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 هص امل

ة بمدى قدرتيا عمى تطوير وتنمية مواردىا البشرية والمادية، إن يقاس نجاح إدارة الروض
دارتيا. شيدت السنوات األخيرة اىتماما  التقدم الذي يحرزه األطفال ما ىو إال معيار لنجاح الروضة وا 
متزايدا عمى المستوى العربي والعالمي بالطفولة وما ازدىار األمم وتقدميا إال بالعناية التي تقدميا األمة 

تنشئة أطفاليا تنشئة صحيحة من خالل اإلدارة الناجحة، فيي الوسيمة الميمة لتحقيق األىداف ل
 المنشودة.

وفي ضوء ذلك استيدف البحث الحالي تسميط الضوء عمى مفيوم التنمية المينية لمديرات 
ل ومياميا رياض األطفال، وأىم مداخل ىذه التنمية. كما تناول البحث واقع أدوار مديرات رياض األطفا

وخصائصيا، فضال عن التعرف عمى المعوقات التي تحول دون التنمية المينية لمديرات رياض 
األطفال. توصل البحث إلى أىم المتطمبات التنفيذية الالزمة لتحقيق التنمية المينية لمديرات رياض 

 األطفال بمصر. 
 أىم التوصيات والمقترحات:

 يرات رياض األطفال بكميات التربية.استحداث تخصص دبموم ميني لتأىيل مد
 التنمية المينية. –: مديرات رياض األطفال انكهًبث املفتبحٍت

 
 

The success of kindergarten management is measured by its capacity 

to develop human and material resources. Children's progress is only a 

criterion for successful kindergarten management. In recent years, at the 

Arab and international levels, there has been a growing interest in children. 

The prosperity and progress of nations is achieved through the care given 

by the nation to bring up its children properly through successful 

management, which is an important means of achieving desired goal. 

In the light of that, the current research aimed to highlight the 

concept of professional development for kindergarten managers and the 

most important entry points for such development. The research also 

examined the reality of the roles, tasks and characteristics of kindergarten 

managers, as well as the identification of obstacles to the professional 

development of kindergarten managers. The research reached the most 

important operational requirements necessary to achieve the professional 

development of kindergarten managers in Egypt. 

Main recommendations and proposals:  

 Introduction of a professional diploma specialization to qualify 

kindergarten managers at the Faculties of Education. 

Keywords: kindergarten managers - professional development. 
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 :يقديت
التى تحظى باىتمامات اإلنسان فى حياة الشعوب واألمم ، حيث إن  إن القيادة من الموضوعات        

العصور ، وبخاصة إدارة الناس وقيادتيم من المتغيرات اليامة مما جعميا بالغة األىمية عبر األزمنة و 
فى ظل التقدم العممى اليائل واالنفجار المعرفى والتطور فى مختمف مجاالت الحياة ، ومع تصاعد 
وتسارع التطور تزايد االىتمام بتركيبة الموارد البشرية وتطمعاتيا وتطمب ذلك نوعًا خاصًا من القيادات 

األفضل والتنمية الذاتية وتحقيق المقدرة التى تستطيع أن ترتقى بمستوى التابعين ، ومن أجل اإلنجاز 
 عمى التنافس البناء.

ولقد دفع ىذا التطور فى شتى نواحى الحياة إلى االىتمام بتطوير مفاىيم العمل ووسائمو         
وأساليبو ليتماشى مع تمك التطورات التى يشيدىا العالم من أجل تحقيق التناغم واالنسجام واالستفادة 

وم الحديثة فى بناء اتساق ونظم المستقبل ، ويؤكد ىذا عمى الحاجة إلى مقومات من معطيات العم
جديدة و قدرات تنافسية فى بناء اإلنسان الذى سيقود نظم المستقبل والحرص عمى زيادة فعاليتو 

 ( .7: 7002وكفاءتو، سعيًا إلى بناء قائد عصري فاعل )العجمى وحسان ، 
نوعيات جديدة من القادة عالية الكفاءة ورفيعة المستوى االكاديمى كما يتطمب ذلك التطور          

والميني والثقافي واألخالقي، قادرة عمى تعمم ميارات التفكير اإلبداعي وميارات البحث واالستكشاف 
الذاتي، ولدييا الفيم والوعي لمطبيعة المتغيرة لممجتمع األكبر الموجودة  بو المؤسسة، وىذا يتطمب أن 

لقادة ممارسين ودارسين يتفيمون بشكل  موضوعي طبيعة قدراتيم القيادية  ومعرفتيم باإلدارة ،  يكون ا
(، والقائد العصري اليوم ىو القائد القدوة فيو معني 7002فكل قائد  يحتاج  المستقبل ) حسين ، 

بروح الفريق  بتحقيق الرفاىية لمعاممين معو يرفع من روحيم المعنوية ويعزز إنتاجيتيم يتعامل معيم
وأنيم شركاء في المؤسسة يسعون معًا لتحقيق األىداف )منيرة محمد فارس العريضى ، 

7022 :747.) 
ولتحقيق األىداف التربوية بشكل فعال، تأتي عممية توافر إدارة تربوية تيتم بالعناصر البشرية          

إذ تعد اإلدارة التربوية ميدانًا ميماً  والمادية وتعمل عمى تحقيق أىداف العمل والعاممين في آن واحد،
لمدراسات العممية الحديثة فى عصر التقدم العممى والمعرفي والتكنولوجي.)عبد العظيم سالمة حسين ، 

7002 :72) 
ومن ىنا فقد تطورت النظرة إلى اإلدارة التربوية بشكل كبير نتيجة إضفاء الصبغة العممية            

داري عمى أنو صاحب مينة، فضاًل عن استخدام  النظريات والنماذج في دراسة عمييا، والنظر إلى اإل
اإلدارة بوصفيا ظاىرة سموك وأداء وتفاعل اجتماعي وعالقات إنسانية، األمر الذي يمكن القائمين 
عمييا من أداء ميماتيم عمى الوجو األمثل، وبالشكل الذي يضمن تحقيق أىداف المؤسسات التربوية. 

 (22: 7022عود، )راتب الس
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ولذا فالقيادة التربوية ىي جوىر العممية اإلدارية، وتنبع أىميتيا من أىمية الدور الذي تؤديو في    
المنظمات اإلدارية وما لو من تأثير في جوانب العممية اإلدارية، إذ تشير القيادة إلى وجود عالقة 

التي تتولى مسئولية تحقيق أىداف العممية  مباشرة بين القائد والمرؤوسين، وىي ذلك النوع من القيادة
التربوية من خالل قيام العاممين في المؤسسات التربوية بالواجبات المنوطة بيم، إذ ال يمكن أن يؤدي 

 (.22: 7022القائد التربوي دوره بفاعمية دون وجود الجماعة وتضافر جيودىا . )راتب السعود ، 
رئيسيًا من حيث مسؤوليتو عن أداءات اآلخرين العاممين معو ،  إن القائد التربوي يحتل دوراً        

بالرغم مما قد يتعرض لو في سبيل ذلك من ضغوطات من جيات شتى، فيناك طمب مستمر عمى 
تحقيق أداء يتسم بالكفاية والفاعمية، وتعظيم دور المعممين والطمبة في العممية التربوية، والتوفير في 

بشرية قادرة عمى شق طريقيا في سوق األعمال المتغير المميء بالتحديات النفقات، وتحقيق مخرجات 
 (.7002:2)ىانى الطويل ، 

و يرتبط نجاح العمل التربوى بوجود قيادة حكيمة ، تشرف عمى تخطيط العمل  وتنسيق جيود        
ن  العاممون معو العاممين فيو ، وتوجيييا  نحو األىداف المرسومة، وتتعاظم  ىذه المسئولية  كمما كا

عمى قدر عال من الثقافة  و المعرفة تتطمب أن يكون القائد في مستوى  الدور  الذي  يقوم بو ، وأن 
يتصف بصفات شخصية مميزة، حتى يكتسب ثقتيم  ويتمكن من التعامل  الفاعل معيم )عبد المنعم 

 (.7002:7سعد 
تراعيا، والتفكير فييا، وتشكيميا بما يمكنيا والقيادة عممية يمكن صناعتيا كما يمكن إعادة اخ      

من إدارة مؤسسات المستقبل بكفاية وفاعمية. ومن أجل تطوير القيادة التربوية وتحديثيا إلحداث نقمة 
نوعية ممموسة في أدائيا ينبغي الحرص عمى تطويرىا من خالل تنظيم برامج نوعية لمتدريب انطالقًا 

 (.2: 7004المستدامة لمعاممين )منى مؤتمن ، من مبدأ تحقيق التنمية المينية 
كما أن القيادة ىي إحدى متغيرات التميز، وركن ىام من أركانو. لذا فإن المسؤول التربوي يجب        

أن يكون قائدًا تربويًا يقظًا وشجاعًا تحركو دوافعو الداخمية ليحافظ عمى تميزه من خالل نظرتو الثاقبة 
ثراء أدائو وتحسين مختمف مكونات النظام الذي يرأسو، لممستقبل ، مما يمكنو م ن العمل المستمر وا 

األمر الذي يتطمب اإلعداد والتدريب لمثل ىؤالء القادة حتى يتمكنوا من القيام بأعماليم. لذا فإن القادة 
يعًا مطالبون بأن يكونوا أكثر حساسية لمتطمبات تحدي التميز والتمايز والنوعية وأكثر اىتمامًا وتشج

لالبتكار واإلبداع وأكثر تكيفية ومرونة في ممارستيم لتحقيق التميز في تجسيد أىداف نظميم ومراعاة 
طالق الطاقات الكامنة لمعاممين معيم وتشجيعيم عمى الجرأة في  المتطمبات المستجدة لبيئاتيم وا 

 (. 2: 7002المبادأة وفي اإلصالح عن مياراتيم وممكناتيم اإلبداعية )ىاني الطويل ، 
وتعد مرحمة الطفولة مرحمة أساسية وميمة في حياة اإلنسان، حيث تعد المبنة األولى التي       

تساعد في تشكيل شخصية اإلنسان وتنميتيا من جميع الجوانب ، لذلك من الضروري أن نولي أىمية 
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ئولية إعداد خاصة ليذه المرحمة من حياة اإلنسان، وقد فوضت الدولة مؤسسات رياض األطفال مس
 وتنمية شخصية الطفل وذلك إلعداد شباب المستقبل اإلعداد المناسب مع متغيرات وتحديات العصر.

ولذا فإن ميمة إدارة رياض األطفال تتطمب إدارة واعية تنظم حركتيا، وتقود العمل فييا في ظل         
مر الذي يفرض عمى فمسفة ىذه المرحمة مستيدفة تحقيق ما وضع ليا من أغراض وأىداف، األ

القائمين بيذه المؤسسات أن يكونوا عمى دراية كاممة بفمسفة وأىداف رياض األطفال واألسانيد 
دار  ة شئونيا )السيد عبد القادر القانونية والتشريعية التي تستند عمييا في تنظيم وا 

 .(772: 7002،شريف
         -يشكهت انبحث:

س بمدى قدرتيا عمى تطوير وتنمية مواردىا البشرية والمادية ، إن نجاح إدارة الروضة  يقا         
دارتيا، وقد شيدت السنوات األخيرة  والتقدم الذى يحرزه األطفال ما ىو إال معيار لنجاح الروضة وا 
إىتمامًا متزايدًا عمى المستوى العربي والعالمي بالطفولة، وما ازدىار األمم وتقدميا  إال بالعناية التى 

األمة لتنشئة أطفاليا تنشئة صحيحة من خالل اإلدارة الناجحة فيي الوسيمة الميمة لتحقيق تقدميا 
 (22:  7022)أمل حمودي عبيد الجميمي ،األىداف المنشودة 

ومن منطمق أن التنمية المينية لمديرات رياض األطفال أصبحت ضرورة ميمة  في ظل عالم           
سع دور القائد التربوي وأضيفت لو أعباء ومسؤوليات فرضتيا عميو يتسم بالتغيرات المتالحقة، إذ ات

طبيعة العصر وتحدياتو، وأصبحت التنمية المينية الوسيمة األساسية إلكسابو العديد من الميارات 
 (222: 7024والكفايات التي تمكنو من مواكبة متغيرات العصر . )جميمة كالوكي ، 

ب عمى الصعوبات والمعوقات والعادات غير اإليجابية وعمى التحسين كما أنيا  تعمل عمى التغم         
المستمر لألداء الحالي والتطوير المستقبمي لكفاءتيم ومياراتيم ومعارفيم بما فى المستقبل من تحديات 

(، وأدى ىذا إلى تغيير المدرسة لفمسفتيا وأدوارىا وأىدافيا 2: 7022وتغيرات )ريم القحطانى ، 
ير في أدوار مدير المدرسة، فمن ميسر لمعمل إلى مطور وقائد لتغيير، ومن رئيس يصدر وبالتالي تغي

األوامر إلى داعم وموجو ، ومن إداري إلى قائد صاحب رؤية يؤثر ويميم ويحفز ، ويغرس الثقة في 
نفوس العاممين ويشركيم في القيادة ،ويزيد من دافعيتيم ويشجعيم عمى اإلبداع، ويمنح كل عضو 

امًا فرديًا خاصًا ، ويرتقى باىتماماتيم واحتياجاتيم ليصنع منيم قادة آخرين. وتشير الخطة اىتم
االستراتيجية القومية إلصالح التعميم إلى الحاجة لمعنصر البشري القادر عمى القيادة الجيدة عمى 

ديات التي تواجو المستوى التنفيذي أو عمى مستوى القيادات التعميمية واإلدارية، ويعتبر ىذا أىم التح
 (.42:  7024وزارة التعميم  )وزارة التربية والتعميم ، 

م إلى تدني جودة التعميم قبل الجامعي، وغياب 7024وقد أشارت وزارة التربية والتعميم           
التحسين الكيفي والنظرة المستقبمية في مجال العموم والرياضيات والمغات واألنشطة المدرسية، وضعف 

لتقويم واالمتحانات، وأيضًا غياب التوظيف األمثل لتكنولوجيا التعميم، وانفصال مخرجات التعميم نظم ا
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عن حاجات المجتمع. وضعف االىتمام بذوي االحتياجات الخاصة. وغياب المحاسبية والشفافية، 
مي وضعف تطبيق سياسات الالمركزية ، الإضافة إلى ضعف نظم االتصال والمعمومات والسمم التعمي

 (.22: 7024ومدى كفاءتو )وزارة التربية والتعميم ، 
وانطالقًا من واقع التنمية اإلدارية عمى وجو العموم أشارت بعض الدراسات إلى أنيا ليست          

عمى المستوى المأمول. وعمى الرغم من المسئولية الممقاة عمى عاتق مدير المدرسة فيو المسئول 
عمل، كما أنو المسؤول عن جميع ما يتعمق بالنواحي اإلدارية والفنية وعن األول عن تنفيذ متطمبات ال

النواحي المالية الخاصة بموارد المدرسة وعن اإلشراف اإلداري والفني وتطوير األعمال الفنية واإلدارية 
نعدام ثقة  في المدرسة إال أن ضعف أداء مدير المدرسة في القيام بأدواره وميامو الموكمة إليو، وا 
المجتمع بمدير المدرسة وىيئة التدريس في إمكانية قياميمبأي تجديد تربوي أو التخطيط لو بشكل 
سميم ومتكامل ، وتنفيذه داخل المدرسة، مع نقص اإلمكانات المادية والبشرية لدى العاممين داخل 

الميارات المدرسة وعجزىم في بعض التخصصات، وحاجة أفراد اإلدارة المدرسية إلى اكتساب األسس و 
( ، ) محمد حنفي، عبد الناصر رشاد ، 4: 7022العممية الالزمة لصنع القرارات )وفقي أبو عمي ، 

 (.222:  7002( ، )سميحة مخموف ، 22:  7002
وقد أثبتت الدراسات والخطط الحديثة أن ىناك بعض السمبيات وأوجو القصور التي تواجو نظام          

عنصر البشري الجيد سواء عمى مستوى العمميات أو عمى مستوى القيادات التنمية المينية لتوفير ال
 (:242-242:  7020التربوية واإلدارية ومن ىذه السمبيات  ) وزارة التربية والتعميم ، 

عدم وجود قدر كاٍف من ثقافة مينية إيجابية تعتمد عمى اإللتزام بالنظام الرسمي واإلنجاز  -2
اممين، وتوفير قدر كبير من الشفافية وكفاءة االتصال في جميع والمعاممة العادلة لجميع الع

 االتجاىات.
الغموض واالرتباك في فيم وتطبيق الالمركزية، وما أسفر عنو من عدم توافر ىياكل تنظيمية  -7

معتمدة تحدد السمطات واالختصاصات والمسؤوليات لكل وظيفة عمى كل مستوى من 
 مديريات واإلدارات التعميمية والمدارس.المستويات التنظيمية في الوزارة وال

عدم كفاية الموارد البشرية والمالية والفنية المتاحة في اإلدارات التعميمية والتي تعينيا عمى  -2
 دعم العممية التعميمية عمى عمى مستوى المدارس.

نقص القيادات التربوية واإلدارية المؤىمة عمى مستوى المدرسة نتيجة لعدم وجود نظام جيد  -4
إلدارة الموارد البشرية مما أدى إلى عجز شديد في القيادات المؤىمة والقادرة عمى إدارة العممية 

 التعميمية بالكفاءة المنشودة.
كما أوضحت العديد من الدراسات ومنيا دراسة رضا سمير حسني سعد ) رضا سمير حسني        
ض األطفال منيا : افتقار غالبية ( أن ىناك معوقات تواجو إدارة مؤسسات ريا22:  7022سعد ، 

رياض األطفال إلى جياز إداري متخصص ومستقل عن المدرسة اإلبتدائية حيث يشرف مدير المدرسة 



 مروة ماهر قوطةد.                                          نمية المهنية لمديرات رياض األطفال بمصرمتطلبات تفعيل الت 

 ت بىرسعٍدجبيع –جمهت كهٍت انرتبٍت                         44(                                       2021– ٌىنٍى) –(  35انعدد )

اإلبتدائية عمييا ، كثرة الموائح والقرارات الوزارية المنظمة لمعمل برياض األطفال مما يعوق العمل 
 اإلداري بيا.

،  أميرة عبد الرقيب محمد عقيلاألخرى ومنيا دراسة عقيل )و أكدت العديد من الدراسات        
( عمى أىمية تطوير إدارة رياض األطفال 7027( ، عبد الرسول )أمل فتحي عبد الرسول ،7027

 لتحقيق األىداف المنشودة.
 لذا أصبحت التنمية المينية المستمرة  لمقيادات التربوية ومنيا مديرات رياض األطفال من أكثر        

امجاالت التي شيدت زيادة في اإلىتمام في السنوات األخيرة، مما يؤكد حاجة القيادات إلى تطوير ، 
 تحسين الميارات القيادية واإلدارية ليتمكنوا من مواكبة التغيرات السريعة والمتالحقة .

سات ولقد أصبح التغيير سمة من سمات العصر ، ومن ىذا المنطمق البد من اإلىتمام بإدارة مؤس
رياض األطفال عمى نحو يساىم في تحقيق األىداف المنشودة والمساىمة الفعالة في بناء المجتمع ، 

 لذلك البد من العمل عمى تطوير اإلدارة وتنميتيا.
في ضوء ما سبق فقد تبين لمباحثة وجود معوقات تحول دون التنمية المينية لمديرات رياض          

مستوى جودة مؤسسات رياض األطفال، ومن ىنا تظير مشكمة البحث في األطفال مما يؤثر سمبا عمى 
 التساؤل الرئيس التالي:

 كيف يمكن تفعيل التنمية المينية لمديرات رياض األطفال بمصر؟
 -ويتفرع من ذلك التساؤل الرئيس التساؤالت الفرعية التالية:

 مصر؟ما اإلطار المفاىيمي لمتنمية المينية لمديرات رياض األطفال ب -
 ما واقع أدوار مديرة رياض األطفال ومياميا وخصائصيا؟ -
 ما المعوقات التي تحول دون التنمية المينية لمديرات رياض األطفال؟ -
 ما أىم المتطمبات التنفيذية الالزمة لتحقيق التنمية المينية لمديرات رياض األطفال بمصر؟ -

  -أهداف انبحث :
 -يتمثل ىدف البحث في :

 طمبات التنمية المينية الالزمة لمديرات رياض األطفال .الوقوف عمى مت
 أهًٍت انبحث 

 يستمد البحث أىميتو من أىمية التنمية المينية لمقيادات التربوية ، حيث تسيم في :    
 .تحديد االحتياجات المينية لمديرات رياض األطفال 
 ت رياض األطفال.تحديد أىم الصعوبات التي تواجو تمبية االحتياجات المينية لمديرا 

 ينهج انبحث:
يستخدم البحث  الحالي منيج البحث الوصفي التحميمي حيث إنو أكثر مالءمة لطبيعة           

الدراسة واىدافيا فيو منيج يقوم عمى جمع أوصاف دقيقة مفصمة عن الظاىرات الموجودة بقصد 
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ع والعمميات االجتماعية والتربوية استخدام المعمومات والبيانات لوضع خطط أكثر ذكاء لتحسين األوضا
 (.2222)ديوليب فان دالين ، 
 يصطهحبث انبحث:
 مديرة رياض األطفال :

عرفت عمى أنيا القائد  التربوى ، وىي القائمة عمى تنفيذ السياسة التعميمية والمخطط لجميع           
( ، وىي 722: 7022فات، الشئون التربوية في الروضة ) سمية محمد الشريفات ، عبير محمد الشري

المسئولة عن كل جوانب العممية التربوية والصحية في الروضة، ومن األىمية بمكان أن تكون 
 (.202: :7022متخصصة تربويًا في مجال رياض األطفال )ممدوح عبد الرحيم الجعفري، 

 التنمية المينية:
اتي أو موجو، ويرمي إلى رفع مستوى عرفت التنمية المينية بأنيا : " عبارة عن كل جيد مخطط ذ     

القيادات اإلدارية بمديريات التعميم في الجوانب المينية والشخصية بيدف الوصول إلى الكفاءة 
والفاعمية في أداء المينة القيادية والشعور باألمن والرضا عن النفس" ) مسمم المسيمي ، 

7004 :22.) 
 ة لمديرات رياض األطفال : من ىذا المنطمق نجد أن مفيوم التنمية الميني

"عبارة عن كل جيد مخطط أو موجو ، يرمي إلى رفع مستوى مديرات رياض األطفال بمؤسسات رياض 
األطفال في مختمف الجوانب المينية والشخصية بيدف رفع كفاءة وقدرات المديرات لتحقيق أىداف 

 المؤسسة بفعالية".
 خطىاث انبحث:

 لي:سوف يسير البحث عمى النحو التا
 أوالً: اندراسبث انسببقت.
 ويشمل -: ثبنًٍب: اإلطبر اننظزي

المحور األول: إطار نظرى مفاىيمي حول التنمية المينية لمديرات رياض األطفال بمصر )وذلك  
 لإلجابة عمى السؤال األول من أسئمة مشكمة البحث(

صر ) وذلك لإلجابة المحور الثانى: واقع أدوار مديرات رياض األطفال ومياميا وخصائصو بم
 عمى السؤال الثاني من أسئمة مشكمة البحث(

 ثالثًا: اإلطار الميداني ) وذلك لإلجابة عمى السؤال الثالث من أسئمة مشكمة البحث(
رابعًا : تصور مقترح لممتطمبات التنفيذية الالزمة لتحقيق التنمية المينية لمديرات رياض األطفال 

 لرابع من أسئمة مشكمة البحث() وذلك لإلجابة عمى السؤال ا
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 أواًل :الدرسات السابقة
 م(:7002ىـ / 2474دراسة عبد العزيز العريني )  (2

ىدفت الدراسة إلى تحديد الكفايات األساسية لمديري مدارس التعميم العام في المممكة العربية         
ي المممكة العربية السعودية العام ف السعودية، وكذلك التعرف عمى مدى ممارسة مديري مدارس التعميم

لكفايتيم األساسية. وقد استخدم الباحث المنيج الوصفي التحميمي معتمدًا عمى مقياس الكفايات الذي 
( مديرًا في خمس مناطق 220أعده كأداة لجمع المعمومات طبقو عمى عينة الدراسة المكونة من )

كة العربية السعودية، وكان من أىم النتائج  التي تعميمية من اإلدارات العامة لمتربية والتعميم في الممم
توصمت إلييا الدراسة: أن مديري مدارس التعميم العام بالمممكة العربية السعودية يمارسون كفاياتيم 
األساسية بوجو عام بدرجة عالية حيث بمغ المتوسط الحسابي العام لدرجة ممارسة الكفايات األساسية 

 ( درجات.2( من أصل )2.20من قبل أفراد الدراسة )
 (:7004دراسة مطر الشمري ) (7

ىدفت الدراسة إلى الوقوف عمى آليات التنمية المينية لمقيادات التربوية بدولة قطر،           
والكشف عن واقع برامج التنمية المينية وتحميميا والوقوف عمى إيجابياتيا وسمبياتيا في ضوء إدارة 

طويرىا ضمن اإلطار الثقافي لمدولة . استخدمت الدراسة   الوصفي الجودة الشاممة، وذلك من أجل ت
في جمع ىوتحميل البيانات، إضافة إلى اإلستعانة بأسموب دلفي باعتباره أسموبًا عمميًا في التنبؤ 
بالتصور المقترح من خالل استطالع آراء الخبراء والمتخصصين في موضوع البحث. توصمت الدراسة 

بية وسمبة في برامج التنمية المينية لمقيادات التربوية المنفذة في الوزارة ، حيث إلى وجود جوانب إيجا
رأت مجموعة البحث أن مستوى التنمية المينية ضعيف، بينما رأت المجموعة األخرى أن مستوى 
التنمية المينية مناسب . وغياب الخطة المتكاممة والمنظمة لبرامج التنمية المينية وضعف تحديد 

 اجات التربوية لمقيادات التربوية قبل طرح البرامج التدريبية.االحتي
 (7004دراسة ىانت شيرميرىور ) (2

ىدفت الدراسة إلى معرفة برنامج التدريب التطويري كمنحى لتطوير األداء في المؤسسات          
لمقيام  التعميمية، وتحديد فاعميتو، وتحديد الميارات واالحتياجات التعميمية الالزمة لمعاممين

بمسؤولياتيم، والوصول إلى تصميم خطة عممية لتطبيق فعاليات البرنامج التدريبي  ومن أىم ما 
توصمت إليو الدراسة: حيازة المجموعة التجريبية التي خضعت إلى البرنامج عمى مستوى أداء مرتفع، 

رات والمعارف التي بحيث تمكن أفرادىا من بناء الخطط التطويرية الالزمة ليم بعد امتالكيم الميا
 ساعدتيم عمى القيام بأعماليم.

 (7002دراسة مارجريت باربر ) (4
ىدفت الدراسة إلى تطوير مديرين ناجحين من خالل تحميل عممية محتوى المواد التدريبية         

لثمانية برامج تدريبية مينية في تدريب مديري المدارس عمى قيادة المدرسة وذلك في خمس واليات 
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ة، وتم استخدام المنيج التحميمي وتضمن تحميل سياسات التدريب، والتكمفة المالية لمبرامج، أمريكي
ومالحظة سموك عينة المديرين الذين خضعوا ىممتدريب من أجل التعرف إلى قوة تأثير البرامج التدريبية 

عمى قيادة المديرين  قوة تأثير لمبرامج التدريبيةفي قيادة المديرين لمدارسيم،  وأظيرت نتائج الدراسة 
 لمدارسيم.

 (:7002دراسة عادل جار اهلل ) (2
ىدفت الدراسة إلى تعرف دور القيادات اإلدارية بوزارة التربية والتعميم في ضرورة تطبيق           

مفاىيم إدارة الجودة الشاممة في وزارة التربية والتعميم بالجميورية اليمنية، بما يسيم في تطوير 
الخدمات التعميمية والتربوية، باعتبار أن القيادات اإلدارية أىم عنصر قادر عمى وتحسين مستوى 

تحقيق النمو والتطوير لمخدمة في الوزارة. وتم استخدام المنيج الوصفي التحميمي المناسب واعتمد 
ات عمى استمارات االستقصاء أداة ليذه الدراسة. توصمت الدراسة إلى  وجود حاجة ماسة لمبرامج والدور 

التدريبية لمقيادات اإلدارية والعاممين بوزارة التربية والتعميم، بأنو ال يوجد وعي من اإلدارة العميا لمفيوم 
الجودة الشاممة كأسموب إداري، كما دعت الدراسة إلى ضرورة بناء الصف الثاني من القيادات اإلدارية 

 لممساعدة في تطبيق نظام إدارة الجودة الشاممة.
 (:7002اهلل الحربي)دراسة عبد  (2

ىدفت الدراسة إلى تطوير نظام التنمية المينية لمديري المدارس الثانوية العامة بمدينة         
الرياض بالمممكة العربية السعودية من خالل تعرف واقع التنمية المينية لمديري المدارس الثانوية 

لى : ضعف اىتمام برامج التنمية المينية ووضع بدائل لتطوير ىذا الواقع ، وقد أشارت نتائج الدراسة إ
بتطبيق مفاىيم إدارة الجودة الشاممة، وضعف االىتمام ببعض األساليب الميمة لتحقيق التنمية 
المينية لممديرين مثل : البعثات الخارجية واستقدام خبراء من الخارج وعرض خبرات الدول المتقدمة 

جراء البحوث، وتدني مستوى التحفيز لدى ال  متدربين.وا 
 (:7002دراسة باميال ساالزار ) (2

ىدفت الدراسة إلى تعرف االحتياجات التدريبية لمديري المدارس في المناطق الريفية في          
الواليات المتحدة األمريكية، وقد تكون مجتمع الدراسة من مديري المدارس في سبع واليات أمريكية 

أوريغون، يوتا ، وواشنطن(، إذ يوجد عدد كبير من ىذه  ىي : )أالسكا ، أيداىو، مونتانا، نيفادا،
المدارس الريفية في ىذه الواليات، وأظيرت نتائج الدراسة أن ىناك احتياجات تدريبية ضرورية لمديري 
المدار تمثمت باآلتي: )بناء فرق عمل، إنشاء منظمة التعمم ، التحفيز، االتصال الفعال، إحداث التغيير 

اإلداري التنظيمي، والنمو المستمر لممديرين(، إذ تم ترتيب تمك المجاالت من األكثر  المنشود، التطوير
 أىمية إلى األقل أىمية وفق نتائج الدراسة.
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 (:7022دراسة براد بيزيل ) (8
ىدفت الدراسة إلى فحص طبيعة التطوير الميني لمديري المدارس الريفية في المناطق           

( من مديري المدارس االبتدائية العامة، 22نيا، وتكونت عينة الدراسة من )الرئيسية في والية فرجي
والمتوسطة والمدارس الثانوية تمت مقابمتيم حول تجاربيم لمتطوير الميني، ولتحقيق أىداف الدراسة 
تم استخدام منيج البحث النوعي، إذ طمب من مديري المدارس وصف الماضي والحاضر حول تجارب 

ية، وتحديد المعوقات التي تحول دون الوصول إلى التطوير الميني، وتقديم وجية نظرىم التنمية المين
فيما يتعمق بأىمية التنمية المينية التي يرتكز عمى قيادة المدرسة، وبينت نتائج الدراسة غياب التطوير 

لتطوير الميني، الميني، وقمة فرص التطوير الميني التي توفرىا المنطقة التعميمية ، وتدني المعرفة با
 فضاًل عن تدني مستوى تكنولوجيا المعمومات لتنمية مدير المدارس.

 (:7022دراسة منصور الحميدي ) (2
استيدفت الدراسة التعرف عمى إسيام برنامج تدريب القيادات التربوية لممرشحين لوكالة             

 –ناحية الميارات ) الفنية  مدارس التعميم العام بمحافظة الطائف في تطوير أدائيم الميني من
التخطيطية( من وجية نظر مشرفي اإلدارة المدرسية ومديري المدارس، والتعرف عمى أبرز  –السموكية 

المعوقات التي تحد من إسيام برنامج تدريب القيادات التربوية لممرشحين لوكالة مدارس التعميم العام 
نظر مشرفي اإلدارة المدرسية ومديري المدارس،  بمحافظة الطائف في تطوير أدائيم الميني من وجية

تم استخدام المنيج الوصفي التحميمي وكذلك تم استخدام المنيج التحميمي المقارن لمعرفة درجة 
الفروق وداللتيا بين آراء مجتمع الدراسة تجاه ذلك اإلسيام. تكون مجتمع الدراسة من تسعة مشرفي 

سة بمحافظة الطائف دون قراىا أو ىجرىا. وتوصمت الدراسة إدارة مدرسية وتسعة وثمانين مدير مدر 
 إلى أن برنامج تدريب القيادات التربوية يسيم بشكل كبير في تطوير أدائيم الميني.

 (:7027دراسة عقيل ) (20
استيدفت الدراسة تطوير إدارة رياض األطفال في اليمن ، وتوضيح أىمية إدارة رياض            

كادر البشري وتدريبو وتوعيتو بأىمية العالقة بين الروضة وأولياء األمور األطفال في اختيار ال
واستخدمت الدراسة المنيج الوصفي وتوصمت الدراسة إلى أىم المشكالت اإلدارية الخاصة بمؤسسات 

 رياض األطفال في ضوء مدخل إدارة الجودة الشاممة.
 (7022دراسة العزب ) (22

ت التي تواجو إدارة مؤسسات رياض األطفال في مصر استيدفت الدراسة التعرف عمى التحديا
واالستفادة من خبرة بعض الدول لمواكبة حركة تطوير إدارة مؤسسات رياض األطفال واستخدمت 

 الدراسة المنيج الوصفي وتوصمت إلى تصور مقترح إلدارة رياض االطفال.
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 -تعميق عام عمى الدراسات السابقة:
عربية واألجنبية يمكن رصد العديد من أوجو التشابو واالختالف من خالل استعراض الدراسات ال

بينيا وبين البحث ، ولرصد ذلك تمقي الباحثة نظرة تحميمية عمى كل نوع من ىذه الدراسات ومقارنة 
 -أوجو التشابو واالختالف وجوانب االستفادة ، وأىم ما يميز ىذا البحث كما يمي:

 -من حيث أوجو التشابو: -
( ، 7004الحالي من حيث الموضوع وىو التنمية المينية مع دراسة مطر الشمري ) تشابو البحث

( ومن حيث التعرف عمى 7022( ، ودراسة منصور الحميدي )7002ودراسة عبد اهلل الحربي )
 (.7004المعوقات مع دراسة مطر الشمري )

 -: من حيث أوجو االختالف -
يل التنمية المينية لمديرات رياض األطفال بمصر تميز البحث الحالي بتناولو لموضوع متطمبات تفع

ووضع تصور مقترح لممتطمبات التنفيذية الالزمة لتحقيق التنمية المينية لمديرات رياض األطفال 
 بمصر.
 -مدى االستفادة من الدراسات والبحوث السابقة: -

ىيمي لمتنمية استفادت الباحثة من الدراسات والبحوث السابقة في تحديد اإلطار النظري والمفا
 المينية وكذلك التعرف عمى واقع أدوار مديرات رياض األطفال ومياميا وخصائصيا بمصر.

وكذلك تحديد المشكمة موضوع الدراسة والتي تمثمت في متطمبات تفعيل التنمية المينية لمديرات 
 رياض األطفال بمصر.
 ثبنًٍب : اإلطبر اننظزي

 أهدافهب( –أهًٍتهب  –دايت ) يبهٍتهب احملىر األول: انتنًٍت املهنٍت املست
 يفهىو انتنًٍت املهنٍت املستدايت:

( التنمية المينية المستدامة بأنيا العممية التي تيدف إلى 422: 7002يعرف عبد السالم )           
 إضافة معرفة مينية جديدة، وتنمية الميارات المينية، وتنمية وتأكيد القيم المينية الداعمة لمسموك.

( التنمية المينية المستدامة إلدارة 222: 7008وتعرف نادية عبد المنعم ، وعزة ىمصطفى )         
المدرسة بأنيا : " ىي عمميات وأنشطة مستمرة يمكن من خالليا إحداث التغيرات والتحسينات المطموبة 

كسابيم كافة الخبرات والمعموم ات التي يحتاجونيا في اتجاىاتيم وسموكياتيم ومياراتيم وقدراتيم وا 
والتي ال يكون ليا انعكاس مباشر عمى أداء اإلدارة فقط، ولكن عمى أداء جميع العاممين في المدرسة ، 

 حيث إن ىذه العمميات يجب أن تكون جزءًا من العمل اليومي ليذه الفئة".
ات تربوية ( بأنيا : " عممية منظمة مدروسة لبناء ميار 7002ويعرفيا قاسم الحربي )           

دارية وشخصية جديدة لدى مدير المدرسة، تمزم أداء فعال لممسؤوليات المدرسية اليومية لتحقيق  وا 
 غرض أسمى وىو تحسين الفعالية والكفاءة في عممو المدرسي" .
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ويطمق عمى التنمية المينية  " المستدامة" ،  وذلك ألنيا عممية مستمرة  في  تحديث           
ية  وتطوير  الكفايات  المينية  خالل  الحياة  العممية  لمفرد ،  وىي مفتاح لمحصول  المعارف المين

عمى الفرص المينية لمفرد اليوم وفي المستقبل . وسميت التنمية المينية المستدامة وذلك ألنيا ) دينا 
 ( :240:  7020زكي ، 

 مستمرة : أن التعمم ال يتوقف بغض النظر عن السن والمكانة.
 ة: ألنيا تركز عمى الكفايات المينية في المين.ميني

 أهداف انتنًٍت املهنٍت املستدايت ملدٌزاث رٌبض األطفبل:
 ىداف التنمية المينية لمديرات الرياض فيما يمي:تتمثل  أ
تقديم العون الضروري لمقياداتالتربوية والمعممين الجدد ، ومن يمارس منيم ألول مرة مسؤولية  -2

 دانًا جديدًا من ميادين العمل التربوي.جديدة أو يدخل مي
زيادة قدرة الفرد عمى التفكير المبدع الخالق بما يمكنو من التكيف مع عممو من ناحية  -7

 ومواجية مشكالتو والتغمب عمييا من ناحية أخرى.
 تنمية المعارف النظرية والمفاىيم الوظيفية الخاصة بالقائد التربوي. -2
الرؤية مع المجتمع المدرسي وقيادة العممية التعميمية نحو  تبني رؤية تعميمية وتقاسم ىذه -4

 األىداف المرجوة.
تييئة المناخ المدرسي المالئم الذى يساعد عمى تنمية الشعور باالنتماء وتحقيق الرؤية  -2

 الدرسية المتميزة، مما يساعد عمى تحقيق الرضا الوظيفي لدى القيادات التربوية.
دريب القيادات التربوية أثناء الخدمة تتمثل في : )منصور الحميدي ، كما أن ىناك أىدافًا عامة لت

7022  :20-22) 
رفع مستوى أدائيم ، وتحسين اتجاىاتيم، وتطوير مياراتيم ومعارفيم، وزيادة قدرتيم عمى  -

 اإلبداع والتجديد.
تيم في زيادة إلماميم بالطرق واألساليب الحديثة في توجيو العممية التعميمية ، وتعزيز خبرا -

 مجاالت التطبيق.
 تبصيرىم بمشكالت النظام التعميمي القائم ووسائل حمو، ودورىم تجاىيا. -
تعميق وعييم بالتغيرات االقتصادية واالجتماعية والثقافية التي يتعرض ليا المجتمع ومحاولة  -

 ترجمتيا إلى أنماط سموكية في مجال الممارسة التوجييية.
 اإلنسانية وفيم فمسفة األمة وأىدافيا التربوية. تنمية اإلحساس لدييم بالنواحى -

فتحي درويش محمد عشيبة ، وتكمن قيمة التنمية المينية لرياض األطفال في كونيا )          
7022 :24-22): 
 تزيد من الرضا الوظيفي والنمو الميني لدى معممات ومديرات الرياض. -
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ضوء ما توفره ليم من فرص التنمية تساعد عمى تحقيق جودة أداء العاممين بالروضة عمى  -
 المينية المستمرة .

 تزيد التفاعل اإليجابي بين العاممين بالروضة وأفراد المجتمع المحيط. -
وىناك أىدافًا خاصة لتدريب القيادات التربوية أثناء الخدمة ، وقد وردت تمك األىداف في دليل الدورات 

:  7022طة والثانوية، وىي  ) منصور الحميدي ، التدريبية لمديري المدارس اإلبتدائية والمتوس
27: ) 

تعريف الدارسين بأىم االتجاىات والنظريات الحديثة في التربية وطرق التدريس العامة ، وأثرىا  -
في عممية تحسين التعميم والتعمم ، وتبصيرىم بالوسائل والمعينات التعميمية وكيفية استخداميا 

 في التدريس.
حقائق والنظريات العامة في اإلدارة المدرسية واألسس التي تبنى عمييا، اطالعيم عمى أىم ال -

وأىم االتجاىات الحديثة منيا، وأثر ذلك عمى النمو الميني لممتدربين، وخمق ظروف مالئمة 
 لمعمل، وتوطيد العالقات اإلنسانية بين األعضاء العاممين في المدرسة.

الحديث وتعريفيم بأساليبيم وأنواعو وأىم إعطاؤىم فكرة عن اإلشراف التربوي بمفيومو  -
االتجاىات الحديثة  فيو وأثر ذلك عمى النمو الميني لممعمم وتقويم كفايتو، وبالتالى تحسين 

 عممية التعميم اليامة في ضوء األسس والنظريات المتبعة في تقويم المناىج.
تيا، وأىم الوظائف اإلدارية إعطاء المتدربين فكرة شاممة عن اإلدارة العامة وطبيعتيا وتطبيقا -

 التي عمى المدير أن يزاوليا في أي مؤسسة.
إعطاؤىم فكرة عامة عن التخطيط التربوي وأىميتو وأىدافو والعوامل التي تؤثر فيو، ودراسة  -

نظام التعميم فيو واألسس التي يبنى عمييا، وكيفية ترجمة ىذا النظام التعميمي إلى أىداف 
 تربوية محددة.

بالمناىج وأنواعيا وأساليبيا ، مع دراسة المناىج والكتب المقررة في المراحل التعميمية  تعريفيم -
المختمفة قبل الجامعية، ومدى مالءمتيا لمسياسة التعميمية العامة، وفي ضوء األسس 

 والنظريات المتبعة في تقويم النتائج.
طيطو لمعمل وتوزيعو وتنسيقو التعرف عمى المبادئ التي عمى القائد التربوي أن يراعييا في تخ -

بين العاممين معو، والتركيز عمى الجوانب العممية في اإلدارة، كإعطاء فكرة عن السجالت 
 والممفات وتقدير الميزانية وبعض األعمال الخاصة بالمستودعات والمكتبة عمى سبيل المثال.

 تزويدىم بفكرة عامة عن التقويم وأسسو وطرائقو. -
النمو المختمفة عند الطالب، وتوضيح الخصائص العامة لكل مرحمة من اطالعيم عمى مراحل  -

 ىذه المراحل، مع التركيز عمى مرحمة المراىقة، وتزويدىم بالمعرفة العامة لسيكولوجية التعمم.
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تعريفيم بأىمية الدراسات المقارنة في الميدان التربوي واطالعيم عمى مزايا وعيوب اإلدارة  -
 التعميمية.
 ًٍت املهنٍت املستدايت نهقبدة انرتبىٌني:أهًٍت انتن

تعتبر التنمية المينية المستدامة لمديري المدارس بمثابة التدريب أثناء الخدمة، وتتجمى          
 (200: 7022أىميتيا في الفوائد التي تنعكس عمييا في النقاط التالية : )نوال بوضياف، 

ير ألولياء األمور ، واإلدارة التعميمية ويطمع تحسين عمميات المحاسبية، واالتصال بتقديم تقر  -2
 عميو كذلك جميع العاممين في المدرسة.

إحداث تغييرات عميقة في األعمال المدرسية وفي العالقات التي تربطو بالمدرسين والعاممين  -7
وأعضاء المجتمع وأولياء األمور، حيث تساعده عمى تكوين إطار عمل قادر عمى إحداث ىذه 

 لذي يعمل عمى تحسين أداء عمل الطالب.التغيرات وا
تساعده عمى تحسين عمميات تعمم التالميذ وذلك من خالل وضع معايير معينة إلنجاز الطالب  -2

واشتراكو مع المعممين لتوضيح الطرائق واألساليب التي يتمكن بيا التالميذ من الوصول إلى 
 ىذه المعايير مما يساعد عمى تطوير خطط التحسين المدرسية.

من خالل ما سبق يتضح أن التنمية المينية المستدامة في أساسيا يمكن أن تكتسب عمى          
المستوى الفردى أو عمى مستوى المنظمة، فكالىما ييدف إلى التحسين والتطوير في أداء العامل 

 وتحقيق أىداف المؤسسة عن النمو المستمر.
 -يداخم انتنًٍت املهنٍت:

مى بناء قيادة تربوية فعالة لن يأتي من خالل أسموب قيادة األمس، فقد يقول إن العمل ع          
قائل إن ىذه القيادات قد تمرست عمى العمل لسنوات غير قميمة ، ومن ثم تكون قدراتيم قاصرة عمى 
مواجية تحديات العصر، وىذه المقولة مرفوضة ألن التنمية والتأىيل المتكامل يكون حصيمة لعدة 

 فييا تكامل القدرات والتخصصات. مداخل يتم
 -وتتمثل أىم ىذه المداخل في:

 مدخل التكنولوجيا اإلنسانية.  -2
 مدخل التفاعل البناء مع أعضاء المؤسسة التربوية. -7
 مدخل التدريب المستمر. -2
 مدخل التقويم. -4
 مدخل التعمم مدى الحياة. -2
 مدخل اإلدارة الذاتية. -2
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 -مدخل التكنولوجيا اإلنسانية: -2
خل التكنولوجيا اإلنسانية أحد المداخل الميمة لبناء وتطوير القيادات المدرسية لتواكب يعتبر مد

العصر، حيث أنو عممية كمية تتصدى لتحميل العالقات والروابط بين تطوير التعميم واإلدارة داخل 
 المدرسة.

سسة حيث تتضمن وتعنى التكنولوجيا اإلنسانية بصفة عامة تغيرًا في أسموب وطريقة إدارة المؤ      
اإلدارة من خالل الشراكة والمشاركة والتعاون اإلنساني بصورة جماعية وليست بصورة فردية يقوم بيا 

 (88: 2222القائد . )عمى محمد عبد الوىاب وآخرون، 
 ويستيدف ىذا المدخل :

لتغيرات قدرة القائد التربوي عمى التفاعل والتعاون مع العاممين في المدرسة ، فإن التحوالت وا -
المتوقع حدوثيا مستقباًل تجعل تعاون وتفاعل العناصر البشرية الموجودة في المدرسة 
ضروريًا، وذلك لتييئة وتوفير بيئة كمدرس ناجحة ، وتوفير ىذه البيئة مشروط بقدرة القيادة 

 المدرسية عمى التعاون والتفاعل مع المعممات في المدرسة.
فيي ليست عماًل يستطيع كل فرد أداءه، وبالكفاءة المطموبة  قدرة القائد التربوي عمى اإلدارة -

نسانية إلدارة العمميات  نما ىي عمم وفن لو أصولو وقواعده، وتحتاج إلى ميارات فنية وا  وا 
تخاذ القرارات المرتبطة بالعمميات  المدرسية بنجاح، كذلك إلشراك كل العاممين معو في صناعة وا 

 اإلدارية.
نجاز ما ىو مطموب منو بما يتناسب القدرة عمى تغيير طر  - يقة وأسموب التفكير وطريقة األداء وا 

سيد اليواري ، مع أسموب العصر لإلحتفاظ بدوره الحيوي في التوجيو والتنسيق والتقويم )
2288 :28.) 

 :مدخل التفاعل البناء مع أعضاء المؤسسة التربوية -7
اإلدارية وزيادة معرفو عن العمل والوظيفة ويقوم ىذا المدخل عمى تنمية الفرد لمياراتو الفنية و 

 .(7002)نبيل سعد خميل، ومسئولياتو من خالل التفاعل مع المرشد والمدرب 
أما عن المرشد: فيو الشخص المسئول ذو الخبرة العالية سواء من داخل المؤسسة التربوية، أو 

مدادىا بالعديد  من الخبرات  في مجال العمل من خارجيا ويقوم بتدعيم جيود القيادات التربوية وا 
 وتشخيص نقاط القوة والضعف والعمل عمى عالجيا.

والمدرب: ىو ذلك الشخص الذى يعمل مع القيادات التربوية ويحاول تغييرىا وتطويرىا من خالل 
 متابعة القيادات التربوية في كل الخطوات ومساعدتيا عمى التعمم.

 مدخل التدريب المستمر: -2
لتدريب المستمر لمقيادات التربوية متمثاًل في البرامج التدريبية التي تنظميا اإلدارة يعتبر ا           

العامة لمتدريب بوزارة التربية والتعميم ، أو البرامج التي تقدم من  قبل الجامعات  مدخاًل  ميمًا  
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في الحقل   وأساسيًا من مدخالت التنمية المينية حيث أنيا تعني بتحسين أداء المعممين والعاممين
) نخبة من التربوي  مما يجعميم قادرين عمى القيام بأدوارىم التعميمية ومتطمبات عمميم بكفاءة وفاعمية

 .(2: 7002الخبراء، 
 ويستيدف ىذا المدخل:

رفع مستوى أداء القيادات التربوية وتحسين اتجاىاتيم وتطوير مياراتيم التعميمية ومعارفيم  -
 2220حسين، حسن واالبتكار وتحفيزىم عمى النمو الميني.) عمي وزيادة قدرتيم عمى اإلبداع

:222) 
 تشجيع تبادل األفكار بين القيادات ومنحيم الفرصة لمتفكير والتأمل. -
 إتاحة الفرصة لممارسة البحث العممي والتجريبي. -
( 22: 7004سالمون،  تنمية قدرة القيادات عمى استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة )جيمي -

تاحة الفرصة لدييم لمتطوير الوظيفي بما يتناسب مع التكنولوجيا، التقويم المستمر  ، وا 
 لفعاليات التكنولوجيا من أجل التعميم، دعم المجتمع المحمي.

إدراك العالقة الرئيسية بين التدريب والتنمية ، وانطالقًا من أىمية تنمية الموارد البشرية في  -
يم ، فإن التنمية المينية أثناء الخدمة تعمل عمى إحداث تكامل بين عمميات اإلعداد مجال التعم

قبل الخدمة وتوافر فرص التزود بالمستجدات التربوية، بما يؤدي إلى تحقيق تعميم أفضل 
 (228: 2228وتحسين نوعيتو )محمد عبد الحميد ، محمد سعد محمد عمى ،

 -مدخل التقويم: -4
دخل عمى قياس األداء الفعمي لمقيادات التربوية ومقارنة النتائج المحققة بالنتائج يقوم ىذا الم        

المطموب تحقيقيا أو من الممكن الوصول إلييا حتى تتكون صورة حية مبتكرة، ومدى النجاح ىفي 
تحقق األىداف المنشودة وتنفيذ الخطط الموضوعة والكشف عن االخطاء لتصويبيا ، وتحديد الميارات 

عمومات والقيم التي تمزم القيادات لتحسين أدائيم لوظائفيم أو ألدائيم وظائف جديدة بشكل فعال، والم
 (.Day c, 1996: 27  وبما ينمي السموك الواجب اتباعو لتطوير  أدائيم )

وىناك فرق بين التقويم والمساءلة حيث تتضمن المساءلة التقويم بينما ال يستمزم التقويم وجود         
ساءلة، ويعرف التقويم عمى أنو : عممية إصدار أحكام والوصول إلى قرارات بالنسبة إلى قيمة خبرة الم

من الخبرات من خالل التعرف عمى نواحي القوة والضعف عمى ضوء األىداف التربوية المقصودة  
 .(421:  4993المقصود،  عبد فتحيبيدف التحسين والتطوير )

يادات التربوية عمى أساس قياس مستوى كفاءة القيادات التربوية وتقييم ويتم تقويم أداء الق         
األداء الفعمي لألعمال التي تقوم بيا القيادات التربوية كذلك عمى دى توافر البرامج واألدوات والتجييزات 

 ومصادر المعرفة المتعددة .
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 مدخل التعمم مدى الحياة: -2
المستمر مطمبًا أساسيًا في األلفية الثالثة، حيث يرى يعد مفيوم التعمم مدى الحياة أو التعميم 

ضرورة أن يكون األفراد  مجيزين لالستفادة من فرص التعمم في جميع المراحل العمرية ، وفي سياقات 
 .(Carolyn , Medel : 2002)متعددة 

 ويقوم ىذا المدخل عمى أساسين:
الحياة تعمم مقصود يتم التخطيط لو االول: أساس طبيعي قصدي وغير قصدي، حيث أن التعمم مدى 

وتنفيذه في مؤسسات التعميم الرسمي، وغير مقصود من خالل برامج الراشدين وكذلك من خالل 
 وسائط متنوعة تخطط لو.

الثانى : أساس أخالقي ويقوم عمى اإللتزام الشخصي بالتعمم واإللتزام اإلجتماعي بالتعمم واحترام تعمم 
 (.24: 7002حجي،  إسماعيل ة )أحمداآلخرين، واحترام الحقيق

وتتنوع أنواع وأماكن التعمم بصورة كبيرة ، فمنيا التعمم بالتجربة، والتعمم من التجارة أو المينة 
 والتعمم من العمل والتعمم من الخطأ وتعمم الحياة في المجتمع.

المستمر منيا  وىناك ميارات أساسية يجب أن تتوافر في القيادات التربوية لكي يتحقق التعميم
ميارات تكنولوجيا المعمومات والثقافة التكنولوجية واإلبداع والميارات اإلجتماعية، وأن تتعمم كيف تتعمم، 

 (.Smith Alan, 2002 :69والحاجة إلى التجديد )
 مدخل اإلدارة الذاتية: -2

نوعية في مجال يعد اإلصالح المتمركز عمى التطوير اإلداري لمؤسسات رياض األطفال نقمة          
اإلصالح اإلداري ، وىذا اإلصالح يعتمد عمى تحويل مؤسسة رياض األطفال إللى وحدة مستقمة إدارياً 

 في صنع واتخاذ القرارات اإلدارية. 
  ( :42: 7022ويستيدف ىذا المدخل )نبيل سعد خميل ، عبد الباسط محمد دياب، 

 خطط وبرامج العمل المدرسي.المساعدة عمى رسم السياسات ووضع األىداف وتصميم  -
 االستخدام األمثل لمموارد المتاحة سواء كانت مادية أو بشرية. -
 رفع مستوى فعالية اإلدارة في مؤسسات رياض األطفال. -
دارتو. -  السماح باإلستثمار األمثل لموقت وا 
 إتاحة الفرصة لتطبيق السياسات والبرامج التعميمية بسيولة. -

 يدٌزاث رٌبض األطفبل و يهبيهب وخصبئصهب مبصز احملىر انثبنى ، واقع أدوار
مديرة الروضة ىي المسئولة األولى عن  كل جوانب العممية التربوية والصحية في الروضة تعد       

ومن األىمية بمكان أن تكون مديرة الروضة متخصصة تربويًا في مجال رياض األطفال وأن تكون 
ىداف األمة واستيعابيا وأن تضع نصب أعينيا الوسائل التي تنير واسعة الثقافة وأن تمم اإللمام التام بأ

 (.722: 7027ليا الطريق لتحقيق ىذه األىداف )سيام محمد بدر ،
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 -الروضة في:وتتمثل ميام مديرة 
اإلشراف عمى سير العممية التربوية في الروضة، لمتعرف عمى مشاكميا، وتقديم الحمول الالزمة  -2

 مع العاممين في الروضة وأولياء األمور .والمناسبة ليا بالتعاون 
دارة الروضة  -7 تقوية اإلتصال والتفاعل بين الروضة والعاممين فييا، وبين أولياء األمور وا 

 ومعمماتيا وتعزيز عامل الثقة والروابط بين ىذه األطراف.
، توفير كل من شأنو أن يعمل عمى اكتشاف مواىب الطفل وقدراتو لمعمل عمى تنميتيا وصقميا -2

مع العناية بالطفل والعمل عمى تنمية جميع مجاالت النمو لديو، وتنمية شخصو، وبعث الثقة 
 في نفسو واالعتماد عمى ذاتو في تصريف شؤونو وفي بناء عالقاتو الجيدة مع اآلخرين.

توفير أوقات حرة وكافية يتحرر فييا الطفل من كل القيود والحدود التي تحد من إرادتو  -4
 وفاعميتو.

ير المناخ التربوي المناسب في جو يسوده المرح والثقة والمودة واإليمان بمبدأ العالقات توف -2
 اإلنسانية والمعاممة الحسنة القائمة عمى اإلحترام والتعاطف.

العمل عمى تنمية كفايات المعممات ومواكبة التطور والمستجدات في ميدان عممين، لتقميل كل  -2
 ى القراءة والبحث واالطالع والتفكير.تغيير بيدف التطوير، وتشجيعيم عم

حسن إدارة الوقت والقدرة عمى التخطيط الجيد والتخطيط االستراتيجي والتقويم وتطوير العمل  -2
قامة برامج  (242: 7020 الحريرى، رافدة)بشكل دائم ومستمر  من خالل اإلشراف والمتابعة وا 

 تدريبية لممعممات أثناء الخدمة.
 ي:وتتمخص خصائص الروضة ف

 الخصائص الشخصية وتتمثل في: -2
أن تكون مديرة رياض األطفال مثااًل يحتذى بو سواء كان ذلك في مظيرىا أو سموكيا وكذلك  -

 في نضوجيا الفكري.
 أن تتوافر لدييا مشاعر اإلنسانية وروح األخوة والزمالة. -
 .(24: 7027 ،الزىرانى مريم)  أن تكون المثل األعمى في المواطنة واحترام مواعيد الدراسة  -
 الخصائص الفنية وتتمثل في: -7
 القدرة عمى رفع مستوى العممية التعميمية واإللمام بالتطورات التربوية الحديثة. -
 اإلشراف عمى نواحي النشاط المختمفة. -
 اإلشراف عمى تخطيط االختبارات والمقاييس المستخدمة وتنفيذىا وتخميص نتائجيا. -
 -الخصائص اإلدارية والتنظيمية: -2
 تكون متفيمة لمسياسة التعميمية ودور الروضة في تحقيق أىدافيا. أن -
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القدرة عمى التنظيم الداخمي لرياض األطفال من حيث توزيع العمل عمى المعممات وتنظيم اليوم  -
 الدراسي.

 مواجية المشكالت التي تظير أثناء العمل الدراسي. -
 :(01: 3102جمانة صالح حزبون ، الخصائص الفكرية ) -4

لمام بفمسفة التربية وأىدافيا خاصة  في مرحمة الطفولة المبكرة، وأن يكون لدييا القدرة وىي اإل 
 عمى اإلبتكار في مجال عمميا التربوي والتعميمي والميني واإليمان باليدف الذي تسعى لتحقيقو.

 الخصائص الشخصية واالجتماعية: -2
طفال والعمل عمى تيسير تطورىم إلى وىي الرغبة في ممارسة العمل اإلداري ومحبتيا لأل         

جانب توفير أجواء مريحة وداعمة لنمو الطفل والتحمي باألخالق الحسنة والنشاط والحيوية وسرعة 
 البديية.

 :يسئىنٍبث يدٌزة رٌبض األطفبل
 الجعفري، الرحيم عبد ممدوح)تتضمن مسئوليات مديرة رياض األطفال جانبيين أساسيين 

7022 :222): 
لقيادي: ويتمثل في القيام بمسئولية وضع سياسة المؤسسة واستراتيجية العمل فييا الجانب ا -2

 ووضع وتحديد األىداف التي يجب أن تؤدييا المؤسسة.
الجانب اإلداري: وتعني تسيير النشاط اليومي في المؤسسة وذلك بإبقاء األجيزة البشرية  -7

دامة المحافظة عمييا وصيانتيا ومتابع  تيا وحل مشكالت العمل المتكررة.واألدوات عاممة وا 
مما سبق يتضح أىمية الدور الذى تقوم بو مديرات رياض األطفال إال أنو بالرغم من ذلك فإن 
مؤسسات طفل ما قبل المدرسة في مصر ال تخضع لسمطة واحدة مسئولة عن اإلشراف عمييا وعمى 

ه المرحمة ما بين وزارة التربية والتعميم إدارتيا وتنظيم العمل بيا، بل تتنوع السمطات اإلشرافية عمى ىذ
 (.820-802: 7024ووزارة الشئون اإلجتماعية )منى محمود عبد المطيف،

 ثبنثًب: اندراست املٍدانٍت
تناول البحث اإلطار العام وفي ىذا اإلطار سبق التعرض لإلطار المفاىيمي لموضوع البحث 

وتشمل عمى أىداف الدراسة الميدانية، ووصف لعينة  ولتحقيق أىداف البحث تم إجراء الدراسة الميدانية
 مجتمع الدراسة وأدوات الدراسة.

 -وتأسيسًا عمى ما سبق فإن الدراسة ستسير عمى النحو التالي:
 -أىداف الدراسة الميدانية: -2

 تيدف الدراسة الميدانية إلى
 ال بمصر.التعرف عمى المعوقات التي تحول دون التنمية المينية لمديرات رياض األطف  -
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التعرف عمى مدى اتساق أىداف التصور المقترح مع متطمبات تحقيق التنمية المينية لمديرات  -
 رياض األطفال.

رصد اآلليات التنفيذية لمتصور المقترح وعرضيا عمى نخبة من خبراء التربية وأساتذة  -
 الجامعات.

 -عينة ومجتمع الدراسة: -7
طفال وكذلك عينة من خبراء التربية وأعضاء تمثمت عينة الدراسة في بعض مديرات رياض األ

ىيئة التدريس بمحافظات دمياط والمنصورة وبورسعيد وكانت العينة مكونة من خمسين فردًا وتم 
اختيارىم بطريقة عشوائية وىذه األعداد تم إجراء المقابمة معيم وفقًا لما ىو متاح وكان األصل مراعاة 

 عميمية لمسادة المذين تم إجراء المقابمة معيم.التنوع بين المحافظات واإلدارات الت
 -أدوات الدراسة: -2

اعتمدت الدراسة عمى المقابمة كأداة لجمع البيانات وتتميز المقابمة بكونيا تتفاعل مع الشخص 
نجاز أفضل النتائج )محمد الطيب وآخرون،   (.727: 7002مباشرة وتتسم باألمانة والصدق وا 

ين ، يشتمل األول عمى الشق المفتوح لممقابمة ويتناول سؤااًل مفتوحًا وتكونت أداة الدراسة من محور 
 عمى النحو التالي :

 السؤال األول : وتناول أىم المعوقات التي تحول دون التنمية المينية لمديرات رياض األطفال بمصر.
 -لتالي:ويشتمل المحور الثاني عمى الشق المقنن لممقابمة ويتناول سؤااًل مقننًا عمى النحو ا

 السؤال الثانى: وتناول أىم اآلليات التنفيذية لتحقيق التنمية المينية لمديرات رياض األطفال بمصر. 
 (2( عبارة ممحق رقم ) 22وتكون من) 

 -تطبٍق أداة اندراست:
( خمسون من 20قامت الباحثة بتطبيق المقابمة من خالل المقاء مع العينة المختارة وعددىا )

 طفال وأعضاء ىيئة التدريس بكمية التربية بدمياط.مديرات رياض األ
 -عرض نتائج الدراسة الميدانية وتحميميا:
 -نتبئج اندراست يف شقهب املفتىح:

وتتميز المقابمة المفتوحة بكونيا تستخدم أسئمة مفتوحة وتكون االستجابات مفتوحة وذلك لحفز 
 (.727،  7002رون ،المقابل عمى إبداء اآلراء بحرية تامة )محمد الطيب وآخ

 -احملىر األول: املعىقبث انتً حتىل دوٌ انتنًٍت املهنٍت ملدٌزاث رٌبض األطفبل مبصز:
ويستيدف ىذا المحور التعرف عمى أىم المعوقات التي تعوق التنمية المينية لمديرات رياض 

دون التنمية  األطفال، وذلك من خالل اإلجابة عمى السؤال التالي : ما أىم المعوقات التي تحول
 المينية لمديرات رياض األطفال بمصر؟
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وقد قامت الباحثة بمعالجة ىذا المحور كيفيًا من خالل إبراز نقاط االتفاق التي اتفق عمييا كافة أفراد 
 العينة .

وقد جاءت إجابات العينة متوافقة عمى أن إدارة رياض األطفال بمصر تعاني من العشوائية 
تخبط الناتج من تعدد الجيات المسئولة والمشرفة عمييا، ما بين وزارة الشئون واإلرتجالية  نظرًا لم

 االجتماعية ووزارة التربية والتعميم والقطاع الخاص والجمعيات الخيرية والدينية.
 -مما ترتب عميو العديد من المعوقات ومنيا:

فيي تشكل أشتاتًا  ال ينظر إلى رياض األطفال عمى أنيا مرحمة أساسية في السمم التعميمي ، -
 غير مجتمعات ال تضعيا فمسفة واضحة موحدة.

 المركزية المطمقة في إدارتيا عمى جميع المستويات اإلدارية. -
 إغفال التشريعات المنظمة لمعمل برياض األطفال والميام التي تقوم بيا مديرة الروضة. -
 ة.افتقار القرارات الوزارية الشروط الواجب توافرىا في مديرة الروض -
اعتماد معظم رياض األطفال عمى التمويل الذاتي بفرض رسوم مصروفات عمى األطفال  -

المستفيدين أو اإلفادة من بعض المساعدات التي تقدميا بعض الوزارات أو الجمعيات الخيرية 
 أو المعوقات األجنبية مما ييدد استقرار واستمرار رياض األطفال.

دية وعدم التعاون مع المجالس المدرسية والمجتمع وعدم تمسك المديرات باتخاذ القرارات الفر  -
 الرغبة في االتجاه نحو المداخل الجديدة في اإلدارة خوفًا من المسئولية والمحاسبية.

 عدم توافر التقنيات التربوية الحديثة المعنية عمى تحقيق برامج التنمية المينية. -
 مديرات رياض األطفال.اإلفتقار إلى دراسات تحديد االحتياجات التدريبية ل -
 زيادة األعباء الممقاة عمى مديرات الرياض. -
 كثرة القوانين والموائح اإلدارية وتضاربيا وجمودىا. -
 عدم وجود خطة واضحة ومحددة لميام ومسئوليات مديرات الرياض. -
صعوبة االتصال بين المستويات اإلدارية الوسطى والتنفيذية وبين بعضيا البعض من ناحية  -

 وبين المستويات اإلدارية العميا من ناحية آخرى. وبينيا
الفردية واالنعزالية وغياب روح العمل المدرسي بين العاممين بالمدرسة وانعدام روح الفريق مما  -

 يعوق عمل مديرة الروضة .
عدم قناعة المستويات اإلدارية العميا بأىمية مرحمة رياض األطفال كمبنة أولى في النظام  -

حمة رياض األطفال ال تقل أىمية عن مراحل التعميم األخرى، وليا فمسفتيا التعميمي، فمر 
 التربوية وأىدافيا الخاصة.

تمسك القائمين عمى السياسات التعميمية بالوضع القائم في مؤسسات رياض األطفال الذي  -
 يعتمد عمى اإلدارة التقميدية.
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 مدني والمجتمع المحمي.ضعف العالقة بين مؤسسات رياض األطفال ومؤسسات المجتمع ال -
زيادة ضغط المسئوليات عمى عاتق مديرات مؤسسات رياض األطفال مع محدودية السمطات  -

 والصالحيات المنوطة ليم.
 نتبئج اندراست يف شقهب احملكى:

 احملىر انثبنً : اَنٍبث انتنفٍذٌت نتحقٍق انتنًٍت املهنٍت ملدٌزاث رٌبض األطفبل.
عمى مدى موافقة أفراد العينة عمى اآلليات التنفيذية لتحقيق التنمية يستيدف ىذا المحور التعرف 

المينية لمديرات رياض األطفال بمصر، وتضمن األسموب المستخدم في تحميل نتائج المقابمة بشقيا 
المقنن تفريغ استجابات عينة الدراسة وعمل المتوسط الحسابي لمدى اتفاق أداء العينة عمى اآلليات 

والتي تقترح استحداث تخصص دبمومة مينية لتأىيل مديرات رياض األطفال بكميات التربية، التنفيذية ، 
% عمى استحداث ىذا التخصص والجدول التالي يوضح مدى اتفاق 28وقد اتفقت آراء العينة بنسبة 

 آراء العينة عمى المقررات الخاصة بيذا التخصص :
 (2جدول رقم )

ى المقررات الخاصة باستحداث برنامج لمدبموم المينية في التربية يوضح مدى استجابة آراء العينة عم
 لتأىيل مديرات رياض األطفال

 المقررات المقترح وضعيا م
 االستجابة 

 غير مناسب اإلرشاد النفسي لألطفال 2
 غير مناسب تربية الطفل 7
 غير مناسب أساليب تدريس الطفل 2
 بمناس اإلشراف الفني والتوجيو واإلرشاد 4
 مناسب إدارة الوقت في التعميم 2
 مناسب التمكين اإلداري لمديري رياض األطفال 2
 مناسب إدارة األزمات التعميمية 2
 مناسب اتجاىات عالمية معاصرة في إدارة الروضة 8
 مناسب استخدام التكنولوجيا الحديثة في إدارة الروضة 2
 غير مناسب أساليب وفنيات التخطيط التربوي 20
 مناسب مدير رياض األطفال بين المدير التنفيذي واالستراتيجي 22
 مناسب التفكير االستراتيجي ودعم مؤسسات رياض األطفال 27
 مناسب اإلدارة األمنية وآلية ونظم السالمة والصحة المينية 22
 مناسب إدارة الجودة الشاممة ومتطمبات األيزو 24
 مناسب والتميز في اإلدارةالتخطيط االستراتيجي واإلبداع  22
  مقررات أخرى ، تذكر: 22
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 -ة أفراد العينة عمى المقررات التالية :من الجدول السابق يتضح موافق
 مدير رياض األطفال بين المدير التنفيذي واالستراتيجي. -
 التفكير االستراتيجي ودعم مؤسسات رياض األطفال. -
 إلدارة.التخطيط االستراتيجي واإلبداع والتميز في ا -
 اإلدارة األمنية وآلية ونظم السالمة والصحة المينية. -
 إدارة الجودة الشاممة ومتطمبات األيزو. -
 إدارة الوقت في التعميم. -
 اتجاىات عالمية في إدارة مؤسسات رياض األطفال. -
 استخدام التكنولوجيا الحديثة في إدارة مؤسسات رياض األطفال. -
 لدى مؤسسات رياض األطفال.اإلشراف الفني والتوجيو واإلرشاد  -

 وقد اقترح معظم أفراد العينة إضافة مقررات التدريب الميداني وعمل مشروع ليذه المقررات.
 -كما اتضح من الجدول السابق عدم استجابة معظم أفراد العينة لممقررات التالية :

 اإلرشاد النفسي لألطفال. -
 تربية الطفل. -
 أساليب تدربس الطفل. -

 مقررات تقميدية ال تفيد مديرات األطفال. وذلك باعتبارىا
 رابعًب: تصىر يقرتح ملتطهببث تفعٍم انتنًٍت املهنٍت ملدٌزاث رٌبض األطفبل مبصز

في ضوء اإلطار النظري الذي تم عرضو، وفي ضوء ما توصل إليو البحث الحالي من نتائج،          
قترح لمتطمبات تفعيل التنمية المينية وما تضمنتو نتائج الدراسات السابقة يتم عرض التصور الم

 -لمديرات رياض األطفال بمصر، والذي يأتي مشتماًل عمى المحاور التالية:
 أىداف التصور المقترح. -
 المنطمقات الفكرية والمنيجية لمتصور المقترح. -
 المعوقات المتوقعة عند تنفيذ التصور المقترح. -
 األطفال بمصر. متطمبات تحقيق التنمية المينية لمديرات رياض -
 آليات تنفيذ التصور المقترح. -

 -أهداف انتصىر املقرتح:
 يسعى التصور المقترح إلى تحقيق األىداف التالية:

 نشر ثقافة التنمية المينية لمديرات رياض األطفال. -
 التركيز عمى تطوير إدارة مؤسسات رياض األطفال من خالل التنمية المينية. -
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تعميمية في مؤسسات رياض األطفال لتحقيق جودة المخرجات االرتقاء بجودة المنظومة ال -
 التعميمية.

 العمل عمى ضمان تقديم برامج تنمية مينية لمديرات رياض األطفال ذات جودة عالية. -
 التغمب عمى المعوقات التي تحول دون تحقيق التنمية المينية لمديرات رياض األطفال. -
 ض األطفال.تقديم آليات لمتنمية المينية لمديرات ريا -
 وضع تصور عام لمتطمبات تفعيل التنمية المينية لمديرات رياض األطفال. -

 -املنطهقبث انفكزٌت واملهنٍت نهتصىر املقرتح:
إن مرحمة رياض األطفال مرحمة محورية في حاجة إلى اإلصالح الذي يعتمد عمى التخطيط         

 -لذلك ينطمق التصور المقترح مما يمي:
ىمية التطوير اإلداري لمؤسسات رياض األطفال في ضوء االتجاىات اإلدارية التأكيد عمى أ -

 الحديثة.
 التأكيد عمى أىمية التعمم قبل المدرس وتنمية مرحمة الطفولة المبكرة. -
 دعم استقاللية مؤسسات رياض األطفال بما يحقق جودة العممية التعميمية. -
فو مالم تشكل التنمية المينية بعدًا ال يمكن ألي إصالح أو تطوير تعميمي أن يحقق أىدا -

 أساسيًا من أبعاد ىذا اإلصالح.
لمتنمية المينية مقومات إدارية وتنظيمية أو التطوير أساسية مثل التخطيط السميم وتوفر  -

اإلمكانات المطموبة وكذلك اختيار أفراد قادرين عمى وضع برامج التنمية المينية بالكفاءة 
 المطموبة .
 -انتنًٍت املهنٍت ملدٌزاث رٌبض األطفبل مبصز:يتطهببث تفعٍم 

 يمكن تقسيم المتطمبات إلى ثالثة أقسام:
 متطمبات تنظيمية. -
 متطمبات مالية. -
 متطمبات بشرية. -

 -المتطمبات التنظيمية:
 تعديل التشريعات والموائح  والقوانين بما يسمح باستيفاء دور مديرات رياض األطفال . -
ق الموائح والقوانين والقرارات الوزارية بما يسمح بمزيد من الحرية المرونة والشفافية في تطبي -

 اإلدارية.
 إعادة ىيكمة األنظمة اإلدارية في مؤسسات رياض األطفال. -
 خمق بيئة عمل داعمة لالستقالل اإلداري تستند عمى المشاركة والتشاور. -
 فال.إعادة توزيع المسئوليات والميام عمى العاممين في مؤسسات رياض األط -
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تخفيف األعباء اإلدارية التي يتحمل مسئولياتيا مدراء رياض األطفال عن طريق تطبيق  -
 التفويض اإلداري.

 استخدام مدخل المحاسبية في التعامل مع المرءوسين. -
 تطوير مؤسسات رياض االطفال وجعميا جزءًا أصياًل من السمم التعميمي. -
فال وعدم اإلقتصار عمى برامج التنمية المينية عقد دورات تدريبية ميدانية لمديرات رياض األط -

 النظرية.
إعطاء المديرات الفرصة لمتواصل مع الييئات المجتمعية وذلك لتمبية احتياجات العممية  -

 التعميمية.
 :المتطمبات البشرية- 
إعادة ىيكمة النظام اإلداري في مؤسسات رياض األطفال وتحديد الميام والمسئوليات المنوطة  -

 إلداري.لمجياز ا
 التعرف عمى جوانب القوة والضعف في مؤسسات رياض األطفال. -
 تقدير االحتياجات التدريبية لمديرات رياض األطفال. -
 إعداد وتأىيل مديرات رياض األطفال. -
 تفعيل استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة. -
 ولياء األمور.توفير السالم النفسي والتفاعل المتبادل بين المعممات ومديرات الرياض وأ -
االستعانة بمدرسين متخصصين في مجال اإلدارة لتدريب العاممين في مؤسسات رياض األطفال  -

 باستخدام أساليب تدريبية مختمفة.
 اىتمام مدراء رياض األطفال ببناء عالقات إنسانية جيدة في محيط العمل. -
 مؤسسات رياض األطفال. عقد الندوات والمؤتمرات التي تتناول تطوير المنظومة التعميمية في -
إعداد بروتوكول بين مؤسسات رياض األطفال وكميات التربية وكميات رياض األطفال لإلرتقاء  -

 بإدارة مؤسسات رياض األطفال.
 وضع معايير جديدة النتقاء مديرات مؤسسات رياض األطفال. -
 مستدامة.تفعيل دور وحدات التدريب بمؤسسات رياض األطفال لتفعيل التنمية المينية ال -

 -المتطمبات المالية:
 تخصيص الموارد المالية الالزمة لتمبية أولويات العممية التعميمية في مؤسسات رياض األطفال. -
االسترشاد بآراء الميتمين بالعممية التعميمية في أوجو صرف المخصصات المالية الخاصة  -

 بالمؤسسة التعميمية.
ألوجو صرف المخصصات المالية لصالح دعم مجمس األمناء في مؤسسات رياض األطفال  -

 العممية التعميمية.
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 توفير اإلمكانات والموارد المالية لدعم ثقافة االستقالل المالي لمؤسسات رياض األطفال . -
إعطاء إدارة مؤسسات رياض األطفال الحرية في زيادة المخصصات المالية بما ال يتعارض مع  -

 أىداف المؤسسة التعميمية.
 -نتصىر املقرتح:آنٍبث تنفٍذ ا

 ولكي يتحقق ىذا التصور تقترح الباحثة:
استحداث تخصص دبمومة مينية لتأىيل مديرات رياض األطفال بكميات التربية وفيما يمي مقترح 

 لتوصيف برنامج الدبموم المينية في التربية: تخصص إدارة رياض األطفال
 -معمومات أساسية: - أ
 تربيةاسم البرنامج : الدبموم المينية في ال -2
 طبيعة البرنامج: مشترك -7

القسم المسئول عن البرنامج: أقسام كمية التربية أو مقترح آخر قسم أصول التربية بالتعاون مع 
 قسم رياض االطفال.

 معمومات متخصصة  - ب
 -األىداف العامة لمبرنامج: -2

 : خريج برنامج الدبمومة المينية تخصص إدارة رياض األطفال ينبغي أن يكون قادرًا عمى أن
 يطبق المعارف المتخصصة التي اكتسبيا في ممارسة المينية . -
 يحدد المشكالت المينية ويقترح حمواًل ليا. -
 يتقن الميرات المينية. -
 يتواصل مع فريق العمل من خالل العمل الميني المنظومي . -
 يوظف الموارد المتاحة بكفاءة. -
 ينمي ذاتو تمقائيًا من خالل التعمم المستمر. -
 -لتعميمية المستيدفة من البرنامج:المخرجات ا -7
 -: المعرفة والفيم: 7-2

 بنياية البرنامج ينبغي أن يكون الخريج قادرًا عمى أن :
 : يوضح النظريات واألساسيات والمعارف الخاصة بمجال رياض األطفال. 7-2-2
 .: يعرف المبادئ األخالقية والقانونية لمممارسة المينية في مجال رياض األطفال7-2-7
 : يمم بمبادئ وأساسيات الجودة في الممارسة المينية بمجال رياض األطفال.7-2-2
 : يستنتج أساليب اإلدارة الواجب استخداميا في مجال رياض األطفال.7-2-4
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 : الميارات الذىنية أو العقمية:7-7
 بنياية البرنامج ينبغي أن يكون الخريج قادرًا عمى أن :

 كل الخاصة بإدارة رياض األطفال وترتيبيا وفقًا ألولوياتيا.: يحدد ويحمل المشا7-7-2
 :يتخذ القرارات الصحيحة في الوقت المناسب .7-7-7
 : يقيم أداء العاممين برياض األطفال7-7-2
 : الميارات المينية أو العممية: 7-2

 -بنياية البرنامج ينبغي أن يكون الخريج قادرًا عمى أن:
 ينية في مجال التخصص.: يطبق الميارات الم7-2-2
 : يكتب التقارير الخاصة بمينتو.7-2-7
 : الميارات العامة 7-4

 -بنياية البرنامج ينبغي أن يكون الخريج قادرًا عمى أن :
 : يتعرف عمى التواصل الفعال بأنواعو المختمفة.7-4-2
 : يستخدم تكنولوجيا المعمومات بما يخدم المينة.7-4-7
 احتياجاتو التعميمية الشخصية. : يقيم ذاتو ويحدد7-4-2
 : يعمل في فريق ويدير وقتو.7-4-4
 : يتعرف عمى التعمم الذاتي والمستمر.7-4-2
 ىيكل ومكونات البرنامج -2

 مدة البرنامج : عام - أ
 ىيكل ومكونات البرنامج - ب

 إجماي 74عممي =  8نظري +  70عدد الساعات: 
 –مقررات البرنامج  -ج

 : إدارة رياض األطفال.دبموم مينية في التربية  تخصص
 -متطمبات اإللتحاق بالبرنامج: -4
الحصول عمى درجة الميسانس أو البكالوريوس من إحدى الجامعات بجميورية مصر العربية  -

 -أو عمى الدبمومة العامة في التربية :
 اجتياز االختبارات الشخصية والشفوية والتحريرية. -
 القواعد المنظمة الستكمال البرنامج: -2
 تقل مدة الدراسة الفعمية عن ثالثين أسبوعًا.يجب أال  -
يحدد مجمس الجامعة بناء عمى رأي مجمس الكمية ولجنة الدراسات العميا بالكمية أي تعديالت  -

 في المقررات ونظم االمتحان بيا.
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تعقد االمتحانات في نياية العام الجامعي لمدة ثالث ساعات لكل مقرر ويتألف من اختبارات   -
 وشفوية وفقا لمجداول المبينة. تحريرية وعممية

 إذا رسب في التدريب الميداني أو تغيب عنو فال يسمح لو بالتقدم لإلمتحان النيائي. -
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 القاىرة. العربي،
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 م. 7002،
" ميارات التعمم الذاتي وأثرىا في التنمية المينية المستدامة لمعمم  دينا عادل حسن زكي : 2

معة التربية الفنية ، المؤتمر العممي الثالث لكمية العموم التربوية بجا
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 .2222وآخرون، مكتبة األنجمو المصرية، القاىرة ، 
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" الخبرات العالمية في مجال التنمية المينية لمقيادات التربوية  ريم محمد سعد القحطاني: 24
مكانية االستفادة منيا بوزارة التربية والتعميم بالمممكة العربية"  وا 

 .2،ص  7022، مصر ،22، ع 22،مجمة عالم التربية ،س 
سمية محمد الشريفات ، عبير  22

 محمد الشريفات:
االحتياجات التدريبية لمكفايات اإلدارية لمديرات رياض األطفال من  

وجية نظر معممات رياض األطفال في محافظة المفرق، مجمة جامعة 
، ص  7022، جامعة طيبة ،7، ع  20طيبة  لمعموم التربوية ، مج 
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اليمنية، رسالة ماجستير غير منشورة، المعيد القومي لإلدارة العميا، 

 .7002أكاديمية السادات لمعموم اإلدارية، 
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، دار الجامعة، أساسيات التدريس والتطوير الميني لممعمم
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 العزيز العريني :
الكفايات األساسية لمدير مدارس التعميم العام في المممكة العربية 
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