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امللخص
هدفت الدِّةاسة التعرف إىل ادوة مديرات ةياض األفطاال مبحافظة املارق يف تاعيل
برنامج مشاةكة أولياء األموة يف العملية الرتبوية ،وأثر متغريات (املؤهل العلمي،
سنوات الخرب  ،نوع الروضة ،منطقة الروضة) يف ذلك .تكونت عينة الدةاسة من((130
مدير  .ولتحقيق أهداف الدةاسة تم بناء استبانة لقياس متغريات الدةاسة ،وتكونت
من ( )50فقر موزعة عىل أةبعة مجاالت وهي(مجال الاداة  ،مجال التخطيط ،مجال
تعاون الروضة واألهل ،مجال التطوير الرتبوي) .وأظهرت نتائج الدةاسة إن ادوة
مديرات ةياض األفطاال باملارق يف تاعيل برنامج أولياء األموة جاء بدةجة مرتاعة،
وجاءت املجاالت مرتبة تنازلياً عىل التوايل(الاداة  ،التطوير الرتبوي ،تعاون الروضة
واألهل ،التخطيط) حيث جاء مجال الاداة ومجال التطوير الرتبوي بدةجة تقدير
مرتاعة ،وجاءت باقي املجاالت جميعها بدةجة تقدير متوسطة ،أظهرت الدةاسة وجواد
فروق ذات اداللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )0.05≤تعزى ملتغري املؤهل العلمي
يف جميع املجاالت ،لصالح حملة الدكتوةاه ،ووجواد فروق ذات اداللة إحصائية عند
مستوى الداللة ( )0.05≤تعزى ملتغري سنوات الخرب يف جميع املجاالت لصالح من
خربتهم أكرث من ( )10سنوات ،وعدم وجواد فروق ذات اداللة إحصائية عند مستوى

ك

الداللة ( )0.05≤تعزى ملتغري نوع الروضة ومنطقة الروضة يف جميع املجاالت،
ويف ضوء النتائج تويص الباحثة مبا ييل :العمل عىل عقد الدوةات التدةيبية ملديرات
ةياض األفطاال من أجل تأهيلهن يف كياية تاعيل برنامج مشاةكة أولياء األموة.
الكلامت املاتاحية :برنامج مشاةكة أولياء األموة ،تاعيل ,ةياض األفطاال.
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ABSTRACT
The present study aimed at investigating the role of
kindergartens’ principals at Al-Mafraq governorate in
activating parents’ participation in educational process.
Based on the variables of: qualification, years of experience,
kindergarten section and kindergarten’s region. The sample
of the study was 130 female principals from Al Mafraq
governorate. To achieve the aim of the study, the researcher
constructed a questionnaire which consisted of 50 items
distributed

on

four

domains:

school

management,

educational development, planning and the cooperation
between kindergarten and parents. Descriptive statistics and
ANCOVA were used to analyze the principals' responses in
the four domains of the questionnaire. The results showed
that the role of kindergartens’ principals at Al-Mafraq
governorate in activating parents’ participation in educational

م

process was high in domains of questionnaire: school
management and educational development, in addition, it
was moderate in domains of the questionnaire: planning and
the cooperation between kindergarten and parents. The
results further showed that, there are statistically differences
at a significance level of (α≤ 0.05) on the variable of
qualification in all domains, in favor of those who have
doctoral dissertation. There are statistically differences at a
significance level of(α≤ 0.05) on the variable of years of
experience in all domains in favor of those have experience
from 10 years. No statistically significant differences at(α≤
0.05) were found on the variable of kindergarten section in all
domains. No statistically significant differences at (α≤
0.05)were found on the variable of kindergarten’s region in
all domains. Based on the results of the study, the researcher
recommended prepare principles and develop their capacity
to be effective in activating parents’ participation.
Key words: Activating, Parents’ Participation. Kindergarten
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ُمقدمة

الاصل األول
خلاية الدِّ ةاسة وأهميتها

تعدّ الرتبية من أهم مظاهر الحضاة النسانية ،ألنها أحد أهم أشكال تقدم
املجتمعات البرشية ومن خاللها يكتسب أفرااد املجتمع املعرفة واملهاةات والقيم التي
تتالءم مع الوسط الذي ينتمي إليه الاراد ،من خالل مؤسسات تربوية أنشأت لهذا
الغرض ،وال شك أن ةياض األفطاال أحد أهم املؤسسات الرتبوية التي تسهم مع غريها
من املؤسسات الرتبوية يف تربية النشء تربية كاملة ومتوازنة يف جميع جوانب
الشخصية .لقد اهتمت وزاة الرتبية والتعليم األةادنية بإعطاء العملية الرتبوية أهمية
كبري والرتكيز عىل العناية مبرحلة الطاولة املبكر  ،وإعطاء أهمية كبري للمجتمع
املحيل ،حيث كان من أبرز واجبات مديري املداةس االهتامم باملجتمع املحيل للمدةسة
من خالل التعرف عىل إمكانات البيئة املحلية ،والعمل عىل توثيق صلة املجتمع املحيل
باملدةسة ،واملشاةكة الااعلة ألولياء األموة بأنشطة املدةسة املختلاة ،واالحرتام الجيد
لهم.
تعد العملية الرتبوية بكل أبعاادها معاادلة متااعلة العنارص تتباادل أادواةها
بشكل تكاميل ،لتحقيق ةسالة سامية ،ومن أهم عنارصها األرس واملدةسة ،حيث
تتعاونان يف تأادية هذه الرسالة عىل خري وجه للوصول إىل النتائج املرجو  ،وال يتحقق
ذلك إال من خالل توثيق الصلة فيام بينهام ،ومن األسباب التي تستدعي مثل هذا
التعاون الوثيق هم الطلبة الذين أسست املدةسة من أجلهم ،فهم ميثلون أكرب مصلحة
أو مسؤولية يعنى بها أولياء األموة أيضاً (وزاة الرتبية والتعليم األةادنية.)2007 ،
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لقد ثبت إن مرحلة ما قبل املدةسة تعد مرحلة مهمة جدا يف تطوة الطال
ومنوه ،إذ إنها مرحلة مهمة وحساسة يف حيا الطال تتشكل فيها مالمح شخصيته
ومستقبل حياته ،لذا كان ال بد من االهتامم بهذه املرحلة لتوفري كل ما تتطلبه
الخصائص النامئية لديهم ومبا تتضمنه من أبعااد ذهنية وناسية وجسمية(وزاة الرتبية
والتعليم.)2006 ،
لهذا تعد ةياض األفطاال ظاهر حضاةية تربوية ،ومطلبا قوياً للمجتمعات
الواعية ورضوة متليها الحاجة امللحة لكساب الطال املهاةات واملعاةف التي متكنه
الحقاً من التكيف مع املتغريات املتالحقة حيث برز اتجاه العتباةها مرحلة تربوية
تعليمية يف السلم التعليمي وعىل هذا األساس تم إادخالها كمرحلة تعليمية يف قانون
الرتبية والتعليم ةقم 3لسنة  ،1994وتحقق ةياض األفطاال أهداف املجتمع فيام يتعلق
برعاية األفطاال واالستمتاع بطاولتهم يف بيئة آمنة وتحقيق النمو املتكامل واملتوازن
بالتوجيه السليم للعاادات السلوكية اليجابية والقيم األخالقية واملهاةات الرضوةية
للعيش يف املجتمع ،وبناء عليه ال بد من االهتامم بتحسني أجواء ةياض األفطاال لتصبح
بيئة تربوية مثمر من خالل تأهيل املديرات واملعلامت تأهيالً خاصاً وتزويدهن بثقافة
هذه املرحلة(نبهان.)2009 ،
إن تنمية القدةات الذهنية والناسية والجسمية للفطاال من أهم أهداف ةياض
األفطاال بالضافة إىل تنمية قدةات األفطاال عىل التاكري والسلوك الحسن ،كام أن الغاية
من ةياض األفطاال هي مساعدتهم عىل التعبري عن أناسهم ،وتطوير قدةاتهم العقلية
والذهنية وتدةيبهم عىل التعاون والعمل الجامعي .أضف إىل ذلك تعليم األفطاال
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مهاة القراء والكتابة وتزويدهم باملصطلحات الرضوةية ،وتنمية املهاةات اللغوية
واالجتامعية ،ومهاةات الحساب وتقوية السلوك الصحيح ،وتعزيزه ومعالجة السلوك
الخافطئ وتعديله من خالل إتباع اسرتاتيجيات حديثة يستطيع الطال أن يطبقها
ويستوعبها(شيخة.)2010 ،
وتأخذ إاداة ةياض األفطاال يف هذا املجال املركز األهم ألهميتها يف إعدااد األجيال
القاادمة وتأهيل الطال تأهيال سليام لاللتحاق باملرحلة األساسية ،وذلك حتى ال يشعر
الطال باالنتقال املااجئ من البيت إىل املدةسة ،وإكساب الطال مهاةات وخربات
جديد  ،ألن هذه املرحلة تحتضن أهم مرحلة من مراحل بناء وتكوين شخصية الطال
بناء تكامليا وشامالً (الحراحشة وياسني2013 ،؛ شعبان.)2014 ،
وتتطلب إاداة ةياض األفطاال إىل إاداة واعية يف ظل ةؤية هذه املرحلة العمرية
وما لها من احتياجات مام يارض عىل القامئني بإاداة ةياض األفطاال أن يكونوا عىل
ادةاية كاملة بالساة ةياض األفطاال وأهدافها واألسانيد القانونية والترشيعية التي
تستند إليها ومواكبة التطوة املعريف الرتبوي ،بناء عليه تعد مدير الروضة املسئول
األول عن العملية الرتبوية يف الروضة ألنها متد املعلامت وأولياء األموة باملعلومات
الرضوةية لرتبية األفطاال( نبهان2009 ،؛ رشيف)2014 ،
إن توثيق الصلة بني البيت واملدةسة عىل أنهام أهم مؤسستني تربويتني رشط
أسايس لرفع مستوى العملية الرتبوية ،كام إن الرسعة يف التغري والتطوة يارض عىل
املدةسة الخروج من حيزها وتنشيط االتصال مع البيت ،كذلك يجب عىل األرس أيضاً

3

أن تعي مدى أهمية االتصال الدائم مع املدةسة ،لتساعد أبنائها عىل الخروج مبا هو
أفضل لهم وملستقبلهم وملجتمعهم(العسايل.)2004 ،
وفضالً عن ذلك يرتبط نجاح إاداة الروضة بنمط السلوك الاداةي الذي تتبعه
مدير الروضة التي تنتهج نهجاً ادميقرافطياً يؤثر تأثرياً إيجابياً يف أادائها الرتبوي ،ويف
فعالية العملية الرتبوية والتعليمية وتطويرها ،ويف شخصية الطال من الجوانب
العقلية ،واالناعالية واالجتامعية جميعها ،باعتباةه محوة العملية الرتبوية ،وهذا النهج
يتجه نحو القيااد الجامعية ،يف إرشاك العاملني واملعلامت يف عملية اتخاذ القراةات،
ومامةسة األسلوب الاداةي الذي يتناسب مع املواقف ،والظروف التي متيل إىل التشاوة
(األغربي.)2000 ،
فالعمل املناط مبدير الروضة يتضمن جانبني هام :الجانب التنظيمي الاداةي،
ويتمثل يف األعامل التنظيمية والاداةية ضمن األنظمة والقوانني ،والجانب اآلخر الاني،
وهو جانب تربوي تعليمي يحتاج إىل مدير متخصصة يف الطاولة تستطيع استيعاب
أهداف الروضة ،وخصائص الطال وحاجاته وتعمل عىل تطوير األنشطة والربامج
وتتابع املعلامت وتطوة من أادائهن ،فمبدأ الاداة يف خدمة الرتبية لن يتحقق إال إذا
وازنت املدير بني العمل الاداةي والاني ،ولن تحقق البعد الاني باستحقاقاته إال إذا
كانت متخصصة بالطاولة(محامده.)2005 ،
يتطلب العمل يف ةياض األفطاال أن يكون القامئون عليها من مديرات ومعلامت
مؤهالت علميا ،ولديهن االستعدااد النايس ،والتدةيب عىل أساليب التعليم التي
تتمكن من إكسابهن الخربات واملهاةات واالتجاهات وامليول والقيم من خالل األنشطة
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املرتكز عىل مااهيم محداد يف سبيل النمو املتكامل للطال .تأيت أهمية مدير
الروضة من كونها تقوم بدوة التوجيه والةشااد وتنظيم األعامل ،وتوزيع املستويات،
والقيام بالدوة التنظيمي والرشاف عىل املؤسسة التعليمية والرتبوية ،وبهذا الجهة
املسؤولة عن تنايذ الخطط الربامج ،وتهيئة الجو املناسب للعمل حتى تتمكن العملية
الرتبوية من تحقيق أهدافها.
وتتلخص مهام املدير يف الروضة حسب ةأي حطيبة ( )2009باآليت:
-1قيااد الروضة بأجهزتها املتكاملة ،واملتعداد للوصول إىل أفضل النتائج يف ظل
املعطيات املتوفر واملوجواد فيها.
 -2وجواد نظام إاداةي يسهم يف تاعيل العمل يف الروضة ،ويساعد عىل بلوغ األهداف
املرسومة التي وجدت الروضة من أجلها ،وتكون املدير هي املسؤولة األوىل عن
ةعاية هذا النظام ،ومتابعته للتأكد من أنه يسري بالطرق املرسوم نحو غاية واحد
تلتقي فيها العامالت جميعهن ،والتي هي إعدااد الطال لاللتحاق بالروضة ليتم
إعدااده ناسياً وجسمياً وعافطاياً واجتامع ًيا.
-3الرشاف عىل سري العملية الرتبوية يف الروضة والتعرف عىل مشاكلها ومن ثم تقديم
الحلول املناسبة لها ،بالتعاون مع العامالت يف الروضة وأولياء األموة.
-4إنشاء عالقة متينة بني الروضة وأرس األفطاال قامئة عىل املحبة والتواصل واالحرتام.
-5إنشاء قنوات ونظم مجدية لالتصال تكال مرونة العمل وسهولة االتصال ورسعته.

5

لقد كشات ادةاسة املعضاادي ( )2000عن مدى إادةاك الوالدين ألهمية املشاةكة
يف العملية الرتبوية لطال ما قبل املدةسة بدولة قطر ،وأن هناك اةتاا ًعا عاماً يف
استجابات الوالدين لتحقيق التعاون املنشواد ،وعىل إاداة الروضة تقع مسئولية تاعيل
املشاةكة الوالدية عن فطريق إيجااد آليات ف ّعالة تسرتعي اهتاممات الوالدين.
ويؤكد املصلح ( )2002إن مجاالت الرشاكة يف التعليم لها أوجه متعداد من
أهمها الرشاكة مع أولياء األموة ،كام أوضح إن بعض الدةاسات تشري إىل أن املداةس
الا ّعالة تبذل جهواداً كبري نحو إقامة رشاكة حقيقة مع أولياء األموة ،وميكن ألولياء
األموة إن يكونوا رشكاء حقيقيون مع املدةسة ،وأن يلعبوا أادواةاً إيجابية يف أكرث من
مجال .وذكر منها املساعد يف الصاوف الدةاسية كمدةسني مساعدين وذلك بعد
تدةيب مناسب عىل أساليب وفطرق التدةيس ،وكذلك كمدةسني ألبنائهم يف املنزل
تحت إرشاف ومتابعة املدةسة ،وقد حققت هذه الرشاكة نتائج إيجابية فيام يتعلق
بتحسن املستوى األكاادميي للتالميذ يف البلدان التي أخذت بهذا النظام.
إن مدير ةوضة األفطاال عنرص هام من عنارص العملية الرتبوية ،وهي التي
يقع عىل عاتقها املسؤولية الضخمة يف تسيري العملية التعليمية اداخل ةياض األفطاال،
وهي التي تؤثر عىل مربيات وأفطاال الروضة ،حيث إن ادوةها مل يتوقف فقط عىل
نقل املعلومات ،فاملدير الجيد هي التي تكون عىل وعي وإملام بجميع ما كتب عن
علم ناس الطال والطاولة املبكر  ،كذلك فإن نجاح املدير يف تحقيق األهداف
الرتبوية يف هذه املرحلة يدل عىل صحة وسالمة الطريقة التي تقوم بإتباعها الاداة ،
عىل اعتباة إن املدير هي الشخص املسؤول األول عن حسن وادقة اختياة الطرق
املالمئة وتحقيق مجاالت النمو بشكل عام ،وتتأثر بها إىل حد كبري والعمل
الرتبوي(عزوقة.)2003 ،
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مناذج مشاةكة أولياء األموة يف ةياض األفطاال
ال يختلف الباحثون ( ،)Epstein, Goose and Halgunsethمتخذو القراة،
املعلمون ،أولياء األموة واملتعلمون عىل أن العالقات القوية بني ةياض األفطاال وأولياء
األموة هي أمر جيد ،لذا تولت مديرات ةياض األفطاال واجب تاعيل مشاةكة األهل
والروضة ،وفيام ييل مناذج متعداد ملشاةكة أولياء األموة.
منوذج ابستني ):Epstein(2001
قدمت أبتسني املعروفة يف مجال العالقة ما بني البيت والروضة تصنيااً لستة
أنواع من أنشطة مشاةكة أولياء األموة يف الروضة وهي كام ييل:
الرعاية األبوية:
الرعاية األبوية ( )Parentingويقصد بها توفري الوالدين ألبنائهم البيئة املنزلية
الجيد التي تدعم التعلم ،والتي تتضمن توفري األمن النايس ،الرعاية الصحية ،التغذية
املالمئة ،أساليب الرتبية ،والتنشئة اليجابية ،تنمية السلوك والقيم واألخالق ،النصح
والوعي بأهمية التعليم وغريها ،والتي تهيئ الطال للحيا املدةسية وتؤسس شخصيته
وسلوكه وادافعيته نحو التعلم.
التواصل:
التواصل ( )Communicationويقصد بها عملية التواصل ما بني أولياء األموة
واملعلامت ومدير الروضة للحصول عىل معلومات تتعلق بتحصيل الطال ،سلوكه،
ميوله واهتامماته وغريها .وميكن أن تتم عملية التواصل من خالل الزياةات املدةسية،
اليوم املاتوح ،االتصاالت الهاتاية ،الرسائل واملالحظات .وينبغي أن تكون عملية
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التواصل ذات اتجاهني) (Two-way communicationأي أن املعلمة تقدم
معلومات لويل األمر بشأن تحصيل الطال أو سلوكياته اداخل الصف وكذلك ،ويل األمر
يقدم للمعلم معلومات بشأن شخصية الطال وميوله واهتامماته وأاداءه للعامل
املدةسية يف املنزل.
التطوع:
التطوع ( )Volunteeringوتتضمن تطوع أولياء األموة يف األنشطة التي تنظمها
الروضة كاملساهمة يف االحتااالت ،املسابقات الرياضية ،الرحالت ،توفري الخربات أو
الدعم املاادي.
التعلم يف البيت:
التعلم يف املنزل ( )Learning at homeويقصد به مساعد أولياء األموة ألبنائهم يف
أاداء األنشطة التعليمية كالواجبات املدةسية ،املذاكر  ،القراء  ،البحث ،عمل املشاةيع
والتجاةب .كام يتضمن مساعد الروضة ألولياء األموة لتقديم الدعم التعليمي الكايف
ألبنائهم .فمثال ميكن إةشااد أولياء األموة ألفضل الطرق ،واالسرتاتيجيات التي ميكنهم
استخدامها أثناء تعليم أبناءهم يف املنزل ،كياية التغلب عىل املشكالت السلوكية أو
التعليمية التي يواجهها املتعلمون ،أو التعرف عىل املناهج أو املشاةيع الرتبوية
الجديد .
اتخاذ القراة:
اتخاذ القراة ( )Decision makingأي مشاةكة أولياء األموة يف عملية اتخاذ القراة يف
الروضة كاالنضامم إىل مجلس اآلباء أو مجلس إاداة املدةسة ،أو قيااد ومتثيل مجتمع
أولياء األموة.
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التعاون:
التعاون من مؤسسات املجتمع ( )Collaborating with the communityوهي
العالقة التعاونية بني األرس والروضة ،ومؤسسات املجتمع املختلاة التي توفر خدماتها
يف املجال الصحي ،الديني ،الريايض ،االجتامعي ،العلمي وغريها .ويتم فيها تحديد
واستغالل املواةاد والخدمات املوجواد يف محيط املدةسة ،وتوظياها لتطوير الخدمات
املدةسية ،وتنمية املهاةات والقيم لدى األفطاال.
منوذج جوس (:(Goos,2004
قام جوس مبراجعة عداد كبري من الدةاسات واألادبيات السابقة بهدف الوصول إىل
منوذج جديد يوازي تصنيف أبستني املشاة إليه سابقا – والذي يركز بدةجة أكرب عىل
مساهمة أولياء األموة يف تعليم أفطاالهم يف املهام التعليمية املدةسية School-
) .centred parental (involvementالنموذج املقرتح من قبل جوس يركز عىل ناحية
أخرى وهي ادوة أولياء األموة يف تعليم أبناءهم اداخل املنزل يف مهامت تعلمية ال
ترتبط بشكل مبارش بالتعلم املدةيس الرسمي )(Family-centred parental
 .involvementويعتمد هذا النموذج عىل فكر مااادها أن تعلم األفطاال ال يكون
محصوةاً فقط يف الوقت الذي يقضونه يف املدةسة ،ولكنهم يتعلمون يف سياقات
مختلاة ( )Different contextsوذلك من خالل تااعلهم مع أفرااد األرس واألصدقاء
وتعلمهم من خالل مامةسة اللعب والهوايات واألنشطة االجتامعية والثقافية .وبهذا
يكون ادوة ويل األمر ليس مقترصاً عىل تعزيز التعلم املدةيس بصوةته الرسمية فحسب،
وإمنا كذلك القيام باملهام اآلتية:
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-1توفري بيئة اداعمة للتعلم يقوم فيها الوالدان بالرشاف عىل تعلم األفطاال وادعمهم
يف الجوانب األكاادميية (كاملساعد يف حل الواجبات واملذاكر ) ويف الجوانب
الشخصية (كتعبري أولياء األموة عن فطموحاتهم ،وتوقعاتهم اليجابية بشأن
أبناءهم) .كم مياةس الوالدان ادوة القدو ألبنائهم من خالل نقاشهم مع بعضهم
حول أهمية التعليم واملدةسة والتحدث عن خرباتهم العلمية والعملية والتي تعزز
قيمة التعليم يف ناوس األفطاال.
-2مشاةكة األفطاال يف األعامل املنزلية ،والتي تدعم تعلم مهاةات القراء والكتابة
والحساب ،وحل املشكالت يف املواقف اليومية املتعلقة بالحيا  .عىل سبيل املثال:
قراء القصص واملجالت ،األلعاب ،التسوق ،االهتامم بالحيوانات أو املزةوعات،
األنشطة الدينية وغريها من األنشطة التي قد ال يعتربها أولياء األموة أنشطة تعلم
حقيقية ألنها تختلف عن التعلم املدةيس التقليدي.
-3قيام أولياء األموة بتوفري فرص ،وأنشطة تعليمية ألفطاالهم تعزز ما تعلموه يف
املدةسة وذلك من خالل الدةوس الضافية الخاصة ،االشرتاك يف برامج تعليمية
مسائية لتعلم لغة أخرى أو تعلم استخدام الحاسوب وما شابه ،وزياة املكتبات
واملتاحف.
-4تشجيع األفطاال عىل املناقشة ،والتحدث والتعبري عن آةاءهم السيام فيام يتعلق
بالتعلم املدةيس ،األنشطة التعليمية خاةج املدةسة ،واهتامماتهم وأفكاةهم.
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منوذج هالغنسث (:)Halgunseth,2009
قام هالغنسث مبراجعة األادبيات السابقة وتوصل لنموذج يرى بأن مشاةكة
أولياء األموة يف تعليم أبناءهم تعد أمراً أساسياً لتحسني تعلم األفطاال وتطوير
العالقات بني أفرااد األرس  .وتكون هذه املشاةكة ذات فعالية عندما تتكون عالقة
مستمر  ،تباادلية ،إيجابية بني البيت والروضة .وقد قدم هؤالء الباحثون ( Epstein,
 ،)Goose and Halgunsethالسابقون النموذج التايل والذي يعترب أكرث شموالً ألنه
ادمج ثالثة تعرياات ذكرت يف الدةاسات السابقة نلخصها يف العنارص اآلتية:
-1تشجع مديرات ةياض األفطاال أولياء األموة وتثمن مشاةكتهم يف عملية اتخاذ
القراةات املتعلقة بتعليم أفطاالهم .ويقوم أولياء األموة بالدفاع عن مصالح
أفطاالهم من خالل املشاةكة الا ّعالة يف عملية اتخاذ القراة.
-2تعزز الروضة التواصل املتباادل مع أولياء األموة وذلك من خالل توفري وسائل اتصال
متنوعة تتناسب مع األرس وظروفها املختلاة .هذا التواصل ميتاز باالستمراةية
والعمق ويتم من خالل (التواصل ثنائيا التجاه ):(Two-way communication
أي تقديم معلومات من املدةسة ألولياء األموة والعكس) تعرف املعلمني عىل
حيا الطال ضمن محيطا ألرس وأنشطة وفرص التعلم املتوفر فيها ،ويتعرف ويل
األمر عن بيئة الطال الصاية واملدةسية ويتعلم املزيد عن فطرق التدةيس
واملحتوى والتقويم وغريها من عنارص ةياض األفطاال.
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-3تشجع املدةسة عملية تباادل املعلومات) (knowledge exchangeمع أولياء األموة
الذين ميتلكون مهاةات واهتاممات ومعاةف معينة ميكن استغاللها لتعزيز تعلم
األفطاال يف املدةسة وذلك عىل سبيل املثال من خالل مشاةكتهم يف األعامل
التطوعية واألنشطة املدةسية .كام يستايد املعلمون من التعرف عىل هذه
املعاةف الخاصة بأولياء األموة (املخزون املعريف ))(Funds of Knowledge
والتي تعكس خصائص ثقافة وحيا الطال االجتامعية من خالل ادمجها وتوظياها
يف املنهج وعملية التدةيس الصا ّية.
-4يسعى املعلمون لتعزيز االةتباط بني ما يتعلمه األفطاال يف املدةسة وما مياةسونه
من أنشطة يف حياتهم اليومية من خالل توفري أنشطة وواجبات تعليمية تؤكد عىل
فكر انتقال أثر التعلم املدةيس عىل حيا الطال وتطبيقها يف حياته اليومية.
بحيث يدةك الطال إمنا يدةسه يف الروضة ليس مجراد معلومات نظرية وإمنا هي
معاةف ومهاةات وقيم ذات قيمة متكنه من حل املشكالت التي يواجهها يف حياته
اليومية وتسهل عليه فهم ما يعايشه من مواقف واقعية.
-5تعمل األرس عىل توفري البيئة املنزلية املهتمة بالتعلم والتي تدعم التعلم املدةيس
وتساهم يف تحقيق أهدافه وتدعم الطال كذلك وتعزز فطموحاته وتوفر له فرص
التعلم املتنوعة.
-6تهتم املدةسة بشكل مقصواد بعملية تعزيز العالقة ما بني املدةسة وأولياء األموة
وذلك من خالل اعتباةاه أولوية يف خطط املدةسة وأهدافها تشعر الاداة
املدةسية واملعلمون بأهميتها وينالون التدةيب و الدعم املناسب للقيام
بأادواةهم بشكل فاعل يف هذا تاعيل برنامج مشاةكة أولياء األموة.
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مشكلةالدِّ ةاسة
من خالل عمل الباحثة كمعلمة يف ةياض األفطاال يف محافظة املارق لعد
سنوات ،وافطالعها عىل العديد من الدةاسات التي تبحث العالقة بني ةياض األفطاال
واألهل ،ومشاةكتها يف عد ادوةات تدةيبية متعلقة بربنامج تاعيل مشاةكة األهل
بالعملية الرتبوية ،وللهمية التي يحظى بها برنامج تاعيل مشاةكة أولياء األموة يف
العملية الرتبوية ،وكذلك حظي باألهمية لدى العديد من املنظامت الدولية العاملة يف
مجال الرتبية والتعليم مثل مرييس كوةب ) (Mercy Corpمؤسسة إنقاذ الطال Save
 ،Childrenواليونيسف) (UNICEFوخاص ًة مع أزمة اللجوء السوةي لذا اسرتعى هذا
املوضوع اهتامم الباحثة ،وأةاادت القيام بهذه الدةاسة حتى تقف عىل ادوة املديرات
يف تاعيل هذا الربنامج.
أهداف الدِّ ةاسة
هدفت الدةاسة التعرف إىل ادوة مديرات ةياض األفطاال مبحافظة املارق يف تاعيل
برنامج مشاةكة أولياء األموة يف العملية الرتبوية ،وتقييم الواقع الحايل لدةجة تاعيل
برنامج مشاةكة األهل يف ةياض األفطاال باملارق يف العملية الرتبوية.
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أسئلة الدةاسة
حاولت الدةاسة الجابة عن األسئلة اآلتية:
 -1ما ادوة مديرات ةياض األفطاال مبحافظة املارق يف تاعيل مشاةكة أولياء األموة
يف العملية الرتبوية؟
 -2هل هناك فروق ذات اداللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )0.05≤يف تقدير
ادوة مديرات ةياض األفطاال مبحافظة املارق يف تاعيل برنامج مشاةكة أولياء األموة
يف العملية الرتبوية يعزى إىل املتغريات التالية(املؤهل العلمي ،سنوات الخرب  ،نوع
الروضة(خاص أو حكومي) ،املديرية التابعة لها الروضة (الباادية الشاملية الغربية،
الباادية الشاملية الرشقية ،قصبة املارق).
أهميةالدِّ ةاسة
تتجىل أهمية الدِّ ةاسة يف األموة اآلتية:
 تعترب هذه الدةاسة –يف حدواد علم الباحثة – من الدةاسات األوىل التي تناولت
ادوة مديرات ةياض األفطاال باملارق يف تاعيل برنامج مشاةكة برنامج أولياء األموة
يف العملية الرتبوية.
 تقييم الوضع الحايل لدوة مديرات املداةس يف تاعيل برنامج مشاةكة أولياء األموة
يف العملية الرتبوية.
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 توضيح أهمية ادوة مديرات ةياض األفطاال يف تاعيل برنامج مشاةكة أولياء األموة
يف العملية الرتبوية.
 إفااد الباحثني يف بحوث جديد يف هذا املجال ،وذلك من خالال الفطالع عىل األادب
النظري للدِّ ةاسة وما ستتوصل إليه من نتائج وتوصيات وإمكانية تطبيق ادةاسات
مشابهة عىل عينات أخرى وةياض أفطاال يف منافطق أخرى.
 يُؤمل أن تُس ِّهم نتائج الدِّ ةاسة الحالية يف مساعد صانعي القراةات الرتبوية يف
توظيف وتاعيل برنامج مشاةكة أولياء األموة لتحقيق أسمى غاية من التعليم يف
ةياض األفطاال.
التعرياات االصطالحية والجرائية
استخدمت الباحثة عد مصطلحات ترى من الرضوةي تعرياها:
مدير الروضة :هي املسؤولة من الناحية الانية والاداةية ،بحيث تقوم باملشاةكة
ومتابعة تنايذ التوجيهات الخاصة برياض األفطاال ،كام أنها مسؤولة أمام
الرتبية والتعليم عن حسن سري العملية التعليمية الرتبوية برياض
األفطاال ،وإتباع الخطط واملناهج التعليمية واللوائح والقوانني التي
تنرشها الوزاة (البدةي.)2005 ،
هي املسؤولة عن إاداة الروضة ،والتي تقوم بأاداء الوظائف الاداةية
الخاصة بتسيري أعامل الروضة يف محافظة املارق لتحقيق األهداف
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املرسومة ،والتي هي عىل ةأس عملها للعام الدةايس 2018/2017وقد تم
تعيينها وفقاً لنظام الخدمة املدنية األةادنية.
ادوة مديرات ةياض األفطاال :املامةسات التي تقوم بها مديرات املداةس باملارق يف
تعاملهن مع ةياض األفطاال وأولياء األموة حسب الترشيعات الرتبوية
التي تصدةها وزاة الرتبية والتعليم.
أولياء األموة :الوالد أو الوالد أو من يقوم مقامهام أو مقام احدهام للطلبة ةياض
األفطاال يف محافظة املارق.
برنامج مشاةكة أولياء األموة :هو برنامج انبثق من خالل مرشوع التطوير الرتبوي نحو
االقتصااد املعريف الذي أفطلق عام ((Educational Reform for )2006
) Knowledge Economy Iإمياناً من وزاة الرتبية والتعليم األةادنية بأن
الرشاكة ما بني املدةسة وأولياء األموة واملجتمع املحيل أمراً مهامً لنجاح
واستدامة أي تطوير تربوي .أما إجرائياً فهو الدةجة الكلية الستجابة أفرااد
عينة الدةاسة غىل األادا املستخدمة لقياس ادوة مديرات ةياض األفطاال
يف محافظة املارق يف تاعيل برنامج مشاةكة أولياء األموة يف العملية
الرتبوية واملحداد مبجاالت معينة.
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حدواد الدِّ ةاسة ومحداداتها
تتحداد نتائج الدةاسة بالحدواد واملحدادات اآلتية:
 الحدواد املوضوعية :اقترصت الدةاسة عىل تقييم الوضع الحايل لدوة مديراتةياض األفطاال مبحافظة املارق يف تاعيل برنامج مشاةكة أولياء األموة.
 الحدواد املكانية :يتم التطبيق امليداين عىل ةياض األفطاال يف محافظة املارق. الحدواد الزمانية :يتم تطبيق هذه الدِّ ةاسة خالل الاصل الثاين من العام الدةايس2018/2017م.
 إن تعميم نتائج الدِّ ةاسة الحالية سيتحداد يف ضوء صدق وثبات أادا الدِّ ةاسة،وادقة وموضوعية استجابات أفرااد عينة الدِّ ةاسة عىل فقرات أادا الدِّ ةاسة.
 الحدواد البرشية :اقترص تطبيق الدةاسة عىل عينة من مديرات ةياضاألفطاال.
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الاصل الثاين
األادب النظري والدةاسات السابقة
يتضمن هذا الاصل ألادب النظري والدةاسات السابقة ذات العالقة بدوة مديرات
ةياض األفطاال يف تاعيل برنامج مشاةكة أولياء األموة يف العملية الرتبوية ،حيث قامت
الباحثة باالفطالع عىل عداد من الدةاسات التي تناولت موضوع ادوة مديرات ةياض
األفطاال وموضوع تاعيل برنامج مشاةكة أولياء األموة يف العملية الرتبوية .حيث متت
الشاة إىل مهام وواجبات مديرات ةياض األفطاال ملا لهذه املرحلة من أهمية بالغة
يف حيا النسان ،ثم تم إيرااد أهمية مشاةكة أولياء األموة يف العملية الرتبوية ،كام
تضمن هذا الاصل الدةاسات السابقة التي تناولت موضوع ادوة مديرات ةياض
األفطاال يف تاعيل برنامج مشاةكة أولياء األموة يف العملية الرتبوية ،وعالقته بعداد من
املتغريات ذات الصلة بالدةاسة.
أوالً :األادب النظري
ظهر اهتامم واسع مبوضوع ةياض األفطاال ومشاةكة أولياء األموة يف العملية
الرتبوية ،وتأهيل مديرات ةياض األفطاال ،وقد قدمت ادةاسات كثري لدوة مديرات
ةياض األفطاال منها:
إن تقوية العالقة بني املدةسة واملجتمع من األموة التي يناادي بها الرتبويني ،حيث
أنهم يولون ذلك اهتام ًما كبرياً ،ملا له من أثر إيجايب عىل املدةسة يف أاداء وظياتها،
وجاء هذا موافقاً لرأي العجمي ( )2000الذي أكد أن ادوة أولياء األموة سواء بشكل
فرادي أو عن فطريق مجالس اآلباء واملعلمني له أهمية كبري يف تحقيق أهداف املدةسة،
حيث إن التواصل بني أولياء األموة واملدةسة يساهم يف تداةس حاجات الطلبة
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الناسية والعقلية والبدنية واالجتامعية والعمل املخلص عىل مقابلتها مبا يحقق الوقاية
والعالج ويهذب سلوكهم ويسهم أيضاً عىل زيااد التواصل بني املدةسة واملجتمع.
وذكر البوسعيدي ( )2001أنه من الواجب عىل أولياء األموة أيضاً متابعة أبنائهم
خالل سنوات تعليمهم األسايس ،فالروضة هي املؤسسة التي تكمل ادوة البيت الرتبوي
إضافة إىل ادوةها التعليمي ،هذا الدوة الذي يتطلب تعاونا جاادا ومشاةكة فعالة من
أولياء األموة يف مختلف الجوانب املتعلقة بتعليم أبنائهم ،حيث إن برنامج مشاةكة
أولياء األموة يهدف يف املقام األول إىل الرقي مبستوى الطالب الرتبوي والعلمي ليشبوا
موافطنني صالحني.
تعد مدير الروضة مسؤولة عن إاداة الروضة بأجهزتها املتكاملة لتحقيق األهداف
الرتبوية للروضة مبا يضمن تنظيم شؤون الروضة ،وتوفري الظروف املناسبة لنمو الطال
يف مختلف املجاالت ،والعمل عىل تنمية ملكاته ،وقدةاته ،وإيجااد البيئة الالزمة التي
تساعد عىل ذلك(عدس ،)2001 ،لذلك يشرتط لمتام ذلك يجب أن تكون املدير مؤهلة
تربوياً وعلمياً يف مجال الاداة الرتبوية ملرحلة الطاولة املبكر (الخريبي وعيل.)2007 ،
وأفااد بايرت ( ) Payters, 2003أنه قد تكون الرؤية يف بدايتها نتاج فكر مدير
ةياض األفطاال وحدها بنا ًء عىل ما قامت به من ادةاسة ومتابعة ،وقد تشاةك يف بلوةتها
وإخراجها إىل الواقع عداد من املعلمني املبدعني الااعلني ،غري أنه بال شك ال تتوفر
الدافعية والجذب لتطبيقها حتى تحظى مبشاةكة فعالة من بقية فئات املجتمع
املدةيس ،وخالصة القول يجب عىل مدير ةياض األفطاال أن ترشك معلامت ةياض
األفطاال معها يف تصميم الرؤية السرتاتيجية ملواجهة التحديات املستقبلية املستجد
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للروضة ،ويتطلب ذلك منها أن ترشح لهن ةؤيتها وتصويرها ملواجهة كل جديد،
ويبلغهم إياها حتى يكونوا عىل علم مسبق بها ،مام يكون له اثر كبري يف ناوسهم
ويدعم تقبلهم لها .وبال شك فإن الرؤية تكون لها الحيوية والحركة إذا اشرتك الجميع
يف تصميمها ،وةسمها ،وتنايذها ،ومتابعتها.
ويف ادةاسة حسن ( )2004إن الرشاكة بني أولياء األموة والروضة تقوم عىل
أهداف من أهمها :املساعد العلمية ،وتعريف اآلباء عىل ما يتعلمه أبناؤهم يف
الروضة ،وحل املشكالت السلوكية والرتبوية من قبل اآلباء واملعلامت ،ومشاةكة أولياء
األموة يف نشافطات الروضة وادوةهم يف أحداث تغريات مرغوبة يف املناهج ،ومساعد
املدةسة يف تحقيق الرسالة الرتبوية ،وإتاحة الارص لآلباء يف املشاةكة والتخطيط
والتنظيم والتقديم لبعض برامج ةياض األفطاال ومشاةكة أولياء األموة يف الاعاليات
واألنشطة اداخل الروضة.
وأشاة وفطاة والشهاب ( )2004إىل ادوة األرس يف تحقيق أهداف الروضة ،وانه
عندما يدخل الطال إىل الروضة ال يتوقف تأثري األرس بل يستمر قوياً وفاعالً يف مستوى
نجاح الطال ،ومستوى تحصيله بصوة عامة .فعوامل الحيا األرسية متاةس تأثريها
باعالية كبري يف السري املدةسية للطال.
وأشاة البنعيل ( )2004إىل انه من خالل العالقة بني الروضة وأولياء األموة
تتحقق األهداف اآلتية:
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 تعريف اآلباء ما يتعلمه أبناءهم يف الروضة ومشاةكتهم يف تقديم ما يحتاجه
الطالب من ةعاية ومتابعة.
 حل املشكالت السلوكية والرتبوية من قبل أولياء األموة واملعلامت.
 مشاةكة أولياء األموة يف العمل املدةيس وادوةهم يف أحداث تغريات مرغوبة يف
املناهج.
 مساعد الروضة يف تحقيق الرسالة الرتبوية واألهداف التي يسعى إىل تحقيقها
املجتمع كامالً.
 مساعد املعلامت وتقويم ما يقمن به من أعامل بالضافة إىل ادوةهم يف تحسني
الخدمات املقدمة لرياض األفطاال.
 إتاحة الارصة ألولياء األموة يف املشاةكة والتخطيط والتنظيم والتقديم لبعض
برامج ةياض األفطاال.
 مشاةكة بعض أولياء األموة يف الاعاليات واألنشطة اداخل الروضة وتقديم بعض
املعلومات املايد يف هذا املجال.
 متكني أولياء األموة من فهم النظام ةياض األفطاال.
 ادعم وتأييد القامئني بالعمل الرتبوي بأشكال وصوة مختلاة ،األمر الذي يؤيد إىل
زيااد شعوة العاملني يف النظام التعليمي بأهمية أادواةهم ومكانتهم املرتاعة يف
املجتمع.
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 التااعل وسيلة جيد للتواصل البناء وتباادل اآلةاء واألفكاة والخربات واالستمراة
الجيد للجهواد واألنشطة وتوجيه الطاقات لحسن تحقيق األهداف.
 إعدااد جيل واع متمسك مبباادئه وتقاليده السالمية والعربية ،يحافظ عىل وفطنه
ويساهم يف بناءه.
 غرس حب العمل الجامعي والتعاون من أجل تحقيق الناع العام.
 الكشف عن استعداادات األفطاال ومواهبهم وميولهم واملساعد عىل تنميتها
وتوجيهها فيام يناعهم ويناع املجتمع.
 مساعد األفطاال عىل بناء عالقة عالقات اجتامعية وادية مع آبائهم واملعلامت.
كام أشاةت سنقر ( )2005إىل إن مشاةكة أولياء األموة يف املدةسة يسهم يف
جلب مواهب صالحة وكااءات ومعاةف ومهاةات وقيم ومعتقدات وخربات مختلاة
إىل التعليم كام أوةادت أن من أهداف توثيق العالقة املدةسية واملجتمع وأولياء األموة:
-1الحرص عىل تكوين املهاةات الحياتية مثل(التواصل ،والتعاون ،واملشاةكة ،والبحث،
التقيص ،وحل املشكالت والتااوض واتخاذ القراة والتقويم والتأثري.
-2تنمية شخصية املتعلمني بجميع جوانبها (املعرفية ،واملهاةية ،واالناعالية،
والبداعية ،والقيمية) وتعزيز الثقة يف ناوسهم ومتكينهم من اكتساب القدة عىل
تطوير أناسهم وتحسني البيئة من حولهم وتعويدهم االلتزام بالعمل الجامعي.
وأكد ةشوان ( )2005أنه ما زالت األرس عامال من أهم عوامل الرتبية ،فهي
املحداد األول يف عمل التنشئة االجتامعية ،وهي تعلم الطال لغته ،ألن الطال يف نشأته
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األوىل ال يعرف من أمر اللغة شيئاً ،وال يكااد ينطق إال بأصوات تشبه صوت الحيوان
والطيوة.
ويرى سامل( )2006إن الربط بني املدةسة والبيت أمر رضوةي حيث أنه ميكن
املدةسة من تقويم املستوى التحصييل للهداف التعليمية ويحقق أفضل النتائج
العلمية ويساعد املدةسة أيضاً عىل تقويم السلوكيات الطالبية ويعينها عىل تاليف
العيوب واألخطاء غري السوية يف سلوكياتهم .كام يرى سامل أن املجتمع يتطلع ادامئاً إىل
الكثري والكثري من املؤسسات الرتبوية والرتبويني فهو يريد أفرااداً وخريجني جاادين
ومنضبطني يشعرون باملسؤولية تجاه عقيدتهم ومجتمعهم ووفطنهم ومسلحني بالعلم،
ويف املقابل يريد الرتبويني من املجتمع التعاون معهم من خالل الحضوة واملشاةكة
واملتابعة املستمر ألبنائهم الطالب عىل مداة العام واملساهمة يف تاعيل الربامج
واألنشطة التي تقيمها املدةسة.
املهاةات الواجب تنميتها لدى مديرات ةياض األفطاال:
من أهم املهاةات الواجب تنميتها لدى مديرات ةياض األفطاال اآليت:
 .1التخطيط :مهاة تساعد مدير ةياض األفطاال عىل بناء هيكل عملها بعامة واملواقف
التعليمية بخاصة ،إن مهاة التخطيط أهم مهاة ألنه من خالل التخطيط تأيت
سائر الخطوات ،فالتخطيط الناجح يحتاج إىل تحديد األهداف والوسائل وأساليب
العمل ،وجميعها تعتمد عىل عوامل مثل املحتوى ،والزمن ،والمكانات املتاحة.
 .2التنظيم :مهاة تساعد مدير ةياض األفطاال يف تحديد األهداف ،واتخاذ القراة
وفاعليته ،وتنمية نشاط وأاداء املعلامت ،وتنظيم عملية االتصال بينها وبني
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املعلامت وبينها وبني األفطاال أناسهم وبينها وبني أولياء األموة ،وإاداة الوقت إاداة
مثمر (نبتان.)2009 ،
 .3التقويم :مهاة تساعد مدير ةياض األفطاال يف تحديد مدى تحقيق األهداف،
ومدى تاعيل مشاةكة أولياء األموة ،ومدى تقدم منو األفطاال ومدى تحقيق
الجراءات وأساليب العمل التي تخططها وتطبقها املعلمة مع األفطاال (جابر،
.)2002
أشاةت حطيبة ( :2009ص )84-80أن العمل يف ةياض األفطاال يتطلب أن يكون
القامئون عليها من مديرات ومعلامت مؤهالت علميا ولديهن االستعدااد النايس
والتدةيب عىل أساليب التعليم التي تتمكن من إكسابهم الخربات واملهاةات
واالتجاهات وامليول والقيم من خالل األنشطة املرتكز عىل مااهيم محداد يف سبيل
النمو املتكامل للطال .كام تأيت أهمية مدير الروضة من كونها تقوم بدوة التوجيه
والةشااد ،وتنظيم األعامل ،وتوزيع املستويات ،والقيام بالدوة التنظيمي والرشاف عىل
املؤسسة الرتبوية وبهذا تصبح الجهة املسؤولة عن تنايذ الخطط الربامج وتهيئة الجو
املناسب للعمل حتى تتمكن العملية الرتبوية من تحقيق أهدافها.
وقد قسمت حطيبة الكاايات لدى مدير الروضة إىل ثالث مجموعات هي:
كاايات مهنية ،وكاايات إاداةية تقنية ،كاايات شخصية
 -1كاايات مهنية :كاايات تطبيق املناهج واألنشطة التعليمية ،كاايات إعدااد
واستخدام تقويم الوسائل التعليمية ،كاايات تحديد مهام املعلامت يف جميع
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التخصصات ،كاايات الرشاف الاني عىل العملية التعليمية ،كاايات تقويم التعليم
مبا يتضمنه من تقويم الطال وتقويم املعلمة وتقويم الروضة .كاايات تخطيط
وتنظيم النشاط يف القاعة ،كاايات التطوير والتحسني –كاايات التنمية املهنية
للمعلامت.
 -2الكاايات الاداةية التقنية :كاايات تخطيط التعليم ،كاايات تنظيم العمل
بالروضة ،كاايات املتابعة والتقويم ،كاايات إاداة األفرااد وشؤون األفطاال
وإةشاادهم وتوجيههم ،كاايات تنمية العالقات بني الروضة والبيئة ،كاايات القراة
التعليمي صنعا واتخاذا وتنايذا ومتابعة ،كاايات الاداة املالية كاايات القيااد
الدميقرافطية ،كاايات عالقات العمل مع املستويات الاداةية املختلاة.
 -3الكاايات الشخصية :مثل كااية إاداة الوقت ،كااية التعامل مع اآلخرين أفرااداً
وجامعات ،كاايات العالقات النسانية ،كاايات سلوكية مثل ثبات االناعال،
البشاشة ،الصدق ،الثقة ،املثابر يف العمل الشجاعة ،واالبتكاة ،البداع ،حب
اآلخرين ،التواضع.
إن أهمية مرحلة ةياض األفطاال تنبع من كونها مرحلة قامئة بذاتها لها فلساتها
الرتبوية وأهدافها التعليمية ومناهجها وأساليبها وألعابها التعليمية وهيئتها التدةيسية
املؤهلة تربوياً وناسياً للتعامل مع أفطاال هذه املرحلة املهمة بوعي وةغبة ونشاط
متواصل ومثمر ،فرعاية األهل ألفطاالهم تعد مقياساً مهامً لتقدمها وةقيها الحضاةي
والثقايف ،كام تسعى إىل تأهيل الطال تأهيالً شامالً لاللتحاق باملدةسة (الشوبيك،
.)2013
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واجبات مديرات ةياض األفطاال
من واجبات مديرات ةياض األفطاال كام حدادها اآليت (قناادييل:)2013 ،
 -1اتخاذ الرتتيبات الالزمة لبدء العمل يف الروضة وفق املواعيد املحداد  ،ومتابعة
استكامل التجهيزات قبل ادوام األفطاال ،وتوزيع األعامل واملسؤوليات بدقة
وعدالة عىل معلامت ةياض األفطاال.
 -2حسن استقبال أولياء األموة وتوثيق الصلة بني الروضة وأولياء األموة.
 -3الرشاف عىل املعلامت واالفطالع عىل أعاملهن وتقويم أادائهن يف ةياض األفطاال
وفقاً لتعليامت نظام الجواد يف وزاة الرتبية والتعليم.
 -4التعاون مع الرشاف الرتبوي وتسهيل مهمتهم ومتابعة تنايذ توصياتهم
وتوجيهاتهم.
 -5االتصال املبارش بالجهات املختصة مثل الدفاع املدين الستدعائهم عند حدوث
حاالت فطاةئة حااظاً عىل سالمة منسوبات ةياض األفطاال ،والرشاف عىل خطة
الخالء يف حاالت الطواةئ.
يرى نبهان ( )2017أن أهم ما يشغل إاداة ةياض األفطاال توجيه املعلامت يف
بداية عملهن املهني للحاجة إىل ما من يبرصهن ويرشدهن ،وذلك ألنها متاةس عمالً
هاماً وتعايش مجتمعاً جديداً عليها ،ومع التطوة الذي ظهر يف ةياض األفطاال أصبح
من الرضوةي وفق النظر التكاملية أن يتطوة ادوة مديرات ةياض األفطاال ليصبحن
مرشفات تربويات مقيامت يف مجال تطوير ةياض األفطاال ،وتاعيل مشاةكة أولياء
األموة ،وتحسني أاداء معلامتها.
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برنامج مشاةكة أولياء األموة يف ةياض األفطاال يف األةادن.
تنبثق فلساة الرتبية والتعليم وأهدافها من الدستوة األةادين ،والحضاة العربية
والسالمية ،ومن التجربة الوفطنية األةادنية ،ولذلك سعت الوزاة إىل تحديد األهداف
العامة للرتبية والتعليم ،املتمثلة يف تكوين املوافطن املؤمن بالله تعاىل املنتمي لوفطنه
وأمته ،املتحيل بالاضائل النسانية يف مختلف الجوانب املعرفية واالجتامعية
والوجدانية والجسمية ،بحيث يصبح الطال يف نهاية مراحل التعليم موافطناً منتم،
فاعالً ،منتجاً ،قاادةاً عىل تحمل املسؤولية وأعباء الحيا وتاهم مجتمعه ،واالةتقاء به.
وقد قامت وزاة الرتبية والتعليم من خالل مرشوع التطوير الرتبوي نحو
االقتصااد املعريف ) (Educational Reform for Knowledge Economy Iبإفطالق
برنامج مشاةكة األهل يف صاوف ةياض األفطاال الحكومية ،وهو برنامج انبثق من إميان
الوزاة بأن الرشاكة ما بني املدةسة وأولياء األموة واملجتمع املحيل أمراً مهامً لنجاح
واستدامة أي تطوير تربوي .ونظراً لنجاح الربنامج الذي أفطلق عام ( ،)2006وتحقيقه
للهداف املرجو منه ،فقد قرةت الوزاة التوسع يف تطبيقه وتعميمه عىل جميع ةياض
األفطاال الحكومية ،وذلك بدءا من العام الدةايس  .2009/2008ومن خالل مرشوع
التطوير الرتبوي نحو االقتصااد املعريف  ERFIC IIوالذي جاء مكمال واداعام لربامج
وزاة الرتبية والتعليم ،ومنها برنامج مشاةكة األهل يف ةياض األفطاال .ومبا إن العالقة
بني األهل واملدةسة هي عملية أساسية للتطوير الرتبوي يستايد منها جميع األفطراف
املعنية باملنظومة التعليمية ،فقد جاء برنامج مشاةكة األهل ليعكس الاائد عىل جميع
الائات املستهدفة :األفطاال واملعلمة واألهل (مانحي الرعاية) ،فاألفطاال يصبحون أكرث
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استعدااداً وانتامء للروضة ،ويزادااد األهل فهام للخصائص النامئية ألفطاالهم ولدوةهم
يف ادعم تعلم أبنائهم ،كام إن تعرف األهل عىل التعليم الدامج وحقوق األفطاال ذوي
العاقة يؤادي إىل توفطيد العالقة بني األهل وأفطاالهم ،ويسهم الربنامج يف زيااد ادافعية
املعلمة وإنجازها لعملها مام ينعكس إيجابيا عىل جميع الجوانب النامئية للطال،
وهذا بدوةه يجعل الجميع رشكاء يف العملية الرتبوية(التعلمية التعليمية) .الدليل
االةشاادي لربنامج مشاةكة األهل يف ةياض األفطاال والصاوف الثالثة األوىل إاداة
التعليم/مديرية الطاولة(.)2017
أهمية مشاةكة أولياء األموة:
تعدّ األرس النوا األساسية لرتبية وتنشئة األفطاال ،وتأيت املدةسة مكملّة واداعمة
لدوةها ،مام يسهم يف بناء ثقة الطال بناسه واكتساب املهاةات واالتجاهات واملعاةف
الالزمة لعدااده للحيا  ،ومن هنا جاء برنامج مشاةكة األهل يف ةياض األفطاال بهدف
تعزيز ادوة األهل يف تشجيع أبنائهم عىل التعلم ،وإكسابهم مهاةات ينبغي تعزيزها يف
املنزل ،وإيجااد بيئة منزلية من شأنها مساعد األفطاال يف تطوير عاادات ادةاسية جديد
تنمي استعداادهم لتعلم بأسلوب ممتع.
إن مشاةكة األهل يف تعلم أبنائهم يؤثر إيجاباً عىل أاداء الطال يف املدةسة،
سواء يف مرحلة ةياض األفطاال أو املرحلة األساسية أو الثانوية ،حيث تؤادي إىل اةتااع
التحصيل األكاادميي ،وزيااد يف الكااء املعرفية ،وزيااد مهاة حل املشكالت ،وزيااد
االستمتاع باملدةسة ،وةفع نسبة االلتزام بالدوام ،وتقليل املشاكل السلوكية يف املدةسة.
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الرعاية والرتبية:
يحتاج الطال إىل الرعاية واالهتامم وتقديم الغذاء والكساء والعناية بصحته
ونظافته ،كام ويحتاج الطال إىل توجيه تربوي بإكسابه ثقافة املجتمع وعااداته لتكوين
أمناط سلوكية وعقلية واجتامعية وخلقية لديه ،وكذلك يحتاج إىل زةع القيم األخالقية
واملباادئ وتعزيز الطموحات لديه ،فمرحلة الطاولة املبكر هي من أهم مراحل الحيا
نستطيع من خاللها تنميه املهاةات واالتجاهات مثل :مهاةات التواصل ،وفن الحواة،
وتقبل اآلخر ،وكذلك تنمية عااد القراء والنظافة واملحافظة عىل املمتلكات العامة.
يعترب األفطاال إن اآلباء واملعلامت هم القدو األوىل لهم ،وبناء عىل ذلك يجب الحرص
عىل تربيتهم تربية سليمة ،ألنهم االنطالقة الرئيسة لنجاح املجتمع ،وبناء أجيال قاادة
عىل تحمل املسؤوليات املستقبلية.
فوائد برنامج مشاةكة األهل للائات املستهدفة
األفطاال:
 يعزز استعداادهم للمدةسة
 ينمي املهاةات والقيم واالتجاهات
 يزيد من إنجازاتهم للنشطة الصاية كام ونوعا
 يزيد من ادافعتيهم ومحبتهم للمدةسة
 يعمل عىل تعزيز ثقتهم بأناسهم وتقديرهم لذاتهم
األهل
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 يزيد من وعيهم ملراحل أفطاالهم النامئية
 يكسبهم معلومات عن فطرق تعلم أفطاالهم وادعم عملية تعليمهم يف البيت
 يزيد من وعيهم لحقوق األفطاال ذوي العاقة
 يعزز النظر اليجابية للمدةسة املعلامت
 يوفطد عالقة األهل بالطال
 يزيد من ثقتهم بأناسهم
املعلامت
 يزيد اندفاعهم وحامسهم للعمل
 يتيح املجال لإلبداع أثناء العمل باألنشطة
 يتيح املجال لهم والرتكيز عىل االحتياجات الارادية للفطاال
 يعزز العمل التكاميل بني املدةسة واألهل ملصلحة الطال
 يعزز النظر اليجابية للهل
خطوات تنايذ برنامج مشاةكة األهل
أوالً :إعدااد خطة مشاةكة األهل:
تقوم مدير املدةسة باالجتامع مبعلامت صاوف الروضة لوضع خطة تنايذية
شاملة للعام الدةايس لتنايذ أنشطة برنامج مشاةكة األهل يف املدةسة.
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ثانياً :العالن عن الربنامج التطوعي:
العالن عن الربنامج التطوعي بعد فطرق مختلاة منها:
 اجتامع الهيئة العامة ملجلس أولياء األموة واملعلمني واليوم املاتوح ومن خالل
املرشفني عىل أنشطة برنامج تطوير املدةسة واملديرية يف مجال تطوير املدةسة
واملجتمع.
 تعليق ملصقات إعالنية عىل لوحة العالنات يف مدخل املدةسة
 إةسال نبذ عن الربنامج إىل األهل مع الطلبة يف بداية العام الدةايس
أساليب استقطاب األهل للمشاةكة يف ادعم تعلم الطلبة يف الروضة
 اتصاالت مكتوبة :وهي مخافطبة موجهة للهل ،أو ويل األمر ،بلغة موجز وادقيقةتعرب عن وضع معني لدى الطال ومنها:
 التقاةير :تعد معلومات مهمة لويل األمر من حيث امتالك الطال مهاةات معينة
ا وسلوك معني ترغب املدةسة مبناقشته ،وإعالم ويل األمر به ،كام ميكن أن يكون
فيه فطلب مساعد  ،ليك يستعد الطال ملسابقة أو مجال معني ،يتطلب من األرس
إكامله مع املدةسة لتحقيق النجاح املطلوب واملتميز.
 العالنات ،ومجاالت الحائط ،والنرشات ،وامللصقات الهاادفة لدعوه أولياء األموة،
أو مطويات تشري إىل مستوى األفطاال ،وتقوميهم ،وقد يشرتك األفطاال يف أاداء هذه
املطويات أو النرشات
 ملف الطال :يحتوي معلومات وبيانات عن الطال (سلوكه ،تقدمه ،ضعاه ،وما
فطرأ عليه من تغيري.
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 اتصاالت شاوية: الدعو الارادية :وهي لقاء فرادي مع ويل األمر يتم من خالله مناقشة وضع الطال
فرادياً ،أما مع مريب الصف أو املدير أو املرشد  ،بشأن الطال من الناحية
األكاادميية أو السلوكية.
 الدعو الجامعية :وفيها يتم مناقشة جامعية يشاةك فيها أولياء األموة مع
املعلامت والاداة  ،يتم من خاللها تحليل نتائج تقدم األفطاال ورشح بعض
املعلومات الهامة ألولياء األموة.
 لقاءات التعاةف :وفيها يتم تحديد توقعات جميع األفطراف لدعم تعلم األفطاال.
 االتصاالت الشخصية :من خالل اللقاءات الشاوية والزياةات املنزلية التي عااد ما
تقوم بها املرشد الرتبوية للمساعد يف فهم حاله األرس  ،وكيايه تااعل الطال
ألي هدف من األهداف ،وحسب حاله الطال.
 الوةش التدةيبية :تعمل عىل إكساب ويل األمر مهاةات أو معلومات من اجل
تحقيق أهداف تربوية عامه تسعى املدةسة لتحقيقها.
ثالثاً :ادعو األهل إىل اليوم املاتوح (االجتامع الاصيل األول):
 -1ادعو األهل إىل (اليوم املاتوح) يف األسبوع الثالث من بدء الدوام املدةيس.
-2عقد اليوم املاتوح يف املداةس وميكن لكل شعبة أن تعقد اليوم املاتوح عىل حد ،
أو تجميع شعب الروضة مثالً ،بالتنسيق مع املعلامت.
-3أنشطة وفقرات اليوم املاتوح:
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 ترحيب املدير باألهل وتقديم نبذه عن الربنامج وأهميته للائات املستهدفة(الطال ،املعلمة ،األهل املتطوع).
 كلمه وزاة الرتبية والتعليم /مديرية الرتبية والتعليم حول الربنامج (إن وجدمندوب).
 رشح املدير عن أهمية ادوة األهل يف ادعم تعلم أبنائهم. عرض األفطاال لاقر أو نشيد. توزيع منوذج األيدي املساعد عىل األهل ،وجمعها بعد تعبئتها من قبلهم،وذلك لتحديد وادعو الراغبني للتطوع إىل اللقاءات الارادية مع األهل.
 جولة للهل يف الروضة باليوم املاتوح بصحبة أوالادهم. تقديم الضيافة من قبل القامئني عىل الربنامج. تشجيع املتطوع من السنة السابقة لعرض تجاةبهم يف التطوع. تقديم ضيافة بسيطة محببة للفطاال من إعدااد األمهات واملعلامت.ةابعاً :عقد لقاءات مع األهل
عقد لقاءات فرادية يف شهر ترشين األول الكتشاف مجاالت الراغبني يف التطوع،
وذلك لرشح الجراءات املتبعة يف الصاوف ،وتعبئة منوذج بيانات املتطوع ، /وافطالع
املتطوعني عىل منوذج نصائح وإةشاادات عمل املتطوعني ،وإعدااد برنامج املتطوعني
بحسب الروتني اليومي لرياض األفطاال ،وتزويدهم بنسخة منه للعمل مبوجبه ،ويتم
متابعة حضوة املتطوعني من قبل املعلمة.
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خامساً :االجتامع الاصل الثاين
ادعوه األهل إىل االجتامع يف بداية الاصل الثاين لتعزيز التواصل بني األهل
واملدير واملعلمة ،لتوعية األهل بالخصائص النامئية ،وادعم تعلم األفطاال للقراء
والحساب والتعليم الدامج ،واستقطاب متطوعني جداد.
أنشطة وفقرات االجتامع الاصل الثاين
 إعااد التعريف بربنامج ومشاةكة األهل باختصاة عقد أنشطة حول الخصائص النامئية عقد أنشطة لتوعية األهل حول ادعم تعلم أبنائهم للقراء والحساب عقد أنشطة حول التعليم الدامجساادساً :احتاال نهاية العام الدةايس ويعقد يف نهاية شهر أياة لتكريم املتطوعني
وتوزيع شهاادات التقدير.
سابعاً :يقوم املعلمة بإعدااد تقرير شهري باستخدام منوذج ويتم ةفعه إىل املدير .
ثامناً :إةسال تقرير فصيل من قبل مدير املدةسة باستخدام منوذج التقرير الاصيل
لربنامج مشاةكة األهل إىل املنسق الربنامج يف مديريه الرتبية والتعليم.
تاسعاُ :يقوم املنسق يف مديريات الرتبية والتعليم بتاريغ التقاةير املدةسية عىل منوذج
التقاةير الاصيل لربنامج مشاةكه األهل يف ةياض األفطاال وتسليمها إىل ضابط
اةتباط الربنامج يف ناس املديرية وةقيا وإلكرتونياً.
عارشاً :يقوم ضابط اةتباط الربنامج يف مديرية الرتبية والتعليم بجمع التقاةير الاصلية
من باقي منسقي الربنامج يف مديريته وتاريغها.
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حاادي عرش :تقوم الجهة املسؤولة عن برنامج يف مركز الوزاة بإعدااد إحصائية سنوية
بإعدااد املتطوع يف ةياض األفطاال .الدليل الةشاادي لربنامج مشاةكة األهل يف
ةياض األفطاال والصاوف الثالثة األوىل إاداة التعليم/مديرية الطاولة
(.)2017
ثانياً :الدةاسات السابقة
تعدادت الدةاسات السابقة التي تناولت موضوع تحسني ادوة مديرات ةياض
األفطاال يف تاعيل برنامج مشاةكة أولياء األموة يف العملية الرتبوية بصوة مبارش وغري
مبارش  ،وقد تم تصنياها وعرضها حسب التسلسل الزمني من األقدم إىل كالتايل:
أ) الدةاسات العربية:
أجرت أبو ةمان ( )2000ادةاسة هدفت ملعرفة واقع التعاون بني املدةسة
واألرس ومتطلبات تطويره من وجهة نظر معلمي مداةس محافظة البلقاء ،وتكونت
عينة الدةاسة من( )500معلم ومعلمة .واستخدمت الباحثة استبانة لتشمل جميع
جوانب الدةاسة ،واستخدمت الدةاسة هو املنهج الوصاي ،وأظهرت النتائج إن واقع
التعاون بني املدةسة واألرس كان جيد بشكل عام.
ويف ادةاسة قام بها حامد ( )2000والتي هدفت ملعرفة ادةجة أهمية ادوة أولياء
األموة يف العملية الرتبوية مبداةس محلية السيد حيث كان منهج الدةاسة هو املنهج
الوصاي ،تكونت عينة الدةاسة من جميع مديري ووكالء املداةس باملحلية والبالغ
عدادهم ( )82من املعلمني واملعلامت وكذلك اختاة الباحث عينة عشوائية من اآلباء
وأولياء األموة والذي بلغ عدادهم ( ،)40واستخدم الباحث االستبانة أادا للدةاسة،
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وأظهرت نتائج الدةاسة أن ادوة أولياء األموة ليس فعاالً يف العملية الرتبوية،
ويقترص ادوةهم عىل تقديم الدعم املاادي.
وقام عاشوة ( )2003بدةاسة والتي فطبقت يف محافظة اةبد حيث عىل عينة
تألات من ( )200مدير من محافظة اةبد ،حيث وظف هو الباحث هو املنهج
الوصاي ،وأظهرت نتائج الدةاسة بأن ادوة مدير املدةسة يف تحسني العالقة بني املدةسة
واملجتمع ليس فعاالً ،كام أوصت بزيااد االهتامم باألنشطة و الجوانب تؤادي إىل زيااد
التااعل بني املدةسة و املجتمع.
ويف ادةاسة عاماد الدين( )2003والتي بعنوان" الاداة عىل مستوى املدةسة "
أفاادت إن وزاة الرتبية و التعليم سعت إىل إيجااد املدير القاادة تاويض السلطة و
توزيعها ،وتطوير التزام جامعي بالحاجة إىل النمو املهني يف املعاةف و املهاةات،
وتحايز جميع املعلامت للمساهمة يف أعامل الروضة ،وجمع املعلومات حول تعلم
األفطاال ،وتعزيز العمل املميز و مكافأته ،ومن هذا املنطلق وصات وزاة الرتبية و
التعليم املدير الناجحة واملتميز يف عملها بأنها قائد وميرس للعمليات الرتبوية،
واداعمة قوية ملجموعة العامالت معها ،وهي شخصية لديها القدة عىل إحداث
تغيريات وإادخال التجاةب البداعية إىل ةياض األفطاال ،ومتابعة جيد لربامج الصالح
املدةيس ،ومحاز ملسريتها نحو التقدم والرقي ،وتكون املدير املتميز يف الغالب يف
مقدمة الداعيات إىل تطوير ةسالة ةياض األفطاال ووظياتها ،وتاوض املهامت األخرى
إىل العامالت معها ،كام تشجع املدير الجامعات غري الرسمية والرسمية يف العمل
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وتعززها عن فطريق برمجة لقاءات بني املعلامت والطلبة وأولياء أموة الطلبة
وتاعل برنامج مشاةكة أولياء أموة فطلبة ةياض األفطاال.
وهدفت ادةاسة الخطيب ( )2003إىل تطوير منوذج لتاعيل العالقة بني املدةسة
واملجتمع املحيل يف منطقة أبو ظبي التعليمية بدولة الماةات العربية املتحد  ،من
أجل تاعيل األاداء املدةيس وتعزيز فاعلية وإنتاجية وكااء املدةسة وزيااد جوادتها.
واعتمد النموذج عىل عداد من التجاةب الدولية الناجحة ،واملتعلقة بتغري العالقة بني
املدةسة واملجتمع املحيل ،وخاصة التجربة األمريكية واالسرتالية واليابانية
والسنغافوةية والكندية ،واتبع الباحث منهجية استطالع آةاء عينة  10مداةس ،أخذت
بالطريقة العشوائية ،وشملت املديرين واملعلمني وأولياء األموة .وتم جمع البيانات
من خالل استبانة تؤادي الغرض منها ،وأظهرت نتائج الدةاسة أن هناك وعياً واهتامماً
واضحاً من قبل الاداة املدةسية واملعلمني ،وأولياء األموة يف منطقة أبو ظبي
التعليمية ،بأهمية التااعل بني املدةسة واملجتمع املحيل.
ويف ادةاسة املجاادي وفرماوي ( )2003حول أساليب مشاةكة الوالدين يف برنامج
ةياض األفطاال يف ادولة الكويت أوضحت النتائج إن إاداة الروضة تتاق عىل ضعف
مشاةكة الوالدين يف برنامج الروضة بصاة عامة وان القوانني واللوائح املنظمة للمشاةكة
الوالدية يف أنشطتها التعليمية ال تاي بحاجات األفطاال ،كام أن الروضة ال تتيح
للوالدين أساليب كافية ومتنوعة ملشاةكة الوالدين يف أنشطتها التعليمية حيث أن
األساليب املستخدمة حالياً تأخذ الطابع الرسمي ،وال متدهم مبعلومات كافية عن
أفطاالهم ،وال تعطيهم الارص الكافية للمشاةكة يف أنشطة وبرنامج الروضة.
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وهدفت ادةاسة الكعبي ( )2007إىل التعرف عىل ادةجة مامةسة مديري املداةس
ادوةهم يف تاعيل العالقة بني األرس واملدةسة .وفطبقت الدةاسة يف ادولة الماةات
العربية املتحد يف منطقة العني التعليمية عىل عينة من ( )115من املديرين
واملديرات ،ولجمع البيانات استخدم الباحث استبانة مكونة من  45فقر  ،وتوصلت
الدةاسة إىل أن أكرث املجاالت مامةسة من قبل مديري املداةس فيام يتعلق بتاعيل
العالقة بني األرس واملدةسة كان ةعاية الطلبة ومتابعتهم سلوكيا وعلميا ،ثم مجالس
اآلباء واملعلمني .وان اقل املجاالت مامةسة من قبل مديري املداةس فيام يتعلق بتاعيل
العالقة بني األرس واملدةسة كانت الربامج الثقافية.
وأفاادت ادةاسة السناين ( )2008والتي بعنوان "املشاةكة األرسية يف إاداة
العملية الرتبوية كام يراها مديرو املداةس األساسية يف محافظة مسقط بسلطنة عامن،
فطبق الباحث الدةاسة عىل عينة مكونة من ( )110مديراً ومدير  ،وأعد الباحث استبانة
مكونة من ( )45فقر موزعة عىل ستة مجاالت ،وأظهرت نتائجها إن مستوى مشاةكة
األرس يف إاداة العملية الرتبوية جاءت بدةجة متوسطة.
وأجرى نبهان ( )2009ادةاسة هدفت التعرف إىل ادوة مديرات ةياض األفطاال
كمرشفات مقيامت يف تحسني أاداء املعلامت من وجهة نظرهن ،واستخدم الباحث
املنهج الوصاي التحلييل ،وتم توزيع استبانة عىل معلامت ةياض األفطاال يف محافظات
غز والبالغ عدادهن( )328معلمة ،وقد توصلت الدةاسة إىل أن ادةجة تقدير معلامت
ةياض األفطاال لدوة مديرات ةياض األفطاال كمرشفات مقيامت يف تحسني أاداء
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املعلامت بدةجة كبري  ،وتوجد فروق ذات اداللة إحصائية يف تقديرات معلامت
ةياض األفطاال لدوة مديرات ةياض األفطاال كمرشفات مقيامت يف تحسني أادائهن يف
الدةجة الكلية لالستبيان ملتغري التخصص لصالح معلامت التخصص (العلوم النسانية)
ومتغري املؤهل لصالح معلامت الدبلوم ،ومتغري سنوات الخدمة األقل.
لقد قامت عاشوة بدةاسة ( )2010هدفت للكشف عن ادوة الاداة املدةسية
يف تاعيل برنامج مشاةكة أولياء األموة بني املدةسة واملجتمع املحيل من وجهة نظر
أولياء األموة ،تكونت عينة الدةاسة من  380ويل أمر تم اختياةهم بطريقة عشوائية،
ولتحقيق غرض الدةاسة قامت الباحثة بتطوير استبانة من  47فقر موزعة عىل خمسة
مجاالت ،وأظهرت نتائج الدةاسة بأن ادوة الاداة املدةسية يف تاعيل برنامج أولياء
األموة جاءت بدةجة متوسطة ملختلف املجاالت ،وللادا ككل .كام أظهرت الدةاسة
عدم وجواد فروق ذات اداللة إحصائية تعزى ملتغري الجنس ومتغري املؤهل العلمي.
أجرت السعدي( )2013ادةاسة هدفت إىل الكشف عن ادوة الاداة املدةسية
وعالقتها يف تحايز مشاةكة أولياء األموة الطلبة للمرحلة الثانوية يف محافظة اةبد،
فطوةت الباحثة استبانة مكونة من  38فقر وتكونت من ( )720معلامً ومعلمة،
وإجراء مقابلة مع  50مدير ومدير و 25ويل أمر ،وأظهرت نتائج هذه الدةاسة أن
ادوة الاداة املدةسية وعالقتها يف تاعيل برنامج مشاةكة أولياء األموة جاءت بدةجة
متوسطة ،ووجواد فروق ذات اداللة إحصائية تعزى ألثر متغري الجنس يف جميع
املجاالت ،وعدم وجواد فروق ذات اداللة إحصائية تعزى ألثر متغري سنوات الخرب ،
واملؤهل العلمي يف جميع املجاالت.
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ب) الدةاسات األجنبية:
كام قام ةبرن ( )Rubiner, 2001بدةاسة هدفت إىل الجابة عىل السؤال التايل:
هل إن رشاكة أولياء األموة واملعلمني معا يف العملية الرتبوية هدفها التأكد من نجاح
الطلبة يف املدةسة مع اختالف أهدافهام؟ وأظهرت نتائج الدةاسة إن املعلمني وأولياء
األموة بإمكانهم إن يتاقوا بخصوص كياية تنايذ أهدافهم ،وأن عىل أولياء األموة
االندماج واملشاةكة يف تعليم أبنائهم يف املدةسة ،وعليهم متتني عالقاتهم بتعليم
أفطاالهم يف البيت باملوازا مع تعليمهم باملدةسة ،وأن يكون هدف أولياء األموة هو
التأكد من أن أفطاالهم يحصلون عىل كل يشء ،كام إن هدف املعلمني يجب أن يكون
التأكد من أن كل فطال يف الصف يحصل عىل الخرب األكاادميية واالجتامعية والناسية
الجيد .
وتوجه كوب وستيان ( )Cope &Stephen,2001يف ادةاستهام التعرف اىل ادوة
أولياء األموة يف تنظيم تعليم أفطاالهم والتخطيط له ،وتناقش الدةاسة كيف إن
املعلمني يعملون بااعلية أكرب مع أولياء األموة .وقد أظهرت الدةاسة وجواد مشكالت
يف االتصال واملشاةكة بني أولياء األموة واملعلمني ونقص يف تاهم أولياء األموة لنظام
الروضة ونقص يف املعلومات.
ويف ادةاسة أجرتها ةااداسزوسيك ( )Radaszewski, 2001هدفت التعرف إىل
ادوة أولياء األموة كرشكاء تعليميني يف تعليم أبنائهم املتاوقني من وجهة نظر أولياء
األموة ،كام هدفت إىل التعرف عىل ماهوم رشاكة أولياء األموة يف العملية التعليمية
من خالل تحليل األادب املتعلق بتعليم األفطاال ،كام هدفت هذه الدةاسة إىل مناقشة
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املعوقات والصعوبات التي تواجه الطلبة وكياية إرشاك أولياء األموة يف العملية
الرتبوية ،وتوصلت الدةاسة إىل أن أولياء األموة ميكن أن يكونوا رشكاء حقيقني للمعلمني
يف العملية الرتبوية إذا ما تم إرشاكهم يف الربامج التدةيبية الرتبوية املناسبة ،وتاهم
املعلمني لدوة أولياء األموة يف تعليم أبنائهم.
أجرى فوةهيس وشيلدون ( )Vorhis and Sheldon, 2010ادةاسة الواليات
املتحد األمريكية هدفت إىل الكشف عن ادوة مديري املداةس األمريكية يف تطوير
برامج الرشاكة بني املدةسة واملجتمع املحيل .وقد تكونت عينة الدةاسة من  320مديراً
ومدير يعملون يف املداةس الحكومية يف مختلف أنحاء الواليات املتحد األمريكية.
ولتحقيق هدف الدةاسة تم تطبيق استبيان مكون من  30فقر توزعت عىل املجاالت
التي من أهمها فريق العمل .وباستخدام املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعياةية
وتحليل التباين أظهرت الدةاسة وجواد عالقة اةتباط ادالة بني خصائص املدير وكااياته
الشخصية وبني قدةته عىل تطوير برامج الرشاكة.
ملخص الدةاسات السابقة وموقع الدةاسة الحالية منها:
من خالل مراجعة الدةاسات السابقة استخلصت الباحثة مجموعة من النتائج عىل
النحو اآليت:
تناولت بعض الدةاسات موضوع إاداة ةياض األفطاال بشكل عام مثل
ادةاسة(عاماد الدين ,2003 ،حطيبة2009 ،؛ قناادييل.)2013،بينام تناولت ادةاسات
أخرى موضوع مشاةكة أولياء األموة والربط بني ةياض األفطاال والبيت والتي كان من
أهمها(البنعيل2004،؛ سنقر,2005،سامل.)2006 ،
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تناولت ادةاسات أخرى مجال تعاون األهل والروضة مثل ادةاسة (أبو ةمان،
 ,2000البوسعيدي2001 ،؛  Payters, 2003؛ وفطاة والشهاب .)2004 ،بينام تناولت
ادةاسات أخرى ادوة أولياء األموة واملعلامت يف العملية الرتبوية مثل ادةاسة (حامد،
2000؛عزوقة ،)2003 ،يف حني تناولت ادةاسات أخرى موضوع تاعيل العالقة بني
املدةسة واملجتمع املحيل مثل ادةاسة الخطيب (.)2003
وبعد استعراض الدةاسات السابقة أظهرت الدةاسة أن عالقة أولياء األموة مع املدةسة
كانت النتيجة متااوتة ،فدةاسة السناين ( ،)2008وادةاسة البوسعيدي ( )2001أظهرت
نتائجها أن العالقة بني املدةسة وأولياء األموة جاءت بتقدير متوسطة ،وبينت ادةاسة
العجمي ( )2005أن العالقة جاءت بدةجة متدنية ،بينام جاءت نتائج ادةاسة
الكعبي( ،)2007وادةاسة الوحيش ( )2005وادةاسة أبو ةمان ( )2000لتوضح أن عالقة
أولياء األموة واألرس كانت بدةجة كبري وتعرب عن الرضا .وبعد استعراض الدةاسات،
الحظت الباحثة إن هذه الدةاسات تناولت العالقة بني املدةسة وبني أولياء األموة
واملجتمع ،وكذلك تناولت ادوة إاداة املدةسة يف تاعيل هذه العالقة ،بينام مل تشتمل
هذه الدةاسات عىل ادوة مديرات ةياض األفطاال يف تاعيل برنامج مشاةكة أولياء
األموة ،ولذلك متيزت هذه الدةاسة بأنها بحثت يف ادوة مديرات ةياض األفطاال يف
تاعيل برنامج مشاةكة أولياء األموة يف العملية الرتبوية.
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وتم االستاااد من الدةاسات السابقة يف مجاالت عديد تتعلق بإعدااد الدةاسة
الحالية وأهمها ما ييل :تحديد أادوات الدةاسة املستخدمة ،االستاااد من الفطاة
النظري ،االستاااد يف تاسري النتائج التي تم التوصل إليها ،التعرف عىل املناهج
املستخدمة واألساليب الحصائية.
وقد متيزت الدةاسة الحالية بأنها تناولت موضوع تاعيل برنامج مشاةكة أولياء
األموة وهي :مجال الاداة  ،مجال تعاون الروضة واألهل ،مجال التطوير الرتبوي ،مجال
التخطيط ،كذلك متيزت الدةاسة عن الدةاسات السابقة من حيث الحدواد املكانية.
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الاصل الثالث
الطريقة والجراءات
تناول هذا الاصل وصاا ملنهج الدةاسة ،ومجتمع الدةاسة ،وعينتها ،وأادا
الدةاسة وفطريقة إعداادها وتطويرها ،والجراءات الالزمة للتحقق من صدق األادا
وثباتها ،والطرق الحصائية املستخدمة يف معالجة البيانات املتعلقة باستجابة أفرااد
العينة عن أسئلة الدةاسة واستخراج النتائج.
منهج الدةاسة
من أجل تحقيق أهداف هذه الدةاسة ،فقد تم إتباع املنهج الوصاي املسحي
حيث يعتمد هذا املنهج عىل ادةاسة الواقع أو الظاهر كام هي ميدانياً ،ويهتم بوصاها
وصااً ادقيقاً ومالءمة املنهج الوصاي املسحي لطبيعة الدةاسة الحالية ،وذلك باستخدام
أادا لجمع البيانات من عينة الدةاسة.
مجتمع الدةاسة
تكون مجتمع الدةاسة من جميع مديرات ةياض األفطاال يف محافظة املارق
للاصل الدةايس الثاين من العام الدةايس 2018/2017م البالغ عدادهن ( )204مدير
يعملن يف ( )204مدةسة حيث بلغ عداد ةياض األفطاال الحكومية يف لواء الباادية
الشاملية الغربية ( )41ةوضة و( )19ةوضة خاصة للفطاال ،وبلغ عداد ةياض األفطاال
الحكومية يف لواء الباادية الشاملية الرشقية ( )47ةوضة و( )9ةياض خاصة للفطاال،
وبلغ عداد ةياض األفطاال الحكومية يف لواء قصبة املارق  40ةوضة للفطاال و 47ةوضة
خاصة للفطاال.
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عينة الدةاسة
بلغت عينة الدةاسة من ( )102مدير ةياض أفطاال وذلك بنسبة  %50من
مجتمع الدةاسة تم اختياةها بالطريقة العشوائية خالل الاصل الدةايس الثاين
 .2018/2017ويبني الجدول( )1أفرااد العينة تبعاً إىل متغريات الدةاسة( :املؤهل
العلمي ،سنوات الخرب  ،نوع الروضة ،منطقة الروضة) حيث قامت الباحثة بوصف
عينة الدةاسة من خالل التكراةات والنسب املئوية.
الجدول ()1
توزع أفرااد عينة الدةاسة حسب املؤهل العلمي ،عداد سنوات الخرب  ،نوع الروضة،
منطقة الروضة
التكراة النسبة املئوية
الائة
املتغريات
33.6
37
بكالوةيوس
60.9
67
ماجستري
املؤهل العلمي
5.5
6
ادكتوةاه
100.0
110
املجموع
25.5
28
من  5 - 1سنوات
30.0
33
عداد سنوات  10 – 6سنوات
الخرب
44.5
49
أكرث من  10سنة
100.0
110
املجموع
63.6
70
حكومي
36.4
40
نوع الروضة خاص
100.0
110
املجموع
الشاملية
الباادية
31.8
35
الرشقية
الشاملية
الباادية
30.0
33
منطقة الروضة
الغربية
38.2
42
قصبة املارق
100.0
110
املجموع
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أادا الدةاسة
تم استخدام االستبانة كأادا بهذه الدةاسة حيث تم تطويرها بعد الرجوع إىل
األادب النظري وأادبيات برنامج تاعيل مشاةكة األهل يف العملية الرتبوية والدةاسات
السابقة املتعلقة مبوضوع الدةاسة .حيث تكونت االستبانة من  50فقر موزعة عىل
أةبعة مجاالت وهي( :الاداة  ،العملية الرتبوية ،التخطيط ،التطوير الرتبوي) ،حيث
تكونت األادا من جزأين:
الجزء األول :اشتمل عىل املعلومات الدميغرافية الالزمة عن املستجيب وهي( :املؤهل
العلمي ،سنوات الخرب  ،نوع الروضة ،املديرية التابعة لها).
الجزء الثاين :اشتمل عىل فقرات للتعرف عىل ادوة مديرات ةياض األفطاال يف تاعيل
برنامج مشاةكة أولياء األموة وعدادها  50فقر موزعة عىل أةبعة مجاالت
وهي( :الاداة  12 ،فقر ) ،العملية الرتبوية12،فقر ) ،التخطيط12 ،
فقر ) ،التطوير الرتبوي 14 ،فقر ) حيث فطلب من مديرات ةياض األفطاال
يف محافظة املارق تعبئتها حسب ادةجة موافقتهن لها عىل فقراتها،
باستخدام مقياس ليكرت الخاميس(أوافق بدةجة عالية جداً ،أوافق بدةجة
عالية ،أوافق بدةجة متوسطة ،أوافق بدةجة قليلة ،أوافق بدةجة قليلة
جداً) وقد أعطيت القيم ( )5 ،4 ،3 ،2 ،1عىل التوايل.
صدق أادا الدةاسة
للتأكد من صدق األادا تم عرضها بشكلها األويل عىل  11محكمني من ذوي
االختصاص والخرب (صدق املحتوى) يف كليات العلوم الرتبوية يف جامعة آل البيت
والجامعة الهاشمية ملحق ( ،)2وذلك للحكم عىل مدى مالءمة الاقرات ملجاالت
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الدةاسة ،ومدى صالحية الاقر للقياس ،وادةجة مناسبة الصياغة اللغوية وإضافة أية
اقرتاحات أو تعديالت يرونها مناسبة .وقد أخذت الباحثة باآلةاء واملالحظات
واالقرتاحات للمحكمني ،وتم تعديل  10فقرات هي()50 ،48 ،45 ،42 ،35 ،9 ،5 ،3 ،2
بنا ًء عىل إجامع املحكمني بنسبة  ،%80لتستقر االستبانة يف صوةتها النهائية ( )50فقر
موضحة يف امللحق (.)3
ثبات أادا الدةاسة
لقد تم التأكد من ثبات األادا باستخدام مترين االتساق الداخيل ،لاقرات أادا
الدةاسة ،من خالل حساب معامل كرونباخ ألاا (،)Cronbach alpha Coefficient
حيث أن أسلوب كرونباخ ألاا ،يعتمد عىل اتساق أاداء الاراد من فقر إىل أخرى ،وهو
يشري إىل قو االةتباط والتامسك بني فقرات املقياس ،إضافة لذلك فإن معامل ألاا يزواد
بتقدير جيد للثبات .وعىل الرغم من عدم وجواد قواعد قياسية بخصوص القيم املناسبة
ملعامل كرونباخ ألاا لكن من الناحية التطبيقية يعد ( )0.60≤αمعقوالً يف البحوث
املتعلقة يف الاداة والعلوم النسانية.
الجدول ةقم ()2
معامل ثبات االتساق الداخيل كرونباخ الاا لالستبانة مبجاالتها
معامل كرونباخ
عداد
املجال
الرقم
ألاا
الاقرات
0.91
12
 1الاداة
0.92
12
 2تعاون الروضة واألهل
0.75
12
 3التخطيط
0.80
14
 4التطوير الرتبوي
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يظهر من الجدول ( )2أن معامالت كرونباخ ألاا ملجاالت االستبانة تراوحت بني
( )0.92 –0.75كان أعالها ملجال "العملية الرتبوية" ،وأادناها ملجال "التخطيط" ،وبلغ
معامل كرونباخ الاا لاداة األادا ككل ()0.88؛ وجميع معامالت الثبات مرتاعة
ومقبولة ألغراض الدةاسة ،حيث يعترب معامل الثبات (كرونباخ الاا) مقبول إذا زااد عن
( ،)0.60ويتبني من الجدول ( )2أن جميع معامالت الثبات مقبولة لغايات إجراء
الدةاسة.
متغريات الدةاسة
أوالً :املتغريات الدميغرافية (الوسيطة)وهي:
 .1املؤهل العلمي :وله ثالثة مستويات (بكالوةيوس ،ماجستري ،ادكتوةاه).
 .2سنوات الخرب  :وله ثالثة مستويات (من  5-1سنوات ،من 10-6سنوات ،أكرث
من  10سنوات).
 .3نوع الروضة :وله مستويان( :حكومي ،خاص).
 .4املديرية التابعة لها :لواء الباادية الشاملية الغربية ،لواء الباادية الشاملية
الرشقية ،لواء القصبة.
ثانياً :املتغري التابع :ادوة مديرات ةياض األفطاال مبحافظة املارق يف تاعيل برنامج
مشاةكة أولياء األموة يف العملية الرتبوية .والتي يعرب عنها باملتوسطات الحسابية
لتقديرات أفرااد العينة عىل فقرات االستبانة ومجاالتها.
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املعالجة الحصائية
استخدمت الباحثة برنامج التحليل الحصايئ الرزمة الحصائية للعلوم
االجتامعية) Social Package for Social Science(SPSSلتاريغ البيانات لإلجابة
عن أسئلة الدةاسة عىل النحو اآليت:
لإلجابة عن السؤال األول :تم استخدام املتوسطات الحسابية ،واالنحرافات املعياةية.
لإلجابة عن السؤال الثاين :تم استخدام املتوسطات الحسابية ،واالنحرافات املعياةية.
وللتعرف عىل ادةجة التقدير ،اعتمدت الباحثة املتوسطات الحسابية لجابات
أفرااد العينة لتكون مؤرشاً عىل ادةجة التقدير ،باالعتاماد عىل املعياة التايل يف الحكم إىل
تقدير املتوسطات الحسابية ،وذلك بتقسيم ادةجات التقدير إىل خمس
مستويات(مرتاع جداً ،مرتاع ،متوسط ،منخاض ،منخاض جداً) باالعتاماد عىل املعاادلة
التالية ،وهي معياة التصحيح:
ادةجة التقدير :الحد األعىل للبدائل – الحد األادىن للبدائل = 0.8 = 4 =1 – 5
5 5
عداد الدةجات
وفيام ييل ادةجات التقدير لاقرات أادا الدةاسة:
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املدى
األول
الثاين
الثالث
الرابع
الخامس

جدول ()3
ادةجات التقدير لاقرات االستبانة
فرت ادةجة التقدير
من -إىل
1.8 -1
2.61-1.81
3.42-2.62
4.23 -3.43
5 – 4.24

ادةجة التقدير
منخاض جداً
منخاض
متوسط
مرتاع
مرتاع جداً

إجراءات الدةاسة
بعد توفر جميع الرشوط التي أوضحت إمكانية إجراء الدةاسة ،بالصوة
الصحيحة من حيث التأكد من صدق األادا وثباتها ،قامت الباحثة بتنايذ إجراءات
التطبيق ،حيث استخدمت الباحثة االتصال املبارش بتوزيع االستبانة عىل عينة الدةاسة،
بعد أن حصلت عىل كتاب تسهيل مهمة من جامعة آل البيت موجهاً ملديريات الرتبية
والتعليم يف محافظة املارق للواء الباادية الشاملية الغربية والرشقية وقصبة املارق
ملحق ةقم( ،)4كام تم الحصول عىل كتاب تسهيل مهمة من مديرية الرتبية والتعليم
موجه إىل مديرات املداةس ملحق ةقم ( )5حيث بلغ عداد االستبيانات املوزعة ()130
استبانة ،وبعد مروة أسبوع من تاةيخ توزيع االستبيانات قامت الباحثة باسرتادااد
االستبيانات ،وقد تم اسرتجاع  110استبانة صالحة للتحليل.
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الاصل الرابع
نتائج الدةاسة
يت ضمن هذا الا صل نتائج الدةا سة التي هدفت إىل التعرف إىل ادوة مديرات
ةياض األفطاال مبحافظة املارق يف تاعيل برنامج مشــــاةكة أولياء األموة يف العملية
الرتبوية ،وسيتم عرض النتائج باالعتاماد عىل أسئلة الدةاسة.
السؤال األول :ما ادوة مديرات ةياض باملارق يف تاعيل مشاةكة أولياء األموة يف
العملية الرتبوية؟
لإلجابة عىل هذا السؤال قامت الباحثة بحساب املتوسطات الحسابية
واالنحرافات املعياةية لاقرات الدةاسة تبعاً ملجاالتها عىل النحو التايل:
الجدول ( )4املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعياةية ملجاالت ادوة مديرات ةياض
األفطاال يف تاعيل مشاةكة أولياء األموة مرتبة تنازلياً
الرتبة
1
2
3
4

ةقم
املجال
1
4
2
3

املتوسط

املجال
الاداة
التطوير الرتبوي
تعاون الروضة واألهل
التخطيط

3.77
3.76
3.65
3.64

االنحراف الدةجة
.49
.72
.49
.76

مرتاعة
مرتاعة
متوسطة
متوسطة

كام تم حساب املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعياةية لكل مجال عىل انارااد
وعىل النحو اآليت:
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املجال األول :الاداة
الجدول ()5
املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعياةية لاقرات مجال الاداة مرتبة تنازلياً
الوسط االنحراف
األهميةالنسبية
الـاـقـر
الرتبة الرقم
الحسايب املعياةي
أوفر مناخاً تربوياً للعمل يف
مرتاعة
0.61 4.43
8
1
الروضة.
أةسخ أمناط سلوكية تربوية
عامة للتعامل مع الطالب
مرتاعة
0.59 4.38
3
2
باعتباةهم محوة العملية
التعليمية.
أوضح ألولياء األموة أهداف
مرتاعة
0.65 4.34
1
3
العملية الرتبوية.
أفطلع عىل آخر املستجدات
مرتاعة
 2الرتبوية التي تخص عالقة 0.62 4.32
4
الروضة بأولياء األموة.
أعزز النمو املهني املستمر
مرتاعة
0.62 4.31
5
5
لاريق العمل يف الروضة.
أقدم خربات تربوية حديثه
مرتاعة
0.67 4.25
6
6
لاريق العمل يف الروضة.
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أحدث تغيري يف القيم
الرتبوية
واالتجاهات
مرتاعة
0.66 4.21
4
7
السلبية السائد لدى أولياء
األموة تجاه األفطاال .
أمتلك القدة عىل بث
الحامس لتاعيل برنامج
متوسطة
 11 8مشاةكة أولياء األموة من 0.68 3.65
أجل تحسني العملية
الرتبوية وتطويرها.
أتطلع إىل التعرف عىل
الرؤيا املستقبلية الجديد
متوسطة
0.85 3.62
12 9
لرياض األفطاال ومشاةكة
أولياء األموة.
أستطيع إاداة التغيري بشكل
متوسطة
 10 10مستمر يف تاعيل برنامج 0.79 3.21
مشاةكة أولياء األموة.
استثمر جهواد أولياء األموة
منخاضة
 9 11لتوضيح أهداف العملية 0.74 2.30
الرتبوية.
أشجع أولياء األموة عىل
منخاضة
 7 12العمل التطوعي لخدمة 0.88 2.23
الروضة.
مرتاعة
.494 3.77
املعدل الـعـام
يظهر من الجدول ( )5أن املتوســـطات الحســــابية لاقرات املجال "الاداة "
تراوحت بني ( ،)4.43-2.23كان أعالها للاقر ةقم ( )8والتي تنص عىل "أوفر مناخاً
تربوياً للعمل يف الرو ضة" مبتو سط ح سايب ( )4.43وبدةجة مرتاعة ،وباملرتبة األخري
الاقر ةقم ( )7والتي تنص عىل "أشجع أولياء األموة عىل العمل التطوعي لخدمة
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الروضة " مبتوسط حسايب ( )2.23وبدةجة منخاضة ،وبلغ املتوسط الحسايب
للمجال ككل ( )3.77وبدةجة مرتاعة.
املجال الثاين :تعاون الروضة واألهل
الجدول ()6
املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعياةية لاقرات مجال تعاون الروضة واألهل
مرتبة تنازلياً
االنحر
األهم
الوسط
اف
الر الر
يةالن
الحس
الـاـقـر
املعي
تبة قم
سبية
ايب
اةي
مرتاع
أرشك فريق العمل بالروضة يف مواجهة
1
0.56 4.42
4
التحديات التي تواجه عمله.
مرتاع
أادةس باستمراة البيئة الداخلية والخاةجية
2
0.64 4.34
8
للروضة.
مرتاع
أسهم بالتعاون مع فريق العمل بالروضة
0.64 4.33
3
بصياغة األهداف الرتبوية.
3
مرتاع
أشجع التعاون البناء بني فريق العمل بالروضة
4
0.59 4.32
2
وأولياء األموة.
مرتاع
أرشك فريق العمل بالروضة بوضع األهداف
5
0.69 4.28
5
الرتبوية للروضة.
مرتاع
أرشك فريق العمل بالروضة يف وضع خطط
6
0.68 4.25
7
تعكس حاجات الروضة.
متوس
أوظف معايري واضحة لتحديد مهام فريق
7
0.6 3.33
6
فطة
العمل يف الروضة.
متوس
أمتلك املقدة عىل املواجهة والنظر
8
0.65 3.30
1
فطة
املستقبلية يف التعامل مع تحديات العرص.
متوس
أساعد أولياء األموة عىل إادةاك الدوة الحيوي
9
0.71 3.28
11
فطة
املنتظر منهم.
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أحث أولياء األموة عىل تكريس الجهواد
10
12
لخدمة ةياض األفطاال.
أضع أولويات محداد لتاعيل برنامج مشاةكة
11
0.81 2.32
10
أولياء األموة.
أحلل العوامل املؤثر يف برنامج مشاةكة أولياء
12
0.79 2.30
9
األموة.
0.75 3.27

3.65

املعدل الـعـام

.489

متوس
فطة
منخ
فضة
منخ
فضة
متوس
فطة

يظهر من الجدول ( )6أن املتو سطات الح سابية لاقرات املجال "تعاون األهل
والروضــــة" تراوحت بني ( ،)4.42-2.80كان أعالها للاقر ةقم ( )4والتي تنص عىل
"أرشك فريق العمل بالروضة يف مواجهة التحديات التي تواجه عمله" مبتوسط حسايب
( )4.42وبدةجة مرتا عة ،وباملرت بة األخري الاقر ةقم ( )9والتي تنص عىل "أح لل
العوامل املؤثر يف برنامج مشــاةكة أولياء األموة" مبتوســط حســايب ( )2.30وبدةجة
منخاضة ،وبلغ املتوسط الحسايب للمجال ككل ( )3.65وبدةجة متوسطة.
املجال الثالث :التخطيط
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الجدول ()7
املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعياةية لاقرات مجال التخطيط مرتبة تنازلياً
الوسط االنحراف
األهميةالنسبية
الـاـقـر
الرتبة الرقم
الحسايب املعياةي
أوضح مهام أولياء األموة
مرتاعة
4.9
 7يف تحسني العملية 4.72
1
الرتبوية.
أهتم مبالحظات أولياء
مرتاعة
0.62 4.44
3
2
األموة.
أعمل عىل تنمية شعوة
مرتاعة
 12 3الثقة واالعتزاز لدى فريق 0.67 4.34
العمل بالروضة.
أزواد أولياء األموة
مبعلومات ادوةية حول
مرتاعة
0.66 4.29
5
4
تطوة أبنائهم يف مجاالت
مختلاة.
أستخدم وسائل تربوية
مرتاعة
 1حديثة يف تحقيق 0.71 4.23
5
األهداف الرتبوية.
أوثق بشكل مستمر
مرتاعة
0.78 4.23
6
5
اجتامعات أولياء األموة.
أضع آلية واضحة ملراجعة
متوسطة
 8أولياء األموة مبا يتعلق 0.62 3.65
7
بأبنائهم وبناتهم .
أعد جدوالً زمنياً ادوةياً
متوسطة
0.78 3.60
4
8
الجتامعات أولياء األموة.
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متوسطة

أبذل جهدا يف تطوير
مناذج إاداةية حديثة يف
0.76 3.51
11 9
الروضة تناسب متغريات
العرص.
أحرص عىل تنايذ
منخاضة
 9 10القراةات التي يصدةها 0.81 2.30
مجلس أولياء األموة.
أشاةك يف األنشطة التي
منخاضة
0.83 2.21
2 11
يقيمها املجتمع املحيل.
أناذ برامج تدةيبية
منخاضة
 10 12ألولياء األموة ملتابعة 0.92 2.19
تقدم أبنائهم وبناتهم.
متوسطة
.761 3.64
املعدل الـعـام
يظهر من الجدول ( )7أن املتوســـطات الحســـابية لاقرات املجال "التخطيط"
تراوحت بني ( ،)4.72-2.19كان أعالها للاقر ةقم ( )7والتي تنص عىل "أو ضح مهام
أولياء األموة يف تحســني العملية الرتبوية" مبتوســط حســايب ( )4.72وبدةجة مرتاعة،
وباملرتبة األخري الاقر ةقم ( )10والتي تنص عىل "أناذ برامج تدةيبية ألولياء األموة
ملتابعة تقدم أبنائهم وبناتهم ".مبتوســـط حســـايب ( )2.19وبدةجة منخاضـــة ،وبلغ
املتوسط الحسايب للمجال ككل ( )3.64وبدةجة متوسطة.
املجال الرابع :التطوير الرتبوي
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الجدول ()8
املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعياةية لاقرات مجال التطوير الرتبوي مرتبة
تنازلياً
الوس االنحرا
األهم
ف
ط
الر الرق
يةالن
الـاـقـر
الحس املعياة
تبة م
سبية
ي
ايب
مرتاع
0.59 4.51
 7 1أوفر بيئة تربوية آمنة لرياض األفطاال.
2
3
4
5
6
6
8
9

 13أعمل عىل تنمية شعوة الثقة واالعتزاز بالروضة.

0.64 4.39

مرتاع

لدي املقدة عىل االتصال والتواصل اداخل ةياض
11
األفطاال وخاةجها.
مرتاع
أعد نرشات تربوية حول فاعلية مشاةكة أولياء
0.81 4.35
8
األموة بالعملية الرتبوية.
مرتاع
أنوع يف استخدام أساليب االتصال مع أولياء
0.73 4.28
6
األموة.
مرتاع
0.7 4.24
 3أحرص عىل االلتحاق بربامج النمو املهني.
0.61 4.36

مرتاع

أمتلك املقدة عىل الحواة املنظم حول القضايا
 12الرتبوية وادوةها يف تاعيل برنامج مشاةكة أولياء 0.67 4.24
األموة.
مرتاع
أتعاون مع أولياء األموة لتحقيق األهداف الرتبوية
0.66 4.22
9
املنشواد .
متوس
أوظف مقرتحات أولياء األموة ومالحظاتهم
0.69 3.50
5
فطة
اليجابية يف تحسني العملية الرتبوية.
مرتاع

58

10

استايد من خربات أولياء األموة يف تنايذ برامج
2
تربوية.

11

 4أرشك أولياء األموة يف األنشطة املصاحبة للمنهاج0.71 3.40 .

0.82 3.43

أوضح ألولياء األموة أهمية استخدام تكنولوجيا
10 12
املعلومات واالتصال يف تحسني العملية الرتبوية.

0.75 3.37

 14 13أشاةك أولياء األموة يف اتخاذ القراةات.

0.89 2.26

14

أادعو القااد الرتبويني لحضوة اجتامعات مجلس
1
أولياء األموة.
املعدل الـعـام

0.91 2.15
.717 3.76

متوس
فطة
متوس
فطة
متوس
فطة
منخ
فضة
منخ
فضة
مرتاع

يظهر من الجدول ( )8أن املتوســـطات الحســــابية لاقرات املجال "التطوير
الرتبوي" تراو حت بني ( ،)4.51-2.15كان أعال ها للاقر ةقم ( )7والتي تنص عىل
"أوفر بيئة تربوية آمنة لرياض األفطاال" مبتوســـط حســـايب ( )4.51وبدةجة مرتاعة،
و باملرت بة األخري الاقر ةقم ( )1والتي تنص عىل "أادعو ال قااد الرتبويني لحضـــوة
اجتامعات مجلس أولياء األموة" مبتوســط حســايب ( )2.15وبدةجة منخاضــة ،وبلغ
املتوسط الحسايب للمجال ككل ( )3.76وبدةجة مرتاعة.
السؤال الثاين :هل هناك فروق ذات اداللة إحصائية عند مستوى الداللة ()0.05≤
يف استجابة أفرااد عينة الدةاسة
عن ادوة مديرات ةياض األفطاال مبحافظة املارق يف تاعيل برنامج مشاةكة أولياء األموة
يف العملية الرتبوية يعزى إىل املتغريات التالية(املؤهل العلمي ،سنوات الخرب  ،نوع
الروضة (خاص أو حكومي) ،منطقة الروضة)؟
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لإلجابة عىل هذا السؤال تم استخدام اختباة ("ت") للعينات املستقلة واختباة
تحليل التباين األحاادي ليجااد الاروقات بني املتوسطات الحسابية ملجاالت الدةاسة
تبعا للمتغريات الدميوغرافية (املؤهل العلمي ،سنوات الخرب  ،نوع الروضة (خاص أو
حكومي) ،منطقة الروضة) عىل النحو التايل:
أوالً :املؤهل العلمي
الجدول ()9
اختباة تحليل التباين األحاادي الختباة الاروقات بني املتوسطات الحسابية ملجاالت
لدةاسة تبعا ملتغري املؤهل العلمي
الداللة
الوسط االنحراف
املؤهل
ف
العداد
املجال
الحصائية
الحسايب املعياةي
العلمي
بكالوةيوس .495 4.28 37
ماجستري *.003 4.616 .494 4.17 67
الاداة
.438 4.50
ادكتوةاه 6
تعاون بكالوةيوس .447 4.28 37
ماجستري *.000 7.745 .502 4.14 67
الروضة
واألهل
.537 4.46
ادكتوةاه 6
بكالوةيوس .524 4.20 37
التخطيط ماجستري *.037 9.835 .881 4.09 67
.440 4.47
ادكتوةاه 6
بكالوةيوس .547 4.18 37
التطوير
ماجستري *.029 5.852 .814 4.07 67
الرتبوي
.373 4.43
ادكتوةاه 6
يوضح الجدول ( )9اختباة تحليل التباين األحاادي ملعرفة الاروقات ملجاالت
الدةاسة تبعا ملتغري املؤهل العلمي حيث أظهرت النتائج ما ييل :
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 -1وجواد فروقات ذات اداللة إحصائية عند مستوى اداللة ( )0.05≥αعىل مجال
الاداة تبعا ملتغري املؤهل العلمي حيث بلغت قيمة ف ( )4.616وبداللة إحصائية
( ،)0.003وتعزى هذه الاروقات لصالح أصحاب املؤهل العلمي ادكتوةاه مقاةنة
بأصحاب املؤهل العلمي بكالوةيوس وماجستري.
 -2وجواد فروقات ذات اداللة إحصائية عند مستوى اداللة ( )0.05≥αعىل مجال
تعاون الروضة واألهل تبعا ملتغري املؤهل العلمي حيث بلغت قيمة ف ()7.745
وبداللة إحصائية ( .)0.00وتعزى هذه الاروقات لصالح أصحاب املؤهل العلمي
ادكتوةاه مقاةنة بأصحاب املؤهل العلمي بكالوةيوس وماجستري.
 -3وجواد فروقات ذات اداللة إحصائية عند مستوى اداللة ( )0.05≥αعىل مجال
التخطيط تبعا ملتغري املؤهل العلمي حيث بلغت قيمة ف ( )9.835وبداللة
إحصائية ( .)0.037وتعزى هذه الاروقات لصالح أصحاب املؤهل العلمي ادكتوةاه
مقاةنة بأصحاب املؤهل العلمي بكالوةيوس وماجستري.
 -4وجواد فروقات ذات اداللة إحصائية عند مستوى اداللة ( )0.05≥αعىل مجال
التطوير الرتبوي تبعاً ملتغري املؤهل العلمي حيث بلغت قيمة ف ( )5.852وبداللة
إحصائية ( .)0.029وتعزى هذه الاروقات لصالح أصحاب املؤهل العلمي ادكتوةاه
مقاةنة بأصحاب املؤهل العلمي بكالوةيوس وماجستري.
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جدول ةقم ( )10اختباة شايه للمقاةنات البعدية عىل ملجاالت الدةاسة تبعا ملتغري
املؤهل العلمي
املؤهل العلمي
املؤهل الوسط
املجال
الحسايب
العلمي
بكالوةيوس ماجستري ادكتوةاه
*.21847 .11238
بكالوةيوس 4.28
*.33085
4.17
ماجستري
الاداة
4.50
ادكتوةاه
*.18131 .13275
تعاون بكالوةيوس 4.28
*.31405
4.14
الروضة ماجستري
4.46
واألهل ادكتوةاه
*.26727 .11416
بكالوةيوس 4.20
*.38143
4.09
التخطيط ماجستري
4.47
ادكتوةاه
*.24903 .11131
بكالوةيوس 4.18
التطوير
*.36034
4.07
ماجستري
الرتبوي
4.43
ادكتوةاه
ثانياً :سنوات الخرب
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الجدول ()11
اختباة تحليل التباين األحاادي الختباة الاروقات بني املتوسطات الحسابية ملجاالت
الدةاسة تبعا ملتغري سنوات الخرب
الداللة
الوسط االنحراف
ف
سنوات الخرب العداد
املجال
الحصائية
الحسايب املعياةي
من-1
.53
4.19 28
5سنوات
*.040 5.175
من - 6
الاداة
.43
4.26 33
10سنوات
.52
أكرث من 4.22 49 10
من-1
.52
4.13 28
5سنوات
تعاون الروضة
*.033 3.444
من - 6
.38
4.22 33
واألهل
10سنوات
.53
أكرث من 4.24 49 10
من-1
.58
4.00 28
5سنوات
*.011 2.007
من - 6
التخطيط
.69
4.04 33
10سنوات
.86
أكرث من 4.31 49 10
من-1
.60
4.10 28
5سنوات
التطوير
.041 2.415
من - 6
.75
4.05 33
الرتبوي
10سنوات
.75
أكرث من 4.19 49 10
يوضح الجدول ( )11اختباة تحليل التباين األحاادي ملعرفة الاروقات ملجاالت
الدةاسة تبعاً ملتغري سنوات الخرب حيث أظهرت النتائج ما ييل:
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 -1وجواد فروقات ذات اداللة إحصائية عند مستوى اداللة ( )0.05≥αعىل مجال
الاداة تبعاً ملتغري سنوات الخرب حيث بلغت قيمة ف ( )5.175وبداللة إحصائية
( ،)0.040لصالح الذين ميتلكون سنوات خرب أكرث من  10سنوات مقاةنة بغريهم
ممن ميتلكون سنوات خرب أقل.
 -2وجواد فروقات ذات اداللة إحصائية عند مستوى اداللة ( )0.05≥αعىل مجال
تعاون الروضة واألهل تبعاً ملتغري سنوات الخرب حيث بلغت قيمة ف ()3.444
وبداللة إحصائية (.)0.033لصالح الذين ميتلكون سنوات خرب اكرث من  10سنوات
مقاةنة بغريهم ممن ميتلكون سنوات خرب اقل.
 -3وجواد فروقات ذات اداللة إحصائية عند مستوى اداللة ( )0.05≥αعىل مجال
التخطيط تبعا ملتغري سنوات الخرب حيث بلغت قيمة ف ( )2.007وبداللة
إحصائية ( .)0.011وتعزى هذه الاروقات لصالح الذين ميتلكون سنوات خرب أكرث
من  10سنوات مقاةنة بغريهم ممن ميتلكون سنوات خرب اقل.
 -4وجواد فروقات ذات اداللة إحصائية عند مستوى اداللة ( )0.05≥αعىل مجال
التطوير الرتبوي تبعا ملتغري سنوات الخرب حيث بلغت قيمة ف ( )2.415وبداللة
إحصائية ( .)0.041وتعزى هذه الاروقات لصالح الذين ميتلكون سنوات خرب أكرث
من  10سنوات مقاةنة بغريهم ممن ميتلكون سنوات خرب اقل.
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جدول ةقم ( )12اختباة شايه للمقاةنات البعدية ملجاالت الدةاسة تبعاً ملتغري
سنوات الخرب
سنوات الخرب
الوسط
من - 6
سنوات الخرب الحسايب من-1
املجال
10سنوات
5سنوات
*.07513
من5 -1سنوات 4.19
الاداة
من 10- 6سنوات 4.26
4.22
أكرث من 10
.09380
من5 -1سنوات 4.13
تعاون
الروضة من 10- 6سنوات 4.22
واألهل
4.24
أكرث من 10
.04591
من5 -1سنوات 4.00
التخطيط من 10- 6سنوات 4.04
4.31
أكرث من 10
.04716
من5 -1سنوات 4.10
التطوير
من 10- 6سنوات 4.05
الرتبوي
4.19
أكرث من 10
ثالثاً :نوع الروضة
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أكرث من
10
.03359
.04154
*.10544
.01165
*.31250
*.26659
.09548
*.14264

الجدول ()13
اختباة (ت) الختباة الاروقات بني املتوسطات الحسابية ملجاالت الدةاسة تبعا ملتغري
نوع الروضة
الداللة
الوسط االنحراف
نوع
ف
العداد
املجال
الحصائية
الحسايب املعياةي
الروضة
.52
حكومي 4.24 70
.642 .466
الاداة
.43
خاص 4.20 40
.51
تعاون الروضة حكومي 4.21 70
.949 .064
واألهل
.44
خاص 4.20 40
.87
حكومي 4.20 70
.364 .911
التخطيط
.49
خاص 4.06 40
.82
حكومي 4.15 70
.594 .535
التطوير الرتبوي
.48
خاص 4.08 40
يوضح الجدول ( )13اختباة ت للعينات املستقلة ملعرفة الاروقات ملجاالت
الدةاسة تبعاً ملتغري نوع الروضة حيث أظهرت النتائج ما ييل:
 -1عدم وجواد فروقات ذات اداللة إحصائية عند مستوى اداللة ( )0.05≥αعىل
مجال الاداة تبعا ملتغري نوع الروضة حيث بلغت قيمة ت ( )0.466وبداللة
إحصائية (.)0.642
 -2عدم وجواد فروقات ذات اداللة إحصائية عند مستوى اداللة ( )0.05≥αعىل
مجال تعاون الروضة واألهل تبعاً ملتغري نوع الروضة حيث بلغت قيمة ت
( )0.064وبداللة إحصائية (.)0.949
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 -3عدم وجواد فروقات ذات اداللة إحصائية عند مستوى اداللة ( )0.05≥αعىل
مجال التخطيط تبعاً ملتغري نوع الروضة حيث بلغت قيمة ت ( )0.911وبداللة
إحصائية (.)0.364
 -4عدم وجواد فروقات ذات اداللة إحصائية عند مستوى اداللة ( )0.05≥αعىل
مجال التطوير الرتبوي تبعاً ملتغري نوع الروضة حيث بلغت قيمة ت ()0.535
وبداللة إحصائية (.)0.594
ةابعاً :منطقة الروضة
الجدول ()14
اختباة تحليل التباين األحاادي الختباة الاروقات بني املتوسطات الحسابية ملجاالت
الدةاسة تبعاً ملتغري منطقة الروضة
الداللة
الوسط االنحراف
منطقة
ف
العداد
املجال
الحصائية
الحسايب املعياةي
الروضة
الباادية
.45
الشاملية 4.22 35
الرشقية
.863 .148
الاداة الباادية
.54
4.19 33
الشاملية
الغربية
.49
قصبة املارق 4.26 42
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الباادية
الشاملية
تعاون الرشقية
الروضة الباادية
واألهل الشاملية
الغربية
قصبة املارق
الباادية
الشاملية
الرشقية
التخطيط الباادية
الشاملية
الغربية
قصبة املارق
الباادية
الشاملية
الرشقية
التطوير
الباادية
الرتبوي
الشاملية
الغربية
قصبة املارق
يوضح الجدول ( )14اختباة

35

4.20

.41

33

4.18

.58

42

4.23

.47

35

4.11

.51

33

4.17

.58

42

4.17

1.02

35

4.06

.56

33

4.32

.77

.083

.063

1.831

.920

.939

.165

.76
4.03 42
تحليل التباين األحاادي ملعرفة الاروقات ملجاالت

الدةاسة تبعاً ملتغري منطقة الروضة حيث أظهرت النتائج ما ييل:
 -1عدم وجواد فروقات ذات اداللة إحصائية عند مستوى اداللة ( )0.05≥αعىل
مجال الاداة تبعاً ملتغري منطقة الروضةحيث بلغت قيمة ف ( )0.148وبداللة
إحصائية (.)0.863
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 -2عدم وجواد فروقات ذات اداللة إحصائية عند مستوى اداللة ( )0.05≥αعىل
مجال تعاون الروضة واألهل تبعاً ملتغري منطقة الروضة حيث بلغت قيمة ف
( )0.083وبداللة إحصائية (.)0.920
 -3عدم وجواد فروقات ذات اداللة إحصائية عند مستوى اداللة ( )0.05≥αعىل
مجال التخطيط تبعاً ملتغري منطقة الروضةحيث بلغت قيمة ف ()0.063
وبداللة إحصائية (.)0.939
 -4عدم وجواد فروقات ذات اداللة إحصائية عند مستوى اداللة ( )0.05≥αعىل
مجال التطوير الرتبوي تبعاً ملتغري منطقة الروضة حيث بلغت قيمة ف
( )1.831وبداللة إحصائية (.)0.165
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الاصل الخامس
مناقشة النتائج والتوصيات
تناول الاصل مناقشة النتائج التي توصلت إليها الدةاسة ،وتم عرضها وفقاً
ألسئلة الدةاسة كام ييل:
مناقشة النتائج املتعلقة بالسؤال األول :ما ادوة مديرات ةياض باملارق يف تاعيل
مشاةكة أولياء األموة يف العملية الرتبوية؟
أظهرت النتائج إن الدةجة الكلية لدوة مديرات ةياض األفطاال يف تاعيل
مشاةكة أولياء األموة يف العملية الرتبوية جاءت مرتاعة ،كام أظهرت النتائج أن ترتيب
مجاالت برنامج تاعيل مشاةكة أولياء األموة يف العملية الرتبوية تبعا˝ للمتوسطات
الحسابية كان عىل النحو التايل( :الاداة  ،التطوير الرتبوي ،تعاون الروضة واألهل،
التخطيط) حيث حاز مجال الاداة عىل أعىل ادةجة ثم يليها مجال التطوير الرتبوي،
ومن بعدها مجال تعاون الروضة واألهل وأقل مجال حاز متوسط حسايب كان مجال
التخطيط ،وقد تعزو الباحثة هذه النتيجة إىل أن مجال الاداة هو األساس يف عمل
مدير الروضة وهو األساس الذي تبنى عليه العملية الرتبوية ،لذا جاء اهتامم الوزاة
بتحقيق هذا املجال من خالل الدوةات التدةيبية ،من أهمها القيااد الرتبوية ،فمثالً
لاقرات (أوفر مناخاً تربوياً للعمل يف الروضة)( ،أةسخ أمناط سلوكية تربوية عامة
للتعامل مع الطالب باعتباةهم محوة العملية التعليمية)( ،أوضح ألولياء األموة
أهداف العملية الرتبوية) ،جاءت بدةجة مرتاعة ألنها تركز عىل محوة العملية
التعليمية من فطالب ومعلم وويل أمر وبيئة تربوية آمنة لذا كان من السهل ترجمتها
عمليا يف مجال الاداة ويقع هذا املجال يف صلب عمل مدير الروضة.
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أما املجال الذي جاء باملرتبة الثانية هو مجال التطوير الرتبوي ،والذي حاز عىل
ادةجة مرتاعة ،وقد يكون السبب من وجهة نظر الباحثة إىل التغريات واملستجدات
املتساةعة وحرص وزاة الرتبية والتعليم عىل تطوير النظام الرتبوي من خالل مؤمترات
التطوير الرتبوي التي عقدت منذ عام( )2016 ،1995 ،1987وحرص مديرات ةياض
عىل مواكبة مستجدات التطوير الرتبوي وإعدااد وتأهيل املعلامت ومديرات ةياض
األفطاال ملواكبة التطوير الرتبوي.
إن تعاون الروضة واألهل هو املجال الذي جاء باملرتبة الثالثة وبدةجة متوسطة ،وقد
تعزو الباحثة هذه النتيجة إىل عدم وعي األهل بأهمية التعاون بني البيت واملدةسة
ملا له من أهمية بتحقيق ادوة املدةسة بإخراج أجيال واعد مدةكة ملسؤولياتها يف
املجتمع الذي نعيش فيه وأيضاً قلة وعي األهل بالهدف األسايس من الروضة وهو
إنشاء جيل متوازن قاادة عىل عملية التنشئة االجتامعية من خالل واقع اجتامعي
تكاميل بالتعاون بني األهل والروضة وانشغال األهل بتوفري لقمة العيش لعائالتهم أادى
إىل قلة التواصل مع الروضة ،أن املتوسطات الحسابية لاقرات املجال "العملية
الرتبوية" تراوحت بني ( ،)4.42-2.80كان أعالها للاقر ةقم ( )4والتي تنص عىل
"أرشك فريق العمل بالروضة يف مواجهة التحديات التي تواجه عمله" مبتوسط حسايب
( )4.42وبدةجة مرتاعة ،وباملرتبة األخري الاقر ةقم ( )9والتي تنص عىل "أحلل
العوامل املؤثر يف برنامج مشاةكة أولياء األموة" مبتوسط حسايب ( )2.30وبدةجة
منخاضة.
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كام جاء مجال التخطيط يف املرتبة األخري  ،وقد يعواد السبب يف ذلك إىل عدم تاعيل
برنامج مشاةكة األهل بالطريقة الصحيحة ووضع خطة مناسبة للربنامج ،إضافة إىل
عدم توفر الوقت الكايف لإلاداة بسبب ميلها لالمركزية واالنشغال باألعامل الروتينية
والجرائية ،وخاصة أن مديرات ةياض األفطاال تقع عىل عاتقهن العديد من املسؤوليات
واملهام الاداةية والانية ،وقلة اهتامم املديرات بتاعيل مجال مشاةكة األهل يف ةياض
األفطاال وقلة وعي بعض املديرات بأهمية هذه املرحلة وادوة األهل يف تواصلهم مع
الروضة ويظهر ذلك من خالل الجابة عىل فقرات الدةاسة ،حيث جاءت الاقر ()34
والتي نصت عىل (أناذ برامج تدةيبية ألولياء األموة ملتابعة تقدم أبنائهم وبناتهم)
باملرتبة األخري يف مجال التخطيط.
وأظهرت النتائج تقديرات أفرااد عينة الدةاسة عىل فقرات كل مجال مناراداً،
حيث كانت عىل النحو اآليت:
املجال األول :الاداة
أظهرت النتائج أن الدةجة الكلية ملجال الاداة جاءت بدةجة مرتاعة ،حيث
جاءت جميع الاقرات بدةجة متااوتة ما بني املرتاعة واملتوسطة واملنخاضة ،حيث
جاءت الاقر التي تنص عىل "أوفر مناخاً تربوياً للعمل يف الروضة" .يف املرتبة األوىل
وبدةجة مرتاعة ،وميكن تاسري هذه النتيجة بأن موضوع توفري املناخ الرتبوي للبيئة
الصاية من أهم صاات الاداة الدميقرافطية ،لذا نجد هناك تجاوباً كبرياً يف تحقيق هذه
الاقر من قبل مديرات ةياض األفطاال ،وهذا التاسري قد ينطبق عىل الاقر التي تنص
عىل "أةسخ أمناط سلوكية تربوية عامة للتعامل مع الطالب باعتباةهم محوة العملية
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التعليمية "والتي جاءت باملرتبة الثانية وبدةجة مرتاعة أيضا˝ ،إن موضوع إرشاك
أولياء األموة يف وضع أهداف العملية الرتبوية أصبح من أوىل االهتاممات والتطوةات
الرتبوية ،لذا جاءت الاقر التي تنص عىل "أوضح ألولياء األموة أهداف العملية
الرتبوية" باملرتبة الثالثة والاقر ةقم ( )12والتي تنص عىل "أفطلع عىل آخر املستجدات
الرتبوية التي تخص عالقة الروضة بأولياء األموة "باملرتبة الرابعة وقد يعواد السبب إىل
زيااد االهتامم بتطوير أاداء مديرات ةياض األفطاال بصاتهن قااد تربويات ،حيث
تقوم مديرات ةياض األفطاال يف مواجهة التحديات ،وهذا ما ادفع الوزاة إىل إلحاق
مديرات بعداد من الدوةات يف القيااد الرتبوية وغريها بهدف تطوير أادائهن ،حيث تم
العمل عىل عقد ادوةات تدةيبية خاصة مبديرات ةياض األفطاال يف مجال القيااد
الرتبوية ،كذلك إجراء امتحانات للمديرات قبل وأثناء مامةستهن للعمل الاداةي ،وهذا
يتاق مع ادةاسة شنغوسيزت ) (Cheng and Szeto, 2016التي توصلت إىل أهمية
تطوير أاداء مديرات ةياض األفطاال يف ظل التغيريات الحديثة ،بينام جاءت الاقر التي
تنص عىل " أشجع أولياء األموة عىل العمل التطوعي لخدمة الروضة" يف املرتبة األخري ،
وبدةجة متوسطة ،وقد تعزو الباحثة هذه النتيجة إىل ضعف توجهات أولياء األموة يف
العمل التطوعي ،وعدم انتشاة ثقافة التطوع يف املجتمع األةادين بشكل عام وقد يعزى
ذلك إىل انشغال أولياء األموة وسعيهم الحثيث لتأمني لقمة العيش لعائالتهم.
املجال الثاين :التطوير الرتبوي
أظهرت النتائج أن الدةجة الكلية ملجال التطوير الرتبوي جاء بدةجة مرتاعة،
وجاءت الاقرات بني الدةجة املرتاعة واملتوسطة واملنخاضة ،حيث بلغت الاقرات
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املرتاعة ( )8فقرات من أصل ( )14فقر  ،وبلغت الاقرات املتوسطة ( )4فقرات،
وبلغت الاقرات املنخاضة فقرتان .حصلت الاقر التي تنص عىل" أوفر بيئة تربوية
آمنة لرياض األفطاال" عىل املرتبة األوىل ،وبدةجة مرتاعة ،وقد تعزو الباحثة هذه
النتيجة إىل أن أحد صاات القيااد الاداةية هو توفري بيئة آمنة لرياض األفطاال وتقديم
خطة فصلية لتنايذ خطوات لتوفري بيئة آمنة لطلبة ةياض األفطاال ،وجاءت الاقر
( )13والتي تنص عىل "أعمل عىل تنمية شعوة الثقة واالعتزاز بالروضة" باملرتبة الثانية
وبدةجة مرتاعة ،وميكن تاسري هذه النتيجة إىل إن موضوع الثقة واالعتزاز هي من
ضمن القيم األساسية واألصيلة يف مجتمعنا وهذه القيم تحرص املدير عىل غرسها
بطلبتها ،لذا نجد هناك تجاوباً كبرياً يف تحقيق هذه الاقر من قبل مديرات ةياض
األفطاال .وحازت الاقر ( )1والتي تنص عىل "أادعو القااد الرتبويني لحضوة اجتامعات
مجلس أولياء األموة" عىل املرتبة األخري وبدةجة منخاضة ،وقد تعزو الباحثة السبب
إىل قلة تباادل الخربات وتباادل الزياةات الهاادفة بني مديرات ةياض األفطاال ،وقد يعزى
ذلك إىل انشغال القااد الرتبويني ويعدون حضوة مثل هذه االجتامعات عبئا إضافياً
يضاف إىل قامئة األعامل الكثري املكلاون بها.
املجال الثالث :تعاون الروضة واألهل
أظهرت النتائج بأن الدةجة الكلية ملجال تعاون الروضة واألهل جاء بدةجة
متوسطة ،وجاءت الاقرات بني الدةجة املرتاعة واملتوسطة واملنخاضة ،حيث بلغت
الاقرات املرتاعة ( )6فقرات من أصل ( )12فقر  ،وبلغت الاقرات املتوسطة ()4
فقرات ،وبلغت الاقرات املنخاضة فقرتان ،حيث حصلت الاقر التي تنص عىل" أرشك
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فريق العمل بالروضة يف مواجهة التحديات التي تواجه عمله" عىل املرتبة
األوىل ،وقد تعزو الباحثة هذه النتيجة إىل مواكبة التطوةات الرتبوية والتي من أهمها
إرشاك فريق العمل بالروضة من أعضاء للهيئة التدةيسية وأولياء األموة يف مواجهة
التحديات التي تعرتض العمل ،وجاءت الاقر التي تنص عىل "أادةس باستمراة البيئة
الداخلية والخاةجية للروضة" يف املرتبة الثانية ،وقد يعزى السبب من وجهة نظر
الباحثة إىل األهمية التي تحتلها ةياض األفطاال وتوجهات وزاة الرتبية والتعليم بإعطاء
هذه املرحلة التمهيدية وحلقة الوصل يف حيا الطال بني أرسته ومدةسته ،لذا يقع
عبء تربية األفطاال يف هذه املرحلة عىل عاتق معلامت ةياض األفطاال اللوايت عليهن
الجزء األكرب يف تطوير فطرقهن وأساليب تاكريهن ،وهذا يتطلب العدااد الجيد لظروف
وبيئة الروضة الداخلية والخاةجية ،وهذا يتاق مع نبهان ( )2009التي تؤكد عىل
العدااد الجيد املتكامل لرياض األفطاال وتلبية تحديات ومتطلبات العرص الحايل ،يف
حني جاءت الاقر التي تنص عىل" أحلل العوامل املؤثر يف برنامج مشاةكة أولياء
األموة" باملرتبة األخري وبدةجة منخاضة ،وقد تعزو الباحثة هذه النتيجة إىل إن
مهاةات التحليل عند مديرات ةياض األفطاال بحاجة إىل تنمية وخرب  ،فال يكاي وجواد
برنامج أولياء األموة بل يجب تحليل العوامل املؤثر فيه ،لذا قد يكون السبب يف
ضعف تاعيل برنامج مشاةكة أولياء األموة هو ضعف تحليل العوامل املؤثر سواء
كانت سلبية أم إيجابية.
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املجال الرابع :التخطيط
أظهرت النتائج أن الدةجة الكلية ملجال التخطيط جاء بدةجة متوسطة ،وجاءت
الاقرات بني الدةجة املرتاعة واملتوسطة واملنخاضة ،حيث بلغت الاقرات املرتاعة
( )6فقرات من أصل ( )12فقر  ،وبلغت الاقرات املتوسطة ( )3فقرات ،وبلغت
الاقرات املنخاضة ( )3فقرات .حازت الاقر التي تنص عىل "أوضح مهام أولياء األموة
يف تحسني العملية الرتبوية" عىل املرتبة األوىل ،وبدةجة مرتاعة ،وقد تعزو الباحثة
هذه النتيجة إىل العالقة التكاملية بني املدةسة وأولياء األموة وأن قو أحدها هي قو
لآلخر ،وأن كال˝ منهام يؤثر باآلخر ويتأثر به ،واملدةسة يف فعاليتها املتنوعة ترتكز عىل
مباادئ ةئيسية مثل :مبدأ الدميقرافطية ،مبدأ تاعيل ادوة أولياء األموة ،وهذا يتاق مع
ادةاسة سنقر ( .)2005وجاءت الاقر التي تنص عىل" أهتم مبالحظات أولياء األموة"
باملرتبة الثانية وبدةجة مرتاعة ،ويعواد السبب من وجهة نظر الباحثة إىل إن ادوة
الاداة املدةسية الحديث هو تحايز أولياء األموة للمشاةكة يف العملية الرتبوية ،وهذا
يتاق مع الدةاسة التي أجراها السعدي( ،)2013بينام جاءت الاقر التي تنص عىل
"أناذ برامج تدةيبية ألولياء األموة ملتابعة تقدم أبنائهم وبناتهم" عىل املرتبة األخري
وبدةجة منخاضة ،وقد يعزى ذلك إىل انشغال أولياء أموة األفطاال ،حيث إن هذه
الدوةات تتطلب حضوةاً منتظامً فال يستطيعون االلتحاق مبثل هذه الدوةات.
مناقشة النتائج املتعلقة بالسؤال الثاين :هل هناك فروق ذات اداللة إحصائية عند
مستوى الداللة ( )0.05≤يف ادوة مديرات ةياض األفطاال
باملارق يف تاعيل برنامج مشاةكة أولياء األموة يف العملية الرتبوية يعزى إىل املتغريات
التالية(املؤهل العلمي ،سنوات الخرب  ،نوع الروضة (خاص أو حكومي) ،منطقة
الروضة)؟
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أظهرت النتائج املتعلقة بالسؤال الثاين وجواد فروقات ذات اداللة إحصائية عند
مستوى اداللة ( )0.05≤αعىل مجال الاداة ومجال التخطيط ومجال تعاون الروضة
واألهل ومجال التطوير الرتبوي تبعا ملتغري املؤهل العلمي ،وتعزى هذه الاروقات
لصالح أصحاب املؤهل العلمي ادكتوةاه مقاةنة بأصحاب املؤهل العلمي بكالوةيوس
وماجستري ،ووجواد فروقات ذات اداللة إحصائية عند مستوى اداللة ( )0.05≤αعىل
مجال الاداة ومجال التخطيط ومجال العملية الرتبوية ومجال التطوير الرتبوي تبعا
ملتغري سنوات الخرب  ،وتعزى هذه الاروقات لصالح الذين ميتلكون سنوات خرب أكرث
من  10سنوات مقاةنة بغريهم ممن ميتلكون سنوات خرب اقل .كام أظهرت النتائج
عدم وجواد فروقات ذات اداللة إحصائية عند مستوى اداللة ( )0.05>αعىل مجال
الاداة ومجال التخطيط ومجال تعاون الروضة واألهل ،ومجال التطوير الرتبوي تبعا
ملتغري نوع الروضة ،وعدم وجواد فروقات ذات اداللة إحصائية عند مستوى اداللة
( )0.05≤αعىل مجال الاداة ومجال التخطيط ،ومجال تعاون الروضة واألهل،
ومجال التطوير الرتبوي تبعا ملتغري منطقة الروضة ،وتارس الباحثة ذلك عىل النحو
اآليت:
وجواد فروقات ذات اداللة إحصائية عند مستوى اداللة ( )0.05≤αحول ادوة
مديرات ةياض األفطاال مبحافظة املارق يف تاعيل برنامج أولياء األموة يف العملية
الرتبوية يف مجال الاداة ومجال التخطيط ومجال تعاون الروضة واألهل ومجال
التطوير الرتبوي تعزى ملتغري املؤهل العلمي ،وتعزى هذه الاروقات لصالح أصحاب
املؤهل العلمي ادكتوة مقاةنة بأصحاب املؤهل العلمي بكالوةيوس وماجستري ،وقد
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تعزو الباحثة هذه النتيجة إىل إن حملة املؤهالت العلمية األعىل هم أكرث
معرفة وخرب وافطالعا˝ عىل املستجدات يف مجال الاداة والتطوير الرتبوي والعملية
الرتبوية ألنهم ميلكون خلاية علمية وتأهيل مناسب لتحقيق أهداف العملية الرتبوية
وخاصة يف مجال الاداة وذلك ألنها متعلقة بتخصصه .
وجواد فروقات ذات اداللة إحصائية عند مستوى اداللة ( )0.05≤αحول ادوة
مديرات ةياض األفطاال مبحافظة املارق يف تاعيل برنامج أولياء األموة يف العملية
الرتبوية يف مجال الاداة ومجال التخطيط ومجال تعاون الروضة واألهل ومجال
التطوير الرتبوي تبعا ملتغري سنوات الخرب  ،وتعزى هذه الاروقات لصالح اللوايت ميتلكن
سنوات خرب أكرث من  10سنوات مقاةنة بغريهم ممن ميتلكن سنوات خرب أقل ،وقد
تعزو الباحثة السبب إىل إن مديرات ةياض األفطاال ممن ميتلكن سنوات خرب أكرث من
 10سنوات ميتلكن الخرب الكافية لتاعيل برنامج مشاةكة أولياء األموة وتوثيق الصلة
بني الروضة وأولياء األموة وذلك ألن العمل يف ةياض األفطاال يتطلب من مدير ةياض
األفطاال إن تكون لديها كاايات مهنية وإاداةية و شخصية.
كام أظهرت النتائج عدم وجواد فروقات ذات اداللة إحصائية عند مستوى اداللة
( )0.05≤αحول ادوة مديرات ةياض األفطاال مبحافظة املارق يف تاعيل برنامج أولياء
األموة يف العملية الرتبوية يف مجال الاداة ومجال التخطيط ومجال تعاون الروضة
واألهل ومجال التطوير الرتبوي تبعا ملتغري نوع الروضة ،وتارس الباحثة هذه النتيجة
إىل إن العمل يف ةياض األفطاال يتطلب إن يكون القامئون عليها من مديرات ومعلامت
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مؤهالت علميا ولديهن االستعدااد النايس والتدةيب عىل أساليب التعليم يف
القطاع العام والخاص.
أظهرت النتائج عدم وجواد فروقات ذات اداللة إحصائية عند مستوى اداللة
( )0.05≤αحول ادوة مديرات ةياض األفطاال مبحافظة املارق يف تاعيل برنامج أولياء
األموة يف العملية الرتبوية يف مجال الاداة ومجال التخطيط ومجال تعاون الروضة
واألهل ومجال التطوير الرتبوي تبعا ملتغري منطقة الروضة ،وتارس الباحثة السبب إىل
أن مشاةكة أولياء األموة يف ةياض األفطاال ضمن برنامج مشاةكة األهل يساهم يف
جلب مواهب وكااءات ومعاةف وقيم ومعتقدات وخربات مختلاة إىل التعليم وتنمية
شخصية املتعلمني بجميع جوانبها ادون النظر إىل مكان الروضة.
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التوصيات
بنا ًء عىل النتائج التي توصلت إليها الدةاسة تويص الباحثة باآليت:
 زيااد وعي األهل بأهمية التعاون ما بينهم وبني ةياض األفطاال لنشاء جيل
اجتامعي واعد.
 اختياة أوقات تناسب األهل يف حضوةهم لرياض األفطاال.
قيام املديرات منذ بداية العام الدةايس بوضع خطة مرتبة وماصلة لربنامج
مشاةكة األهل.
 العمل عىل عقد الدوةات التدةيبية ملديرات ةياض األفطاال من أجل تأهيلهم
يف كياية تاعيل برنامج مشاةكة أولياء األموة.
 العمل عىل عقد برامج تنمية مهنية لتأهيل مديرات ةياض األفطاال يف مجال
التخطيط ويف مجال تعاون األهل والروضة.
 االستاااد من نتائج األبحاث والدةاسات يف مجال تعاون األهل والروضة.
 إجراء ادةاسات تتناول مجاالت أخرى من مجاالت برنامج مشاةكة أولياء األموة
مل تشملها هذه الدةاسة ،مثل مجال الرشاف الرتبوي ومجال التقويم.
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قامئة املالحق
ملحق ةقم()1
أادا الدةاسة بصوةتها األولية
جامعة آل البيت
كلية العلوم الرتبوية
قسم الاداة الرتبوية واألصول

Faculty of educational Sciences
Dept. of Educational
Administration
األستاذ الدكتوة--------------------------املحرتم
تقوم الباحثة بدةاسة بعنوان" ادوة مديرات ةياض األفطاال مبحافظة املارق يف
تاعيل برنامج مشاةكة أولياء األموة يف العملية الرتبوية" والتي تسعى من خاللها
الباحثة إىل التعرف عىل ادوة مديرات ةياض األفطاال باملارق يف تاعيل برنامج مشاةكة
أولياء األموة يف العملية الرتبوية وتقييم الواقع الحايل لدةجة تاعيل برنامج مشاةكة
األهل يف ةياض األفطاال مبحافظة املارق يف العملية الرتبوية.
وألغراض هذه الدةاسة قامت الباحثة ببناء االستبانة املرفقة املكونة من
الجزء األول :يشتمل عىل املعلومات الدميغرافية املتعلقة باملتغريات املستقلة لعينة
الدةاسة وهي املؤهل العلمي ،الخرب  ،نوع الروضة ،منطقة الروضة)
الجزء الثاين :يشتمل عىل فقرات للكشف عن تاعيل برنامج مشاةكة أولياء األموة يف
العملية الرتبوية علام بان الجابة ستكون وفق ملقياس ليكرت الخاميس كام ييل:
بدةجة قليلة بدةجة قليلة
بدةجة
بدةجة عالية
بدةجة عالية جدا
جدا
2
متوسطة
4
5
1
3
وألنكم من أصحاب االختصاص والخرب  ،ومن املهتمني يف هذا املجال يرس الباحثة أن
تضع بني أيديكم هذه االستبانة يف صوةتها األولية ،ةاجية منكم التكرم قراء فقراتها
وتحكيمها من حيث:
-1ادةجة وضوح الاقرات وسالمتها اللغوية.
-2إضافة أو حذف أو تعديل ما ترونه مناسباً.
-3أية مالحظات أو اقرتاحات أخرى ستؤخذ بعني االعتباة وسيكون آلةائكم
وتوجيهاتكم األثر يف تطوير األادا وإخراجها بصوة مالمئة.
شكراً لحسن تعاملكم مع خالص احرتامي وتقديري
الباحثة :عائشة اةويشد العظامات
88

بيانات املحكم
اسم املحكم

الرتبة العلمية

التخصص

الجامعة

يرجى قراء كل فقر ووضع إشاة ( × ) تحت البند الذي يعكس ةأيك
ةقم
الاقر
الاقر

ادةجة وضوح
الاقر ملا
مالحظات
وضعت له
غري
غري
واضحة
منتمية
واضحة
منتمية
مدى وضوح
الاقر

املجال األول :مجال الاداة
 1أوضح ألولياء األموة
أهداف العملية الرتبوية.
 2أفطلع عىل آخر
املستجدات الرتبوية التي
تخص عالقة الروضة
بأولياء األموة.
 3أةسخ أمناط سلوكية
تربوية عامة للتعامل مع
الطالب باعتباةهم محوة
العملية التعليمية .
 4أحدث تغيري يف القيم
واالتجاهات الرتبوية
السليمة السائد لدى
أولياء األموة تجاه
األفطاال .
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5
6
7
8
9
10

11

12

أعزز النمو املهني املستمر
لاريق العمل يف الروضة.
أقدم خربات تربوية
حديثه لاريق العمل يف
الروضة.
أشجع أولياء األموة عىل
العمل التطوعي لخدمة
الروضة .
أوفر مناخا˝ تربويا˝
للعمل يف الروضة .
استثمر جهواد أولياء
األموة لتوضيح أهداف
العملية الرتبوية.
أستطيع إاداة التغيري
بشكل مستمر يف تاعيل
برنامج مشاةكة أولياء
األموة.
أمتلك القدة عىل بث
الحامس لتاعيل برنامج
مشاةكة أولياء األموة يف
من اجل تحسني العملية
الرتبوية وتطويرها.
أتطلع إىل التعرف عىل
الرؤى املستقبلية الجديد
لرياض األفطاال ومشاةكة
أولياء األموة.
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املجال الثاين :مجال العملية الرتبوية
 13أمتلك املقدة عىل
املواجهة والنظر
املستقبلية يف التعامل مع
تحديات العرص .
 14أشجع التعاون البناء بني
فريق العمل بالروضة و
أولياء األموة.
 15أسهم بالتعاون مع فريق
العمل بالروضة بصياغة
األهداف الرتبوية.
 16أرشك فريق العمل
بالروضة يف مواجهة
التحديات التي تواجه
عمله.
 17أرشك فريق العمل
بالروضة بوضع األهداف
الرتبوية للروضة.
 18أوظف معايري واضحة
لتحديد مهام فريق
العمل يف الروضة .
 19أرشك فريق العمل
بالروضة عىل وضع خطط
تعكس حاجات الروضة.
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 20أادةس باستمراة البيئة
الداخلية والخاةجية
للروضة.
 21أحلل العوامل املؤثر يف
برنامج مشاةكة أولياء
األموة.
 22أضع أولويات محداد
لتاعيل برنامج مشاةكة
أولياء األموة.
 23أساعد أولياء األموة عىل
إادةاك الدوة الحيوي
املنتظر منهم.
 24أحث أولياء األموة عىل
تكريس الجهواد لخدمة
ةياض األفطاال.
املجال الثالث :مجال التخطيط
 25أستخدم وسائل تربوية
حديثة يف تحقيق
األهداف الرتبوية.
 26أشاةك يف األنشطة التي
يقيمها املجتمع املحيل.
 27أهتم مبالحظات أولياء
األموة.
 28أعد جدوال˝ زمنيا˝ ادوةيا˝
الجتامعات أولياء األموة.
 29أزواد أولياء األموة
مبعلومات ادوةية حول
تطوة أبنائهم يف مجاالت
مختلاة.
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 30أوثق بشكل مستمر
اجتامعات أولياء األموة.
 31أوضح مهام أولياء األموة
يف تحسني العملية
الرتبوية.
 32أضع آلية واضحة ملراجعة
أولياء األموة مبا يتعلق
بأبنائهم وبناتهم .
 33أحرص عىل تنايذ
القراةات التي يصدةها
مجلس أولياء األموة.
 34أناذ برامج تدةيبية
ألولياء األموة ملتابعة
تقدم أبنائهم وبناتهم.
 35أبذل جهدا يف تطوير
مناذج إاداةية حديثة يف
الروضة تناسب متغريات
العرص.
 36أعمل عىل تنمية شعوة
الثقة واالعتزاز لدى فريق
العمل بالروضة.
املجال الرابع :مجال التطوير الرتبوي
 37أادعو القااد الرتبويني
لحضوة اجتامعات مجلس
أولياء األموة.
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83
93
40
14

24
34
44
54

استايد من خربات أولياء
األموة يف تنايذ برامج
تربوية.
أحرص عىل االلتحاق
بربامج النمو املهني.
أرشك أولياء األموة يف
األنشطة املصاحبة
للمنهاج.
أوظف مقرتحات أولياء
األموة ومالحظاتهم
اليجابية يف تحسني
العملية الرتبوية.
أنوع يف استخدام أساليب
االتصال مع أولياء األموة.
أوفر بيئة تربوية آمنة
لرياض األفطاال.
أعد نرشات تربوية حول
فاعلية مشاةكة أولياء
األموة بالعملية الرتبوية.
أتعاون مع أولياء األموة
لتحقيق األهداف الرتبوية
املنشواد .
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64

74
84

94
50

أوضح ألولياء األموة
أهمية استخدام
تكنولوجيا املعلومات
واالتصال يف تحسني
العملية الرتبوية.
لدي املقدة عىل االتصال
والتواصل اداخل ةياض
األفطاال وخاةجها.
أمتلك املقدة عىل الحواة
املنظم حول القضايا
الرتبوية وادوةها يف
تاعيل برنامج مشاةكة
أولياء األموة.
أعمل عىل تنمية شعوة
الثقة واالعتزاز بالروضة.
أشاةك أولياء األموة يف
اتخاذ القراةات .
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ملحق ةقم ()2
قامئة بأسامء املحكمني
التخصص

الرتبة
اسم املحكم
الرقم
العلمية
أ.اد .محمد الحراحشة أستاذ ادكتوة إاداة تربوية
1
أستاذ ادكتوة أصول تربية
أ.اد .تيسري الخوالد
2
أ.اد .عبد الحافظ أستاذ ادكتوة قياس وتقويم
3
الشايب
اد .أحمد محمد بدح أستاذ ادكتوة إاداة تربوية
4
5
6
7
8
9
10
11

مكان العمل
جامعة آل البيت
جامعة آل البيت
جامعة آل البيت

جامعة
التطبيقية
اد .محمد أمني القضا أستاذ ادكتوة أصول تربية الجامعة األةادنية
أ.اد .خالد الرسحان أستاذ ادكتوة إاداة تربوية الجامعة األةادنية
جامعة آل البيت
أستاذ علم ناس
أ .اد .زيااد التح
أصول الرتبية جامعة آل البيت
أستاذ
اد .عمر بطاينة
مساعد
الرتبية
إاداة تربوية وزاة
ادكتوةاه
اد .خلف الطعجان
والتعليم
الرتبية
إاداة تربوية وزاة
ادكتوةاه
اد .احمد املساعيد
والتعليم
لغة عربية جامعة آل البيت
اد .حسني العظامات أستاذ
مشاةك

96

البلقاء

ملحق ةقم ()3
أادا الدةاسة بصوةتها النهائية
جامعة آل البيت
كلية العلوم الرتبوية
قسم الاداة الرتبوية واألصول
أختي املدير املحرتمة
تحية فطيبة وبعد:
تهدف الدةاسة إىل معرفة "ادوة مديرات ةياض األفطاال مبحافظة املارق يف
تاعيل برنامج مشاةكة أولياء األموة يف العملية الرتبوية" ولتحقيق أهداف الدةاسة تم
بناء استبانة مكونة من  50فقر  ،ونضع بني أيديكم هذه االستبانة ةاجني التكرم
بقراءتها بعناية تامة والجابة عىل جميع فقراتها ،بوضع إشاة (×) مقابل كل عباة مبا
يناسبها مبوضوعية تامة ،وستستخدم لغايات البحث العلمي.
شاكرين لكم حسن تعاونكم
الباحثة :عائشة العظامات
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الجزء األول:
-1املتغرياتالدميغرافية
أ-املؤهل العلمي ،يرجى تحديد الدةجة العلمية:
( )بكالوةيوس
( )ماجستري
( )ادكتوةاه
ب-سنوات الخرب يف مجال الاداة :
( )من5 -1سنوات
( )من 10- 6سنوات
( )أكرث من  10سنوات
ج-نوع الروضة
( )حكومي
( )خاص
اد-منطقة الروضة
( )الباادية الشاملية الرشقية
( )الباادية الشاملية الغربية
( )قصبة املارق
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الجزء الثاين :فقرات االستبانة
ةقم
الاقر
1
2
3

4

5
6
7

ادةجة
ادةجة
ادةجة ادةجة ادةجة
قليلة
عالية
عالية متوسطة قليلة
الاقر
جداً
جداً
2
3
4
1
5
املجال األول :مجال الاداة
أوضح ألولياء األموة أهداف
العملية الرتبوية.
أفطلع عىل آخر املستجدات
الرتبوية التي تخص عالقة
الروضة بأولياء األموة.
أةسخ أمناط سلوكية تربوية
عامة للتعامل مع الطالب
باعتباةهم محوة العملية
التعليمية .
أحدث تغيري يف القيم
واالتجاهات الرتبوية السلبية
السائد لدى أولياء األموة تجاه
األفطاال .
أعزز النمو املهني املستمر
لاريق العمل يف الروضة.
أقدم خربات تربوية حديثه
لاريق العمل يف الروضة.
أشجع أولياء األموة عىل العمل
التطوعي لخدمة الروضة
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8
9
10
11

12

13
14
15

أوفر مناخً تربوياً للعمل يف
الروضة .
استثمر جهواد أولياء األموة
لتوضيح أهداف العملية
الرتبوية.
أستطيع إاداة التغيري بشكل
مستمر يف تاعيل برنامج
مشاةكة أولياء األموة.
أمتلك القدة عىل بث الحامس
لتاعيل برنامج مشاةكة أولياء
األموة يف من اجل تحسني
العملية الرتبوية وتطويرها.
أتطلع إىل التعرف عىل الرؤى
املستقبلية الجديد لرياض
األفطاال ومشاةكة أولياء األموة.
املجال الثاين :تعاون الروضة واألهل
أمتلك املقدة عىل املواجهة
والنظر املستقبلية يف التعامل
مع تحديات العرص .
أشجع التعاون البناء بني فريق
العمل بالروضة وأولياء األموة.
أسهم بالتعاون مع فريق العمل
بالروضة بصياغة األهداف
الرتبوية.

100

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

أرشك فريق العمل بالروضة يف
مواجهة التحديات التي تواجه
عمله.
أرشك فريق العمل بالروضة
بوضع األهداف الرتبوية
للروضة.
أوظف معايري واضحة لتحديد
مهام فريق العمل يف الروضة.
أرشك فريق العمل بالروضة
عىل وضع خطط تعكس
حاجات الروضة.
أادةس باستمراة البيئة الداخلية
والخاةجية للروضة.
أحلل العوامل املؤثر يف برنامج
مشاةكة أولياء األموة.
أضع أولويات محداد لتاعيل
برنامج مشاةكة أولياء األموة.
أساعد أولياء األموة عىل إادةاك
الدوة الحيوي املنتظر منهم.
أحث أولياء األموة عىل تكريس
الجهواد لخدمة ةياض األفطاال.
املجال الثالث :مجال التخطيط
أستخدم وسائل تربوية حديثة
يف تحقيق األهداف الرتبوية.
أشاةك يف األنشطة التي يقيمها
املجتمع املحيل.
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27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

37
38

أهتم مبالحظات أولياء األموة.
أعد جدوالً زمنياً ادوةياً
الجتامعات أولياء األموة.
أزواد أولياء األموة مبعلومات
ادوةية حول تطوة أبنائهم يف
مجاالت مختلاة.
أوثق بشكل مستمر اجتامعات
أولياء األموة.
أوضح مهام أولياء األموة يف
تحسني العملية الرتبوية.
أضع آلية واضحة ملراجعة أولياء
األموة مبا يتعلق بأبنائهم
وبناتهم
أحرص عىل تنايذ القراةات التي
يصدةها مجلس أولياء األموة.
أناذ برامج تدةيبية ألولياء
األموة ملتابعة تقدم أبنائهم
وبناتهم.
أبذل جهدا يف تطوير مناذج
إاداةية حديثة يف الروضة
تناسب متغريات العرص.
أعمل عىل تنمية شعوة الثقة
واالعتزاز لدى فريق العمل
بالروضة.
املجال الرابع :مجال التطوير الرتبوي
أادعو القااد الرتبويني لحضوة
اجتامعات مجلس أولياء األموة.
استايد من خربات أولياء األموة
يف تنايذ برامج تربوية.
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39
40
41
42
43
44
45
46

47
48

أحرص عىل االلتحاق بربامج
النمو املهني.
أرشك أولياء األموة يف األنشطة
املصاحبة للمنهاج.
أوظف مقرتحات أولياء األموة
ومالحظاتهم اليجابية يف
تحسني العملية الرتبوية.
أنوع يف استخدام أساليب
االتصال مع أولياء األموة.
أوفر بيئة تربوية آمنة لرياض
األفطاال.
أعد نرشات تربوية حول فاعلية
مشاةكة أولياء األموة بالعملية
الرتبوية.
أتعاون مع أولياء األموة
لتحقيق األهداف الرتبوية
املنشواد
أوضح ألولياء األموة أهمية
استخدام تكنولوجيا املعلومات
واالتصال يف تحسني العملية
الرتبوية.
لدي املقدة عىل االتصال
والتواصل اداخل ةياض األفطاال
وخاةجها.
أمتلك املقدة عىل الحواة
املنظم حول القضايا الرتبوية
وادوةها يف تاعيل برنامج
مشاةكة أولياء األموة.
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 49أعمل عىل تنمية شعوة الثقة
واالعتزاز بالروضة.
 50أشاةك أولياء األموة يف اتخاذ
القراةات .
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ملحق ةقم ()4
كتاب تسهيل املهمة من جامعة آل البيت
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ملحق ةقم ()5
كتاب تسهيل املهمة من مديرية الرتبية والتعليم ملنطقة الباادية الشاملية الغربية

106

ملحق ةقم ()6
كتاب تسهيل املهمة من مديرية الرتبية والتعليم ملنطقة الباادية الشاملية الرشقية
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ملحق ةقم ()7
كتاب تسهيل املهمة من مديرية الرتبية والتعليم لقصبة املارق
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