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املقدمة :

تعد الرتبية أداة اجملتمع يف حتقيق فلسفته ورؤيته االجتماعية والسياسية وحتقيق العصرية يف مواطنيه  ,كما هتدف إىل
بناء شخصيات األفراد على حنو ميكنهم من مواصلة حياة اجلماعة وتطويرها من انحية  .ومن انحية أخرى ميكنهم
من بقاء شخصياهتم املنفردة للقيام أبدوارهم اإلجتماعية متكاملة الوظائف واملسئوليات وحيث أن مهنة معلمة

رايض األطفال هي مهنة غاية يف احلساسية وحتتاج إىل خصائص شخصية وتدريب وأتهيل معني ودقيق  ،حيث أن
معلمة الروضة تشارك مع األسرة بشكل رئيسي يف بناء القاعدة النفسية واملعرفية األساسية لإلنسان وال يستطيع

أي منا إنكار أمهية اخلربات اليت مير هبا اإلنسان يف مرحلة الطفولة املبكرة وأثرها على حياته املستقبلية فهو يف

هذه املرحلة يكون سريع التأثر مبا حييط به  ،لذلك فان لرعايته يف هذه املرحلة أمهية كبرية ومن هنا تنبع أمهية
هذه املهنة فمعلمة رايض األطفال هي اليت تقوم برتبية الطفل يف مرحلة الروضة وتسعى إىل حتقيق األهداف
الرتبوية اليت يتطلبها املنهج مراعية اخلصائص العمرية لتلك املرحلة  ،وهي اليت تقوم إبدارة النشاط وتنظيمه يف

غرفة النشاط وخارجها إضافة إىل متتعها مبجموعة من اخلصائص الشخصية واالجتماعية والرتبوية اليت متيزها عن
غريها من معلمات املراحل العمرية األخرى وملا هلذه املرحلة من أمهية ابلغة يف بناء شخصية الطفل البد من توافر

املعلمة املتخصصة ذات الكفاايت الشخصية ،واملعرفية ،والوجدانية ،واالجتماعية ،واملهنية اليت تؤهلها للعمل مع

هذه الفئة اهلامة من أبنائنا لذا سوف نتحدث يف األسطر القليلة القادمة عن معلمة رايض األطفال.

معلمة رايض األطفال
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هي اليت تقوم برتبية الطفل يف مرحلة الروضة و تسعى إىل حتقيق األهداف الرتبوية اليت يتطلبها املنهاج مراعية

اخلصائص العمرية لتلك املرحلة  ،و هي اليت تقوم إبدارة النشاط و تنظيمه يف غرفة النشاط و خارجها إضافة إىل
متتعها مبجموعة من اخلصائص الشخصية و االجتماعية و الرتبوية اليت متيزها عن غريها من معلمات املراحل

العمرية األخرى  ( .مرتضى ) 32 ،وأيضا معلمة الروضة :هي املعلمة اليت تعمل يف رايض األطفال مع األطفال

من سن)(- 6-3سنوات وتقوم على تدريبهم وتعليمهم)اخلالدي  ) 2008،ومما سبق نعرفها أبهنا هي املعلمة
القائدة يف الفصل فهي بعلمها وحبناهنا تستطيع أن تقود األطفال لتحقيق األهداف التعليمية للروضة فهي ابلنسبة
هلم مصدرمعرفة وحنان ويعتربوهنا مثال حيتذى به .

صفات معلمة الروضة
إن أتثري معلمة الروضة على األطفال ال يتوقف على مهاراهتا الفنية وإتقاهنا للمواد العلمية فقط وإمنا على اجتاهها

وقيمها ومعتقداهتا الشخصية واليت تنعكس على سلوكها وفيما يلي اخلصائص اليت ينبغي أن تتوفر لدى معلمة
الروضة واليت تساعدها على حتقيق األهداف املرجوه من هذه املرحلة.

-1أ ن تكون ذات خلق ودين وعقيدة صافية فهي قدوة صغاران ومعقد أنظارهم  ,والطفل يتأثر ابلنموذج أكثر
من أتثره ابلتوجيه.

-2أن تكون مستشعرة لرقابة هللا هلا  ,وهي داخل فصلها ومع أطفاهلا .
(إننا نؤثر يف صغاران بتصرفاتنا أكثر مما

نؤثر أبقوالنا وتوجيهاتنا

فلنراقب هللا يف أفعالنا وأقوالنا )

(الشليب 2010,م ,ص ) 14كما اتفقت (هدى الناشف  ٢٠٠٧ ،م) مع كل من(فهمي  ٢٠٠٤ ،م) و (

خلف  ٠٠٥،م) و (بدران  ٢٠٠٣ ،م) على الصفات) السمات (اليت جيب توافرها يف معلمة رايض األطفال
وهذه الصفات الشخصية تتعلق بعدة خصائص ميكن إجيازها يف اآليت:
اخلصائص اجلسمية:

إن معلمة رايض األطفال هي مربية ابلدرجة األوىل والبد من مراعاة خصائصها اجلسمية اليت قد تنعكس على

كفاايهتا املهنيه ونشاطها وإهتماماهتا ومن مث على محاس األطفال وفاعليتهم وفيما يلي اخلصائص اجلسمية اليت
ينبغي توفرها يف معلمة الروضة :

- ١أن تكون املعلمة الئقة طبيًا ال تعاين من أمراض ميكن أن تعوقها عن القيام بعملها على أكمل وجه

-2أن تكون سليمة احلواس  ،وخالية من العاهات أو العيوب اجلسمية ؛ مثل :التأأتة وغريها من عيوب النطق

اليت قد تؤدي إىل تعليم خاطئ.

-3أن تتمتع ابللياقة البدنية ؛ حيث يتوقع األطفال من معلمتهم أن تشاركهم يف لعبهم ونشاطهم.
 -4أن تتوافر فيها احليوية والنشاط حىت ال تشعر ابلتعب املستمر واإلجهاد.

-5أن هتتم مبظهرها وهندامها دون املبالغة ) .الناشف 2005,م  ,ص) 178
اخلصائص العقلية
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إن رايض األطفال حباجه إىل معلمة ذات خلفية ثقافيه عامه وإطالع مستمر على كل جديد وحباجة إىل معلمة

ذات خصائص عقليه تساعدها على حسن التصرف يف املواقف املفاجئة.وميكن إجياز اخلصائص العقلية فيما

يلي:

-1أن تكون على قدر من الذكاء يساعدها على التصرف احلكيم وحل املشكالت اليت تصادفها يف املواقف

التعليمية املختلفة .

-2أن تتميز بدقة يف املالحظة متكنها من مالحظة أطفاهلا وتقييم تقدمهم اليومي.
-3أن تكون لديها القدرة والقابلية إلدراك املفاهيم األساسية يف مجيع الدراسة .
-4أن تكون قادرة على االبتكار والتجديد املستمر.

-5أن حترص على مواصلة الدراسة واالطالع والنمو املهين كمعلمة ألطفال يف سن ما قبل املدرسة.
(الناشف 2005.م .ص)179

اخلصائص النفسية واالجتماعية

قال تعاىل (فبما رمحة من هللا لنت هلم ولو كنت فظا غليظ القلب ألنفضوا من حولك ) (آل عمران اية ) جيب

على معلمة رايض األطفال أن تكون مبثابة األم للطفل وأن تتجنب القسوة يف هتذيب األطفال لذا البد من توفر
بعض اخلصائص النفسية واإلجتماعية اليت تعينها على ذلك وهي:

-1أن تتمتع بدرجة عالية من االتزان االنفعايل والثقة ابلنفس  ،ولديها مفهوم إجيايب عن نفسها .

 -2أن تكون حمبة لألطفال  ،قادرة على العمل معهم بروح العطف والصرب.

-3أال تكون قاسية يف هتذيبها لسلوك األطفال  ،وأن حتسن إاثبة الطفل ومدحه على ما أييت من أفعال حسنة

-4أن تقبل على عملها حبماس وإخالص  ،وتتمتع بقدر من املرح وروح الدعابة واملرونة حىت تكون قادرة على
مواجهة متطلبات العمل واملشكالت اليت قد تعرتضها.

-5أن تكون قادرة على إقامة عالقات إنسانية سوية مع األطفال والزميالت وأولياء األمور وكل من يستدعي

العمل االتصال ( .الناشف 2005,م ,ص) 180
اخلصائص اخللقية

ينبغي أن تتصف معلمة الروضة خبصائص خلقيه كي تسطيع أن ترتك أثرا حسنا يف نفوس أطفاهلا وذلك عن طريق

ما يلي:

- ١أن تكون متقبلة لقيم اجملتمع وعاداته  ،مما يتيح هلا القيام بدورها يف التواصل الثقايف  ،وربط الطفل برتاثه

وحضارته اإلنسانية.

-2أن حترتم أخالقيات املهنة  ،وتعتز ابالنتماء إليها وأن تكون مقتنعة متاما بعملها كمعلمة يف روضة أطفال.
-3أن تعمل على تقوية الروح الدينية يف نفوس األطفال  ،وتسعى إىل تنشئتهم يف ظل تعليم الدين ومبادئه.

تقديرا منها للدور الكبري الذي تلعبه يف بناء شخصية
 -4أن جتعل من نفسها قدوة حسنة يف كل تصرفا هتا ً
الطفل وتوجيه سلوكه (الناشف 2005 ,م ,ص) 181

ويستنتج من ذلك السمات األساسية املتوقع توافرها لدى معلمة الروضة على النحو التايل:
-1احملبة احلقيقية لألطفال.
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-2املرونة والقدرة على اإلبداع.

-3الثقة الكافية بنفسها كمعلمة لألطفال.
-4التكيف مع مفاهيم األطفال.
-5التمتع بصفة الصرب.

-6االتصاف بروح املداعبة واملرح.

-7احرتام البيئة اليت ينتمي إليها األطفال.

-8االهتمام ابلنمو املهين من خالل القراءات الرتبوية  ،وحضور الدورات التدريبية.

-9اإلملام مببادئ علم النفس الرتبوي  ،وبعلم نفس الطفولة  ،وابلصحة النفسية وتربية الطفل.

-10اإلملام ابلفنون واألعمال الفنية اليدوية.
-11العمل على توفري البيئة املناسبة للتعلم.

-12االهتمام بتطوير قدرات األطفال ومواهبهم.

-13تعزيز الشعور ابألمن واالطمئنان يف نفوس األطفال ليشعروا حبرايهتم ومقدرهتم على العمل واإلبداع.
-14التعاطف مع األطفال يف التعامل كأم هلم وليست معلمتهم.
-15الظهور ابملظهر املناسب.
املهام املهنية ملعلمة الروضة
إن املهام املهنية ملعلمة الروضة تتضمن بعدين رئيسيني مها :

أ-بعد التقومي  :وهويهدف إىل رسم بروفيل لشخصية كل طفل يف الروضة مبا يتضمنه من قدرات واستعدادات

ومهارات واجتاهات.

ب بعد تنموي :وهو يهدف إىل إحداث تنمية شاملة يف مجيع جوانب شخصية الطفل  ،وحتويل االستعداداتإىل قدرات.وهذان البعدان ( التقومي – التنمية) متالزمان يسري كل منهما إىل جنب اآلخر ويكمله فأثناء عملية

التنمية تتم عملية التقومي للتعرف على مقدار النمو احلادث لدى كل طفل يف الروضة .وفيما يلي عرض لبعض

املهام املهنية ملعلمة الروضة:

-1دراسة األهداف اليت ينبغي أن يصل إليها األطفال من خالل العملية الرتبوية وحتققها يف كل نشاط.
-2العمل على حتقيق األغراض اليت من أجلها وضعت املناهج وربط األنشطة مبا جيري يف حياة الطفل.
-3إعداد األنشطة حسب املنهج وما يهدف إليه واالستعانة ابلوسائل التعليمية املناسبة لطبيعة النشاط

التحضري لالختبارات واملقاييس املناسبة لطفل الروضة  ،لتكون املرآة احلقيقة لقدرات واستعدادت الطفل.

-5أن تعد أنشطة عالجية ملعاجلة الضعف الذي يكشف عنه التقومي لدى بعض األطفال.
-6أن خترب أولياء أمور األطفال عن طريق مديرة الروضة بنتائج التقومي لألطفال كما ختربهم مبالحظات حول
سلوكيات هؤالء األطفال.
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-7أن تكون حريصة على االستزادة والنمو يف جمال مهنتها عن طريق اإلطالع املستمر على كل ماهو جديد.
(فهمي2004 ،م،ص )19

دور معلمة الروضة
تقوم مربية رايض األطفال أبدوار عديدة و تؤدي مهاماً كثرية و متنوعة تتطلب مهارات فنية خمتلفة يصعب
حتديدها فهي مسئ ولة عن كل ما يتعلمه الطفل إىل جانب مهمة توجيهية حول منو كل طفل من أطفاهلا يف مرحلة
حساسة من حياهتم  ،و تبدأ هذه املرحلة ابلتخطيط و تستمر ابلتنفيذ و تنتهي ابلتقومي و املراجعة كما أن للمعلمة

دوراً رئيسياً يف تطوير العملية الرتبوية ألهنا على إتصال دائم ابألطفال وفيما يلي أدوار معلمة الروضة.
دور املعلمة حنو طفل الروضة

- 1توفري الظروف املناسبة لتحقيق جوانب النمو املختلفة للطفل على حنو متكامل(جسميا  ،ونفسيا  ،وحركيا ،

ومعرفيا).

- 2إاثرة دافعية الطفل للتعلم.
- ٣تشجيع الطفل على اكتساب اخلربات ذاتيا.
- ٤مساعدة الطفل على اكتساب املفاهيم وتنميتها ؛ لكو هنا اللبنة األوىل للتفكري العلمي.
- ٥تدريب الطفل على املهارات األساسية املساعدة له على التعلم.
- ٦توجيه سلوك األطفال لتكوين العادات السليمة.
- ٧غرس القيم واإلجتاهات الرتبوية املرغوب فيها.
- ٨إاتحة الفرص املناسبة أمام الطفل للتعبري عن نفسه بشىت الصور.
-9هتيئة البيئة اليت توفر للطفل الشعور ابألمان واالطمئنان واالستقرار النفسي.

 -10تقوية الصلة بني الطفل والبيئة

دور معلمة الروضة يف حتقيق النمو الشامل

ملعلمة الروضة دور كبري يف حتقيق النمو الشامل لطفل الروضة وذلك من خالل أدوارها حنو اجلوانب اآلتية:
أوال /حتقيق النمو اجلسمي/احلركي يف مرحلة الروضة

-1تشجيع األطفال على احلركة والنشاط مع مراعاة املراقبة والتوجيه.
-2تنظيم فرتات للراحة والنشاط.
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-3توفري أنشطة وممارسات لتحقيق التناسق/التآزر احلسي احلركي العصيب.

-4محاية الطفل من األلعاب واألنشطة اليت تعرضه ألي إصاابت خاصة الدماغ

اثنيا /حتقيق النمو االنفعايل/االجتماعي

-1توفري األنشطة اليت تساعد األطفال على التعبري عن مشاعرهم.

-2توفري مواقف للمدح والتشجيع واستحسان األداء الناجح من أجل تدعيم الثقة ابلنفس.
-3توفري فرص للتفاعل اإلجيايب مع األقران.

-4هتيئة األنشطة واملمارسات الىت تساعد الطفل على الشعور اإلجناز.
-5تشجيع الطفل على املبادرة واإلقدام.

-6تدعيم شعور الطفل بتحمل املسئولية.

-7االهتمام األنشطة القصصية والدرامية اليت تسمح لألطفال مبمارسة األدوار االجتماعية.

اثلثا /حتقيق النمو العقلي/املعريف

-1توفري بيئة غنية ابملوارد واألدوات واملثريات املختلفة.
-2إاتحة الفرص لألطفال للفحص والتجريب واالكتشاف.
-3اإلجابة عن تساؤالت األطفال مهما كانت غرابتها.
-4توفري فرص اللعب املختلفة.
-5تشجيع األطفال على االطالع وقراءة الصور.
-6تشجيع األطفال على احلوار واملناقشة والنقد وإبداء الرأي.
-8االهتمام أبلعاب الكالم.
-9قبول اجلديد من أفكار األطفال وتقديرها وعدم االستخفاف هبا.
-10استثارة دوافع حب االستطالع لدى األطفال.
-11توفري املناخ الرتبوي املشجع على اإلبداع كما ذكرت ( الناشف2005،م ،ص: )174
دور معلمة الروضة ىف توطيد الصلة بني الروضة واألسرة

 -1إقامة املعارض واحلفالت يف الروضة مثل األعياد الوطنية.

-2السماح لآلابء واألمهات بزايرة الروضة يف اليوم املفتوح " "open dayوذلك ملشاهدة أطفاهلم وهم
ميارسون نشاطاهتم املتنوعة حتت شعار" مرحباً روضىت"،

-3عقد ندوات وأمسيات ثقافية يف الروضة وهذا اإلرشاد وتوجيه األسر والرد على استفساراهتم.

-4ختصيص جملس أمهات شهري خاص ملناقشة املشكالت ووضع االقرتاحات وحلول هذه املشكالت (خلف ،
2005م ص)146

دور املعلمة حنو ذاهتا .
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إن املتطلبات األساسية اليت تتعلق بذاهتا احملور ميكن تلخيصها كالتايل:

- ١االقتناع أبمهية مرحلة الطفولة وأثرها يف منو شخصية الفرد .

- ٢أتكيد الدور الرتبوي املهم الذي تؤديه معلمة الروضة املتخصصة واملؤهلة.
- ٣سعي املعلمة حنو تطوير ذا هتا  ،ورفع كفاء هتا  ،وتوسيع دائرة خربهتا
- 4اإلميان أبمهية التعاون وبدورها على أهنا قدوة حسنة ابلنسبة لألطفال.
- ٥احرتام أخالقيات املهنة  ،واالعتزاز ابالنتماء إليها.
- ٦االهتمام بقضااي جمتمعها وتوظيفها يف عملها مع األطفال
)خلف2005.م,ص)147
دور املعلمة حنو حتقيق متطلبات اجملتمع.
ويتطلب هذا احملور واخلاص بدور املعلمة يف اجملتمع ما يلي:
- ١قيامها على أهنا حلقة وصل بني الطفل واجملتمع  ،وأن تعمل على تثقيف اجملتمع احمللي عرب سياسة الباب
املفتوح للروضة.

- ٢تعرف املعلمة على البيئات الثقافية واالجتماعية اليت أييت منها األطفال من أجل حتقيق االستمرارية والتكامل

يف خربا هتم.

- ٣تطوير اخلدمات الرتبوية اليت تقدمها الروضة لتصل إىل األسر يف بيوهتا.
- ٤توظيف اإلمكاانت البشرية املتوافرة يف بيئة الطفل من أجل إثراء العملية
التعليمية(الناشف 2005,م ,ص)246-245
دوراملعلمة يف تنظيم األطفال داخل الفصول :

تتعدد تنظيمات أطفال الروضة داخل الفصل حسب رؤية املهتمني ابلطفل  ،فمنهم من حيبذ تنظيم األطفال

حسب فئة السن وهذا التنظيم يقوم على استقبال األطفال يف بداية العام الدراسي  ،وقد أعدت كشوف توزيعهم

على الفصول املختلفة وفقاً لسنهم ومنهم من يفضل التنظيم العائلي القائم على ضم األطفال من أعمار خمتلفة يف
فصول وكأهنم أطفال يف أسرة واحدة فيهم الكبري والصغري  ،ومنهم من يستحسن التنظيم املتوازي والذي يتلخص

يف إنشاء فصول متوازية  ،كل فصل من فصول األطفال يوازيه فصل من فصول األطفال األكرب سناً  .وسواء مت
9

توزيع األطفال إىل فصول طبقاً لفئة السن أو على أساس تقسيم عائلي  ،أو التنظيم املتوازي  ،فإن جمموعة
األطفال يف أي فصل أو غرفة نشاط يف الروضة تعترب جمموعة غري متجانسة وينبغي التعامل معها على هذا

األساس .ومما يذكر يف هذا الشأن أن هناك أمناطاً ثالثة لتنظيم األطفال داخل الفصل أثناء عملية التعلم وهي :
النمط اجلماعي  :وتقوم املعلمة فيه ابلتدريس جلميع األطفال أو التالميذ دفعة واحدة .
النمط التفريدي  :وتقوم املعلمة فيه ابلتدريس لكل طفل على حده .

اجملموعات الصغرية  :حيث يقسم كل فصل إىل عدد من اجملموعات بني أفرادها نوع من التجانس وتقوم املعلمة

ابلتدريس كل جمموعة على حدها  .وقد يساعد منط التعليم يف شكل جمموعات صغرية األطفال بطىيء التعلم يف

التغلب على الشعور ابلفشل  ،ويشجعهم على االعتماد على أنفسهم  ،كما يساعد هذا األسلوب املعلم على أن
يتحرر لبعض الوقت لرعاية وتوجيه بعض األطفال الذين حيتاجون إىل مساعدته مما مييز هذا النمط عن النمطني

اآلخرين – الفردي واجلمعي .هذه أمناط ثالث لتنظيم األطفال لعملية التعلم داخل – الفردي واجلمعي

وجمموعات صغرية – وقد يفضل البعض أيهم على اآلخرين  ،والواقع أن طبيعة النشاط هي اليت ترجع أسلوابً عن
آخر  ،فهناك أنشطة يفضل أن يقوم هبا األطفال بشكل فردي مثل تعلم لعبة التنشني  ،تعلم التزحلق أو لعبة

االهتزاز عن احلبل على هيئة شبك تنتهي بزحلقة وغريها من األلعاب الفردية  ،أو اكتساب مفاهيم رايضية معينة

ابستخدام وسائل ولعب تعليمية  ،يف حني أن القصة تسرد على األطفال اجملتمعني حول املعلمة فال يصلح هلا إال

النمط اجلمعي من التنظيم  ،وهناك أنشطة كثرية ميكن أن تتم يف جمموعات صغرية تفسح اجملال للتفاعل  ،وتعلم

الطفل العمل اجلماعي واملشاركة يف حل املشكالت .

وقد حتسن املعلمة توظيف األمناط الثالثة لتنظيم األطفال مبا خيدم عملية التعلم ومنو األطفال  ،فهي تشرح داخل

الفصل أمام مجيع األطفال  ،فتحدد هلم األفكار واملفاهيم الرئيسة للدرس  ،وتكون بذلك قد استخدمت النمط

اجلماعي  .مث ميكنها أيضاً تقسيم أطفال الفصل إىل جمموعات متجانسة تقوم ابلشرح لكل جمموعة على حدها ،

وذلك عندما تستخدم أفالما أو شرائح أو أشرطة فيديو لكل جمموعة فيلم أو شرحية أو شريط مث تتابعهم مجيعاً
وتكون ب ذلك قد استخدمت طريقة اجملموعات الصغرية  ،كما ميكنها الرد على أسئلة األطفال كل طفل على حده
 ،وتكون قد استخدمت النمط التفريدي للتعلم (.الشليب , 2010,ص)8

معلمة الروضة واألنشطة الال منهجية :

مما ال شك فيه أن النشاط الال منهجي أثرا فعال يف عملية الرتبية  ,وهو يفوق أحياان التعليم يف حجرة

الدراسة ,كما أن طفل الروضة حيتاج إىل إكنشاف طاقاته  ,واكتساب مفاهيم ومهارات اليستطيع اكتساهبا

بواسطة النشاط املنهجي ,لذا من الضروري على معلمة الروضة أن تلم مبهارات وأساليب أخرى ال منهجية ,تالئم

متطلبات منو الطفل وتشبع حاجاته  ,وتكسبه نظرة متكاملة للحياة ,على سبيل املثال :
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دور املعلمة أثناء الرحالت حيث أن الرحالت تلعب دورا هاما يف مرحلة رايض األطفال حيث يستطيع الطفل

عن طريقها دراسة األشياء يف بيئتها الطبيعية إضافة إىل دورها يف تشويق الطفل وإاثرته لذا فإن دور املعلمة يتضح

فيما يلي:

-1تعريف أطفاهلا أبمهية التزامهم بقوانني وآداب الرحالت .

 -2إلقاء نظرة فاحصة من قبل املشرفات واملعلمات على األطفال املشاركني يف الرحلة  ,مع احلرص على تواجد
مجيع األطفال املسجلة أمسائهم وتدوين أمساء املتغيبني .

 -3البد من التأكد من قضاء األطفال حلاجاهتم يف محامات املدرسة قبل اخلروج للرحلة .

-4تقسيم األطفال إىل جمموعات صغرية ,تتوىل كل مشرفة اإلشراف واملراقبة والتوجيه لألهداف الرتبوية املوضوعة
للرحلة .

-5التأكيد على إنضباط األطفال أثناء تواجدهم يف احلافلة.

-6توجيه األطفال للمحافظة على نظافة األماكن اليت يتواجدون فيها  ,واحملافظة على املتتلكات واملرافق العامة .
-7احلرص على سالمة الصغار مبتابعتهم حيث يتحركون .

-8التأكد من تواجد مجيع األطفال قبل مغادرة مكان الرحلة .

-9تقومي الرحلة يف ما بعد ,ومناقشة الطفل ابخلربات اجلديدة اليت اكتسبها ,والصعوابت اليت

واجهها (.الشليب2010,م ,ص) 109

دور معلمة رايض األطفال يف هتيئة الطفل خالل األسبوع التمهيدي :

جيمع الرتبويون على أمهية األسبوع األول ألطفال املرحلة التمهيدية بل ويطلقون عليه  ,أبسبوع الفطام

اجلسدي ,وذلك ألن الطفل يبدأ ابإلنفصام اجلسدي –بعض الوقت – عن أمه وعن حميط املنزل والعائلة.

لذا كان لزاما على معلمة الروضة اإلعداد املسبق لتكوين إجتاه نفسي إجيايب لدى الطفل حنو الروضة ,مما يساعد
يف بث الطمأنينة يف نفس الطفل ونفس األمهات.ويتضح لنا دور املعلمةكاأليت:

-1البد للمعلمة من التواصل املسبق مع أسرة الطفل إلعداده وهتيئته نفسيا هلذا اليوم .

-2على املعلمة كسب مودة واحرتام أولياء األمور ,ليتكون لديهم إنطباع جيد عن الروضة ومن مث يتعدى هذا
اإلنطباع إىل أطفاهلم فيحبون الروضة .

-3تستقبل كل معلمة أطفاهلا يف ركن من أركان ساحة الروضة املعدة مسبقا ابلبالوانت وعبارات الرتحيب ابلطفل

وأمه  ,واجملهزة أبركان متعددة ..مث تنتقل املعلمة أبطفاهلا بني األركان .

-4بعد مرور األطفال على األركان املوجودة يهيئون لتناول وجبة اإلفطار مع معلمتهم وأمهاهتم  ,وتشري املعلمة
إىل بعض السلوكيات االجيابية عند األكل ,وبعد اإلفطار تقص املعلمة على صغارها قصة قصرية تدور أحداثها

حول الروضة اجلميلة  ,مث توزع عليهم بعض اهلدااي البسيطة وتودعهم بعد أن تطلب منهم احلضور غدا إىل

الروضة ألن مفاجأة سارة إبنتظارهم .

-5يكون انصراف األطفال مع أمهاهتم بعد حوايل ساعة ونصف من بداية الربانمج ,والأبس من ضم املعلمة

ومسحها على رأس أطفاهلا عند وداعهم .
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-6توفر إدارة الروضة يف اليوم التايل أحد املشوقات التالية  :نطيطة  ,مهرج  ,بيت الكرات امللونة ,أو غري ذلك
من املتيسرللروضة ,كمفاجأة سارة للطفل مع هدااي بسيطة  ,وتزاول املعلمة مع أطفاهلا نفس أنشطة اليوم

األول  ,مع متديد الفرتة إىل ساعتني واحلرص على التنويع يف الربامج واملسابقات .

-7يف اليوم الثالث والرابع تبدأ املعلمة بتعليم أطفاهلا مرافق الروضة  ,كاحلمامات واملقصف والفصول ,وتكون
طريقة التعليم بتنظيم األطفال على شكل قطار يدور حول كل مرفق .

-8يف اليوم اخلامس يقام حفل بسيط لألطفال مع أمهاهتم  ,تتخلله األانشيد واأللعاب املسلية وتوزع املعلمة
هدااي بسيطة على األطفال .

وعلى املعلمة خالل األسبوع األول مالحظة وتدوين األمناط السلوكية لكل طفل  ,من خالل لعبه وتواصله مع
األخرين  ,وتركز مالحظاهتا على األطفال الذين تظهر عليهم نواحي قصور معينة كاالنطوائية وغريها.

(الشبلي 2010,م,ص ص)129-127
دور معلمة الروضة مع االطفال اجلدد...

 -1حترص على استقبال كل طفل اببتسامة وترحيب وتناديه ابمسه ليشعر الطفل ابألمن والطمأنينة.
- -2تسمح لألمهات واآلابء بتوصيل طفله إىل غرفة النشاط أو الفصل.

 -3إذا متسك الطفل بوالدته ورفض تركها تسمح املعلمة لألم ابلبقاء مع الطفل.

 -4إذا استمر الطفل ابلبكاء تسمح له املعلمة ابالنصراف مع أمه ،مع زايدة فرتة بقائه يف الروضة تدرجيياً.
 -5تسمح للطفل ابجللوس يف أي مكان خيتاره وال تفرض عليه اجللوس ىف مقعد معني منذ اليوم األول يف
الروضة.

 -6يُفضل أن يكون األسبوع األول يف الروضة عبارة عن أركان حرة وحفالت وممارسة ألعاب يف الفناء حىت يعتاد
على املكان ويشعر ابأللفة جتاهه ..والبد أن يكون ابحلضانة ألعاب خمتلفة ومسلية وإجيابية ،واستكشافية وتركيبية
منها تلوين وتشكيل ابلصلصال وتشكيل ابلطني وأانشيد حيفظها األطفال وأذكار وقرآن ،ومسرح للطفل

واأللعاب الشعبية مثل :الكراسىي املوسيقية وشد احلبل.

 -7أن تتحدث املعلمة مع األم أمام الطفل حىت يرتك ىف نفس الطفل أثراً طيباً ويشعره ابلطمأنينة
(الشليب2010,م,ص ص)84

دور معلمة الروضة يف فرتات اليوم الدراسي

إن دور معلمة الروضة خالل فرتات اليوم الدراسي يتنوع بتنوع تلك الفرتات ولكل فرته مايناسبها من أدواروهي

كالتايل:

أوال /يف فرتة االستقبال

-1احلضور إىل القاعة قبل وصول األطفال.

-2استقبال األطفال ببشاشة وابتسامة حنونة ودافئة.
-3االستماع لألطفال والسؤال عن أحواهلم.
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-4التأكد من وضع بطاقة احلضور على اللوحة من قبل الطفل.

-5التأكد من وجود مجيع األدوات والوسائل اليت ستستخدم يف اليوم.

-6هتيئة األطفال لفرتة احللقة /النشاط اجلماعي.
(الشليب 2010,م ,ص)134

اثنيا /يف فرتة احللقة

-1تزويد األطفال إبرشادات مبسطة واضحة عن نشاط احللقة /النشاط اجلماعي..
-2بدء فرتة احللقة/النشاط اجلماعي ابإلعالن عن موضوعها.
-3عرض املوضوع/اخلربة بطريقة مشوقة وخبطوات متسلسلة.
-4إفساح اجملال ملشاركة مجيع األطفال يف نشاط احللقة.

-5استغالل املواقف الطارئة يف فرتة احللقة لتدعيم تعلم الطفل.
-6توفري األمن والسالمة يف املكان واملوارد املستخدمة.
 -7تقييم نشاط احللقة /اجلماعي يف هناية اليوم
(الشليب  2010,م,ص)134

اثلثا /يف فرتة العمل احلر يف األركان التعليمية

-1توفري األدوات املناسبة لكل ركن وعرضها بشكل جذاب.

-2التخطيط الدقيق لألنشطة اليت سيتم ممارستها يف كل ركن.
-3مراعاة التوازن بني األركان وإضافة مواد جديدة.

-4تشجيع األطفال على االستمرار يف العمل وإجنازه.
-5توسيع نطاق تعلم كل طفل وممارساته.

-6فحص املواد واخلامات بكل مستمر للتأكد من صالحيتها

-7وضع إرشادات واضحة تبني كيفية تنفيذ األنشطة يف الركن.
-8تقيم كل طفل على حدة أثناء لعبة يف الركن.

-9التدخل يف عمل الطفل إذا طلب ذلك أو إذا استدعى األمر فقط.
-10تشجيع األطفال ابستخدام عبارات املدح.
-11مراقبة األطفال أثناء العمل ابلركن.

-12تقييم أنشطة األركان ابستمرار للتأكد من مدى مناسبتها حلاجات األطفال
-13إعادة األدوات واملواد واخلامات إىل أماكنها وترتيب الركن.
(الشليب 2010,م ,ص)136

رابعا /يف فرتة الوجب ــة

-1التخطيط الدقيق لفرتة الوجبة.

-2التأكد من النواحي الصحية قبل وبعد تناول الوجبة.
-3اجللوس مع األطفال ومشاركتهم يف تناول الوجبة.
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-4تذكري األطفال آبداب تناول الطعام.

شكرا-
-5تشجيع األطفال على استخدام عبارات الشكر واالستئذان والسؤال (لو مسحت -من فضلكً -
تفضل.)..

-6تشجيع األطفال على تناول الوجبات الصحية.

-7العمل على ربط الوجبة ببعض األنشطة (إذا تيسر ذلك).
.

-8تذكري األطفال بعملية تنظيف املكان وترتيبه بعد االنتهاء من تناول الوجبة
(الشليب 2010,م ,ص)136

خامسا /يف فرتة اللعب يف اخلارج

-1اختيار األجهزة واملوارد واألدوات املناسبة لألطفال وملوضوع اخلربة.

-2التأكد من خلو املكان من املخاطر والعقبات اليت قد تؤذي األطفال.
-3التأكد من توفر شروط األمن والسالمة يف األلعاب.

-4تقدمي اإلرشادات والقوانني اخلاصة ابللعب يف اخلارج.
-5التأكد من مشاركة كافة األطفال يف اللعب.
-6مالحظة األطفال وتقيمهم أثناء اللعب.

-7إهناء فرتة اللعب بطريقة مرنة وإعطاء الطفل الوقت الكايف لالنتقال للنشاط

التايل(.الشليب 2010,م ,ص)137
سادسا /يف فرتة التوديع

-1توديع األطفال بطريقة فردية.

-2هتيئة األطفال الذين يبقون حلني وصول وىل األمر لذلك..

-3توفري بعض األلعاب أو الربامج التلفزيونية أو الكارتونية حلني حضور وىل األمر.
-4التأكد من توفر األمن والسالمة يف غرفة انتظار األطفال إن وجدت.
-5التخطيط ألنشطة اللقاء األخري حبيث تليب حاجات الطفل.
-6التدريب على األنشطة قبل تقدميها..

-7اختيار وإعداد األدوات والوسائل املناسبة للقاء.

 -8تنويع األنشطة اليت يتم تقدميها يف اللقاء من أانشيد ،وألعاب األصابع والكالم ،وحكى القصص.
-9مراعاة اختيار األانشيد مع األطفال وإشاعة جو من البهجة.

-10تقدمي القصة بعد التدريب على روايتها وتوجيه أسئلة حول مواقفها(.الشليب2010,م,ص)138

إعداد معلمة رايض األطفال

مماسبق يتضح أن توافر خصائص شخصية ومهنية معينة يف معلمة الروضة .يساعد كثريا على جناحها يف أداء

عملها ,ولكن الصفات الشخصية واألدوار اليت تقوم هبا ال تكفي ألن جتعل منها معلمة روضة "انجحة ".إذ البد
من تدريب املعلمة تدريبا مهنيا متخصصا وإعدادها على مستوى يتفق مع املسئولية امللقاة على عاتقها  .كما أن
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املعلمة تعد أهم عنصر يف منظومة التعليم وبقدر ما نوليها من اهتمام يف اإلعداد والتدريب والرعاية بقدر ما

حنصل من العملية التعليمية على املأمول منها ,حيث يناط هبا مسئولية حتقيق اجلزء األكرب من أهداف العملية

التعليمية فيما يتعلق بتكامل منو املتعلمني يف اجملاالت املختلفة وعليه إذا كان إعداد املعلمة بصفة عامة من أهم

جوانب العملية التعليمية فإن معلمة رايض األطفال هي أوىل املعلمني ابلرعاية والعناية وحسن اإلعداد  ,ملا هلذه

املرحلة من أثر قوي على شخصية الطفل  .ولقد ذكرت) آمال مسعود  ٢٠٠٥ ،م (إعداد معلمة رايض

األطفال بقوهلا"  :لو تتبعنا عملية إعداد معلمة رايض األطفال  ،جند أنه حىت عام  ١٩٨٨م كان يتم من خالل

نظامني مها  :اإلعداد من خالل دور املعلمات  ،واإلعداد على املستوى اجلامعي .و ذكرت رافده احلريري  ،إن

بواي فحسب ؛ وإمنا ميتد ذلك إىل اإلعداد
إعداد معلمة رايض األطفال ال يتطلب
ً
إعدادا علميًا وأكادمييًا وتر ً

املهين والنفسي وتنمية امليول واالجتاهات لديها  ،مع الرتكيز على اجلانب العملي الذي يكفل هلا سالمة جتريب

اجلانب النظري على أرض الواقع  ،مما حيمسها على االبتكار واإلبداع والتجريب ؛ وابلتايل ميكنها من العمل مع
األطفال ودفع عجلة منوهم وتطورهم" .أي أنه ال جيب أن يتوقف إعداد معلمة رايض األطفال على اإلعداد

اجلامعي ؛ بل يستمر تدريبها طيلة مدة وجودها يف اخلدمة ؛ من أجل الوقوف على كل جديد  ،وتبادل اخلربات

مع نظرياهتا من معلمات الرايض

(احلريري,2002,ص.)30-29

أهداف برامج إعداد معلمة الروضة

إن اهلدف العام من إعداد معلمات الروضة هو إمناء السمات الشخصية  ,واملهارات الرتبوية للمعلمة من خالل
إطار وظيفي يرتكز على نظرة سليمة للعملية التعليمية ودور املعلمة فيها

وميكن عرض أهداف برامج إعداد معلمات الروضة (املعلمة الطالبة ) فيما يلي :

-1متكني الطالبات املعلمات من فهم عملية التعلم يف مواقف فعلية وتنمية مهاراهتم يف التفاعل مع األطفال

وذلك على أساس أن طفل الروضة له خصائصه وأن لكل مرحلة منو خصائصها العقلية  ,واجلسمية ,والنفسية.

-2تنمية املهارة على حتليل املواقف التعليمية  ,ومعرفة خمتلف جوانبها  ,وصياغة أهداف إجرائية لتوجيه مسار
التعلم للطفل  ,وتقومي نتائجه .

-3تنمية املهارات املتعلقة ابلتخطيط للدروس اليومية ومراحلها .

-4تنمية املهارات الالزمة لتعلم األطفال مثل املناقشة  ,والتبسيط وتوجيه األسئلة  ,وعرض القصة .
-5تنمية املهارات املتعلقة ابستغالل واستخدام اإلمكاانت مثل الوسائل التعليمية واألركان املختلفة.
 -6تنمية املهارات املتعلقة إبدارة الفصل وحفظ النظام داخله .

 -7تنمية مهارات تقومي تعلم الطفل ( .فهمي 2004,و ص) 22

إن عملية إعداد معلمة الروضة ال تتوقف عند املعلمة الطالبة بل إن معلمة الروضة يف بداية مشوارها املهين يف

حاجة إىل من يبصرها ويرشدها ,وذلك ألهنا متارس عمال جديدا وتعايش جمتمعا جديدا عليها  ,وهلذا فإن توجيهها
من أهم ما يشغل ابل إدارات الروضات واملعنيني برايض األطفال  ,وهناك جهود تبذل لتوجيه هؤالء املعلمات
(إعداد املعلمة بداية مشوارها املهين ) تتمثل فيما يلي :
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-1من أولوايت مسئوليات املعلمة األوىل توجيه املعلمات اجلدد يف روضته واألخذأبيديهن حىت يتعرفن على

ظروف الروضة ونظامها من انحية  ,وابلربانمج املقدم لألطفال وما يتضمنه من خطط ومقررات وكتب وطرق
تدريس وأنواع األنشطة وغري ذلك من عناصر العمل الرتبوي يف الروضة .

-2إن من مسئوليات التوجيه الفين يف مطلع كل عام وضع خطة لإلسهام يف توجيه املعلمات اجلدد حيث تطرح

فيها املعلمات مشكالهتن  ,وتعمل املوجهات على اقرتاح احللول هلا ,كما يتضمن تبصريهن بواجباهتن يف الروضة
وأسلوب العمل يف تنفيذها .

-3الدورات التدريبية  :هناك بعض الدورات اليت تعقد لتوجيه املعلمات اجلدد  ,وتبصريهن أبساليب العمل يف

الروضات  ,كما يتم تقدمي دورات متخصصة لتيسري العمل يف الروضات مثل إنتاج الوسائل التعليمية املستخدمة

لتقدمي األنشطة لألطفال وكيفية تنظيم األركان وتقدمي املقرتحات العالجية ملا يطرحونه من مشكالت يف جمال تربية
الطفل .هذا إىل جانب ماتقوم به إدارة الروضة من توجيه للمعلمات وتذليل ما يواجهن من صعوابت  .ال شك
أن هذه اجلهود جمتمعة تساعد املعلمة اجلديدة على اكتساب اخلربات الرتبوية اليت تقوم هبا كما تساعد ها على

التكيف االجتماعي مع روضتها  ,وبذلك تتحول إىل عنصر فعال تسهم مع زميالهتا يف حتقيق أهداف الروضة .
(فهمي 2004,و ص) 23-22
إعداد معلمة الروضة أثناء اخلدمة

إن إعداد معلمات الروضة ال يتوقف يف بداية مشوارهن املهين بل يستمر تدريبهن أثناء اخلدمة إن هناك مخسة

أمناط إلعداد وتدريب معلمات الروضة أثناء اخلدمة هي :

-1عملية إعداد حتدث أتناء العمل  :وهي تركز على اخلربة العملية لتحسني مهارات تقدمي األنشطة لألطفال ,
وكيفية زايدة التفاعل معهم .

-2عملية إعداد مرتبطة ابلعمل  :ترتبط هذه العمليات ارتباطا وثيقا ابملهنة وكلها ال حتدث إال أثناء العمل مثل
إعداد الوسائل التعليمية املستخدمة يف تقدمي األنشطة .

-3عمليات إعداد متعلقة ابخلربات املهنية  :تتكون من جتارب وخربات حتسني الكفاءة العامة للمعلمة .

-4عمليات إعداد متعلقة ابملستقبل املهين  :تساعد املعلمة احلصول على مركز جديد أو تعدها لدور جديد .
-5عملية إعداد غري رمسية  :تسهل منو املعلمة يف نواح قد تتعلق أو ال تتعلق مبهنة التدريس .

يتضح لنا أنه مما سبق ابلرغم من إختالف برامج النمو املهين للمعلمة أثناء اخلدمة من حيث احملتوى والشكل ,
إال أهنا تشرتك مع بعضها البعض يف اهلدف العام وهو تعديل املمارسات املهنية للمعلمة واملفاهيم اخلاصة

ابلعاملني يف الروضة حنو غاية مقصودة بقصد تطوير وتنمية قدرات واستعدادات الطفل ( .فهمي, 2004,

ص) 29

مناذج إعداد معلمة الروضة

مقرتحا إلعداد معلمة الروضة  ،وذكرت أنه من الصعب لقد الدخول يف تفاصيل
وضعت هدى الناشف برانجمًا ً
الربامج الرتبوية اليت تقدمها اجلامعات يف أحناء خمتلفة من العامل لطلبة أقسام الطفولة أو كليات رايض األطفال ،

واكتفت ابإلشارة إىل بعض املقررات أو املواد اليت تكاد تكون مشرتكة  ،ويتناول العرض فقط برانمج اإلعداد
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اجلامعي الذي ينتهي حبصول اخلرجية على الشهادة اجلامعية (بكالوريوس) .ويشمل برانمج إعداد معلمة

الروضة :

-1مواد أكادميية أساسية تزود الطالبة بثقافة عامة  ،وهي ما تسمى) متطلبات جامعية ) مثل  :لغة األم ،

واللغات األجنبية  ،والرتبية الدينية  ،ومقررات يف علم االجتماع واحلضارة والدراسات البيئية  ،وهذه املواد تشكل
بنسبة ضئيلة يف برانمج إعداد معلمة الروضة مقارنة مع جمموعة املواد التخصصية واملواد املهنية

-2املواد التخصصية  :وتشمل مقررات اإلعداد الرتبوي والنفسي ؛ مثل  :الرتبية قبل املدرسة  ،والتنمية اللغوية

للطفل  ،واملفاهيم الرايضية والعلمية  ،وأدب الطفل  ،وصحة الطفل  ،وسيكولوجية اللعب  ،والصحة النفسية ،

والرتبية الفنية  ،وغري ذلك من املواد.

-3أما املواد املهنية فإهنا تتصل ابجلزء العملي التطبيقي من برانمج إعداد املعلمة ؛ مثل :الرتبية العملية  ،وتصميم
األنشطة والربامج  ،وإنتاج اللعب والوسائل التعليمية والتدريب على أساليب التقومي يف الروضة .وتعمد الكثري

من كليات إعداد املعلمات إىل إنشاء روضات لتدرب فيها طالبة الكلية بساعات خمصصة للتدريب العملي ،

وإلنتاج املواد والوسائل والعرائس ؛ حىت حتصل الطالبة على إعداد عملي يساعدها على أداء املهام املطلوبة منها

كمعلمة يف روضة أطفال .وال ختلو كلية للرتبية يف جامعات معظم الدول العربية من قس م أو شعبة إلعداد
معلمات الروضة بتدريسها ملدة أربع سنوات مبقررات تتفق مع احتياجات التخصص.
( الناشف,2007,ص.ص )252-٢٥1
إعدادها حمليا

لقد بدأ إعداد معلمات رايض األطفال يف اململكة العربية السعودية جبهود فردية تتمثل يف مجعية فتاة اخلليج
اخلريية النسائية ابخلرب اليت تشرف عليها وزارة العمل و الشؤون االجتماعية ابململكة حيث بدأت اجلمعية أوىل

براجمها عام 1400/1399هـ يف مدينة اخلرب  ,مث امتد إعداد املعلمات إىل اجلامعات السعودية مثل جامعة امللك
سعود وكليات الرتبية إلعداد املعلمات يف إنشاء ختصص جديد إلعداد املعلمات ملرحلة ما قبل التعليم اإلبتدائي
وقد حرصت الدولة على تطوير مستوايت معلمات رايض األطفال حيث أهنا أقامت الدورات التدريبية وعقدت
املؤمترات اليت تساعد على النهوض مبستوايت هؤالء املعلمات ويتضح هذا اإلهتمام من خالل مؤسسات

اإلعداد وما تقوم به من دور يف إعداد املعلمة إعدادا جيدا(.السنبل 2004,م ,صص ) 144-140

مناذج إعداد معلمة الروضة حمليا :

مؤسسات اإلعداد :يتم إعداد معلمات رايض األطفال يف اململكة العربية السعودية بكليات اجلامعات وكليات
الرتبية التابعة للجامعات وكليات إعداد املعلمات

مدة اإلعداد  :يتم اإلعداد يف مؤسسات اإلعداد ملدة أربع سنوات دراسية على نظام الفصلني ابإلضافة إىل سنة

دبلوم تربوي

شروط اإللتحاق  :احلصول على الثانوية العامة ويف جامعة أم القرى هذا العام اشرتطت اجتياز املقابلة
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أ-برانمج جامعة أم القرى إلعداد معلمة رايض األطفال (موقع جامعة أم القرى)
نشأة القسم :وافق جملس اجلامعة املوقر يف جلسته العاشرة لعام  1410هـ ابلقرار رقم ( ) 4على افتتاح هذه
الشعبة ابلكلية مبقر الطالبات ؛ لتقدمي برانمج إعداد معلمات رايض األطفال  ،وقد بدأت الشعبة يف تقدمي هذا

الربانمج من العام الدراسي  1411هـ .وانطالقاً من األهداف العامة واخلاصة للدراسات العليا جبامعة أم القرى
فإن أهداف الربانمج تتمثل يف اآليت :

-1إعداد معلمات مؤهالت أتهيال علمياً وتربوايً ؛ للعمل يف مرحلة رايض األطفال .
-2ترسيخ القيم واملثل اإلسالمية  ،وتقوية اإلميان ابهلل لدى املعلمات.
-3حتسني قدراهتم وكفاءهتم املهنية ؛ إلعداد بيئة تربوية فعالة  ،تسمح بتقدمي تعلم متميز للطفل ؛ يتناسب مع
االجتاهات العاملية املعاصرة .

اخلطة الدراسية لربانمج رايض األطفال جبامعة أم القرى:
وتتوزع عدد الساعات املعتمدة كما يلي:
 -1متطلبات اجلامعة( )18ساعة معتمدة :
رقم املقرر

اسم املقرر

عدد الساعات املعتمدة

101

ثقافة إسالمية.

2

201

ثقافة إسالمية.

2

301

ثقافة إسالمية.

2

401

ثقافة إسالمية.

2

101

لغة عربية.

3

101

لغة اجنليزية.

3

101

قرآن كرمي.

1

201

قرآن كرمي.

1

18

301

قرآن كرمي.

1

401

قرآن كرمي.

1

2ـ متطلبات الكلية ( )12ساعة معتمدة كاآليت
أـ متطلبات كلية عامة ( )6ساعات معتمدة إجبارية وهي :
رقم املقرر

اسم املقرر

عدد الساعات املعتمدة

202

املدخل إىل طرق البحث.

2

233

علم االجتماع الرتبوي.

2

321

مبادئ اإلحصاءالرتبوي والنفسي

2

ب -متطلبات كلية متخصصة ( )6ساعات معتمدة إجبارية وهي :
رقم املقرر

اسم املقرر

عدد الساعات املعتمدة

308

توجيهات القرآن والسنة يف تربية الطفل.

2

352

مناهج رايض األطفال.

2

315

األسس النفسية لنمو الطفل.

2

ج ـ متطلبات اإلعداد الرتبوي ( )26ساعة معتمدة إجبارية :
رقم املقرر

اسم املقرر

عدد الساعات املعتمدة

101

املدخل إيل الرتبية.

2

100

املدخل إيل علم النفس.

1

111

األصول اإلسالمية للرتبية.

2

19

270

علم النفس التكويين.

1

302

التعليم يف اململكة

1

351

أسس املناهج وتنظيماهتا.

2

360

علم النفس الرتبوي.

2

261

طرق تدريس ( حسب التخصص).

2

371

الوسائل التعليمية.

2

415

مقدمة يف اإلدارة الرتبوية.

2

430

االختبارات واملقاييس.

2

440

اإلرشاد والتوجيه.

1

469

طرق التدريس (حسب التخصص) لرايض 2

489

4

األطفال.

الرتبية العملية.

ج ـ متطلبات اختيارية ( )10ساعات معتمدة
عدد الساعات القسم

رقم املقرر اسم املقرر

استخدام الكمبيوتر التعليمي يف رايض 2

األطفال.

2

مدخل إىل االقتصاد املنزيل.
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املناهج وطرق التدريس
الرتبية الفنية

علم النفس اللعب.

2

علم النفس

علم النفس الفسيولوجي .

2

علم النفس

عصر الراشدين.

2

التاريخ

مدخل إىل الشريعة اإلسالمية .

2

الشريعة

جغرافية العامل اإلسالمي.

2

جغرافيا

اإلشراف الرتبوي والفين على رايض األطفال2 .
2

الرتاث اجلغرايف اإلسالمي.

دراسة احلاالت اخلاصة يف خمتلف مراحل 2

رايض األطفال.

اخلدمة االجتماعية يف جمال رايض األطفال.

2

املناهج وطرق التدريس
جغرافيا
املناهج وطرق التدريس
اخلدمة االجتماعية

ب -جامعة امللك سعود :
أعدت جامعة امللك سعود ممثلة يف قسم الرتبية بكلية الرتبية برانجماً متخصصاً إلعداد معلمات ما قبل التعليم

االبتدائي  ،ويعد هذا الربانمج عمال رائداً يف هذا املضمار .هذا وقد ظهر الربانمج يف صورته النهائية وبدأ تنفيذه
مع بداية الفصل األول من العام الدارسي 406/1407هـ  ،ويقبل ابلربانمج الطالبات املستجدات من

احلاصالت على الثانوية العامة مبعدل ال يقل عن  %75للقسم العلمي و  %80للقسم األديب  ،أو الطالبات

احملوالت هلذا التخصص من قسم آخر بشرط أال يقل معدل الطالبة احملولة عن 5ر 2ويشرتط يف احلالتني اجتياز
املقابلة الشخصية واختبار قبول يتم على أساسه تقييم الطالبة الراغبة يف هذا التخصص .ومينح الربانمج درجة
البكالوريوس يف اآلداب والرتبية ختصص رايض أطفال  .وتتأهل احلاصالت على هذه الدرجة للعمل بوظيفة معلمة

أو مربية أو إخصائية يف تربية األطفال  ،أو العمل يف برامج األطفال املرئية واملسموعة  ،ويف نوادي األطفال ،

ومكتبات األطفال  ،والربامج الثقافية لألطفال سواء ابالشراف عليها أو اعدادها وتنفيذها حاضراً ومستقبالً .

ومن األمور األخرى اليت تتأهل هلا احلاصالت على هذه الدرجة العمل كباحثات يف جمال دور احلضانة ورايض

األطفال لتقومي براجمها وتقدير احتياجاهتا  ،ولدى جامعة امللك سعود خطة مستقبلية إلفساح اجملال للدراسات
العليا يف هذه املرحلة.

وصف ملقررات رايض األطفال جبامعة امللك سعود.
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املستوى الثاين

املستوى األول
املهارات اللغوية

2

101

عرب

2

333

هنج

املدخل إىل التدريس

101

ترب

أصول الرتبية اإلسالمية

3

101

جنم

لغة اجنليزية

3

113

نفس

مبادئ البحث الرتبوي

2
12

املستوى الثالث

 103عرب التحرير العريب

2

 100روض مدخل يف رايض األطفال

3

 110روض الطفل يف اإلسالم

2

 120روض اجتاهات حديثة يف تربية األطفال

2

 151روض تنمية املهارات الفنية واحلركية

3

 212روض الرتبية الدينية واالجتماعية

2
14

املستوى الرابع

 303ترف التشكيل ابخلامات املستهلكة

2

 201ترف رسوم األطفال ومراحل منوها

2

 241روض منظمات الطفولة الدولية واحمللية

2

 230روض التنشئة االجتماعية

3

 250روض مناهج رايض األطفال

2

 250هنج احلاسب اآليل واستخداماته

2

 260روض تغذية الطفل

2

 223ترب الصحة املدرسية

2

 352ادت اإلدارة املدرسية

2

 102سلم اإلسالم وبناء اجملتمع

2

 222ترب علم االجتماع الرتبوي

2

 267وسل برامج التلفزيون الرتبوي لألطفال

3

 231ترب اتريخ الرتبية اإلسالمية

2

 221نفس علم النفس الرتبوي

3

 101سلم املدخل إىل الثقافة اإلسالمية

2

17

16
املستوى السادس

املستوى اخلامس
 236روض علم نفس لعب

2

 331روض مشكالت الطفولة

3

 335روض القياس والتقومي

3

 352روض تنمية املفاهيم واملهارات اللغوية

2

 341ترب نظم التعليم يف اململكة والعامل

2

 103سلم النظام االقتصادي يف اإلسالم

2

 220روض قراءات يف الطفولة ابللغة االجنليزية

2

 282روض دراسة مستقلة

2

 341روض إدارة دور احلضانة ورايض األطفال

2

 354روض تنمية املفاهيم واملهارات الرايضية

2

 356روض تنمية املفاهيم واملهارات العلمية

2

 325هنج مشكالت يف التدريس

2

 330هنج املناهج وطرق التدريس العامة

2
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 241وسل تقنيات التعليم واالتصال

2

 104سلم أسس النظام السياسي يف اإلسالم

2

 111نفس علم نفس النمو - 1 -

3

 323نفس نظرايت التعلم

3
19

19
املستوى السابع
 232روض إرشاد الطفل وتوجيهه

2

 433روض علم نفس الطفل غري العادي

3

 459روض تربية ميدانية يف رايض األطفال

6

 321ترب الرتبية املقارنة

2

 250وسل إنتاج واستخدام الوسائل التعليمية

1

 151نفس التقومي الرتبوي

2

املستوى الثامن
 438روض ثقافة الطفل

2

 461روض تربية ميدانية يف رايض األطفال

6

 480روض ندوة يف رايض األطفال

3

 441ترب مشكالت تربوية

2

 205نفس علم نفس الدوافع واالنفعاالت

3
16

16
نالحظ أن كال من جامعة أم القرى وجامعة امللك سعود لديهما اهتمام مبقررات الرتبية العملي وصحة الطفل

وسيكلوجيته

مناذج من برامج إعداد معلمة رايض األطفال عامليا

لقد تناولنا يف هذا البحث برامج إعداد معلمة رايض األطفال يف مصر ويف أملانيا االحتادية ويف ماليزاي وفيما يلي

نقدم حتليال مقاران بني مصر وأملانيا وماليزاي يف إعداد معلمات رايض األطفال .

أوال:ابلنسبة ملؤسسات االلتحاق.

نظرا ألن نظم اإلعداد ختتلف من دولة إىل أخرى جند أن هناك شروطا معينة ابلنسبة ملؤسسات االلتحاق وختتلف

من دولة ألخرى .

أ-مصر:

ألن يف مصر نظما متعددة إلعداد معلمات رايض األطفال جند أن لكل نظام شروطا معينة فعلى سبيل املثال جند
أن من شروط مؤسسات اإلعداد يف (كليات رايض األطفال والرتبية النوعية) اآليت:
-1أن تكون الطالبة حاصلة على الثانوية العامة أو ما يعادهلا .

-2أن جتتاز الطالبة امللتحقة االختبارات اليت يقررها جملس الكلية .
-3أن تكون الطالبة الئقة طبيا.

-4أن تكون متفرغة تفرغا اتما للدراسة

-5أن تكون حممودة السرية وحسنة السلوك .

ب -أملانيا
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تلتحق الطالبات مبؤسسات اإلعداد بثالث طرق إما بعد اإلنتهاء من املرحلة الثانوية.وإما على مستوى املدارس

الثانوية مبا يسمى ابملدرسة الشاملة أو بعد اإلنتهاء من املدارس الثانوية الفنية أي يكون عمر امللتحقة إما

قبل() 18ملن هم يف املدرسة الشاملة أو ما بعد الثانية عشرملن حصلت على الشهادة الثانوية واليزيد عمرها عن
مخسة وعشرين عاما بشرط اجتياز االختبارات ويكون لديها الرغبة يف التعامل والتدريس لألطفال .

ج-ماليزاي

تلتحق مبؤسسات اإلعداد بعد الثانوية العامة (.الدقمريي 2007,م ,ص)143

اثنيا:ابلنسبة هلدف مؤسسات اإلعداد

إن مؤسسات اإلعداد هتدف إىل العديد من األهداف إال أهنا ختتلف من دولة إىل أخرى فعلى سبيل املثال :
أ -مصر:

تتحدد األهداف بكليات الرتبية النوعية ابآليت:

 -1إعداد معلمات للعمل يف رايض األطفال مع األطفال العاديني وغري العاديني .

 -2فتح درجات البكالوريوس والدبلومات واملاجستري ودكتوراة الفلسفة يف الرتبية "رايض األطفال"
-1تنظيم املؤمترات والندوات ولقاءات العمل وإجراء املشروعات يف جمال التخصص .
-2إنشاء وحدات علمية متخصصة خلدمة أهداف الكلية .

ب-أملانيا

هتدف مؤسسات اإلعداد إىل:

-1أتهيل فردي لوظيفة معلمة.
-2أتهيل مزدوج لوظيفة معلمة

-3أتهيل مزدوج لوظيفة معلمة وشهادة جامعية عامة.

ج -ماليزاي

هتدف مؤسسات إعداد معلمات رايض األطفال يف ماليزاي إىل مسرية النهضة التعليمية احلادثة وخاصة بعد

استغالهلا (الدقمريي 2007م ,ص.)144
اثلثا :ابلنسبة ملدة اإلعداد

أ -مصر :يتم اإلعداد يف مؤسسات اإلعداد (كليات الرتبية النوعية ) ملدة أربع سنوات دراسية و على نظام
الفصلني الدراسيني .

ب -أملانيا :ختتلف املدة إبختالف نوع املؤسسة ففي املدرسة املهنية ثالث سنوات دراسية لكل الوقت إضافة إىل
عام خدمة عامه وكذلك يف املدرسة الشاملة ثالث سنوات دراسية بنظام كل الوقت إضافة إىل عام خدمة

عامة وجند يف مؤسسة املعهد الفين العايل للرتبية االجتماعية ملدة أربع سنوات دراسية بنظام كل الوقت إضافة
إىل عام خدمة عامة  ,.وجند أخريا يف اجلامعات ملدة أربع سنوات دراسية بنظام بعض الوقت وكل الوقت ملن

يعمل عمال إداراي.
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ج-ماليزاي :إن مدة إعداد معلمات الرايض مباليزاي سنتني ونصف السنة بعدها حتصل على شهادة
التدريس .وختتلف الفرتة الزمنية ابختالف الربامج إما دراسة لطول الوقت وإما لبعض الوقت .

(الدقمريي2007,م ,ص)145

رابعا :ابلنسبة لربامج إعداد معلمة رايض األطفال

ختتلف برامج اإلعداد من دولة إىل أخرى تبعا ألهداف مؤسسات اإلعداد يف كل دولة وفيما يلي برامج اإلعداد

يف كل دولة.

مصر :يوجد مبصر مصادر متعددة إلعداد معلمات ولقد مت اختيار مصدرا واحد من مصادر اإلعداد يتمثل يف
كليات رايض األطفال (كليات الرتبية النوعية ) إبعتبارها الكليات األم وأنشئت خصيصا هلذا الغرض بقرار

وزاري  859بتاريخ 1991\8\25م جاء فيه (يتم إعداد معلمة الرايض بكلية الرايض بعد انتهاء الطالبة من
ا لثانوية ويكون هناك اختبار شخصي البد من اجتيازه مث اجتياز اختبار طيب .ويتم تدريس مقررات الطالبات

املعلمات موزعة على ساعات إسبوعية على مدى فصول دراسية مثانية ملرحلة البكالوريوس ويشتمل اإلعداد على

ثالثة جوانب هي اجلانب الثقايف العام واجلانب التخصصي واجلانب الرتبوي ويقع هذا اإلعداد يف نوعية اإلعداد

التكاملي ويتمثل كل جانب كاآليت :

أوال :اجلانب الثقايف العام :وميثله مقررات تشريعات ومنظمات الطفولة وصحة الطفل واملقررات ابللغتني العربية

واإلجنليزية مث اإلسعافات األولية ونظم املعلومات واحلاسب اآليل .

اثنيا :اجلانب التخصصي  :وميثلها مقررات هتتم ابلطفل والطفولة ومنها إعداد الطفل للقراءة والكتابة وقصص
وحكاايت األطفال ومعلمة الروضة وبرامج طفل ما قبل املدرسة مث التغيري (الفين واحلركي واملوسيقي

للطفل )وتنمية املفاهيم (الرايضية واالجتماعية واخللقية للطفل)

اثلثا :اجلانب الرتبوي  :ويتمثل يف مقررات املدخل إىل العلوم الرتبوية والنفسية وعلم نفس اللعب وتنشئة الطفل

وحاجاته والنمو العقلي واملعريف واتريخ الرتبية والرتبية املقارنة وإدارة الرايض إضافة إىل التدريب امليداين الذي يبدأ

من الفرقة األوىل وحىت الفرقة الرابعة على مدى الثمانية فصول دراسية شعبة النظري والتطبيقي .

ب-أملانيا االحتادية  :توجد ثالث وجهات نظر متباينة هلذا النوع من اإلعداد متمثلة يف :

وجهة النظر األوىل  :أن الدراسة الرتبوية تسبق الدراسة األكادميية أبن تبدأ الدراسة بدراسة املواد الرتبوية وتنتهي
ابمتحان مث تبدأ الطالبة املعلمة يف مواصلة دراستها األكادميية ,وهذه الطريقة هلا عيوب منها أن الطالبة املعلمة
عند بداية دراستها األكادميية تكون قد نسيت دراستها الرتبوية كما أن الربط بني الدراسة الرتبوية واألكادميية

تكون ضعيفة (.يعطى شهادة ملعلمات الروضة من الدرجة الثانية )

وجهة النظر الثانية  :تكون الدراسة الرتبوية دراسة تتابعية أي بعد أن تنتهي الطالبة املعلمة من الدراسة األكادميية
تقوم بدراسة عام جديد للمواد الرتبوية وهلذه الطريقة عيوب منها أهنا تطيل فرتة الدراسة كذلك أن البدء يف

الدراسات الرتبوية يكون متأخرا .

وجهة النظر الثالثة  :تكون الدراسة الرتبوية دراسة تكاملية أي تدرس الطالبة املعلمة الدراستني الرتبوية مع
األكادميية بشكل متوازن ومتكامل .وتعطى شهادة ملعلمات الرايض من الدرجة األوىل .
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التدريب العملي  :ميثل التدريب العملي حمور عملية إعداد املعلمة الطالبة أبملانيا فقد دخل التدريب العملي
مصاحبا للعلوم الرتبوية .

املقررات الدراسية  :التعبري :اللغوايت واملوسيقى والرقص .
الطبيعة :العلوم والرايضيات والصحة والرتبية البدنية .

الدراسات االجتماعية .

الفن :النحت والرسم والتصميم وصناعة اخلزف .

وبعد اإلنتهاء من برامج اإلعداد حتصل املتخرجات من مؤسسات اإلعداد على شهادة للتدريس برايض
األطفال ,وهذه الشهادة إما أن تكون شهادة من الدرجة الثانية (إذا درست الطالبات املعلمات ملدة ثالث أعوام

دراسية فيها عامان دراسيان للدراسات النظرية يليها عام دراسي تربوي تطبيقي –عملي) وإما أن تكون شهادة من

الدرجة األوىل (إذا انتهت الطالبات املعلمات من دراسة أربع سنوات كاملة بشكل تكاملي أي تتخرجن من
الصف الرابع اجلامعي أو يكن قد حصلن على شهادة املاجستري يف التخصص.

اجلدول اآليت ميثل منوذج إلعداد معلمات رايض األطفال أبحد الوالايت األملانية (والية مشال الراين وستفاليا)

مدة الدراسة ابلسنة مالحظات

م

املؤسسة

1

املدرسة املهنية للرتبية ثالث سنوات دراسية +عام خدمة عامة

2

املدرسة الشاملة

ثالث سنوات دراسية +عام خدمة عامة

3

املعهدالعايل الفين للرتبية أربع سنوات دراسية كل +عام خدمة عامة

ونظامها

االجتماعية(عامةوخاصة ) كل الوقت

االجتماعية .

كل الوقت
الوقت

يف

ختصص

إعداد معلمات رايض

األطفال
4

اجلامعات(كليات

الرتبية:ختصصات

مرتبطةبرايض األطفال)

أربع سنوات دراسية كل خرجيون ليسوا ابلضرورة
معلمات

وبعض الوقت

إداريون

بل

غالبا

-1املدرسة املهنية للرتبية اإلجتماعية :يشمل إعداد املعلمة مهنيا وتربواي اليقل عن 30ساعة أسبوعيا ,منها
24ساعة أسبوعيا على األقل يف اجملاالت الرتبوية والنفسية ,كما يتضمن اإلعداد 12ساعة أسبوعيا يف جمال

املناهج وطرق الرتبية يف رايض األطفال.وتشمل املناهج اآلتية(مناهج وطرق تربية-الرتبية الفنية-أشغال يدوية-

تربية موسيقية –تربية رايضية –تربية حركية-ألعاب تربوية)
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-2املعهد الفين العايل للرتبية االجتماعية  :تنظم الدراسة من خالل بعض احملاور األساسية:الرتبية

األسرية ,مؤسسات األحداث,العالج االجتماعي الرتبية قبل املدرسية ,العمل االجتماعي املدرسي,تعليم

الكباراملساعدة األسرية ,العمل مع كبارالسن (دور املسنني)ومن أهم املواد املقدمة (طرق وأساليب العمل

االجتماعي ,مناهج وطرق العمل الرتبوي االجتماعي ,علم السياسة مشتمال على السياسة االجتماعية ,علم

الرتبية ,علم النفس ,علم االجتماع ,االدارة ,القانون ,األخالق  ,الطب االجتماعي  ,االقتصاد السياسي)

-3املدرسة الشاملة :يتضمن هذا اإلعداد دروسا مدرسية كما يوفر معارف تطبقبية الزمة للمهنة وكذلك تربية
عملية .أما من حيث املناهج تعترب املدرسة املهنية للرتبية االجتماعية جزءا من املدرسة الشاملة (من حيث

تنظيمها وحمتوى اىلدراسة هبا ) وميكن القبول يف املدرسة الشاملة من خالل احلصول على شهادة املدرسة املهنية
االجتماعية أو الثانوية:.

ابلنسبة ملاليزاي  :إن معلمة الرايض املاليزية عند خترجها من مؤسسات اإلعداد تكون قد درست مقررات دراسية
خمتلفة فكل مقرر يناسب مرحلة عمرية معينه  .وتتكون املناهج الدراسية يف هذه الكليات من ثالثة أجزاء هي :

-1مقررات دراسية أساسية (علم النفس الرتبوي وطرق التدريس والتعليم يف ماليزاي واللغتني املاالوية واإلجنليزية ,
وتكنولوجيا التعليم والرتبيتني اإلسالمية واألخالقية .واحلضارة اإلسالمية و تطور اتريخ ماليزاي وشئون اخلدمة

العامة للتعليم .

 -2مقررات متخصصة (تتعلق ابلطفل والطفولة )

-3اإلغناء الذايت (دراسة االقتصاد املنزيل ,الفنون  ,واملوسيقى )

ويف ختام عرض املقارنة السابقة بني مصر وأملانيا وماليزاي نلخص نتائج املقارنة يف اجلدول اآليت

جدول نتائج املقارنة
جوانب املقارنة

مصر

ماليزاي

أملانيا

عدد السنوات الدراسية

أربع سنوات

سنتني ونصف

ثالث سنوات دراسية

نظم اإلعداد

ثالثة نظم (الكليات نظام واحد على املستوى ثالثة نظم وفقا (لنوع

(سنتان نظري +سنه

عملي)
اجلامعية-كليات الرتبية اجلامعي

املدرسة

األطفال)

واحدة )

النوعية -كليات رايض
املقررات الدراسية
نظام تقدمي املقرر

الدراسية

ملرحلة

اتفاق يف املقررات التدريسية اليت تركز على االهتمام ابلطفل والطفولة وألعاهبم
فصلني دراسني يف العام نظام

الكامل

الواحد

العام

املرحلة اليت تنتهي منها اتفاق أبن تنتهي الطالبة من املرحلة الثانوية
الطالبة

–

–للمرحلة

لإللتحاق

مبؤسسات اإلعداد
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الدراسي نظام العام الدراسي
الكامل

هدف

اإلعداد

مؤسسات هناك اتفاق يف أهداف مؤسسات اإلعداد إال أن الطريقة واألسلوب بينهن
إختالف

(الدقمريي 2007,م  ,صص) 153-150

ويف اخلتام نرجو العلي القدير اإلفادة من اخلربات املتقدمة لدول املقارنة يف تطوير نظم إعداد معلمات رايض
األطفال ومؤسسات الرايض يف اململكة العربية السعودية حىت ميكنها القيام ابلدور املأمول يف تربية طفل سعودي

يؤمن ابهلل وابملثل العليا لألمة اإلسالمية واعتزازه ابلقيم الروحية والتقاليد اإلجتماعية.

مشكالت معلمة رايض األطفال

يتضح لنا مما سبق أن إعدادمعلمة الروضه من أهم العوامل اليت تساعد الروضة على حتقيق أهدافها  ،ومن هنا

كان حرص املسؤولني على وضع معايري الختيار معلمة الروضة والتأكيد على حسن إعدادها والعمل على منوها
العلمي والرتبوي أثناء اخلدمة وبذل كل جهد ممكن ملساعدهتا على التغلب على املشكالت والصعوابت اليت

تواجهها واليت حتول دون حتقيق األهداف املرجوة فاملشكلة هي عقبة أمام حتقيق األهداف وفجوة بني الوضع

الراهن والوضع املأمول فمن الضروري جداً التعرف على املعوقات حبجمها احلقيقي ودراسة مسبباهتا وأبعادها

لكي نصل إىل احللول السليمة ونفكر يف األسباب اليت سببت املشكلة والصعوابت  ( 0عاطف2007,م  ،ص

) 15

املشكالت اليت تواجه معلمة رايض األطفال:

يوجد العديد من املشكالت اليت تواجه معلمة الروضة وتعيقها عن منوها املهين نذكرمنها على سبيل املثال:
مشكالت تتعلق هبا شخصياً :

-1شعورها بتدين مكانتها االجتماعية و نظرهتا بذلك متأثرة بنظرة اجملتمع لتلك املهنة .

 -2عدم تناسب ما تتقاضاه من راتب مع ما تبذله من جمهود و ضعف احلوافز و املكافآت .
مشكالت تعيق أدائها املهين :

-1كثرة عدد األطفال ابلصفوف .

-2عدم القدرة على السيطرة عليهم بسبب عدم أتهيلها بشكل مالئم .

 -3املسؤولية الكبرية امللقاة على عاتقها حيث أهنا تعمل مبفردها من 8صباحا إىل 2ظهرا
-4عدم التفاهم بينها وبني اجلهاز اإلداري بسبب عدم التخصص.

 -5عدم تفهم أولياء األمور لتعليمات الوزارة من ضرورة عدم إجبار األطفال على الكتابة وحل الواجبات املنزلية

ومطالبة أولياء األمور للمعلمة بتكليف أبنائهم واجبات منزلية.

 -6مطالبة التوجيه الفين للمعلمة ابلرتكيز على تزيني الفصول ابللوحات على حساب االهتمام مبسار العملية

التعليمية .

-7شعورها بتدين مكانتها االجتماعية و نظرهتا بذلك متأثرة بنظرة اجملتمع لتلك املهنة .

(خلف2005 ،م ،ص)157
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الدراسات السابقة  :هناك العديد من الدراسات اليت تناولت أبرز املشكالت اليت تواجه املعلمة نذكر منها على

سبيل املثال-1 :دراسة ايسني يف دراسة أجرهتا إىل أن معلمة رايض األطفال حباجة ماسة إىل رفع مستوى األداء

لديها  ،ألن حتقيق األهداف املرغوب فيها يف هذه املرحلة مرهون بنوعية املعلمة وألن املنهج مهما كان جيداً
فسوف يصبح عدمي اجلدوى عند عدم توفر املعلمة القادرة على تنفيذه ابلشكل السليم فقد الحظت الباحثة
أثناء إجراء الدراسة وتطبيقها إفتقار بعض معلمات رايض األطفال إىل بعض املهارات املهمة وضعفاً يف جوانب
األداء التدريسي املهمة ويرجع ذلك إىل عدم توفري املعلمات املعدة واملؤهلة تربوايً لرتبية الطفل وعدم مراعاة
الدقة عند إختيار املعلمات للمهنة حيث أن هناك تعدد وإختالف يف مستوايت املعلمات من حيث املؤهالت

واخلربات التدريسية وعدد الدورات التدريبية كل ذلك يفرض تدريباً مستمراً أثناء اخلدمة ويستوجب تقومياً مستمراً
إلدخال التحسينات على الواقع التعليمي وقدأوصت الدراسة مبا يلي :

أ-ضرورة عقد دورات تدريبية مكثفة ملعلمات رايض األطفال يف جمايل طرق التدريس وأساليب معاملة األطفال

وتوجيه سلوكهم 0

ب-ضرورة تكثيف عملية اإلشراف على معلمات رايض األطفال وتزويدهن بكل جديد يف جمال التخصص
وذلك إبستخدام أسلوب تبادل الزايرات وحضور احلصص النموذجية إبستمرار 0

ج-إعادة النظر يف برامج إعداد معلمات رايض األطفال وحتسينها 0

وقد اقرتحت الباحثة إعداد دراسة عن العالقة بني مواقف احلياة الضاغطة اليت تتعرض هلا معلمات رايض األطفال

واألداء التدريسي املتميز 0

-2دراسة العواد  ,كانت بعنوان( احلاجات التدريبية ملعلمات رايض األطفال ) وقدأكدت يف دراستها إىل
اإلختالف يف الصعوابت اليت تواجهها معلمات رايض األطفال تبعاً إلختالف عدة عوامل تؤثر فيها :

-1اخلربة يف التدريس

-2إلعداد األكادميي واملؤهل الرتبوي والسن واجلنسية ونوع الروضة ( أهلية  ،حكومية )

 -3دراسة العتييب كانت بعنوان( أهداف التعليم املبكر ابململكة )أكد فيها على أن املعلمة السعودية هي األكثر
معايشة لواقع رايض ابململكة حيث إهنا هي األم واألخت و اإلبنة قبل أن تكون املعلمة ولديها تطلعات وآمال

كبرية لتحسني وتطوير رايض األطفال وتفعيل براجمها ابململكة وقد أشار العتييب إىل إن هناك عدة عوامل تؤثر يف

أداء املعلمة منها :

اإلجتاه حنو العمل  ،الدورات التدريبية عددها وموعدها ونوعية التدريب لكل معلمة وعدد األطفال ابلصف لكل

معلمة  ،السن  ،واخلربة  ،واملؤهل العلمي واحلالة اإلجتماعية 0

ومن أهم النتائج اليت توصلت إليها هذه الدراسة ما يلي :

-1قلة الدورات التدريبية ملنسوابت رايض األطفال

-2قبول معلمات ومرشدات غري مؤهالت أتهيالً تربوايً 0

-3صعوبة أتدية املعلمة لعملها نظراً لعدم توفر مساعده هلا
-4نظرةاجملتمع ملعلمات رايض األطفال 0

29

املراجع

 .1بدران  ،شبل(  ٢٠٠٣م) نظم رايض األطفال يف الدول العربية واألجنبية حتليل مقارن  ،الدار املصرية
اللبنانية ,القاهرة

-2اخلالدي ،مرمي )  )2008معلمة رايض األطفال بني الواقع والطموح  /مكتبة الطالب اجلامعي ،مكة املكرمة.
-3خلف ،أمل (2005م) مدخل إىل رايض األطفال  ،عامل الكتب ط1

-4الدقمريي ,سعيد ()2007إعداد معلمات رايض األطفال يف الوطن العريب  ,العلم واإلميان  ,مصر-
-5الشليب  ,مؤمنةمصطفى ( )2010دليل معلمة رايض األطفال.دار احملمدي  ,ط1

-6فهمي  ،عاطف (  ٢٠٠٤م) معلمة الروضة  ،دار املسرية للنشر والتوزيع ,عمان

-7العواد مىن حممد ( حتديد احلاجات التدريبية ملعلمات رايض األطفال يف جمال املنهج املدرسي ) الرايض 0
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-10الناشف  ،هدى (  2005م) رايض األطفال  ،دار الفكر العريب ,القاهرة .ط10 4
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