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يركز موضوع هذا البحث علي اإلشراف التربوي برياض األطفـال مـن     

حيث أهم االتجاهات المعاصرة لإلشراف التربوي برياض األطفال في ضوء الفكر 

اإلشراف التربوي في رياض األطفـال فـي   اإلداري المعاصر، كما اهتم بتطور 

ضوء مدخل إدارة الجودة الشاملة وقد أوضح البحث طبيعة إشراف الجـودة مـن   

خالل عدة محاور وهي أهداف ووظائف وتخطيط وتنظـيم اإلشـراف التربـوي    

  . والمشرف التربوي من حيث اختياره وإعداده وتدريبه والكفايات الالزم توافرها

بحث بتوضيح نقاط القوة ونقاط الضعف التي يعاني منهـا  ولذلك فقد اهتم ال  

اإلشراف التربوي في رياض األطفال بجمهورية مصر العربية في ضـوء هـذه   

المحاور كما اهتم بوضع اإلجراءات المقترحة لتطوير اإلشـراف التربـوي فـي    

  .  رياض األطفال بجمهورية مصر العربية

  :جابة علي السؤال التالي ومن ثم تتحدد مشكلة البحث الحالي في اإل

  ع ؟ .م.كيف يمكن تطوير اإلشراف التربوي في رياض األطفال في ج -
  : ويتفرع من هذا السؤال األسئلة التالية  

  ما هي االتجاهات المعاصرة لإلشراف التربوي في مرحلة رياض األطفال؟  -

  ربية؟ ما واقع اإلشراف التربوي بمرحلة رياض األطفال بجمهورية مصر الع -

  ما جوانب القوة والضعف في اإلشراف التربوي برياض األطفال؟  -

ما اإلجراءات المقترحة لتطوير اإلشراف التربوي بمرحلة رياض األطفال فـي   -

  ضوء مؤشرات الفكر اإلداري المعاصر وما يناسب البيئة المصرية ؟

في  وقد ركز البحث علي دراسة اإلشراف التربوي بمرحلة رياض األطفال  

  .ضوء إدارة الجودة الشاملة



 

  : واقتصرت حدود البحث علي المحاور التالية  

 . أهداف اإلشراف التربوي  

 . وظائف اإلشراف التربوي  

 . تخطيط اإلشراف التربوي  

 . تنظيم اإلشراف التربوي  

اختياره ، إعداده ، تدريبه ، الكفايات الـالزم  (المشرف التربوي من حيث  

 ) . توافرها 

اقتصرت الدراسة الميدانية علي عينة ممثلة مـن مـديري ومـوجهي     كما

  . رياض األطفال في عدد من محافظات جمهورية مصر العربية 

  : وقد هدف البحث إلى ما يلي 

 . تحليل اتجاهات اإلشراف التربوي بمرحلة رياض األطفال  

 . ع.م.تقويم الواقع الراهن لإلشراف التربوي بمرحلة رياض األطفال في ج 

 . وضع إجراءات مقترحة لتطوير اإلشراف التربوي بمرحلة رياض األطفال 

وقد اعتمد البحث الحالي علي المنهج الوصفي والـذي تـتلخص أهـم خطواتـه          

  : كما يلي

جمع البيانات والمعلومات المتعلقة باتجاهات اإلشراف التربوي بمرحلة رياض ) أ(

  . وخبرات بعض الدول األجنبية  األطفال في ضوء الفكر اإلداري المعاصر

تحليل البيانات والمعلومات المتعلقة باإلشراف التربوي وتصنيفها لمعرفة أي ) ب(

  . العوامل يؤثر بالسلب أو اإليجاب علي عملية اإلشراف التربوي 

دراسة واقع اإلشراف التربوي وتحليله في ضوء القوي والعوامـل الثقافيـة   ) ج(

  . وء الفكر اإلداري المعاصر وخبرات بعض الدول األجنبيةالمختلفة لتقويمه في ض

استنتاج نتائج البحث ووضع إجراءات مقترحة لتطوير اإلشـراف التربـوي   ) د(

  .  برياض األطفال 



 

  : وقد اشتمل هذا البحث علي خمسة فصول علي النحو التالي 

 . اإلطار العام للبحث : الفصل األول  

بوي برياض األطفال في ضوء الفكر اإلداري اإلشراف التر: الفصل الثاني  

 . المعاصر 

اإلشراف التربوي بمرحلة رياض األطفال في جمهوريـة  : الفصل الثالث  

 ) .دراسة تحليلية للبحث(مصر العربية 

دراسة ميدانية عن الواقع الفعلي لإلشراف التربوي بمرحلة : الفصل الرابع  

 . رياض األطفال بجمهورية مصر العربية

دراسة تقويمية لإلشراف التربـوي بريـاض األطفـال    : صل الخامس الف 

 .بجمهورية مصر العربية

نتائج البحث واإلجراءات المقترحة والتوصيات لتطـوير  : الفصل السادس  

 .   اإلشراف التربوي في مرحلة رياض األطفال بجمهورية مصر العربية 

  : يلي  ويمكن تلخيص أهم النتائج التي توصل إليها البحث فيما

  جوانب القوة ) أ(
اهتمام البرامج التدريبي بإكساب المشرفين التربـويين المهـارات الفنيـة     .١

 . الالزمة لعملية اإلشراف التربوي برياض األطفال 

وعي المشرفين التربويين بأحدث الوسائل التعليميـة وطـرق التـدريس     .٢

 . المناسبة بمرحلة رياض األطفال 

بمعالجة المشاكل التي تواجه المعلمين بمرحلة  اهتمام المشرفين التربويين .٣

 . رياض األطفال 

االعتماد عند اختيار المشرفين التربويين علي الخبرة واختيـار للبـرامج    .٤

 . التدريبية التأهيلية 

تدعيم العالقات اإلنسانية من خالل إشباع احتياجـات المعلمـين وتلبيـة     .٥

 . مطالبهم 

ستجدات التربوية بمرحلـة ريـاض   وعي المشرفين التربويين بأحدث الم .٦

 .األطفال 



 

قدرة المشرفين التربويين علي الرقي بمستوي أداء المعلمـين فـي إدارة    .٧

 . الفصل بمرحلة رياض األطفال 

 جوانب الضعف) ب(
عدم إدراك المشرفين التربويين ألهداف اإلشراف التربوي بمرحلة رياض  .١

لنمو بمرحلة ريـاض  األطفال نتيجة عدم وعيهم بسيكولوجية ومتطلبات ا

األطفال عالوة علي عدم قدرتهم علي صياغة األهداف بصورة إجرائيـة  

 .   واضحة وقابلة للقياس 

ضعف قدرة المشرفين التربويين علي القيام بوظائف اإلشراف التربـوي   .٢

بكفاءة نتيجة لعدم وعيهم بطبيعة مسئولياتهم ، وعدم إعطاءهم الصالحيات 

 . إلشرافية الكافية لألداء أدوارهم ا

عدم تخطيط العلمية اإلشرافية برياض األطفال فـي ضـوء احتياجـات      .٣

المشرفين بسبب مركزية التخطيط وال مركزية التنفيـذ حيـث ال يسـمح    

للمشرفين التربويين بمشاركة السلطات العليا في رسم الخطـة اإلشـرافية   

 . برياض األطفال 

للتعـديل فـي ضـوء    ضعف تنظيم العملية اإلشرافية بشكل مرن وقابل  .٤

متطلبات الموقف التعليمي عالوة علي عـدم التنسـيق بـين المشـرفين     

التربويين ومديري رياض األطفـال عنـد تخصـيص وتقسـيم المهـام      

 . اإلشرافية

عدم األخذ بمبدأ التخصص عند اختيار المشـرفين التربـويين بريـاض     .٥

ة األطفال نتيجة عدم مصداقية وموضوعية الشروط التـي تضـعها وزار  

التربية والتعليم عالوة على عدم االعتماد علـي مهـارة تنظـيم العمـل     

 . اإلشرافي 

ضعف برامج أعداد المشرفين التربويين برياض األطفال نتيجـة إغفـال    .٦

البرامج التدريبية عن إكسابهم مهارات العمل اإلشرافي عالوة علي عـدم  

ن الوحـدات  توافر الموارد المادية والبشرية الالزمة وعدم التنسـيق بـي  

 . التدريبية عند تنفيذ البرنامج التدريبي 



 

عدم امتالك المشرفين التربويين الكفايات الالزمة للقيام بمسئولياتهم المنوط  .٧

 . بها نتيجة عدم اختيارهم في ضوء الكفاءة 

إجراءات مقترحة لتطوير اإلشراف التربوي برياض األطفال ويشمل مـا  

  :يلي
  .ويتحديد أهداف اإلشراف الترب -١

  .تغيير الثقافة التنظيمية -٢

  .تحديد وظائف اإلشراف التربوي -٣

 .تخطيط العملية اإلشرافية -٤

  .إدارة الوقت -٥

  .تنظيم العملية اإلشرافية -٦

  : العمل بروح الفريق من خالل -٧

  .تفويض الواسع لدوائر إشراف الجودة من خالل اإلدارة الذاتية -أ

  .اإلدارة بالمشاركة مشاركة في صنع القرار من خالل -ب

  .التقييم الشامل إلشراف الجودة -٨

  .التدريب المستمر -٩

  .إعادة هندسة عمليات اإلشراف التربوي -١٠

  .إدارة التغيير -١١

  .التحسين المستمر -١٢

  .القياس المقارن بأفضل أداء -١٣

  .مراقبة إشراف الجودة -١٤

  .مراجعة إشراف الجودة -١٥

  .المحاسبية -١٦

دة صياغة شروط اختيـار المشـرفين التربـويين بريـاض     إعا -١٧

  .األطفال

  .عداد المشرفين التربويين برياض األطفالإتطوير نظم  -١٨

  .من خالل البرامج التدريبيةتنمية كفايات المشرفين التربويين  -١٩
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Educational Supervision in Kindergarten in Arab 

Republic of Egypt (An Evaluation Study) 

 
 That research is about educational supervision in 

kindergarten with special concentration on the important 

contemporary "trends of educational supervision in kindergarten 

in the light of contemporary administrative thought. It is also 

interested in developing educational supervision in kindergarten 

in the light of total quality management approach. The research 

demonstrated the nature of quality supervision through several 

aspects, they are : aims , function, planning and organizing of 

educational supervision. It also demonstrated educational 

supervisor with his required characteristics as ( selecting, 

preparing training and competence) hence the research was 

interested in clarifying points of strength and weakness that the 

educational supervision suffers from in kindergarten in the Arab 

Republic of Egypt. Also this research was interested in 

presenting suggested procedures to develop educational 

supervision of kindergarten in Arab Republic of Egypt.  

The research problem is assigned by answering the following 

question:  

- How can supervision be developed of the kindergarten? 

- This question can be branched into the following questions: 

1. What are the contemporary trends of educational 

supervision in kindergarten stage? 



 

2. What is the reality of educational supervision at stage of 

Kindergarten in Arab republic of Egypt?  

3. What are the aspects of strength and weakness of 

educational supervision at Kindergarten?  

4. What are the suggested procedures to develop educational 

supervision at stage of Kindergarten in the light of 

detectors of contemporary administrative thought and 

what are appropriated to Egyptian environment?  

The research is concentrated on the study of educational supervision 

at stage of Kindergarten in the light of Total Quality Management.  

The research is limited to the following aspects: 

- Aims of educational supervision. 

- Functions of educational supervision. 

- Planning of educational supervision. 

- Organizing of educational supervision. 

- Educational supervisor regarding (selecting, preparing, and 

competence). 

The field study is limited sample of supervisors and principals of 

Kindergarten in a number of governorates of Arab Republic of 

Egypt. 

The research aimed at :  

1. Analyzing trends of educational supervision in stage of 

Kindergarten.  

2. Evaluating the Actual fact of educational supervision at the 

stage of Kindergarten. 

3. Putting suggested procedures for the development of educational 

supervision at the stage of Kindergarten. 
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The Research Method: 

The research depends on the descriptive method which can 

be summarized in important steps as follows: 

(A) Collecting data and information which is related to 

educational trends supervision with their qualities and the 

qualities and them to roles in the light of contemporary 

administrative thought, besides the experiences of some of 

foreign countries. 

(B) Analyzing knowledge which related to the educational 

supervision and classifying it to know any factors affecting 

negative by or positively the educational supervision. 

(C)  Studying the reality of educational Supervision and 

analyzing in the light of strengths and different cultural 

factors to evaluate them it in the light of contemporary 

administrative thought and experiences of some foreign 

countries. 

(D)  Deducing some results research and suggesting the 

procedures to developing educational supervision. 

The Research Plan: 

The research include five chapters as follows: 

Chapter I : The general frame work of the research. 

Chapter II: Educational supervision in Kindergarten in the light of 

contemporary administrative thought. 

Chapter III: Educational supervision at the stage of Kindergarten in 

the Arab Republic of Egypt (a Analyzing study). 

Chapter IV: The field study to actual of fact educational 

supervision at stage of Kindergarten (field study). 
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Chapter V: Evaluating educational supervision at the stage of 

Kindergarten in the Arab Republic of Egypt 

Chapter VI: A Suggested procedures to develop educational 

supervision of kindergarten at Arab Republic of Egypt . 

The important results of the research as following: 

(A) Aspects of positives :  

The research revealed some results which include: 

1- Training programs are interested in earning educational 

supervisors the necessary technical skills for educational 

supervision at Kindergarten. 

2- A warness of educational supervisors of Modern 

educational tools and appropriate teaching methods at stage 

of kindergarten. 

3- Educational supervisors have been interested in solving  

problems which face teachers at stage of Kindergarten. 

4- Choosing educational supervisors depends on their 

experience and passing some qualification training 

programs. 

5- Supporting human relation through satisfying needs of 

teachers and answering their requests. 

6- Educational supervisors are with Modern educational 

innovation at the stage of Kindergarten. 

7- The ability of educational supervisors to promote 

performance standards of teachers in class room 

management at stage of Kindergarten. 
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(B) The Aspects of Negatives:  

1. The Educational supervisors of educational supervision at 

stage of Kindergarten as a result of their reduced conception of 

the psychology and growth needs at this stage of kindergarten 

in addition to their disability of composing the aims from a 

suggested image and the possible estimation. 

2. Weak ability of the educational supervisors to the performance 

functions of educational supervision efficiently as a result in 

disconnections with nature of their responsibility and don’t 

give them enough facilities to perform their supervisory roles. 

3. A weakness of the organizing supervisory process with a 

flexible shaping and agreeable modulation in the light of the 

needs of educational situation in addition a weak coordination 

between educational supervisors and principals of 

Kindergarten in relation of the specialization of tasks. 

4. Reduced planning of supervisory process at Kindergarten 

according to specific steps which can be practiced by regular 

image result in central planning and non-central execution in 

addition not allowing to supervisors participation of high 

authorities of drawing supervisory plan at Kindergarten. 

5. Non-Taking the principle of specification in the choice of 

educational supervisors of Kindergarten as result in disjustice 

standards put by the Ministry of education . 

6. Weaknes programs of preparation of educational supervisors 

at Kindergarten as result a program neglect earning  them 

skills of supervisory job in addition to disbundant corollary of 
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physical and human resources and discoordination between 

training centers in the  implementation of training programs. 

7. The educational supervisors do not posses corollary 

competence to perform their responsibilities results of non 

selecting them in the light of their efficiency.  

Suggested procedures to development of supervision in 

the Kindergarten.  

Includes the following: 

(1) Assignment  aims of educational supervision. 
(2) Changing organizational culture 
(3) Assignment functions of educational supervision. 
(4)  Planning supervision process. 
(5) Time management. 
(6) Organization supervision process. 
(7) Working through a spiritual team through:  
- Delegation of quality supervision circles through self management.  
- Participation in decision making through participation management  
(8) Total evaluation for quality supervision. 
(9) Continues training. 
(10) Re engineering process of educational supervision . 
(11) Changing management. 
(12) Continues improvement. 
(13) Comparative assessment of the best performance. 
(14) Control quality supervision. 
(15) Review quality subversion. 
(16) Accountability. 
(17)    Reforming of selecting of educational supervision in kindergarten. 
(18) Development systems of preparing educational supervision 

in Kindergarten. 
(19) Improvement compotentece of educational supervision through 

training programs. 
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