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 401/0421 رقمنا:

 القيادة في رّياض األطفال
 

 )بات راّيلي(. القائد الحقيقّي ّيشعل فينا مَرة تلو األخرى اإلّيمان بأَن كّل شيء ممكن

ولكّننا نشعر به عندما يحصل في حياتنا. هذا هو ي مصطلح من الَصعب تعريفه، ه القيادة

االجتماعَية، –يادة بعدد الذين يعرِّفونه. ظاهرة الق دد تعريفات هذا المصطلح هوالَّسبب في أَّن ع
في حياتنا اليومَية في بلداتنا وقرانا، وفي مجتمعنا، وفي  تشغل بالنا -لّتربوَية، والّّسياسَيةالّثقافَية، ا

ر تشويًقا وتبعث على الجهاز الّتعليمّي، وفي الّروضات، وكّلما كانت أكثر تعقيًدا كّلما صارت أكث
 الّتحّدي.

 
تّم اختيار موضوع القيادة الّرائدة كموضوع تربوّي أساسّي لهذا العام الّدراسّي، يبدو ألَول وهلة 
وكأَّن هذا الموضوع بعيد عن عالم الطِّفل في الَروضة، ولكن مع هذا فهو يتيُح أمامنا الفرصة 

نب هذا الموضوع الهاّم في الفكر الّتربوّي في لتناُول موضوع القيادة والّتعّمق في بعض جوا
 العصر الحديث.

 
الّتفكير وروح االبتكار في عدد من المواضيع األساسَية التي تتعَلق  إثارةتّسعى هذه الوثيقة إلى 

 بالقيادة وروضات األطفال.
 

ومن هنا:  ؟"سوف ُنحاوُل توفير إجابة شافية لقضَية: "كيف يتعَلم أطفاُل الَروضة عن القيادة
"كيف نعلِّم في الَروضة عن قادة األَمة؟" بشكٍل قريب من الواقع وله معنى لدى ألطفال. سوف 
نذكر عدًدا من اّتجاهات الَتفكير، ونقترح مبادئ للعمل وأفكاًرا للفعالّيات حول هذا الموضوع في 

تخطيط لمرّبيات في الّروضات، كما نذكر بعض المراجع والمصادر التي من شأنها أّن تّساعد ا
تعُلمَية كُتبت للمرّبيات خالل -. نّستند كعادتنا على مواّد تعليمَيةوتطوير الموضوع في الّروضة

 ونضيف إليها منظوًرا جديًدا ومعاصًرا. الماضية الّّسنوات
 

 القيادُة
على  و مجموعة من البشرفهوم القيادة هو: مقدرة اإلنّساّن أاألكثر شيوًعا لم إحدى الّتعريفات

، وأكثر من ذلك بالّتأثيرقيادة أناٍس آخرين نحو هدٍف مشترك. تّتصل القيادة بشكٍل مباشر 

   األشخاص. الّتأثير على دافعَيةفي المقدرة  القيادة هي

هو العامل  القائُد، هدف تّسعى المجموعة إلى تحقيقه، بينما هدٍف مشتركتؤكِّد القيادة على 

وم بتوزيع األدوار بشكٍل مّتفق عليه بين أفراد المجموعة، مع المنظِّم للمجموعة، والذي يق
مراعاة اآلراء والّرغبات المختلفة ألفراد المجموعة. ينبغي أّن يكوّن قائد المجموعة مقبواًل كقائد 

 من جميع أعضائها، وأّن يحظى بثقتهم وإخالصهم حّتى وإّن كاّن عليه بعض الَنقد أحياًنا.

فيذ المهَمة على أكمل وجه، على القائد أّن يحظى بالتزام وتعاُوّن من أجل قيادة المجموعة وتن
المجموعة، وأّن يدفع المجموعة إلى بذل جهود متضافرة من أجل الوصول إلى األهداف 

 وطاقات ومواهب أفراد مجموعته. المطلوبة، وأّن يّستفيد على أكمل وجه من مهارات
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ما تمتثُل مجموعة من الّناس لشخٍص معَين ألّنه ينبغي الّتمييز بين القيادة وبين الَّسيطرة. عند
يملك سلطًة رسمَية، كأّن يكوّن: ملًكا، أو مديًرا، أو ضابًطا رفيًعا، يغدو من العّسير الّتمييز إذا ما 

وهذا هو الحال  شية العقاب من طرف صاحب الُّسلطة،كانوا يتصّرفوّن بدافع رغبتهم الحَرة أم خ
ندما يخضُع إنّساٌّن للّتهديد بّسبب الخوف أو بّسبب رغبته في أّن يحمي أيًضا بالنِّّسبة للقَوة: ع

 نفّسه فهو إّنما يخضع للقَوة فقط.

 من هو القائد؟
ّدارسين إلى أَنه ال ُيمكن تحويل شخص يفتقر إلى روح القيادة ال في أوساطالّتوّجه الّّسائد يذهُب 

عظم الّتعريفات الّّسائدة "للقيادة" بعنصرين إلى قائد: "تمتلك هذه الّروح أو ال تمتلكها". تتعَلق م
أساسّيين: وجود مقودين وتأثير. مقابل هذا الّتصُور ثّمة تصُور آخر يرى أَّن لقب "القائد" ليس 

صفة ، بل هو هي أو تشغله هو لقًبا إلنّساّن، وال صفة من صفاته أو صفات منصب يشغله
. الّّسلوك القيادّي هو الُّسلوك الذي يتجاوز ألسلوب الذي يتصَرف أو تتصَرف وفقهول، ألفعاٍل

 .ّتحّسينمن أجل الخدمة وال توَقعحدود المألوف والم

ا بالالئمة بّسبب وضعنا، أو نعلِّق عليها آمالنا ليّست "القيادة" شيًئا "ال ُيراُم وال ُيدرك" نلقي عليه

ا على "قائد" األمُر حكًروليس ، بعمٍل قيادّيبمّستقبٍل أفضل. ُيمكن لشخٍص عادّي أيًضا أّن يقوم 

مطمح كّل إنّساٍّن وفي كّل مجال: مربِّية في الّروضة، يشغل منصًبا رفيًعا. ُيمكن للقيادة أّن تكوّن 
حارس البّوابة، طفل في ساحة األلعاب، والد في البلدة، والجار القريب. على سبيل المثال: ُيمكن 

مبادرة كي تقيما مًعا سوًقا أهلَية "لتباُدل لوالدة طفل من أطفال الّروضة أّن تقترح على المرّبية 
المنتجات" وتعزيز قيم بيئَية إلعادة استخدام )تدوير( بعض المواّد، أو جمع الّتبُرعات لغاياٍت 

ل قيادَية، وُيمكن تعريف هذه الوالدة كـ"قائدة مؤّقتة". تكمن في كّل انبيلة، فأعمالها هذه هي أعم
أّن نبتكر، ونبدع، ونعمل خارج حدود  -بأعمال قيادَّيةلى القيام واحد وواحدة مّنا المقدرة ع

 المألوف والمتوَقع كي نحّّسن وننجز شيًئا.

 القيادة والَروضة

صحيح أَّن مفهوم القيادة ما يزال في مرحلة الّتكوين لدى أطفال الّروضة، ولكن ُيمكن تناول 
واهتماماتهم والمفاهيم التي اكتّسبوها  موضوع القيادة بما يتناَسب مع أعمار األطفال ومداركهم

 ولها صلة بالموضوع.
إَّن الَدور األساسّي لإلطار الّتربوّي الموّجه لتنمية قيم القيادة هو خلق الّشروط التي تتيح وُتشجِّع 

 لعب أدوار قيادَية.
 مبادئ تعليم القيادة في الّروضة

عديدة لتنمية الّّسلوك القيادّي عند األطفال، تتيح روتينَية الحياة اليومَية في الّروضة فرًصا  .4
دَية والمجتمعات التي تلعب القيم القيادَية فيها دوًرا هاًما، مثل: المّسؤولَية )الفر واألهالي

 .وغير ذلك هم،واالهتمام ب تحريك اآلخرينوالجماعَية(، المبادرة، 
منظور معاصر خالل قائدات من وال ادةتنبغي مراعاة الّتقويم الّّسنوي واالحتفال بذكرى الق .2

  وعميق مع إيجاد صلة بالواقع الّراهن.

، ينبغي أّن ين تّم اختيارهم وعن رؤاهم وإنجازاتهمالذ ادةالقالقائدات والحديث عن  عند .0
   يؤخذ بعين االعتبار المحيط الّثقافي لعائالت األطفال والمجتمع الذي نشأوا فيه.

 
 
 
 



 7167687-60 فاكس 7167666986-60 هاتف. 76676 بناّية موشكوفيتس، تّل أبيب، 2 شارع هشلوشة
E-Mail:preschool@education.gov.il 

http://www.education.gov.il/preschool 
 

 تخطيط الموضوع في الَروضة
 ياة اليومَية للّروضةحدة في الالقيا  .1
 تنفيذ مهَمة فردَية، أو عائلَية، أو قيادة مشروع عن موضوع معَين.عن مّسؤولَية التحُمل  -

موّجهللة ة، الّروضلة  تحُملل مّسلؤولَية علن مهَملة مشلتركة )رئيسعمجموعلة( قيلادة مشلترك         -

ى سلبيل المثلال: بنلاء حديقلة     لعملَية تغييلر فلي المجتملع مبلادرة أو فكلرة حّسلب قلرار مشلترك، علل         

 مشتركة في ساحة، أو في مكاّن مركزّي في البلدة.

 خوض تجربة المشاركة في اّتخاذ القرارات. -

الّتعُرف على قائدات وقيادّيين في أدب االطفال، وفي األمثال، واألناشيد،  -

  ال تقلق يا بابا – الكبيرةشمّسيه بابا  والمصادر. مثل قصص: ُذرة ُسخنة،

 الحصاّن البري –ملك االسود  لألطفال مثلافالم مشاهدة  -
 

الصّف بأكمله( ومناقشة األطفال حول تطوير محادثة )لقاء شخصّي، مجموعة صغيرة،  -

  "كّل واحد بإمكانه أّن يكوّن قائًدا". -صفات وكفاءات القائد

  القيادة في المّجتمع .2
. وكما والّدولةاألَمة الموضوع الّّسنوّي في جهاز الّتربية والّتعليم بالقادة األفذاذ في تاريخ  يذكِّر

أسلفنا ليس دور الّروضة تدريس أسماء القادة أو إنجازاتهم بمعزل عن الحياة اليومَية للطِّفل. 
ما يتناسب وقدراتهم تنبغي اإلشارة إلى القادة في الّّسياقات التي لها صلة باألطفال في بيئتهم، وب

 على فهم وتذويت المعارف الجديدة مع اكتّساب قيم اجتماعَية.

 .إحياء ذكرى القّواد في سياق أحداث في الّتقوّيم الّسنوّي

يتعَرف األوالد على رئيس البلدَية كقائد في  :توجد فيها الّروضةلدة التي في سياق البيئة والب

 القّصة"(. وقترئيس البلدة في "بلدتهم )زيارة رئيس البلدَية، 

بما أَّن الّّسنة الحالية ستكوّن سنة انتخابات للكنيّست فإَّن األطفال  :القادمةفي فترة االنتخابات 

مظاهر الديموقراطَية وهو االنتخاب الّسّري، والذي  سوف يتعّرفوّن عن كثب على مظهر من
يتّم بناًء على نتائجه تشكيل الحكومة.، ينبغي ذكر اسم رئيس الحكومة في الّروضة باعتباره 

 القائد الذي اختاره الّشعب.

في إطار برنامج "نزور الكنيّست اإلسرائيلّي"  روضات األطفال التي زارت الكنيست اإلسرائيلّي
 الّزيارة. أثناء أو صادفوهم أثناءر أسماء بعد القادة الذين تعّرفوا عليهم يجُدُر ذك

: إطالق اسم التي تحمل بعض القادة أو القائداتأسماء الّشوارع والمؤسسات العاّمة في البلدة 

ها القائد كطريقة لتخليد ذكراه. اسم الّشارع الذي تقع فيه الّروضة، أسماء الَشوارع التي يقطن في

حياّن تحمل هذه الّشوارع أسماء قادة كبار. ُيمكن ذكر اسم القائد في كثير من األ -ل الّروضةأطفا

أو القائدة التي يحمل الّشارع اسمه أو اسمها والحديث عن إنجازاتهعها. وكذلك الحال بالنِّّسبة 

وادي للمؤّسّسات التي يزورها األطفال في الحياة اليومَية )مثل: المراكز الجماهيرَية، الّن

 وغيرها(.
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فعالّية حول موضوع أسئلةعقضايا كنت أرغب في أّن أتكَلم عنها   : القادة "في عيون األطفال"

 مع قائد أو قائدة )مثل رئيس الحكومة، أو قائد راحل(. 

  

بسياق األحداث، وظروف لها صلة ّينبغي أن ّيكون للقادة الذّين تتحَدث عنهم المربَية صلة 
 باألوالد، وأن تأخذ بعين االعتبار الّثقافة التي تنتمي إليها عائالت أطفال الّروضة.

 
 

 مراجع ومصادر
 
 دار الكتاب العربي فّن قيادة اآلخرّين: كيف تصبح قائًدا متميًِّزا؟ الخفَية:أّيقظ قواك أبو الحّجاج، يوُسف.  -

 .2102للّنشر والّتوزيع،      
 .2102، المجموعة العربَية للّتدريب، قادة المستقبل: القيادة المتميِّزة الّجدّيدةأبو الَنصر، مدحت.  -
مركز القاهرة: ، 3طترجمة أميرة نبيل، ، الموهوبينهكذا ُّيصبح الطِّفُل قائًدا: في رعاّية تاين، جوّن. سبلو -

 متاح على الّشبكة على الّرابط الّتالي: .2100، بميك الخبرات المهنَية لإلدارة
Job:78640&q-http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF= 

 
 ترجمة: أسامة أسبر، الرياض: مكتبة العبيكاّن، كيف تكون قائًدا أصياًل؟جوفي، روب وجاريث جونز.  -

          2112. 
 .2101دار أجيال،  القاهرة: ؟فعااًل قائدا تصبح كيف:  القيادة سحرالفقي، إبراهيم.  -
، قيادة والّشخصَية لدى األطفال الموهوبين والعادّّييناالنتماء والقطناني، محّمد حّسين، وعايدة ذيب محّمد.  -

 .2101دار جرير للَنشر والّتوزيع، 
 .2112، كنوز للّنشر والّتوزيع، كيف تكون قائًدا ناجًحا ومبدًعا؟كارنيجي، ديل.  -
 .2100، دار بلومزبري مؤسّسة قطر للَنشر، أن تكون قائًداماير، كاسي.  -
 .2102، بداية لإلنتاج اإلعالمي والَتوزيع، قائدالطِّفل النصر ، ياسر.  -
 .2112، القاهرة: دار الفاروق، القائد نيوشل، روبرت. -
 .2100ترجمة هالة سنو، شركة دار الفراشة،  كيف تصبح قائًدا ناجًحا؟هووات، وليم.  -

 
 
 

http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF-Job:78640&q
http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF-Job:78640&q
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 مالحق
  روابط

مقالة منّجمة على  بكرة":صناعة الطِّفل القائد في موقع "عين على مقالة داليا الّشيمي عن  

 حلقات تتناول خصائص القائد الّناجح، وكيفَية تأهيل الطِّفل كي يغدو قائًدا ناجًحا في المّستقبل.

19.html-http://www.3ain3alabokra.com/article 

31.html-http://www.3ain3alabokra.com/article 

52.html-http://www.3ain3alabokra.com/article 

 

 الّطفل القائد في موقع "بريد المعلِّم":

 دور المربي في صناعة القائد.تتناول: تعريف القيادة، صفات القائد، " برّيد المعلِّمعرض لمقالة في مجَلة "

 ومثبطات بناء القائد، وعالمات اكتشاف الطفل القائد.
-11-07-http://www.bareedmm.com/index.php?option=com_content&view=article&id=271:2011

21&Itemid=69-29-06-12-03-14&catid=35:2010-26-07 

 الطِّفل القائد في موقع "مجَلة عالم اإلبداع":

رعاية  االعتبار فييجدر أخذها بعين  مقالة تقدِّم تعريفات ولمحة عن نظرَية القيادة باإلضافة إلى التوصيات التي

 الطِّفل القائد.

http://www.ebdaa.ws/arcive_mainart.jsp?ArtID=28&id=4 

 

 أّمهات بال ُحدود":" الطِّفل القائد في موقع

 لي والمرّبين.تعريف موجز لمفهوم القيادة وتوصيات لألها

35-11-09-04-02-2012-children/5506-http://wfsp.org/raising 

 برنامج عن الطِّفل القائد في قناة "الجزيرة لألطفال":

من  ادة لدى األطفال، ويناقشها في األستوديو مع أطفاليعالج البرنامج بعض الّظواهر الّّسلبَية المرافقة لنزعة القي

 وأخّصائّي نفّسّي. المرحلة االبتدائَية

20786720010098.2288889.html-http://www.jcctv.net/index 

 طفال":مقالة سوزان الخليل، "تنمية القيادة لدى األ

 تتناول بالبحث سمات القيادة لدى األطفال، وكيفَية تنمية روح القيادة لديهم.

alqudwa/http://www.almaaref.org/books/contentsimages/books/nadawat_fekriya/

page/lesson3.htm 

 مقالة نزار رمضان، "كيف تصنع من ابنك قائًدا؟":

 نصائح وتوجيهات لتنمية الّروح القيادّية لدى األطفال الّصغار، يتضَمن تطبيقات عملّية.

/nezarramadan/posts/403765http://kenanaonline.com/users 
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 :طاقم كتابة الوثيقة

 

 ، مديرة قّسم الّتفعيل الّتربوَي.إستير بروكسد. 

 ، مركِّزة وحدة معالجة األفراد والفئات ذات االحتياجات الخاَصة.أورة جولدهيرش

 ، مرشدة قطرَية للفنوّن.إّيرّيس عيتس هدار

 ، مرشدة قطرَية لّلغة والّتنُور الّلغوّي.ميراف ُترجمان

 .، مرشدة قطرَية للّتراث والقيمعنات سكيلي

 ، المفتِّشة القطرَية على رياض األطفال في الوسطين العربي والبدوي.فاطمة قاسم

 ات.، المّسؤولة عن العالقات مع الّّسلطتشرّيل كمبار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


