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طلبة لمعلمات رياض األطفال في كليات التربيةة االمملةةة العربيةة السةعود ة المواصفات المت
 (NAEYC)في ضوء معايير

 أميره عبد العزيز الشلهوب
تخصص المناهج وطرق التدريس، كلية العلوم اإلجتماعية، جامعة اإلمام محمد بن سعود 

 اإلسالمية.
 amshalhoup@hotmail.comالبريد االلةتروني: 

هةةدفا الدراسةةة الحاليةةة قعةةداد لاومةةة االمواصةةفات المتطلبةةة امعلمةةة راسةةةةةة: مستخلةةةص الد
( في كليات التربيةة االمملةةة العربيةة السةعود ة، (NAEYCرياض األطفال في ضوء معايير

( مختصةين فةي 8( أعضاء هيئة تةدريس )ريةاض أطفةال(، و)9وتةونا عينة الدراسة من )
( معلمةةةة 11رفة تربويةةةة ريةةةاض أطفةةةال، و)( مشةةة11تطةةةوير المنةةةاهج )ريةةةاض أطفةةةال(، و)

(،  ولةةةد اتبعةةةا الدراسةةةة المةةةنهج 04ريةةةاض أطفةةةال وبالتةةةالي أصةةةبا عةةةدد أفةةةراد العينةةةة )
 )من قعداد الباحثة(،  كأداة لجمع البياناتأداة الدراسة في قعداد استبانة الوصفي، وتمثلا 

ي ضةةوء معةةايير وتوصةةلا نتةةاوج الدراسةةة قلةة : لاومةةة امواصةةفات معلمةةة ريةةاض األطفةةال فةة
(NAEYC ،) قجااات عينة الدراسة عل  المعلومات حول مواصفات معلمةة ريةاض األطفةال

فةةي كليةةة التربيةةة االمملةةةة العربيةةة السةةعود ة حسةةل المعةةاير التاليةةة: المعرفةةة بنمةةو وتعلةة  
الطفةةو واصاوصةةن كانةةا بدرجةةة )موافةةة(، المعرفةةة بتحليةةو وتضةةوي  منةةاهج ريةةاض األطفةةال 

موافة(، معرفة أصول تدريس رياض األطفال كانا بدرجةة )موافةة( اسةتخدام كانا بدرجة )
اتجاهات فعالة نماويا لالتصال ااألطفةال وأسةره  كانةا بدرجةة )موافةة(، اسةتخدام المحتةو  
المعرفي لبناء منهج شامو، المالحظةة، والتوييةة، والايةاد لةدع  األطفةال الصةسار وأسةره  

التعليميةة الفعالةة،  التطةور الة اتي للخريجةة كةاة بدرجةة كانا بدرجة )موافة(، الممارسةات 
)موافةةة(، بنةةاء عاللةةات شةةراكة مةةع كةةو مةةن األسةةرة والمجتمةةع كانةةا بدرجةةة )موافةةة(، دور 
الخريجة في التنمية المهنيةة الةواردة كانةا بدرجةة )موافةة(، كانةا وجهةة نظةر أفةراد العينةة 

تي ينبسي أة تةوة عليهةا معلمةة عل  ااتالف تخصصاته  حول المواصفات اشكو كلي وال
 رياض األطفال في كليات التربية في المملةة العربية السعود ة كانا بدرجة موافة.

 .(NAEYC)الةلمات المفتاحية: الموصفات، رياض األطفال، كليات التربية، معايير 
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Abstract: 

The present study aimed to prepare a list of the characteristics 
required for the kindergarten teacher in light of the NAEYC 
standards in the colleges of education in the Kingdom of Saudi 
Arabia. The study sample consisted of (9) faculty members 
(kindergarten specialization), and (8) specialists in curriculum 
development (kindergarten), and (11) educational supervisors 
(kindergarten), and (12) kindergarten teachers; consequently the 
number of the study sample was (40). The study adopted the 
descriptive approach, and the study developed a questionnaire to 
collect the target data. The results of the study displayed a list of 
the characteristics of the kindergarten teacher in the light of the 
(NAEYC) standards. The study participants agreed on the 
characteristics of the kindergarten teacher in the College of 
Education in the Kingdom of Saudi Arabia, namely knowledge of 
the growth and learning of the child and his characteristics, 
knowledge of analyzing and evaluating the kindergarten 
curricula, knowledge of the foundations of teaching kindergarten, 
using effective developmental trends to communicate with 
children and their families, using cognitive content to develop a 
comprehensive curriculum, observation, documentation, and 
measurement to support young children and their families, 
effective educational practices and self-development of the 
graduate, building relationships with both family and society and 
finally the graduate’s role in the professional development. The 
sample members’ agreement on their different specializations was 
the characteristics in total, which should be the kindergarten 
teacher in colleges of education in the Kingdom of Saudi Arabia. 

Keywords: characteristics, kindergarten, colleges of education, 
NAEYC standards. 
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 المضدمة:
والتةنولوجي وسرعة تداول المعرفة يتميز العصر الحالي االتطور العلمي 

والتسيرات المتالحضة في المعرفة العلمية ونظ  المعلومات وفي ظو ذلك شهدت سياسة 
التعلي  في المملةة العربية السعود ة في الولا الراهن عملية تطوير شاملة تتناول مختلف 

وير شامو جوانل العملية التعليمية، ذلك في ضوء كونها منظومة متةاملة لتحضة تط
لتأسيس مجتمع معرفي منافس عالميًا من االل تطوير العملية التعليمية والتي تجلا في 

 مشروع الملك عبد هللا لتطوير التعلي  العام. 
ولضد أجمع علماء النفس والتربية عل  وصف الطفولة المبكرة "االمرحلة  

لدراتن، واستعداده  الحرجة" لما لها من تأيير االغ في تشكيو شخصية الطفو، وتنمية
للتعل . ل لك أصبا االهتمام امرحلة التعلي  المبكر من االتجاهات العالمية الحديثة، حيث 
قة عدم أو ضعف استسالل ه ه المرحلة الحرجة لد يؤدي قل  اساور ونتاوج سلبية عل  

 (1442، 11نمو الطفو وتعلمن، بو اساور التصاد ة عل  الدولة )السويل ، 
ع تطوير مناهج رياض األطفال والتطوير المهني للمعلمات والمشرفات ويأتي مشرو 

كأحد المشروعات الرويسة التي تضمنتها الخطة االستراتيجية لتطوير التعلي  العام في 
المملةة العربية السعود ة، والتي أكمو بناوها مشروع الملك عبد هللا بن عبد العزيز لتطوير 

جعو التطوير والعًا نعيشن في تعاملنا سواء في المدرد أو التعلي  العام "تطوير". وال ي 
(، وال ي من االلن 40/11/1411في المجتمع )اللضاء التعريفي لمشروع رياض األطفال 

 مكن تضد   تعلي  مميز، لخدمة المجتمع والمساهمة في بناء التصاد المعرفة، من االل 
يف األمثو للتضنية، ولةن مهما بلسا ق جاد بيئة محفزة للتعل  واإلبداع الفةري، والتوظ

البرامج والمشاريع التعليمية من تطور وتنمية للخدمات التعليمية والتربوية اما فيها من 
تطوير للمناهج، ومهما بلسا من جودة فأنها ال تحضة الفاودة المرجوة منها قذ ل  ينف ها 

ة ذلك من األهمية أة تتوفر معلموة أكفاء أعدو قعداد جيد ومدربوة تدريبًا كافيًا، ولتحض
لد  المعل  عدد من المواصفات التي تجعو المعل  لادرًا عل  أداء عملن اطريضة جيدة 
وعل  درجة من الةفاءة من االل لدرتن عل  تحليو المعلومات والبيانات واستضراء 
مستجدات العمو التربوي والتواصو المستمر مع التدريل ال اتي عند الحاجة ل لك، ومن 
أجو مواكبة التسير الحادث في مجال المناهج أو في أي جانل من العملية التعليمية، وإذا 
كنا نتطلع قل  جودة المعل  اصفة عامة فإة معلمة رياض األطفال أكثر حاجة ألة تةوة 
ذا ت جودة عالية، وذلك لمكانتها المتميزة بين المعلمين، حيث قة معلمة رياض األطفال 

ي في برنامج التعلي  في ه ه المرحلة، وتؤدي أدوارًا مختلفة في تحضة هي العنصر األساس
النتاجات التربوية الخاصة له ه المرحلة، فال تستطيع الروضة المزودة اأحدث وساوو 
التعلي  وأرل  اإلمكانات أة تحضة أهدافها بدوة معلمة متخصصة ومؤهلة تأهياًل علميًا في 

ية والثضافية، وبدوة أة يواكل ذلك برامج اإلعداد أيناء جميع المجاالت المهنية واألكاد م
الخدمة، اشكو يتضمن أة تستمر معلمات ه ه المرحلة في االطالع عل  المعارف، 
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واكتساب الةفا ات الخاصة لتعلي  األطفال في سن الروضة، ليتسن  لها الايام اعملها 
 (.1442اشكو سلي  وفاعو )أبو حمدة، 

سات والمراكز البحثية العالمية والمحلية المختصة ولد وضعا كو من المؤس
والمهتمة اإعداد المعل  وتدريبن مجموعة من المعايير التي رأت ضرورة توفرها في أداء 
المعل  اصفة عامة ومعلمة رياض األطفال اصفة ااصة اما  حضة ما تسع  قلين المناهج 

(. NCATE) 1داد المعلمين:كليات قع المجلس الوطني العتمادمعايير الدراسية ومنها 
(، ومعايير الهيئة الوطنية للتضوي  NTASC)2ومعايير اتحاد تضيي  ودع  المعلمين الجدد 

برامج اإلعداد المهني في مجال الطفولة  ( ومعاييرNCAAA)3واالعتماد األكاد مي، 
  (. NAEYC)4المبكرة 

لة أاري، ولةن قة  المستويات المعيارية ال  جل تضليدها أو نسخها من أي دو 
من األهمية أة  كوة لةو دولة مستوياتها المعيارية الموضوعة اأيدي أبناوها، مع األا  
في االعتبار الاي  الةونية والمنافسة في عال  االلتصاد الةوني، وفي ه ا الصدد جرت 
 العديد من الدراسات التي أكدت ضرورة التزام كو دولة االمستويات المعيارية الخاصة بها.

 (160، ص 1442)عبد الموجود والمسربي، 
ومن االل ما سبة يتضا أهمية المعايير والمواصفات كمحور أساسي في قعداد 
المعل  ألنها تحدد اإلطار والمستو  ال ي البد وأة تصو قلين معلمة رياض االطفال حت  

هتما تحضة األهداف المنوطة بها، وه ا ما أوصا ان اعض المؤتمرات والندوات التي ا
وبرامج قعدادها وتدريبها أيناء الخدمة -اعامة ومعلمة رياض االطفال اخاصة-االمعل  

 وسبو تحسينها وتطويرها وفة المعايير العالمية والمحلية للتعلي ، مثو:
 م.1411المؤتمر الدولي للطفولة المبكرة )طفولة آمنة. مستضبو واعد(  -
ولوجيا التربية "تةنولوجيا التربية وتعلي  المؤتمر العلمي الرااع للجمعية العربية لتةن -

 م.1448الطفو العربي" 
المؤتمر العلمي السااع عةشر للجمعية المصرية للمناهج وطرق التدريس: " مناهةج  -

 م. 1442التعلي  والمستويات المعيارية "
 م. 1440مؤتمر اإلعالم والطفو، جمعية تنمية الطفولة البحرينية  -
 م.1440وذوي االحتياجات الخاصة مؤتمر الطفولة المبكرة  -

                                                           

1 National Council for Accreditation of Teacher Education : NCATE 
2 Interstate New Teacher Assessment and Support Consortium : NTASC 
3NCAAA: National Commission for Academic Accreditation and 

Assessment 

4 National Association for the Education of Young Children. NAEYC: 



 ..........المملكة العربية السعودية في ضوءياض األطفال في كليات التربية بر اتمعلمل المتطلبة اصفاتالمو

 أميره عبد العزيز الشلهوب/ د
 

 -51- 

 م.1442ندوة لضا ا في رياض األطفال  -
 م.1440ندوة الطفولة المبكرة: اصاوصها وحاجاتها  -

ك لك ما نادت ان العديد من الدراسات التي اهتما االمعايير الخاصة االمحتوي 
وتحديث  والمعايير الخاصة االمعل  اضرورة استخدام المعايير واالستناد قليها عند تطوير

 & Tami؛ Graham, 2001 (برامج قعداد معلمات رياض األطفال اكليات التربية:
Others, 2001؛ Kirshner,2002 ؛Freiberg, 2002؛ Beaudoin, 2004 ؛

 (.1446؛ محمد، 1442؛ الن ير، 1442؛ اطيخ، 1440؛ متولي، 1440زيتوة، 
ال في كليات التربية ل ا من األهمية قعداد لاومة امواصفات معلمة رياض األطف

في المملةة العربية السعود ة تتضمن معايير تتفة مع فلسفة المجتمع واصاوصن في 
ضوء المعايير العالمية لترل  امستو  معلمة رياض األطفال لتواكل حركة التطوير 

 المنشودة في العملية التعليمية.
ضع تصور والتي جاءت كمحاولة لو  وه ا هو محور اهتمام الدراسة الحالية

( لبرامج اإلعداد  (NAEYCمضترح لمواصفات معلمة الرياض األطفال في ضوء معايير
 المهني في مجال الطفولة المبكرة. 

 مشكلة الدراسة:
ظهرت يضافة المعايير للسعي نحو الجودة الشاملة ولد تسااضا المؤسسات 

 عرفن المعل  اصفة  التربوية في الدول العربية واألجنبية في وضع معايير لما يتطلل أة
عامة ومعلمة رياض األطفال اصفة ااصة وما يتطلل أة تتوفر بها من اصاوص جودة 
متعددة حت  نضمن جودة العملية التعليمية ل ا ينبسي قعداد المعل  قعدادًا مهنيًا وفة 

 معايير ومواصفات ااصة.
  ضعف ولد أشارت الدراسات المتعددة التي ُأجريا عل  المجتمع السعودي قل

برامج قعداد الطالبة/المعلمة اشعل الطفولة اكليات التربية، وأة ه ه البرامج الزالا تعتمد 
 (1444عل  الصيغ التضليد ة. )محمد، 

وأة هناك نضصًا في الترااط الوظيفي بين المعرفة األكاد مية أو التربوية والجوانل 
(. ولد تزامنا ه ه 1440التطبياية المهنية في قعداد المعل  )عبد الرحمن وحسن، 

االنتضادات مع ظهور هيئات ومؤسسات الجودة واالعتماد األكاد مي التي أا ت عل  
عاتضها نشر الجودة وتأكيد تطبيضها وذلك وفضًا لمعايير معينة تمس العملية التعليمية 
والتربوية من كافة جوانبها حيث برز اهتمام محلي اضضا ا االعتماد األكاد مي وتسااضا 
الجامعات السعود ة لتبوء الصدارة في التصنيفات العالمية ألفضو الجامعات. )البهواشي، 

1446) 
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وفي ضوء ذلك تحددت مشكلة الدراسة الحالية في التوصو قل  محاولة وضع 
التصور المضترح لمواصفات معلمة رياض األطفال في ضوء معايير برامج اإلعداد المهني 

 .((NAEYCفي مجال الطفولة المبكرة
 أسئلة الدراسة:

ما المواصفات المتطلبة لمعلمة  سعا الدراسة لإلجااة عن السؤال الرويس التالي:
 (؟NAEYCرياض األطفال في ضوء معايير )

 ويتفرع من السؤال السابة التساؤالت الفرعية التالية:
 ما المواصفات المتطلبة لمعلمة رياض األطفال في كلية التربية االمملةة العربية .1

 السعود ة حسل معيار المعرفة بنمو وتعل  الطفو؟
ما المواصفات المتطلبة لمعلمة رياض األطفال في كلية التربية االمملةة العربية  .1

 السعود ة حسل معيار المعرفة اخصاوص أطفال الروضة؟
ما المواصفات المتطلبة لمعلمة رياض األطفال في كلية التربية االمملةة العربية  .0

 معيار تحليو وتضوي  مناهج رياض األطفال؟ السعود ة حسل
ما المواصفات المتطلبة لمعلمة رياض األطفال في كلية التربية االمملةة العربية  .0

 السعود ة حسل معيار معرفة أصول تدريس رياض األطفال؟
ما المواصفات المتطلبة لمعلمة رياض األطفال في كلية التربية االمملةة العربية  .2

 ار استخدام اتجاهات فعالة نماويا لالتصال ااألطفال وأسره ؟السعود ة حسل معي
ما المواصفات المتطلبة لمعلمة رياض األطفال في كلية التربية االمملةة العربية  .6

 السعود ة حسل معيار استخدام المحتو  المعرفي لبناء منهج شامو؟
ةة العربية ما المواصفات المتطلبة لمعلمة رياض األطفال في كلية التربية االممل .2

 السعود ة حسل معيار المالحظة، والتويية، والاياد لدع  األطفال الصسار وأسره ؟
ما المواصفات المتطلبة لمعلمة رياض األطفال في كلية التربية االمملةة العربية  .8

 السعود ة حسل معيار الممارسات التعليمية الفعالة؟
ية التربية االمملةة العربية ما المواصفات المتطلبة لمعلمة رياض األطفال في كل .9

 السعود ة حسل معيار التطور ال اتي للخريجة؟
ما المواصفات المتطلبة لمعلمة رياض األطفال في كلية التربية االمملةة العربية  .14

 السعود ة حسل معيار بناء عاللات شراكة مع كو من األسرة والمجتمع؟
ة التربية االمملةة العربية ما المواصفات المتطلبة لمعلمة رياض األطفال في كلي .11

 السعود ة حسل معيار دور الخريجة في التنمية المهنية؟
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 هدف الدراسة:
قعداد لاومة االمواصفات المتطلبة لمعلمة رياض األطفال في ضوء  -1

 (.(NAEYCمعايير
 أهمية الدراسة:

 األهمية التطبياية للدراسة: تفيد نتاوج الدراسة الحالية في:
لحالية الضاومين عل  قعداد معلمات رياض األطفال في تحديد لد تفيد الدراسة ا -1

المواصفات المتطلل أة  كوة عليها اريجة كلية التربية تخصص رياض أطفال 
)معلمة رياض أطفال( االمملةة العربية السعود ة، في ضوء المعايير العالمية 

 والمحلية.
ة االمملةة العربية لد تفيد ه ه الدراسة كاًل من المجتمع والمؤسسات التربوي -1

السعود ة في معرفة مد  بلوغ المؤسسة أو البرنامج التعليمي مستو  التطلعات 
والطموحات المأمولة إلعداد معلمة رياض األطفال في كليات التربية في المملةة 

 العربية السعود ة.
 األهمية النظرية للدراسة:

عل  والتطرق قل  معايير تضد   قطار نظري حول المعايير وأهميتها في قعداد الم -1
 الجودة العالمية للمعل  اصفة عامة ولمعلمة رياض األطفال اصفة ااصة.

استعراض معايير الجودة الشاملة المحلية إلعداد المعل  اصفة عامة ومعلمة  -1
 رياض األطفال اصفة ااصة لبعض الدول العربية.

رق التدريس: من لد تفيد ه ه الدراسة الباحثين في مجال الطفولة والمناهج وط -0
االل تضد   اعض التوصيات والمضترحات التي لد تفتا مجاال لبحوث ودراسات 

 ير األنشطة التعليمية المضدمة في مرحلة الروضة.أار  مستضبلية لتطو 
 حدود الدراسة:

 لبرامج اإلعداد المهني في مجال الطفولة المبكرة. NAEYCالحدود الموضوعية: معايير 
كلية التربية جامعة الملك سعود لس  رياض األطفال مدينة الرياض الحدود المكانية: 

 االمملةة العربية السعود ة.
 الدراسي: ت  تنفي  الدراسة في الفصو الدراسي األول من العام الزمانيةالحدود 

 هة(.1002/1006)
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 مفاهي  الدراسة:
 :وفرص التعل  والمنهج تعرف اأنها "تلك المؤشرات المرتبطة االمحتوي واألداء  المعايير

 (Weichel, 2033 P. 27ومنا راصة مزاولة المهنة للمعلمين". )
    للمضارنة استخدامن  مكن ال ي المحك أو الماياد اأنها قجراوياً  الباحثة وعرفتها    

 .األداء في الجودة قل  والوصول ما عمو إلنجاز المواصفات أعل  والتضدير، ويمثو
  :ة تربويةةة ذات مواصةةفات ااصةةة يلتحةةة بهةةا األطفةةال مةةن هةةي مؤسسةةريةةاض األطفةةال

الثالثة قل  السادسة من العمر، وتهدف قل  تحضية النمو المتةامةو متمثلةة فةي أاعةاده 
الجسمية والعضلية واللسوية واالنفعالية واالجتماعية قل  ألصة  حةد تسةما اةن لةدراته ، 

مجلةةس العربةةي للطفولةةة عةةن طريةةة ممارسةةته  لانشةةطة الهادفةةة التةةي توفرهةةا لهةة  )ال
 م(.1989والتنمية، 

 :هةةي الطالبةةة المتولةةع تخرجهةةا مةةن كليةةات  اريجةةة ريةةاض األطفةةال مةةن كليةةات التربيةةة
االمملةةةةة العربيةةةة السةةةعود ة وذلةةةك بهةةةدف العمةةةو  ريةةةاض األطفةةةالالتربيةةةة تخصةةةص 

 للتدريس في الروضة. 
  :الضةةدرات هةةي الخصةةاوص التةةي تشةةمو المعةةارف و مواصةةفات اريجةةة ريةةاض األطفةةال

اكليةةات  ريةةاض األطفةةالوالمهةةارات والتوجهةةات المهنيةةة الضةةرورية والالزمةةة لخريجةةة 
التربية والمستمدة مةن المعةايير العالميةة والمحليةة للجةودة والتةي تجعلهةا لةادرة وكةفء 
للايةةام اعمليةةة التةةدريس فةةي الروضةةة وتحضيةةة الةةتعل  الفعةةال لاطفةةال، امرحلةةة ريةةاض 

 ية السعود ة. األطفال االمملةة العرب
 اإلطار النظري: مفهوم وأهداف رياض األطفال

 ماهية رياض األطفال:
 تستضبو التي االجتماعية" التربوية المؤسسات "رياض األطفال اأنها تعرف

 عل  سنتاة، وتةوة  بها الدراسة ومدة من العمر السادسة وحت  الرااعة سن من األطفال
 االبتداوية، ومساعدتن االمرحلة لاللتحاق سليما تأهيالً  الطفو تأهيو مرحلتين، وتهدف قل 

 نشاطاتن ممارسة في التامة الحرية لن تترك جديدة، حيث وابرات اكتساب مهارات عل 
 (.1446وإمكانياتن")اليو،  لدراتن وميولن واكتشاف

 األطفال احاجات االهتمام والنهوض مد  عل  والمجتمع األسرة مستضبو ويتوقف
الخةالق، مةن هنةا ينبةع االهتمةام امرحلةة  اإلنسةاني النمةو قلة  يةؤدي ممةا رغباته ، وإشباع

التعليمةي  العمةو تضةدم امةد  الريةاض هة ه رياض األطفال ومؤسسات رعايته  ويضاد نجاح
 م(1440فيها.)بهادر، 

والةتعل ،  النمةاء لهة  فةرص تيسةر ذات أهميةة لتنشةئة األطفةال حيةث فالروضةة
 والشروط أعدت الظروف ما قذا المرحلة ه ه في وانبهاج جميع في الشخصية نواة وتتشكو
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الريةاض، وتةةوين االتجاهةات  بهة ه أهةداف التعلةي   حضةة امةا المالومةة والتربويةة الصةحية
 السليمة تجاه العملية التعليمية.

فرياض األطفال هي نظام تربةوي  حضةة التنميةة الشةاملة ألطفةال مةا لبةو المدرسةة 
لتعلي  األساسي، وتعتبر رياض األطفال مرحلة تعليمية مستضلة، ويهيئه  لاللتحاق امرحلة ا

وتتضةمن كةةو مؤسسةةة تربويةةة لاطفةةال لاومةةة بة اتها وكةةو فصةةو أو فصةةول ملحضةةة امدرسةةة 
رسةةمية وتضةةوم أصةةال علةة  السةةرض المتضةةدم، ويلتحةةة بهةةا األطفةةال مةةن الجنسةةين مةةن سةةن 

م، ص 1446والتنميةةةة،  الرااعةةةة قلةةة  سةةةن السادسةةةة )المركةةةز الضةةةومي للبحةةةوث التربويةةةة
 (  60-60ص

ومن االل ما سبة  مكن اإلشةارة قلة  أة ريةاض األطفةال مرحلةة تعليميةة هادفةة  
ال تضو أهميةة عةن المراحةو التعليميةة األاةر ، وترتةةز علة  احتةرام ذاتيةة األطفةال وفةرديته  

الصةةحية واسةةتثارة تفةيةةره  اإلبةةداعي المسةةتضو، ورعا ةةة األطفةةال بةةدنيًا وتعويةةده  العةةادات 
السةليمة ومسةةاعدته  علة  المعيشةةة والعمةو واللعةةل مةع اقاةةرين وتة وق الموسةةيض  والفةةن 

 .وجمال الطبيعة وتعويده  التضحية ببعض رغباته  في سبيو صالا الجماعة
 :األطفال رياض أهداف مرحلة
وفلسةفاتها  أهةدافها اةااتالف أاةر   قلة  دولةة األطفةال مةن ريةاض أهةداف تختلةف

الروضةة إلشةباع حاجةات  فالبةد أة تسةع  مةع هة ا االاةتالف أنةن ليميةة، قالالتع وسياسةتها
الصةةحية،  اةةالنواحي الطفةةو المختلفةةة، ومسةةاعدتن علةة  اكتشةةاف محةةيط بيئتةةن، واالهتمةةام

 اةالل مةن التربويةة احتياجاتةن واالطمئناة، وتلبية األمن المضبولة، وتوفير العادات وإكساان
  واستعداداتن. لضدراتن والمناسبة لخاصةوالتجارب ا واللعل والمواد اللسة

م( 1446م( والمركز الضومي للبحوث التربوية والتنمية )1440وير  كو من بدير)
أة مرحلةةة الروضةةة تهةةدف اشةةكو أساسةةي قلةة  تنميةةة أطفةةال مةةا لبةةو المدرسةةة وتهيئةةته  

  :لاللتحاق بها ومساعدته  علي تحضية األهداف التربوية اقتية
  والمتةاملةةةة لةةةةو طفةةةو فةةةي المجةةةاالت العضليةةةة والجسةةةمية والحركيةةةة التنميةةةة الشةةةاملة

والخلايةةة والدينيةةة مةةع األاةة  فةةي االعتبةةار مراعةةاة الفةةروق  واالنفعاليةةة واالجتماعيةةة
 الفرد ة بين األطفال في الضدرات واالستعدادات ومستويات النمو.

 األنشةطة الفرد ةة والرياضةية المنطايةة والفنيةة مةن اةالل  تنمية مهارات الطفةو اللسويةة
 الضدرة عل  التفةير واالبتةار والتميز. والجماعية وإنماء

 .التنشئة االجتماعية والصحية السليمة في ظو قي  المجتمع ومبادون وأهدافن 
 الخاصة به ه المرحلة من أجةو تمكةين الطفةو مةن تحضيةة  تلبية حاجات ومطالل النمو

 ادرة عل  التعامو مع المجتمع.الشخصية السوية الض ذاتن ومساعدتن علي تةوين
 النظاميةة وذلةك عةن طريةة االنتضةال التةدريجي مةن جةو تهيئة الطفو للحياة المدرسةية 

عاللةات  األسةرة قلة  جةو المدرسةة اكةو مةا يتطلبةن ذلةك مةن تعةود علة  النظةام وتةةوين
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واهتمامةات الطفةو  قنسةانية مةع المعلمةة والةزمالء وممارسةة أنشةطة التعلةي  التةي تتفةة
 الت نموه في شتي المجاالت.ومعد

أما أهداف دور الحضانة وريةاض األطفةال فةي المملةةة العربيةة السةعود ة فتتمثةو 
 (:12م، ص 1446في )وزارة التربية والتعلي ، 

  ،صيانة فطرة الطفو، ورعا ة نموه الخلضي والعضلي والجسمي في ظروف طبيعية سةوية
 م.مشابهة لجو األسرة، متجاوبة مع مضتضيات اإلسال

 .تةوين االتجاه الديني الضاو  عل  التوحيد، المطابة للفطرة 
  أا  الطفو اآداب السلوك، وتيسير امتصاصن العضيدة اإلسةالمية واالتجاهةات الصةالحة

 بوجود أسوة حسنة ولدوة محببة أمامن.
  قيةةالف الطفةةو الجةةو المدرسةةي، وتهيئتةةن للحيةةاة المدرسةةية، ونضلةةن برفةةة مةةن ال اتيةةة

   الحياة االجتماعية المشتركة مع أتراان.المركزية قل
  تزويد الطفو بثروة من التعبيرات الصحيحة واألساسيات الميسةرة والمعلومةات المناسةبة

 لسنن والمتصلة اما  حيط ان.
 .تشجيع نشاطن االبتةاري، وتعهد ذولن الجمالي وإتاحة الفرصة أمام حيويتن لالنطالق 
 فو وته يبن في غير تدليو وال قرهاق.الوفاء احاجات الطفولة، وإسعاد الط 
  التيضظ لحما ة األطفال من األاطار، وعالج بوادر السلوك غيةر السةوي لةديه ، وحسةن

 المواجهة لمشكالت الطفولة.
 :األطفال حاجات لتحضة األطفال رياض معلمة أدوار

 عاتضها الروضة، فعل  في التعليمية التربوية العملية عصل هي الروضة معلمة
 المرحلة ه ه في مهمتها في المعلمة ونجاح .الروضة رسالة في تحضة األكبر العلء  ضع

 هنا أهدافها. ومن تحضية في للروضة  عد نجاحاً  الطفو حياة من والحرجة والصعبة الهامة
 من الدول الةثير واعتبرت األطفال، بو رياض معلمات وإعداد اااتيار المربين اهتمام كاة

 المستضبلية. ويعد أجيالها قعداد في كبيرة أهمية واإلعداد اتياراال له ا أة المتضدمة
وفني  ويضافي ومهني أكاد مي قعداد من ان يرتبط وما األطفال رياض مجال في التخصص
 الطفو مع تتعامو والتي األطفال رياض مجال في تعمو التي الةوادر إلعداد والزم ضروري 

 .التضليد ة الدراسية المراحو في المدرسة طفو عن فيها كثيرة جوانل  ختلف في مرحلة في
 طفو مع وال األطفال رياض في للعمو يؤهلها ال المختلفة الدراسية للمراحو المعلمة فإعداد

 (1449، 182ما لبو المدرسة )بدر، 
 لادرا  كوة  ( سنوات أة6-0)المدرسة  ما لبو سن في األطفال  عل  ممن المتولع من قة

 :عل 
 النمو :المختلفة المجاالت في الطفو نمو تحضة قل  تؤدي رامجب وتطوير تخطيط -

 برنامج قطار في الحركية /والجسمية االجتماعية المهارات والمعرفي، ونمو اللسوي 
 اللعل. عل  لاو 
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 جيدة.  وغ اوية صحية عادات تنمية عل  األطفال مساعدة -
 مشجعة بيئة في ناقاري مع ابراته  من أنفسه ، والتعل  في األطفال يضة تنمية -

 النفس.  عل  واالعتماد ال اتي وداعمة للتعل 
 قليها  حتاج التي المعلومات توفير في تسه  األمور أولياء مع ق جابية عاللة تةوين -

 التواصو مهارات تنمية قل  وتؤدي المرحلة ه ه في األطفال تعل  حول كيفية اقااء
 (110-110، 1442أطفاله . )الناشف،  وبين بينه 

 :المبكرة الطفولة لمعلمة المهني اإلعداد برامج
 :الروضة معلمة قعداد لبرامج المالما

 أساسية أكاد مية األحياة، مواد أغلل الروضة، في معلمة قعداد برنامج  شمو
 األم اللسة مثو" جامعية متطلبات"اس   أحياناً  عليها وُيطلة عامة الطالبة بثضافة تزود

 والحضارة االجتماع عل  في ومضررات الدراسة الدينية. ومهارات يةوالترب األجنبية واللسات
 الروضة معلمة قعداد برنامج من نسبة صسيرة المواد ه ه البيئية. وتشكو والدراسات
 المهنية.  والمواد التخصصية المواد مجموعة مع االمضارنة

 لبو التربية مثو والنفسي التربوي  اإلعداد مضررات التخصصية المواد وتشمو
 األطفال، التربية والعلمية، أدب الرياضية الرياض، المفاهي  لطفو المدرسة، التنمية اللسوية

الفنية،  النفسية، التربية اللعل، الصحة والمجتمع، سيكولوجية الطفو الرياضية صحة
 قلخ. ....واألناشيد

 المعلمة قعداد برنامج من التطبيضي العملي االجزء تتصو فإنها المهنية المواد أما
 ااستخدام التعليمية والوساوو اللعل وإنتاج والبرامج األنشطة العملية وتصمي  التربية مثو

 الروضة.  في التضوي  أساليل عل  والتدريل تعلي  األطفال في متنوعة استراتيجيات
 الجامعات من كثير في األطفال رياض معلمات اإعداد المتخصصة األلسام وتهت 

 الطالبات وميول تتفة التي االاتيارية المضررات من العديد تضد  ب الولا الحاضر في
 االهتمام جانل قل  الثضافة، وذلك مجاالت شت  في فنية واهتمامات مهارات فيهن وتنمي
 االجتماعي، والنمو والحركي، والنمو الحسي المعرفي، النمو النمو :المختلفة النمو بنواحي

 الفرد ة للفروق  مدركة معلمة الجامعات اإعداد تهت  كماللطفو.  اللسوي  االنفعالي، والنمو
 األطفال في مختلفة تنمي يضافية بيئات من أطفال مع التعامو عل  لادرة األطفال بين

 والرس  والحركة االلسة أنفسه  عن التعبير عل  وتساعده  ال اتي التعل  ومهارات االبتةار
 هاما واللعل جزءاً  والدراما الطفو ومسرح فالاألط وأدب األطفال فنوة  تحتو له ا .والتشكيو

 العربية الدول معظ  جامعات في للتربية كلية تخلوا الروضة. وال معلمة قعداد برنامج من
 (121-121، 1440معلمات الروضة. )هد  الناشف،  إلعداد شعبة أو لس  من
 
 



 م 0202لسنة  يناير( الثالث، الجزء 581مجلة كلية التربية، جامعة األزهر، العدد: )
 

 

 -01- 

 المملةة:  في االبتداوي التعلي  ما لبو مرحلة ومربيات معلمات قعداد
 العربية المملةة في األطفال ورياض الحضانة دور ومعلمات مربيات قعداد بدأ

 االخبر النساوية الخيرية الخليج فتاة جمعية جهود في تتمثو اجهود فرد ة السعود ة
للبنات،  التربية سعود، وكليات الملك في جامعة ممثلة السعود ة الجامعات بدأت وحديثاً 
 .األطفال رياض معلمات جديد إلعداد تخصص قنشاء مات، فيالمعل إلعداد التربية وكليات

 ما لبو لمرحلة والمعلمات المربيات إلعداد المختلفة البرامج ننالش يلي وفيما
 .االبتداوي التعلي 

 سعود: الملك جامعة برنامج
 متخصصاً  برنامجاً  التربية اكلية التربية لس  في ممثلة سعود الملك جامعة أعدت

 المضمار ه ا في راوداً  عمالً  البرنامج ه ا االبتداوي. ويعد التعلي  ما لبو معلمات إلعداد
 :بينها من الظروف واألسباب من عدد قلين دفعها
 قعداد فإة المرأة، ول لك لطبيعة جداً  المناسبة من األطفال وتعلي  تربية في العمو أ. أة

 المرأة أمام أوسع فرصة تا ف األطفال رياض لمرحلة والمربيات المعلمات برنامج لتأهيو
 السعود ة. 

 ودور األطفال رياض في التوسع قل  تؤدي السعود ة المرأة أمام العمو فرص زيادة قة .ب
عدد  في مضابلة زيادة تتطلل الزيادة وه ه العامالت األمهات أطفال الحضانة الستيعاب

 المجال.  ه ا في المتخصصات
 دوة  األطفال الحضانة ورياض بدور  عملن الالوي والمشرفات المعلمات من اً  كثير قة .ج

 ألداوهن الضرورية المهارات أو المعرفة حيث من المستو  المطلوب، سواء
 الوظيفي. 

 المؤهالت المشرفات قل  تحتاج وتثايفن الطفو بتربية المهتمة المؤسسات من العديد قة .د
 ) 1042سعود،  الملك جامعة (تأهيال عاليا.

 المعلمات إلعداد التربية كليات برنامج
 وجها فضد األطفال رياض امرحلة والتعلي  التربية وزارة اهتمام من انطاللاً 

 االبتداوية، ق ماناً  المرحلة من األول  والحلضة األطفال رياض قعداد معلمات قل  عنايتها
 ل االتعليمية،  المؤسسة تلك في التربوية الحياة هي عصل األطفال رياض معلمة اأة منها
 رياض تخصص هو المعلمات التربية إلعداد كليات في جديداً  تخصصاً  البنات تعلي  أنشأ

 عل  البرنامج ه ا حرص مخططو المؤسسات، ولد له ه مؤهالت معلمات لتخريج األطفال
 :التالية األهداف  حضة أة
 .وتعليمه  األطفال تربية في متخصصات طالبات قعداد -أ
 الطالبات نحو العمو مع األطفال وتربيته  وتعليمه .تةوين اتجاهات ق جابية لد   -ب
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تعمية الطالبات في دراسة الطفولة وإدراكهن للمفاهي  والمعلومات المتعلضة اخصاوص، 
، 1049سااضًا، -األطفال وطرق تعلمه  الخبرات المختلفة.)الرواسة العامة لتعلي  البنات

2-6) 
 المبكرة الطفولة لمجا في المهني اإلعداد لبرامج (NAEYC):معايير

( معايير الجمعية الوطنية لتربية األطفال الصسار وهي NKATEتبنا هيئة ) 
((NAEYC  ،ااعتبارها الجمعية المختصة لتحديد مالما العمو في مجال الطفولة المبكرة

سواًء كاة لك فيما يتعلة امعايير مناهج وبرامج الطفولة المبكرة أو فيما يتعلة ببرامج 
ي ه ه المرحلة، ولد تبنا الجمعية الوطنية لتربية صسار األطفال سبعة معايير قعداد معلم

تر  أنها أساسية لتحضية جودة البرامج في الطفولة المبكرة وكو معيار من ه ه المعايير 
يتضمن عدد من المؤشرات التي تدل عل  تحضضن. وفيما يلي وصفًا له ه المعايير 

 ومؤشراتن كو عل  حدا:
"قعداد الدارسين  جل أة يرتةز عل  أساد من المعرفة  نمو وتعل  الطفو:االرتضاء ب

بنمو الطفو. احيث  ستخدموة فهمه  لخصاوص األطفال وحاجاته  وللتفاعالت المتعددة 
المؤيرة عل  نمو األطفال وتعلمه ، إل جاد بيئة صحية، ومحترمة، وداعمة، وتحمو لدر ًا 

 من التحدي المالو  لةو طفو ".
 شرات: المؤ 
  . معرفة وفه  اصاوص األطفال الصسار وحاجاته 
  . معرفة وفه  التأييرات المتعددة عل  النمو والتعل 
  ستخدم المعرفة النماوية إل جاد بيئة صحية، ومحترمة، وداعمة، ومشولة )تحمو 

 لدرًا مالومًا من التحدي(.
بية الناجحة في " فه  الدارسوة أة التر  بناء عاللات اكو من األسرة والمجتمع:

الطفولة المبكرة تعتمد عل  الشراكة مع أسر األطفال والمجتمع. وه   عرفوة عن أهمية 
أسر األطفال والمجتمع والخصاوص المعضدة لةو منه  ويفهموة لك ويضدرونن. وه  
 ستخدموة ه ا الفه  لتحضية عاللات احترام متبادلة تدع  وتضو  موقف األسر وتشرك 

 في نمو وتعل  أطفاله ". كو أسر األطفال
 المؤشرات: 

  .معرفة وفه  الخصاوص المتنوعة لاسرة والمجتمع 
  .دع  األسر والمجتمع ودمجه  من االل عاللات من االحترام المتبادل 
 . قشراك األسر والمجتمع ف  نمو أطفاله  وتعلمه 

رسوة " فه  الدا المالحظة، والتويية، والاياد لدع  األطفال الصسار وأسره :
أة مالحظة الطفو والتويية واألشكال األار  من الاياد تعتبر مركزية في ممارسات كو 
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العاملين في الطفولة المبكرة. وه   عرفوة عن األهداف ويفهموة فواود واستخدامات 
الاياد. وه   عرفوة عن المالحظة المنظمة والتويية وكما  ستخدموة استراتيجيات 

ا اصورة مسئولة، االشراكة مع األسر والمهنيين اقارين، لةي الاياد الفعال  ستخدمونه
 يؤيروا في نمو كو طفو".

 المؤشرات:
  .فه  أهداف الاياد وفواوده واستخداماتن 
  .المعرفة حول الشراكة في الاياد مع األسر، ومع الزمالء المهنيين 
 مالومة المعرفة حول المالحظة والتويية وغيرها من أدوات واتجاهات الاياد ال

 واستخدامها. 
 .فه  وممارسة الاياد امسئولية بهدف االرتضاء االنواتج اإل جابية لةو طفو 

" فه  الدارسوة أة  استخدام اتجاهات فعالة نماويًا لالتصال ااألطفال وأسره :
التدريس والتعل  مع األطفال الصسار هو عمو معضد، وأة نتاوجن تتنوع اعتماد ًا عل  عمر 

صاوصه ، والسياق ال ي  ظهر فين التدريس والتعل . ويفهموة ك لك العاللات األطفال، وا
اإل جابية والتفاعالت الداعمة ويستخدمونها ااعتبارها األساد لعمله  مع األطفال الصسار 
وأسره . ويعرف الدارسين مد  واسع من األساليل المالومة نماويًا، واستراتيجيات 

طفال، وأسره ، ويفهمونها ويطبضونها، ويؤيروة اصورة التدريس، وأدوات للتواصو مع األ
 ق جابية في نمو الطفو وتعلمن".

 المؤشرات:
  .فه  العاللات اإل جابية والتفاعالت الداعمة ااعتبارها األساد للعمو مع األطفال 
  .معرفة وفه  االستراتيجيات واألدوات الفعالة في التربية المبكرة 
 اهات التدريس/ التعل  المالومة نماوًيا. استخدام مخزوة متسع من اتج 
 .التأمو في ممارساته  الخاصة لالرتضاء االنواتج اإل جابية لةو طفو 

" ستخدم الدارسوة معرفته  حول  استخدام المحتو  المعرفي لبناء منهج شامو:
لةو  المواد األكاد مية، لتصمي  وتطبية وتضيي  الخبرات التي ترتضي االنمو اإل جابي والتعل 

طفو. ويفه  الخريجوة أهمية المجاالت النماوية والمواد األكاد مية أو )المحتو ( في 
مناهج الطفولة المبكرة. ويعرفوة المفاهي  األساسية، أدوات البحث، وبناء مجاالت 
المحتو ، اما فيها الموضوعات األكاد مية ويمكنه  تحديد المصادر التي تعاونه  عل  

دم الخريجوة معرفته  الخاصة قضافة قل  مصادر أار  لتصمي ، تعمية فهمه . ويستخ
 وتطبية، وتضيي  منهج شامو ومشوق يرتضي بنواتج النمو والتعل  لةو طفو".
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 المؤشرات:
  .فه  المحتو  المعرفي ا ولمصادر في العلوم األكاد مية 
 ألكاد مية معرفة المفاهي  المركزية واستخدامها وك لك أدوات البحث، وبناء العلوم ا

 أو المحتو .
  استخدام معرفته  الخاصة، ومعايير التعل  المبكر المالومة، وغيرها من المصادر

 ولك لتصمي ، وتطبية، وتضيي  المنهج المشوق الشامو لةو طفو.
" عتبر الخريجوة أنفسه  أعضاء في مهنة الطفولة المبكرة. وه   أة  صبا مهنيا:

ايير المهنية األار  المنظمة للعمو في الطفولة المبكرة.  عرفوة الضواعد األاالقية والمع
وه  متعلموة مستمروة ومتعاونوة  ظهروة المعرفة، والتأمو، والرؤية النالدة في 
عمله ، ويتخ وة الضرارات عل  بينة استناد ًا للمعرفة المستضاة من مصادر متنوعة. 

 ية".ويدافعوة عن معرفة لتحضية الممارسات والسياسات التربو 
 المؤشرات:

  .شترك الخريج وينسل نفسن لمجال الطفولة المبكرة  
  .معرفة واحترام المعايير األاالقية وغيرها من األطر المهنية 
  .االشتراك في التعل  المستمر والتشاركي لتس  ة الممارسة 
 .دمج المعرفة، والتأمو، والرؤية النالدة في التربية المبكرة 

 (Clinical Practice)ممارسات التشخيصية الخبرات الميدانية وال
يت  التخطيط لها وترتيبها اشكو متسلسو احيث تتمكن الطالبة/ المعلمة من 
تنمية المعرفة والمهارات واالستعداد المهني الالزم لالرتضاء بنمو األطفال الصسار وتعلمه  

ن من المجموعات عل  مدار الفترة النماوية الةاملة للطفولة المبكرة، عل  األلو ايني
العمرية الخاصة االطفولة المبكرة )من الميالد قل  عمر الثالثة، ومن الثالثة قل  الخامسة، 
ومن الخامسة قل  الثامنة( وفي العديد من المواقف والمؤسسات المتنوعة التي توفر 
 التربية المبكرة )المراحو المبكرة من المدرسة، مركز رعا ة األطفال والمنازل، برامج

 الهيدستارت(.
 المؤشرات:

   توفر فرص المالحظة والممارسة مع اينين من المجموعات العمرية الثالية
 (8-2، 2-0، 0-4الخاصة االطفولة المبكرة )

  توفر فرص المالحظة والممارسة في اينين من يالية أنواع رويسية من مواقف
والمنزل، وبرامج  التربية المبكرة )سنوات المدرسة المبكرة، مراكز رعا ة الطفو

 الهيدستارت(.
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( الستة تركز عل  التطبية واستخدام المعرفة NKATEكو مكونات معايير)
والمهارات المرتبطة االمعيار، أما ه ا المعيار السااع فيت  تعلمن وممارستن وقياسن أيناء 

 (2  )الخبرة الميدانية. ه ا المعيار البرنامجي المتضدم  مكن ربطن االمحك البرنامجي رل
 مؤشرات الضوة في الخبرات الميدانية تتضمن:

  ابرات ميدانية يت  التخطيط لها اشكو جيد وبصورة متسلسلة، احيث تتيا للطالبات
 دمج

 .النظرية والبحث والممارسة 
  ،حين تةوة المؤسسات المستخدمة للخبرات الميدانية ال تعكس معايير جودة عالية

نما ج أار  لضماة أنهن يتعلمن العمو مع فإة الطالبات يتطلل أة يتوفر لهن 
 صسار األطفال وأسره  اأساليل تتسة مع معايير انةيا.

  جل أة تعاوة الةلية والمشرفين اقارين الطالبات عل  فه  المعن  من ابراتهن 
 في مؤسسات

 .الطفولة المبكرة، وتضيي  ه ه الخبرات في ضوء معايير الجودة 
  والمشرفين عليهن،  جل أة يوفرة نما ج ق جابية العاملين في تدريل الطالبات

 (.NKATEللممارسة في الطفولة المبكرة عل  أة تةوة متسضة مع معايير)
  الخبرات الميدانية  جل أة تضع الطالبات في مؤسسات تتضمن تنوعًا يضافيًا ولسويًا

 وعرقيًا في كو األسر والمجتمعات.
 الدراسات السااضة:

( هدفا وضع تصور مضترح لتطوير نظام 1444السفار،  وعبد سعدة دراسة )أبو
تةوين معلمات رياض األطفال في مصر في ضوء مداو الجودة الشاملة، التعرف عل  
والع نظام تةوين معل  رياض األطفال في مصر، التحد ات التي تواجن وتحول دوة فعاليتن 

في تطوير نظام تةوين والوصول قل  معايير الجودة الشاملة وإمكانية االستفادة منها 
معلمات رياض األطفال، واعتمد الباحثاة في دراستهما عل  المنهج الوصفي لتحليو مداو 

 الستخدام مضترح ج نمو يلي: وضع ما الدراسة ه ه نتاوج بين الجودة الشاملة، ومن
 التصور ه ا األطفال، ويتضمن رياض معلمة تةوين نظام تطوير في الشاملة الجودة مداو
 معلمات تةوين مؤسسات قعادة هيكلة عل  العمو في تتمثو رويسية جوانل عدة ترحالمض

 قعداد كليات في الشاملة تنفي  الجودة عل  والعمو للجودة والتخطيط األطفال رياض
 األطفال رياض معلمات

هدفا تعرف والع قعداد معلمات رياض األطفال في ) 1441دراسة )الدميري، 
لتعرف عل  أه  المشكالت التي تواجن نظام اإلعداد والولوف مصر في الولا الحالي، ا

عل  أوجن التشاان واالاتالف في نظام قعداد معلمة رياض األطفال، وتطوير نظام قعداد 
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معلمة رياض األطفال في مصر ودول المضارنة واالرتضاء بنظام قعداد معلمة رياض 
رة للتعرف عل  والع قعداد معلمة واعتمد الباحث في دراستن عل  المنهج المضااألطفال، 

هناك تشاان بين دول  رياض األطفال في مصر، ومن بين أه  نتاوج ه ه الدراسة ما يلي:
البحث من حيث مد  االهتمام والتأكيد عل  االهتمام االطفو ورعايتن بتضد   أفضو البرامج 

البة امؤسسات هناك ااتالف في المرحلة التي تنتهي فيها الطواألنشطة اشكو متناسة، 
اإلعداد وااتالف في عدد السنوات الدراسية في مؤسسات اإلعداد في دول البحث، ااتالف 
في نظ  اإلعداد في كو دول البحث وهناك اتفاق في المضررات التدريسية في دول البحث 
قال أنها تختلف في عدد الوحدات الدراسية، اتفاق جميع دول البحث عل  أهمية الجانل 

، العملي في قعداد معلمة رياض األطفال، ااتالف دول البحث في نظام تضد   التطبيضي
المضررات الدراسية، وتشاان الياااة مع التعلي  المصري في تركيز التعلي  في الدولتين عل  

 المعرفة وشدة التنافس لاللتحاق االةليات المرمولة.
حول ما ق ذا  هدفا اإلجااة عن السؤال المركزي  (Whitebook,2003)دراسة 

كاة حصول المعلمات عل  األلو عل  درجة البكالوريود في التربية في الطفولة المبكرة 
( سنوات مضارنة 2-0يوفر ابرات ما لبو المدرسة ذات جودة أفضو لاطفال من )

ومن أه  نتاوج الدراسة ما االمعلمات األلو تأهياًل، ولك من االل مراجعة أدبيات البحوث، 
ل  الرغ  من أة الدراسات التي تما مراجعتها كانا لديها اعض التحديدات يلي: أنن ع

الخاصة اعينة الدراسة، والمضاييس، واألساليل التحصيلية، فإنها لد لللا من قيمة وأهمية 
اإلعداد األعل ، والتدريل المتخصص، حددت دور الحصول عل  درجة البكالوريود، 

لطفولة المبكرة، في قنتاج سلوك متسة للمعلمة مع والتي عادة ما تةوة في التربية في ا
البرامج ات الجودة العالية، والتي بدورها تدع  النواتج النماوية األفضو، أيارت مجموعة 
الدراسات عددًا من األسئلة والتي تطلبا تحريات أاعد، ااصة فيما يتعلة اضدرات اإلعداد 

 المتخصصين في الطفولة المبكرة. المهني والتدريل، والمحتو ، والشكو وجودة تدريل
( تعرف تطور نظام التضوي  واالعتماد لمؤسسات التعلي  1442دراسة )النجار، 

العالي الياااني، والدرود المستفادة من التجربة اليااانية لتطوير نظام االعتماد وضماة 
ت اليااانية التعرف عل  النظام المتبع في هيئة اعتماد الجامعاجودة المؤسسات التعليمية، 

(JUAA ،)  ولد استخدم الباحث في ه ه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، ومن أه
أة هيئة اعتماد الجامعات اليااانية ركزت عل  مجاالت محددة نتاوج ه ه الدراسة ما يلي: 

لتضوي  المؤسسات وااصة األهداف، وسياسات الضبول وممارساتن، والمناهج، واألنشطة 
أة يئة التدريسية والمكتبة ومصادر المعلومات، والطالل، واإلدارة الجامعية، البحثية، واله

المعايير التي ت  اعتمادها في التجربة اليااانية تعد معايير شاملة، فل  تةتف بتضيي  
البرامج الدراسية بو حاولا تضيي  المؤسسات ككو، أة عملية االعتماد مستمرة، حيث يت  

ي، اعتبر اليااانيوة نظام الرلااة أحد مجاالت التضوي  الرويسية، قعادة االعتماد اشكو دور 
أي البد من تأسيس نظام رلااة وتضوي  منظ  في كو مؤسسة، تركز معظ  المعايير في 
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نظام االعتماد الياااني عل  اعتبار الجامعات مؤسسات ومراكز احثية االدرجة األول ، 
 سية.حيث ال يت  التركيز فضط عل  المهمة التدري

هدفا وصف الةيفية التي تطبة بها الجامعات  (Reusser et al,2007)دراسة 
في السرب األوسط األمريكي مبادئ الجودة، ارتةازًا قل  الايمة المضافة في برامج قعداد 
المعلمين التي تتبني المويوقية، ومعايير التحضة في تربية المعلمين، والتحسن في قعداد 

رنامج ككو، ولد ت  جمع البيانات الخاصة االدارسين اصورة منظمة، المعلمين للخدمة والب
كما أوضحتها مجاالت التخصص التي حصلوا عل  شهادات تخرج محدد بها مجال 
التخصص. ولد استخدما ه ه البيانات لتحديد الدارسين ال ين احاجة للدع  في التدريس 

ج والنجاح في الاياد المحدد، والنصيحة دااو الفصو لضماة نجاحه ، وإكماله  للبرنام
ومن نتاوج ه ه الدراسة: وجود مؤشرات ا جابية، حيث أوضحا تحسن أداء المتخرجين 

 عل  مضاييس المعرفة، والمهارات.
هدفا وضع تصور مضترح لمعايير الجودة الشاملة  (1449دراسة )عبد العزيز، 

ية مستدامة من االل محافظة المنوفية، لةي يؤسس لتنمية اشر  لرياض األطفال بريف
التس  ة وليحضة تميزا اجودة أعل  من المستو   النمو الشامو لاطفال المعرضين لسوء

 فوق ما جاء االمعايير الضومية  الضومي، استعانة االخبرة العالمية ولد أعط  اهتماما كبيرا
تمعية، والمج لمجالين لهما أهمية ااصة في ريف المنوفية وهما: مجال المشاركة األسرية

استخدما الباحثة استبياة طبضتن عل  عينة الدراسة، ومن  ومجال الصحة والتس  ة، ولد
نتاوج ه ه الدراسة ما يلي: أة مستويات تحضة معايير ومؤشرات الجودة الشاملة المضترحة 
االروضات جاءت ضمن الحدود المتوسطة اصفة عامة، أة أكبر نسبة تحضة للمعايير 

ات الخاصة، مما يؤكد احتياج الروضات الرسمية العربية قل  كانا من نصيل الروض
 اهتمام مضاعف للتحسين تحايضا لمعايير الجودة.

 ,La paro, Karen M Siepak, Kathy and Scott-Little) دراسة
Catherine,2009)  هدفا تضيي  معتضدات طالبات الجامعة وأعضاء هيئة التدريس في

عل  األطفال من الميالد حت  الروضة ااستخدام ماياد ( سنوات إلعداد م0برنامج من )
 (60) من أكاد مي عام االل البيانات جمع ت  معتضدات معلمات رياض األطفال، ولد

 البرنامج، مكملين نها ة في كانوا (18أعمال المضررات، و) بدا ة في ( منه 02طالبة، )
 البرنامج في التدريس هيئة أعضاء لام . حيث)الميداني التدريل (التدريس ابرات

 لةيTBQ Teacher belief Q Sort)ماياد المعتضدات ) تعبئة اإكمال (8وعدده )
قياد االتساق في فلسفته  عبر أعضاء هيئة  قل  ااإلضافة للمحكات تصنيف يوفروا

التدريس ال ين يدرسوة في برنامج قعداد المعلمات. ولد ت  عرض تراك  التضديرات لوصف 
علضة ااألطفال، واالنضباط وممارسات التدريس التي  ضوم بها الدارسوة من المعتضدات المت

 /الطالبة يلي: أة ما الدراسة ه ه في نتاوج نضاط مختلفة في برنامجه  التعليمي، ومن
 الخاصة بتلك شبهاً  أكثر معتضدات أوضحا التربوي  قعدادها برنامج نها ة في المعلمة
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 ابرات البرنامج، أة بدا ة في ال ين الطالب تضداتمع قل  التدريس، منها هيئة اأعضاء
 أو أو االنضباط األطفال عن معتضداتهن تسير أنها يبدو ال للطالبات الميدانية التدريس

 .كبير اشكو التدريس ممارسات حول
 التعضيل عل  الدراسات السااضة: 

يتضا من استعراض الباحثة للدراسات السااضة انها لد تنوعا بين احوث 
شورة في دوريات مختلفة، ورساوو ماجستير ودكتوراه منشورة وغير منشورة. كما أة من

اعض الدراسات العربية طبضا عل  البيئة السعود ة، وعل  البيئة المصرية، والبعض اقار 
طبة عل  دول الخليج العربي، وتفردت اعض الدراسات وطبضا عل  الياااة. أما الدراسات 

 ها عل  البيئة األمريكية.األجنبية فضد طبضا جميع
عل  المنهج الوصفي التحليلي،  –التي ت  عرضها –اعتمدت جميع الدراسات 

حيث استخدما أسلوب تحليو المحتو  وبعضها استخدما المنهج المضارة، ودراسة 
وبعضها استخدما الوصفي البناوي. ولد استفادت الباحثة من الدراسات المتفضة معها في 

هج الوصفي من ناحية مد  مالءمتن لسرض الدراسة، وطريضة تطبيضن المنهج، وهو المن
 لتحضية أهداف الدراسة الحالية. 

كما تبين من مراجعة الدراسات السااضة أة األدوات المستخدمة لجمع البيانات 
 اما يتفة مع األداة المعتمدة في الدراسة الحالية –هي استمارة االستبياة

يتضا أة االهتمام في رياض األطفال وتطبيضن ومن مجمو الدراسات السااضة 
وفة معايير االعتماد األكاد مي، متطلل رويسي لرفع مستو  أداء المعلمات واالرتضاء ان 

والتعليمية والشخصية. ولةن تفردت الدراسة الحالية  والثضافيةعل  جميع األصعدة المهنية 
يات التربية االمملةة في وضع تصور مضترح لمواصفات معلمة رياض األطفال في كل

 . (NAEYC)العربية السعود ة في ضوء معايير
واستفادت الدراسة الحالية من الدراسات السااضة في تأكيد لضية ومشكلة 
دراساتها وفي تناول اعض المفاهي  النظرية ااإلضافة لتصمي  وإعداد األداة وبعض 

 اإلجراءات المنهجية.
 منهجية وإجراءات الدراسة:

ت  اسةتخدام المةنهج الوصةفي فةي هة ه الدراسةة، حيةث  عةد هة ا المةنهج  اسة:منهج الدر 
مةةن أفضةةو المنةةاهج مالومةةة لتحضةةة أهةةداف الدراسةةة فةةي دراسةةة تصةةور مضتةةرح لمواصةةفات 
معلمةةة ريةةاض األطفةةال فةةي كليةةات التربيةةة االمملةةةة العربيةةة السةةعود ة فةةي ضةةوء معةةايير 

(NAEYC) 
دراسة من أعضاء هيئة التدريس رياض تةوة مجتمع ال مةجتمع وعينة الدراسة:

األطفال والمختصين في تطوير المناهج رياض األطفال والمشرفات التربويات في رياض 
األطفال ومعلمات رياض األطفال وبعد االطالع والتعرف عل  حج  مجتمع الدراسة ومن ي  

 ت  ااتيار العينة العشواوية لتحايضها أهداف وغرض الدراسة كالتالي:
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  9هيئة تدريس )رياض أطفال( وعدده  عضو 
   8مختص في تطوير المناهج )رياض أطفال( وعدده 
   11مشرفة تربوية رياض أطفال وعدده 
   11معلمة رياض أطفال وعدده 
  04وبالتالي أصبا عدد أفراد العينة  

ااتةةارت الباحثةةة االسةةتبانة كةةأداة لجمةةع البيانةةات، وهةةي أكثةةر أدوات البحةةث  أداة الدراسةةة:
تخداما في مثةو هة ه البحةوث، وكةاة الهةدف منهةا تعةرف المواصةفات المتطلبةة لمعلمةات اس

 (NAEYC)رياض األطفال في كليات التربية االمملةة العربية السعود ة في ضوء معايير
 )أ( وصف األداة:

صيسا االستبانة في صورتها األولية عل  البيانات األولية والعبارات الخاصة 
اء التعديالت عل  فضراتها تضمنا االستبانة في صيستها النهاوية ما االدراسة، وبعد قجر 

 يلي:
 البيانات األولية عن المجيل تمثلا في: الدرجة العلمية والوظيفة.-١
( وبمجموع NAEYCكما اشتملا األداة النهاوية عل  أحد عشر معيارا تمثو معايير )-٢
 ( فضرة موزعة كالتالي:60)

 ( عبارات.0بنمو وتعل  الطفو. واشتملا عل  )المعيار األول: المعرفة 
 ( عبارات.0المعيار الثاني: المعرفة اخصاوص أطفال الروضة. واشتملا عل  )
 ( عبارات.0المعيار الثالث: تحليو وتضوي  مناهج رياض األطفال واشتملا عل  )
 ( عبارات.8المعيار الرااع: معرفة أصول تدريس رياض األطفال واشتملا عل  )

عيار الخامس: استخدام اتجاهات فعالة نماويا لالتصال ااألطفال وأسره  واشتملا عل  الم
 ( عبارات.0)

( 0المعيار السادد: استخدام المحتو  المعرفي لبناء منهج شامو واشتملا عل  )
 عبارات.

المعيار السااع: المالحظة، والتويية، والاياد لدع  األطفال الصسار وأسره  واشتملا 
 عبارات. (0عل  )

 ( عبارات.8المعيار الثامن: الممارسات التعليمية الفعالة واشتملا عل  )
 ( عبارات.2المعيار التاسع: التطور ال اتي للخريجة واشتملا عل  )

( 8المعيار العاشر: بناء عاللات شراكة مع كو من األسرة والمجتمع واشتملا عل  )
 عبارات.
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 ( عبارات.10التنمية المهنية واشتملا عل  ) المعيار الحادي عشر: دور الخريجة في
أعطا الباحثة لةو فضرة وزنا مدرًجا وفة ماياد ليكرت الثاليي، للمعايير اإلحد   -٣

 (. 1، ٢، 0عشر واستخدما العبارات )موافة، محايد، غير موافة( وتمثو رلميا )
 )ب( صدق األداة:

في تصور مضترح  للتحضة من صدق األداة ومعرفة مد  صالحية استخدامها
لمواصفات معلمة رياض األطفال في كليات التربية االمملةة العربية السعود ة في ضوء 

(، ت  االعتماد عل  الصدق الظاهري وت  استخدام معامو االرتباط NAEYCمعايير )
 سبيرماة لاياد درجة ترااط الفضرات مع المجموع الةلي لةو معيار وكانا كالتالي: 

 االرتباط بين معلومات حول المعرفة بنمو وتعل  الطفو والدرجة الةلية للمعيار  ( معامو1جدول )

 المجال الرل 
معامو 
 سبيرماة
 لالرتباط

الايمة 
 (.Sig)االحتمالية

درجة 
 االرتباط

لةةةةةديها وعةةةةةي كامةةةةةو ومعرفةةةةةة اعمةةةةةة وفهةةةةة  تةةةةةام   .1
4. 4.222 اخصاوص األطفال الصسار وحاجاته   لوي  **000

ام االتةةأييرات المتعةةددة علةة  لةةديها معرفةةة ووعةةي تةة  .1
4. 4.607 النمو والتعل   لوي  **000

تسةةةةتخدم المعرفةةةةة النماويةةةةة إل جةةةةاد بيئةةةةة صةةةةحية   .0
4. 0.893 وداعمة ومشولة ( تحمو لدر مالو  من التحدي( لوي  **000

 جدا
 ( معامو االرتباط بين المعرفة اخصاوص أطفال الروضة والدرجة الةلية للمعيار 1جدول )

 
 معامو سبيرماة مجالال الرل 

 لالرتباط
الايمة 

 (.Sig)االحتمالية
درجة 
 االرتباط

1 
لةديها درا ةة ولةةدرة فةي معرفةةة أسةاليل التةةدريس 
الحديثةةةةةةة والتةةةةةةي تالوةةةةةة  مسةةةةةةتويات األطفةةةةةةال 

 المختلفة
 لوي تام **0.000 1.444

1 
تراعةةةةي الفةةةةروق الفرد ةةةةة بةةةةين األطفةةةةال وذلةةةةك 

ليل ااستخدام أساليل مختلفة ومتنوعة من أسا
 التدريس الحديثة

 لوي تام **0.000 1.444

0 

 لديها وعي تام اأير الفروق الفرد ة ألطفال
الروضة)السن، الضدرة العضلية، الميةول، الخبةرة، 
الخلفيةةة العلميةةة، المسةةتو  اللسةةوي، المسةةتو  
االجتمةةاعي، المسةةتو  االلتصةةادي( علةة  تعلةة  

 الوحدات الدراسية

 لوي تام **0.000 1.444

ها معرفةةةةة ووعةةةةي تةةةةام اخصةةةةاوص أطفةةةةال لةةةةدي 0
 لوي تام **0.000 1.444 الروضة )النفسية، العضلية، المعرفية، . ..(
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 ( معامو االرتباط بين تحليو وتضوي  مناهج رياض األطفال والدرجة الةلية للمعيار 0جدول )
 معامو سبيرماة المجال الرل 

 لالرتباط
الايمة 

 (.Sig)االحتمالية
درجة 
 االرتباط

4. 4.864 تعرف معايير رياض األطفال العالمية 1  جدا لوي  **000
تضةةةارة معةةةايير ريةةةاض األطفةةةال فةةةي المملةةةةة  1

4. 4.939 العربية السعود ة امحكات ومعايير عالمية  لوي جدا **000

تميةةز نضةةاط الضةةوة والضةةعف فةةي منةةاهج ريةةاض  0
4. 1.000 األطفال  لوي تام **000

4. 0.813 تصم  وحدات دراسية 0  لوي جدا  **000
 ( معامو االرتباط بين معرفة أصول تدريس رياض األطفال والدرجة الةلية للمعيار 0جدول )

 معامو سبيرماة المجال الرل 
 لالرتباط

الايمة 
 (.Sig)االحتمالية

درجة 
 االرتباط

لةةديها الضةةدرة علةة  اسةةتخدام المةةواد والمصةةادر  1
4. 1.000 التعليمية عند تدريس الوحدات الدراسية  لوي تام **000

4. 1.000 لديها الضدرة عل  تنظي  وإدارة الصف الدراسي 1  لوي تام **000
 مارد طرق واسةتراتيجيات التةدريس المختلفةة  0

4. 1.000 والفعالة عند تدريسها  لوي تام **000

لةةةديها الضةةةدرة علةةة  تنظةةةي  الفصةةةول الدراسةةةية  0
4. 1.000 حسل استراتيجية التدريس التي تستخدمها  لوي تام **000

4. 1.000 تستخدم أساليل التعزيز المختلفة 2  لوي تام **000
تشةجع أطفةال الروضةة علة  تنميةة اهتمامةةاته   6

4. 1.000 المختلفة  لوي تام **000

لةةةةديها الضةةةةدرة علةةةة  اسةةةةتخدام أسةةةةاليل تضةةةةوي   2
4. 1.000 المختلفة  لوي تام **000

ل التضةةوي  لةةديها المعرفةةة والةةوعي التةةام اأسةةالي 8
4. 1.000 المختلفة  لوي تام **000

( معامو االرتباط بين استخدام اتجاهات فعالة نماويا لالتصال ااألطفال وأسره  2جدول)
 والدرجة الةلية للمعيار 

 معامو سبيرماة المجال الرل 
 لالرتباط

الايمة 
 (.Sig)االحتمالية

درجة 
 االرتباط

الداعمةةةة  فهةةة  العاللةةةات اال جابيةةةة والتفةةةاعالت 1
4. 4.649 ااعتبارها األساد للعمو مع األطفال  لوي  **000

معرفةةةة وفهةةة  االسةةةتراتيجيات واألدوات الفعالةةةة  1
4. 4.609 في التربية المبكرة  لوي  **000

استخدام مخزوة متسع من اتجاهةات التةدريس  0
4. 0.609 /التعل  المالومة نماويا  لوي  **000

التأمةةةةةو فةةةةةي ممارسةةةةةاته  الخاصةةةةةة لالرتضةةةةةاء  0
4. 0.997 االنواتج اال جابية لةو طفو  لوي جدا  **000
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( معامو االرتباط بين استخدام المحتو  المعرفي لبناء منهج شامو والدرجة 6جدول )
 الةلية للمعيار 

 معامو سبيرماة المجال الرل 
 لالرتباط

الايمة 
 (.Sig)االحتمالية

درجة 
 االرتباط

فهةة  المحتةةو  المعرفةةي والمصةةادر فةةي العلةةوم  1
4. 1.000 األكاد مية  لوي تام **000

1 
معرفةةة المفةةاهي  المركزيةةة واسةةتخدامها وكةة لك 
أدوات البحةةةةةث، وبنةةةةةاء العلةةةةةوم األكاد ميةةةةةة أو 

 المحتو  
1.000 .4  لوي تام **000

0 
اسةةةتخدام معةةةرفته  الخاصةةةة، ومعةةةايير الةةةتعل  

لمصةةادر وذلةةك المبكةةر المالومةةة، وغيرهةةا مةةن ا
لتصةةةمي ، وتطبيةةةة، وتضيةةةي  المةةةنهج المشةةةوق 

 الشامو لةو طفو
1.000 .4  لوي تام **000

( معامو االرتباط بين المالحظة، والتويية، والاياد لدع  األطفال الصسار 2جدول )
 وأسره  والدرجة الةلية للمعيار 

 المجال الرل 
معامو 
 سبيرماة
 لالرتباط

الايمة 
 (.Sig)االحتمالية

جة در 
 االرتباط

4. 1.000 فه  أهداف الاياد وفواوده واستخداماتن 1  لوي تام **000

المعرفة حول الشراكة فةي الايةاد مةع األسةر،  1
4. 0.994 ومع الزمالء المهنيين  لوي جدا **000

0 
المعرفةةة حةةول المالحظةةة والتوييةةة وغيرهةةا مةةن 
أدوات واتجاهةةةةةةةةةةةةةات الايةةةةةةةةةةةةةاد المالومةةةةةةةةةةةةةة 

 واستخدامها
1.000 .4  لوي تام **000

فهةةةةة  وممارسةةةةةة الايةةةةةاد امسةةةةةئولية بهةةةةةدف  0
 لوي  **0.000 0.745 االرتضاء االنواتج اال جابية لةو طفو
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 ( معامو االرتباط بين الممارسات التعليمية الفعالة والدرجة الةلية للمعيار 8جدول )
 معامو سبيرماة المجال الرل 

 لالرتباط
الايمة 

 (.Sig)االحتمالية
 درجة

 االرتباط
 مكنهةةةةا قعةةةةداد وتنفيةةةة  مهةةةةام أداويةةةةة مرتبطةةةةة  1

4. 1.000 اأهداف التدريس  لوي تام **000

تتعرف وتةتسل مهارات التواصو لتمارسها فةي  1
4. 1.000 نشاطاتها مع األطفال شفويا وكتابي اً   لوي تام **000

تسةةةتخدم تضنيةةةات التةنولوجيةةةا وتضنيةةةات التعلةةةي   0
4. 1.000 لتعزيز مهارات التواصو  لوي تام **000

تةوة لادرة عل  الايادة والمشةاركة فةي حلضةات  0
4. 1.000 نضاش وورش عمو تتعلة امشكالت األطفال  لوي تام **000

2 
تةةةةتمكن مةةةةن اسةةةةتخدام أسةةةةاليل متنوعةةةةة مةةةةن 
اسةةتراتيجيات التةةدريس المتنوعةةة وتهيةة  بيئةةةة 

 التعل  التي تشجع عل  التفةير واالستدالل.
1.000 .4 000 **  لوي تام 

تشجيع األطفال عل  العمةو اشةكو تعةاوني كمةا  6
4. 1.000 تشجعه  عل  العمو اشكو مستضو  لوي تام **000

لديها فه  عمية لطرق واستراتيجيات التدريس  2
4. 1.000 الحديثة التي تالو  طبيعة رياض األطفال  لوي تام **000

4. 1.000 تضدر أهمية استخدام التضنية في التعلي  والتعل  8  لوي تام **000

 ( معامو االرتباط بين التطور ال اتي للخريجة والدرجة الةلية للمعيار 9جدول )

 المجال الرل 
معامو 
 سبيرماة
 لالرتباط

الايمة 
 (.Sig)االحتمالية

درجة 
 االرتباط

لةةةديها فهةةة  ودرا ةةةة اأسةةةاليل الةةةتعل  الةةة اتي والةةةتعل   1
4. 1.000 المستمر لوي  **000

 تام
تخدم أسةةةةاليل الةةةةتعل  الةةةة اتي والةةةةتعل  المسةةةةتمر تسةةةة 1

4. 4.725 لتطوير ذاتها  لوي  **000

تمارد مع زميالتها استخدام التضوي  ال اتي والتضةوي   0
4. 0.999 البناء لوي  **000

 جدا
لديها الضدرة عل  استخدام استراتيجيات التعل  الة اتي  0

4. 0.725 اأساليل مختلفة  لوي  **000

تضنيات والتةنولوجيةا فةي تطةوير أداوهةا فةي تستخدم ال 2
4. 1.000 التعلي  والتعل  لوي  **000

 تام
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( معامو االرتباط بين بناء عاللات شراكة مع كو من االسرة والمجتمع والدرجة 14جدول )
 الةلية للمعيار 

 المجال الرل 
معامو 
 سبيرماة
 لالرتباط

الايمة 
 (.Sig)االحتمالية

درجة 
 االرتباط

4. 0.683 رفة وفه  الخصاوص المتنوعة لاسرة والمجتمعمع 1  لوي  **000

تمتلك المعرفة والمهةارات الضةرورية لةدع  وإشةراك األسةر  1
4. 0.399 المتنوعة في عاللات من االحترام المتبادل  متوسط **000

4. 1.000 قشراك األسر والمجتمع في نمو أطفاله  وتعلمه  0  لوي تام **000

  األسر والمجتمع ودمجهة  مةن اةالل عاللةات  مكنها دع 0
4. 0.745 من االحترام المتبادل  لوي  **000

تظهةةر االحتةةرام للتنةةوع بةةين الثضافةةات والةة ي يةةنعكس فةةي  2
4. 1.000 التولعات والاي  والممارسات التربوية لاسر  لوي تام **000

6 

تظهةةر مهةةارات تواصةةو متنوعةةةة لتعميةةة العاللةةات بينهةةةا 
مةةةن اةةةالل قجةةةراء محاديةةةات غيةةةر رسةةةمية، وبةةةين األسةةةر 

واالسةةةةتخدام المالوةةةة  ألسةةةةاليل للتواصةةةةو والتةةةةي تشةةةةمو 
األسةةاليل التةنولوجيةةة إلشةةراك األسةةر فةةي متااعةةة أعمةةال 

 أطفاله 

1.000 .4  لوي تام **000

تعتبةةر أفةةراد األسةةرة كمصةةدر لالستبصةةار اةةأمور أطفةةاله ،  2
4. 1.000 جقضافة قل  كونه  مصادر لتطوير البرنامج والمنه  لوي تام **000

تضةةةةدر وتةةةةتفه  دور األسةةةةر وأعضةةةةاء األسةةةةرة اقاةةةةرين  8
4. 0.745 ااعتباره  المعلمين األول لاطفال  لوي  **000

 
 ( معامو االرتباط بين دور الخريجة في التنمية المهنية والدرجة الةلية للمعيار 11جدول )

 معامو سبيرماة المجال الرل 
 لالرتباط

الايمة 
 (.Sig)تماليةاالح

درجة 
 االرتباط

1 
لد ةةةةةةةن معرفةةةةةةةة ووعةةةةةةةي اةةةةةةةالمجالت العلميةةةةةةةة 
والدوريات والمنشورات المتخصصة فةي ريةاض 

 األطفال
0.458 .4  متوسط  **003

تشةةةةارك مةةةةع زميالتهةةةةا فةةةةي منالشةةةةة عمليةةةةات  1
4. 0.491 التعلي  والتعل  من االل التأمو والتفةر  متوسط **001

والةةةةدورات  تشةةةةارك افعاليةةةةة فةةةةي ورش العمةةةةو 0
4. 0.338 وااصة في مجال رياض األطفال  ضعيف **033

تشةةةةةةةارك افعاليةةةةةةةة فةةةةةةةي المجةةةةةةةالت العلميةةةةةةةة  0
4. 0.759 المتخصصة في رياض األطفال  لوي  **000

تسةةتخدم وتوظةةف األفةةةار الةةواردة فةةي الةةدوريات  2
4. 0.540والمنشةةةةورات المتخصصةةةةة فةةةةي مجةةةةال ريةةةةاض   لوي  **000
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 معامو سبيرماة المجال الرل 
 لالرتباط

الايمة 
 (.Sig)تماليةاالح

درجة 
 االرتباط

 األطفال
تهةةةةا بةةةةوعي وفةةةةةر ناضةةةةج تنةةةةالش مةةةةع زميال  6

4. 0.428 الضضا ا المتعلضة بتعلي  وتعل  رياض األطفال  متوسط **006

لديها الضدرة عل  تصمي  وتضيةي  بةرامج للتنميةة  2
4. 0.383 المهنية في مجال تعل  وتعلي  رياض األطفال  ضعيف *015

تشةةارك فةةي المدرسةةة والمجتمةةع لتسييةةر االتجةةاه  8
4. 0.428 نحو تعل  رياض األطفال  متوسط  **006

متااعةةةة وتوظيةةةف نتةةةاوج البحةةةث التربةةةوي فةةةي  9
4. 0.383 مجال تعلي  رياض األطفال  ضعيف *015

 شةةترك الخةةريج وينسةةل نفسةةن لمجةةال الطفولةةة  14
 لوي تام **0.000 1.000 المبكرة

معرفةةة واحتةةرام المعةةايير األاالقيةةة وغيرهةةا مةةن  11
 لوي تام **0.000 1.000 األطر المهنية

االشتراك في التعل  المستمر والتشةارك  لتس  ةة  11
 متوسط **0.001 0.491 الممارسة

دمةةةج المعرفةةةة، والتأمةةةو، والرؤيةةةة النالةةةدة فةةةي  10
 لوي تام **0.000 1.000 التربية المبكرة

 )ج( يبات األداة:  
لحساب قي  معامو )يبات األداة لاما الباحثة بتطبية االستبانة عل  العينة، وت  

 Alphaحساب قي  معامو الثبات اطريضة التناسة الداالي ااستخدام معامو ألفا كرونباخ )
– Cornpach(  وكانا النتيجة كما هي موضحة االجدول رل .)وال ي يوضا أة 11 )

 أداة الدراسة تتمتع اايمة يبات عالية. 
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 ( يبات قيمة أداة الدراسة 11جدول رل  )
 الصدق الثبات اتعدد العبار  المحور م

 4.802 4.241 0 المعرفة بنمو وتعل  الطفو 1
 0.816 0.667 0 المعرفة اخصاوص أطفال الروضة 1
 0.880 0.775 0 تحليو وتضوي  مناهج رياض األطفال 0
 0.546 0.298 8 معرفة أصول تدريس رياض األطفال 0

استخدام اتجاهات فعالة نماويا لالتصال  2
 0.971 0.889 0 ااألطفال وأسره 

 0.535 0.287 0 استخدام المحتو  المعرفي لبناء منهج شامو 6

المالحظة، والتويية، والاياد لدع  األطفال  2
 0.721 0.520 0 الصسار وأسره 

 0.456 0.208 8 الممارسات التعليمية الفعالة  8
 0.864 0.747 2 التطور ال اتي للخريجة 9

ن األسرة بناء عاللات شراكة مع كو م 14
 0.752 0.565 8 والمجتمع

 0.814 0.662 10 دور الخريجة في التنمية المهنية  11
 0.745 0.600 60 المجموع

 ت  حساب صدق المحك عن طرية ج ر معامو الثبات.  
 )د( تطبية أداة الدراسة:

( فةةردا 04هةة علةة  )1006-1002تة  تطبيةةة أداة الدراسةة اةةالل للعةام الدراسةةي 
عينة،  مثلوة عينة الدراسة أعضةاء هيئةة التةدريس ريةاض األطفةال والمختصةين من قفراد ال

فةةي تطةةوير المنةةاهج ريةةاض األطفةةال والمشةةرفات التربويةةات فةةي ريةةاض األطفةةال ومعلمةةات 
 رياض األطفال.

 نتاوج الدراسة ومنالشتها وتفسيرها:
ل فةي كليةة : ما المواصفات المتطلبةة لمعلمةة ريةاض االطفةالإلجااة عن التساؤل األول

 التربية االمملةة العربية السعود ة حسل معيار المعرفة بنمو وتعل  الطفو؟
تةة  اسةةتخدام المتوسةةط المةةرجا إلجااةةات العينةةة علةة  األسةةئلة الةةواردة فةةي الدراسةةة 
لمعرفةةة اتجةةاه آراء المسةةتجيبين وكةة لك االنحرافةةات المعياريةةة والتةةةرارات والنسةةل المئويةةة 

حةول مواصةفات معلمةة ريةاض األطفةال فةي كليةة التربيةة االمملةةة إلجااات مجتمع الدراسة 
 العربية السعود ة حسل معيار المعرفة بنمو وتعل  الطفو.
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( المتوسط المرجا واالنحرافات المعيارية والتةرارات والنسل المئوية 10جدول رل  )
 اإلجااات عينة الدراسة حول المعرفة بنمو وتعل  الطفو

 العبارة م
 غير حايدم موافة

المتوسط  موافة 
 المرجا

االنحراف 
 االتجاه المعياري 

 % ك % ك % ك

1 
لةةةديها وعةةةي كامةةةو ومعرفةةةة 
اعمةة وفهةة  تةةام اخصةةاوص 

 األطفال الصسار وحاجاته 
 موافة 0.464 1.24 0 0 30.0 12 70.0 18

1 
لةةةةديها معرفةةةةة ووعةةةةي تةةةةام 
االتةةةةأييرات المتعةةةةددة علةةةة  

 النمو والتعل 
 موافة 0.405 1.84 0 0 20.0 8 80.0 32

0 
تسةةةتخدم المعرفةةةة النماويةةةةة 
إل جاد بيئة صةحية وداعمةة 
ومشةولة )تحمةةو لةدر مالوةة  

 من التحدي(
 موافة 0.597 1.22 5.0 2 35.0 14 60.0 24

 موافة 4.088 1.68 1.62 1 18.00 00 24.4 80 المجموع

العينة حول  ( وجود اتجاه موافة عل  قجااات أفراد10يتضا من الجدول رل  )
 المعرفة بنمو وتعل  الطفو.

وأظهرت النسل والتةرارات اإلجمالية ألفراد العينة اأنه  موافضين حول المعرفة 
( ونسبة مئوية امضدار 80بنمو وتعل  الطفو حيث بلسا عدد التةرارات اإلجمالي )

( ويدل ذلك عل  أة المعرفة بنمو وتعل  الطفو ضرورية لمواصفات معلمة 24.4%)
 ( . 4.088( وانحراف معياري )1.68رياض األطفال وذلك امتوسط حسابي يبلغ )

ويتضا أة التةرارات والنسل المئوية الستجااات أفراد عينة الدراسة حول 
مواصفات أة لديها معرفة ووعي تام االتأييرات المتعددة عل  النمو والتعل  أا ت النسبة 

( فردا من أفراد 01( وعدده  )%84ضة وبنسبة )األعل  بين قجااات أفراد العينة االمواف
العينة وفي المركز الثاني كانا المواصفات لديها وعي كامو ومعرفة اعمة وفه  تام 

( فردا 18( وكاة عدده  )%24اخصاوص األطفال الصسار وحاجاته  حيث كانا النسبة )
النماوية إل جاد بيئة من أفراد العينة وفي المركز الثالث المواصفات أنها تستخدم المعرفة 
( وعدده  %64.4صحية وداعمة ومشولة )تحمو لدر مالو  من التحدي( وذلك بنسبة )

 ( فردا من أفراد العينة. 10)
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مةا المواصةفات المتطلبةة لمعلمةة ريةاض االطفةال فةي كليةة نتاوج قجااة السؤال الثاني: 
 ص أطفال الروضة؟التربية االمملةة العربية السعود ة حسل معيار المعرفة اخصاو

( المتوسط المرجا واالنحرافات المعيارية والتةرارات والنسل المئوية 10جدول رل  )
 اإلجااات عينة الدراسة حول المعرفة اخصاوص أطفال الروضة 

المتوسط  غير موافة محايد موافة العبارة م
 المرجا

االنحراف 
 االتجاه المعياري 

 % ك % ك % ك

1 
درة في معرفةة لديها درا ة ول

أسةةةاليل التةةةدريس الحديثةةةة 
والتةةةةةةةي تالوةةةةةةة  مسةةةةةةةتويات 

 األطفال المختلفة
 موافة 0.000 0.44 0 0 0 0 100.0 04

1 

تراعةي الفةروق الفرد ةة بةةين 
األطفةةةةةال وذلةةةةةك ااسةةةةةتخدام 
أسةةةةاليل مختلفةةةةة ومتنوعةةةةة 
مةةةةةةةن أسةةةةةةةاليل التةةةةةةةدريس 

 الحديثة

 موافة 0.221 1.92 0 0 5.0 2 95.0 08

0 

اأير الفةروق  لديها وعي تام
الفرد ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ألطفةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةال 
الروضة)السةةةةةةةةةةن، الضةةةةةةةةةةدرة 
العضليةةةةة، الميةةةةول، الخبةةةةرة، 
الخلفيةةة العلميةةة، المسةةتو  
اللسةةةةةةةةةةةةةةةةوي، المسةةةةةةةةةةةةةةةةتو  
االجتمةةةةةةةةةةاعي، المسةةةةةةةةةةتو  
االلتصةةةةةةادي( علةةةةةة  تعلةةةةةة  

 الوحدات الدراسية

 موافة 0.000 0.44 0 4 0 0 100.0 04

0 
لةةةةديها معرفةةةةة ووعةةةةي تةةةةام 
اخصةةةاوص أطفةةةال الروضةةةة 

، العضليةةةةةةةةةةةةةةة، )النفسةةةةةةةةةةةةةةية
 المعرفية، . ..(

 موافة 0.221 2.95 0 0 5.0 2 95.0 08

 موافة 4.111 1.922 4 4 1.2 0 92.2 126 المجموع
( وجود اتجاه موافة عل  قجااات أفراد العينة حول 10يتضا من الجدول رل  )
 المعرفة اخصاوص أطفال الروضة.

اأنه  موافضين حول المعرفة وأظهرت النسل والتةرارات اإلجمالية ألفراد العينة  
( ونسبة مئوية امضدار 126اخصاوص أطفال الروضة حيث بلسا عدد التةرارات اإلجمالي )

( ويدل ذلك عل  أة المعرفة اخصاوص أطفال الروضة ضرورية لمواصفات 92.2%)
 ( . 4.111( وانحراف معياري )1.922معلمة رياض األطفال وذلك امتوسط حسابي يبلغ )
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التةرارات والنسل المئوية الستجااات أفراد عينة الدراسة حول  ويتضا أة 
مواصفات أة لديها درا ة ولدرة في معرفة أساليل التدريس الحديثة والتي تالو  مستويات 
األطفال المختلفة ولديها وعي تام اأير الفروق الفرد ة ألطفال الروضة )السن، الضدرة 

لمية، المستو  اللسوي، المستو  االجتماعي، العضلية، الميول، الخبرة، الخلفية الع
المستو  االلتصادي( عل  تعل  الوحدات الدراسية أا ت النسبة األعل  بين قجااات أفراد 

( فردا من أفراد العينة وفي المركز الثاني 04( وعدده  )%144العينة االموافضة وبنسبة )
وذلك ااستخدام أساليل مختلفة كانا المواصفات اأة تراعي الفروق الفرد ة بين األطفال 

ومتنوعة من أساليل التدريس الحديثة ولديها معرفة ووعي تام اخصاوص أطفال الروضة 
( فردا 08( وكاة عدده  )%92)النفسية، العضلية، المعرفية، . ..( حيث كانا النسبة )

 من أفراد العينة.
يةاض األطفةال فةي كليةة مةا المواصةفات المتطلبةة لمعلمةة ر نتاوج قجااة السؤال الثالث: 

 التربية االمملةة العربية السعود ة حسل معيار تحليو وتضوي  مناهج رياض األطفال؟
( المتوسط المرجا واالنحرافات المعيارية والتةرارات والنسل المئوية 12جدول رل  )

 اإلجااات عينة الدراسة حول تحليو وتضوي  مناهج رياض األطفال 

 العبارة م
ير غ محايد موافة

المتوسط  موافة
 المرجا

االنحراف 
 االتجاه المعياري 

 % ك % ك % ك

 موافة 0.464 1.24 0 0 30.0 12 70.0 28 تعرف معايير رياض األطفال العالمية 1

1 
تضارة معايير رياض األطفال في 
المملةة العربية السعود ة امحكات 

 ومعايير عالمية
 ةمواف 0.506 1.24 0 0 50.0 20 50.0 20

تميز نضاط الضوة والضعف في مناهج  0
 موافة 0.000 0.44 0 4 0 0 100.0 04 رياض األطفال

 موافة 0.439 2.75 0 0 25.0 14 75.0 04 تصم  وحدات دراسية 0

 موافة 4.021 1.202 4 4 16.12 01 22.22 118 المجموع

ة حول ( وجود اتجاه موافة عل  قجااات أفراد العين12يتضا من الجدول رل  )
 تحليو وتضوي  مناهج رياض األطفال.

وأظهرت النسل والتةرارات اإلجمالية ألفراد العينة اأنه  موافضين حول تحليو  
( ونسبة مئوية 118وتضوي  مناهج رياض األطفال حيث بلسا عدد التةرارات اإلجمالي )

ية ( ويدل ذلك عل  أة تحليو وتضوي  مناهج رياض األطفال ضرور %22.22امضدار )
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( وانحراف معياري 1.202لمواصفات معلمة رياض األطفال وذلك امتوسط حسابي يبلغ )
(4.021.) 

ويتضا أة التةرارات والنسل المئوية الستجااات أفراد عينة الدراسة حول  
مواصفات أنها تميز نضاط الضوة والضعف في مناهج رياض األطفال وأا ت النسبة األعل  

( فردا من أفراد العينة 04( وعدده  )%144االموافضة وبنسبة )بين قجااات أفراد العينة 
( %22وفي المركز الثاني كانا المواصفات اأة تصم  وحدات دراسية حيث كانا النسبة )

( فردا من أفراد العينة وفي المركز الثالث كانا المواصفات اأنها تعرف 04وكاة عدده  )
( فردا من 18( وكاة عدده  )%24سبة )معايير رياض األطفال العالمية حيث كانا الن

أفراد العينة وفي المركز الرااع كانا المواصفات اأنها تضارة معايير رياض األطفال في 
( وكاة %24المملةة العربية السعود ة امحكات ومعايير عالمية حيث كانا النسبة )

 ( فردا من أفراد العينة.14عدده  )
اصفات المتطلبة لمعلمة رياض األطفال في كلية : ما المو نتاوج قجااة السؤال الرااع

 التربية االمملةة العربية السعود ة حسل معيار معرفة أصول تدريس رياض األطفال؟
( المتوسط المرجا واالنحرافات المعيارية والتةرارات والنسل المئوية 16جدول رل  )

 اإلجااات عينة الدراسة حول معيار معرفة أصول تدريس رياض األطفال

غير  محايد موافة العبارة م
المتوسط  موافة

 المرجا
االنحراف 
 االتجاه المعياري 

 % ك % ك % ك

1 
لديها الضدرة عل  استخدام المواد 
والمصادر التعليمية عند تدريس 

 الوحدات الدراسية
 موافة 0.000 0.44 0 4 0 0 100.0 04

لديها الضدرة عل  تنظي  وإدارة  1
 موافة 0.405 1.84 0 0 20.0 8 80.0 01 الصف الدراسي

0 
 مارد طرق واستراتيجيات 

التدريس المختلفة والفعالة عند 
 تدريسها

 موافة 0.267 1.91 0 4 2.2 3 92.5 02

0 
لديها الضدرة عل  تنظي  الفصول 

الدراسية حسل استراتيجية 
 التدريس التي تستخدمها

 موافة 0.221 2.95 4 4 2.4 1 92.4 08

 موافة 0.221 2.95 4 4 2.4 1 92.4 08 أساليل التعزيز المختلفةتستخدم  2

تشجع أطفال الروضة عل  تنمية  6
 موافة 0.221 2.95 4 4 2.4 1 92.4 08 اهتماماته  المختلفة
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غير  محايد موافة العبارة م
المتوسط  موافة

 المرجا
االنحراف 
 االتجاه المعياري 

 % ك % ك % ك

لديها الضدرة عل  استخدام أساليل  2
 موافة 0.221 2.95 4 4 2.4 1 92.4 08 تضوي  المختلفة

تام لديها المعرفة والوعي ال 8
 موافة 0.221 2.95 4 4 2.4 1 92.4 08 اأساليل التضوي  المختلفة

 موافة 4.111 1.900 4 4 6.26 11 90.00 199 المجموع

(: وجود اتجاه موافة عل  قجااات أفراد العينة حول 16يتضا من الجدول رل  )
 معرفة أصول تدريس رياض األطفال.

العينة اأنه  موافضين حول معرفة  وأظهرت النسل والتةرارات اإلجمالية ألفراد 
( ونسبة مئوية 199أصول تدريس رياض األطفال حيث بلسا عدد التةرارات اإلجمالي )

( ويدل ذلك عل  أة معرفة أصول تدريس رياض األطفال ضرورية %90.00امضدار )
( وانحراف معياري 1.900لمواصفات معلمة رياض األطفال وذلك امتوسط حسابي يبلغ )

(4.111). 
ويتضا أة التةرارات والنسل المئوية الستجااات أفراد عينة الدراسة حول  

مواصفات أة لديها الضدرة عل  استخدام المواد والمصادر التعليمية عند تدريس الوحدات 
( %144الدراسية وأا ت النسبة األعل  بين قجااات أفراد العينة االموافضة وبنسبة )

ينة وفي المركز الثاني كانا المواصفات اأة لديها الضدرة ( فردا من أفراد الع04وعدده  )
عل  تنظي  الفصول الدراسية حسل استراتيجية التدريس التي تستخدمها وتستخدم أساليل 
التعزيز المختلفة وتشجع أطفال الروضة عل  تنمية اهتماماته  المختلفة ولديها الضدرة 

عرفة والوعي التام اأساليل التضوي  عل  استخدام أساليل تضوي  المختلفة ولديها الم
( فردا من أفراد العينة وفي المركز 08( وكاة عدده  )%92المختلفة حيث كانا النسبة )

الثالث تمارد طرق واستراتيجيات التدريس المختلفة والفعالة عند تدريسها حيث كانا 
ااع كانا ( فردا من أفراد العينة وفي المركز الر 02( وكاة عدده  )%91.2النسبة )

( %84المواصفات اأة لديها الضدرة عل  تنظي  وإدارة الصف الدراسي حيث كانا النسبة )
 ( فردا من أفراد العينة.01وكاة عدده  )

مةا المواصةفات المتطلبةة لمعلمةة ريةاض األطفةال نتاوج اإلجااة عن السؤال الخامس: 
دام اتجاهةات فعالةة نماويةا فةي كليةة التربيةة االمملةةة العربيةة السةعود ة حسةل معيةار اسةتخ

 لالتصال ااألطفال وأسره ؟
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( المتوسط المرجا واالنحرافات المعيارية والتةرارات والنسل المئوية 12جدول رل  )
 اإلجااات عينة الدراسة حول استخدام اتجاهات فعالة نماويا لالتصال ااألطفال وأسره 

 العبارة م
 غير موافة محايد موافة

المتوسط 
 المرجا

نحراف اال 
 االتجاه المعياري 

 % ك % ك % ك

1 
فهةةةةةةة  العاللةةةةةةةات اال جابيةةةةةةةة 
والتفةةةةةةةةةةةةةةاعالت الداعمةةةةةةةةةةةةةةة 
ااعتبارها األساد للعمةو مةع 

 األطفال
 موافة 0.221 2.95 4 4 2.4 1 92.4 08

1 
معرفةةةة وفهةةة  االسةةةتراتيجيات 
واألدوات الفعالةةة فةةي التربيةةة 

 المبكرة
 موافة 0.221 2.95 4 4 2.4 1 92.4 08

0 
امةةةةةتالك مهةةةةةارات التةةةةةدريس 
المتعةةةةةددة وفةةةةةة االتجاهةةةةةات 
الحديثةةةة ومتطلبةةةات المرحلةةةة 

 التعليمية
 موافة 0.221 2.95 4 4 2.4 1 92.4 08

0 
التأمةةةةةةةةو فةةةةةةةةي ممارسةةةةةةةةاته  
الخاصةةةةة لالرتضةةةةاء اةةةةالنواتج 

 اال جابية لةو طفو
 موافة 0.365 2.85 4 4 12.4 6 82.4 00

 موافة 4.122 1.90 4 4 2.2 11 91.2 108 المجموع

( وجود اتجاه موافة عل  قجااات أفراد العينة حول 12يتضا من الجدول رل  )
 اتجاهات فعالة نماويا لالتصال ااألطفال وأسره .

وأظهرت النسل والتةرارات اإلجمالية ألفراد العينة اأنه  موافضين حول اتجاهات  
( ونسبة 108ات اإلجمالي )فعالة نماويا لالتصال ااألطفال وأسره  حيث بلسا عدد التةرار 

( ويدل ذلك عل  أة اتجاهات فعالة نماويا لالتصال ااألطفال %91.2مئوية امضدار )
( 1.90وأسره  ضرورية لمواصفات معلمة رياض األطفال وذلك امتوسط حسابي يبلغ )

 (.4.122وانحراف معياري )
ة حول ويتضا أة التةرارات والنسل المئوية الستجااات أفراد عينة الدراس

مواصفات أة لديها فه  العاللات اإل جابية والتفاعالت الداعمة ااعتبارها األساد للعمو 
مع األطفال ومعرفة وفه  االستراتيجيات واألدوات الفعالة في التربية المبكرة واستخدام 
مخزوة متسع من اتجاهات التدريس /التعل  المالومة نماويا وأا ت النسبة األعل  بين 

( فردا من أفراد العينة وفي 08( وعدده  )%92فراد العينة االموافضة وبنسبة )قجااات أ
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المركز الثاني كانا المواصفات اأة لديها التأمو في ممارساته  الخاصة لالرتضاء االنواتج 
 ( فردا من أفراد العينة.00( وكاة عدده  )%82اال جابية لةو طفو حيث كانا النسبة )

مةا المواصةفات المتطلبةة لمعلمةة ريةاض األطفةال ل السادد: نتاوج اإلجااة عن السؤا
المحتةو  المعرفةي لبنةاء في كلية التربية االمملةة العربية السعود ة حسةل معيةار اسةتخدام 

 ؟منهج شامو
( المتوسط المرجا واالنحرافات المعيارية والتةرارات والنسل المئوية 18جدول رل  )

 المحتو  المعرفي لبناء منهج شامو اإلجااات عينة الدراسة حول استخدام 

 العبارة م
 غير موافة محايد موافة

المتوسط 
 المرجا

االنحراف 
 االتجاه المعياري 

 % ك % ك % ك

1 
فهةةةةة  المحتةةةةةو  المعرفةةةةةةي 
والمصةةةةةةةادر فةةةةةةةي العلةةةةةةةوم 

 األكاد مية
 موافة 0.423 2.78 4 4 11.2 9 22.2 01

1 
معرفةةةة المفةةةاهي  المركزيةةةة 

أدوات  واسةةةتخدامها وكةةة لك
البحةةةةةةةث، وبنةةةةةةةاء العلةةةةةةةوم 

 األكاد مية أو المحتو  
 موافة 0.598 2.55 2.4 1 02.4 10 64.4 10

0 

اسةةةةةةةةةةةةةةةتخدام معةةةةةةةةةةةةةةةرفته  
الخاصةةةةة، ومعةةةةايير الةةةةتعل  
المبكةةةر المالومةةةة، وغيرهةةةا 
مةةةةةةةةةن المصةةةةةةةةةادر وذلةةةةةةةةةك 
لتصةةمي ، وتطبيةةة، وتضيةةي  
المةةةنهج المشةةةوق الشةةةامو 

 لةو طفو

 موافة 0.000 3.00 4 4 4 4 144.4 04

 موافة 4.004 1.28 1.66 1 19.12 10 29.12 92 المجموع

( وجود اتجاه موافة عل  قجااات أفراد العينة حول 18يتضا من الجدول رل  )
 استخدام المحتو  المعرفي لبناء منهج شامو.

وأظهرت النسل والتةرارات اإلجمالية ألفراد العينة اأنه  موافضين حول استخدام  
( ونسبة 92اء منهج شامو حيث بلسا عدد التةرارات اإلجمالي )المحتو  المعرفي لبن

( ويدل ذلك عل  أة استخدام المحتو  المعرفي لبناء منهج %29.12مئوية امضدار ) 
( 1.28شامو ضرورية لمواصفات معلمة رياض األطفال وذلك امتوسط حسابي يبلغ )

 (.4.004وانحراف معياري )
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ية الستجااات أفراد عينة الدراسة حول ويتضا أة التةرارات والنسل المئو  
مواصفات استخدام معرفته  الخاصة، ومعايير التعل  المبكر المالومة، وغيرها من المصادر 
وذلك لتصمي ، وتطبية، وتضيي  المنهج المشوق الشامو لةو طفو وأا ت النسبة األعل  

ردا من أفراد العينة ( ف04( وعدده  )%144بين قجااات أفراد العينة االموافضة وبنسبة )
وفي المركز الثاني كانا المواصفات فه  المحتو  المعرفي والمصادر في العلوم األكاد مية 

( فردا من أفراد العينة العينة وفي 01( وكاة عدده  )%2، 22حيث كانا النسبة )
ث، المركز الثالث كانا المواصفات معرفة المفاهي  المركزية واستخدامها وك لك أدوات البح

( فردا 10( وكاة عدده  )%64وبناء العلوم االكاد مية أو المحتو  حيث كانا النسبة )
 من أفراد العينة.

ما المواصفات المتطلبة لمعلمة رياض األطفال فةي نتاوج اإلجااة عن السؤال السااع: 
المحتةةو  المعرفةةي لبنةةاء كليةةة التربيةةة االمملةةةة العربيةةة السةةعود ة حسةةل معيةةار اسةةتخدام 

 ؟هج شامومن
( المتوسط المرجا واالنحرافات المعيارية والتةرارات والنسل المئوية 19جدول رل  )

 اإلجااات عينة الدراسة حول المالحظة، والتويية، والاياد لدع  األطفال الصسار وأسره  

 العبارة م
غير  محايد موافة

المتوسط  موافة
 المرجا

االنحراف 
 االتجاه المعياري 

 % ك % ك % ك

فه  أهداف الاياد وفواوده  1
 موافة 0.000 3.00 4 4 4 4 144.4 04 واستخداماتن

المعرفة حول الشراكة في الاياد  1
 موافة 0.405 2.80 4 4 14.4 8 84.4 01 مع األسر، ومع الزمالء المهنيين

0 
المعرفة حول المالحظة والتويية 
وغيرها من أدوات واتجاهات الاياد 

 دامهاالمالومة واستخ
 موافة 0.000 3.00 4 4 4 4 144.4 04

0 
فه  وممارسة الاياد امسئولية 
بهدف االرتضاء االنواتج اال جابية لةو 

 طفو
 موافة 0.304 2.90 4 4 14.4 0 94.4 06

 موافة 4.122 1.912 4 4 2.2 11 91.2 108 المجموع

عينة حول ( وجود اتجاه موافة عل  قجااات أفراد ال19يتضا من الجدول رل  )
 المالحظة، والتويية، والاياد لدع  األطفال الصسار وأسره .

وأظهرت النسل والتةرارات اإلجمالية ألفراد العينة اأنه  موافضين حول المالحظة، 
والتويية، والاياد لدع  األطفال الصسار وأسره  حيث بلسا عدد التةرارات اإلجمالي 
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ذلك عل  أة ا المالحظة، والتويية، ( ويدل %91.2( ونسبة مئوية امضدار )108)
والاياد لدع  األطفال الصسار وأسره  ضرورية لمواصفات معلمة رياض األطفال وذلك 

 (.4.122( وانحراف معياري )1.912امتوسط حسابي يبلغ )
ويتضا أة التةرارات والنسل المئوية الستجااات أفراد عينة الدراسة حول 

ه واستخداماتن والمعرفة حول المالحظة والتويية مواصفات فه  أهداف الاياد وفواود
وغيرها من أدوات واتجاهات الاياد المالومة واستخدامها وأا ت النسبة األعل  بين 

( فردا من أفراد العينة وفي 04( وعدده  )%144قجااات أفراد العينة االموافضة وبنسبة )
ية بهدف االرتضاء االنواتج المركز الثاني كانا المواصفات فه  وممارسة الاياد امسئول

( فردا من أفراد العينة 06( وكاة عدده  )%94اال جابية لةو طفو حيث كانا النسبة )
وفي المركز الثالث كانا المواصفات المعرفة حول الشراكة في الاياد مع األسر، ومع 

 ( فردا من أفراد العينة.01( وكاة عدده  )%84الزمالء المهنيين حيث كانا النسبة )
ما المواصفات المتطلبة لمعلمة رياض األطفةال فةي نتاوج اإلجااة عن السؤال الثامن: 

 كلية التربية االمملةة العربية السعود ة حول الممارسات التعليمية الفعالة؟
( المتوسط المرجا واالنحرافات المعيارية والتةرارات والنسل المئوية 14جدول رل  )

 مارسات التعليمية الفعالة اإلجااات عينة الدراسة حول الم

المتوسط  غير موافة محايد موافة العبارة م
 المرجا

االنحراف 
 االتجاه المعياري 

 % ك % ك % ك

1 
 مكنهةةا قعةةداد وتنفيةة  مهةةةام 
أداويةةةةةةة مرتبطةةةةةةة اأهةةةةةةداف 

 التدريس
 موافة 0.304 1.94 0 4 10.0 4 90.0 06

1 
تتعةةةةةرف وتةتسةةةةةل مهةةةةةارات 
التواصةةةةةةةو لتمارسةةةةةةةها فةةةةةةةي 

طاتها مةةةةةةةع األطفةةةةةةةال نشةةةةةةةا
 شفويا وكتابياً 

 موافة 0.000 0.44 0 0 0 0 100.0 40

0 
تسةةتخدم تضنيةةات التةنولوجيةةا 
وتضنيةةةةةةات التعلةةةةةةي  لتعزيةةةةةةز 

 مهارات التواصو
 موافة 0.000 0.44 0 0 0 0 100.0 40

0 
تةةةةةوة لةةةةادرة علةةةة  الايةةةةادة 
والمشاركة في حلضات نضةاش 
وورش عمةةةةةةةةةةةةةةو تتعلةةةةةةةةةةةةةةة 

 امشكالت األطفال
 موافة 0.000 0.44 0 0 0 0 100.0 40

2 
تتمكن من اسةتخدام أسةاليل 
متنوعةةةةة مةةةةن اسةةةةتراتيجيات 
التةةةدريس المتنوعةةةة وتهيةةة  

 موافة 0.335 2.88 4 4 11.2 2 82.2 02
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المتوسط  غير موافة محايد موافة العبارة م
 المرجا

االنحراف 
 االتجاه المعياري 

 % ك % ك % ك
بيئة التعل  التي تشجع عل  

 التفةير واالستدالل.

6 
تشةةجيع األطفةةال علةة  العمةةو 
اشةكو تعةةاوني كمةةا تشةةجعه  

 عل  العمو اشكو مستضو
 موافة 0.000 0.44 0 0 0 0 100.0 40

2 
لةةةةديها فهةةةة  عميةةةةة لطةةةةرق 
واسةةةةةةةةةتراتيجيات التةةةةةةةةةدريس 
الحديثةةةة التةةةي تالوةةة  طبيعةةةة 

 رياض األطفال
 موافة 0.362 2.85 4 4 12.4 6 82.4 00

8 
تضدر أهمية استخدام التضنيةة 

 موافة 0.000 0.44 0 0 0 0 100.0 40 في التعلي  والتعل 

 موافة 4.112 1.92 4 4 0.69 12 92.01 042 المجموع

( وجود اتجاه موافة عل  قجااات أفراد العينة حول 14يتضا من الجدول رل  )
 الممارسات التعليمية الفعالة.

وأظهرت النسل والتةرارات اإلجمالية ألفراد العينة اأنه  موافضين حول الممارسات  
سبة مئوية امضدار ( ون042التعليمية الفعالة حيث بلسا عدد التةرارات اإلجمالي )

( ويدل ذلك عل  أة حول الممارسات التعليمية الفعالة ضرورية لمواصفات 92.01%)
 (.4.112( وانحراف معياري )1.92معلمة رياض األطفال وذلك امتوسط حسابي يبلغ )

ويتضا أة التةرارات والنسل المئوية الستجااات أفراد عينة الدراسة حول  
مهارات التواصو لتمارسها في نشاطاتها مع األطفال شفويا  مواصفات أنها تتعرف وتةتسل

وكتابيًا وتستخدم تضنيات التةنولوجيا وتضنيات التعلي  لتعزيز مهارات التواصو وتةوة لادرة 
عل  الايادة والمشاركة في حلضات نضاش وورش عمو تتعلة امشكالت األطفال وتشجيع 

ل  العمو اشكو مستضو وتضدر أهمية األطفال عل  العمو اشكو تعاوني كما تشجعه  ع
استخدام التضنية في التعلي  والتعل  وأا ت النسبة األعل  بين قجااات أفراد العينة االموافضة 

( فردا من أفراد العينة وفي المركز الثاني كانا المواصفات 04( وعدده  )%144وبنسبة )
( %94يث كانا النسبة ) مكنها قعداد وتنفي  مهام أداوية مرتبطة اأهداف التدريس ح

( فردا من أفراد العينة وفي المركز الثالث اأنها تتمكن من استخدام 06وكاة عدده  )
أساليل متنوعة من استراتيجيات التدريس المتنوعة وتهي  بيئة التعل  التي تشجع عل  

 ( فردا من أفراد العينة02( وكاة عدده  )%82.2التفةير واالستدالل حيث كانا النسبة )
وفي المركز الرااع كانا المواصفات اأة لديها فه  عمية لطرق واستراتيجيات التدريس 
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( 00( وكاة عدده  )%82الحديثة التي تالو  طبيعة رياض األطفال حيث كانا النسبة )
 فردا من أفراد العينة.

ما المواصفات المتطلبة لمعلمة رياض األطفال فةي نتاوج اإلجااة عن السؤال التاسع: 
 ية التربية االمملةة العربية السعود ة حول التطور ال اتي للخريجة؟كل

( المتوسط المرجا واالنحرافات المعيارية والتةرارات والنسل المئوية 11جدول رل  )
 اإلجااات عينة الدراسة حول التطور ال اتي للخريجة 

 العبارة م
غير  محايد موافة

المتوسط  موافة
 المرجا

االنحراف 
 التجاها المعياري 

 % ك % ك % ك

1 
لةةةديها فهةةةة  ودرا ةةةة اأسةةةةاليل 
 موافة 0.000 0.44 0 0 0 0 100.0 04 التعل  ال اتي والتعل  المستمر

1 
تستخدم أساليل التعل  الة اتي 
 موافة 0.221 1.92 0 0 5.0 2 95.0 08 والتعل  المستمر لتطوير ذاتها

0 
تمارد مع زميالتها اسةتخدام 

والتضةةةةةةةةوي  التضةةةةةةةةوي  الةةةةةةةة اتي 
 البناوي

 موافة 0.304 1.94 0 4 10.0 4 90.0 36

0 
لةةةديها الضةةةدرة علةةة  اسةةةتخدام 
اسةةةةتراتيجيات الةةةةتعل  الةةةة اتي 

 اأساليل مختلفة
 موافة 0.221 1.92 0 0 5.0 2 95.0 08

2 
تستخدم التضنيات والتةنولوجيا 
فةةي تطةةوير أداوهةةا فةةي التعلةةي  

 والتعل 
04 100.0 0 0 4 0 0.44 0.000  

 موافة 4.102 1.96 4 4 0.4 8 96.4 191 مجموعال

( وجود اتجاه موافة عل  قجااات قفراد العينة حول 11يتضا من الجدول رل  )
 التطور ال اتي للخريجة.

وأظهرت النسل والتةرارات اإلجمالية ألفراد العينة اأنه  موافضين حول التطور 
( %96( ونسبة مئوية امضدار )191ال اتي للخريجة حيث بلسا عدد التةرارات اإلجمالي )

ويدل ذلك عل  أة التطور ال اتي للخريجة ضرورية لمواصفات معلمة رياض األطفال وذلك 
 (.4.102( وانحراف معياري )1.96امتوسط حسابي يبلغ )
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ويتضا أة التةرارات والنسل المئوية الستجااات أفراد عينة الدراسة حول  
اليل التعل  ال اتي والتعل  المستمر وتستخدم التضنيات مواصفات أة لديها فه  ودرا ة اأس

والتةنولوجيا في تطوير أداوها في التعلي  والتعل  أا ت النسبة األعل  بين قجااات أفراد 
( فردا من أفراد العينة وفي المركز الثاني 04( وعدده  )%144العينة االموافضة وبنسبة )

عل  ال اتي والتعل  المستمر لتطوير ذاتها ولديها كانا المواصفات اأنها تستخدم أساليل الت
الضدرة عل  استخدام استراتيجيات التعل  ال اتي اأساليل مختلفة حيث كانا النسبة 

( فردا من أفراد العينة وفي المركز الثالث كانا المواصفات 08( وكاة عدده  )92%)
لبناء حيث كانا النسبة اأنها تمارد مع زميالتها استخدام التضوي  ال اتي والتضوي  ا

 ( فردا من أفراد العينة.06( وكاة عدده  )94%)
: ما المواصفات المتطلبة لمعلمة رياض األطفال فةي نتاوج اإلجااة عن السؤال العاشر

كلية التربية االمملةة العربية السعود ة حسل معيار بناء عاللات شراكة مع كو من األسرة 
 والمجتمع؟

ط المرجا واالنحرافات المعيارية والتةرارات والنسل المئوية ( المتوس11جدول رل  )
 اإلجااات عينة الدراسة حول بناء عاللات شراكة مع كو من األسرة والمجتمع 

غير  محايد موافة العبارة م
المتوسط  موافة

 المرجا
االنحراف 
 االتجاه المعياري 

 % ك % ك % ك

1 
معرفة وفه  الخصةاوص المتنوعةة 

 موافة 0.304 1.94 0 4 10.0 4 90.0 06 والمجتمعلاسرة 

1 
تمتلةةةةةةةةةك المعرفةةةةةةةةةةة والمهةةةةةةةةةةارات 
الضةةةرورية لةةةدع  وإشةةةراك األسةةةر 
المتنوعة في عاللات من االحتةرام 

 المتبادل
 موافة 0.221 1.92 0 0 5.0 2 95.0 08

0 
قشةةراك األسةةر والمجتمةةع فةةي نمةةو 

 موافة 0.000 0.44 0 0 0 0 100.0 40 أطفاله  وتعلمه 

0 
 مكنهةةةةا دعةةةة  األسةةةةر والمجتمةةةةع 
ودمجهةة  مةةن اةةالل عاللةةات مةةن 

 االحترام المتبادل
 موافة 0.304 1.94 0 4 10.0 4 90.0 06

2 
تظهةةةةةةةر االحتةةةةةةةرام للتنةةةةةةةوع بةةةةةةةين 
الثضافةةةةةةات والةةةةةة ي يةةةةةةنعكس فةةةةةةي 
التولعةةةةةةات والاةةةةةةي  والممارسةةةةةةات 

 التربوية لاسر
 موافة 0.000 0.44 0 0 0 0 100.0 40

6 
متنوعةةةةة تظهةةةةر مهةةةةارات تواصةةةةو 

لتعميةةةةةة العاللةةةةةات بينهةةةةةا وبةةةةةين 
األسةةر مةةن اةةالل قجةةراء محاديةةات 

 موافة 0.000 0.44 0 0 0 0 100.0 40
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غير  محايد موافة العبارة م
المتوسط  موافة

 المرجا
االنحراف 
 االتجاه المعياري 

 % ك % ك % ك
غيةةر رسةةمية، واالسةةتخدام المالوةة  
ألسةةةاليل للتواصةةةو والتةةةي تشةةةمو 
األسةةةةةاليل التةنولوجيةةةةةة إلشةةةةةراك 
 األسر في متااعة أعمال أطفاله 

2 
تعتبةةةةةةر أفةةةةةةراد األسةةةةةةرة كمصةةةةةةدر 

طفةةةةةةةاله ، لالستبصةةةةةةةار اةةةةةةةأمور أ
قضافة قل  كونه  مصادر لتطةوير 

 البرنامج والمنهج
 موافة 0.000 0.44 0 0 0 0 100.0 40

8 
تضدر وتتفه  دور األسةر وأعضةاء 
األسةةةةةةةةةرة اقاةةةةةةةةةرين ااعتبةةةةةةةةةاره  

 المعلمين األول لاطفال
 موافة 0.304 1.94 0 4 10.0 4 90.0 06

 موافة 4.104 1.96 4 4 0.08 10 92.61 046 المجموع

( وجود اتجاه موافة عل  قجااات أفراد العينة حول 11ا من الجدول رل  )يتض
 بناء عاللات شراكة مع كو من األسرة والمجتمع.

وأظهرت النسل والتةرارات اإلجمالية ألفراد العينة اأنه  موافضين حول بناء  
( 046عاللات شراكة مع كو من األسرة والمجتمع حيث بلسا عدد التةرارات اإلجمالي )

( ويدل ذلك عل  أة بناء عاللات شراكة مع كو من %92.61ونسبة مئوية امضدار )
األسرة والمجتمع ضرورية لمواصفات معلمة رياض األطفال وذلك امتوسط حسابي يبلغ 

 (.4.104( وانحراف معياري )1.96)
ويتضا أة التةرارات والنسل المئوية الستجااات أفراد عينة الدراسة حول 

اك األسر والمجتمع في نمو أطفاله  وتعلمه  وتظهر االحترام للتنوع بين مواصفات قشر 
الثضافات وال ي ينعكس في التولعات والاي  والممارسات التربوية لاسر وتظهر مهارات 
تواصو متنوعة لتعمية العاللات بينها وبين األسر من االل قجراء محاديات غير رسمية، 

اصو والتي تشمو األساليل التةنولوجية إلشراك األسر في واالستخدام المالو  ألساليل للتو 
متااعة أعمال أطفاله  وتعتبر أفراد األسرة كمصدر لالستبصار اأمور أطفاله ، قضافة قل  
كونه  مصادر لتطوير البرنامج والمنهج أا ت النسبة األعل  بين قجااات أفراد العينة 

أفراد العينة وفي المركز الثاني كانا  ( فردا من04( وعدده  )%144االموافضة وبنسبة )
المواصفات تمتلك المعرفة والمهارات الضرورية لدع  وإشراك األسر المتنوعة في عاللات 

( فردا من أفراد العينة 08( وكاة عدده  )%92من االحترام المتبادل حيث كانا النسبة )
مع ويمكنها دع  األسر وفي المركز الثالث معرفة وفه  الخصاوص المتنوعة لاسرة والمجت
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والمجتمع ودمجه  من االل عاللات من االحترام المتبادل وتضدر وتتفه  دور األسر 
( %94وأعضاء األسرة اقارين ااعتباره  المعلمين األول لاطفال حيث كانا النسبة )

 ( فردا من أفراد العينة.06وكاة عدده  )
فات المتطلبةةة لمعلمةةة ريةةاض : مةةا المواصةةنتةةاوج اإلجااةةة عةةن السةةؤال الحةةادي عشةةر

األطفال في كلية التربية االمملةة العربية السعود ة حسل معيار دور الخريجةة فةي التنميةة 
 المهنية؟

(المتوسط المرجا واالنحرافات المعيارية والتةرارات والنسل المئوية 10جدول رل  )
 اإلجااات عينة الدراسة حول دور الخريجة في التنمية المهنية 

غير  محايد موافة بارةالع م
المتوسط  موافة

 المرجا
االنحراف 
 االتجاه المعياري 

 % ك % ك % ك

1 
لد ةةةن معرفةةةةة ووعةةةي اةةةةالمجالت 
العلميةةة والةةةدوريات والمنشةةةورات 

 المتخصصة في رياض األطفال
 موافة 0.304 1.94 0 4 10.0 4 90.0 06

1 
تشارك مع زميالتها فةي منالشةة 

  مةةةةةن عمليةةةةةات التعلةةةةةي  والةةةةةتعل
 االل التأمو والتفةر

 موافة 0.304 1.94 0 4 10.0 4 90.0 06

0 
تشةةارك افعاليةةة فةةي ورش العمةةو 
والةةةةدورات وااصةةةةة فةةةةي مجةةةةال 

 رياض األطفال
 موافة 0.221 1.92 0 4 5.0 2 95.0 08

0 
تشةةةةارك افعاليةةةةة فةةةةي المجةةةةالت 
العلميةةة المتخصصةةة فةةي ريةةاض 

 األطفال
 افةمو  0.439 1.22 0 4 25.0 10 75.0 04

2 
تستخدم وتوظةف األفةةار الةواردة 
فةةةةةةةي الةةةةةةةدوريات والمنشةةةةةةةورات 
المتخصصةةةة فةةةي مجةةةال ريةةةاض 

 األطفال
 موافة 0.405 1.84 0 0 20.0 8 80.0 01

6 
تنالش مع زميالتها بوعي وفةةر 
ناضةةج الضضةةا ا المتعلضةةة بتعلةةي  

 وتعل  رياض األطفال
 موافة 0.221 1.92 0 4 5.0 2 95.0 08

2 
ل  تصةمي  وتضيةي  لديها الضدرة ع

برامج للتنمية المهنية فةي مجةال 
 تعل  وتعلي  رياض األطفال

 موافة 0.221 1.92 0 4 5.0 2 95.0 08

8 
تشةةارك فةةي المدرسةةة والمجتمةةع 
لتسيير االتجاه نحةو تعلة  ريةاض 

 األطفال
 موافة 0.221 1.92 0 4 5.0 2 95.0 08
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غير  محايد موافة بارةالع م
المتوسط  موافة

 المرجا
االنحراف 
 االتجاه المعياري 

 % ك % ك % ك

9 
متااعةةةة وتوظيةةةف نتةةةاوج البحةةةث 

  ريةةاض التربةةوي فةةي مجةةال تعلةةي
 األطفال

 موافة 0.221 1.92 0 4 5.0 2 95.0 08

14 
 شةةةترك الخةةةريج وينسةةةل نفسةةةن 

 موافة 0.000 0.44 0 0 0 0 100.0 40 لمجال الطفولة المبكرة

11 
معرفةةةةةةةةةةة واحتةةةةةةةةةةرام المعةةةةةةةةةةايير 
األاالقيةةةةة وغيرهةةةةا مةةةةن األطةةةةر 

 المهنية
 موافة 0.000 0.44 0 0 0 0 100.0 40

11 
تمر االشةةةةتراك فةةةةي الةةةةتعل  المسةةةة
 موافة 0.304 1.94 0 4 10.0 4 90.0 06 والتشارك  لتس  ة الممارسة

10 
دمةةج المعرفةةة، والتأمةةو، والرؤيةةة 

 موافة 0.000 0.44 0 0 0 0 100.0 40 النالدة في التربية المبكرة

 موافة 4.104 1.96 4 4 2.69 04 91.01 084 المجموع

جااات أفراد العينة حول ( وجود اتجاه موافة عل  ق10يتضا من الجدول رل  )
 دور الخريجة في التنمية المهنية.

وأظهرت النسل والتةرارات اإلجمالية ألفراد العينة اأنه  موافضين حول دور  
( ونسبة مئوية 084الخريجة في التنمية المهنية حيث بلسا عدد التةرارات اإلجمالي )

 امضدار 
مية المهنية ضرورية لمواصفات ( ويدل ذلك عل  أة دور الخريجة في التن91.01%) 

 ( . 4.104( وانحراف معياري )1.96معلمة رياض األطفال وذلك امتوسط حسابي يبلغ )
ويتضا أة التةرارات والنسل المئوية الستجااات أفراد عينة الدراسة حول  

مواصفات  شترك الخريج وينسل نفسن لمجال الطفولة المبكرة ومعرفة واحترام المعايير 
ية وغيرها من األطر المهنية ودمج المعرفة، والتأمو، والرؤية النالدة في التربية األاالق

( وعدده  %144المبكرة أا ت النسبة األعل  بين قجااات أفراد العينة االموافضة وبنسبة )
( فردا من أفراد العينة وفي المركز الثاني كانا المواصفات اأنها تشارك افعالية في 04)

رات وااصة في مجال رياض األطفال وتنالش مع زميالتها بوعي وفةر ورش العمو والدو 
ناضج الضضا ا المتعلضة بتعلي  وتعل  رياض األطفال وتشارك في المدرسة والمجتمع لتسيير 
االتجاه نحو تعل  رياض األطفال ومتااعة وتوظيف نتاوج البحث التربوي في مجال تعلي  

( فردا من أفراد العينة وفي 08وكاة عدده  )( %92رياض األطفال حيث كانا النسبة )
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المركز الثالث لد ن معرفة ووعي االمجالت العلمية والدوريات والمنشورات المتخصصة في 
رياض األطفال وتشارك مع زميالتها في منالشة عمليات التعلي  والتعل  من االل التأمو 

ممارسة حيث كانا النسبة والتفةر واالشتراك في التعل  المستمر والتشاركي لتس  ة ال
( فردا من أفراد العينة وفي المركز الرااع تستخدم وتوظف 06( وكاة عدده  )94%)

األفةار الواردة في الدوريات والمنشورات المتخصصة في مجال رياض األطفال حيث كانا 
( فردا من أفراد العينة وفي المركز الخامس تشارك 01( وكاة عدده  )%84النسبة )
( %22في المجالت العلمية المتخصصة في رياض األطفال حيث كانا النسبة ) افعالية

 ( فردا من أفراد العينة.04وكاة عدده  )
وتعزو الباحث موافضة أفراد عينة الدراسة عل  المواصفات التي اشتملتها األداة 
في ضوء أة ه ه المواصفات ت  صياغتها واشتضالها االرجوع قل  األدبيات التربوية 

لدراسات السااضة ذات الصلة اموضوع الدراسة اجانل االستعانة اآراء الخبراء وا
والمتخصصين في المجال، كما أنن ت  فيها مراعاة طبيعة المرحلة التعليمية واصاوص 

 األطفال فيها ومتطلباتها.
 أه  التوصيات:

 أنها تساعد الباحثة تر   والتي المجال ه ا في المعينة التوصيات اعض توجد
 .األطفال رياض قعداد معلمة في األكاد مي االعتماد متطلبات تحضية ل ع
أة تةوة معلمة رياض األطفال لديها معرفة ووعي تام االتأييرات المتعددة عل  النمو  -1

 والتعل .
تعزيز الدرا ة والضدرة في معرفة أساليل التدريس الحديثة والتي تالو  مستويات األطفال  -1

 المختلفة.
أة تتصف معلمة رياض األطفال بوعي تام اأير الفروق الفرد ة ألطفال الروضة   جل -0

من حيث السن، الضدرة العضلية، الميول، الخبرة، الخلفية العلمية، المستو  اللسوي، 
 المستو  االجتماعي، المستو  االلتصادي.

ض أة تتمكن معلمة رياض األطفال من تميز نضاط الضوة والضعف في مناهج ريا -0
 األطفال.

توفير المواد والمصادر التعليمية وتمكنها من الضدرة عل  استخدامها عند تدريس  -2
 الوحدات الدراسية.

حث معلمة رياض األطفال عل  استخدام معرفتها الخاصة، ومعايير التعل  المبكر  -6
المالومة، وغيرها من المصادر وذلك لتصمي ، وتطبية، وتضيي  المنهج المشوق 

 و لةو طفو.الشام
أة تتصف معلمة رياض األطفال االمعرفة حول المالحظة والتويية وغيرها من أدوات  -2

 واتجاهات الاياد المالومة واستخدامها.
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أة تتمكن معلمة رياض األطفال االضدرة عل  الايادة والمشاركة في حلضات نضاش  -8
 وورش عمو تتعلة امشكالت األطفال.

 م تضنيات التةنولوجيا وتضنيات التعلي  لتعزيز مهارات التواصو.لديها الخبرة في أستخد -9
 أة تتصف معلمة رياض األطفال االمعايير األاالقية وغيرها من األطر المهنية.  -14

 المضترحة:  الدراسات
 .األطفال رياض طالبات قعداد لبرامج األكاد مي االعتماد متطلبات دراسة .1
 .قعداد رياض األطفال برامج في األكاد مي اداالعتم معايير تطبية صعوبات دراسة .1
 .ونموه  األطفال تعل  عل  والمجتمع واألسرة الروضة بين التواصو فاعلية دراسة .0
 مناهج تصمي  عل  األطفال رياض لمعلمات تدريبي لبرنامج مضترح تصور دراسة .0

 .المختلفة لفئات األطفال مالومة
 ومدارد األطفال رياض معلمات دادقع كليات بين الشراكة تحضية متطلبات دراسة .2

 رياض األطفال. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 ..........المملكة العربية السعودية في ضوءياض األطفال في كليات التربية بر اتمعلمل المتطلبة اصفاتالمو

 أميره عبد العزيز الشلهوب/ د
 

 -11- 

 المراجع
 أواًل: المراجع العربية

(، بناء برنامج تدريبي مستند قل  االتجاهات 1442أبو حمدة، فاطمة أحمد ) -
المعاصرة لتنمية الةفا ات التعليمية لد  معلمات رياض األطفال في األردة وبياة 

الةفا ات، رسالة دكتوراه غير منشورة، جامعة عماة العربية فاعلتن في تنمية تلك 
 للدراسات العليا، عماة، األردة.

 كليات في الشاملة : الجودة.(1444) رجل السفار، أحالم سعدة، وضيئة، وعبد أبو -
التربية، الضاهرة،  ، عال )مضترح تصور( العربية مصر اجمهورية األطفال وشعل رياض

 .الثاني ، العددالحديثة التربية رااطة
 قطار ضوء في التربية اكليات مستضبلية (، رؤية1440قسماعيو. ) بدير، المتولي -

 .التربية، المنصورة دكتوراه، كلية لالعتماد األكاد مي، رسالة مرجعي
(. أير استةخدام اسةتراتيجية تدريبية مضترحة لبعض 1442اطيخ، فتحية أحمد ) -

تبطة امعايير)المستويات المعيارية( الرياضيات الموضوعات والمفاهي  الرياضية المر 
عل  جانبي المعرفة والتطبية العملي لها في التدريس NCTMالمدرسةية العالمية 

لد  الطالب المعلمين شعبة الرياضيات، المؤتمر العلمي السااع عشةر" مناهج التعلي  
يوليو،  12-16والمسةتويات المعيارية"، الجمعية المصرية للمناهج وطرق التدريس، 

 .066 -002المجلد الثاني، ص ص 
 النظرية بين المدرسة لبو ما أطفال تربية برامج م(.1440بهادر، سعد ة) -

 للطباعة، الضاهرة.  والتطبية.الضاهرة: الخدمات
 في الجودة وضماة االعتماد مصطلحات معج  .(1446العزيز) عبد البهواشي، السيد -

 .لةتلا التعلي  العالي، الضاهرة، عال 
 الفةر األول ، الضاهرة، دار المدرسة، الطبعة لبو ما مناهج .(1446) اليو، عزة -

 .العربي
 ضوء في األطفال رياض معلمات قعداد .(1441) حسن محمد مزيد الدميري، سعيد -

التربية،  دكتوراه، كلية مضارنة، رسالة دراسة – والياااة وألمانيا والصين ابرات ماليزيا
 المنوفية. جامعة

(. "تحليو نضةدي لمعايير قعداد المعةل  المتضمنة 1440زيتوة، كمال عبد الحميد ) -
في المعايير الضومية للتعلي  في مصر"، المؤتمر العلمي السةادد عشةر"تةوين 

يوليو، المجلد األول، 11-11المعةل "، الجمعية المصرية للمناهج وطرق التدريس، 
112-101. 
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 في االبتداوي مالبو العلي  مستضبو استشراف .(1442) حمود بن السويل ، بندر -
 العربي التربية الخليج، الرياض، مكتل لدول العربي التربية األعضاء امكتل الدول
 .الخليج لدول

 عمو الطفولة ورلة لبرامج معايير لبناء مضترح (: تصور1440األعسر) يوسف صفاء -
المبكرة  الطفولة في مجال ساتوالممار  السياسات لتطوير اإللليمي المؤتمر قلي مضدمة
 م.1440فبراير  12- 10من 

 المهني األداء معايير .(1440) عيد طن، وحسن، محمد الملك الرحمن، عبد عبد -
 األكاد مي، المؤتمر الجودة واالعتماد مفهوم ضوء في التربية المعل  اكليات للطالل
 في المعل  قعدادمصر،  في الجامعي التعلي  معايير ومستويات – التاسع العلمي
 طنطا.  جامعة التربية المعلومات، كلية عصر

(: ضوااط علمية 1442عبد الموجود، محمد عزت والمسربي، الشيماء عبد هللا ) -
إلعداد المعل  في ضوء المستويات المعيارية"، المؤتمر العلمي السااع عشر "مناهج 

 12-16وطرق التدريس،  التعلي  والمستويات المعيارية"، الجمعية المصرية للمناهج
 يوليو، المجلد األول.

(. " تطوير برامج تدريل معلمي الرياضةيات اسلطنة 1440متولي، عالء الدين سعد ) -
عمةاة في ضوء االتجاهات العالمية المعاصرة"، المؤتمر العلمي السادد عشةر" 

جلد يوليو، الم 11-11تةوين المعل "، الجمعية المصرية للمناهج وطرق التدريس، 
 .064-091األول، ص ص 

(: فاعليةةة برنةةامج مضتةةرح لتنميةةة عمليةةات التةةةدريس 1446محمةةد، حفنةةي قسةةماعيو ) -
المتطلبة من معل  الرياضةيات فةي ضةوء المعةايير العالميةة والمحليةة. المةؤتمر العلمةي 
الثالث، جودة التعلي  في ظو الشةراكة بةين كليةات التربيةة ووزارة التربيةة والتعلةي ، كليةة 

                 ( مةةةةةةةارد، 9-8تربيةةةةةةةةة اأسةةةةةةةواة ااالشةةةةةةةتراك مةةةةةةةع برنةةةةةةةامج تطةةةةةةةوير التعلةةةةةةةي ، )ال
 (.11-1ص ص )

 معلمة قعداد نظام لتطوير مستضبلية رؤية .(1444) الرسول عبد محمد، فتحي -
 – المعاصرة المتسيرات اعض ضوء في التربية اكليات الطفولة األطفال اشعل رياض
 السد مجتمع في العربي للمعل  المتسير رالعلمي الثاني، الدو  تحليلية، المؤتمر دراسة
 .التربية، جامعة أسيوط الثاني، كلية عربية، المجلد رؤية

م(. ريةةاض األطفةةةال امصر رؤية 1446المركز الضومي للبحوث التربوية والتنمية) -
 -مستضبلية في ضوء ابرات اعض الدول. االتعاوة مع منظمة األم  المتحدة للطفولة

أعمال مشروع أفضو الممارسات في التربية المبكرة. المجلس اليونيسيف. ضمن 
 ( يوليو.6-0م(. الضاهرة.)1989العربي للطفولة والتنمية)
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(، عماة: دار الفةر للطباعة 1(، معلمة الروضة، )ط1442الناشف، هد  محمود ) -
 والنشر والتوزيع.

 الجودة وضماة االعتماد في اليااانية التجربة .(1442) حسين النجار، راود -
 جودة -الخامس  التربوي  المستفادة، المؤتمر والدرود التعلي  العالي لمؤسسات

 أبريو، البحرين 10-11من  –العالي  التعلي 
(: مطااضة معايير عل  وييضة منهج الرياضيات في 1442الن ير، محمد عبد هللا ) -

ياد والمواومة المملةة العربية السعود ة للمرحلة المتوسطة في مجالي الهندسةة والا
بينهما، المؤتمر العلمي السةااع عشةر" مناهج التعلي  والمستويات المعيارية"، 

 -820يوليو، المجلد الثالث،  12-16الجمعية المصرية للمناهج وطرق التدريس، 
881. 

 (، اإلطار العام للمناهج والتضوي ، عماة، األردة.1446) وزارة التربية والتعلي  -
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