد،  
 في ضوء المعايير القومية لرياض األطفال. وتنميتهما لدى معلمة رياض األطفال 

11-   ( العبارة  ال52جاءت  المرتبة  في  واألخيرة  (  معاشرة  منظور  العينة،  من  جموعة 
( مما يدل على أن إجابات معظم أفراد العينة على أن معلمة 0.56الوزن النسبي لها )

جاءت تاألطفال  رياض   األنشطة  بعض  في  الظل  خيال  مسرح  استخدام  مهارة  متلك 
( مما يؤدي إلى ضعف 2007ضعيفة، وهذا يتفق مع نتائج دراسة )هبة صالح سالم،  

المعلمة ألداء األ نتيجة لقصور إمكانيات  الخبرات  نشطة، وحرمان األطفال من بعض 
تها لدى معلمة تنمي هذه المهارة األساسية لديهن، وهذا يتطلب رفع مستوى هذه المهارة و 

 في ضوء المعايير القومية لرياض األطفال.رياض األطفال 
مهارة    ممارسة  في  قصور  يتضح:  المحور  هذا  نتائج  للتدريس  من  التخطيط 

التعلم داخل قاعة  رياض األطفال  ة  لدى معلمالتعلم    وإدارة مواقف  تنظيم مواقف  على 
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لك المناسبة  التعليم  استراتيجيات  تحديد  على  قدرتها  ضعف  وقلة النشاط،  نشاط  ل 
تنويعها، قصور في امتالك معلمة رياض األطفال مهارة استخدام مسرح خيال الظل في 

حة لرفع مستوى هذه المهارات بعض األنشطة في الروضة، مما يتطلب إجراءات مقتر 
 . وتنميتها في ضوء المعايير القومية لرياض األطفال

 
 (5جدول )

 نتائج المحور الخامس: مهارة التقويم 

 نعم  العبارة  م 
إلى  
 حد ما 

 الترتيب  ق ال 

تس    تخدم أدوات واس    اليب متنوع    ة للتع     رف  5
 طفال.ألعلى مستويات ا

50 44 24 0.74 3 

 1 0.77 23 35 60 ء األطفال.تفسر نتائج تقويم أدا 10

تع د أنش طة إثرائي ة لألطف ال الف ائقين تراع  ي  15
 قدراتهم المتقدمة.

33 25 60 0.59 7 

تع  د أنش  طة عالجي  ة لألطف  ال ال  ذين ل  ديهم  20
 صعوبات تعلم.

17 31 70 0.52 9 

 9 0.52 73 25 20 تنهي عملها إلغالق الدرس بتصحيح البطاقات. 25

 2 0.75 18 51 49 وفًقا لنتائج تقويم األطفال.تطور من أدائها   30

 6 0.63 40 50 28 تحدد الزمن لتقويم األطفال في البرنامج التربوي. 35

تشارك إدارة الروض ة ف ي تفعي ل نظ م تق ويم  40
 األطفال.

43 56 19 0.73 4 

تهي      ت األطف      ال قب      ل تطبي      ق االختب      ارات  45
 التقويمية عليهم.

28 25 65 0.56 8 

 8 0.56 66 25 27ل جوان  ب التق  دم ف  ي النم  و لك  ل طف  ل تس  ج 50
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 نعم  العبارة  م 
إلى  
 حد ما 

 الترتيب  ق ال 

 في بطاقة متابعة.

تت دخل ف  ي بع ض األحي  ان لتوجي ه األطف  ال  53
 أثناء تنفيذ النشاط.

31 47 40 0.64 5 

  0.64 إجمالي المحور 
 من الجدول السابق يتضح: 

قويم  الت أن األوزان النسبية الستجابات مجموعة العينة على المحور الخاص بمهارة    -1
 .قبولةلمعلمات رياض األطفال جاءت م

( مركز الصدارة من منظور مجموعة العينة، الوزن النسبي لها 10العبارة )  جاءت   -2
( مما يدل على أن إجابات معظم أفراد العينة على أن معلمة رياض األطفال 0.77)
 جاءت متوسطة. فسر نتائج تقويم أداء األطفال ت

المرتبة الثانية من منظور مجموعة العينة، الوزن النسبي    ( في30جاءت العبارة )  -3
( رياض 0.75لها  معلمة  أن  على  العينة  أفراد  معظم  إجابات  أن  على  يدل  مما   )

 جاءت متوسطة.طور من أدائها وفق ا لنتائج تقويم األطفال األطفال ت
لنسبي لها ( في المرتبة الثالثة من منظور مجموعة العينة، الوزن ا5جاءت العبارة )   -4
( مما يدل على أن إجابات معظم أفراد العينة على أن معلمة رياض األطفال 0.74)
 جاءت متوسطة. ستخدم أدوات وأساليب ا متنوعة للتعرف على مستويات األطفال ت

( في المرتبة الرابعة من منظور مجموعة العينة، الوزن النسبي  40)  ة جاءت العبار   -5
( أن  0.73لها  على  يدل  مما  رياض (  معلمة  أن  على  العينة  أفراد  معظم  إجابات 

 جاءت متوسطة. شارك إدارة الروضة في تفعيل نظم تقويم األطفال األطفال ت
في المرتبة الخامسة من منظور مجموعة العينة، الوزن النسبي    (53العبارة )جاءت    -6

( رياض 0.64لها  معلمة  أن  على  العينة  أفراد  معظم  إجابات  أن  على  يدل  مما   )
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ت النشاطاألطفال  تنفيذ  أثناء  األطفال  لتوجيه  األحيان  بعض  في  مقبولة،   تدخل  جاءت 
 في ضوء المعايير القومية لرياض األطفال.  ةالمهار ذه تنمية هتطلب وهذا ي

( في المرتبة السادسة من منظور مجموعة العينة، الوزن النسبي  35جاءت العبارة )  -7
( مع0.63لها  إجابات  أن  على  يدل  مما  رياض (  معلمة  أن  على  العينة  أفراد  ظم 

التربوي  ت األطفال   البرنامج  األطفال في  لتقويم  الزمن  يحدد  وهذا  مقبولة،  تطلب جاءت 
 تنمية هذه المهارة في ضوء المعايير القومية لرياض األطفال.

( في المرتبة السابعة من منظور مجموعة العينة، الوزن النسبي  15جاءت العبارة )  -8
( رياض   (0.59لها  معلمة  أن  على  العينة  أفراد  معظم  إجابات  أن  على  يدل   مما 

أنشطة إثرائية لألطفال الفائقين تراعي قدراتهم المتقدمة جاءت ضعيفة، مما د  عت  األطفال
يتطلب رفع مستوى هذه المهارة وتنميتهما لدى معلمة رياض األطفال في ضوء المعايير  

 القومية لرياض األطفال. 
( في المرتبة الثامنة من منظور مجموعة العينة، الوزن 50،  45)ان  تجاءت العبار   -9

( مما يدل على أن إجابات معظم أفراد العينة على أن معلمة رياض 0.56النسبي لها ) 
هيت األطفال قبل تطبيق االختبارات التقويمية عليهم، تسجل جوانب التقدم في تاألطفال  

ضعيف  جاءت  متابعة  بطاقة  في  طفل  لكل  هالنمو  مستوى  رفع  يتطلب  مما  اتين  ة، 
لرياض   المهارتين القومية  المعايير  ضوء  في  األطفال  رياض  معلمة  لدى  وتنميتهما 
 األطفال. 

10-  ( العبارتان  التاسعة 25،  20جاءت  المرتبة  في  مجموعة    واألخيرة  (  منظور  من 
لى أن ( مما يدل على أن إجابات معظم أفراد العينة ع0.52العينة، الوزن النسبي لها )

رياض  صعوبات ت  األطفال  معلمة  مؤشرات  لديهم  الذين  لألطفال  عالجية  أنشطة  عد 
البطاقات   بتصحيح  الدرس  إلغالق  عملها  تنهي  ضعيفة،  تعلم،  مع جاءت  يتفق  وهذا 

يوسف،   علي  حلمي  )ناصر  دراسة  هاتين  (  2002نتائج  مستوى  رفع  يتطلب  مما 
ف األطفال  رياض  معلمة  لدى  وتنميتهما  لرياض المهارتين  القومية  المعايير  ضوء  ي 

 األطفال. 
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الت  مهارة  ممارسة  في  قصور  يتضح:  المحور  هذا  نتائج  معلمة  قويم  من  لدى 
ة معلمة رياض األطفال على إعداد أنشطة إثرائية لألطفال رياض األطفال، ضعف قدر 

  قدراتهم المتقدمة، ضعف قدرة معلمة رياض األطفال على تهيئة األطفال الفائقين تراعي  
قبل تطبيق االختبارات التقويمية عليهم، ضعف قدرة معلمة رياض األطفال على تسجيل  
جوانب التقدم في النمو لكل طفل في بطاقة متابعة، ضعف قدرة معلمة رياض األطفال 
على إعداد أنشطة عالجية لألطفال الذين لديهم مؤشرات صعوبات تعلم، ضعف قدرة 

عمل إنهاء  على  األطفال  رياض  مما معلمة  البطاقات،  بتصحيح  الدرس  إلغالق  ها 
لرياض  القومية  المعايير  ضوء  في  المهارات  هذه  لتنمية  مقترحة  إجراءات  يتطلب 

 األطفال. 
بناء  على ما تقدم من عرض للدراسة الميدانية وتفسير نتائجها، يتضح قصور  

ا إدارة  الصف،  إدارة  في:  المحددة  األطفال  رياض  لمعلمات  اإلدارية  لوقت، المهارات 
التعلم، مواقف  وإدارة  للتدريس  التخطيط  والتواصل،  يتطلب   االتصال  مما  التقويم، 

إجراءات مقترحة لتنمية هذه المهارات في ضوء المعايير القومية لرياض األطفال، وهذا 
 . من هذا البحث التالي  ما يجيت في المحور 

 : المقترحة والتوصياتجراءات واإل   نتائج البحثالمحور الرابع: 

وا         نتائجه  المحور  هذا  البحث في  والتوصيات، كما إلجراءات  يعرض  المقترحة 
 هي موضحة في اآلتي: 

 أوالً: نتائج البحث: 

 أسفر البحث الحالي عن مجموعة من النتائج يمكن تناولها فيما يأتي: 
الجاء -1 األطفال  ت  رياض  لمعلمات  اإلدارية  المعايير  مهارات  ضوء  في 

على  القومية   اآلتي:مرتبة  )  مهارة  النحو  الوقت  مهارة  ،  (0.71إدارة 
( التعلم  مواقف  وإدارة  للتدريس  الصف  ،  (0.68التخطيط  إدارة  مهارة 

 .(0.61) االتصال والتواصلمهارة ، (0.64)  التقويممهارة ، (0.67)
أدوات   -2 تحضير  كيفية  على  تدريبها  إلى  حاجة  في  األطفال  رياض  معلمة 

 اط بالدرس.اللعب لمكانها قبل بداية النش 
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معلمة رياض في حاجة إلى تدريبها على إعطاء اإلرشادات بصورة عادلة   -3
 . لجميع األطفال

يقوله  -4 ما  إلى  اإلصغاء  كيفية  على  تدريبها  إلى  حاجة  في  رياض  معلمة 
 . األطفال بانتباه دون تأفف

 معلمة رياض ال تراعي الفراغ المحدد لكل طفل لممارسة النشاط.  -5

وهذا ال يتناسب مع  ،  طي األطفال تعليمات محددةمعلمة رياض األطفال تع -6
 طبيعة مرحلتهم العمرية. 

ذوي  -7 فئة  مع  التعامل  في  األطفال  رياض  معلمات  معظم  مهارات  قصور 
أقرانهم   مع  الفئة  لهذه  الدمج  استراتيجيات  وتطبيق  الخاصة  االحتياجات 

 . العاديين

 ضعف مهارة إدارة الصف لدى معلمات رياض األطفال. -8

ريا -9 باألعمال  معلمة  قائمة  إعداد  على  تدريبها  إلى  حاجة  في  األطفال  ض 
 . اليومية المطلوب إنجازها

معلمة رياض األطفال  في حاجة إلى تدريبها على أن تحبذ المناقشة   -10
 . مع األطفال بكثرة

معلمة رياض األطفال في حاجة إلى تدريبها على أن تترك وقت ا للراحة  -11
 لألطفال بانتباه دون تأفف.

 ممارسة مهارة إدارة الوقت لدى معلمات رياض األطفال.  قصور في -12

الذي   -13 الوقت  تقدير  مهارة  في  األطفال  رياض  معلمات  لدى  قصور 
 تحتاج إليه في كل عمل داخل قاعات الروضة.

معلمة رياض األطفال في حاجة إلى تدريبها على دمج الطفل الخجول  -14
 مع زمالئه في اللعب.
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رياض   -15 أولاألطفال  معلمة  تشرك  احتياجات  ال  تحديد  في  األمور  ياء 
 األطفال. 

مديرة   -16 تعقدها  التي  االجتماعات  تحضر  ال  األطفال  رياض  معلمة 
 . الروضة بشكل منتظم

رياض  -17 معلمات  لدى  والتواصل  االتصال  مهارة  ممارسة  في  قصور 
المجتمع  ومؤسسات  األمور  أولياء  مع  أو  القاعة  داخل  سواء  األطفال 

 .الخارجي للروضة

ألطفال في حاجة إلى تدريبها على تنويع طرق التدريس معلمة رياض ا -18
بصفة   التدريس  في  اإللقاء  طريقة  على  فقط  االعتماد  وعدم  األطفال  مع 

 أساسية. 

في   -19 األطفال  أعمال  تدوين  على  تدريبها  إلى  حاجة  في  رياض  معلمة 
 سجالت خاصة لمعرفة مدى تقدمهم. 

على الوسائل  معلمة رياض في حاجة إلى توجيهها نحو عدم االعتماد   -20
 . التعليمية الجاهزة

معلمة رياض في حاجة إلى تدريبها على أن تختبر صالحية المعينات  -21
 . والوسائل قبل االستخدام

قصور لدى معلمة رياض األطفال في مهارة تنظيم مواقف تعلم خارج   -22
 قاعة النشاط.

التعلم لدى  -23 للتدريس وإدارة مواقف  التخطيط  قصور في ممارسة مهارة 
 اض األطفال. معلمة ري

التعليم   -24 استراتيجيات  تحديد  على  األطفال  رياض  معلمة  قدرة  ضعف 
 المناسبة لكل نشاط وقلة تنويعها.
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قصور في امتالك معلمة رياض األطفال مهارة استخدام مسرح خيال   -25
 الظل في بعض األنشطة في الروضة.

في حاجة إلى تدريبها على كيفية تحديد الزمن األطفال  معلمة رياض   -26
 يم األطفال في البرنامج التربوي.لتقو 

 قصور في ممارسة مهارة التقويم لدى معلمة رياض األطفال. -27
ضعف قدرة معلمة رياض األطفال على إعداد أنشطة إثرائية لألطفال   -28

 الفائقين تراعي قدراتهم المتقدمة.
تطبيق   -29 قبل  األطفال  تهيئة  على  األطفال  رياض  معلمة  قدرة  ضعف 

 ليهم. االختبارات التقويمية ع
في   -30 التقدم  جوانب  تسجيل  على  األطفال  رياض  معلمة  قدرة  ضعف 

 النمو لكل طفل في بطاقة متابعة. 
ضعف قدرة معلمة رياض األطفال على إعداد أنشطة عالجية لألطفال   -31

 الذين لديهم مؤشرات صعوبات تعلم.
الدرس  -32 إنهاء عملها إلغالق  ضعف قدرة معلمة رياض األطفال على 

البطاقات.  بتصحيح 
المعايير   ضوء  في  المهارات  هذه  لتنمية  مقترحة  إجراءات  يتطلب  مما 

 القومية لرياض األطفال. 
ا لت إلجراءات  ثانياً:  ل  نميةالمقترحة  اإلدارية  ضوء المهارات  فـي  األطفال  رياض  معلمات 

 المعايير القومية: 

الحالي  ،  بحث لنتائج اعنه    ت في ضوء ما أسفر  البحث  مقترحة  إجراءات  يقدم 
، محددة في معلمات رياض األطفال في ضوء المعايير القوميةاإلدارية لمهارات النمية لت

 اإلجراءات اآلتية: 

إجراءات خاصة لتنمية مهارة إدارة الصف: -1  
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 .يحقق العدالة في التعامل مع األطفال امناخ  معلمات رياض األطفال توفر أن  -

 حتياجات الخاصة.بين األطفال العاديين وذوي اال الفردية تراعي الفروق أن  -

من  أال   - البد  بل  لألطفال،  والتوجيهات  المعلومات  إلقاء  على  دورها  يقتصر 
والتواصل   للجميع  صوتها  وإيصال  الفناء  أو  الصف  غرفة  بأرجاء  تحركها 

 البصري معهم. 

المثيرات؛  أن   - طريق  لالتنوع  عن  األنشطة،  أثناء  األطفال  انتباه  على  ستحواذ 
 طاء التوجيهات. التغيير في أساليب العرض وإع

تنظيم بيئة التعلم؛ من حيث: التأكد من أن مساحة قاعات األنشطة تكفي لعدد  -
الفراغ   تراعي  وأن  ويسر،  بطالقة  األنشطة  ممارسة  من  وتمكنهم  األطفال، 
مكان  بنظافة  تهتم  فترة،  لكل  المحدد  للنشاط  ومناسبته  طفل  لكل  الشخصي 

بمكا واألدوات  األجهزة  ترتب  وسالمته،  اللعب  اللعب  أدوات  تجهز  اللعب،  ن 
الالزمة للنشاط وتحضرها لمكان اللعب قبل بداية النشاط في الفترة المخصصة  

 له، تراعي مالئمة مكان اللعب ووقته لظروف الطقس.
 .تحرص على توفير إسعافات أولية بالقرب من مكان اللعب  -

الحاضر  - األطفال  جميع  تواجد  من  وتتأكد  األطفال  غياب  المعلمة  ين  تراجع 
 بالقاعة. 

 .تتأكد من أن مالبس الطفل ال تعوقه عن ممارسة النشاط الحركي -

إجراءات خاصة لتنمية مهارة إدارة الوقت:  -2  
األطف    ال عل    ى األفع    ال اليومي    ة الروتيني    ة المرتبط    ة باالنتق    ال ب    ين أن ت    درب  -

 األنشطة.
 توزع الوقت بناء  على قدرات األطفال و نواتج التعلم.أن  -

 م الوقت في ضوء الظروف والمواقف غير المتوقعة.تعيد تنظيأن  -

 تشغل جميع األطفال على مدى وقت النشاط. -
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 تتجنب ترك فترات توقف طويلة دون جدوى.  -

 تتفق المعلمة على أسلوب العمل مع األطفال قبل بداية النشاط.  -

والتواصل: لإجراءات خاصة لتنمية مهارة االتصا -3  
 .جيدة مع األطفالأن تستخدم المعلمة نماذج كالمية  -

 توجه المعلمة كالمها لجميع األطفال.  -

 تشارك المعلمة األطفال ألعابهم. -

 تنادي المعلمة األطفال بأسمائهم.  -

 تستخدم المعلمة تناغيم صوتية متنوعة وبدرجات متفاوتة. -

 تتجنب المعلمة المفاضلة بين البنين والبنات  -

العقاب البدني أو حرمان  تتجنب المعلمة توبيخ الطفل أو تخويفه أو استخدام   -
 الطفل من النشاط، باعتبارها أساليب لمعاقبة الطفل. 

 تنوع من أساليب التواصل اللفظي وغير اللفظي مع األطفال. -

تتع  رف المعلم  ة عل  ى الطف  ل الخج  ول وتش  جعه عل  ى اللع  ب م  ع زمالئ  ه للتغل  ب  -
 على خجله.

:إجراءات خاصة بمهارة تخطيط وإدارة مواقف التعلم -4  

 أساليب التعليم والتعلم وفق حاجات األطفال. معلمات رياض األطفال وع تنأن  -
 الوسائل المعينة في مواقف التعلم.معلمات رياض األطفال توظف أن  -

الخبرات التعليمية داخل قاعة النشاط بخبرات  معلمات رياض األطفال تربط أن  -
 األطفال الحياتية. 

 ت جديدة.تستخدم مصادر المعرفة المختلفة الكتساب خبرا -

 تحدد المعلمة األهداف السلوكية تبع ا لطبيعة كل نشاط.  -

 تصوغ المعلمة األهداف صياغة إجرائية سلوكية.  -

تتدرج المعلمة في صياغة األهداف في كل مجال لتصل إلى مستويات التفكير   -
 العليا.
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 تعد المعلمة سجال  للتحضير والتقويم اليومي. -

ب والمحاولة بأكبر قدر من الحرية تحت  تعطي المعلمة الفرصة لألطفال للتجري -
 إشرافها وتوجيهها. 

 تختبر المعلمة صالحية المعينات والوسائل قبل االستخدام. -

إجراءات خاصة لتنمية مهارة التقويم:  -5  

 تستخدم أدوات متنوعة لقياس أداء األطفال ومتابعة نموهم.أن  -
 تفسر نتائج تقويم أداء الطفل.أن  -

 وبديلة في ضوء نتائج التقويم.تعد أنشطة إثرائية أن  -

 تستخدم أساليب التعزيز لتحسين أداء األطفال.أن  -

ت  دريب معلم  ات ري  اض األطف  ال عل  ى مه  ارات التق  ويم الش  امل والمس  تمر ألداء  -
 عبر األنشطة المختلفة بمنهج الروضة. -قبل الخدمة وأثناء الخدمة –األطفال 

 .تشرك المعلمة األطفال في التقويم -

 علمة وسائل تقويم مناسبة ألهداف النشاط.تستخدم الم -

 تستخدم المعلمة وسائل تقويم تغطي جميع جوانب التعلم بفقرات النشاط. -

تق   دم المعلم   ة اإلرش   ادات والتعليم   ات المناس   بة الت   ي تمك   ن األطف   ال م   ن إنج   از  -
 الواجبات المكلفين بها بنجاح.

 ئه.تتجنب المعلمة اإلشارة إلى سلبيات أداء الطفل أمام زمال -
 التوصيات: ثالثاً: 

نمية  مقترحة لت إلجراءات  في ضوء ما توصل البحث إليه من نتائج ومن تقديمه   
 يوصي باآلتي:معلمات رياض األطفال في ضوء المعايير القومية المهارات اإلدارية ل

الطفولة    -1 مجال  في  المسئولين  نظر  بت نحو  توجيه  المهارات  االهتمام  نمية 
 . وفقا  للمعايير القوميةاألطفال رياض  لمعلمات اإلدارية 

التربية    -2 وكليات  المصرية  الجامعات  تقوم  المبكرة  أن  للطفولة  التربية  وكليات 
تراعي   وأن  األطفال  رياض  لمعلمات  المقدمة  التدريسية  برامجها  تقييم  بإعادة 
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أكثر من    المتضمنة في وثيقة المعايير القومية  للمهارات اإلدارية  البعد التطبيقي
 ا على القضايا النظرية فقط.تركيزه

أهمها:    -3 معينة  لشروط  وفق ا  يكون  أن  ينبغي  األطفال  رياض  معلمة  اختيار 
ال التحاقها بكليات  طفولة المبكرة،  تربية للحصولها على مؤهل عال تربوي، أو 

أو حصولها على ماجستير أو دكتوراه في مجال الطفولة، باإلضافة إلى سنوات 
 الخبرة لها. 

الب  -4 التدريبي احتواء  التي    ةرامج  التربوية  النواحي  لمعلمات رياض األطفال على 
 تمكن المعلمة من اكتساب المهارات اإلدارية المختلفة. 

اعتماد توافر المهارات اإلدارية لمعلمات رياض األطفال في برامج تقييم أدائهن    -5
 والترقي لديهن.

 ات اإلدارية وتطبيقها. وضع دليل يساعد معلمات رياض األطفال على امتالك المهار   -6

توافر   -7 متابعة  نحو  األطفال  رياض  مرحلة  في  الفني  التوجيه  دور  تفعيل 
 المهارات اإلدارية لمعلمات رياض األطفال وتطبيقها. 

تصميم أدوات وأساليب مبتكرة لتقييم توافر المهارات اإلدارية لمعلمات رياض   -8
ب الحلول  واقتراح  والضعف  القوة  نقاط  لتشخيص  هذه  األطفال  تنمية  هدف 

 المهارات.

 تحفيز معلمات رياض األطفال نحو توافر المهارات اإلدارية وتطبيقها لديهن.   -9

المهارات    -10 الكتساب  الخبرات  لتبادل  األطفال  رياض  لمعلمات  الفرصة  إتاحة 
    اإلدارية من بعضهن البعض وكيفية تطبيقها وفق ا للمعايير القومية. 

 رابعًاً: بحوث مستقبلية: 

نمية  مقترحة لت إلجراءات  في ضوء ما توصل البحث إليه من نتائج ومن تقديمه  
والتوصيات،  القومية  المعايير  ضوء  في  األطفال  رياض  لمعلمات  اإلدارية  المهارات 

 يقترح القيام بمجموعة من البحوث المستقبلية، منها: 
 . األداء اإلداري لمعلمات رياض األطفال في ضوء المعايير القومية -1

 . االحتياجات التدريبية لمعلمات رياض األطفال في ضوء بعض المهارات اإلدارية -2
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 مشكالت تطبيق معلمات رياض األطفال للمهارات اإلدارية والحلول المقترحة لها.  -3
دور التوجيه الفني في تنمية المهارات اإلدارية لمعلمات رياض األطفال في ضوء  -4

 . المعايير القومية

  راجعمال
 : المراجع العربيةأوالً 

ابتسام محمد عبد الاله محمد: تطوير إدارة مؤسسات رياض األطفال في ضوء مدخل 
اإللكترونية   قنا،    –اإلدارة  بمحافظة  ميدانية  ماجستيردراسة  كلية  رسالة   ،

    .2018التربية بقنا، جامعة جنوب  الوادي، 
، القاهرة،  3، ط 2العربية، ج   ، القاهرة، معجم اللغةالمعجم الوسيطإبراهيم أنيس، آخرون:  

 . 1973، دار المعارف
العربي  إبراهيم عصمت مطاوع:   الوطن  التربوية في  ،  عالمية  –أوراق عربية    –اإلدارة 

 . 2003القاهرة، مكتبة النهضة المصرية، 
 ، بيروت، دار صادر، د.ت. 4، مجلسان العرب ابن منظور: 

القاهرة، 2، طقرن الحادي والعشريناإلدارة المدرسية في مطلع الأحمد إبراهيم أحمد:    ،
 . 2006، دار الفكر العربي

 العلمي المؤتمر  مصر "،    فيحمد إسماعيل حجى: " استراتيجية مقترحة لتطوير التعليم  أ
الفترة من    في  والعشرين ،  الحاديالثالث ، بعنوان: التعليم وتحديات القرن  

إبريل،    29-30 )1995من  مجلد  التربية،1،  كلية   حلوان،   ةجامع  (، 
1995.  

 ، 1994  العربية،دار النهضة    القاهرة،  ،التفكيرإعادة    اإلداري:اإلصالح    رشيد: أحمد  
 .3ص 

مؤتمر بعنوان: جودة التعليم في  أحمد سيد خليل: " كلمته في المؤتمر العلمي الثالث "،  
، المنعقد خالل الفترة  ظل الشراكة بين كليات التربية ووزارة التربية والتعليم

، كلية التربية بأسوان، جامعة جنوب الوادي، 2006من مارس    9-8  من:
2006. 
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