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 ملخص البحث

تعد مرحلة الطفولة مرحلة فاصلة فً حٌاة كل فرد إذ أنها المرحلة التً تتكون فٌها 

والمعرفة بالمهارات األساسٌة شخصٌته وتثبت فٌها المٌم الحمٌدة وخاللها ٌتم تزوٌد األطفال 

وتحدٌد مسار حٌاتهم. التً ٌحتاجونها للنجاح فً رحلتهم التعلٌمٌة  

ولد أدركت كل الدول المتمدمة لٌمة هذه المرحلة فرصدت لها المٌزانٌات الضخمة وأولت 

لها كل االهتمام من خالل االهتمام بمرحلة رٌاض األطفال التً تعد بمثابة األساس المتٌن 

كما هو معلوم وأكدت علٌه كل الدراسات التربوٌة واألكادٌمٌة أن الذي ٌتم علٌه البناء. و

المعلم هو عصب العملٌة التعلٌمٌة ألي مرحلة دراسٌة، فإن معلمة رٌاض األطفال تعد 

أساس عملٌة التعلم والتربٌة فً هذه المرحلة إذ ٌستمد الطفل منها المٌم والمثل العلٌا كما 

وٌشمل ذلن تعلٌم المهارات األساسٌة مثل المراءة  مٌتلمى على ٌدٌها مختلف أنواع العلو

 .باإلضافة إلى توفٌر فرص التنشبة االجتماعٌة والتطور العاطفً والرٌاضٌات،والكتابة 

أًٌضا تمود معلمة رٌاض األطفال  التملٌدٌة،باإلضافة إلى التدرٌس فً الفصول الدراسٌة 

بدنٌة لتعزٌز اإلبداع والتنمٌة الجسدٌة. كما مثل الفن والموسٌمى والتربٌة ال المختلفة نشطةاأل

عن كثب مع أولٌاء األمور والمعلمٌن اآلخرٌن لضمان حصول كل طفل على الدعم تعمل 

ٌحتاجه للنمو فً مختلف الجوانب.والتوجٌه الذي   

ولكً تؤدي المعلمة كل هذه األدوار بكل التدار فإنه ٌجب علٌها التحلً بالكثٌر من الصفات 

والمهنٌة التً تساعدها على أداء مهمتها بكل سالسة داخل الفصل الدراسً وفً الشخصٌة 

لاعات األلعاب حتى وخارج حدود الروضة عند التواصل مع أولٌاء األمور أو أي جهة 

إدارٌة لها عاللة برٌاض األطفال. وعلٌه فإن هذا البحث ٌتعرض لهذا الموضوع الهام وهو 

ة رٌاض األطفال وكٌف نطور أداء المعلمة لتواكب الصفات الواجب توافرها فً معلم

التطورات الحدٌثة التً ٌشهدها العالم على مدار الساعة من أجل التنشبة السلٌمة لألطفال 

 فكرٌا وعمابدٌا وتطوٌر مهاراتهم المختلفة.

وفً نهاٌة البحث سوف أضع عددا من التوصٌات الهامة أمام صناع المرار والمسؤولٌن 

التربوٌة والهٌبات المعنٌة بأمور الطفل لٌتم األخذ بها فً أسرع ولت حتى عن العملٌة 

نصحح المسار ونهٌا األجواء المناسبة للمعلمات فً هذه المرحلة وحتى ٌتم اختٌار 

المعلمات المؤهالت تأهٌال مناسبا وكامال للعمل فً هذه المرحلة الحساسة بعٌدا عن 

ٌف على أساس الدور أو لمجرد التوظٌف فمط اإلدارات الحكومٌة المسؤولة عن التوظ
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أو تعٌٌن غٌر المتخصصات فً مجال رٌاض  الفارغة الوظٌفٌة وشغل أحد األماكن

 األطفال.

المٌم  –التنشبة االجتماعٌة  -الفكر –المعرفة -رٌاض األطفال  –معلمة الكلمات االفتتاحٌة: 

تطوٌر المهارات –التهذٌب  –النبٌلة   

 

The abstract 

    Kindergarten teachers play a vital role in the development and 

education of young children. These dedicated educators work with 

students between the ages of 4 and 5, providing them with the 

foundational skills and knowledge they need to succeed in their 

educational journey. 

     They are responsible for creating and implementing engaging and 

interactive lesson plans that are tailored to the needs and abilities of 

their students. This includes teaching basic skills such as reading, 

writing, and math, as well as providing opportunities for socialization 

and emotional development. 

    In addition to traditional classroom instruction, kindergarten 

teachers also lead activities such as art, music, and physical 

education to promote creativity and physical development. They also 

work closely with parents and other educators to ensure that each 

child receives the support and guidance they need to thrive. 

     Working with young children can be challenging, but it is also 

incredibly rewarding. Kindergarten teachers can make a positive 

impact on the lives of their students, and to watch as they grow and 

develop into confident and capable learners. 
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This research focuses on the role played by the kindergarten teacher 

and the qualities that she must possess in order to perform her role 

perfectly. And at the end there will be several recommendations that 

will be useful to everyone. 

Keywords: Kindergarten teachers – knowledge – activities - 

emotional development - basic skills 

******** 

 مقدمة البحث

 ِّ فِّ َٔ عَهِِّى  ًُ ٌَ َرطٕال                               انخَبجٍاللُى ِنه ٌَكٕ عَهُِّى أٌَ  ًُ كادَ ان  
ٍَ انَّذيَ  ُعمٕالٌ                    أََعِهًَج أَشَزَف أَٔ أََجمَّ ِي َٔ ٌُُِشُب أََفُظاً  َٔ بًُ   

ْذِ ًْ يمذيت انمصٍذة انخانذة أليٍز انشعزاء أحًذ شٕلً ٔانخً حًجذ دٔر انًعهى باعخبارِ 

انشعهت انًخٕلذة انخً حٍُز انطزٌك أياو بًُ انبشز فً يخخهف األسيُت ٔاألياكٍ، فٕٓ انذي 

 ،ٌحأل بكم انطزق َشز َٕر انعهى ٔانًعزفت نًا نًٓا يٍ أثز بانغ فً حطٕر انحٍاة ٔحمذيٓا

 بم ٔانحفاظ عهى انجُض انبشزي بزيخّ.

بم ٔأًْٓا ألَٓا  ،ذيت األدٔارٌأحً فً يم ٔيٍ ْذا انًُطهك فئٌ دٔر يعهًت رٌاض األطفال

أٔل يٍ ٌغزص بذٔر انعهى ٔانًعزفت فً َفٕص انصغار ًْٔ يٍ حٍُز عمٕنٓى بًخخهف 

األفكار انمًٍت ًْٔ يٍ حُشع كم فكز ْذاو يُذ بذاٌخّ كً ال ٌخزطخ فً َفٕطٓى ٌٔؤثز عهى 

 عطاةٓى ٔحفٕلٓى.

يٍ األطض ٔانًبادا ٔانصفاث ٔكً حؤدي انًعهًت دٔرْا فئٌ عهٍٓا انخظهح ٔانخشٔد بانكثٍز 

إضافت إنى انحزص عهى انخطٕر انًًُٓ انًظخًز نًٕاكبت كم جذٌذ فً يجال حعهٍى رٌاض 

األطفال باعخبار أٌ ْذِ انًزحهت حجز انشأٌت فً عًهٍت انخعهى ٔبُاء يظخمبم األجٍال انماديت 

ٌذ انعٌٕ نهًعهًت يٍ  ألي أيت. نذا فئٌ ححمٍك األْذاف انًزجٕة يٍ ْذِ انًزحهت ٌخطهب حمذٌى

ة.باألطزَٔٓاٌت  ٔانًجخًع يخخهف انجٓاث بذاٌت يٍ انذٔنت  

********** 

 أهمٌة البحث
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بناء تكمن أهمٌة هذا البحث فً تركٌزه على الدور الذي تموم به معلمة رٌاض األطفال فً 

باعتبار ان هذه المرحلة هً من أهم  سلوكٌات الطفل وتشكٌل المحتوى العملً والفكري لدٌه

المراحل فً عمر أي فرد والتً تحدد إلى حد كبٌر مسار حٌاته المستمبلٌة، إذ ان الكثٌر من 

األبحاث تؤكد أن الكثٌر من النابغٌن والمتفولٌن فً جمٌع المجاالت لد تم رعاٌتهم رعاٌة 

بدنٌا وثمافٌا وصحٌا وعلمٌا  مناسبة فً مرحلة الروضة وتم تمدٌم مختلف أوجه الرعاٌة لهم

ن الكثٌر أكما تم اكتشاف مواهبهم فً هذه المرحلة وتم تنمٌتها. والعكس صحٌح تماما إذ 

من األشخاص الذٌن تغٌرت مسار حٌاتهم لألسوأ وتركوا مماعد الدراسة وضاعت مواهبهم 

السلٌم.  إنما تم كل هذا جراء اإلهمال فً مرحلة رٌاض األطفال وعدم توجٌههم التوجٌه  

ن تتمتع أكما تكمن أهمٌة البحث فً تسلٌطه للضوء على المؤهالت والصفات التً ٌجب 

بها معلمة رٌاض األطفال سواء مؤهالت شخصٌة أو مهنٌة وأكادٌمٌة لتكون لادرة على 

التعامل األمثل مع األطفال حتى ال ٌتم وضع مسؤولٌة تربٌة األطفال فً هذه السن الحرجة 

فً أٌدي معلمات غٌر مدركات ألهمٌة الدور الموكل لهن وهو بناء الطفل الذي هو بمثابة 

والدولة والحضارة والتارٌخ وبمثابة إصالح المجتمع ككل وسٌادة المٌم النبٌلة  بناء األمة

 واندحار الرزٌلة. 

******** 

 إشكالٌة البحث

 ٌركز هذا البحث عن اإلجابة على عدد من األسبلة أهمها:

 أوال: ما هً الصفات الشخصٌة والمهنٌة المطلوب تواجدها فً معلمة رٌاض األطفال؟

لوسابل التً تساعد معلمة رٌاض األطفال على أداء دورها بكفاءة والتدار؟ثانٌا: ما هً ا  

 ثالثا: كٌف نطور أداء معلمة رٌاض األطفال لتواكب تطورات التكنولوجٌا الحدٌثة؟

 رابعا: لماذا أصبحت مرحلة رٌاض األطفال مرحلة مفصلٌة فً عملٌة التعلم؟

******** 

 عناصر البحث

بشكل عام أهمٌة مرحلة رٌاض األطفال  

والدور المنوط بها تعرٌف معلمة رٌاض األطفال  

الصفات الشخصٌة()الصفات التً ٌجب أن تتمتع بها معلمة رٌاض األطفال   
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 المؤهالت األكادٌمٌة المطلوبة لمعلمة رٌاض األطفال

 طرق مساعدة معلمة رٌاض األطفال على أداء الدور المنوط بها

معلمة رٌاض األطفال على بناء سلوكٌات األطفال  طرٌمة التدرٌس المثالٌة التً تساعد

 وتطوٌرهم فكرٌا

 النتابج والتوصٌات

************* 

 أهمٌة مرحلة رٌاض األطفال بشكل عام

تعد مرحلة رٌاض األطفال مرحلة مهمة فً نمو الطفل ألنها تضع األساس لتعلٌمه وتنشبته 

ٌتعرض األطفال لمجموعة متنوعة من  المرحلة،خالل هذه واالجتماعٌة فً المستمبل. 

والتً تساعدهم  االجتماعٌة،مثل المراءة والكتابة والرٌاضٌات والمهارات  التعلم،خبرات 

فإن مرحلة رٌاض  ذلن،على التطور المعرفً والعاطفً واالجتماعً. باإلضافة إلى 

 المنظم،الروتٌن و المختلفة األطفال هً الولت الذي ٌتعلم فٌه األطفال التكٌف مع البٌبات

 وهو أمر مهم لنجاحهم الحمًا فً المدرسة.

، ٌتعرض األطفال لمجموعة واسعة من الخبرات التعلٌمٌة التً تساعدهم فً هذه المرحلة

ٌتعلم األطفال التعرف على الحروف واألرلام  المثال،على التطور المعرفً. على سبٌل 

م الحركٌة الدلٌمة من خالل أنشطة مثل باإلضافة إلى تطوٌر مهاراته األساسٌة،واألشكال 

والتً  المبكرة،المص والتلوٌن والرسم. كما ٌبدأون فً تطوٌر مهارات المراءة والكتابة 

.تعتبر ضرورٌة للنجاح األكادٌمً فً المستمبل  

ٌتعلمون اتباع المواعد واإلجراءات التً تساعدهم على األطفال  فإن ذلن،عالوة على 

ٌتعلمون أًٌضا كٌفٌة التفاعل مع األطفال كما تً وضبط النفس. تطوٌر االنضباط الذا

مما ٌساعدهم على تطوٌر المهارات االجتماعٌة والذكاء العاطفً.  اآلخرٌن،والبالغٌن   

من واألطفال كٌفٌة التفكٌر النمدي وحل المشكالت بشكل مستمل. وخالل هذه المرحلة ٌتعلم 

لتفكٌر بشكل إبداعً واستكشاف أفكار جدٌدة ٌتعلم األطفال ا العملٌة،خالل األنشطة 

على تطوٌر المدرة على التفكٌر ، األمر الذي ٌساعدهم والتعبٌر عن أنفسهم بطرق مختلفة

.وهً مهارة أساسٌة للنجاح األكادٌمً والمهنً فً المستمبل النمدي،  

تضع األساس  إنهاحٌث  الطفل،تعد مرحلة رٌاض األطفال فترة حاسمة فً نمو  عام،بشكل 

 (.7102وآخرون  بالر)جوهر, سلوى لنجاحه األكادٌمً واالجتماعً فً المستمبل. 
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لألطفال  ةٌالمرحلة االبتداب ًف یالدراس لٌأن نتابج التحص رةٌأظهرت نتابج دراسات کث"

لم  نٌلألطفال الذ لٌلبل المدرسة تفوق نتابج التحص ماٌف متمٌزة ومنتظمة ةٌتلموا رعا نٌالذ

كما أن التربٌة المبكرة التً ٌتلماها الطفل فً رٌاض . ةٌتتح لهم الفرصة لمثل هذه الرعا

األطفال تؤدي إلى تملٌل عدد المتسربٌن فً المراحل التعلٌمٌة التالٌة والتً أصبحت ظاهرة 

 فً الكثٌر من الدول"

عمٌك على  ٌمكن أن ٌكون للخبرات التً ٌمر بها األطفال خالل هذه المرحلة تأثٌرو

توفر جمٌع من الضروري أن لهذا وكما تطالب كل الدراسات التربوٌة ف مستمبلهم،

نموهم وٌطور لألطفال تعلًٌما مبكًرا عالً الجودة ٌلبً احتٌاجاتهم الفرٌدة وٌدعم  الحكومات

مواهبهم وذلن بتزوٌد مبانً رٌاض األطفال بكل الضرورٌات التً تساعد المعلمة على 

شكل أفضل إضافة إلى تأهٌل المعلمة ذاتها ومنحها االمتٌازات وإزالة أداء دورها ب

المعولات أمامها حتى تعمل فً أجواء هادبة تساعدها على االبداع واالبتكار والعطاء 

  الالمحدود.

********** 

 تعرٌف معلمة رٌاض األطفال

ما بٌن الرابعة والسادسة تعمل مع األطفال الذٌن تتراوح أعمارهم التً معلمة الهً 

األطفال ومساعدة  الدراسً،وإدارة الفصل  وتنفٌذها،عن إنشاء خطط الدروس والمسؤولة 

تطوٌر مهاراتهم فً اللغة  من خالل وأكادٌمًٌا ودٌنٌا وثمافٌا على التطور اجتماعًٌا وعاطفًٌا

ألخرى باستخدام وبالً العلوم ا ومحو األمٌة والرٌاضٌات والعلوم والدراسات االجتماعٌة

طرق متنوعة وحدٌثة من طرق التدرٌس بما فً ذلن التعلم المابم على اللعب. من هنا ٌمكن 

أن نلمبها بالمربٌة المحترفة والمتخصصة فً رعاٌة األطفال فً المرحلة ما لبل االبتدابٌة 

لتالٌة وتأهٌلهم التأهٌل المناسب للتعامل مع المتغٌرات الحاصلة فً المراحل التعلٌمٌة ا

 وللتعامل مع اآلخرٌن بعٌدا عن سلطة الوالدٌن. 

التً ٌتم اختٌارها  تربوٌةالشخصٌة وٌعرف بعض األكادٌمٌٌن معلمة رٌاض األطفال بأنها ال

بدلة وعناٌة بالغة والتً تم إعدادها إعدادا تاما ومناسبا عملٌا وعلمٌا فً الجامعة لتتولى 

أسس متٌنة وعمٌدة راسخة. كما ٌصفها بعض  تربٌة وتنشبة األطفال تنشبة سلٌمة على

فً مراحلها المبكرة من خالل  ٌمود العملٌة التربوٌة أو المابد الذي لماٌسترواألكادٌمٌٌن با

وتعدٌل سلوكٌاتهم وتنمٌة واكتشاف مواهبهم ووضعهم على الطرٌك  توجٌه األطفال

األخالق. وٌرفع الكثٌر الصحٌح الموٌم بعٌدا عن الطرق التً تؤدي إلى االنحراف وفساد 
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من األكادٌمٌٌن من لدر معلمة رٌاض األطفال بوصفها باألم البدٌلة التً تمنح الحب 

 والعطف والهدوء والسكٌنة لألطفال.

************ 

الصفات الشخصٌة()الصفات التً ٌجب أن تتمتع بها معلمة رٌاض األطفال   

الكثٌر من الصفات التً تمكنها من التعامل فً الوالع فإن معلمة رٌاض األطفال تحتاج إلى 

مع األطفال فً هذه السن الصغٌرة والذٌن ٌستهلون أولى خطواتهم العملٌة نحو بناء 

مستمبلهم وألول مرة بعٌدا عن عٌون الوالدٌن ومع األطفال اآلخرٌن. ولكً تؤدي المعلمة 

 دورها بالتدار فإنها ٌجب ان تتحلى بالسمات الشخصٌة التالٌة:

مع األطفال  ابمدر كبٌر من الصبر أثناء عمله ٌجب أن تتمتع رٌاض األطفالمعلمة  لصبر:ا

والتفاعل مع  الجدٌد بالنسبة لهم الصغار الذٌن ما زالوا ٌتعلمون كٌفٌة التنمل فً العالم

فً مواجهة السلوكٌات  هدوبهاعلى الحفاظ على تكون لادرة تماما ٌجب أن كما اآلخرٌن. 

من األطفال. للكثٌرالصعبة   

أن تختلف  إذ ٌمكن مرنة ولابلة للتكٌف،رٌاض األطفال  تكون معلمةٌجب أن المرونة: 

لذا فإنه ٌجب أن ٌكون لدٌها المدرة بشكل كبٌر من ٌوم آلخر.  األطفالاحتٌاجات ولدرات 

 األطفالعلى تعدٌل أسلوب التدرٌس وخطط الدروس حسب الحاجة للتأكد من أن جمٌع 

الصحٌح. لتعلم والنمولادرون على ا  

فً طرق التدرٌس الخاصة من الضروري أن تكون معلمة رٌاض األطفال مبدعة  اإلبداع:

، حٌث ٌتعلم األطفال الصغار بشكل أفضل من خالل األنشطة واأللعاب العملٌة ابه

التفكٌر خارج الصندوق  لذا فمن الضروري أن تكون لدٌها المدرة علىوالتفاعلٌة. 

سعد, زهراء فتحً ) .والتوصل إلى طرق جدٌدة وجذابة لتعلٌم المفاهٌم والمهارات األساسٌة

 ةالمناسبة األجواء تهٌب(. "على معلمة رٌاض األطفال التفكٌر اإلٌجابً وذلن ب7170 دمحم

غرفه الصف من خالل تزوٌدهم بمجموعه من مصادر التعلٌم  وخارجلألطفال داخل 

كٌر واالبداع واأللعاب التً تنمً لدٌهم التف والسمعٌةکالوسابل التعلٌمٌة المطبوعة 

 واالبتكار"

شفهٌة  لوٌة،بمهارات اتصال  تتمتع معلمة رٌاض األطفالٌجب أن  مهارات اتصال قوٌة:

 وأولٌاء األمور األطفالإلى التواصل بشكل فعال مع كل من  تحتاج كثٌراحٌث  وكتابٌة،

تهاء الدوام الرسمً ولد تضطر إلى التواصل أٌضا خالل اإلجازات الرسمٌة حتى بعد ان

على شرح المفاهٌم المعمدة بطرٌمة بسٌطة تكون لادرة ٌجب أن لهذا  لمتابعة أي طارئ.
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 وأولٌاء األموراألطفال على االستماع بنشاط إلى مخاوف تكون لادرة وسهلة الفهم وأن 

ء داخل أو خارج الروضة.فٌما ٌتعلك بأي أمر من األمور سوا  

 على إٌجاد حلولتكون معلمة رٌاض األطفال لادرة ٌجب أن مهارات حل المشكالت: 

أثناء الٌوم التً لد تنشأ  والمشاكل لمختلف التحدٌات والعٌة وإٌجابٌة وبالسرعة الممكنة

 الدراسً.

لبذل المزٌد من تكون معلمة رٌاض األطفال مستعدة تماما  ٌجب أن أخالقٌات العمل القوٌة:

لألطفال.الولت والجهد لتخطٌط الدروس واألنشطة الفعالة   

بمثابة التعلم  عملٌة على جعلٌكون لمعلمة رٌاض األطفال المدرة أن  ٌجبروح الدعابة: 

والشحن الزابد الذي لد ٌسبب الخوف  نوع من اإلمتاع لألطفال بعٌدا عن أجواء التوتر

.لألطفال  

العاطفٌة  متع معلمة رٌاض األطفال بالمدرة على فهم االحتٌاجاتمن الضروري تالتعاطف: 

 عاطفٌا ونفسٌا على خلك بٌبة دافبةلدر اإلمكان والمدرة  لألطفال الصغار واالستجابة لها

 متمٌزة،بخصابص  رٌاض األطفالن تتسم معلمة أٌنبغً "  (.7112)هبة , نافع  لهم.

تؤثر فً حتى تعاملها مع األطفال  الفصول فًداخل وخارج وتعتمد على أسالٌب تربوٌة 

التامة  ن لٌمة المعلمة تكمن فً لدرتها. إسلوكهم وفً تكوٌن مالمح شخصٌاتهم المستمبلٌة

م حنون حٌث أتعاملها معهم كوفً شخصٌة األطفال عن طرٌك المدوة الحسنة  أثٌرالت على

."ان والعطف الحب والحنبمنحها م تموم المعلمة فً الروضة بدور بدٌل األ  

رٌاض األطفال شغف حمٌمً بالتعلٌم والعمل مع  معلمةٌجب أن ٌكون لدى شغف التدرٌس: 

من خالل  وٌنمون األطفال وهم ٌتعلمونبرؤٌة ومن هنا تجد المتعة األطفال الصغار. 

  الحماس الذي تبثه فً نفوسهم.

موي الفهم درتها على المن السمات الهامة لمعلمة رٌاض األطفال هو للمعرفة بنمو الطفل: ا

إن هذه الصفة . عملٌة التعلمعلى تطبٌك هذه المعرفة فً وأن تكون لدٌها المدرة لنمو الطفل 

 دروس وأنشطة مصممة خصًٌصا الحتٌاجات ولدراتتعطً للمعلمة فرصة كبٌرة البتكار 

  .تخطٌط وتنفٌذ مناهج جذابة ومناسبةكل طفل ومراحل نموه إضافة إلى 

تتمتع بالمدرة وأن  اإٌجابٌ ارٌاض األطفال مولف ةٌجب أن ٌكون لمعلم اإلٌجابً:الموقف 

خلك بٌبة صفٌة دافبة ومرحبة تشجع األطفال على أن  األطفال وعلىعلى إلهام وتحفٌز 

للمزٌد من التعلم واالكتشاف واالبتكار.ٌكونوا فضولٌٌن ومتحمسٌن   
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بكل فصل الللغاٌة من أجل إدارة  مةتكون معلمة رٌاض األطفال منظٌجب أن التنظٌم: 

 علٌها،على إنشاء بٌبة حجرة دراسٌة منظمة والحفاظ العمل  سالسة وهذا األمر ٌتطلب منها

ٌوما بعد ٌوم مع التمدم  ، وإدارة العدٌد من المهام والمسؤولٌات التً تأتًاألطفالوتتبع تمدم 

 فً عملٌة التدرٌس.

 فً التدرٌس اونهجه افً سلوكه ةألطفال محترفرٌاض اتكون معلمة ٌجب أن  االحتراف:

بٌبة تعلٌمٌة إٌجابٌة وآمنة  وعلى خلك تحافظ على مستوى عاٍل من المعاٌٌر األخاللٌة وأن

ولكل العاملٌن فً الروضة. لألطفالومحترمة   

إن التكنولوجٌا الحدٌثة التً اجتاحت البشرٌة خالل العمود الثالثة األخٌرة  التطور المستمر:

موٌة فً التعلم المستمر والتطوٌر الرغبة فرضت على معلمة رٌاض األطفال ضرورة ال

وأحدث طرق التدرٌس واالطالع على المهنً للبماء على اطالع دابم بأفضل الممارسات 

المجتمعات التً تمدمت فً مجال رٌاض األطفالتجارب المجتمعات األخرى خاصة   

رٌاض األطفال بمهارات تتمتع معلمة ٌجب أن مهارات قوٌة فً إدارة الفصل الدراسً: 

عن الحفاظ على النظام ألنها مسؤولة فً الممام األول  الدراسٌة،لوٌة فً إدارة الفصول 

على والمدرة ضحة وضع لواعد ونتابج واداخل الفصول، وهنا ٌجب علٌها واالنضباط 

دون تصدٌر المشاكل للمستوٌات اإلدارٌة العلٌا فً  بشكل فعال األطفالإدارة سلون 

الروضة إذ أن لدرة المعلمة على حل المشاكل التً تواجهها داخل الصف الدراسً دلٌل 

 على الكفاءة والمهارة واإلدارة الجٌدة لعملٌة التعلم.

على معلمة رٌاض األطفال المدرة على الطوارئ:  القدرة على التماسك والتعامل فً حالة

واإلجراءات التً ٌجب اتباعها عند حدوث أي طارئ أو حادث فهم إجراءات سالمة الطفل 

.وكٌفٌة التصرف بطرٌمة علمٌة سلٌمة  

************  

 المؤهالت األكادٌمٌة المطلوبة لمعلمة رٌاض األطفال

كغٌرها من مراحل التعلٌم التالٌة االبتدابٌة والمتوسطة والثانوٌة تحتاج المعلمة فً مرحلة 

 تعلٌم الطفولة المبكرةطرق درجة البكالورٌوس فً رٌاض األطفال إلى الحصول على 

لتصبح هً الحد األدنى من المؤهالت المطلوبة والتدرٌس الحكومٌة  إضافة إلى شهادة

لكن بعض الدول المتمدمة فً مجال رٌاض فً رٌاض األطفال. س المعلمة مؤهلة للتدرٌ

تدرٌبًا أو شهادة إضافٌة فً  األطفال كالوالٌات المتحدة وكندا وأسترالٌا والٌابان تطلب

ٌنبغً (. "7102وآخرون دمحم , حنان كمال )أحمد .مثل تنمٌة الطفل أخرى مجاالت
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طفال فً وضع مناهج رٌاض األكلٌات فس وعلم النلسم من كلٌات التربٌة،  التامة االستفادة

بالتدرٌب العملً وأن تكون هنان روضة مرحلة رٌاض األطفال واالهتمام تدرٌب معلمات 

".نموذجٌة ملحمة بمراكز التدرٌب  

************  

 طرق مساعدة معلمة رٌاض األطفال على أداء الدور المنوط بها

أن تحمك األهداف المرجوة لمرحلة رٌاض مما ال شن فٌه أن المعلمة بمفردها ال تستطٌع 

األطفال. ولن تتحمك هذه األهداف إال بتوافر الكثٌر من العوامل التً تساعدها على أداء 

الدور المنوط بها وهو تطوٌر األطفال فً مختلف الجوانب وتنمٌة مواهبهم. لهذا فإن هنان 

أحد هذه العناصر لد  عددا من العناصر البد من توافرها مجتمعة مع بعضها ألن غٌاب

ٌعٌك عمل أي معلمة على الرغم من توافر كل الممومات لدٌها للتدرٌس فً هذه المرحلة 

 الهامة. ونستطٌع أن نوجز هذه العناصر فً النماط التالٌة:

 أوال: اإلدارة الواعٌة

تلعب اإلدارة الواعٌة دورا كبٌرا فً دعم معلمة رٌاض األطفال من خالل تزوٌدها بكل 

سابل التً تساعدها داخل وخارج الفصول الدراسٌة وذلن بتهٌبة األجواء المناسبة لعملٌة الو

(. " لمد 7170)غانم, ورود التعلم والتً تحتاج إلى التركٌز والصفاء الذهنً للمعلمة. 

لضمان  عامال ربٌسا كل من اإلدارة المدرسٌة والمعلمات وأسر األطفالبٌن تعاون أصبح ال

على أسس متٌنة  وتحمٌك أكبر لدر ممكن من الفابدة لألطفال وتعلٌمهم تكامل األدوار،

 وغرس المٌم والعمٌدة الصحٌحة فً نفوسهم منذ نعومة أظافرهم"

 ثانٌا: المبنى المؤهل

ٌلعب مبنى رٌاض األطفال دورا ربٌسا ال غنى فً دعم عملٌة التعلم فً هذه المرحلة. ولن 

خطط الموضوعة فً ظل وجود مبنى ٌفتمد إلى تستطٌع أي معلمة تحمٌك األهداف وال

أساسٌات العملٌة التعلٌمٌة. وهنا نؤكد على الشروط الواجب توافرها فً مبنى رٌاض 

 األطفال:

ضرورة البعد عن أماكن األسواق والمصانع والضوضاء -  

المرب من الطرق السرٌعة بدرجة مناسبة لتسهٌل وصول سٌارات الطوارئ إضافة إلى  -

ول حافالت األطفال بعٌدا عن الطرق الوعرة التً تسبب اإلنهان لهم لبل وبعد سهولة وص

 الدوام
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ضرورة احتواء المبنى على جمٌع وسابل التكنولوجٌا الحدٌثة لمساعدة المعلمات على  -

تطبٌك أحدث طرق التدرٌس واالطالع على تجارب الدول األخرى فً مجال رٌاض 

 األطفال.

لى المالعب الرٌاضٌة والماعات الرٌاضٌة المزودة بأحدث ضرورة احتواء المبنى ع -

األجهزة الرٌاضٌة لٌتم تدرٌب األطفال علٌها تدرٌبا علمٌا لتنمٌة مواهبهم الرٌاضٌة فً سن 

 صغٌرة.

 ثالثا: المنهج المناسب والمطور

ٌعد منهج رٌاض األطفال عامال أساسٌا فً العملٌة التعلٌمٌة فً هذه المرحلة وأصبح 

ه ضرورة لمواكبة التطورات الحدٌثة ولتزوٌد األطفال الصغار بأساس لوي تطوٌر

لتطورهم األكادٌمً واالجتماعً. ولهذا ٌجب تحدٌث هذه المناهج عاما بعد عام إلحداث 

نوع من التوازن بٌن األنشطة التً تعزز معرفة المراءة والكتابة والحساب والتنمٌة 

ٌة. كما ٌجب أن تكون المناهج مرنة ومتجاوبة مع االجتماعٌة والعاطفٌة والتنمٌة البدن

 احتٌاجات ومصالح األطفال الفردٌة، وأن ترتكز على الممارسات المابمة على األدلة.

باإلضافة إلى توفٌر أساس لوي للنجاح األكادٌمً فً المستمبل، ٌمكن لمنهج رٌاض 

حٌاتٌة مهمة مثل حل  األطفال المصمم جًٌدا أن ٌساعد األطفال أًٌضا على تطوٌر مهارات

المشكالت والتفكٌر النمدي واإلبداع. وٌمكن أن ٌساعد أًٌضا فً تعزٌز حب التعلم والشعور 

 بالفضول

عالوة على ذلن، تعتبر مرحلة الروضة ولتًا حرًجا لألطفال لتنمٌة المهارات االجتماعٌة 

جابٌة مع ألرانهم، والعاطفٌة، بما فً ذلن المدرة على تنظٌم عواطفهم، وتكوٌن عاللات إٌ

والتواصل بشكل فعال مع اآلخرٌن. ٌجب أن ٌتضمن منهج رٌاض األطفال الفعال فرًصا 

 لألطفال لممارسة هذه المهارات فً بٌبة آمنة وراعٌة.

لهذا فإن تطوٌر منهج رٌاض األطفال عالً الجودة ٌعد أمًرا ضرورًٌا لضمان حصول 

ٌحتاجونها للنجاح فً المدرسة وفً الحٌاة،  جمٌع األطفال على المهارات والمعرفة التً

وٌعد عامال ربٌسا لمساعدة المعلمات على تحمٌك الهدف المرجو بألصر الطرق وبألل 

 مجهود ودون مشاكل.

 رابعا: التطور المتواصل

أصبح التطور هو سمة العصر الحدٌث فً جمٌع المجاالت وبالطبع فإن التطور فً المجال 

ب األكبر خالل العمود األربعة األخٌرة وما تمدمت الدول إال التعلٌمً كان له النصٌ
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بمساٌرتها ألحدث التطورات فً التعلٌم. وعلٌه فإن التطوٌر المستمر والنمو المهنً لمعلمة 

رٌاض األطفال ٌساعدها تماما فً ضمان تزوٌدها بالمعرفة والمهارات الالزمة لتوفٌر 

ة تعلٌمٌة آمنة ورعاٌة ومحفزة لهم واستخدام تعلٌم عالً الجودة لألطفال وعلى خلك بٌب

 أسالٌب ومواد تعلٌمٌة مناسبة ألعمارهم.

وال شن أن فرص التطوٌر المهنً لمعلمة رٌاض األطفال من خالل ورش العمل 

والمؤتمرات ٌساعدها على مواكبة أحدث األبحاث وأفضل الممارسات فً هذا المجال، 

سالمٌن  ,سالم) وتلبٌة احتٌاجات األطفال بشكل أفضل.وعلى تحسٌن مهاراتها التدرٌسٌة 

ضرورة التحسٌن المستمر لبرامج التنمٌة المهنٌة لمعلمة الروضة (." 7170 سلٌمان بكرأبو

لإلٌفاء باالحتٌاجات العصرٌة والمستمبلٌة لمواجهة متغٌرات الالزمة بالمهارات  اوإمداده

ا المتالن الخبرات والمهارات التً تضمن لدٌهاتضحت أهمٌة التعلم الذاتً كما التنمٌة، 

 تنشبة األطفال تنشبة سلٌمة فً ضوء المتطلبات المتغٌرة التً ٌشهدها العالم.

 خامسا: األسرة

منذ بدء الخلٌمة تلعب األسرة الدور األكبر فً التنشبة السلٌمة لألطفال، وما من إنجاز تحمك 

رة النصٌب األكبر فً المساعدة على ألي شخص على مستوى العالم بأكمله إال وكان لألس

تحمٌك هذا اإلنجاز. وفً مرحلة رٌاض األطفال تلعب األسرة دورا بارزا فً التأهٌل 

الفكري والنفسً للطفل من خالل تهٌبتهم للمشاركة الفعالة فً المجتمع والتعرف على لٌمه 

 وعاداته

ة ألن السنوات األربعة ودور األسرة ال ٌختلف علٌه أحد فً تهٌبة الطفل لمرحلة الروض

األولى التً ٌمضٌها الطفل فً كنف والدٌه تعد عامال حاسما فً التنشبة ٌتشرب من خاللها 

المٌم النبٌلة واألعراف الصحٌحة. وهنا ٌمكننا أن نؤكد أن األهداف التربوٌة لمرحلة رٌاض 

تحمك فً أي ، ال ٌمكن أن توعلى توجٌهاتها األطفال والتً تمع فً األساس على المعلمة

مجتمع إال بتكاتف األسرة والمٌام بالدور المنوط بها من خالل إشباع حاجات الطفل النفسٌة 

وتوسٌع مداركه وزٌادة معارفه لبل وأثناء التحاله بالروضة والتعاون التام فً مختلف 

 الجوانب مع المعلمات واإلدارة.

************ 

دور دور وزارات التربٌة والمنظمات المعنٌة بشؤون األطفال فً مختلف الدول فً دعم 

.معلمات رٌاض األطفال  
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تلعب وزارات التربٌة والتعلٌم والمنظمات المعنٌة بشؤون الطفل فً مختلف الدول دوًرا 

:حاسًما فً دعم معلمات رٌاض األطفال من خالل  

لمعلمات لتحسٌن مهاراتهن ومعرفتهن بطرق تعلٌم توفٌر الموارد والتدرٌب والدعم ل -  

  األطفال الصغار

توفٌر فرص التطوٌر المهنً، والوصول إلى مواد المناهج وتكنولوجٌا التعلٌم بكل سهولة -  

وضع معاٌٌر لتعلٌم رٌاض األطفال والتأكد من استٌفاء المعلمات لهذه المعاٌٌر -  

ً مرحلة رٌاض األطفال. وٌمكن استخدام هذا توفٌر التموٌل لبرامج ومرافك التعلٌم ف -

التموٌل لدعم رواتب المعلمات، وشراء المواد التعلٌمٌة والحصول على التكنولوجٌا 

 الحدٌثة، وتحسٌن البنٌة التحتٌة المادٌة للفصول وجمٌع مرافك الروضة

دات وضع السٌاسات واللوابح المتعلمة بتعلٌم رٌاض األطفال. ٌمكن أن ٌشمل ذلن إرشا -

 لمؤهالت المعلمٌن ومتطلبات المناهج ونسب الفصل الدراسً

العمل على زٌادة الوعً حول أهمٌة التعلٌم فً مرحلة الطفولة المبكرة والدعوة إلى  -

السٌاسات التً تدعم األطفال الصغار وأسرهم من خالل دعم األسر فً توفٌر بٌبة منزلٌة 

 محفزة ورعاٌة ألطفالهم

جتمع المدنً على تمدٌم ٌد العون لمعلمات رٌاض األطفال من خالل تشجٌع منظمات الم -

تنظٌم الكثٌر من المؤتمرات وورش العمل والتً ٌحاضر فٌها كبار األكادٌمٌٌن والتربوٌٌن 

والمختصٌن بشؤون األطفال الطالع المعلمات على تجارب الدول األخرى وأحدث طرق 

.التدرٌس فً مجال رٌاض األطفال   

 ٌتمثل دور وزارات التربٌة والتعلٌم والمنظمات الدولٌة المعنٌة بشؤون األطفالبشكل عام، 

فً ضمان حصول جمٌع األطفال على تعلٌم عالً الجودة  وفً ممدمتها منظمة الٌونٌسٌف

، ودعم المعلمات فً مختلف الجوانب من أجل توفٌر أفضل فولة المبكرةفً مرحلة الط

.غار فً مرحلة الروضةتجربة تعلٌمٌة ممكنة لألطفال الص  

********* 

سلوكٌات ل الصحٌح بناءالطرٌقة التدرٌس المثالٌة التً تساعد معلمة رٌاض األطفال على 

  األطفال وتطوٌرهم فكرٌا

بالغا فً تسهٌل عملٌة التعلم  لهما دورا طرٌمة التدرٌس وأسلوب المعلمة ال رٌب أن

واالستٌعاب واإلدران لألطفال فً هذه المرحلة العمرٌة. وإذا أرادت المعلمة تحمٌك هذه 
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األهداف فإن علٌها الكثٌر من الواجبات التً ٌجب أن تموم بها داخل وخارج الصف 

 الدراسً لتسهل عملٌة التعلم وتحمك المبتغى والمرجو منها:

على التعبٌر عن وتشجٌع األطفال دابما التعزٌز اإلٌجابً  خدام أسلوبعلى المعلمة است -

 الذات

خلك بٌبة صفٌة آمنة وداعمة تعزز االحترام واللطفالعمل باستمرار على  -  

مثل اللوحات البٌضاء التفاعلٌة  التعلم، بٌبة لتحسٌن الحدٌثة استخدم التكنولوجٌا -

 والتطبٌمات التعلٌمٌة

نوعة من طرق التدرٌس لتلبٌة أنماط التعلم المختلفةاستخدم مجموعة مت -  

مشاركة الوالدٌن والتواصل إلنشاء اتصال لوي بٌن المنزل التشجٌع على ضرورة  -

 والمدرسة

 لحب المراءة عند األطفال مكتبة صفٌة تحتوي على كتب مناسبة للعمر للتروٌج إنشاء -

 واالطالع المتواصل

م الوسابل المساعدة والمساعدات البصرٌة لجعل مفاهٌم ااستخدضرورة اهتمام المعلمة ب -

 التعلم ملموسة

لربط التعلم  الذي ٌعٌشه األطفال استخدم أمثلة من العالم الحمٌمً ٌجب على المعلمة -

  هم الٌومٌةبخبرات

دمج الموسٌمى والفن فً المناهج الدراسٌة لتعزٌز اإلبداع والتعبٌر على كل معلمة محاولة  -

 عن الذات

لغرس  للعمل بشكل تعاونً فً مجموعات صغٌرة لألطفال متساوٌة ومنتظمة فرص منح -

.بٌنهمفٌما لٌمة التعاون   

 لتسهٌل التواصل مع العابالت والزمالءووسابل االتصال الحدٌثة استخدم التكنولوجٌا  -

.لبحث أي أمر ٌتعلك باألطفال خالل أو بعد انتهاء الٌوم الدراسً  

حدوث أي مشكلة  دالسرٌع مع المستوٌات اإلدارٌة العلٌا ومع أولٌاء األمور عنالتواصل  -

صفٌة فً حال عجز المعلمة عن حلها ألن التأخٌر فً حل بعض مشاكل األطفال لد ٌزٌدها 

.تعمٌدا ولد تكون تكلفة الحل مضاعفة ومؤثرة  

******* 
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 النتائج والتوصٌات

مواصفات التً ٌجب أن تتمتع بها معلمة رٌاض فً نهاٌة البحث والذي أكدت خالله على ال

األطفال لكً تؤتً جهودها ثمارها باعتبار أن المعلمة هً محور العملٌة التعلٌمٌة والتً 

ٌجب أن تمهد لها جمٌع الجهات المعنٌة سبل االرتماء بمستواها من جمٌع النواحً لٌنعكس 

ف تكون مفٌدة إن تم األخذ بها ذلن على أدابها مع األطفال، فإننً ألترح عدة توصٌات سو

 وتطبٌمها عملٌا على أرض الوالع:

أوال: التوسع فً إنشاء الكلٌات الخاصة برٌاض األطفال لتشمل جمٌع الجامعات حتى ال 

تضطر وزارات التربٌة فً الكثٌر من الدول إلى تعٌٌن معلمات غٌر متخصصات فً هذه 

 المرحلة

مرحلة رٌاض األطفال منذ السنة األولى بالتحالها ثانٌا: ٌجب االهتمام بإعداد معلمة 

بالجامعة وذلن بمواكبة الممررات الدراسٌة الجامعٌة بالتطورات الشاملة والمتواصلة التً 

 تشهدها هذه المرحلة وبما ٌتماشى تماما مع معاٌٌر الجودة العالمٌة

المٌام بالزٌارات ثالثا: ٌجب االهتمام بالتدرٌب العلمً لطالبات كلٌات رٌاض األطفال ب

المٌدانٌة لمدارس هذه المرحلة برفمة األكادٌمٌٌن وذلن لالطالع أوال بأول على المناهج 

الحدٌثة وطرق التدرٌس على أن ٌكون لهذه الزٌارات درجات معٌنة عند التمٌٌم وعند 

.حصول الخرٌجة على الشهادة الجامعٌة  

ت وورش العمل بحضور المعلمات بٌن رابعا: ضرورة االهتمام بتنظٌم المؤتمرات والندوا

فترة وأخرى لمواكبة كل جدٌد فً مجال طرق التدرٌس واالطالع على تجارب الدول 

المتمدمة فً مجال رٌاض األطفال على أن ٌحاضر فً هذه المؤتمرات تربوٌون من هذه 

للمعلمات توفٌر فرص التطوٌر المهنً المستمر الدول للتعرف عن تجاربهم عن لرب ألن 

.على اطالع دابم بأفضل الممارسات فً تعلٌم الطفولة المبكرة ٌجعلهن  

خامسا: االهتمام بالجانب المادي لمعلمة رٌاض األطفال لٌلبً احتٌاجاتها الشخصٌة واحتٌاج 

أسرتها حتى ال نفمد الكثٌر من الكفاءات فً هذه المرحلة بسبب ضعف الرواتب الشهرٌة 

من الدول ولجوء الكثٌرات منهن صاحبات الخبرة لمعلمات هذه المرحلة فً الكثٌر 

 لالستمالة واالتجاه إلى العمل الخاص 

الجدد  ماتتنفٌذ برامج إرشادٌة لدعم المعلسادسا: على وزارات التربٌة فً مختلف الدول 

فً مرحلة رٌاض األطفال مع االهتمام بضرورة مشاركة  فً سنوات التدرٌس األولى

مع االحتٌاجات التنموٌة لألطفال الصغارج لتتماشى المعلمات فً تطوٌر المناه  
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