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المستخمص:
ىدفت الدراسة إلي الكشؼ عف واقع التنمية المينية لمعممات رياض األطفاؿ في مصر مف
خالؿ الدراسات السابقة واألدبيات التي تناولت ذلؾ  ،وكذلؾ التعرؼ عمي نظاـ التعميـ
الجديد ، 0.2وذلؾ مف أجؿ تحديد متطمبات ىذا النظاـ ،والتي تـ في ضوءىا وضع رؤية مقترحة
لتطوير التنمية المينية المستدامة لمعممات رياض األطفاؿ.
الكممات المفتاحية :التنمية المينية لمعممات رياض األطفاؿ ،نظاـ التعميـ الجديد . 2.0
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Abstract:
The study aimed to reveal the reality of the professional
development of kindergarten teachers in Egypt through previous studies
and literature that dealt with that, as well as identify the new education
system (2.0), in order to define the requirements of this system, in the
light of which a proposed vision was developed to develop sustainable
professional development For kindergarten teachers.

Key words: professional development of kindergarten teachers, the new
education system (2.0).
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مقدمة:
مينيا مف أىـ العناصر األساسية لمعممية التعميمية،
يعد المعمـ المؤىؿ
أكاديميا والمتدرب ً
ً
فيو القادر عمي تحقيؽ األىداؼ المنشودة مف النظاـ التعميمي ،ولذلؾ اتجيت دوؿ العالـ
المختمفة إلي االىتماـ بإعداد المعمـ لممستقبؿ وتدريبو عمي القياـ بعممية التعمـ الذاتي مدي الحياة
لمواكبتو كؿ مستحدث وجديد في مجالو.
وقد شيد العالـ نقمة حضارية ىائمة شممت كؿ أوجو ومجاالت الحياة تحتاج إلى خبرات

وفكر وميارات جديدة لمتعامؿ معيا بنجاح ،وىذه التحوالت قد ألقت ظالليا عمى بنية النظاـ
التربوي ،ومف ثـ ظيرت الحاجة إلى تربية غير تقميدية والي إعادة النظر في النظـ التعميمية
وذلؾ عمى أسس جديدة قائمة عمى استراتيجيات عممية فعالة تستوعب اإلمكانات المادية والبشرية
المتاحة ،ومف ىنا بدأت تتسابؽ الدوؿ المختمفة عمى تطوير نظميا التعميمية ،وبدأت تشيد قضية
كبير مف االىتماـ لالرتقاء بنظـ العممية التعميمية ومف
قدر ًا
التطوير واإلصالح المتعمقة بالمعمـ ًا
ثـ تجويد نواتجيا (فتوح محمود محمد ومحمد عمي حمزة .)0،02،2،
وقد دعت قضية تطوير واصالح المعمـ إلي ضرورة التنمية المينية لممعمميف والتي تتطمب

ومطور لقدراتو في التعميـ والتدريب
ًا
مينيا
تدر ًيبا متو ً
نتجا ً
اصال مدي الحياة ،وبذلؾ يصبح المعمـ م ً
وفؽ االتجاىات الحديثة (محمد النصر حسف محمد.)264 ،02،5 ،
وتعد معممة رياض األطفاؿ مف ركائز العممية التربوية التي يتـ البدء منيا ،فيي المسئولة
عف تحقيؽ أىداؼ العممية التعميمية المتعمقة بنمو األطفاؿ ،حيث أنيـ في تمؾ المرحمة بحاجة
إلي التشجيع المستمر مف معممات الروضة لتنمية حب العمؿ ،وغرس روح التعاوف والمشاركة
اإليجابية ،واالعتماد عمي النفس والثقة فييا ،واكتساب الميارات المغوية واإلجتماعية ،لذا يعد
االىتماـ بالتنمية المينية لمعممات رياض االطفاؿ وفقًا لممعايير العالمية وفي ظؿ المتغيرات
المعاصرة والمتطورة والتي تتناسب مع ىذه المرحمة مف القضايا اليامة التي ينبغي إلقاء الضوء
عمييا واالىتماـ بيا ( رشا عثماف خميفة.)523 ،02،7 ،

وتيدؼ التنمية المينية لمعممات رياض األطفاؿ إلي غرس ثقافة التعمـ باالستراتيجيات
الحديثة لإلرتقاء بالعممية التعميمية ،واكساب المعممات ميارات التدريس اإلبداعي ،وتدريبيف عمي
حؿ بعض المشكالت التربوية وعالج بعض الممارسات الخاطئة ،مما يؤدي إلي تعميؽ العالقات
اإلنسانية بينيف وبيف األطفاؿ وبالتالي إزالة الحواجز بينيـ ،مما يسيـ في تشجيع األطفاؿ عمي
التفاعؿ اإليجابي واكتساب خبرات تربوية جديدة ( أحمد محمد إبراىيـ.)505 ،02،5 ،
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وفي ضوء أىداؼ التنمية المينية لمعممات رياض األطفاؿ أصبح االىتماـ بإعدادىف
ومينيا ضرورة البد مف أخذىا في االعتبار ،مما يوجب عمي المسئوليف عف العممية
أكاديميا
ً
ً
التعميمية ضرورة االىتماـ بعمميات التنمية المينية المستمرة والمستدامة ليف مف خالؿ تقديـ
البرامج التي تساعد عمي ذلؾ.
وقد استيدفت و ازرة التربية والتعميـ برئاسة الجميورية تطبيؽ منظومة التعميـ الجديدة 0252
أو ما يعرؼ بنظاـ التعميـ الجديد  2.0والتركيز عمي أىـ المحاور والقضايا والتحديات المحمية

والعالمية مف خالؿ اتباع استراتيجية التنمية المستدامة لتحقيؽ التنمية الشاممة في مصر بحموؿ
عاـ 0252ـ( رشا عثماف خميفة ،)524 ،02،7 ،ومف ىنا ظيرت حتمية التغيير وتحسيف
النظاـ التعميمي بكؿ مكوناتو وعمي رأسيا المعمـ ،وبات االىتماـ بالتنمية المينية المستدامة
لمعممات رياض األطفاؿ مف خالؿ التدريب عمي استخداـ أساليب تربوية واستراتيجيات جديدة
تتناسب مع أىداؼ نظاـ التعميـ الجديد  2.0مف أولويات عمميات التحسيف والتطوير.

مشكمة الدراسة:
شيد العالـ العديد مف التغيرات والتحوالت المحمية والعالمية والتي بدورىا أثرت عمي كؿ
المجاالت بما فييا مجاؿ التعميـ ،حيث فرضت عمي مؤسساتو ضرورة التغيير والتطوير لسرعة

االستجابة والتكيؼ مع ىذا التحوؿ العالمي ،وكاف المعمـ ىو األداة والعنصر األوؿ لمتطوير
والتغيير لما لو مف قدرة عمي تحقيؽ عمميات التطوير والتغيير عمي باقي عناصر العممية
التعميمية.
ويعد دور معممة رياض األطفاؿ في غاية األىمية لكونيا مشاركة لألسرة في تحقيؽ النمو
المتكامؿ لمطفؿ ،وتساعده عمي اكتساب الميارات ،وتنمي لديو االتجاىات ،مما دعا إلي ضرورة

اكتساب معممة رياض األطفاؿ لممعمومات والميارات واالتجاىات التي تمكنيا مف القياـ بدورىا
الجديد ،ويتـ ذلؾ مف خالؿ تدريب المعممات بصورة مستمرة عمي كؿ ماىو جديد ليساعدىا عمي
رفع مستوي أدائيا بما يمكنيا مف مواجية التحديات والتوجيات المعاصرة والمستقبمية.

وقد أشارت بعض الدراسات إلي إنخفاض أداء معممات رياض األطفاؿ وذلؾ بسبب ضعؼ
برامج التنمية المينية المقدمة إلييف ،حيث أشارت دراسة أحمد محمد إبراىيـ( )02،5إلي ضعؼ
تمكف المعممات مف تعديؿ مظاىر السموؾ السمبية لألطفاؿ ،وقمة إعداد خطة تدريبية في ضوء
احتياجات معممات رياض األطفاؿ ،ومحدودية احتواء البرامج التدريبية الخاصة بمعممات رياض
األطفاؿ األساليب التربوية الحديثة.
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وأشارت دراسة محمد النصر حسف محمد( )02،5بأنو عمي الرغـ مف اىتماـ الدوؿ بإعداد
معممات رياض األطفاؿ إال أف برامج إعدادىا قبؿ الخدمة ال تمكنيا مف حؿ المشكالت التي
تواجييا أثناء العمؿ التعميمي ،كما أنيا ال تسد الفجوة التي يحدثيا اإلنفجار المعرفي سواء في
مجاؿ التخصص األكاديمي أو الجانب التربوي والثقافي ،كما وأشارت دراسة رشا عثماف خميفة
( ) 02،7إلي شكوي معممات رياض األطفاؿ مف التدريبات المقدمة إلييف حيث أف توقيتيا غير
مناسب ليف ،وعدـ كفاءة وتخصص بعض المدربيف.
وم ما سبؽ يتضح أف برامج التنمية المينية المقدمة لمعممات رياض األطفاؿ تعاني مف
بعض الفجوات التي تعوؽ قياميا بالدور المنشود منيا وىو إعداد المعممات لمحاضر والمستقبؿ،
كما أنيا عاجزة عف تمبية متطمبات وأىداؼ نظاـ التعميـ الجديد  2.0التي تدعو إلي بناء
اإلنساف المصري المنتمي لوطنو ،المبدع ،المبتكر ،القادر عمي تقبؿ األخر ،المتمكف مف
المعرفة والميارات الحياتية ،القادر عمي التعمـ مدي الحياة ،والقادر عمي المنافسة العالمية.
وعمي ىذا انطمقت ىذه الدراسة لتقديـ رؤية مقترحة لمتنمية المينية المستدامة لمعممات
رياض األطفاؿ وفقًا لمتطمبات نظاـ التعميـ الجديد  2.0وذلؾ مف أجؿ محاولة اإلسياـ في
اإلرتقاء بمستوي األداء لدي معممات رياض األطفاؿ مما قد يساعد في إصالح عممية التعميـ.

أسئمة الدراسة:
يمكن بمورة أسئمة الدراسة فيما يمي:
 -،ما واقع التنمية المينية لمعممات رياض األطفاؿ؟
 -0ما اإلطار الفكري لنظاـ التعميـ الجديد  2.0؟
 -5ما مقترحات الدراسة لمتنمية المينية المستدامة لمعممات رياض األطفاؿ وفقًا لمتطمبات نظاـ
التعميـ الجديد  2.0؟

أىداف الدراسة:
تسعي ىذه الدراسة إلي تحقيق األىداف التالية:
 -،التعرؼ عمي التنمية المينية مف حيث ( مفيوميا -نشأتيا -أىدافيا -أىميتيا -مبرراتيا-
مبادئيا – أساليبيا -مجاالتيا).
 -0الكشؼ عف واقع التنمية المينية لمعممات رياض األطفاؿ مف خالؿ الدراسات واألبحاث التي
تناولت ذلؾ.
 -5التعرؼ عمي نظاـ التعميـ الجديد. 2.0
 -2تقديـ بعض المقترحات لتحقيؽ التنمية المينية المستدامة لمعممات رياض األطفاؿ وفقًا لنظاـ
التعميـ الجديد.2.0
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أىمية الدراسة:
ترجع أىمية تمك الدراسة لما يمي:
 -،ازدياد االىتماـ بتربية الطفؿ في مرحمة الطفولة المبكرة فيي المسئولة عف تحديد قواعد
شخصيتو.
 -0حاجة الطفؿ في تمؾ المرحمة إلي معممة قادرة عمي إمداده بقيـ حب العمؿ والتعاوف
والمشاركة اإليجابية .

 -5خطورة دور معممة رياض األطفاؿ في تمؾ المرحمة فيي المسئولة عف تنشئة الطفؿ ورعاية
نموه بما يسيـ في تحقيؽ األىداؼ المنشودة مف العممية التعميمية.
 -2زيادة حاجة معممة رياض األطفاؿ إلكتساب المعمومات والميارات التي تمكنيا مف مسايرة
التغيير االجتماعي ومواكبة األدوار الجديدة في مجاؿ عمميا.
 -3قد تسيـ في تقديـ مقترحات يمكف االستفادة منيا في العممية التعميمية لتحقيؽ التنمية المينية
المستدامة لمعممات رياض األطفاؿ.

منيج الدراسة:
استخدمت الدراسة المنيج الوصفي الذي يالئـ طبيعتيا؛ وذلؾ لموقوؼ عمي التنمية المينية
مف حيث مفيوميا وأىدافيا وأىميتيا وبعض أساليبيا ،والتعرؼ عمي واقع برامج التنمية المينية
المقدمة لمعممات رياض األطفاؿ ،وتقديـ بعض المقترحات لتنمية معممات رياض األطفاؿ تنمية
مينية مستدامة في ضوء نظاـ التعميـ الجديد .2.0

حدود الدراسة:
اقتصرت ىذه الدراسة عمي الحدود التالية:
 -1الحدود الموضوعية :حيث تناولت ىذه الدراسة الموضوعات التالية:
-

التنمية المينية مف حيث ( مفيوميا -نشأتيا -أىدافيا -أىميتيا -مبرراتيا -مبادئيا –
أساليبيا -مجاالتيا).
واقع برامج التنمية المينية المقدمة لمعممات رياض األطفاؿ في ضوء الدراسات واألبحاث
التي تناولت ذلؾ.
نظاـ التعميـ الجديد.2.0
مقترحات لمتنمية المينية المستدامة لمعممات رياض األطفاؿ وفقًا لنظاـ التعميـ الجديد.2.0
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 -0الحدود البشرية :حيث تناولت ىذه الدراسة معممات رياض األطفاؿ ،والعمؿ عمي تقديـ
بعض المقترحات لتنمييف تنمية مينية مستدامة تساعدىف عمي مواكبة المستجدات والتطورات
التي تحدث في مجاؿ عمميف.

مصطمحات الدراسة:
تناولت الدراسة المصطمحات التالية:
التنمية المينية ( :)Professional developmentتعرؼ بأنيا العممية التي تتضمفمجموعة مف االجراءات المنظمة والتي ينتج عنيا النمو الميني لممعممة والذي يتمثؿ في تنمية
وتطوير ما لدييا مف معمومات ومعارؼ ومفاىيـ وميارات تتعمؽ بعمميا في الروضة لتحسيف
كفاءتيا المينية وتحسيف العممية التعميمية مف خالؿ البرامج واألنشطة المتاحة لو داخؿ وخارج
الروضة ( أحمد محمد إبراىيـ.)555 ،02،5 ،
ائيا بأنيا البرامج المنظمة التي تساعد معممات رياض األطفاؿ عمي تنمية
وتعرؼ إجر ً

وتحديث معموماتيف وميارتيف المرتبطة بالعمؿ في مجاؿ رياض األطفاؿ.

التنمية المينية المستدامة ( :)Sustainable professional developmentتعرؼبأنيا عممية مستمرة طواؿ الحياة المينية لممعمـ ال تتوقؼ إال بانتياء مدة خدمتو ،استجابة
لمتطورات التكنولوجية والعممية وما تفرضو مف تغيرات عمى دور المعمـ مما يحتـ استم اررية
النمو الميني لممعمـ لتزويده بما يستجد مف معارؼ وميارات تساعده عمى أداء دوره بفعالية
(فتوح محمود محمد ومحمد عمي حمزة.)2 ،02،2 ،
ائيا بأنيا عممية مستمرة عمي مدي سنوات الخدمة ،وتقوـ عمي فكرة التعميـ مدي
وتعرؼ إجر ً
الحياة تساعد معممات رياض األطفاؿ عمي إكتساب المعارؼ والميارات التي تتغير بتغير مالمح
ومتطمبات العصر.

الدراسات السابقة:
أشارت الدراسة إلي بعض الدراسات السابقة التي تناولت موضوع التنمية المينية ،ويمكف
توضيح ذلؾ فيما يمي:
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 -1دراسة إنتصار محمد عمي( )0221بعنوان تصور مقترح لتطوير برامج إعداد معممات
رياض األطفال في مصر عمي ضوء المستجدات التربوية في مجال تربية الطفل

(دراسة تحميمية) :وقد ىدفت إلي التعرؼ عمي واقع إعداد معممات رياض األطفاؿ في مصر
مف حيث مؤسسات وبرامج إعدادىف في إطار نظاـ القبوؿ والتقييـ ،والقاء الضوء عمي أىـ
المشكالت التي تعوؽ برامج اإلعداد ،وتوصمت إلي أنو عمي الرغـ مف االىتماـ المتزايد لدوؿ

العالـ بالطفولة لتحقيؽ النمو المتكامؿ واالستقرار النفسي في ضوء استراتيجيات محددة ،إال أف

إعداد معممات رياض األطفاؿ في مصر وصمت لصيغة نيائية ولـ تتغير منذ أوائؿ
الثمانينيات حتي األف ،فتعدد وازدواج البرامج قد أفرز العديد مف المشكالت التي تعرقؿ عممية

مستقبميا لتطوير
تصور مقترًحا
ًا
اإلعداد في النواحي األكاديمية والمينية ،لذا فقدمت الدراسة
ً
ب رامج إعداد معممات رياض األطفاؿ في مصر عمي المستوييف الجامعي والعالي عمي ضوء
المستجدات التربوية في مجاؿ تربية الطفؿ.

 -0دراسة ممدوح عبد الرحيم أحمد( )0226بعنوان تصور مقترح لتطوير برامج التنمية
المينية لمعممات رياض األطفال في ضوء الواقع والمأمول :وقد ىدفت ىذه الدراسة إلي

التعرؼ عمي واقع التنمية المينية لمعممات رياض األطفاؿ بمحافظة األسكندرية ،وتحديد

احتياجات معممة رياض األطفاؿ المينية مف أجؿ مواجية الصعوبات المختمفة في مجاؿ
عمميا ،وأظيرت نتائج ىذه الدراسة أف ىناؾ قصور في برامج التدريب المقدـ مف قبؿ الو ازرة

لمعممات رياض األطفاؿ ،لذا فقامت الدراسة بوضع تصور مقترح لبرنامج التنمية المينية
لمعممات رياض األطفاؿ في ضوء الواقع الفعمي لبرامج التنمية المتاح ليف.

 -3دراسة رانيا كمال أحمد وعماد عبد المطيف محمود( )0210بعنوان تصور مقترح لتطوير
إعداد معممات رياض األطفال بكميات التربية بالمممكة السعودية في ضوء بعض االتجاىات

التربوية المعاصرة :وقد ىدفت إلي التعرؼ عمي نظاـ إعداد معممات رياض األطفاؿ في
المممكة العربية السعودية ،والكشؼ عف نقاط ضعؼ ىذا النظاـ ،وما يعانيو مف نقاط ضعؼ

وأوجو قصور ،ومحاولة التغمب عمي ىذه المعوقات والمشكالت فيما يتعمؽ بأىدافو ،وسياسة
القبوؿ ،وبرامج اإلعداد ،والتربية العممية ،وأساليب التدريس وأعضاء ىيئة التدريس ،وتوصمت

إلي اقتراح تصور يسيـ في تطوير نظاـ إعداد معممات رياض األطفاؿ بالمممكة في ضوء

خبرات بعض الدوؿ المستخدمة لالتجاىات التربوية المعاصرة.
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 -4دراسة محمد السيد محمد( )0215بعنوان معوقات التنمية المينية لمعممي التعميم الثانوي
الصناعي وسبل التغمب عمييا :وقد ىدفت إلي الكشؼ عف المعوقات التي تواجو معممي
مينيا ،لما ينتج عف ىذه المعوقات مف تدني
التعميـ الثانوي الصناعي والتي تحوؿ دوف تنميتيـ ً
مف مستوي أداء المعمميف ،مما يدعو إلي مساىمة البحوث العممية في الكشؼ عف ىذه
المعوقات وتحديدىا ،وقد توصمت إلي أف فرص التنمية المينية لمعممي التعميـ الثانوي
غالبا عمي بعض البرامج التدريبية دوف األساليب األخري لمتنمية
الصناعي محدودة وتقتصر ً
المينية باإلضافة إلي ما تواجيو ىذه البرامج مف معوقات كثيرة.
 -5دراسة محمد إبراىيم عبده( )0217بعنوان التنمية المينية لمعممي المعاىد األزىرية في
ضوء االتجاىات الحديثة :وقد ىدفت إلي الكشؼ عف واقع التنمية المينية في المعاىد
األزىرية وما يوجد فييا مف جوانب ضعؼ وقصور تؤثر عمييا ،والتعرؼ عمي أىـ االتجاىات
التربوية الحديثة في مجاؿ التنمية المينية لممعمميف ومدي تطبيقيا باألزىر الشريؼ ،وتوصمت
إلي الكشؼ عف ضعؼ االىتماـ بتنمية معممي األزىر الشريؼ تنمية مينية وخاصة في ظؿ
التغيرات التي تط أر عمي المعمـ وعمي مينة التعميـ ،كما أشارت إلي أف ىناؾ اتجاىات عالمية
حديثة في مجاؿ التنمية المينية لممعمميف أثناء الخدمة ومنيا مدخؿ الكفايات ،واألخذ بنظاـ
التعميـ عف بعد ،وأشار إلي أف األخذ بمثؿ ىذه االتجاىات قد يسيـ في إحداث التنمية المينية
لمعممي المعاىد األزىرية.
 -6دراسة محمد النصر حسن محمد( )0217بعنوان رؤية مقترحة لمتنمية المينية لمعممات
رياض األطفال في ضوء بعض االتجاىات المعاصرة :وقد ىدفت إلي التعرؼ عمي واقع
التنمية المينية لمعممات رياض األطفاؿ ،والتعرؼ عمي االتجاىات العالمية لمتنمية المينية

ليف ،وذلؾ مف أجؿ وضع تصور مقترح لتطوير التنمية المينية لمعممات رياض األطفاؿ في
مصر في ضوء االتجاىات العالمية ،وقد توصمت إلي وجود بعض التحديات التي تواجو
التنمية المينية لمعممات رياض األطفاؿ أىميا اإلنفجار المعرفي وثورة التقنية ،وتغير أدوار
ومسئوليات المعممة ،والتغير في أساليب التدريس وممارساتو ،كما توصمت إلي التعرؼ عمي
االتجاى ات المعاصرة لمتنمية المينية لممعمـ أىميا التنمية المينية وفؽ مدخؿ النظـ ،والتنمية
المينية وفؽ ذاتية المعمـ ،والتنمية المينية المرتكزة عمي المدرسة.
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 -7دراسة أحمد محمد إبراىيم ( )0217بعنوان واقع التنمية المينية لمعممات رياض األطفال
في ضوء االتجاىات المعاصرة  :وقد ىدفت إلي الكشؼ عف واقع التنمية المينية لمعممات
رياض األطفاؿ في مصر ،والتوصؿ إلي تصور مقترح لتطوير التنمية المينية لمعممات رياض
األطفاؿ ،وقد توصمت إلي وجود ضعؼ في تدريب المعممات عمي استخداـ األركاف بعدالة،
وضعؼ تمكف المعممات مف تعديؿ مظاىر السموؾ السمبية لدي األطفاؿ ،وقمة إعداد خطط
تدريبية في ضوء احتياجات معممات رياض األطفاؿ ،ومحدودية احتواء البرامج التدريبية
الخاصة بمعممات رياض األطفاؿ األساليب التربوية الحديثة.

 -8دراسة جييان لطفى محمد و زينب موسى السماحى و مي سالم حسين سالم()0218
بعنوان التنمي ة المينية المستدامة لمعممات الفئات الخاصة برياض األطفال في مصر في
ضوء خبرات ٍ
كل من الواليات المتحدة األمريكية وانجمت ار :وقد ىدفت إلي إلقاء الضوء عمي
معالـ التنمية المينية المستدامة لمعممات الفئات الخاصة برياض األطفاؿ في مصر والواليات
المتحدة األمريكية وانجمترا ،وتوصمت إلي افتقار برامج التنمية المينية المستدامة لمعممات
الفئات الخاصة برياض األطفاؿ إلي سياسة واضحة ومحددة ،وعدـ مواكبة ىذه البرامج
لمتطورات والمستحدثات التكنولوجية ،وذلؾ لنواحي القصور العمميةوالمينية الناتجة عف قصور
برامج اإلعداد الجامعي ،وافتقار ىذه البرامج إلي التخطيط وفؽ احتياجات المعممة الفعمية في
مجاؿ الفئات الخاصة ،وعدـ مشاركة المعممة في التخطيط ليذه البرامج ،والزاـ المعممات في
ىذه البرامج بالموضوعات والمحاور الموضوعة ،ووضع رؤية تربوية مقترحة تسيـ بفاعمية
في التنمية المينية المستدامة لمعممات الفئات الخاصة برياض األطفاؿ في ضوء خبرات
بعض الدوؿ.

 -9دراسة صابرين عبد العاطي لبيب( )0202بعنوان تصور مقترح لتحسين األداء الميني
والشخصي لمعممة الروضة في ضوء توجيات رؤية  0232لممممكة العربية السعودية
(دراسة وصفية) :وقد ىدفت إلي وضع تصور مقترح لتحسيف األداء الميني والشخصي لمعممة

الروضة في ضوء توجيات المممكة لرؤية 0252ـ ،والوقوؼ بشكؿ عاـ عمي النمو الشخصي
إعماال بما جاء برؤية 0252والالزمة
والميني لمعممة الروضة في ضوء ميارات المستقبؿ
ً
لمواكبة مستجدات العصر ،وتوصمت الدراسة إلي وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف
عمميا عمي مقياس التطور الميني
متوسطات درجات معممات رياض األطفاؿ وغير المؤىالت
ً
عمميا ،باالضافة إلي وجود فروؽ ذات داللة
والشخصي لصالح معممات الروضة المؤىالت
ً
احصائيةبيف متوسطات درجات معممات رياض األطفاؿ مف سنوات الخبرة القميمة وبيف ذوي
عدد سنوات الخبرة الكثيرة في النمو الميني والشخصي لصالح األخيرة.
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 -12دراسة بومان وجينسبرج ) )Bowman & Ginsberg, 2001بعنوان الوقوف عمي
السياسات والممارسات الالزمة لمتنمية المينية في مجال تعميم الطفولة المبكرة :وقد ىدفت
إلي الوقوؼ عمي دور معممة رياض األطفاؿ في تربية األطفاؿ في المجاالت االجتماعية،
والعاطفية ،واإلدراكية ،والمعرفية ،وتطوير سموكياتيـ وتفكيرىـ ،ولتحقيؽ ذلؾ البد مف حصوؿ
معممة رياض األطفاؿ عمي شيادة البكالوريوس في مجاؿ تعميـ الطفولة المبكرة ،وتوصمت إلي
ضرورة االىتماـ بالبرامج المقدمة لمتنمية المينية معممات رياض األطفاؿ بحيث تساعدىف عمي
التميز في مجاؿ تخصصيف ،وأف تعمؿ عمي تعريؼ المعممة بالتغيرات المستمرة التي تحدث
في مستوي معرفة الطفؿ في تمؾ المرحمة.
 -11دراسة يي كوون يونج ) (Yi kwon Young,2002بعنوان تغيير المناىج الدراسية
لمطفولة المبكرة (التعميم في إنجمترا) :وقد ىدفت إلي التعرؼ عمي منيج الطفولة المبكرة في
إنجمت ار مف الناحية التاريخية ،ومتابعة التطورات الحديثة التي لحقت بو ،كما ىدفت إلي التعرؼ
عمي برامج معممات رياض األطفاؿ في ظؿ ىذا المنيج المتغير لرياض األطفاؿ ،وتوصمت
إلي حرص الحكومة عمي االىتماـ بتقديـ األطر الجديدة لمنيج الطفولة المبكرة ،واالىتماـ
بالتعميـ المتمركز حوؿ الطفؿ ،واالىتماـ بإعداد برامج لمتنمية المينية لمعممات رياض األطفاؿ
وفؽ التطورات الحديثة لممنيج المتغير والمتطور باستمرار.
 -10دراسة جاك أكرمان دو ) )jack Ackerman,2005بعنوان دراسة المسائل المتعمقة
بسياسة العناية المبكرة واعداد المعمم :وقد ىدفت إلي التعرؼ عمي القضايا المتعمقة بالعناية
المبكرة وسياسة إعداد المعمـ ،وتقديـ برنامج يساعد عمي إعداد قوي عاممة مؤىمة وواسعة
اإلطالع ،والتعرؼ عمي المتطمبات التربوية المطموبة مف المعممة لمعمؿ بمؤسسات رياض
األطف اؿ ،وقد توصمت إلي وجود العديد مف التحديات التي تواجو برامج إعداد معممات الطفولة
المبكرة ومنيا تكمفة التعميـ العالي ،وقمة التجربة األكاديمية لممعممات ،والتحديات القافية،
واختالؼ المغة ،واإلحساس بعدـ األماف األكاديمي والذي يتمثؿ في عدـ التأكد مف القدرة عمي
استكماؿ برامج اإلعداد.
 -13دراسة إلين كسنر) (Eileen kisner, 2008بعنوان تحسين الخبرة الميدانية إلعداد
المعممات :وقد ىدفت إلي التعرؼ عمي سبؿ تطوير برامج إعداد المعممات ،وزيادة كفاياتيف
التعميمية في جامعة بنسمفانيا األمريكية في ضوء االتجاىات المعاصرة لتربية الطفؿ ،وقد
توصمت إلي مجموعة مف النتائج أىميا عدـ كفاية فترة التطبيؽ العممي لممارسة مينة التدريس
والتزود بالكفايات الالزمة لمتدريس ،وكذلؾ ضرورة إجراء عممية التقويـ القبمي والبعدي،
والتخطيط والتوجيو ،ومتابعة ومالحظة الطالبات المعممات أثناء التطبيؽ في رياض األطفاؿ،
والتركيز عمي التغذية الراجعة لممواقؼ التعميمية ،وزيادة التعاوف بيف المشرفيف الجامعييف
والمعمميف المتعاونيف فيما يتعمؽ بعممية التقويـ.
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تعقيب عام عمي الدراسات السابقة:
ايدا بالتنمية المينية
يتضح مف العرض السابؽ لمدراسات السابقة أف ىناؾ
اىتماما متز ً
ً
واإلعداد الميني بالنسبة لممعمميف عامةً ومعممة رياض األطفاؿ خاصةً ،حيث أف االىتماـ بتمؾ
الموضوعات مف شأنو أف يسيـ في تحسيف أداء معممات رياض األطفاؿ مما يعود باإليجاب
والنفع عمي تربية طفؿ الروضة ومساعدتو عمي تحقيؽ نموه المتكامؿ وبناء شخصيتو بشكؿ
سوي ،ويمكف مف خالؿ عرض ىذه الدراسات أف نستخمص التالي:
 اىتمت بعض الدراسات السابقة بالتعرؼ عمي واقع إعداد معممات رياض األطفاؿ مثؿ دراسةانتصار محمد عمي ،ودراسة رانيا كماؿ أحمد وعماد عبد المطيؼ ،ودراسة إليف كسنر
(.)Eileen kisner
 استعرضت بعض الدراسات السابقة واقع التنمية المينية لمعممات رياض األطفاؿ مؿ دراسةممدوح عبد الرحيـ أحمد ،ودراسة محمد النصر حسف محمد ،ودراسة محمد إبراىيـ عبده
والتي تناولت واقع التنمية المينية لدي معممي المعاىد األزىرية.
مقترحا باالحتياجات الالزمة مف أجؿ تحقيؽ التنمية المينية لممعمميف
 قدمت بعض الدراساتً
بنجاح مثؿ دراسة صابريف عبد العاطي لبيب.
 تناولت بعض الدراسات تحديد المعوقات التي تواجو المعمميف أناء عمميات التنمية المينيةمثؿ دراسة محمد السيد محمد.
 قامت بعض الدراسات بتحديد السياسات والممارسات الالزمة لمتنمية المينية لمعممات رياضاألطفاؿ مثؿ دراسة جاؾ أكرماف دو ) ،)jack Ackermanودراسة بوماف وجينسبرج
).)Bowman & Ginsberg
 تناولت إحدي الدراسات السابقة تحميؿ مناىج إعداد األطفاؿ وبرامج المعممات في ظؿ ىذاالمنيج مثؿ دراسة يي كووف يونج ).(Yi kwon Young

أوجو األستفادة من الدراسات السابقة:
استفادت الدراسة الحالية من الدراسات السابقة في النقاط التالية:
-

التعرؼ عمي واقع التنمية المينية لمعممات رياض األطفاؿ.
أىمية التنمية المينية لمعممات رياض األطفاؿ في ضوء االتجاىات الحديثة.
معرفة المعوقات التي تواجو معممات رياض األطفاؿ أثناء عمميات التنمية المينية ليف.
اختمفت تمؾ الدراسة عف الدراسات السابقة في أنيا اىتمت بتحقيؽ التنمية المينية المستدامة
لمعممات رياض األطفاؿ في ضوء نظاـ التعميـ الجديد .2,0
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إجراءات الدراسة:
تسير الدراسة وفق الخطوات التالية:
 -،اإلطار العاـ لمدراسة :وىو يتناوؿ مقدمة الدراسة ،والمشكمة ،واألسئمة ،واألىداؼ ،واألىمية،
والمنيج ،والحدود ،والمصطمحات ،والدراسات السابقة ،واإلجراءات.
 -0اإلطار النظري لمدراسة :وىو يتضمف النقاط التالية:
 التنمية المينية مف حيث ( مفيوميا -أىدافيا -أىميتيا -أساليبيا). واقع برامج التنمية المينية المقدمة لمعممات رياض األطفاؿ في ضوء الدراسات واألبحاثالتي تناولت ذلؾ.
 نظاـ التعميـ الجديد.2.0 -5الرؤية المقترحة لمتنمية المينية المستدامة لمعممات رياض األطفاؿ وفقًا لمتطمبات نظاـ
التعميـ الجديد . 2.0
 -2نتائج الدراسة.
 -3المراجع.

اإلطار النظري لمدراسة:
مقدمة:

تعد مرحمة الطفولة المبكرة مرحمة ميمة بالنسبة لألطفاؿ ،حيث أف الطفؿ في ىذه المرحمة
تكوف لديو الرغبة الشديدة في التعمـ وكذلؾ القدرة عمي التعمـ بسيولة ويسر ،لذا ينبغي أف تستغؿ
معممة رياض األطفاؿ تمؾ القدرة الفطرية الموجودة لدي األطفاؿ في عممية تعميميـ ومساعدتيـ
عمي النمو المتكامؿ ،ومساعدتيـ عمي تطوير سموكاياتيـ وطرؽ تفكيرىـ ،ولكي تكوف معممة
رياض األطفاؿ قادرة عمي القياـ بيذا العمؿ فالبد ليا أف تكوف محترفة في مجاؿ عمميا
).)Bowman & Ginsberg,2001,9
ار ميمة في تكويف البذور األولى لشخصية الطفؿ
ولما كاف لمعممة رياض األطفاؿ أدو ًا
وغرسيا فيو ،لذا كاف مف االزـ توافر صفات شخصية ومينية باإلضافة إلى مستوى كفايتيا في
أدائيا لعمميا ،والقدرة عمى التجديد في األنشطة التي تتضمنيا المادة العممية ،وقد فرضت
المتغيرات العصرية أعباء جديدة عمى معممة رياض األطفاؿ ،فأصبحت بحاجة ماسة إلى رفع
مستوى األ داء لدييا؛ وذلؾ مف خالؿ حصوليا عمي برامج منظمة ودقيقة ،وبنائية ،تكوينية
مستمرة تستيدؼ تحسيف وتجويد كفاياتيا الفكرية ،والمينية في ضوء معايير الجودة العالمية
(حمدة بنت حمد السعدية ،)50، ،02،2 ،لذا ينبغي أف يتوافر ليا برامج التنمية المينية
المناسبة التي مف خالليا تستطيع أف تحقؽ أىداؼ مرحمة رياض األطفاؿ.
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مفيوم التنمية المينية لمعممات رياض األطفال:
تعددت مفاىيـ التنمية المينية لممعمميف عامةً ولمعممات رياض األطفاؿ خاصةً ومف ىذه
المفاىيـ ما يشير إلي أنيا عمؿ مطور ييدؼ إلي تزويد معممات رياض األطفاؿ بقدر كبير مف
المعرفة واإلبداع ،وذلؾ مف خالؿ تقديـ تعميـ وتدريب ودعـ ميني مستمر يمكنيف مف اكتساب
رؤي وأساليب جديدة في العمؿ تساعدىف عمي أداء أعماليف بكفاءة مما ينعكس عمي تحقيؽ
المستوي المرغوب فيو لألطفاؿ( أحمد محمد إبراىيـ.)524 ،02،5 ،
لذا فيي تتضمف مجموعة مف االجراءات المخططة والمنظمة والتي ينتج عنيا النمو الميني
متمثال في زيادة وتحسيف ما لدييف مف معارؼ ومفاىيـ وميارات تتعمؽ
لمعممات رياض األطفاؿ
ً
بعمميف ومسئولياتيف المينية ،واتجاىاتيف نحو قبوؿ الوظيفة واالقتناع بأىميتيا والقياـ بواجباتيا
(محمد النصر حسف محمد.)320 ،02،5 ،
أيضا باإلجراءات المخطط ليا لتحسيف
وتيتـ التنمية المينية لمعممات رياض األطفاؿ
ً
أدائيف داخؿ الصؼ في مجاالت االستقصاء ،وادارة الفصوؿ ،ومعرفة الخمفية النظرية لتعميـ
العموـ لتنمية وتحسيف أدائيف وتنمية معارؼ واتجاىات األطفاؿ(.)Christine, A.F, 2010,
لذا فتعد التنمية المينية لمعممات رياض األطفاؿ بمثابة الفرص المقدمة ليف لتنمية
مياراتيف المعرفية وميوليف بيدؼ تحسيف فاعميتيف داخؿ المؤسسات التعميمية
(.(Loveder,2005,5
وتعتمد التنمية المينية لمعممات رياض األطفاؿ عمي استخداـ الوسائؿ المنيجية وغير
المنيجية والتي تسعي إلي مساعدة المعممات عمي تعمـ ميارات جديدة ،وتنمية قدراتيـ في
الممارسات المينية ،وطرؽ التدريس واستكشاؼ مفاىيـ متقدمة تتصؿ بالمحتوي والمصادر
والطرؽ لكفاءة العمؿ التدريسي (رباب طو عمي.)323 ،02،6 ،
وعميو فتمثؿ التنمية المينية كؿ خبرات التعميـ التي تزود بيا معممات رياض األطفاؿ مف
أجؿ إحداث تغير في السموؾ يؤدي إلى تحقيؽ أىداؼ المؤسسة ،وىو عممية منظمة ىادفة
وفرصة ذىبية تتاح لألفراد لالنتقاؿ بيـ مف مستواىـ الحالي إلى مستوي أفضؿ بشرط أف يتوفر
لدييـ القدرة والرغبة (ميسر يوسؼ خميؿ.)02،5،0،2 ،
لذا يمكف النظر إلي التنمية المينية لمعممات رياض األطفاؿ عمي أنيا عممية التعميـ
المستمر التي تتمثؿ في مجموعة مف المبادرات التعميمية والتدريبية الرسمية وغير الرسمية التي
يتـ توفيرىا لمعممات رياض األطفاؿ نتيجة لبعض الظروؼ والتحديات التي تقابميف في العمؿ
(.)Harris, A. & Mujiks, D, 2005, 58
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ومما سبؽ يتضح أف التنمية المينية لمعممات رياض األطفاؿ ىي عبارة عف عممية ميمة
تيدؼ إلي تحسيف التعميـ والسعي نحو جودتو ،فتمؾ العممية قادرة عمي تطوير أداء معممات
رياض األطفاؿ واكتسابيف لمميارات المينية واألكاديمية التي تمكنيف مف أداء أعماليف بصورة
جيدة وفؽ التطورات العممية والمينية المعاصرة ،ومف خالؿ تبني مفيوـ التعمـ المستمر ،مما
ينعكس عمي تعمـ األطفاؿ لممعارؼ والميارات الالزمة ليـ والتي تسيـ في تحقيؽ نموىـ وتكويف
شخصياتيـ.

نشأة التنمية المينية لمعممات رياض األطفال في مصر:
بدأ االىتماـ بإعداد معممات رياض األطفاؿ في الفترة ما بعد منتصؼ القرف العشريف ،حيث
أنشأت كميات وشعب رياض األطفاؿ بمصر ،وفي ضوء ذلؾ حرصت اإلدارة العامة لرياض
األطفاؿ بو ازرة التربية والتعميـ عمي االىتماـ بتنفيذ برامج التنمية المينية لمعممات رياض األطفاؿ
أثناء الخدمة ،حي برزت أىمية التنمية المينية ليف ،وضرورة التقييـ المستمر ،واصدار النشرات
التقييمية لرفع مستوي األداء والتغمب عمي السمبيات التي يتـ رصدىا مف واقع المتابعة الميدانية
واإلشراؼ التربوي ،وكذلؾ إتاحة الفرص أماـ المعممات لمسفر في بعثات ومنح خارجية لمدوؿ
األجنبية بيدؼ االستفادة مف التجارب الدولية (ممدوح عبد الرحيـ أحمد.)5، ،0224 ،

أىمية التنمية المينية لمعممات رياض األطفال:
تشكؿ التنمية المينية لمعممات رياض األطفاؿ أناء الخدمة أىمية كبيرة لكونيا مف الدعائـ
الضرورية التي تواكب التطور العممي والمعرفي والتكنولوجي ،فالحاجة الماسة إلي برامج التنمية
المينية أثناء الخدمة مستمرة وحتمية حتي لو كانت فترة إعدادىف في الكميات جيدة ،فالمناىج
الجديدة ليا متطمبات قد ال تكوف درست أثناء برامج اإلعداد ،كما أف مرحمة اإلعداد تحقؽ
أىدافًا مرسومة مسبقًا إلتماـ ب رنامج اإلعداد ،بينما برامج التنمية المينية أناء الخدمة تفي
باحتياجات العممية التعميمية الحالية فقط ،وتعد أداة رئيسية لسد نقاط ضعؼ كثيرة تكوف قد

ظيرت فيما بعد مثؿ ضعؼ األداء الفعمي لبعض المعممات ،واحداث تغييرات جوىرية في مناىج
رياض األطفاؿ والبرامج التربوية المقدمة فييا وبيذا فإنيا تساعد المعممات عمي تطوير أنفسيف
ومينيا (إيناس سعيد عبد الحميد.)7 ،02،2 ،
شخصيا
ً
ً

ويمكف تحديد أىمية التنمية المينية لمعممات رياض األطفاؿ في النقاط التالية (محمد

النصر حسف محمد:)323 ،02،4 ،
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-

تحقيؽ النمو المستمر لمعممات رياض األطفاؿ لرفع مستوي أدائيف الميني وتحسيف
اتجاىاتيف ،وصقؿ ميارتيف التعميمية ،وزيادة معارفيف.
تجديد معموماتيف وتنميتيا ،وايقافيف عمي التطورات الحديثة في تقنيات التعميـ وطرؽ
التدريس.
معالجة أوجو النقص في إعداد معممات رياض األطفاؿ قبؿ إلتحاقيف بالخدمة بيدؼ رفع
المستوي النوعي إلعدادىف.
تبصير معممات رياض األطفاؿ بخطط الدولة وبرامجيا لتطوير التعميـ ودراسة أىداؼ
المجتمع ومشكالتو المعاصرة.

أىداف التنمية المينية لمعممات رياض األطفال:
تعد التنمية المينية لمعممات رياض األطفاؿ وسيمة ىامة لمساعدتيف عمي اكتساب المعارؼ
والميارات الجديدة والمتغيرة بتغير العصر ومتطمباتو وتحدياتو ،وىي تسعي إلي تحقيؽ أىداؼ
معينة يمكف توضيحيا فيما يمي (ممدوح عبد الرحيـ أحمد:)،6 ،0224 ،
 تحقيؽ النمو الذاتي لمعممات رياض األطفاؿ مف أجؿ رفع المستوي الوظيفي ليف. -االرتقاء بالمستوي العممي والميني والثقافي لمعممات رياض األطفاؿ.

 تحديث المعمومات والمعارؼ والميارات الخاصة بمناىج التدريس لألطفاؿ بما يتناسب معمتغيرات العصر.
 تنمية الحس الميني لمعممات رياض األطفاؿ. الربط بيف النظرية والتطبيؽ في اإلعداد األكاديمي لمعممات رياض األطفاؿ.كما وضحت سارة بوب ) )Sara Bubb, 2004,8أىداف التنمية المينية لمعممات
رياض األطفال فيما يمي:
 -زيادة الشعور بالرضا عف العمؿ وتحمؿ المسئولية.

 المساعدة عمي تحقيؽ جودة األداء ،مما يزيد مف القدرة عمي الوصوؿ إلي تحقيؽ ومراعاةالمعايير القومية في العمؿ التعميمي.
 تعميـ مبدأ التعمـ التعاوني ،والتعمـ المستمر. العمؿ عمي تطوير ميارات تقييـ الطالب ،واالعتماد عمي التكنولوجيا ،وتطبيؽ بدائؿ مبتكرةفي التعميـ.
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كما أشارت ميسر يوسؼ خميؿ( )0،5 ،02،5في دراستيا إلي أف االىتماـ بالتنمية المينية

لمعممات رياض األطفاؿ يعد مف أولويات المياـ التي يسعي إلييا التربويوف وذلؾ ألف تمؾ

العممية قادرة عمي تحقيؽ أىداؼ كثيرة منيا:

 تعزيز ثقة وانتماء المعممات بأنفسيف وبوظيفتيف بالمدرسة التي يعممف بيا. -التأكيد عمى قيمة المينية واالحتراؼ في التعميـ الحديث.

 تطوير خبرات وميارات إعداد المناىج الدراسية وصياغتيا كبرامج تدريبية. -تعزيز اإلحساس بالمسؤولية الذاتية والوطنية.

 المساىمة في إطالؽ طاقات المعممات وقدراتيف وتحسيف مستوي رضاىف الوظيفي. -تنقية القيـ المينية لدييف.

 -زيادة اإلنتاجية الفكرية والعممية في ميداف التخصص.

 تنمية القدرة عمى التفكير العممي السميـ والوصوؿ إلى األحكاـ والحقائؽ بأنفسيف.وحددت دراسة محمد النصر حسن محمد ( )526 ،0217مجموعة من أىداف التنمية
المينية لمعممات رياض األطفال منيا:
-

تحسيف النمو المستمر لرفع مستوي األداء وتنمية القدرة عمي اإلبداع والتجديد.
معالجة أوجو النقص في اإلعداد قبؿ الخدمة بيدؼ رفع المستوي النوعي.
زيادة فاعية كفاءة حؿ المشكالت أثناء العمؿ بأفكار جديدة وطرؽ متنوعة.
متابعة تطور المعراؼ العممية والتكنولوجية واإلفادة منيا في تجديد وتطوير الميارات
التعميمية والتربوية.

ومما سبؽ يتضح أف التنمية المينية لمعممات رياض األطفاؿ عممية ميمة وذلؾ ألنيا قادرة
عمي تحقيؽ مجموعة مف األىداؼ التي مف شأنيا االرتقاء بالعممية التعميمية وتحقيؽ نمو الطفؿ

وبناء شخصيتو ،فمف خالؿ خضوع معممات رياض األطفاؿ لعمميات التنمية المينية ليف
يصبحف قادرات عمي تحقيؽ النمو الذاتي واإلرتقاء بالمستوي الوظيفي ليف ،تطوير وتحديث
لم عارفيف ومياراتيف الخاصة بالتعامؿ مع األطفاؿ بما يتناسب مع مستحدثات ومتطمبات
العصر ،ومساعدتيف عمي اكتساب ما عجزت برامج إعدادىف قبؿ الخدمة عف اكتسابو ،وتحويؿ
المعارؼ النظرية إلي ميارات عممية عمي أرض الواقع أثناء الخدمة مع األطفاؿ ،والمساعدة عمي
التفكير العممي السميـ والقدرة عمي القياـ بأبحاث ودراسات عممية تتناوؿ القضايا والمشكالت التي
تواجييف أثناء العمؿ مع األطفاؿ.
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مبررات التنمية المينية لمعممات رياض األطفال:
يوجد عدة مبررات وأسباب أدت إلي ضرورة التنمية المينية لممعمميف عامةً ولمعممات
رياض األطفاؿ خاصةً ،ومف ىذه المبررات ما يمي ( محمد النصر حسف محمد،02،5 ،
:)324
-

الثورة المعرفية وثورة االتصاالت وانعكاسيما عمي مجاالت العمـ والمعرفة.
تعددية أدوار ومسئوليات المعمـ في المجاؿ التعميمي.
المستجدات المتسارعة في مجاؿ استراتيجيات التدريس والتعمـ.
التوجو العالمي نحو الجودة الشاممة واالعتماد األكاديمي.
االلتزاـ بالمعايير الدولية في العممية التعميمية لمواكبة كؿ ما ىو جديد والمحاؽ بركب
التقدـ والرقي.
تطور وتنوع التقنيات المعاصرة مما أدي إلي تعدد األنظمة التعميمية وعمي المعمميف
مواكبة ذلؾ.

أيضا ما أقرتو النشرة الدورية لممركز القومي لمبحوث والتنمية
ومن ىذه المبررات
ً
( )8 ،0229وىي كاألتي:
-

النقمة النوعية التي حدثت في عممية التعميـ وىي جعؿ المتعمـ ىو مركز العممية التعميمية.
حرص إدارة الجودة الشاممة عمي بث روح العمؿ التعاوني والجماعي في تنفيذ المناىج مما
يسيـ في تطوير أداء المعمميف.
قياـ المدرسة بقياس وتحديد مستوي أداء المعمميف وتحديد الدورات التدريبية الالزمة لتنميتيـ
مينيا.
ً
حرص و ازرة التربية والتعميـ عمي تكميؼ المدرسة بتحديد المشكالت التربوية والتعميمية التي
تواجو المعمميف أثناء تنفيذ المناىج.
الحاجة إلي تمبية متطمبات المتعمميف وأولياء أمورىـ ومتطمبات المجتمع المتغيرة والمتطورة
باستمرار.

كما أشارت ميسر يوسف خميل ( )031 ،0217في دراستيا إلي أن تدريب المعممين
مينيا أصبح ضرورة ممحة ال يمكن إغفاليا وذلك لممبررات التالية:
وتنميتيم
ً
-

سرعة التغيرات الحادثة في مجاؿ العمـ والتكنولوجيا مما يؤدي إلي سرعة تقادـ المعارؼ
والميارات المستخدمة .
لتبادؿ الخبرات وتجريب المستحدثات وتعميـ أنجح األساليب التعميمية.
إنشاء وظيفة جديدة أو الرغبة في الترقي والحصوؿ عمي حوافز مادية.
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-

إعادة النظر في النظاـ اإلداري.
سد العجز في العمالة الفنية المدربة.
التدريب عمي نظـ فنية وخدمات مكتبية جديدة.

ومما سبؽ يتضح أف التنمية المينية تعد مف االستراتيجيات المطموبة لتمبية متطمبات الثورة
المعرفية والتكنولوجية والتي تعمؿ عمي استم اررية تغير المعارؼ والميارات ،مما يجعؿ مف
المعارؼ والميارات التي يستخدميا معممات رياض األطفاؿ اليوـ ال تصمح لمغد ،فجعمتيف

بحاجة مستمرة إلي تطوير وتحديث معارفيف ومياراتيف المينية مف خالؿ الخضوع لتدريبات
التنمية المينية والتي مف شأنيا أف تعمؿ عمي معالجة أوجو القصور في برامج إعدادىف بكميات
التربية ،كما أف برامج التنمية المينية تمددىف بالجديد مف االستراتيجيات واألساليب التدريسية
وطرؽ التعامؿ مع األطفاؿ وفؽ المعايير الدولية وبما يتناسب مع الجودة الشاممة ،كما تمكنيف
مف تبادؿ الخبرات مع الغير وتنمية القدرة عمي التفكير العممي وحؿ المشكالت.

مبادئ التنمية المينية لمعممات رياض األطفال:
يمكن تحديد المبادئ العامة التي توجو سياسة تدريب معممات رياض األطفال وتنميتين

مينيا أثناء الخدمة من خالل عرض النقاط التالية (أميمة موريد اقالديوس: )604 ،0217،
ً
-

الواقعية  :بمعني االنطالؽ مف االحتياجات التدريبية الفعمية لممارسيف التربوييف كمدخؿ
لتخطيط برامج التنمية المينية ،األمر الذي يضمف واقعية ىذه البرامج ويحقؽ فعاليتيا.
االستم اررية  :تعني استم اررية عمميات التدريب ،لتستجيب لممستجدات التربوية والمكتشفات
العممية.
الشموؿ :بأف تتوجو عمميات التنمية المينية لتخاطب جميع الممارسيف التربوييف ،عمي كافة
المستويات وفي جميع المراحؿ والتخصصات.
التنوع :بمعني تنوع أساليب واجراءات وأنشطة التدريب مف ناحية ،وتنوع البرامج لتتالءـ مع

تنوع الفئات المستيدفة وحاجاتيا التدريبية مف ناحية أخرى.
 التكامؿ :ىو مراعاة التتابع في بناء البرامج الموجية لكؿ فئة مف المستيدفيف عمي حدة مفناحية ،وترابط البرامج المختمفة الموجية لممستيدفيف مف الفئات مف ناحية أخرى.
 المتابعة  :ىي متابعة أداء المتدربيف لضماف التغذية الراجعة والتطوير المستمر لبرامجالتدريب ،في ضوء نتائجيا لمتابعة األداء الفعمي لممتدرب ،وكذلؾ االستفادة بالمتميزيف مف
المتدربيف لتولي أدوار القيادة والتدريب في مواقع العمؿ المختمفة.
 -الدمج  :دمج التكنولوجيا المتقدمة في عمميات التدريب.
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كما حددت رباب طو عمي(  )529 ،0218مبادئ أخري لتنمية المينية ومنيا:
-

وضوح برامج التنمية المينية وانسجاميا مع الواقع.
قابمية أىداؼ برامج التنمية المينية لمتنفيذ.
استدامة برامج التنمية المينية.
االعتماد عمي النمذجة أو القدوة في تقديـ برامج التنمية المينية.
مراعاة الفروؽ الفردية بيف المتدربات.
التنسيؽ الفعاؿ بيف المدرسة واإلدارة والجيات األخري ذات العالقة.
االرتباط بنظاـ الحوافز التشجيعية المعنوية والمادية.

ومما سبؽ يتضح أنو يمكف تحديد مبادئ التنمية المينية لمعممات رياض األطفاؿ وذلؾ
بأف تكوف برامج التنمية المينية واضحة األىداؼ ،وأف تتفؽ تمؾ األىداؼ وتنسجـ مع أىداؼ
المدرسة لتكوف ممبية لمتطمبات الواقع ،وأف تحدد برامج التنمية المينية المقدمة لمعممات رياض
األطفاؿ أىداؼ قابمة لمتنفيذ في ضوء امكانات المدرسة المتاحة ،وبالتالي ىذا يجعؿ البرامج
المقدمة لمتنمية المينية لمعممات رياض األطفاؿ برامج فردية ومختمفة باختالؼ متطمبات
وامكانات كؿ مدرسة وقدرات كؿ معممة ،وأف تكوف برامج التنمية المينية لممعممات مستدامة

وكافية لتتيح الوقت الالزـ لممعممات لتعمـ وتعميـ االستراتيجيات الحديثة وكيفية تنفيذىا ،واعتماد
مينيا
برامج التنمية المينية عمي االستفادة مف النماذج اإليجابية في تدريب المعممات وتنميتيف ً
بما يحقؽ درجة عالية مف الفاعمية في مساندة المعممات عمي فيـ واستيعاب الممارسات والمفاىيـ
والعمؿ عمي تطبيقيا.

أساليب التنمية المينية لمعممات رياض األطفال:
يمكف توضيح أساليب التنمية المينية لمعممات رياض األطفاؿ فيما يمي:

األساليب النظرية :
 المحاضرات :وىي أسموب قديـ وواسع االستخداـ ،ويصمح لتدريب أعداد كثيرة مف معمماترياض األطفاؿ ،ويستخدـ بو بعض الوسائؿ واألساليب التكنولوجية ،وعمي الرغـ
مف أنو أسموب غير مكمؼ ،ولكنو َيختص بعرض وجية نظر وفكرة شخص واحد فقط
( جومانة محمد عبيد.)53 ،0224 ،
 المناقشات :وىى لقاء حوارى بيف المعممات وجية اإلشراؼ ،وتثمر بنتائج مرغوبةولكنيا تكوف محددة حسب رغبة المعممات وجية اإلشراؼ (جيياف لطفى محمد وأخروف،
.)05 ،02،6
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 المؤتمرات :ىى لقاءات عممية منظمة ومحددة اليدؼ تسمح لممعممات المشاركاتفي التدريب بعرض األراء وأفكار الخاصة بيف ،ولكف مف عيوبيا أنيا ترتبط
بإمكانيات الجية المنظمة ليا سواء أكانت الو ازرة أو الجامعة أو مؤسسة مجتمعية خاصة
( محمد عبد الخالؽ مدبولي.)43 ،0220 ،

األساليب العممية -:
 التدريس المصغر :وىو يعتمد عمي تقسيـ الموقؼ التعميمي إلي مواقؼ تربوية صغيرة،حيث تقوـ المعممة المتدربة بتقديـ نشاط أماـ زميالتيا الالتي يمثمف أطفاؿ الروضة أماميا،

ويتـ تصوير ىذه المواقؼ بكامي ار الفيديو ،وذلؾ حتي تستطيع المعممة المتدربة
مشاىدة نفسيا ومعرفة األخطاء التي وقعت فييا وتعديميا لموصوؿ إلي إتقاف العمؿ
))mark Harari, 2004, 53
 ورش العمل :وىو النشاط التعاوني الذي يقمف بو معممات رياض األطفاؿ أثناء التدريب،ويتـ فيو التركيز عمي مشكمة تربوية معينة يقمف بتحميميا ثـ اقتراح حموؿ ليا ،أو قد تكوف
وورش العمؿ إلنجاز نشاط معيف يتبادلف فيو األفكار والمقترحات لتنفيذه ،مما يعمؿ عمي
خمؽ جو مف التعاوف وتبادؿ األفكار والخبرات ،وكذلؾ قد يتيح الفرصة لميالد بعض
االبتكارات واإلبداعات (عماد صموئيؿ وىبة.)35 ،02،3 ،
 الزيارات الميدانية :وتستيدؼ تزويد المعممات بميارات البيانات وكتابة التقارير فى ضوءالزيارة (جيياف لطفى محمد وأخروف.)05 ،02،6 ،
 التعمم عن بعد :يعد مف أحد النماذج التعميمية التي تيتـ بالحصوؿ عمي المعرفةوالعمـ والتدريب التي يحتاجيا المتدربات ،فيو نموذج يعمؿ عمي توفير التعمـ

ونقؿ المعرفة لممتعممات وتطوير مياراتيف في مختمؼ التخصصات التدريسية
). (General Teaching Council, 2000, 73
 التدريب عن طريق المسرحة التربوية :يعتمد ىذا األسموب عمي إعداد نصوص مسرحيةتربوية تناقش قضايا التربية في الروضة ،وأساليب التفاعؿ بيف المعممات واإلدارة وأولياء
األمور ،وتقوـ مجموعة مف المعممات بتمثيؿ األدوار عمي المسرح الموجود في انعقاد مقر
التدريب لمشاىدتيا مف قبؿ المعممات المتدربات ،حيث يتـ توفير بياف عممي أماميف
(.)Linda Mitchell, 2010, 338

133

اجمللد  - 63العدد السابع  -يىليى 0202م

المجمة العممية لكمية التربية – جامعة اسيوط
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجاالت التنمية المينية لمعممات رياض األطفال:
تبمورت مجاالت التنمية المينية لمعممات رياض األطفاؿ في المجاؿ األكاديمي ،والمجاؿ

الشخصي ،والمجاؿ القيمي ،والمجاؿ اإلداري ،والمجاؿ التطبيقي ،ويمكف توضيح تمؾ المجاالت

فيما يمي( ممدوح عبد الرحيـ أحمد:)55 ،0224 ،

 المجال األكاديمي :وفيو تستطيع معممة رياض األطفاؿ أف توظؼ المعرفة العممية بجوانبالمنيج الدراسي مف خالؿ األنشطة المحببة لألطفاؿ مثؿ األنشطة الموسيقية والقصصية
والفنية والحركية.
 المجال الشخصي :حيث تسيـ برامج التنمية المينية في تنمية قدرة معممة رياض األطفاؿعمي الثقة بالنفس ،والقدرة عمي التعامؿ مع األخريف بمرونة وصبر ،والقدرة عمي االنفتاح
عمي األفكار الجديدة الجيدة.
 المجال القيمي  :وفيو تعمؿ برامج التنمية المينية لممعممات عمي تدريبيف عمي كيفية تحقيؽاألىداؼ التربوية المتعمقة بالجانب السموكي بمرحمة رياض األطفاؿ مثؿ غرس قواعد النظافة
والنظاـ والتعاوف وتحمؿ المسئولية.
 المجال اإلداري :ويتضمف تدريب معممات رياض األطفاؿ عمي األعماؿ اإلدارية داخؿ قاعةالدراسة ،ومنيا تدريبيا عمي التخطيط لبناء الموقؼ التعميمي الجيد داخؿ القاعة ،ومساعدتيا
عمي تحديد األىداؼ ،واتخاذ الق اررات ،وتييئة البيئة التعميمية الجيدة داخؿ قاعة الدراسة.
 -المجال التطبيقي :وفيو يتـ تنمية قدرة معممات رياض األطفاؿ عمي تحويؿ ما لدييف مف

معارؼ نظرية إلي ميارات تطبيقية داخؿ قاعات الدراسة ،والقدرة عمي االنتقاء مف بيف طرؽ

التدريس واألساليب والوسائؿ المتعددة بما يتناسب مع الموقؼ التعميمي.

ويري نبيؿ السيد حسف( )3، ،0226أف التنمية المينية لمعممات رياض األطفاؿ تشمؿ

ثالث ة مجاالت وىي المادة العممية ،واألساليب والطرؽ التدريسية المتبعة في تربية الطفؿ،
والجوانب النفسية والتربوية ،وتمؾ المجاالت تتـ مف خالؿ طريقتاف أوليما فردية والثانية جماعية،
أما عف الطريقة الفردية فيي تتمثؿ في اإلشراؼ المباشر المقدـ لمعممات رياض األطفاؿ مف قبؿ
الموجية أو مدير المدرسة ،وأما عف الطريقة الثانية فيي تتمثؿ في التدريب الجماعي مف قبؿ

أجيزة خاصة باستخداـ أساليب متنوعة منيا الدورات التدريبية وورش العمؿ والتدريس المصغر.
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ومما سبؽ يتضح تعدد المجاالت التي استيدفت برامج التنمية المينية تقديميا لمعممات
رياض األطفاؿ ،كما أنيا تنوعت ما بيف أكاديمية ومينية وادارية وشخصية واجتماعية ،حيث
عممت ىذه البرامج عمي اطالع معممات رياض األطفاؿ عمي كؿ ما ىو جديد في مجاؿ التربية
كطرائؽ التدريس وأساليب التقويـ ،واستراتيجيات التعمـ الحديثة ،كما استيدفت أيضاً تزويد
معممات رياض األطفاؿ بالمستحدث مف المعارؼ والميارات التي لـ تدرسيا بالجامعة لمواكبة
التطورات العممية التي حدثت في مجاؿ التخصص ،وكذلؾ استيدفت تزويدىف ببعض
الخصائص الشخصية التي تساعدىف عمي التميز في التدريس وفي التعامؿ مع األخريف.

واقع التنمية المينية لمعممات رياض األطفال:
يمكف االطالع عمي واقع التنمية المينية لمعممات رياض األطفاؿ مف خالؿ استعراض
نتائج الدراسات السابقة التي تناولت ىذا الموضوع مستخدمة االدوات المقننة لقياس وتحديد ىذا
الواقع وتوضيح ما يعانيو مف نواحي ضعؼ وأوجو قصور.
تعد قضية إعداد معممات رياض األطفاؿ وتدريبيف مف أىـ القضايا التربوية التي
نظر ألىمية المرحمة العمرية الالتي
تيتـ بيا الدولة ،حيث يتـ تدريبيف قبؿ وأثناء الخدمة ًا
يقمف بتعميميا ،ويوجد ثالثة أنواع لبرامج اإلعداد والتدريب ،منيـ نوعاف شائعاف وىما
(التدريب المركزي -والتدريب عف بعد) ،والنوع الثالث محدود وىو(التدريب المحمي).

شيوعا ،وكاف يتـ
ويعد التدريب المركزي مف أكثر أنواع تدريبات معممات رياض األطفاؿ
ً
سنويا حتي نياية التسعينيات ،وبدءاً مف عاـ 022،ـ تـ تقميؿ عدد مرات التدريب
ثالث مرات
ً
سنويا ،والسبب في ذلؾ يرجع إلي تقميؿ الميزانية المخصصة لمتدريب،
ليصؿ إلي مرة واحدة
ً
عمي الرغـ مف ازدياد عدد معممات رياض األطفاؿ ،التوسع في إنشاء روضات جديدة ،واضافة
فصوؿ جديدة لمروضات الموجودة بالفعؿ ،كما أف التدريب كاف يستوعب عدد( )،22متدربة فقط
نظر لضيؽ مساحة مكاف التدريب وقمة االمكانيات المادية المتاحة ،إضافةً إلي إسناد بعض
ًا
المحاضرات وورش العمؿ إلي غير المتخصصيف في مجاؿ الطفولة ،كما اعتمد التدريب عمي
أسموب المحاضرة أكثر مف بقية األساليب التدريبية األخري ،وكاف التقويـ يعتمد عمي نسبة
الحضور مع غياب ألية متابعة المتدربات بعد التدريب ،كما أف التدريب كاف يدمج المعممات
معا دوف أي تغيير في محتوي البرنامج
الحاصالت عمي مؤىالت عميا وفوؽ متوسطة ومتوسطة ً
التدريبي (طارؽ حسف عبد الحميـ ،)04، ،02،2 ،وذلؾ يتناقض مع ما حددتو و ازرة التربية

والتعميـ بمصر مف تعدد برامج التنمية المينية لمعممات رياض األطفاؿ والتي تتمثؿ في األتي
(ممدوح عبد الرحيـ أحمد:)22-57 ،0224 ،
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 -،البرامج الداخمية :والتي تشمؿ عمي عدد مف البرامج التنموية وىي:
-

برامج التأىيؿ والتي تيدؼ إلي تأىيؿ المعممات واستكماؿ ثقافتيف المينية والعممية
إلعدادىف لممارسة المياـ المطموبة منيف.
برامج تجديد معمومات وخبرات معممات رياض األطفاؿ ومسايرتيف لإلنفجار المعرفي وثورة
المعمومات.
برامج استكماؿ تأىيؿ معممات رياض األطفاؿ الالتي تنقصيف بعض الجوانب المطموبة

لممارسة العمؿ مع طفؿ الروضة.
برامج التوجيو لممعممات الجدد إلكسابيف الميارات الالزمة لالندماج بالعمؿ وتحديد
واجباتيف وحقوقيف.
برامج الترقية والتي تعد المعممات لمدرجات الوظيفية األعمي.
برامج إعداد القادة مف الموجيات برياض األطفاؿ.
برامج التنمية أثناء الخدمة والتي تعمؿ عمي تنمية ميارات معممات رياض األطفاؿ أثناء
الخدمة باستمرار.

 -0الب ارمج الخارجية :وتتمثؿ ىذه البرامج في البعثات الخارجية لمدوؿ األجنبية مف أجؿ
االستفادة بخبرات ىذه الدوؿ.

ولما كاف التدريب المركزي قاصر في تحقيؽ األىداؼ التي تـ إعداده مف أجميا ،لذا فقد تـ
االتجاه إلي نوع آخر مف التدريب وىو التدريب عف بعد لتعويض القصور الناتج عف التدريب
غالبا ما يكونوا متخصصيف في
المركزي ،ويمتاز ىذا النوع مف التدريب بأف المحاضريف فيو ً
موضوع التدريب ،إضافة إلي أنو يوفر الوقت والجيد حيث يتـ بث المحاضرة بصوت وصورة
المحاضر مباشرةً إلي جميع المحافظات المشتركة في التدريب ،ولكف مف عيوبو أف محتوي
تدريب بعض البرامج كاف يحتاج إلي وقت أطوؿ مما ىو متاح لو لتغطية موضوع التدريب،
إضافةً إلي أف التفاعؿ بيف المحاضر والمتدربات مفقود ،وكذلؾ اعتماده عمي أسموب المحاضرة
كأسموب وحيد في التدريب بالرغـ مف حاجة المتدربات التي التطبيؽ العممي لموضوع التدريب
أكثر مف األطر النظرية لو (طارؽ حسف عبد الحميـ ،)040 ،02،2 ،كما أف فرص اإللتحاؽ
بيذا التدريب متاحة لبعض المعممات دوف األخريات دوف وجود أسس واضحة لإلختيار
انطباعا
والمفاضمة بيف المعممات ،إضافةً إلي أف نمط التدريب عف بعد يعطي
ً
بصورية ىذا التدريب ،فطبيعة الميارات التي يتـ بثيا مف خاللو تختمؼ عف تمؾ التي يتـ تقديميا
لممعممات ،إذ يستدعي ذلؾ ضرورة تواجد المدرب مع المتدربات لمحصوؿ عمي أفضؿ النتائج
(إيماف العربي محمد.)،35 ،02،0 ،
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وظير النوع الثالث مف التدريب مف أجؿ العمؿ عمي حؿ المشكالت الناجمة عف النوعيف
السابقيف ،وىذا النوع الثالث ىو التدريب المحمي في اإلدارات التعميمية ،حيث يقوـ ىذا النوع مف
التدريب عمي تقديـ برامج تدريبية تخص معممات رياض األطفاؿ في كؿ إدارة تعميمية عمي حدة،
ولكف اإلدارات التعميمية ال تيتـ بيذا النوع مف التدريب بحجة قمة الميزانية المخصصة لإلنفاؽ
عمي مثؿ ىذه التدريبات (طارؽ حسف عبد الحميـ.)045 ،02،2 ،
وقد سعت الكثير مف الدراسات والممارسات مف أجؿ تحسيف برامج التنمية المينية
لممعمميف عامة ولمعممات رياض خاصةً وذلؾ لمحفاظ عمي مستويات مقبولة مف األداء في ظؿ
تحديات الثورة المعموماتية وما يترتب عمييا مف زيادة التعقد والعمؽ في كـ وكيؼ المعرفة،
باالضافة إلي التوسع في مؤسسات رياض األطفاؿ (إيناس سعيد عبد الحميد ،)02،2 ،إال إف
واقع إعداد وتدريب معممات رياض األطفاؿ في مصر مازاؿ يشير إلي إنخفاض مستوي
المعممات ويتضح ذلؾ مف خالؿ غياب التصور الواضح لدييف عف أىداؼ مرحمة رياض
األطفاؿ ،نقص الوعي لدييف باحتياجات األطفاؿ في تمؾ المرحمة العمرية ،ضعؼ تمكنيف مف
الكفايات المينية المرتبطة بتنفيذ األنشطة مع األطفاؿ ،وعند رصد أسباب انخفاض مستواىف
اتضح أف السبب يرجع إلي تدني مستوي برامج اإلعداد ويتضح ذلؾ في عدـ التوازف في
مكونات برامج اإلعداد (الجانب الميني والثقافي والتخصصي) ،غمبة الجوانب النظرية عمي
العممية ،ضعؼ قدرتيا عمي تمبية متطمبات العصر ،ضعؼ العالقة بيف ما تـ تدريسو وبيف
الواقع الفعمي لتربية طفؿ رياض األطفاؿ ،توحيد برامج التدريب عمي مستوي الجميورية دوف
مراعاة احتياجات المعممات واختالؼ البيئات ( إيماف العربي محمد،)،30-،3، ،02،0 ،
وىذه النتائج تتفؽ مع ما أشارت إليو ناىد محمد شعباف ( )02،5في دراستيا التقويمية لميارات
معممات رياض األطفاؿ والتي ىدفت فييا إلي تحديد الكفايات التعميمية األساسية العامة لدييف،
وقد توص مت إلي مجموعة مف النتائج منيا ضعؼ قدرة معممات رياض األطفاؿ عمي التعامؿ مع
األطفاؿ ذوي االحتياجات الخاصة عامةً واألطفاؿ الموىوبيف خاصةً ،ولعؿ ذلؾ يرجع إلي
افتقارىف إلي التدريب في مجاؿ الفئات الخاصة ،وكيفية النيوض باألطفاؿ إلي مستوي اإلبداع
أيضا إلي امتالؾ معممات رياض األطفاؿ إلي ميارات توجيو األطفاؿ
والتميز ،كما توصمت ً
وتنفيذ التعميمات ،ولكف في نفس الوقت يفتقرف إلي ميارة تشجيع األطفاؿ وغرس الثقة بالنفس،
ويرجع ذلؾ إلي نقص إعدادىف الميني أثناء الخدمة ،وضعؼ ميارات األداء التدريسي لدييف،
وقمة اطالعيف المستمر الذي يساعدىف عمي حداثة األساليب التدريسية ،وافتقار التدريبات
المقدمة ليف لتنمية قدرتيف عمي استخداـ أساليب وطرائؽ تدريسية قائمة عمي حاجات المتعمـ،
وتوظيؼ المتيسر مف البني التحتية في المؤسسة التربوية ،كما توصمت إلي ضعؼ فعالية
الدورات التدريبية المقدمة لدييف وذلؾ بسبب غياب الحوافز التي تعمؿ كمحرؾ لعجمة التطوير
في عجمة التدريس ،وغياب التقويـ التتابعي بعد انتياء الدورات التدريبية لتقدير مستوي الكفاءة
الخارجية مف البرامج التدريبية.

131

اجمللد  - 63العدد السابع  -يىليى 0202م

المجمة العممية لكمية التربية – جامعة اسيوط
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وقد تعارض ذلؾ مع ما ورد بالخطة االستراتيجية لمتعميـ قبؿ الجامعي ()0252 -02،2

(و ازرة التربية والتعميـ )،5 -،0 ،02،2،والتي ورد فييا أف دستور مصر( )02،2قد اختص
التعميـ بست مواد تبدأ مف المادة رقـ( )،7وحتي المادة رقـ ( ،)03باإلضافة إلي المواد ذات
الصمة بالطفؿ ورعاية النشء والشباب ،وقد جاءت المادة رقـ ( )00لتؤكد أف المعمميف وأعضاء

ىيئة التدريس ومعاونييـ ،الركيزة األساسية لمتعميـ ،لذا تكفؿ الدولة تنمية كفاءاتيـ العممية،
ومياراتيـ المينية ،ورعاية حقوقيـ المادية واألدبية ،وبما يضمف جودة التعميـ وتحقيؽ أىدافو ،إال

عيدا عما
أف الموقؼ الراىف لمتعميـ في مصر يشير إلي أنو مازاؿ القيد بمراحؿ رياض األطفاؿ ب ً
تـ استيدافو بالخطة االستراتيجية لمو ازرة ،فيناؾ نقص كبير في عدد قاعات رياض األطفاؿ ،وما

أيضا بالرغـ مف توافر بنية تحتية ىائمة لمتدريب لدي
تستمزمو مف كوادر مدربة ،كما يشير الواقع ً
قطاع التعميـ قبؿ الجامعي ،لكنيا ليست مستغمة االستغالؿ األمثؿ ،حيث أصبح دور اإلدارة

قاصر فقط عمي تدريب العامميف بقانوف ( )25لمعامميف بالدولة ،أما ما يندرج
ًا
المختصة بالتدريب
تحت قانوف ( )،33وتعديالتو ( المعمميف والموجييف والمدراء) فالمسئوؿ عف تدريبيـ ىي
األكاديمية المينية لممعمـ (خالد عبد المطيؼ محمد.)،5 ،02،6 ،

كما ورد أيضاً بالخطة االستراتيجية لمتعميـ قبؿ الجامعي ( )0252 -02،2أف مصر تبنت
في بدايات القرف الحالي سياسات لتنمية مرحمة رياض األطفاؿ ،وقامت بعمؿ العديد مف
المبادرات التي تبنتيا الو ازرة لدعـ وتطوير رياض األطفاؿ مثؿ مشروع مركز تنمية الطفولة
المبكرة بالسادس مف أكتوبر؛ والذي كاف مف أىدافو إعداد استراتيجية وطنية لتطوير الطفولة
المبكرة في مصر ،وتدريب كوادر تعميمية وادارية لمرحمة رياض األطفاؿ ليكونوا النواة األساسية
لكوادر مركز التدريب ،ويتكوف ىذا المشروع مف وحدة التنمية المينية لمعممات رياض األطفاؿ،
ووحدة إنتاج المواد التعميمية ،ووحدة الروضة النموذجية ،كما تبنت الو ازرة أيضاً مشروع تحسيف
التعميـ في مرحمة الطفولة المبكرة ،والذي تـ فيو التنسيؽ بيف وزراة التربية والتعميـ المصرية وبيف
الجيات المعنية بالطفولة بالداخؿ والخارج إعداد كافة المقومات المادية والبشرية والتنظيمية
والتربوية والفنية لتحسيف جودة التعميـ في مرحمة الطفولة المبكرة وغيرىا مف المشروعات األخري،
وبالرغـ مف تحقيؽ ىذه المشروعات لقدر مف اإلنجازات ،إال أنيا قد واجيت بعض الصعوبات
والتي منيا وجود عجز في عدد معممات رياض األطفاؿ ،كما أف نسبة كبيرة مف المعممات
المتا حة مف غير المتخصصات ،وكذلؾ ضعؼ برامج التدريب المقدمة لمتنمية المينية لمعممات
رياض األطفاؿ مف أجؿ رفع كفاءتيف ،مع وجود ضعؼ في نظـ اإلشراؼ والمتابعة والتقويـ
ألداء المعممات (اإلدارة العامة لرياض األطفاؿ والتعميـ األساسي.)02،3 ،
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وقد سعت الدولة لمواجية العقبات التي واجيت برامج التنمية المينية لمعممات رياض
األطفاؿ أثناء الخدمة بالروضة مثؿ عدـ استم اررية ىذه البرامج كما أنيا تتـ بصورة متقطعة
وبعد أماكف التدريب عف المدارس ،باإلضافة إلي ضعؼ قدرة ىذه البرامج
وعمي فترات طويمةُ ،

عمي تحسيف الممارسات المينية لممعممات ،لذا فمجأت إلي االتجاىات الحديثة لتعزيز التنمية
المينية وتحقيؽ فاعميتيا ،ومف ىذه االتجاىات التنمية المينية المرتكزة عمي المدرسة والتي تكوف
مدمجة في اليوـ الدراسي مف خالؿ تقييـ أداء المعممات مف أقرانيف والعمؿ عمي إيجاد حموؿ
لمشكالتيف المينية ،وكؿ ذلؾ يتـ مف خالؿ االجتماع بوحدة التدريب الموجودة بالمدرسة

( سحر توفيؽ نسيـ ،)،7 ،02،3 ،وعمي الرغـ مف ذلؾ توصمت دراسة أميرة عبد الوىاب
األمير( ) 02،3إلي قمة عدد وحدات التدريب الموجودة بالمدراس والتي تدعـ أنشطة التنمية
المينية لمعممات رياض األطفاؿ ،وقصور في تخطيط إدارة الروضة لبرامج التنمية المينية
لممعممات ،وكذلؾ قصورىا في توفير االمكانات المادية لممارسة أنشطة التنمية المينية داخؿ
القاعات الدراسية.
ونتج عف وجود ثورة معموماتية ىائمة ،وتنوع مجاالت المعرفة والتكنولوجيا ،ضرورة إيجاد
رؤية جديدة ومتطورة إع داد معممات رياض األطفاؿ وتدريبيف ،وتحسيف واقع التنمية المينية
لدييف ،بحيث يتـ إعدادىف بشكؿ يناسب ىذا التقدـ المستمر ،ويجعميف قادرات عمي التعامؿ مع
التكنولوجيا ،واإلستفادة مف مصادر التعمـ المختمفة ،وتنمية ميارتيف الفكرية والتواصمية لمتعامؿ
مع مجتمع المعرفة بصفة عامة ( الييئة القومية لضماف جودة التعميـ واالعتماد.)، ،0227 ،
وقد ترتب عمي تمؾ التحديات تزايد الحاجة إلي تدريب معممات رياض األطفاؿ بصورة
مستمرة عمي كؿ ما ىو جديد في مجاؿ عمميا مف استراتيجيات وطرائؽ وأساليب تدريسية
تمكنيف مف مسايرة التغيير االجتماعي ومواكبة األدوار الجديدة ،ولكف قد تعارض ذلؾ مع ما
توصمت إليو دراسة أحمد محمد إبراىيـ( )02،5مف نتائج وضحت ضعؼ قدرة البرامج التدريبية
عمي تغيير األداء الوظيفي لمعممات رياض األطفاؿ في ضوء االتجاىات الحديثة ،وعدـ مراعاة
الخطة التدريبية المعدة لممعممات لالحتياجات التدريبية ليف ،وافتقار تمؾ البرامج لألساليب
التربوية الحديثة ،وروتينية تمؾ البرامج وضعؼ حثيا عمي نشر ثقافة التنمية المينية المستدامة.

131

اجمللد  - 63العدد السابع  -يىليى 0202م

المجمة العممية لكمية التربية – جامعة اسيوط
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وفي ضوء ما سبؽ يتضح أف التنمية المينية لمعممات رياض األطفاؿ تعاني مف

تدني مستوي برامج اإلعداد بيا ،ويتضح ذلؾ في عدـ التوازف في مكونات برامج اإلعداد مف
الجانب الميني والثقافي والتخصصي ،وغمبة الجوانب النظرية عمي العممية ،وضعؼ قدرتيا
عمي تمبية متطمبات العصر ،وضعؼ قدرتيا عمي توثيؽ العالقة بيف ما تـ تدريسو وبيف

الواقع الفعمي لتربية طفؿ رياض األطفاؿ ،كما تعاني مف ضعؼ قدرتيا عمي التنوع
واالختالؼ بؿ تتسـ بتوحيد برامج التدريب عمي مستوي الجميورية دوف مراعاة احتياجات

المعممات واختالؼ البيئات الالتي يعممف بيا ،وافتقار تدريبات تمؾ البرامج لتنمية قدرة معممات
رياض األطفاؿ عمي استخداـ أساليب وطرائؽ تدريسية قائمة عمي حاجات المتعمـ ،وتوظيؼ
المتيسر مف البني التحتية في المؤسسة التربوية ،كما تعاني مف ضعؼ فعالية

الدورات التدريبية المقدمة لممعممات وذلؾ بسبب غياب الحوافز التي تعمؿ كمحرؾ لعجمة

التطوير في عجمة التدريس ،وغياب التقويـ التتابعي بعد انتياء الدورات التدريبية لتقدير مستوي
الكفاءة الخارجية مف البرامج التدريبية ،وعدـ استم اررية ىذه البرامج كما أنيا تتـ بصورة

وبعد أماكف التدريب عف المدارس ،باإلضافة إلي ضعؼ قدرة ىذه
متقطعة وعمي فترات طويمةُ ،

البرامج عمي تحسيف الممارسات المينية لممعممات ،وضعؼ قدرة البرامج التدريبية عمي
تغيير األداء الوظيفي لمعممات رياض األطفاؿ في ضوء االتجاىات الحديثة ،وعدـ مراعاة

الخطة التدريبية المعدة لممعممات لالحتياجات التدريبية ليف ،وافتقار تمؾ البرامج لألساليب

التربوية الحديثة ،وروتينية تمؾ البرامج وضعؼ حثيا عمي نشر ثقافة التنمية المينية المستدامة،
ولعؿ ذلؾ بسبب قمة عدد وحدات التدريب الموجودة بالمدراس والتي تدعـ أنشطة التنمية

المينية لمعممات رياض األطفاؿ ،وقصور في تخطيط الروضة لبرامج التنمية المينية لممعممات،

وكذلؾ قصورىا في توفير االمكانات المادية لممارسة أنشطة التنمية المينية داخؿ القاعات

الدراسية ،وقمة عدد مرات التدريب ،وقمة الميزانية المخصصة لو ،وضيؽ مساحة مكاف التدريب

وقمة االمكانيات المادية المتاحة ،واعتماد التدريب عمي أسموب المحاضرة أكثر مف بقية

األساليب التدريبية األخر ،وقد ترتب عمي ذلؾ إنخفاض مستوي المعممات وغياب التصور
الواضح لدييف عف أىداؼ مرحمة رياض األطفاؿ ،ونقص الوعي لدييف باحتياجات األطفاؿ في

تمؾ المرحمة العمرية ،وضعؼ تمكنيف مف الكفايات المينية المرتبطة بتنفيذ األنشطة مع

األطفاؿ ،وضعؼ قدرتيف عمي التعامؿ مع األطفاؿ ذوي االحتياجات الخاصة عامةً واألطفاؿ
الموىوبيف خاصةً ،ولعؿ ذلؾ يرجع إلي افتقارىف إلي التدريب في مجاؿ الفئات الخاصة ،وكيفية
النيوض باألطفاؿ إلي مستوي اإلبداع والتميز.
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اإلطار الفكري لنظام التعميم الجديد : 2.0
يشيد العصر الحالي تغيرات وتطورات سريعة في شتي مجاالت الحياة السياسية

قادر عمي االستجابة السريعة
جديدا ًا
تعميميا
نظاما
واالجتماعية واالقتصادية ،وقد استمزـ ذلؾ
ً
ً
ً
لتمؾ التغيرات والتطورات ،وذلؾ مف خالؿ قدرتو عمي تزويد األفراد بالمعارؼ والميارات والقيـ
وعالميا.
التي تتماشي مع الحياة في القرف الحالي ،وتؤىمو لمنافسة اآلخريف محمًيا
ً

وقامت و ازرة التربية والتعميـ بوضع خطة مرحمية مدتيا ثالث سنوات تبدأ مف العاـ

 02،3/02،2كتأسيس لخطة استراتيجية تنتيي في العاـ  ،0252وقد صممت الخطة المرحمية

بناءا عمي تحميؿ معطيات متعددة منيا تقويـ الخطة االستراتيجية السابقة ،ومشاركات أصحاب
ً
المصمحة ،واالستفادة مف التقارير الدولية ،وآراء المتخصيف مف الداخؿ والخارج ،واالسترشاد
ببعض الخطط األخري ،وذلؾ مف أجؿ توفير موارد بشرية متنامية القدرة والكفاءة وعمي أعمي
درجة مف الجودة واألخالقيات المينية ،وبناء مجتمع يقوـ عمي التعمـ ،وبناء اقتصاد يقوـ عمي

المعرفة (و ازرة التربية والتعميـ.)5-0 ،02،2 ،

رسميا رؤية مصر  0252وذلؾ في بداية عاـ  ،02،4وىي
وأصدرت الحكومة المصرية
ً
استراتيجية التنمية المستدامة لرؤية مصر  ،0252والتي قامت و ازرة التخطيط بوضعيا منذ عاـ

 ،02،2وقد ركزت تمؾ الرؤية عمي التعميـ ودوره االستراتيجي ،وتكمف أبعاد تمؾ الرؤية في ثالثة
جوانب وىي االقتصاد والمجتمع والبيئة ،وتركز أىداؼ مجاؿ االقتصاد عمي أربع محاور التنمية

االقتصادية ،الطاقة والبحث العممي ،خمؽ االبتكارات ،خمؽ شفافية الحكومة ،ويشير الجانب

المجتمعي إلي العدالة االجتماعية ،التعميـ والتدريب ،الصحة ،والثقافة ،وقد طرحت الرؤية ثالثة

أىداؼ استراتيجية ىامة لتطوير التعميـ وىي تحسيف جودة التعميـ ،ضماف التعميـ لمجميع ،وزيادة

القدرة التنافسية التعميمية( كونج لينج تاو وشيف تشي.)45 ،44 ،43 ،02،6 ،

وسعت رؤية مصر االستراتيجية  0252إلي إتاحة التعميـ والتدريب لمجميع بجودة عالية

دوف تمييز ،وفي إطار نظاـ مؤسسي كؼء وعادؿ ومستداـ ومرف ،ويركز عمي المتعمـ والمتدرب

وتكنولوجيا ،كما سعت إلي بناء الشخصية المتوازنة
وفنيا
ً
تقنيا ً
القادر عمي التفكير ،والمتمكف ً
والمتكاممة ،واطالؽ امكانياتيا إلي أقصي مدي لمواطف معتز بذاتو ،ومستنير ،ومبدع ،ومسئوؿ،
وقابؿ لمتعددية ،وقادر عمي التنافس المحمي والعالمي ( ممدوح عبدالرحيـ أحمد وآية عادؿ

عبدالغني.)50 ،0202 ،
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وقد استيدفت ىذه االستراتيجية رياض األطفاؿ والصفوؼ األولي ،لذا طبقت وزراة التربية
وتمييدا
والتعميـ محاور منظومة التعميـ الجديدة عمييـ مف خالؿ العاـ الدراسي ،02،7 -02،6
ً
لذلؾ اصدرت القرار الوزاري رقـ( )520لسنة  02،6لتنظيـ آليات تطبيؽ النظاـ التعميـ

الجديد 2.0عمي تمؾ المراحؿ الدراسية (رشا عثماف خميفة .)524 ،02،7 ،
وأنطمؽ نظاـ التعميـ الجديد  2.0مف رؤية مصر( ،) 0252ومف االستراتيجية القومية
لتطوير التعميـ قبؿ الجامعي ( ،)0252 - 02،2واألطر السابقة لمناىج التعميـ قبؿ الجامعي،
والتجارب المصرية والدولية الناجحة في التعميـ ،ونتائج الدراسات المقارنة بيف المناىج المصرية
وبعض مناىج الدوؿ المتقدمة ،والمعايير والمؤشرات العالمية لمتعميـ ،ونتائج دراسة األطر
الوطنية لممناىج في تسع دوؿ تتمتع بتعميـ جيد ولدييا خريج قادر عمى المنافسة وذات ترتيب
متقدـ في االختبارات الدولية ،وجاءت مالمحو ترجمة لمواد الدستور المصري المتعمقة بالتعميـ
مف المادة ( ،7إلى  ( )03تفيدة السيد أحمد.)05 ،02،7 ،
ويعد نظاـ التعميـ الجديد  2.0استجابة لمتغييرات الحادثة في المجتمع والتي دعت إلي
ضرورة تطوير المناىج وذلؾ لألسباب التالية(جيياف لطفي محمد:)،45-،44 ،02،7 ،
-

الوصوؿ لدرجة عالية مف الكفاءة والفاعمية الداخمية والخارجية لتالفي أي قصور في
المناىج القديمة.

-

مواكبة المستحداثات التي طرأت عمي مجاؿ الطفولة في الفترة األخيرة.

-

المحاؽ بركب الدوؿ المتقدمة والحضارة االنسانية.

-

التطورات االقتصادية والسياسية واالجتماعية التي طرأت عمي المستوي المحمي واإلقميمي
والدولي.

-

االنفجار المعرفي والثورة المعموماتية التي طرأت عمي العالـ بأكممو.

-

ضعؼ قدرة المناىج الحالية عمي التغيير االجتماعي ،وتنمية اليوية الوطنية بشكؿ
صحيح.

-

بعد المناىج الحالية عف تنمية مبتكريف ومخترعيف لتحقيؽ روية .0252
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ويعمؿ نظاـ التعميـ الجديد  2.0عمى توفير تعميـ متميز يحقؽ لمفرد ميارات القرف الحادي
والعشريف ،والمغة العربية الرصينة ،واليوية المصرية العربية األفريقية ،والشعور باالنتماء لموطف،
والتمكف مف المغة اإلنجميزية ،وبعض المغات األجنبية األخرى ،والتمكف مف العموـ والرياضيات
باإلنجميزية ،وتنمية الميارات الحياتية ،وبناء الشخصية المتكاممة ،ويقوـ عمى إلغاء الفواصؿ بيف
المواد الدراسية ،وتطبيؽ المجاالت الدراسية ،وتحقيؽ التكامؿ بيف المعرفة والميارات والقيـ،
وتحقيؽ التوازف في بناء المواد التعميمية ،ويعزز االعتماد عمى مصادر تعميمية متعددة ،وزيادة
االعتماد عمى المصادر الرقمية والتفاعمية( تفيدة سيد أحمد ،)04 ،02،7 ،وذلؾ حتي تتسني
فرصة الحصوؿ عمي خريج يتصؼ بأنو إنساف مصري منتـ لوطنو ،مبتكر ،مبدع ،متفيـ ومتقبؿ
لالختالؼ ،متمكف مف المعرفة والميارات الحياتيةػ قادر عمي التعمـ مدي الحياة ،قادر عمي
وبناء عمي ذلؾ يمكف توضيح ما ىدؼ
المنافسة العالمية(جيياف لطفي محمد،)،47 ،02،7 ،
ً
إليو نظاـ التعميـ الجديد  2.0في النقاط التالية(ممدوح عبدالرحيـ الجعفرى وآية عادؿ عبد الغني
القدرى:)62 ،0202 ،
 تنمية الميارات المغوية ،والتعبير عف متطمبات الحياة اليومية والمشاعر باستخداـ لغةصحيحة.
-

تنمية القدرة عمي تأدية الدوار االجتماعية المطموبة في الحياة مثؿ التعاوف واالحتراـ المتبادؿ
مع أفراد المجتمع ،ومساعدة ذوي االحتياجات الخاصة.
تحسيف الذات بصورة مستمرة ورفع القدرة عمى ممارسة ميارات التعمـ الذاتي.
بناء وتطوير المفاىيـ العممية وتوظيفيا في إدارة الحياة بشكؿ متكامؿ.
تنمية القدرة عمي التخيؿ واإلبداع والتذوؽ الفني .

وتنص فمسفة نظاـ التعميـ الجديد  2.0عمى توفير التعميـ لمجميع بجودة عالية ودوف
تمييز ،وتتكوف فمسفة اإلطار مف عدة جوانب مثؿ تعزيز الميارات الحياتية ،والتركيز عمى

ميارات ريادة األعماؿ ،وتعزيز القيـ اإليجابية ،والنمو الشامؿ لممتعمـ ،والتركيز عمى ميارات
التفكير الناقد ،واتقاف ميارات التعمـ الذاتي والمستمر ،والتوازف بيف تقييـ المعارؼ ،وادماج
التكنولوجيا في المنيج الدراسي ،وتحمؿ رؤيتو أبعاد التعمـ األربعة وىي تعمـ لتعرؼ،
وتعمـ لمعمؿ ،وتعمـ لتكوف ،وتعمـ لتتعايش مع اآلخر ،وتضميف الميارات الحياتية في جميع
أبعاد التعميـ السابقة ،وتطبيؽ االتجاىات التربوية الحديثة في إطار رؤية استراتيجية تطوير

التعميـ  0252التي ركزت عمى التعميـ لمجميع بجودة عالية دوف تمييز في إطار مؤسسي يرتكز
عمى المتعمـ ( تفيدة سيد أحمد.)02 ،02،7 ،

143

اجمللد  - 63العدد السابع  -يىليى 0202م

المجمة العممية لكمية التربية – جامعة اسيوط
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ويسعي نظاـ التعميـ الجديد 2.0إلي تحقيؽ رؤية مصر  0252لموفاء بمتطمبات
الحياة العصرية ،وتحقيؽ تطمعات المتعمميف وطموحاتيـ ،وتنمية قدرتيـ اإلبداعية ،لذا
فيو يحتاج إلي بعض المتطمبات التي تعينو عمي تحقيؽ تمؾ اآلماؿ ومف ىذه المتطمبات ما يمي
( جيياف لطفي محمد:)،62 ،02،7 ،
 توضيح ماىية وفمسفة نظاـ التعميـ الجديد. توضيح اليدؼ مف تطوير مناىج رياض األطفاؿ ودورىا في تحقيؽ رؤية مصر .0252 القدرة عمي تحقيؽ األىداؼ بجدارة. استخداـ أساليب واستراتيجيات التعميـ والتعمـ وتطبيقيا عمي األطفاؿ العادييف والمدمجيف. استخداـ أساليب التقويـ الحديثة بالمنيج. تدريب المعممات عمي كيفية تطبيؽ المنيج في ظؿ نظاـ التعميـ الجديد 2.0مع مراعاةاألطفاؿ المدمجيف .
 تقديـ أنشطة لألطفاؿ تتناسب مع االمكانات المتاحة قادرة عمي تنمية الجانب المعرفيوالوجداني والحركي في شخصية الطفؿ ،واف تكوف مناسبة لموقت ،ومحفزة لمتعمـ واالبتكار
واإلبداع ،ومناسبة ألعداد األطفاؿ ومساحة الفصؿ.
 توفير الوقت الكافي لالطالع عمي المنيج الجديد وتفيـ أىدافو وأنشطتو. اتقاف المغات األجنبية في المدارس التجريبية والخاصة. تزويد الروضات بمعممات تتناسب مع أعداد األطفاؿ بالروضة. حصر مشكالت تطبيؽ نظاـ التعميـ الجديد. 2.0الرؤية المقترحة لمتنمية المينية المستدامة لمعممات رياض األطفال:
يمكف مف خالؿ ما تـ عرضو مف دراسات سابقة ،وتوضيح واقع التنمية المينية لمعممات
رياض األطفاؿ في مصر ،تقديـ رؤية مقترحة لمتنمية المينية المستدامة لمعممات رياض األطفاؿ
وذلؾ في ضوء متطمبات نظاـ التعميـ الجديد  ، 2.0لعؿ ىذه الرؤية المقترحة قد تسيـ في
معالجة القصور الناجـ عف مشكالت التنمية المينية لمعممات رياض األطفاؿ ،والعمؿ عمي
تطوير برامج التنمية المينية لممعممات بما يتيح ليف االرتقاء بالنظاـ التعميمي وتمبية متطمبات
وتأسيسا عمي ما
نظاـ التعميـ الجديد  2.0وتحقيؽ أىداؼ رؤية مصر  0252لمتنمية المستدامة،
ً
سبؽ يمكف لتمؾ الرؤية المقترحة أف تبني عمي تمؾ المنطمقات التالية:
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أساسيا لتطوير التعميـ في
بعدا
 تعد برامج التنمية المينية المستدامة لمعممات رياض األطفاؿ ًً
مصر ،وذلؾ لقدرتيا عمي تقديـ عالج لمقصور والمشكالت في أداء المعممات الحالي ،وذلؾ

ليتـ يتطبؽ ىذا العالج عمي أدائيف الجديد الذي ينبغي أف يقمف بو لتحقيؽ االصالح

والتحسيف المستمر لمتعميـ.

 تعمؿ برامج التنمية المينية المستدامة عمي إكساب معممات رياض األطفاؿ الميارات الجديدةالمرتبطة بأدوارىف المتغيرة باستمرار بتغير متطمبات المجتمع وتحوالتو المستمرة.

 استجابة برامج التنمية المينية المستدامة لالتجاىات الحديثة في مجاؿ التنمية المينية بمايحقؽ قوي بشرية قادرة عمي تخريج مواطف قادر عمي المنافسة العالمية.

 استجابة برامج التنمية المينية المستدامة لممستجدات التربوية ،واالحتياجات التدريبية الفعميةالحالية والمستقبمية لمعممات رياض األطفاؿ.

 استناد برامج التنمية المينية المستدامة عمي نظاـ حوافز شاممة لممعممات الممتزمات بتمؾالبرامج والمنجزات لمتطمباتيا وأنشطتيا داخؿ الروضة مع األطفاؿ.

آليات تحقيق الرؤية المقترحة لمتنمية المينية المستدامة لمعممات رياض
األطفال:
ينبغي لتحقيؽ تمؾ الرؤية المقترحة لمتنمية المينية المستدامة لمعممات رياض األطفاؿ

وتفعيميا اتباع مجموعة مف اآلليات المناسبة لذلؾ مثؿ:
.،

ضرورة تناغـ برامج إعداد معممات رياض األطفاؿ بالكميات مع برامج إعدادىف أثناء

فعميا أثناء الخدمة،
الخدمة ،بحيث تمثؿ برامج قبؿ التخرج اإلطار النظري الذي يتـ تطبيقو ً
وتمثؿ برامج أثناء الخدمة تجديد وتحديث ىذا اإلطار النظري واستكمالو وتوضيح آليات

تطبيقو بما يناسب متطمبات العصر.

.0

تعزيز الشراكة بيف كميات التربية ورياض األطفاؿ وبيف اإلدارات وذلؾ لتحقيؽ التوافؽ

.5

وضع خطط واضحة ومعمنة لبرامج التنمية المينية المستدامة التي سيتـ عقدىا

والتناغـ في برامج التدريب المقدمة لممعممات بشكؿ مستداـ قبؿ وأثناء الخدمة.

لممعممات ،مع وجود امكانية تعديؿ تمؾ الخطة وفقًا ألي مستجدات.
توفير الكوادر التي تتسـ بالكفاءة والفاعمية لتدريب المعممات ببرامج التنمية المينية
.2
.3

المستدامة لتحقيؽ أىداؼ تمؾ البرامج.

تقديـ برامج لمتنمية المينية المستدامة قادرة عمي تنمية اإلبداع واالبتكار لدي المعممات.
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.4
.5
.6
.7

تقديـ برامج لمتنمية المينية المستدامة يمكف تطبيقيا في مجاؿ العمؿ

استخداـ التقنيات التكنولوجية الحديثة أثناء تقديـ برامج التنمية المينية المستدامة

لممعممات.

تنوع االساليب المستخدمة أثناء تقديـ برامج التنمية المينية المستدامة لممعممات.

حسف اختيار توقيتات تدريبات التنمية المينية المستدامة لممعممات بحيث ال تتعارض

أوقات التدريب مع أوقات عمميف.

.،2

إيجاد حوافز مادية وأدبية لممعممات الالتي يجتزف تدريبات التنمية المينية المستدامة

.،،

اتباع طرؽ وأساليب التقويـ الحديثة التي تسيـ في تحديد مستوي المعممات أثناء وبعد

بكفاءة.

التدريب.

 .،0تقديـ برامج لمتنمية المينية المستدامة تراعي أىداؼ اإلستدامة عمي المستوي القومي،
.،5

وتعكس السياقات البيئية واالقتصادية واالجتماعية لممجتمع المحمي.

تقديـ برامج لمتنمية المينية المستدامة تنمي لدي المعممات مفيوـ التعمـ مدي الحياة،

وذلؾ مف أجؿ تمكنيف مف التفاعؿ بشكؿ إيجابي مع متغيرات الحياة ،ورغبتيف المستمرة

في مواكبة المستحدثات العممية والمينية.

.،2

تقديـ برامج لمتنمية المينية المستدامة تنمي لدي المعممات القدرة عمي خمؽ أنشطة مبتكرة

.،3

تقديـ برامج لمتنمية المينية المستدامة تنمي لدي المعممات القدرة عمي التعامؿ مع

.،4

قدرة برامج لمتنمية المينية المستدامة عمي تدريب المعممات عمي كيفية التعامؿ مع

أثناء التعامؿ مع األطفاؿ لتيسير وصوؿ المعارؼ والميارات واالتجاىات إلييـ.

األطفاؿ مف ذوي االحتياجات الخاصة ،ومساعدتيـ عمي التكيؼ مع األطفاؿ األخريف.
األطفاؿ باختالفاتيـ الثقافية المتنوعة.

 .،5تقديـ برامج لمتنمية المينية المستدامة تنمي لدي المعممات القدرة عمي إعادة تدوير
.،6

.،7

المخمفات واستخداميا في مشروعات فنية أثناء التعامؿ مع األطفاؿ.

قدرة برامج لمتنمية المينية المستدامة عمي تدريب المعممات عمي كيفية استخداـ نظـ

تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت الخاصة باالعاقات المختمفة لضماف مسايرة أحدث النظـ

العالمية.

استفادة برامج التنمية المينية المستدامة مف الخبرات المحمية واإلقميمية والدولية في مجاؿ

التنمية المينية المستدامة لممعممات أثناء الخدمة.
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متطمبات تحقيق الرؤية المقترحة لمتنمية المينية المستدامة لمعممات
رياض األطفال:
يمكف تحقيؽ الرؤية المقترحة مف خالؿ تحديد بعض المتطمبات الالزمة لتفعيؿ االليات
المقترحة لتمؾ الرؤية ،ويمكف تحديدىا فيما يمي:
.،

فتح باب التعييف أماـ المعممات الجدد عمي أف يشترط في التعييف الحصوؿ عمي دورات
في التنمية المينية المستدامة واجتيازىا بجدارة.

.0

زيادة المخصصات المالية لمرحمة رياض األطفاؿ.

.5

إصدار تشريعات إللزاـ المعممات بالتدريب المستمر.

.2

زيادة عدد وورش العمؿ الموجية لممعممات برياض األطفاؿ لتمكينيف مف التعامؿ مع
نظاـ التعميـ الجديد وتحقيؽ أىداؼ رؤية مصر .0252

.3

إعالـ كميات وأقساـ الطفولة بالجامعات المصرية بآليات تطبيؽ نظاـ التعميـ الجديد2.0
 ،وتدريب الطالبات عميو في التربية العممية بالمدارس.

.4

تييئة البيئة التعميمية مف إدارة وتوفير األدوات والخامات التي تمكف المعممات مف تحقيؽ
أىداؼ نظاـ التعميـ الجديد. 2.0

.5

تدريب المعممات داخؿ مدارسيف ،واستغالؿ االمكانات المتاحة بتمؾ المدارس لزيادة
فاعمية التدريب.

.6

االىتماـ بتدريب موجيات رياض األطفاؿ عمي نظاـ التعميـ الجديد ، 2.0وحثيف عمي
المتابعة المستمرة ألداء المعممات داخؿ رياض األطفاؿ مف أجؿ التأكد مف قدرتيف عمي
تطبيؽ ىذا النظاـ.

.7

توفير اإلمكانات البشرية والمادية الالزمة لتطبيؽ نظاـ التعميـ الجديد 2.0داخؿ قاعات
األطفاؿ.

.،2

حداثة موضوعات التدريبات المقدمة وارتباطيا باالحتياجات الفعمية وابتعادىا عف التكرار
والتقميدية.

.،،
.،0

توحيد الجيات المسئولة عف تقديـ برامج التنمية المينية لمعممات رياض األطفاؿ.

تخفيؼ األعباء الممقاة عمي عاتؽ معممات رياض األطفاؿ إلتاحة الفرصة أماميف

لمتفرغ لتطبيؽ نظاـ التعميـ الجديد.2.0
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.،5

توزيع نشرات عمي المدراس الممحؽ بيا قاعات لرياض األطفاؿ ،عمي أف تحتوي تمؾ
النشرات قائمة بأسماء الدورات المقرر عقدىا في الفترات القادمة مع تحديد تاريخ وزمف
تمؾ الدورات ،وكذلؾ لقتراح مواعيد أخري بديمة لتتناسب مع األوقات المالئمة لكؿ
المعممات ولضماف إلتحاؽ الجميع بتمؾ الدورات واالستفادة منيا.

.،2

وضع آليات لمتابعة أداء المعممات وتقويـ نتائج البرامج التي إلتحقف بيا .

.،3

استجابة المعممات لمالحظات الموجيات في أدائيف وتعامميف مع األطفاؿ.

 .،4تنويع المعممات أل دوات ومصادر تعميـ األطفاؿ بما يحقؽ أىداؼ التعميـ ويناسب بيئات
األطفاؿ المختمفة.
.،5

استخداـ المعممات لمموارد المتاحة في تحضير وسائؿ وأنشطة رياض األطفاؿ.

.،6

تزويد الروضات بعدد كاؼ مف المعممات المتدربات بما يناسب نظاـ التعميـ الجديد.2.0

.،7

اعتماد المعممات عمي مصادر تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت التي توفرىا ليف الو ازرة
في تخطيط الدورس واألنشطة المقدمة لألطفاؿ مثؿ بنؾ المعرفة المصري.

.02

تشجيع المعممات عمي التفاعؿ االيجابي داخؿ القاعة بيف األطفاؿ العادييف وذوي
االحتياجات الخاصة لتنمية روح التعاوف بينيـ.

 .0،سعي المعممات الدائـ نحو االستزادة مف العمـ والمعرفة والمشاركة في الندوات والمؤتمرات
الخاصة بالطفولة.

نتائج الدراسة:
يمكف مف خالؿ العرض السابؽ لواقع التنمية المينية لمعممات رياض األطفاؿ،
ومف التعرؼ عمي نظاـ التعميـ الجديد  2.0وتحديد متطمباتو ،واقتراح رؤية لتحقيؽ التنمية
المينية المستدامة لممعممات في ضوء متطمبات النظاـ الجديد ،التوصؿ إلي نتائج الدراسة في
النقاط التالية:
نظر ألىمية المرحمة العمرية
أىمية قضية إعداد معممات رياض األطفاؿ وتدريبيف ًا
.،
الالتي يقمف بتعميميا.
.0

وجود الثورة المعموماتية ىائمة ،وتنوع في مجاالت المعرفة والتكنولوجيا ،أدي إلي ضرورة

إيجاد رؤية جديدة ومتطورة إعداد معممات رياض األطفاؿ وتدريبيف ،وتحسيف واقع التنمية

المينية لدييف.
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.5

ترتب عمي التحديات العالمية تزايد الحاجة إلي تدريب معممات رياض األطفاؿ بصورة
مستمرة عمي كؿ ما ىو جديد في مجاؿ عمميا.

.2

اختص دستور مصر( )02،2التعميـ بست مواد تبدأ مف المادة رقـ( )،7وحتي المادة
رقـ ( ،)03باإلضافة إلي المواد ذات الصمة بالطفؿ ورعاية النشء والشباب.

.3

تبني مصر في بدايات القرف الحالي سياسات لتنمية مرحمة رياض األطفاؿ ،وقامت
بعمؿ العديد مف المبادرات مثؿ مشروع مركز تنمية الطفولة المبكرة بالسادس مف أكتوبر،
ومشروع تحسيف التعميـ في مرحمة الطفولة المبكرة.

.4

ظيور اتجاىات حديثة لتعزيز التنمية المينية وتحقيؽ فاعميتيا مثؿ التنمية المينية
المرتكزة عمي المدرسة ،والتي تكوف مدمجة في اليوـ الدراسي مف خالؿ تقييـ أداء
المعممات مف أقرانيف والعمؿ عمي إيجاد حموؿ لمشكالتيف المينية.

.5

سعي رؤية مصر االستراتيجية  0252إلي إتاحة التعميـ والتدريب لمجميع بجودة عالية
دوف تمييز ،وفي إطار نظاـ مؤسسي كؼء وعادؿ ومستداـ ومرف.

.6

وجود نظاـ التعميـ الجديد  2.0يعد استجابة لمتغييرات الحادثة في المجتمع والتي دعت
إلي ضرورة تطوير المناىج.

.7

سعي نظاـ التعميـ الجديد 2.0إلي تحقيؽ رؤية مصر  0252لموفاء بمتطمبات الحياة
العصرية ،وتحقيؽ تطمعات المتعمميف وطموحاتيـ ،وتنمية قدرتيـ اإلبداعية.

.،2

إنخفاض أداء معممات رياض األطفاؿ وذلؾ بسبب ضعؼ برامج التنمية المينية المقدمة
إلييف ،وقمة إعداد خطة تدريبية في ضوء احتياجات معممات رياض األطفاؿ.

.،،

قمة عدد وحدات التدريب الموجودة بالمدراس والتي تدعـ أنشطة التنمية المينية لمعممات
رياض األطفاؿ.

.،0

محدودية احتواء البرامج التدريبية الخاصة بمعممات رياض األطفاؿ عمي استخداـ
األساليب التربوية الحديثة.
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 .،5برامج إعداد معممات رياض األطفاؿ قبؿ الخدمة ال تمكنيا مف حؿ المشكالت التي
تواجييا أثناء العمؿ التعميمي ،كما أنيا ال تسد الفجوة التي يحدثيا اإلنفجار المعرفي سواء
في مجاؿ التخصص األكاديمي أو الجانب التربوي والثقافي.
.،2

توحيد برامج التدريب عمي مستوي الجميورية دوف مراعاة احتياجات المعممات واختالؼ
البيئات.

.،3

ضعؼ قدرة معممات رياض األطفاؿ عمي التعامؿ مع األطفاؿ ذوي االحتياجات الخاصة
عامةً واألطفاؿ الموىوبيف خاصةً.

.،4

ضعؼ فعالية الدورات التدريبية المقدمة لدييف وذلؾ بسبب غياب الحوافز التي تعمؿ
كمحرؾ لعجمة التطوير في عجمة التدريس ،وغياب التقويـ التتابعي بعد انتياء الدورات
التدريبية لتقدير مستوي الكفاءة الخارجية مف البرامج التدريبية.
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المراجع
 .،أحمد محمد إبراىيـ :واقع التنمية المينية لمعممات رياض األطفاؿ في ضوء االتجاىات
المعاصرة ،مجمة كمية التربية ،جامعة كفر الشيخ ،العدد( )2المجمد(،)،5
 ،02،5ص ص. 560-505
 .0اإلدارة المركزية لرياض األطفاؿ والتعميـ األساسي :جيود و ازرة التربية والتعميـ في مجاؿ
تنمية الطفولة المبكرة ،ورشة عمؿ "الطفولة المبكرة في ضوء االتجاىات

العالمية الحديثة" ،القاىرة ،مايو .02،3
 .5اإلدارة المركزية لرياض األطفاؿ والتعميـ األساسي :جيود اإلدارة المركزية في رياض األطفاؿ
وفقًا لمخطة االستراتيجية لمتعميـ قبؿ الجامعي(،02،3 ،)0252 -02،2
متاح عمى
http://moe.gov.eg/depertments/kindergartens_primary_edu/k_g.html
 .2أميرة عبد الوىاب األمير :تصور مقترح لمتنمية المينية لمعممات رياض األطفاؿ داخؿ
الروضة بمصر في ضوء خبرات بعض الدوؿ المتقدمة ،ماجستير ،كمية
التربية ،جامعة قناة السويس.02،3 ،
 .3أميمة موريد إقالديوس :فاعمية التنمية المينية لممعمـ الثانوي الفني في محافظة بورسعيد،
مجمة كمية التربية بجامعة بور سعيد ،العدد( ،)0،يناير  ،02،5ص ص
.452 -4،0
 .4إنتصار محمد عمي :تصور مقترح لتطوير برامج إعداد معممات رياض األطفاؿ في مصر
عمي ضوء المستجدات التربوية في مجاؿ تربية الطفؿ(دراسة تحميمية)،
مجمة كمية التربية بالمنصورة ،العدد( ،)25المجمد ( ،)،سبتمبر ،022،
ص ص .،24 -،2،
 .5إيماف العربي محمد :تصور مقترح لبرنامج تدريبي لرفع الكفاءة المينية لمعممات رياض
األطفاؿ أثناء الخدمة،مجمة الطفولة والتربية،العدد( ،)،2المجمد(،)2
أبريؿ ،02،0ص ص.،72 -،25
 .6إيناس سعيد عبد الحميد :التنمية المينية لمعممات رياض األطفاؿ عبر اإلنترنت(رؤية
مقترحة) ،ورقة عمؿ مقدمة إلي الندوة األولي في تطبيقات تقنية
المعمومات واالتصاؿ في التعميـ والتدريب ،جامعة الممؾ سعود ،كمية
التربية قسـ تقنيات التعميـ ،في الفترة  ،2-،0أبريؿ .02،2
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 .7إيناس سعيد عبد الحميد :التنمية المينية لمعممات رياض األطفاؿ عبر اإلنترنت
(رؤية مقترحة) ،ورقة مقدمة إلي الندوة األولي في تطبيقات تقنية
المعمومات واالتصاالت في التعميـ عف بعد ،الرياض :جامعة الممؾ
سعود ،في الفترة  ،2-،0أبريؿ 02،2ـ.
 .،2بييرة شفيؽ الرباط :اإلشراؼ الميني التربوي ،الرياض :دار الزىراء.02،4 ،
 .،،تفيدة سيد أحمد :مالمح مناىج المرحمة االبتدائية في نظاـ التعميـ الجديد ،2.0صحيفة
التربية ،رابطة خريجي معاىد وكميات التربية ،العدد( ،)0يناير،02،7ص

ص.22 -05
 .،0جومانة محمد عبيد :المعمم (إعداده-تدريبو-كفايتو) ،عماف :دار صفاء لمنشر والتوزيع،
.0224
 .،5جيياف لطفى محمد و زينب موسى السماحى و مي سالـ حسيف سالـ :التنمية المينية
المستدامة لمعممات الفئات الخاصة برياض األطفاؿ في مصر في ضوء
خبرات ٍ
كؿ مف الواليات المتحدة األمريكية وانجمترا ،المجمة العممية لكمية
رياض األطفاؿ بجامعة بور سعيد ،العدد( ،)،0يونيو  ،02،6ص
ص.25-،
 .،2جيياف لطفي محمد :متطمبات تطبيؽ منيج  0.2المطور لرياض األطفاؿ في ضوء
أىدافو ،مجمة بحوث عربية في مجاالت التربية النوعية ،رابطة التربوييف
العرب ،أبريؿ  ،02،7ص ص .،64 -،37
 .،3حمدة بنت حمد السعدية :تصور مقترح لبرنامج تدريبي لتطوير الكفايات المينية لمعممات
رياض األطفاؿ بمحافظة جنوب الباطنة في سمطنة عماف ،مجمة جامعة

.،4

.،5

الشارقة لمعموـ اإلنسانية واإلجتماعية ،العدد( ،)0المجمد( ،)،،ديسمبر
 ،02،2ص ص.54،-5،5

خالد عبد المطيؼ محمد :نظاـ التعميـ المصري (الواقع والمأموؿ) في ضوء الخطة
االستراتيجية لمتعميـ قبؿ الجامعي  ،0252 -02،2المجمة التربوية،
العدد( ،)34ديسمبر  ،02،6ص ص.5،-،
رانيا كماؿ أحمد وعماد عبد المطيؼ محمود:تصور مقترح لتطوير إعداد معممات رياض
األطفاؿ بكميات التربية بالمممكة السعودية في ضوء بعض االتجاىات
التربوية المعاصرة،مجمة الثقافة والتنمية،العدد (،)45المجمد (، )،5
ديسمبر ،02،0ص ص.،05-،
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.،6

.،7

.02
.0،

.00

رباب طو عمي :معوقات التنمية المينية لمعممات رياض األطفاؿ وسبؿ التغمب عمييا مف
وجية نظرىف فى ضوء بعض المتغيرات ،مجمة كمية التربية جامعة
طنطا ،العدد( ،)5المجمد( ،)5،يوليو ،02،6ص ص .332 -257
رشا عثماف خميفة :التنمية المينية لمعممات رياض األطفاؿ في ضوء بعض متغيرات
المنيج ،0.2مجمة دراسات في الطفولة والتربية،العدد(،)،،أكتوبر،02،7
ص ص.546 - 520
سحر توفيؽ نسيـ :معممة رياض األطفاؿ بيف التأصيؿ والمينية ،الرياض :مكتبة الرشد
لمنشر والتوزيع.02،3 ،
صابريف عبد العاطي لبيب :تصور مقترح لتحسيف األداء الميني والشخصي لمعممة
الروضة في ضوء توجيات رؤية  0252لممممكة العربية السعودية(دراسة
وصفية) ،المجمة العربية لمعموـ التربوية والنفسية ،العدد( ،)،2المجمد(،)2
أبريؿ  ،0202ص ص .056 -035
طارؽ حسف عبد الحميـ :تطوير التعميـ في مرحمة رياض األطفاؿ ،القاىرة  :دار العموـ
لمنشر والتوزيع.02،2 ،

 .05عماد صموئيؿ وىبة :اتجاىات معاصرة في التنمية المينية لممعمم ،اإلسكندرية :دار
المعرفة الجامعية.02،3 ،
 .02فتوح محمود محمد ،محمد عمي حمزة :التنمية المينية المستقبمية لخريجي كميات التربية
بالجامعات الميبية :رؤية تربوية جديدة في عالـ متغير ،مجمة العموـ
والدراسات اإلنسانية ،العدد( ،)55المجمد األوؿ 03 ،مايو  ،02،2ص
ص .06-،
 .03كونج لينج تاو وشايف تشي :تحميؿ استراتيجية تطوير التعميـ في مصر رؤية ،0252
مجمة كمية اآلداب ،جامعة القاىرة ،العدد(،)2المجمد(،)62أبريؿ ،02،6
.04

.05

ص ص.62 -45
محمد إبراىيـ عبده :التنمية المينية لمعممي المعاىد األزىرية في ضوء االتجاىات
الحديثة،مجمة العموـ التربوية،العدد(،)0المجمد(،)03أبريؿ ،02،5ص
ص.540 -070
محمد السيد محمد :معوقات التنمية المينية لمعممي التعميـ الثانوي الصناعي وسبؿ
التغمب عمييا ،مجمة كمية التربية جامعة طنطا ،العدد( ،)42اكتوبر
 ،02،3ص ص.302 -24،
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 .06محمد النصر حسف :رؤية مقترحة لمتنمية المينية لمعممات رياض األطفاؿ في ضوء
بعض االتجاىات المعاصرة ،مجمة دراسات في التعميـ الجامعي،
العدد( ،)53أبريؿ  ،02،5ص ص .355 -262
 .07محمد عبد الخالؽ مدبولي :التنمية المينية لممعممين :االتجاىات المعاصرة -المداخل –
االستراتيجيات ،العيف :دار الكتاب الجامعي.0220 ،
 .52المركز القومي لمبحوث والتنمية :النشرة الدورية لممركز القومي لمبحوث التربوية والتنمية،
القاىرة ،أكتوبر .0227

.5،

ممدوح عبدالرحيـ أحمد وآية عادؿ عبدالغني :نظاـ التعميـ الجديد لمطفولة المبكرة في
ضوء رؤية مصر لمتعميـ ،0252مجمة الطفولة والتربية ،العدد(،)2،
المجمد( ،)،0يناير  ،0202ص ص .75 -45
ممدوح عبدالرحيـ أحمد :تصور مقترح لتطوير برامج التنمية المينية لمعممات رياض
األطفاؿ في ضوء الواقع والمأموؿ ،مجمة عالـ التربية ،العدد(،)02
المجمد( ،)5أكتوبر  ،0224ص ص .4، -،4
ميسر يوسؼ خميؿ :محددات التنمية المينية لممعمميف في ظؿ األلفية الثالثة (دراسة
تحميمية ورؤية عصرية) ،مجمة كمية التربية ببنيا ،العدد(،)،،2

.54

الييئة القومية لضماف جودة التعميـ واالعتماد :المعايير القومية األكاديمية القياسية لقطاع
كميات رياض األطفاؿ ،يناير .0227

.50

.55

المجمد( ،)،أبريؿ ،02،5ص ص .040 -0،،
 .52ناىد محمد شعباف :دراسة تقويمية لمياراتمعممات رياض األطفاؿ بمحافظة كفر الشيخ،
المجمة العربية لمدراسات التربوية واالجتماعية ،العدد( ،)2سبتمبر ،02،5
ص ص .32 -05
 .53نبيؿ السيد حسف :البيئة التعميمية لرياض األطفال ،القاىرة :دار الفرحة.0226 ،

.55

و ازرة التربية والتعميـ :الخطة االستراتيجية لمتعميـ قبؿ الجامعي (،)0252 -02،2
معا نستطيع.02،2 ،
التعميـ المشروع القومي لمصرً ،
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