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 امللخص
اعيل املارق يف تحافظة مب فطاالادوة مديرات ةياض األ إىل  ةاسة التعرفِّدفت الده

، مي)املؤهل العل توأثر متغريا، يف العملية الرتبوية األموةبرنامج مشاةكة أولياء 

 )130)منطقة الروضة( يف ذلك. تكونت عينة الدةاسة من، نوع الروضة، سنوات الخرب 

تكونت و ، مدير . ولتحقيق أهداف الدةاسة تم بناء استبانة لقياس متغريات الدةاسة

مجال ، مجال التخطيط، اداة فقر  موزعة عىل أةبعة مجاالت وهي)مجال ال  (50)من 

مجال التطوير الرتبوي(. وأظهرت نتائج الدةاسة إن ادوة ، ألهلتعاون الروضة وا

، عةجاء بدةجة مرتا األموةباملارق يف تاعيل برنامج أولياء  فطاالمديرات ةياض األ 

الروضة  تعاون، التطوير الرتبوي، اداة ال )وجاءت املجاالت مرتبة تنازلياً عىل التوايل

ل التطوير الرتبوي بدةجة تقدير ومجا اداة حيث جاء مجال ال ( التخطيط، واألهل

واد أظهرت الدةاسة وج، باقي املجاالت جميعها بدةجة تقدير متوسطة وجاءت، مرتاعة

تعزى ملتغري املؤهل العلمي ( ≤0.05) ئية عند مستوى الداللةإحصافروق ذات اداللة 

د ئية عنإحصاووجواد فروق ذات اداللة ، لصالح حملة الدكتوةاه، يف جميع املجاالت

تعزى ملتغري سنوات الخرب  يف جميع املجاالت لصالح من  (≤0.05) وى الداللةمست

 ئية عند مستوى إحصاوعدم وجواد فروق ذات اداللة ، سنوات (10)خربتهم أكرث من 

  



 ل
 

 ،تعزى ملتغري نوع الروضة ومنطقة الروضة يف جميع املجاالت( ≤0.05) الداللة

 ملديرات ةالتدةيبي الدوةات عقد عىل عملويف ضوء النتائج تويص الباحثة مبا ييل: ال

 .وةاألم أولياء مشاةكة برنامج تاعيل كياية يفن تأهيله أجل من فطاالاأل  ةياض

 فطاال., ةياض األ تاعيل، األموةالكلامت املاتاحية: برنامج مشاةكة أولياء 
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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  

  



 ن
 

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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 األولالاصل 
ةاسة وأهميتها خلاية  الدِّ

 ُمقدمة

تقدم  ا أحد أهم أشكالألنه، من أهم مظاهر الحضاة  النسانيةلرتبية تعّد ا      

لتي ا ا يكتسب أفرااد املجتمع املعرفة واملهاةات والقيماملجتمعات البرشية ومن خالله

من خالل مؤسسات تربوية أنشأت لهذا ، تتالءم مع الوسط الذي ينتمي إليه الاراد

أحد أهم املؤسسات الرتبوية التي تسهم مع غريها  فطاالن ةياض األ أ وال شك ، غرضال

من املؤسسات الرتبوية يف تربية النشء تربية كاملة ومتوازنة يف جميع جوانب 

أهمية  ية بإعطاء العملية الرتبويةةادنلقد اهتمت وزاة  الرتبية والتعليم األ الشخصية.

لمجتمع لوإعطاء أهمية كبري  ، الطاولة املبكر  لة  والرتكيز عىل العناية مبرحكبري 

حيث كان من أبرز واجبات مديري املداةس االهتامم باملجتمع املحيل للمدةسة ، املحيل

حيل والعمل عىل توثيق صلة املجتمع امل، من خالل التعرف عىل إمكانات البيئة املحلية

حرتام الجيد واال ، دةسة املختلاةبأنشطة امل األموةواملشاةكة الااعلة ألولياء ، باملدةسة

 لهم.

تعد العملية الرتبوية بكل أبعاادها معاادلة متااعلة العنارص تتباادل أادواةها 

 حيث، ومن أهم عنارصها األرس  واملدةسة، لتحقيق ةسالة سامية، بشكل تكاميل

ق وال يتحق ،النتائج املرجو إىل  تتعاونان يف تأادية هذه الرسالة عىل خري وجه للوصول

ل هذا مثومن األسباب التي تستدعي ، ذلك إال من خالل توثيق الصلة فيام بينهام

 لحةفهم ميثلون أكرب مص، الذين أسست املدةسة من أجلهم التعاون الوثيق هم الطلبة

 (.2007، يةةادنوزاة  الرتبية والتعليم األ)أيضاً  األموةمسؤولية يعنى بها أولياء أو 
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ل املدةسة تعد مرحلة مهمة جدا يف تطوة الطال إن مرحلة ما قب لقد ثبت

مرحلة مهمة وحساسة يف حيا  الطال تتشكل فيها مالمح شخصيته  إذ إنها، ومنوه

ه توفري كل ما تتطلبللذا كان ال بد من االهتامم بهذه املرحلة ، ومستقبل حياته

  الرتبية اة ية)وز الخصائص النامئية لديهم ومبا تتضمنه من أبعااد ذهنية وناسية وجسم

 .(2006، والتعليم

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

، وتحقق ةياض األفطاال أهداف املجتمع فيام يتعلق 1994لسنة  3ةقم الرتبية والتعليم

برعاية األفطاال واالستمتاع بطاولتهم يف بيئة آمنة وتحقيق النمو املتكامل واملتوازن 

ت السلوكية اليجابية والقيم األخالقية واملهاةات الرضوةية بالتوجيه السليم للعاادا

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 

 (.2009هذه املرحلة)نبهان، 

من أهم أهداف ةياض  فطاالمية القدةات الذهنية والناسية والجسمية لل إن تن        

كام أن الغاية  ،التاكري والسلوك الحسن عىل فطاالتنمية قدةات األ إىل  بالضافة فطاالاأل 

ية وتطوير قدةاتهم العقل، مساعدتهم عىل التعبري عن أناسهم هي فطاالمن ةياض األ 

  الفطاذلك تعليم األ إىل  الجامعي. أضف والذهنية وتدةيبهم عىل التعاون والعمل
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ة وتنمية املهاةات اللغوي، مهاة  القراء  والكتابة وتزويدهم باملصطلحات الرضوةية

وتعزيزه ومعالجة السلوك ، ومهاةات الحساب وتقوية السلوك الصحيح، واالجتامعية

ها ستطيع الطال أن يطبقالخافطئ وتعديله من خالل إتباع اسرتاتيجيات حديثة ي

 (.2010، شيخةويستوعبها)

يف هذا املجال املركز األهم ألهميتها يف إعدااد األجيال  فطاالةياض األ  إاداة وتأخذ      

ال يشعر  وذلك حتى، القاادمة وتأهيل الطال تأهيال سليام لاللتحاق باملرحلة األساسية

ات رب وإكساب الطال مهاةات وخ، املدةسةإىل  الطال باالنتقال املااجئ من البيت

مرحلة من مراحل بناء وتكوين شخصية الطال  ألن هذه املرحلة تحتضن أهم، جديد 

 (.2014، شعبان ؛2013، وياسني )الحراحشة بناء تكامليا وشامالً 

واعية يف ظل ةؤية هذه املرحلة العمرية  إىل إاداة  فطاالةياض األ  إاداة وتتطلب       

 أن يكونوا عىل فطاالةياض األ  إاداة ب وما لها من احتياجات مام يارض عىل القامئني

وأهدافها واألسانيد القانونية والترشيعية التي  فطاالادةاية كاملة بالساة ةياض األ 

ئول بناء عليه تعد مدير  الروضة املس، تستند إليها ومواكبة التطوة املعريف الرتبوي

علومات بامل موةاأل عن العملية الرتبوية يف الروضة ألنها متد املعلامت وأولياء  األول

 (2014، رشيف ؛2009، نبهان )فطاالالرضوةية لرتبية األ 

إن توثيق الصلة بني البيت واملدةسة عىل أنهام أهم مؤسستني تربويتني رشط      

 كام إن الرسعة يف التغري والتطوة يارض عىل، أسايس لرفع مستوى العملية الرتبوية

 يضاً أ كذلك يجب عىل األرس  ، ع البيتاملدةسة الخروج من حيزها وتنشيط االتصال م
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 لتساعد أبنائها عىل الخروج مبا هو، أن تعي مدى أهمية االتصال الدائم مع املدةسة

 (.2004، العسايلأفضل لهم وملستقبلهم وملجتمعهم)

بعه الذي تت اداةيالروضة بنمط السلوك ال  إاداة عن ذلك يرتبط نجاح  وفضالً

ويف ، لرتبويا ايف أادائه ياً إيجاب يؤثر تأثرياً  ادميقرافطياً  جاً مدير  الروضة التي تنتهج نه

 ويف شخصية الطال من الجوانب، فعالية العملية الرتبوية والتعليمية وتطويرها

وهذا النهج  ،باعتباةه محوة العملية الرتبوية، واالناعالية واالجتامعية جميعها، العقلية

 ،ملني واملعلامت يف عملية اتخاذ القراةاتيف إرشاك العا، يتجه نحو القيااد  الجامعية

 لتشاوةاإىل  والظروف التي متيل، الذي يتناسب مع املواقف اداةيومامةسة األسلوب ال 

 (.2000، األغربي)

، اداةيفالعمل املناط مبدير  الروضة يتضمن جانبني هام: الجانب التنظيمي ال        

 ، ر الانيوالجانب اآلخ، ألنظمة والقواننية ضمن ااداةيويتمثل يف األعامل التنظيمية وال 

 مدير  متخصصة يف الطاولة تستطيع استيعابإىل  وهو جانب تربوي تعليمي يحتاج

وخصائص الطال وحاجاته وتعمل عىل تطوير األنشطة والربامج ، أهداف الروضة

ذا يف خدمة الرتبية لن يتحقق إال إ  اداة فمبدأ ال ، وتتابع املعلامت وتطوة من أادائهن

إال إذا  هولن تحقق البعد الاني باستحقاقات، والاني اداةيوازنت املدير  بني العمل ال 

 .(2005، محامدهكانت متخصصة بالطاولة)

أن يكون القامئون عليها من مديرات ومعلامت  فطااليتطلب العمل يف ةياض األ          

ي التعليم الت يبوالتدةيب عىل أسال، ولديهن االستعدااد النايس، مؤهالت علميا

 الخربات واملهاةات واالتجاهات وامليول والقيم من خالل األنشطة  تتمكن من إكسابهن
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املرتكز  عىل مااهيم محداد  يف سبيل النمو املتكامل للطال. تأيت أهمية مدير  

، ياتوتوزيع املستو، الروضة من كونها تقوم بدوة التوجيه والةشااد وتنظيم األعامل

بهذا الجهة و ، وة التنظيمي والرشاف عىل املؤسسة التعليمية والرتبويةوالقيام بالد

ملية عوتهيئة الجو املناسب للعمل حتى تتمكن ال، املسؤولة عن تنايذ الخطط الربامج

 الرتبوية من تحقيق أهدافها.

 :يتباآل  (2009) حسب ةأي حطيبة املدير  يف الروضةوتتلخص مهام  

ل أفضل النتائج يف ظإىل  واملتعداد  للوصول، تكاملةقيااد  الروضة بأجهزتها امل-1

 املعطيات املتوفر  واملوجواد  فيها.

ويساعد عىل بلوغ األهداف ، يسهم يف تاعيل العمل يف الروضة إاداةيوجواد نظام  -2

عن  األوىلوتكون املدير  هي املسؤولة ، املرسومة التي وجدت الروضة من أجلها

للتأكد من أنه يسري بالطرق املرسوم نحو غاية واحد  ومتابعته ، ةعاية هذا النظام

م ال لاللتحاق بالروضة ليتوالتي هي إعدااد الط، تلتقي فيها العامالت جميعهن

 ا.واجتامعيً  اً وعافطاي   وجسمياً  ناسياً  إعدااده

الرشاف عىل سري العملية الرتبوية يف الروضة والتعرف عىل مشاكلها ومن ثم تقديم -3

 .األموةبالتعاون مع العامالت يف الروضة وأولياء ، ة لهاالحلول املناسب

 ام.قامئة عىل املحبة والتواصل واالحرت  فطاالإنشاء عالقة متينة بني الروضة وأرس األ -4

 ته. االتصال ورسعإنشاء قنوات ونظم مجدية لالتصال  تكال مرونة العمل وسهولة -5
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الوالدين ألهمية املشاةكة عن مدى إادةاك  (2000) لقد كشات ادةاسة املعضاادي

يف  اماً ا عن هناك اةتااعً أ و ، يف العملية الرتبوية لطال ما قبل املدةسة بدولة قطر

تاعيل  الروضة تقع مسئولية إاداة وعىل ، استجابات الوالدين لتحقيق التعاون املنشواد

 اهتاممات الوالدين. عن فطريق إيجااد آليات فّعالة تسرتعياملشاةكة الوالدية 

مجاالت الرشاكة يف التعليم لها أوجه متعداد  من  ( إن 2002) صلحويؤكد امل       

 املداةس أنإىل  كام أوضح إن بعض الدةاسات تشري، األموةأهمها الرشاكة مع أولياء 

لياء وميكن ألو ، األموةنحو إقامة رشاكة حقيقة مع أولياء  كبري  الة تبذل جهواداً الاعّ 

 من ية يف أكرثإيجاب وأن يلعبوا أادواةاً ، مع املدةسة قيونحقي إن يكونوا رشكاء األموة

مجال. وذكر منها املساعد  يف الصاوف الدةاسية كمدةسني مساعدين وذلك بعد 

ل ألبنائهم يف املنز  وكذلك كمدةسني، ق التدةيستدةيب مناسب عىل أساليب وفطر 

تعلق فيام يية إيجابوقد حققت هذه الرشاكة نتائج ، تحت إرشاف ومتابعة املدةسة

 بتحسن املستوى األكاادميي للتالميذ يف البلدان التي أخذت بهذا النظام. 

 التي وهي، الرتبوية العملية عنارص من هام عنرص فطاالاأل ةوضة  مدير  إن

، فطاالاأل  اضةي اداخل التعليمية العملية تسيري يف الضخمة املسؤولية عاتقها عىل يقع

 ىلع فقط يتوقف مل ادوةها إن حيث، الروضة أفطاالو  مربيات عىل تؤثر التي وهي

 عن بكت ما بجميع وإملام وعي عىل تكون التي هي الجيد  فاملدير ، املعلومات نقل

 هدافاأل  تحقيق يف املدير  نجاح نفإ ذلكك، املبكر  والطاولة الطال ناس علم

، اداة ال  هابإتباع تقوم التي الطريقة وسالمة صحة عىل يدل املرحلة هذه يف الرتبوية

 الطرق اختياة وادقة حسن عن األول املسؤول الشخص هي املدير  إن اعتباة عىل

 والعمل كبري حدإىل  بها وتتأثر، عام بشكل النمو مجاالت وتحقيق املالمئة

  .(2003، عزوقة)الرتبوي
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 فطاالاأل  ةياض يف األموة أولياء مشاةكة مناذج

، متخذو القراة، (Epstein, Goose and Halgunseth) ال يختلف الباحثون

وأولياء  لفطااواملتعلمون عىل أن العالقات القوية بني ةياض األ  األموةأولياء ، املعلمون

واجب تاعيل مشاةكة األهل  فطااللذا تولت مديرات ةياض األ ، هي أمر جيد األموة

 .األموةوفيام ييل مناذج متعداد  ملشاةكة أولياء ، والروضة

 :Epstein(2001) ابستني منوذج

 لستة نيااً تص والروضة البيت بني ما العالقة مجال يف املعروفة  أبتسني قدمت

 ييل: كام وهي الروضة يف األموة أولياء مشاةكة أنشطة من أنواع

 :األبوية الرعاية

 ملنزليةا البيئة ألبنائهم الوالدين توفري بها ( ويقصدParentingاألبوية ) الرعاية

 التغذية، صحيةال الرعاية، النايس األمن توفري تتضمن لتيوا، التعلم تدعم التي الجيد 

 النصح، خالقواأل  والقيم السلوك تنمية، يةيجابال والتنشئة، الرتبية أساليب، املالمئة

 شخصيته وتؤسس املدةسية للحيا  الطال تهيئ والتي، وغريها التعليم بأهمية والوعي

 التعلم. نحو وادافعيته وسلوكه

 :التواصل

 ةاألمو  أولياء بني ما التواصل عملية بها ( ويقصدCommunication) التواصل

، لوكهس، الطال بتحصيل تتعلق معلومات عىل للحصول ومدير  الروضة واملعلامت

، ةسيةاملد الزياةات خالل من التواصل عملية تتم أن وغريها. وميكن واهتامماته ميوله

  عملية تكون أن وينبغي ملالحظات.وا الرسائل، الهاتاية االتصاالت، املاتوح اليوم
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 قدمت ةاملعلم أنأي  (Two-way communication)اتجاهني ذات التواصل

 األمر يلو، وكذلك الصف اداخل سلوكياتهأو  الطال تحصيل بشأن األمر لويل معلومات

 للعامل وأاداءه واهتامماته وميوله الطال شخصية بشأن معلومات للمعلم يقدم

 .املنزل يف املدةسية

 :التطوع

 امهظتن التي األنشطة يف األموة أولياء تطوع ( وتتضمنVolunteeringالتطوع )

أو  خرباتال توفري، الرحالت، الرياضية املسابقات، االحتااالت يف كاملساهمة الروضة

 .املاادي الدعم

 :البيت يف التعلم

 يف ألبنائهم األموة أولياء مساعد  به ( ويقصدLearning at homeاملنزل ) يف التعلم

 ملشاةيعا عمل، البحث، القراء ، املذاكر ، املدةسية كالواجبات التعليمية األنشطة أاداء

 لكايفا التعليمي الدعم لتقديم األموة ألولياء الروضة مساعد  يتضمن والتجاةب. كام

 ميكنهم تيال واالسرتاتيجيات، الطرق ألفضل األموة أولياء إةشااد ميكن ألبنائهم. فمثال

أو  لسلوكيةا املشكالت عىل التغلب كياية، املنزل يف أبناءهم تعليم أثناء خدامهااست

 بويةالرت  املشاةيعأو  املناهج عىل التعرفأو ، املتعلمون يواجهها التي التعليمية

 .الجديد 

 :القراة اتخاذ

 يف القراة اتخاذ عملية يف األموة أولياء مشاةكةأي  (Decision makingالقراة ) اتخاذ

 جتمعم ومتثيل قيااد أو ، املدةسة إاداة  مجلسأو  اآلباء مجلسإىل  كاالنضامم الروضة

 .األموة أولياء
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 :التعاون

 ( وهيCollaborating with the communityاملجتمع ) مؤسسات من التعاون

 خدماتها وفرت التي املختلاة املجتمع ومؤسسات، والروضة األرس  بني التعاونية العالقة

 حديدت فيها وغريها. ويتم العلمي، االجتامعي، الريايض، الديني، الصحي جالامل يف

 لخدماتا لتطوير وتوظياها، املدةسة محيط يف املوجواد  والخدمات املواةاد واستغالل

 .فطاالاأل  لدى والقيم هاةاتامل وتنمية، املدةسية

 :Goos),2004) جوس منوذج

 إىل الوصول بهدف السابقة ادبياتواأل  الدةاسات من كبري عداد مبراجعة وسج قام

 عىل كربأ بدةجة يركز والذي –سابقا  إليه املشاة أبستني تصنيف يوازي جديد منوذج

-School املدةسية التعليمية املهام يف همأفطاال تعليم يف األموة أولياء مساهمة

centred parental (involvement) .ةناحي عىل يركزجوس  قبل من املقرتح النموذج 

 ال تعلمية مهامت يف املنزل اداخل أبناءهم تعليم يف األموة أولياء ادوة وهي رىأخ

 Family-centred parental)(الرسمي املدةيس بالتعلم مبارش بشكل ترتبط

involvementيكون ال فطاالاأل  تعلم أن مااادها فكر  عىل النموذج هذا . ويعتمد 

 ياقاتس يف يتعلمون لكنهمو ، املدةسة يف يقضونه الذي الوقت يف فقط محصوةاً 

 واألصدقاء األرس  أفرااد مع تااعلهم خالل من وذلك (Different contexts) مختلاة

 ذاوالثقافية. وبه االجتامعية واألنشطة والهوايات اللعب مامةسة خالل من وتعلمهم

، فحسب يةالرسم بصوةته املدةيس التعلم تعزيز عىل مقترصاً  ليس األمر ويل ادوة يكون

 :  اآلتيةباملهام  القيام كذلك اوإمن
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 وادعمهم الفطااأل  تعلم عىل بالرشاف الوالدان فيها يقوم للتعلم اداعمة بيئة توفري-1

 الجوانب واملذاكر ( ويف الواجبات حل يف األكاادميية )كاملساعد  الجوانب يف

 أنبش يةيجابال وتوقعاتهم، فطموحاتهم عن األموة أولياء الشخصية )كتعبري

 بعضهم مع نقاشهم خالل من ألبنائهم القدو  ادوة الوالدان مياةس (. كمأبناءهم

 تعزز يوالت والعملية العلمية خرباتهم عن والتحدث واملدةسة التعليم أهمية حول

 .فطاالاأل  ناوس يف التعليم قيمة

 تابةوالك القراء  مهاةات تعلم تدعم والتي، املنزلية األعامل يف فطاالاأل  مشاةكة-2

املثال:  يلسب بالحيا . عىل املتعلقة اليومية املواقف يف املشكالت وحل، والحساب

 ،املزةوعاتأو  بالحيوانات االهتامم، التسوق، األلعاب، واملجالت القصص قراء 

 تعلم طةأنش األموة أولياء يعتربها ال قد التي األنشطة من وغريها الدينية األنشطة

 لتقليدي.ا املدةيس التعلم عن تختلف ألنها حقيقية

 يف موهتعل ما تعزز همفطاالأل  تعليمية وأنشطة، فرص بتوفري األموة أولياء قيام-3

 يةتعليم برامج يف االشرتاك، الخاصة الضافية الدةوس خالل من وذلك املدةسة

 اتاملكتب وزياة ، شابه وما الحاسوب استخدام تعلمأو  أخرى لغة لتعلم مسائية

 واملتاحف.  

 تعلقي فيام السيام آةاءهم عن والتعبري والتحدث، املناقشة ىلع فطاالاأل  تشجيع-4

 .وأفكاةهم واهتامماتهم، املدةسة خاةج التعليمية األنشطة، املدةيس بالتعلم
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 :(Halgunseth,2009) منوذج هالغنسث

 كةمشاة  أنب يرى لنموذج وتوصل السابقة األادبيات مبراجعة هالغنسث قام

 ويروتط فطاالاأل  تعلم لتحسني أساسياً  أمراً  تعد مأبناءه تعليم يف األموة أولياء

 القةع تتكون عندما فعالية ذات املشاةكة هذه األرس . وتكون أفرااد بني العالقات

 ,Epstein) نالباحثو  هؤالء قدم وقدوالروضة.  البيت بني يةإيجاب، تباادلية، مستمر 

Goose and Halgunseth،) نهأل  شموالً أكرث يعترب والذي التايل النموذج السابقون 

 العنارص اآلتية:  يف نلخصها السابقة ساتالدةا يف ذكرت تعرياات ةثالث ادمج

 اذاتخ عملية يف مشاةكتهم وتثمن األموة أولياء فطاالاأل  ةياض مديرات تشجع-1

 الحمص عن بالدفاع األموة أولياء هم. ويقومأفطاال بتعليم املتعلقة القراةات

 القراة. اتخاذ عملية يف الةالاعّ  املشاةكة خالل من همأفطاال

 اتصال لوسائ توفري خالل من وذلك األموة أولياء مع املتباادل التواصل الروضة تعزز-2

 مراةيةباالست ميتاز التواصل املختلاة. هذا وظروفها األرس مع تتناسب متنوعة

 :(Two-way communication) التجاه ثنائيا خالل )التواصل من ويتم والعمق

 عىل املعلمني والعكس( تعرف األموة ألولياء املدةسة من معلومات ديمتقأي 

 ويل تعرفوي، فيها املتوفر  التعلم وفرص وأنشطة ألرس  محيطا ضمن الطال حيا 

 التدةيس فطرق عن املزيد ويتعلم واملدةسية الصاية الطال بيئة عن األمر

 .فطاالاأل  ةياض عنارص من وغريها والتقويم واملحتوى
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 األموة أولياء مع (knowledge exchange)املعلومات تباادل عملية املدةسة تشجع-3

 علمت لتعزيز استغاللها ميكن معينة ومعاةف واهتاممات مهاةات ميتلكون الذين

 لاألعام يف مشاةكتهم خالل من املثال سبيل عىل وذلك املدةسة يف فطاالاأل 

 ذهه عىل التعرف نم املعلمون يستايد املدةسية. كام واألنشطة التطوعية

( (Funds of Knowledge) املعريف )املخزون األموة بأولياء الخاصة املعاةف

 ياهاوتوظ ادمجها خالل من االجتامعية الطال وحيا  ثقافة خصائص تعكس والتي

 الصاّية. التدةيس وعملية املنهج يف

 مياةسونه اوم املدةسة يف فطاالاأل  يتعلمه ما بني االةتباط لتعزيز املعلمون يسعى-4

 عىل ؤكدت تعليمية وواجبات أنشطة توفري خالل من اليومية حياتهم يف أنشطة من

اليومية.  حياته يف وتطبيقها الطال حيا  عىل املدةيس التعلم أثر انتقال فكر 

 هي اوإمن نظرية معلومات مجراد ليس الروضة يف يدةسه إمنا الطال يدةك بحيث

 ياتهح يف يواجهها التي املشكالت حل من نهمتك قيمة ذات وقيم ومهاةات معاةف

 واقعية. مواقف من يعايشه ما فهم عليه وتسهل اليومية

 املدةيس لتعلما تدعم والتي بالتعلم املهتمة املنزلية البيئة توفري عىل األرس  تعمل-5

 فرص هل وتوفر فطموحاته وتعزز كذلك الطال وتدعم أهدافه تحقيق يف وتساهم

 املتنوعة. التعلم

 األموة ياءوأول ملدةسةا  بني ما العالقة تعزيز بعملية مقصواد بشكل املدةسة تهتم-6

 اداة ال  تشعر اوأهدافه املدةسة خطط يف أولوية  اعتباةاهل خال من وذلك

للقيام املناسب  الدعم و التدةيب وينالون بأهميتها  واملعلمون املدةسية

 .األموةكة أولياء تاعيل برنامج مشاة  هذا يف فاعل بشكل بأادواةهم
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ةاسةمشكلة  الدِّ

د  لع يف محافظة املارق فطااليف ةياض األ ن خالل عمل الباحثة كمعلمة م

 االفطالعالقة بني ةياض األ  الدةاسات التي تبحثالعديد من  عىل هاافطالعو ، سنوات

ومشاةكتها يف عد  ادوةات تدةيبية متعلقة بربنامج تاعيل مشاةكة األهل ، واألهل

يف  ألموةاتاعيل مشاةكة أولياء  وللهمية التي يحظى بها برنامج، لرتبويةبالعملية ا

لة يف الدولية العام ظامتنمن امل وكذلك حظي باألهمية لدى العديد، العملية الرتبوية

 Saveمؤسسة إنقاذ الطال  (Mercy Corp) بمجال الرتبية والتعليم مثل مرييس كوة 

Children ،واليونيسف(UNICEF)  عى هذا لذا اسرت  مع أزمة اللجوء السوةيوخاصًة

وأةاادت القيام بهذه الدةاسة حتى تقف عىل ادوة املديرات ، املوضوع اهتامم الباحثة

 يف تاعيل هذا الربنامج.

ةاسة أهداف  الدِّ

اعيل املارق يف تحافظة مب فطاالادوة مديرات ةياض األ إىل  الدةاسة  التعرفهدفت      

اعيل وتقييم الواقع الحايل لدةجة ت، يف العملية الرتبوية  وةاألمبرنامج مشاةكة أولياء 

 .باملارق يف العملية الرتبوية فطاالبرنامج مشاةكة األهل يف ةياض األ 
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 أسئلة الدةاسة

 : اآلتية األسئلة عن الجابة حاولت الدةاسة     

 وةألمااملارق يف  تاعيل مشاةكة أولياء حافظة مب األفطاال ما ادوة مديرات ةياض -1

 يف العملية الرتبوية؟

 تقدير يف( ≤0.05) الداللة مستوى عند ئيةإحصا اداللة ذات فروق هناك هل -2

 ألموةااملارق يف تاعيل برنامج مشاةكة أولياء حافظة مب فطاالادوة مديرات ةياض األ 

نوع ، الخرب  سنوات، املتغريات التالية)املؤهل العلميإىل  عزىيف العملية الرتبوية ي  

، ة)الباادية الشاملية الغربي املديرية التابعة لها الروضة ،حكومي(أو  اصالروضة)خ

 قصبة املارق(.، الباادية الشاملية الرشقية

ةاسةأهمية  الدِّ

ةاسة أهمية تجىلت  :اآلتية األموة يف الدِّ

  ت  التي تناولاألوىلمن الدةاسات  –يف حدواد علم الباحثة –تعترب هذه الدةاسة

  ألموةاباملارق يف تاعيل برنامج مشاةكة برنامج أولياء  فطاالادوة مديرات ةياض األ 

 .الرتبوية يف العملية

  ألموةاتقييم الوضع الحايل لدوة مديرات املداةس يف تاعيل برنامج مشاةكة أولياء 

 .يف العملية الرتبوية
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  ألموةايف تاعيل برنامج مشاةكة أولياء  فطاالتوضيح أهمية ادوة مديرات ةياض األ 

 .لية الرتبويةيف العم

  األادب عىل فطالعال  خالال من وذلك، املجال هذا يف جديد  بحوث يف الباحثني إفااد 

ةاسةلل النظري  ادةاسات تطبيق وإمكانية وتوصيات نتائج من إليه ستتوصل وما دِّ

 .يف منافطق أخرى أفطاال  وةياض أخرى عينات عىل مشابهة

 ةاسة نتائج تُسهِّم أن يُؤمل  يف ةالرتبوي القراةات صانعي ساعد م يف الحالية الدِّ

 لتحقيق أسمى غاية من التعليم يف األموةتوظيف وتاعيل برنامج مشاةكة أولياء 

 .فطاالةياض األ 

 التعرياات االصطالحية والجرائية

 ستخدمت الباحثة عد  مصطلحات ترى من الرضوةي تعرياها:ا

بحيث تقوم باملشاةكة ، ةاداةيمدير  الروضة: هي املسؤولة من الناحية الانية وال 

مام كام أنها مسؤولة أ ، فطاالومتابعة تنايذ التوجيهات الخاصة برياض األ 

الرتبية والتعليم عن حسن سري العملية التعليمية الرتبوية برياض 

وإتباع الخطط واملناهج التعليمية واللوائح والقوانني التي ، فطاالاأل 

 .(2005، )البدةي تنرشها الوزاة 

ة اداةيتقوم بأاداء الوظائف ال والتي ، الروضة إاداة لة عن هي املسؤو 

 الخاصة بتسيري أعامل الروضة يف محافظة املارق لتحقيق األهداف 
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وقد تم  2017/2018والتي هي عىل ةأس عملها للعام الدةايس، املرسومة

 ية.ةادنلنظام الخدمة املدنية األ تعيينها وفقاً 

ديرات املداةس باملارق يف التي تقوم بها م: املامةسات فطاالادوة مديرات ةياض األ 

 حسب الترشيعات الرتبوية األموةوأولياء  فطاالمع ةياض األ  تعاملهن

 التي تصدةها وزاة  الرتبية والتعليم.

مقام احدهام للطلبة ةياض أو  من يقوم مقامهامأو  الوالد أو  : الوالداألموةأولياء 

 يف محافظة املارق. فطاالاأل 

برنامج انبثق من خالل مرشوع التطوير الرتبوي نحو  : هواألموةأولياء  برنامج مشاةكة

 Educational Reform for) (2006) االقتصااد املعريف الذي أفطلق عام

Knowledge Economy I)  أن ية بةادنمياناً من وزاة  الرتبية والتعليم األإ

جاح لن مهامً  واملجتمع املحيل أمراً  األموةالرشاكة ما بني املدةسة وأولياء 

جرائياً فهو الدةجة الكلية الستجابة أفرااد إ أما  تطوير تربوي.أي  واستدامة

 لفطااعينة الدةاسة غىل األادا  املستخدمة لقياس ادوة مديرات ةياض األ 

ملية يف الع األموةيف محافظة املارق يف تاعيل برنامج مشاةكة أولياء 

 .معينةالرتبوية واملحداد  مبجاالت 
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 ومحداداتها ةاسةالدِّ  حدواد

 تحداد نتائج الدةاسة بالحدواد واملحدادات اآلتية:ت

الدةاسة عىل تقييم الوضع الحايل لدوة مديرات  تقترص ا: املوضوعية الحدواد -

 .ةاألمو املارق يف تاعيل برنامج مشاةكة أولياء حافظة مب فطاالةياض األ 

 .ة املارقفظيف محا فطاالةياض األ  عىل امليداين التطبيق يتم :املكانية الحدواد -

ةاسة هذه تطبيق يتم: الزمانية الحدواد -  لدةايسا العام خالل الاصل الثاين من الدِّ

 .م2017/2018

ةاسة نتائج تعميم إن - ةاسةال أادا  وثبات صدق ضوء يف سيتحداد   الحالية الدِّ ، دِّ

ةاسة عينة فرااداستجابات أ  وموضوعية وادقة ةاسة أادا  فقرات عىل الدِّ  .الدِّ

ية: اقترص تطبيق الدةاسة عىل عينة من مديرات ةياض الحدواد البرش -

 .األفطاال
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 الاصل الثاين
 األادب النظري والدةاسات السابقة

تضمن هذا الاصل ألادب النظري والدةاسات السابقة ذات العالقة بدوة مديرات ي

حيث قامت  ،يف العملية الرتبوية األموةيف تاعيل برنامج مشاةكة أولياء  فطاالةياض األ 

عىل عداد من الدةاسات التي تناولت موضوع ادوة مديرات ةياض  فطالعباال الباحثة 

ت يف العملية الرتبوية. حيث مت األموةوموضوع تاعيل برنامج مشاةكة أولياء  فطاالاأل 

ملا لهذه املرحلة من أهمية بالغة  فطاالمهام وواجبات مديرات ةياض األ إىل  الشاة 

كام  ،يف العملية الرتبوية األموةم إيرااد أهمية مشاةكة أولياء ثم ت، يف حيا  النسان

تضمن هذا الاصل الدةاسات السابقة التي تناولت موضوع ادوة مديرات ةياض 

قته بعداد من وعال ، يف العملية الرتبوية األموةيف تاعيل برنامج مشاةكة أولياء  فطاالاأل 

 املتغريات ذات الصلة بالدةاسة.

 ري: األادب النظأوالً

يف العملية  األموةمشاةكة أولياء و  فطاالوضوع ةياض األ مب ظهر اهتامم واسع      

ادةاسات كثري  لدوة مديرات  وقد قدمت، فطاالوتأهيل مديرات ةياض األ ، الرتبوية

 منها:   فطاالةياض األ 

حيث  ،التي يناادي بها الرتبويني األموةإن تقوية العالقة بني املدةسة واملجتمع من     

 ، عىل املدةسة يف أاداء وظياتهاإيجايبملا له من أثر ، ا كبرياً م يولون ذلك اهتاممً أنه

سواء بشكل  األموةن ادوة أولياء أ  الذي أكد (2000لرأي العجمي ) موافقاً  هذا جاءو 

 ،عن فطريق مجالس اآلباء واملعلمني له أهمية كبري  يف تحقيق أهداف املدةسةأو  فرادي

  ةسة يساهم  يف تداةس حاجات الطلبةواملد األموةاء أولي حيث إن التواصل بني
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الناسية والعقلية والبدنية واالجتامعية والعمل املخلص عىل مقابلتها مبا يحقق الوقاية 

 صل بني املدةسة واملجتمع.عىل زيااد  التواأيضاً والعالج ويهذب سلوكهم ويسهم 

متابعة أبنائهم أيضاً  ألموةا( أنه من الواجب عىل أولياء 2001) وذكر البوسعيدي     

فالروضة هي املؤسسة التي تكمل ادوة البيت الرتبوي ، خالل سنوات تعليمهم األسايس

هذا الدوة الذي يتطلب تعاونا جاادا ومشاةكة فعالة من ، ادوةها التعليميإىل  إضافة

مشاةكة  ن برنامجإ حيث ، يف مختلف الجوانب املتعلقة بتعليم أبنائهم األموةأولياء 

وا الرقي مبستوى الطالب الرتبوي والعلمي ليشباألول إىل يهدف يف املقام  األموةولياء أ 

 موافطنني صالحني. 

الروضة بأجهزتها املتكاملة لتحقيق األهداف  إاداة تعد مدير  الروضة مسؤولة عن       

و الطال وتوفري الظروف املناسبة لنم، الرتبوية للروضة مبا يضمن تنظيم شؤون الروضة

لتي وإيجااد البيئة الالزمة ا، وقدةاته، والعمل عىل تنمية ملكاته، يف مختلف املجاالت

لذلك يشرتط لمتام ذلك يجب أن تكون املدير  مؤهلة ، (2001، تساعد عىل ذلك)عدس

 (. 2007، عيل)الخريبي و  الرتبوية ملرحلة الطاولة املبكر  اداة يف مجال ال  وعلمياً  تربوياً 

نه قد تكون الرؤية يف بدايتها نتاج فكر مدير  أ  ( Payters, 2003) بايرت وأفااد     

تها وقد تشاةك يف بلوة ، عىل ما قامت به من ادةاسة ومتابعة وحدها بناءً  فطاالةياض األ 

توفر ت نه بال شك الأ غري ، الواقع عداد من املعلمني  املبدعني الااعلنيإىل  وإخراجها

مبشاةكة فعالة  من بقية فئات  املجتمع  الجذب لتطبيقها حتى تحظىلدافعية و ا

أن ترشك معلامت ةياض  فطاالوخالصة القول يجب عىل مدير  ةياض األ ، املدةيس

 معها يف تصميم الرؤية السرتاتيجية ملواجهة التحديات املستقبلية املستجد   فطاالاأل 

  



20 
 

 ،تصويرها ملواجهة كل جديدو ؤيتها ويتطلب ذلك منها أن ترشح لهن ة ، للروضة

 مام يكون له اثر كبري يف ناوسهم، يبلغهم  إياها حتى يكونوا عىل علم مسبق بهاو

لجميع ركة إذا اشرتك االحيوية والحن الرؤية تكون لها إ. وبال شك فويدعم  تقبلهم لها

 ومتابعتها.، وتنايذها، وةسمها، يف تصميمها

م عىل والروضة تقو  األموة( إن الرشاكة بني أولياء 2004ويف ادةاسة حسن )

وتعريف اآلباء عىل ما يتعلمه أبناؤهم يف ، داف من أهمها:  املساعد  العلميةأه

اةكة أولياء ومش، املعلامتو  بوية  من قبل اآلباءالرت و  وحل املشكالت السلوكية، الروضة

عد  ومسا، يف نشافطات الروضة وادوةهم يف أحداث تغريات مرغوبة يف املناهج األموة

لتخطيط ا املشاةكة و يفوإتاحة الارص لآلباء ، الة الرتبويةدةسة يف تحقيق الرسامل

عاليات يف الا األموةومشاةكة أولياء  فطاالاأل  ةياضوالتنظيم والتقديم لبعض برامج 

 واألنشطة اداخل الروضة.

وانه ، يف تحقيق أهداف الروضة األرس ادوة إىل  (2004) وأشاة وفطاة والشهاب        

يف مستوى  عالًوفا ضة ال يتوقف تأثري األرس  بل يستمر قوياً الرو إىل  عندما يدخل الطال

ومستوى تحصيله بصوة  عامة. فعوامل الحيا  األرسية متاةس تأثريها ، نجاح الطال

 باعالية كبري  يف السري  املدةسية للطال.

 األموةانه من خالل العالقة بني الروضة وأولياء إىل  (2004وأشاة البنعيل ) 

 :      اآلتية تتحقق األهداف
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 ف اآلباء ما يتعلمه أبناءهم يف الروضة ومشاةكتهم يف تقديم ما يحتاجه يتعر

 الطالب من ةعاية ومتابعة.

  واملعلامت. األموةحل املشكالت السلوكية والرتبوية من قبل أولياء 

  يف العمل املدةيس وادوةهم يف أحداث تغريات مرغوبة يف  األموةمشاةكة أولياء

 املناهج.

 حقيقها تإىل  عد  الروضة يف تحقيق الرسالة الرتبوية واألهداف التي يسعىمسا

 .املجتمع كامالً

 ني ادوةهم يف تحسإىل  مساعد  املعلامت وتقويم ما يقمن به من أعامل بالضافة

 .فطاالالخدمات املقدمة لرياض األ 

  ضيف املشاةكة والتخطيط والتنظيم والتقديم لبع األموةإتاحة الارصة ألولياء 

 .فطاالبرامج ةياض األ 

  يف الاعاليات واألنشطة اداخل الروضة وتقديم بعض  األموةمشاةكة بعض أولياء

 املعلومات املايد  يف هذا املجال.

  فطاالمن فهم النظام ةياض األ  األموةمتكني أولياء. 

 إىل  ؤيداألمر الذي ي، ادعم وتأييد القامئني بالعمل الرتبوي بأشكال وصوة مختلاة

وة العاملني يف النظام التعليمي بأهمية أادواةهم ومكانتهم املرتاعة يف زيااد  شع

 املجتمع.
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  التااعل وسيلة جيد  للتواصل البناء وتباادل اآلةاء واألفكاة والخربات واالستمراة

 الجيد للجهواد واألنشطة وتوجيه الطاقات لحسن تحقيق األهداف.

 فطنه يحافظ عىل و ، والعربية إعدااد جيل واع متمسك مبباادئه وتقاليده السالمية

 ويساهم يف بناءه.

 .غرس حب العمل الجامعي والتعاون من أجل تحقيق الناع العام 

  ومواهبهم وميولهم واملساعد  عىل تنميتها  فطاالالكشف عن استعداادات األ

 وتوجيهها فيام يناعهم ويناع املجتمع.

  بائهم واملعلامت.عىل بناء عالقة عالقات اجتامعية وادية مع آ  فطاالمساعد  األ 

يف املدةسة يسهم يف  األموةإن مشاةكة أولياء إىل  (2005) سنقر تكام أشاة    

 وكااءات ومعاةف ومهاةات وقيم ومعتقدات وخربات مختلاة صالحة جلب مواهب

 :ألموةاالتعليم كام أوةادت أن من أهداف توثيق العالقة املدةسية واملجتمع وأولياء إىل 

، البحثو ، واملشاةكة، والتعاون، املهاةات الحياتية مثل)التواصلالحرص عىل تكوين -1

 وحل املشكالت والتااوض واتخاذ القراة والتقويم والتأثري.، التقيص

، يةواالناعال، واملهاةية، )املعرفية تنمية شخصية املتعلمني بجميع جوانبها-2 

لقدة  عىل تساب اوالقيمية( وتعزيز الثقة يف ناوسهم ومتكينهم من اك، والبداعية

 تطوير أناسهم وتحسني البيئة من حولهم وتعويدهم االلتزام بالعمل الجامعي.

فهي ، نه ما زالت األرس  عامال من أهم عوامل الرتبيةأ ( 2005وأكد ةشوان )      

 يف نشأته  ألن الطال، وهي تعلم الطال لغته، يف عمل التنشئة االجتامعية األولاملحداد 
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وال يكااد ينطق إال بأصوات تشبه صوت الحيوان ، من أمر اللغة شيئاً  ال يعرف األوىل

 والطيوة.

( إن الربط بني املدةسة والبيت أمر رضوةي حيث أنه ميكن 2006ويرى سامل)          

املدةسة من تقويم املستوى التحصييل للهداف التعليمية ويحقق أفضل النتائج 

اليف ت م السلوكيات الطالبية ويعينها عىلعىل تقويأيضاً العلمية ويساعد املدةسة 

إىل  امئاً املجتمع يتطلع اد ية يف سلوكياتهم. كام يرى سامل أنسوال العيوب واألخطاء غري

جني جاادين وخري الكثري والكثري من املؤسسات الرتبوية والرتبويني فهو يريد أفرااداً 

،  بالعلممسلحنيومنضبطني يشعرون باملسؤولية تجاه عقيدتهم ومجتمعهم ووفطنهم و 

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.

 :فطاالمديرات ةياض األ  املهاةات الواجب تنميتها لدى
 : اآليت فطاالمديرات ةياض األ  ملهاةات الواجب تنميتها لدىمن أهم ا

عىل بناء هيكل عملها بعامة واملواقف  فطاالالتخطيط: مهاة  تساعد مدير  ةياض األ  .1

إن مهاة  التخطيط أهم مهاة  ألنه من خالل التخطيط تأيت ، التعليمية بخاصة

يب والوسائل وأسال تحديد األهدافإىل  فالتخطيط الناجح يحتاج، سائر الخطوات

 والمكانات املتاحة. ، والزمن، وجميعها تعتمد عىل عوامل مثل املحتوى، العمل

واتخاذ القراة ، يف تحديد األهداف فطاالالتنظيم: مهاة  تساعد مدير  ةياض األ  .2

 وتنظيم عملية االتصال بينها وبني ، وتنمية نشاط وأاداء املعلامت، وفاعليته
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 إاداة قت الو  إاداة و ، األموةأناسهم وبينها وبني أولياء  فطاالاأل  املعلامت وبينها وبني

 (.2009، مثمر )نبتان

 ،يف تحديد مدى تحقيق األهداف فطاال. التقويم: مهاة  تساعد مدير  ةياض األ 3

ومدى تحقيق  فطاالومدى تقدم منو األ ، األموةومدى تاعيل مشاةكة أولياء 

، ر)جاب فطاالتطبقها املعلمة مع األ ات وأساليب العمل التي تخططها و جراءال 

2002.) 

يتطلب أن يكون   فطاال( أن العمل يف ةياض األ 84-80ص :2009)حطيبة  تأشاة       

القامئون عليها من مديرات ومعلامت مؤهالت علميا ولديهن االستعدااد النايس 

والتدةيب عىل أساليب التعليم التي تتمكن من إكسابهم الخربات واملهاةات 

جاهات وامليول والقيم من خالل األنشطة املرتكز  عىل مااهيم محداد  يف سبيل واالت

 النمو املتكامل للطال. كام تأيت أهمية مدير  الروضة من كونها تقوم بدوة التوجيه

ىل والقيام بالدوة التنظيمي والرشاف ع، وتوزيع املستويات، وتنظيم األعامل، الةشاادو 

و الجهة املسؤولة عن تنايذ الخطط الربامج وتهيئة الج املؤسسة الرتبوية وبهذا تصبح

 املناسب للعمل حتى تتمكن العملية الرتبوية من تحقيق أهدافها. 

ثالث مجموعات هي: إىل  يات لدى مدير  الروضةاوقد قسمت حطيبة الكا

 كاايات شخصية ، ة تقنيةإاداةيوكاايات ، كاايات مهنية

ااد كاايات إعد، تعليميةج واألنشطة الكاايات مهنية: كاايات تطبيق املناه -1

 كاايات تحديد مهام املعلامت يف جميع ، تقويم الوسائل التعليمية واستخدام
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م التعليم كاايات تقوي، كاايات الرشاف  الاني عىل العملية التعليمية، التخصصات

ط الروضة. كاايات تخطي وتقويمتقويم املعلمة و  مبا يتضمنه من تقويم الطال

هنية كاايات التنمية امل–التحسني و  كاايات التطوير، النشاط يف القاعةوتنظيم 

 للمعلامت.

ل كاايات تنظيم العم، ة التقنية: كاايات تخطيط التعليماداةيلكاايات ال ا -2

 الفطااألفرااد وشؤون األ  إاداة كاايات ، التقويمو  كاايات املتابعة، بالروضة

ات القراة كااي، ني الروضة والبيئةكاايات تنمية العالقات ب، وإةشاادهم وتوجيههم

القيااد   ية كااياتاملال اداة كاايات ال ، التعليمي صنعا واتخاذا وتنايذا ومتابعة

 ة املختلاة.اداةيكاايات عالقات العمل مع املستويات ال ، الدميقرافطية

 كااية التعامل مع اآلخرين أفرااداً ، الوقت إاداة كااية  الكاايات الشخصية: مثل -3

 ،كاايات سلوكية مثل ثبات االناعال، كاايات العالقات النسانية، وجامعات

حب  ،البداع، واالبتكاة، املثابر  يف العمل الشجاعة، الثقة، الصدق، البشاشة

 التواضع.، اآلخرين

تنبع من كونها مرحلة قامئة بذاتها لها فلساتها  فطاالإن أهمية مرحلة ةياض األ      

ة ية ومناهجها وأساليبها وألعابها التعليمية وهيئتها التدةيسيالرتبوية وأهدافها التعليم

هذه املرحلة املهمة بوعي وةغبة ونشاط  أفطاالللتعامل مع  وناسياً  املؤهلة تربوياً 

لتقدمها وةقيها الحضاةي  مهامً  هم تعد مقياساً فطاالفرعاية األهل أل ، متواصل ومثمر

، يكلاللتحاق باملدةسة )الشوب شامالً تأهيل الطال تأهيالً إىل  كام تسعى، والثقايف

2013.) 

  



26 
 

 فطاالواجبات مديرات ةياض األ 
 :(2013، )قناادييل كام حدادها اآليت فطاالمن واجبات مديرات ةياض األ    

ومتابعة  ،اتخاذ الرتتيبات الالزمة لبدء العمل يف الروضة وفق املواعيد املحداد  -1

عامل واملسؤوليات بدقة وتوزيع األ ، فطاالاستكامل التجهيزات قبل ادوام األ 

 .فطاالوعدالة عىل معلامت ةياض األ 

 .األموةوتوثيق الصلة بني الروضة وأولياء  األموةحسن استقبال أولياء  -2

 فطاالعىل أعاملهن وتقويم أادائهن يف ةياض األ  فطالعالرشاف عىل املعلامت واال  -3

 لتعليامت نظام الجواد  يف وزاة  الرتبية والتعليم. وفقاً 

ع الرشاف الرتبوي وتسهيل مهمتهم ومتابعة تنايذ توصياتهم التعاون م -4

 وتوجيهاتهم.

االتصال املبارش بالجهات املختصة مثل الدفاع املدين الستدعائهم عند حدوث  -5

والرشاف عىل خطة ، فطاالعىل سالمة منسوبات ةياض األ  حاالت فطاةئة حااظاً 

 الخالء يف حاالت الطواةئ.

توجيه املعلامت يف  فطاالةياض األ  إاداة ا يشغل ( أن أهم م2017يرى نبهان )

 وذلك ألنها متاةس عمالً ، ما من يبرصهن ويرشدهنإىل  املهني للحاجة بداية عملهن

ح أصب فطاالومع التطوة الذي ظهر يف ةياض األ ، عليهااً جديداً وتعايش مجتمعاً هام

حن ليصب االفطمن الرضوةي وفق النظر  التكاملية أن يتطوة ادوة مديرات ةياض األ 

اء وتاعيل مشاةكة أولي، فطاالمرشفات تربويات مقيامت يف مجال تطوير ةياض األ 

 وتحسني أاداء معلامتها.، األموة
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 .األةادنيف  فطااليف ةياض األ  األموةبرنامج مشاةكة أولياء 

ضاة  العربية والح، ةادينتنبثق فلساة الرتبية والتعليم وأهدافها من الدستوة األ

داف تحديد األهإىل  ولذلك سعت الوزاة ، يةةادنمن التجربة الوفطنية األو ، والسالمية

فطنه املتمثلة يف تكوين املوافطن املؤمن بالله تعاىل املنتمي لو ، العامة للرتبية والتعليم

املتحيل بالاضائل النسانية يف مختلف الجوانب املعرفية واالجتامعية ، وأمته

، نتم  م يف نهاية مراحل التعليم موافطناً  لبحيث يصبح الطا، والوجدانية والجسمية

 قاء به.واالةت، قاادةاً عىل تحمل املسؤولية وأعباء الحيا  وتاهم مجتمعه، منتجاً ، فاعالً

وقد قامت وزاة  الرتبية والتعليم من خالل مرشوع التطوير الرتبوي نحو  

الق بإفط (Educational Reform for Knowledge Economy I)االقتصااد املعريف 

ان وهو برنامج انبثق من إمي، الحكومية فطاالبرنامج مشاةكة األهل يف صاوف ةياض األ 

نجاح ل مهامً  واملجتمع املحيل أمراً  األموةالوزاة  بأن الرشاكة ما بني املدةسة وأولياء 

وتحقيقه ، (2006)ونظراً لنجاح الربنامج الذي أفطلق عام  تطوير تربوي.أي  واستدامة

فقد قرةت الوزاة  التوسع يف تطبيقه وتعميمه عىل جميع ةياض ،   منهللهداف املرجو 

. ومن خالل مرشوع 2008/2009وذلك بدءا من العام الدةايس ، الحكومية فطاالاأل 

اداعام لربامج و  والذي جاء مكمال ERFIC IIالتطوير الرتبوي نحو االقتصااد املعريف 

العالقة  . ومبا إنفطاالهل يف ةياض األ ومنها برنامج مشاةكة األ ، وزاة  الرتبية والتعليم

بني األهل واملدةسة هي عملية أساسية للتطوير الرتبوي يستايد منها جميع األفطراف 

 فقد جاء برنامج مشاةكة األهل ليعكس الاائد  عىل جميع، املعنية باملنظومة التعليمية

 حون أكرث يصب فطاالفاأل ، املعلمة واألهل )مانحي الرعاية(و  فطاالالائات املستهدفة: األ 
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وةهم هم ولدفطاالأل  نامئيةويزادااد األهل فهام للخصائص ال، وانتامء للروضة استعدااداً 

ذوي  فطاالكام إن تعرف األهل عىل التعليم الدامج وحقوق األ ، يف ادعم تعلم أبنائهم

عية ويسهم الربنامج يف زيااد  اداف، همأفطاالو  توفطيد العالقة بني األهلإىل  العاقة يؤادي

 ،يا عىل جميع الجوانب النامئية للطالإيجابها لعملها مام ينعكس إنجاز علمة و امل

لدليل ا وهذا بدوةه يجعل الجميع رشكاء يف العملية الرتبوية)التعلمية التعليمية(.

 اداة إ االةشاادي لربنامج مشاةكة األهل يف ةياض األفطاال والصاوف الثالثة األوىل 

 (.2017التعليم/مديرية الطاولة)

 :األموةهمية مشاةكة أولياء أ 

اداعمة وتأيت املدةسة مكملّة و ، فطاالاألرس  النوا  األساسية لرتبية وتنشئة األ  تعدّ      

مام يسهم يف بناء ثقة الطال بناسه واكتساب املهاةات واالتجاهات واملعاةف ، لدوةها

ف بهد فطاالومن هنا جاء برنامج مشاةكة األهل يف ةياض األ ، الالزمة لعدااده للحيا 

ا يف وإكسابهم مهاةات ينبغي تعزيزه، تعزيز ادوة األهل يف تشجيع أبنائهم عىل التعلم

د  يف تطوير عاادات ادةاسية جدي فطاالوإيجااد بيئة منزلية من شأنها مساعد  األ ، املنزل

 تنمي استعداادهم لتعلم بأسلوب ممتع. 

، ةالطال يف املدةس عىل أاداء اً إيجابؤثر يإن مشاةكة األهل يف تعلم أبنائهم  

اةتااع  إىل حيث تؤادي، الثانويةأو  املرحلة األساسيةأو  فطاالسواء يف مرحلة ةياض األ 

وزيااد   ،وزيااد  مهاة  حل املشكالت، وزيااد  يف الكااء  املعرفية، التحصيل األكاادميي

 .دةسة املليل املشاكل السلوكية يفوتق، وةفع نسبة االلتزام بالدوام، االستمتاع باملدةسة
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 الرعاية والرتبية:

الرعاية واالهتامم وتقديم الغذاء والكساء والعناية بصحته إىل  يحتاج الطال

وين توجيه تربوي بإكسابه ثقافة املجتمع وعااداته لتكإىل  كام ويحتاج الطال، ونظافته

خالقية زةع القيم األ إىل  وكذلك يحتاج، أمناط سلوكية وعقلية واجتامعية وخلقية لديه

فمرحلة الطاولة املبكر  هي من أهم مراحل الحيا  ، املباادئ وتعزيز الطموحات لديهو 

، اةوفن الحو ، نستطيع من خاللها تنميه املهاةات واالتجاهات مثل: مهاةات التواصل

وكذلك تنمية عااد  القراء  والنظافة واملحافظة عىل املمتلكات العامة. ، خروتقبل اآل 

رص وبناء عىل ذلك يجب الح،  لهماألوىلاملعلامت هم القدو  إن اآلباء و  فطااليعترب األ 

ناء أجيال قاادة  وب، ألنهم االنطالقة الرئيسة لنجاح املجتمع، عىل تربيتهم تربية سليمة

 عىل تحمل املسؤوليات املستقبلية.   

 فوائد برنامج مشاةكة األهل للائات املستهدفة

 :فطاالاأل 

 يعزز استعداادهم للمدةسة 

 ملهاةات والقيم واالتجاهاتينمي ا 

  اتهم للنشطة الصاية كام ونوعاإنجاز يزيد من 

 يزيد من ادافعتيهم ومحبتهم للمدةسة 

 يعمل عىل تعزيز ثقتهم بأناسهم وتقديرهم لذاتهم 

 األهل
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  هم النامئيةأفطااليزيد من وعيهم ملراحل 

  هم وادعم عملية تعليمهم يف البيتأفطااليكسبهم معلومات عن فطرق تعلم 

 ذوي العاقة فطااليد من وعيهم لحقوق األ يز 

 ية للمدةسة املعلامتيجابيعزز النظر  ال 

 يوفطد عالقة األهل بالطال 

 يزيد من ثقتهم بأناسهم 

 املعلامت

 يزيد اندفاعهم وحامسهم للعمل 

 أثناء العمل باألنشطة يتيح املجال لإلبداع 

  فطااليتيح املجال لهم والرتكيز عىل االحتياجات الارادية لل 

 يعزز العمل التكاميل بني املدةسة واألهل ملصلحة الطال 

 ية للهليجابيعزز النظر  ال 

 خطوات تنايذ برنامج مشاةكة األهل

 :والً: إعدااد خطة مشاةكة األهلأ 

تقوم مدير  املدةسة باالجتامع مبعلامت صاوف الروضة لوضع خطة تنايذية 

 األهل يف املدةسة. شاملة للعام الدةايس لتنايذ أنشطة برنامج مشاةكة
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 :العالن عن الربنامج التطوعي :ثانياً 

 العالن عن الربنامج التطوعي بعد  فطرق مختلاة منها:

 واملعلمني واليوم املاتوح ومن خالل  األموة اجتامع الهيئة العامة ملجلس أولياء

املرشفني عىل أنشطة برنامج تطوير املدةسة واملديرية يف مجال تطوير املدةسة 

 ملجتمع.وا

 تعليق ملصقات إعالنية عىل لوحة العالنات يف مدخل املدةسة 

 األهل مع الطلبة يف بداية العام الدةايسإىل  إةسال نبذ  عن الربنامج 

 أساليب استقطاب األهل للمشاةكة يف ادعم تعلم الطلبة يف الروضة

 وادقيقة بلغة موجز ، ويل األمرأو ، الت مكتوبة: وهي مخافطبة موجهة للهلااتص -

 تعرب عن وضع معني لدى الطال ومنها:

  التقاةير: تعد معلومات مهمة لويل األمر من حيث امتالك الطال مهاةات معينة

كون كام ميكن أن ي، وإعالم ويل األمر به، ا وسلوك معني ترغب املدةسة مبناقشته

 رس أل يتطلب من ا، مجال معنيأو  ليك يستعد الطال ملسابقة، فيه فطلب مساعد 

 . لتحقيق النجاح املطلوب واملتميز مع املدةسة إكامله

 وةاألم وامللصقات الهاادفة لدعوه أولياء، والنرشات، ومجاالت الحائط، العالنات ،

 أاداء هذه يف فطاالوقد يشرتك األ ، وتقوميهم، فطاالمستوى األ إىل  مطويات تشريأو 

 النرشاتأو  املطويات

 وما  ،ضعاه، تقدمه، ن الطال )سلوكهملف الطال: يحتوي معلومات وبيانات ع

 .عليه من تغيري فطرأ
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 :اتصاالت شاوية -

  الارادية: وهي لقاء فرادي مع ويل األمر يتم من خالله مناقشة وضع الطال  الدعو

بشأن الطال من الناحية ، املرشد أو  املدير أو  أما مع مريب الصف، فرادياً 

 .السلوكيةأو  كاادمييةاأل

 مع  األموة يتم مناقشة جامعية يشاةك فيها أولياء الجامعية: وفيها لدعو ا

ورشح بعض  فطااليتم من خاللها تحليل نتائج تقدم األ ، اداة املعلامت وال 

 .األموة ألولياء املعلومات الهامة

  فطااللقاءات التعاةف: وفيها يتم تحديد توقعات جميع األفطراف لدعم تعلم األ. 

 شاوية والزياةات املنزلية التي عااد  ما االتصاالت الشخصية: من خالل اللقاءات ال

الطال  وكيايه تااعل، رس تقوم بها املرشد  الرتبوية للمساعد  يف فهم حاله األ 

 وحسب حاله الطال.، ألي هدف من األهداف

 معلومات من اجل أو  لوةش التدةيبية: تعمل عىل إكساب ويل األمر مهاةاتا

 حقيقها.عامه تسعى املدةسة لت تربوية  تحقيق أهداف

 (:األولاليوم املاتوح )االجتامع الاصيل إىل  ثالثاً: ادعو  األهل

 )اليوم املاتوح( يف األسبوع الثالث من بدء الدوام املدةيس.إىل  األهل  ادعو  -1

 ،عقد اليوم املاتوح يف املداةس وميكن لكل شعبة أن تعقد اليوم املاتوح عىل حد -2

 يق مع املعلامت.بالتنس، تجميع شعب الروضة مثالًأو 

 أنشطة وفقرات اليوم املاتوح:-3
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تهدفة للائات املس أهميتهو  ترحيب املدير  باألهل وتقديم نبذه عن الربنامج -

 .(املتطوع األهل، املعلمة، )الطال

كلمه وزاة  الرتبية والتعليم /مديرية الرتبية والتعليم حول الربنامج )إن وجد  -

 .(مندوب

 األهل يف ادعم تعلم أبنائهم.رشح املدير  عن أهمية ادوة  -

 نشيد.أو  لاقر  فطاالعرض األ  -

 ،وجمعها بعد تعبئتها من قبلهم، توزيع منوذج األيدي املساعد  عىل األهل -

 اللقاءات الارادية مع األهل.إىل  للتطوع وذلك لتحديد وادعو   الراغبني

 أوالادهم.للهل يف الروضة باليوم املاتوح بصحبة  جولة -

 .قبل القامئني عىل الربنامجتقديم الضيافة من  -

 .السابقة لعرض تجاةبهم يف التطوع من السنة تشجيع املتطوع -

 .األمهات واملعلامت من إعدااد فطاالتقديم ضيافة بسيطة محببة لل  -

 : عقد لقاءات مع األهلةابعاً 

،  التطوعيف الكتشاف مجاالت الراغبني األولعقد لقاءات فرادية يف شهر ترشين 

 افطالعو  ،وتعبئة منوذج بيانات املتطوع/ ، املتبعة يف الصاوف اتاءجر وذلك لرشح ال 

 نيبرنامج املتطوع وإعدااد، وعنيعىل منوذج نصائح وإةشاادات عمل املتط املتطوعني

ويتم  ،وتزويدهم بنسخة منه للعمل مبوجبه، فطاالبحسب الروتني اليومي لرياض األ 

 .من قبل املعلمة متابعة حضوة املتطوعني
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 االجتامع الاصل الثاين :خامساً 

االجتامع يف بداية الاصل الثاين لتعزيز التواصل بني األهل إىل  ادعوه األهل

لقراء  ل فطاالوادعم تعلم األ ، لتوعية األهل بالخصائص النامئية، واملدير  واملعلمة

 جداد. واستقطاب متطوعني، والحساب والتعليم الدامج

 وفقرات االجتامع الاصل الثاين ةأنشط

 مشاةكة األهل باختصاةو  اد  التعريف بربنامجإعا -

 عقد أنشطة حول الخصائص النامئية -

 للقراء  والحساب عقد أنشطة لتوعية األهل حول ادعم تعلم أبنائهم -

 عقد أنشطة حول التعليم الدامج -

 عنيتطو احتاال نهاية العام الدةايس ويعقد يف نهاية شهر أياة لتكريم امل :ساادساً 

 ير.وتوزيع شهاادات التقد

 .ملدير اإىل  يقوم املعلمة بإعدااد تقرير شهري باستخدام منوذج ويتم ةفعه :سابعاً 

إةسال تقرير فصيل من قبل مدير  املدةسة باستخدام منوذج التقرير الاصيل  :ثامناً 

 .املنسق  الربنامج يف مديريه الرتبية والتعليمإىل  األهل ةلربنامج مشاةك

وذج ت الرتبية والتعليم بتاريغ التقاةير املدةسية عىل منيف مديريا يقوم املنسق :تاسعاُ 

ضابط ىل إ وتسليمها فطاالالتقاةير الاصيل لربنامج مشاةكه األهل يف ةياض األ 

 .لكرتونياً إو  اةتباط الربنامج يف ناس املديرية وةقيا

ة ي: يقوم ضابط اةتباط الربنامج يف مديرية الرتبية والتعليم بجمع التقاةير الاصلعارشاً 

 .من باقي منسقي الربنامج يف مديريته وتاريغها
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نوية ئية سإحصا بإعدااد : تقوم الجهة املسؤولة عن برنامج يف مركز الوزاة حاادي عرش

الدليل الةشاادي لربنامج مشاةكة األهل يف  .فطااليف ةياض األ  املتطوع بإعدااد

ة اولةياض األفطاال والصاوف الثالثة األوىل إاداة  التعليم/مديرية الط

(2017 .) 

 : الدةاسات السابقةثانياً 

عدادت الدةاسات السابقة التي تناولت موضوع تحسني ادوة مديرات ةياض ت

  وغري يف العملية الرتبوية بصوة  مبارش  األموةيف تاعيل برنامج مشاةكة أولياء  فطاالاأل 

 :ايلكالتإىل  عرضها حسب التسلسل الزمني من األقدموقد تم تصنياها و ، مبارش 

 الدةاسات العربية: (أ

عرفة واقع التعاون بني املدةسة مل ( ادةاسة هدفت2000أجرت أبو ةمان )

ونت وتك، واألرس  ومتطلبات تطويره من وجهة نظر معلمي مداةس محافظة البلقاء

معلم ومعلمة. واستخدمت الباحثة استبانة لتشمل جميع  (500)عينة الدةاسة من

وأظهرت النتائج إن واقع ، هو املنهج الوصاي الدةاسةواستخدمت ، جوانب الدةاسة

 .التعاون بني املدةسة واألرس  كان جيد بشكل عام

عرفة ادةجة أهمية ادوة أولياء مل والتي هدفت( 2000) ويف ادةاسة  قام بها حامد

املنهج  هو حيث كان منهج الدةاسة مبداةس محلية السيد يف العملية الرتبوية األموة

 س باملحلية والبالغلدةاسة من جميع مديري ووكالء املداة تكونت عينة ا، الوصاي

عينة عشوائية من اآلباء اختاة الباحث من املعلمني واملعلامت وكذلك ( 82) عدادهم

 ، حث االستبانة أادا  للدةاسةواستخدم البا، (04) والذي بلغ عدادهم األموةوأولياء 
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، يف العملية الرتبوية ليس فعاالً األموةنتائج الدةاسة أن ادوة أولياء  وأظهرت

 تقديم الدعم املاادي. ويقترص ادوةهم عىل

ة عين عىل حيث اةبد محافظة يف فطبقت والتي بدةاسة (2003) عاشوةوقام 

هو املنهج  الباحثهو   وظف حيث  ،اةبد محافظة منمدير  (200) من  تألات

ني املدةسة ب بأن ادوة مدير املدةسة يف تحسني العالقة الدةاسةوأظهرت نتائج ، الوصاي

 زيااد  ىل إ تؤادي الجوانب و باألنشطة االهتامم بزيااد  أوصت كام، ليس فعاالًواملجتمع 

 .املجتمع و املدةسة بني التااعل

"  املدةسة مستوى عىل اداة ال " بعنوان والتي( 2003)الديناد عام ادةاسة ويف

 و لسلطةاتاويض   القاادة  املدير  إيجاادإىل  سعت التعليم و الرتبية وزاة  إن أفاادت

، تاملهاةا و املعاةف يف املهني النموإىل  بالحاجة جامعي التزاموتطوير ، توزيعها

 متعل حول املعلومات وجمع، الروضة أعامل يف للمساهمة املعلامت جميع وتحايز

 و يةالرتب وزاة  وصات املنطلق هذا ومن، مكافأته و املميز العمل وتعزيز، فطاالاأل 

، لرتبويةا للعمليات وميرس   قائد بأنها عملها يف واملتميز  الناجحة  املدير  التعليم

 إحداث عىل القدة  لديها شخصية وهي، معها العامالت ملجموعة قوية واداعمة

 الصالح لربامج جيد  ومتابعة، فطاالاأل  ةياض إىل   البداعية التجاةب وإادخال تغيريات

 يف الغالب يف املتميز  املدير  وتكون، قيوالر  التقدم نحو ملسريتها ومحاز ، املدةيس

 ألخرىا املهامت وتاوض، ووظياتها فطاالاأل  ةياض ةسالة تطويرإىل  الداعيات مقدمة

  ملالع يف والرسمية الرسمية غري الجامعات املدير  تشجع كام، معها العامالتإىل 
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 لبةالط أموة وأولياء والطلبة املعلامت بني لقاءات برمجة فطريق عن وتعززها

 .فطاالاأل  ةياض فطلبة أموة أولياء مشاةكة برنامج وتاعل

تطوير منوذج لتاعيل العالقة بني املدةسة إىل  (2003وهدفت ادةاسة الخطيب )

من  ،واملجتمع املحيل يف منطقة أبو ظبي التعليمية بدولة الماةات العربية املتحد 

ها. املدةسة وزيااد  جوادت أجل تاعيل األاداء املدةيس وتعزيز فاعلية وإنتاجية وكااء 

ني واملتعلقة بتغري العالقة ب، واعتمد النموذج عىل عداد من التجاةب الدولية الناجحة

وخاصة التجربة األمريكية واالسرتالية واليابانية ، املدةسة واملجتمع املحيل

أخذت ، مداةس 10واتبع الباحث منهجية استطالع آةاء عينة ، والسنغافوةية والكندية

انات . وتم جمع البياألموةوشملت املديرين واملعلمني وأولياء ، يقة العشوائيةبالطر

 ماً واهتامعياً وأظهرت نتائج الدةاسة أن هناك و ، من خالل استبانة تؤادي الغرض منها

يف منطقة أبو ظبي  األموةوأولياء ، املدةسية واملعلمني اداة من قبل ال  واضحاً 

 ملدةسة واملجتمع املحيل.اعل بني ابأهمية التا، التعليمية

( حول أساليب مشاةكة الوالدين يف برنامج 2003وفرماوي )املجاادي   ويف ادةاسة

الروضة تتاق عىل ضعف  إاداة يف ادولة الكويت أوضحت النتائج إن  فطاالةياض األ 

مشاةكة الوالدين يف برنامج الروضة بصاة عامة وان القوانني واللوائح املنظمة للمشاةكة 

ح كام أن الروضة ال تتي، فطااليف أنشطتها التعليمية ال تاي بحاجات األ  الوالدية

للوالدين أساليب كافية ومتنوعة ملشاةكة الوالدين يف أنشطتها التعليمية حيث أن 

وال متدهم مبعلومات كافية عن ، األساليب املستخدمة حالياً تأخذ الطابع الرسمي

 كة يف أنشطة وبرنامج الروضة.وال تعطيهم الارص الكافية للمشاة ، همأفطاال
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التعرف عىل ادةجة مامةسة مديري املداةس إىل  (2007وهدفت ادةاسة الكعبي )

ادوةهم يف تاعيل العالقة بني األرس  واملدةسة. وفطبقت الدةاسة يف ادولة الماةات 

( من املديرين 115) قة العني التعليمية عىل عينة منالعربية املتحد  يف منط

وتوصلت ، فقر  45كونة من ع البيانات استخدم الباحث استبانة مولجم، واملديرات

أن أكرث املجاالت مامةسة من قبل مديري املداةس فيام يتعلق بتاعيل إىل  الدةاسة

ثم مجالس  ،العالقة بني األرس  واملدةسة كان ةعاية الطلبة ومتابعتهم سلوكيا وعلميا

يل قبل مديري املداةس فيام يتعلق بتاع اآلباء واملعلمني. وان اقل املجاالت مامةسة من

 العالقة بني األرس  واملدةسة كانت الربامج الثقافية.

 إاداة ( والتي بعنوان "املشاةكة األرسية يف 2008وأفاادت ادةاسة السناين )

، طنة عامنبسل العملية الرتبوية كام يراها مديرو املداةس األساسية يف محافظة مسقط

وأعد الباحث استبانة ، ومدير  ( مديراً 110عينة مكونة من ) عىلفطبق الباحث الدةاسة 

وأظهرت نتائجها إن مستوى مشاةكة ، فقر  موزعة عىل ستة مجاالت (45مكونة من )

 العملية الرتبوية جاءت بدةجة متوسطة. إاداة األرس  يف 

 فطاالادوة مديرات ةياض األ إىل  ( ادةاسة هدفت التعرف2009) وأجرى نبهان

 واستخدم الباحث، املعلامت من وجهة نظرهنامت يف تحسني أاداء كمرشفات مقي

 محافظات يف فطاالوتم توزيع استبانة عىل معلامت ةياض األ ، املنهج الوصاي التحلييل

أن ادةجة تقدير معلامت إىل  وقد توصلت الدةاسة، ( معلمة328غز  والبالغ عدادهن)

 امت يف تحسني أاداء كمرشفات مقي فطااللدوة مديرات ةياض األ  فطاالةياض األ 
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ت ئية يف تقديرات معلامإحصاوتوجد فروق ذات اداللة ، املعلامت بدةجة كبري 

كمرشفات مقيامت يف تحسني أادائهن يف  فطااللدوة مديرات ةياض األ  فطاالةياض األ 

م النسانية( )العلو  الدةجة الكلية لالستبيان ملتغري التخصص لصالح معلامت التخصص

 ومتغري سنوات الخدمة األقل.، معلامت الدبلومومتغري املؤهل لصالح 

املدةسية  اداة ( هدفت للكشف عن ادوة ال 2010لقد  قامت عاشوة بدةاسة )

بني املدةسة واملجتمع املحيل من وجهة نظر  األموةيف تاعيل برنامج مشاةكة أولياء 

، ائيةويل أمر تم اختياةهم بطريقة عشو  380تكونت عينة الدةاسة من ، األموةأولياء 

فقر  موزعة عىل خمسة  47ولتحقيق غرض الدةاسة قامت الباحثة بتطوير استبانة من 

املدةسية يف تاعيل برنامج أولياء  اداة وأظهرت نتائج الدةاسة بأن ادوة ال ، مجاالت

وللادا  ككل. كام أظهرت الدةاسة ، جاءت بدةجة متوسطة ملختلف املجاالت األموة

 ئية تعزى ملتغري الجنس ومتغري املؤهل العلمي.صاإحعدم وجواد فروق ذات اداللة 

ملدةسية ا اداة ال  ادوة الكشف عنإىل  ( ادةاسة هدفت2013أجرت السعدي)

، دللمرحلة الثانوية يف محافظة اةب الطلبة األموةوعالقتها يف تحايز مشاةكة أولياء 

، ةومعلم معلامً  ( 720) منوتكونت  فقر   38فطوةت الباحثة استبانة مكونة من 

وأظهرت نتائج هذه الدةاسة أن ، ويل أمر 25مدير ومدير  و 50مقابلة مع  إجراءو 

دةجة جاءت ب األموةاملدةسية وعالقتها يف تاعيل برنامج مشاةكة أولياء  اداة ادوة ال 

ئية تعزى ألثر متغري الجنس يف جميع إحصاووجواد فروق ذات اداللة ، متوسطة

 ،ئية تعزى ألثر متغري سنوات الخرب إحصاوعدم وجواد فروق ذات اداللة ، املجاالت

 واملؤهل العلمي يف جميع املجاالت.
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 :الدةاسات األجنبية    (ب

الجابة عىل السؤال التايل: إىل  ( بدةاسة هدفتRubiner, 2001) كام قام ةبرن

واملعلمني معا يف العملية الرتبوية هدفها التأكد من نجاح  األموةهل إن رشاكة أولياء 

املدةسة مع اختالف أهدافهام؟ وأظهرت نتائج الدةاسة إن املعلمني وأولياء الطلبة يف 

 ألموةاوأن عىل أولياء ، بإمكانهم إن يتاقوا بخصوص كياية تنايذ أهدافهم األموة

ليم وعليهم متتني عالقاتهم بتع، االندماج واملشاةكة يف تعليم أبنائهم يف املدةسة

هو  موةاأل وأن يكون هدف أولياء ، هم باملدةسةهم يف البيت باملوازا  مع تعليمأفطاال

كام إن هدف املعلمني يجب أن يكون ، هم يحصلون عىل كل يشءأفطاالالتأكد من أن 

التأكد من أن كل فطال يف الصف يحصل عىل الخرب  األكاادميية واالجتامعية والناسية 

 الجيد .

ادوة  اىلالتعرف  ام( يف ادةاستهCope &Stephen,2001ستيان )كوب ووتوجه 

وتناقش الدةاسة كيف إن ، هم والتخطيط لهأفطااليف تنظيم تعليم  األموةأولياء 

. وقد أظهرت الدةاسة وجواد مشكالت األموةاملعلمني يعملون بااعلية أكرب مع أولياء 

لنظام  ألموةاواملعلمني ونقص يف تاهم أولياء  األموةيف االتصال واملشاةكة بني أولياء 

 علومات.الروضة ونقص يف امل

 ىلإالتعرف  ( هدفتRadaszewski, 2001ويف ادةاسة أجرتها ةااداسزوسيك )

كرشكاء تعليميني يف تعليم أبنائهم املتاوقني من وجهة نظر أولياء  األموةادوة أولياء 

مية يف العملية التعلي األموةالتعرف عىل ماهوم رشاكة أولياء إىل  كام هدفت، األموة

 ناقشة مإىل  كام هدفت هذه الدةاسة، فطاالعلق بتعليم األ من خالل تحليل األادب املت
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 العملية يف األموةاملعوقات والصعوبات التي تواجه الطلبة وكياية إرشاك أولياء 

لمني ميكن أن يكونوا رشكاء حقيقني للمع األموةأن أولياء إىل  وتوصلت الدةاسة، الرتبوية

وتاهم ، ةمج التدةيبية الرتبوية املناسبيف العملية الرتبوية إذا ما تم إرشاكهم يف الربا

 يف تعليم أبنائهم. األموةاملعلمني لدوة أولياء 

( ادةاسة الواليات Vorhis and Sheldon, 2010وشيلدون ) أجرى فوةهيس

الكشف عن  ادوة مديري املداةس األمريكية يف تطوير إىل  املتحد  األمريكية هدفت

 مديراً  320ملحيل. وقد تكونت عينة الدةاسة من برامج الرشاكة بني املدةسة واملجتمع ا

ومدير  يعملون يف املداةس الحكومية يف مختلف أنحاء الواليات املتحد  األمريكية. 

فقر  توزعت عىل املجاالت  30ولتحقيق هدف الدةاسة تم تطبيق استبيان مكون من 

عياةية فات املالتي من أهمها فريق العمل. وباستخدام املتوسطات الحسابية واالنحرا

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

 عىللباحثة مجموعة من النتائج من خالل مراجعة الدةاسات السابقة استخلصت ا

 :النحو اآليت

بشكل عام مثل  فطاالةياض األ  إاداة تناولت بعض الدةاسات موضوع 

(.بينام تناولت ادةاسات 2013،قناادييل ؛2009، حطيبة, 2003عاماد الدين، ادةاسة)

من والتي كان  والبيت فطاالوالربط بني ةياض األ  األموةأخرى موضوع مشاةكة أولياء 

 (.2006، ,سامل2005،؛ سنقر2004البنعيل،أهمها)
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أبو ةمان، والروضة مثل ادةاسة ) األهلمجال تعاون  أخرىتناولت ادةاسات 

تناولت . بينام (2004، وفطاة والشهاب ؛ Payters, 2003 ؛2001 ،وسعيديالب, 2000

 ،واملعلامت يف العملية الرتبوية مثل ادةاسة )حامد األموةادوة أولياء  أخرىادةاسات 

خرى موضوع تاعيل العالقة بني أ ادةاسات  يف حني تناولت، (2003، عزوقة؛2000

 .(2003) الخطيبادةاسة  املدةسة واملجتمع املحيل مثل

ةسة مع املد األموة أولياءوبعد استعراض الدةاسات السابقة أظهرت الدةاسة أن عالقة 

( أظهرت 2001) وادةاسة البوسعيدي، (2008) فدةاسة السناين، كانت النتيجة متااوتة

ت ادةاسة وبين، جاءت بتقدير متوسطة األموةة بني املدةسة وأولياء ن العالقأ نتائجها 

بينام جاءت نتائج ادةاسة ، ( أن العالقة جاءت بدةجة متدنية2005) العجمي

( لتوضح أن عالقة 2000) وادةاسة أبو ةمان (2005) وادةاسة الوحيش، (2007الكعبي)

، وبعد استعراض الدةاساتواألرس  كانت بدةجة كبري  وتعرب عن الرضا.  األموةأولياء 

 ألموةاهذه الدةاسات تناولت العالقة بني املدةسة وبني أولياء  إنالحظت الباحثة 

شتمل بينام مل ت، املدةسة يف تاعيل هذه العالقة إاداة  وكذلك تناولت ادوة، واملجتمع

يف تاعيل برنامج مشاةكة أولياء  فطاالاأل هذه الدةاسات عىل ادوة مديرات ةياض 

 يف فطاالاأل ولذلك متيزت هذه الدةاسة بأنها بحثت يف ادوة مديرات ةياض ، األموة

 يف العملية الرتبوية. األموةتاعيل برنامج مشاةكة أولياء 
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لدةاسة ا بإعداادمن الدةاسات السابقة يف مجاالت عديد  تتعلق وتم االستاااد  

 الفطاةن االستاااد  م، تحديد أادوات الدةاسة املستخدمة وأهمها ما ييل: الحالية

املناهج  التعرف عىل، م التوصل إليهااالستاااد  يف تاسري النتائج التي ت، النظري

 .ئيةحصاال املستخدمة واألساليب 

وقد متيزت الدةاسة الحالية بأنها تناولت موضوع تاعيل برنامج مشاةكة أولياء          

ل مجا، تطوير الرتبويمجال ال، األهلالروضة و مجال تعاون ، اداة وهي: مجال ال  األموة

 كذلك متيزت الدةاسة عن الدةاسات السابقة من حيث الحدواد املكانية.، التخطيط
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 الاصل الثالث
 اتجراءالطريقة وال 

 
وأادا  ، وعينتها، ومجتمع الدةاسة، الدةاسة تناول هذا الاصل وصاا ملنهج

صدق األادا  ات الالزمة للتحقق من جراءوال ، الدةاسة وفطريقة إعداادها وتطويرها

ئية املستخدمة يف معالجة البيانات املتعلقة باستجابة أفرااد حصاوالطرق ال ، وثباتها

 العينة عن أسئلة الدةاسة واستخراج النتائج.

 
 منهج الدةاسة

فقد تم إتباع املنهج الوصاي املسحي ، من أجل تحقيق أهداف هذه  الدةاسة

ها ويهتم بوصا، اً ظاهر  كام هي ميدانيالأو  حيث يعتمد هذا املنهج عىل ادةاسة الواقع

استخدام وذلك ب، مة املنهج الوصاي املسحي لطبيعة الدةاسة الحاليةومالء اً ادقيق وصااً 

 أادا  لجمع البيانات من عينة الدةاسة.

 
 مجتمع الدةاسة

يف محافظة املارق  فطاالتكون مجتمع الدةاسة من جميع مديرات ةياض األ 

مدير   (204)م البالغ عدادهن 2017/2018لعام الدةايس للاصل الدةايس الثاين من ا

الحكومية يف لواء الباادية  فطاالمدةسة حيث بلغ عداد ةياض األ  (204)يعملن يف 

 فطاالوبلغ عداد ةياض األ ، فطاالةوضة خاصة لل  (19)و ةوضة (41)الشاملية الغربية 

، فطاالخاصة لل ةياض  (9)ةوضة و (47)الحكومية يف لواء الباادية الشاملية الرشقية 

ةوضة  47و فطاالةوضة لل  40الحكومية يف لواء قصبة املارق  فطاالوبلغ عداد ةياض األ 

 .فطاالخاصة لل 
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 عينة الدةاسة

من  %50وذلك بنسبة  أفطاال( مدير  ةياض 102) بلغت عينة الدةاسة من       

 مجتمع الدةاسة تم اختياةها بالطريقة العشوائية خالل الاصل الدةايس الثاين

متغريات الدةاسة: )املؤهل إىل  ( أفرااد العينة تبعاً 1. ويبني الجدول)2017/2018

( حيث قامت الباحثة بوصف منطقة الروضة، نوع الروضة، سنوات الخرب ، العلمي

 . نسب املئويةعينة الدةاسة من خالل التكراةات وال

 (1) الجدول
 ،نوع الروضة، ت الخرب عداد سنوا، ع أفرااد عينة الدةاسة حسب املؤهل العلميتوز

 منطقة الروضة
 النسبة املئوية التكراة الائة املتغريات

 املؤهل العلمي

 33.6 37 بكالوةيوس
 60.9 67 ماجستري
 5.5 6 ادكتوةاه
 100.0 110 املجموع

عداد سنوات 
 الخرب 

 25.5 28 سنوات  5 - 1من 
 30.0 33 سنوات  10 – 6

 44.5 49 سنة  10أكرث من 
 100.0 110 ملجموعا

 نوع الروضة
 63.6 70 حكومي
 36.4 40 خاص

 100.0 110 املجموع

 منطقة الروضة

الباادية الشاملية 
 الرشقية

35 31.8 

الباادية الشاملية 
 الغربية

33 30.0 

 38.2 42 قصبة املارق
 100.0 110 املجموع
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 أادا  الدةاسة

ىل إ رها بعد الرجوعحيث تم تطوي تم استخدام االستبانة كأادا  بهذه الدةاسة

الدةاسات و األادب النظري وأادبيات برنامج تاعيل مشاةكة األهل يف العملية الرتبوية 

فقر  موزعة عىل  50السابقة املتعلقة مبوضوع الدةاسة. حيث تكونت االستبانة من 

يث ح ،التطوير الرتبوي(، التخطيط، العملية الرتبوية، اداة أةبعة مجاالت وهي: )ال 

 تكونت األادا  من جزأين:

: اشتمل عىل املعلومات الدميغرافية الالزمة عن املستجيب وهي: )املؤهل األولالجزء 

 املديرية التابعة لها(.، نوع الروضة، سنوات الخرب ، العلمي

اعيل يف ت فطاالالجزء الثاين: اشتمل عىل فقرات للتعرف عىل ادوة مديرات ةياض األ 

 فقر  موزعة عىل أةبعة مجاالت 50وعدادها  األموةبرنامج مشاةكة أولياء 

 12، التخطيط، فقر (12،العملية الرتبوية، فقر ( 12، اداة هي: )ال و 

 فطاالفقر ( حيث فطلب من مديرات ةياض األ  14، التطوير الرتبوي، فقر (

، اعىل فقراته يف محافظة املارق تعبئتها حسب ادةجة موافقتهن لها

ةجة أوافق بد، اً اميس)أوافق بدةجة عالية جدباستخدام مقياس ليكرت الخ

 أوافق بدةجة قليلة، أوافق بدةجة قليلة، أوافق بدةجة متوسطة، عالية

 ( عىل التوايل.5، 4، 3، 2، 1اً( وقد أعطيت القيم )جد

 صدق أادا  الدةاسة

محكمني من ذوي  11 عىل األويلللتأكد من صدق األادا  تم عرضها بشكلها       

 لوم الرتبوية يف جامعة آل البيت)صدق املحتوى( يف كليات الع لخرب االختصاص وا

 الاقرات ملجاالت  مةمالءوذلك للحكم عىل مدى ، (2) ملحقوالجامعة الهاشمية 

  



47 
 

وادةجة مناسبة الصياغة اللغوية وإضافة أية ، ومدى صالحية الاقر  للقياس، الدةاسة

احثة باآلةاء واملالحظات تعديالت يرونها مناسبة. وقد أخذت البأو  اقرتاحات

( 50، 48، 45، 42، 35، 9، 5، 3، 2فقرات هي) 10وتم تعديل ، واالقرتاحات للمحكمني

( فقر  50هائية )نلتستقر االستبانة يف صوةتها ال، %80بنسبة  عىل إجامع املحكمني ءً بنا

 (.3موضحة يف امللحق )

 ثبات أادا  الدةاسة

 أادا  راتلاق، الداخيل االتساقخدام مترين لقد تم التأكد من ثبات األادا  باست

، (Cronbach alpha Coefficient) ألاا كرونباخ معامل حساب خالل من، الدةاسة

 وهو، أخرىإىل  فقر  من الاراد أاداء اتساق عىل يعتمد، ألاا كرونباخ أسلوب أن حيث

 يزواد ألاا لاممع فإن لذلك إضافة، املقياس فقرات بني والتامسك االةتباط قو إىل  يشري

 املناسبة مالقي بخصوص قياسية قواعد وجواد عدم من الرغم وعىل. للثبات جيد بتقدير

 البحوث يف  معقوالً( α≤0.60) يعد التطبيقية الناحية من لكن ألاا كرونباخ ملعامل

 .النسانية والعلوم اداة ال  يف املتعلقة

 (2الجدول ةقم )
 اا لالستبانة مبجاالتهاال معامل ثبات االتساق الداخيل كرونباخ

 املجال الرقم
عداد 
 الاقرات

كرونباخ  معامل
 ألاا

 0.91 12 اداة ال  1
 0.92 12 تعاون الروضة واألهل 2
 0.75 12 التخطيط 3
 0.80 14 التطوير الرتبوي 4
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 ني تراوحت ب ة( أن معامالت كرونباخ ألاا ملجاالت االستبان2يظهر من الجدول )

بلغ و ، وأادناها ملجال "التخطيط"، عالها ملجال "العملية الرتبوية"( كان أ 0.92 –0.75)

(؛ وجميع معامالت الثبات مرتاعة 0.88) ككل  األادا اداة الاا ل  معامل كرونباخ

ااد عن الاا( مقبول إذا ز  حيث يعترب معامل الثبات )كرونباخ، ومقبولة ألغراض الدةاسة

 إجراءت الثبات مقبولة لغايات ( أن جميع معامال 2ويتبني من الجدول )، (0.60)

 الدةاسة.

 متغريات الدةاسة

 )الوسيطة(وهي: : املتغريات الدميغرافيةأوالً

 .ادكتوةاه(، ماجستري، )بكالوةيوس . املؤهل العلمي: وله ثالثة مستويات1

أكرث ، سنوات10-6من ، سنوات 5-1)من  مستويات . سنوات الخرب : وله ثالثة2

 .سنوات( 10من 

 .خاص(، الروضة: وله مستويان: )حكومي نوع. 3

ة لواء الباادية الشاملي، املديرية التابعة لها: لواء الباادية الشاملية الغربية. 4

 لواء القصبة.، الرشقية

نامج مبحافظة املارق يف تاعيل بر  فطاالاملتغري التابع: ادوة مديرات ةياض األ  :ثانياً 

سابية والتي يعرب عنها باملتوسطات الح يف العملية الرتبوية. األموةمشاةكة أولياء 

 لتقديرات أفرااد العينة عىل فقرات االستبانة ومجاالتها.
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 ئيةحصااملعالجة ال 

ئية للعلوم حصاالرزمة ال يئ حصا الباحثة برنامج التحليل ال  استخدمت

لتاريغ البيانات لإلجابة  Social Package for Social Science(SPSS)االجتامعية

 الدةاسة عىل النحو اآليت: عن أسئلة

 ةية.واالنحرافات املعيا، : تم استخدام املتوسطات الحسابيةاألوللإلجابة عن السؤال 

 ياةية.واالنحرافات املع، لإلجابة عن السؤال الثاين: تم استخدام املتوسطات الحسابية

اعتمدت الباحثة املتوسطات الحسابية لجابات ، وللتعرف عىل ادةجة التقدير

إىل  مباالعتاماد عىل املعياة التايل يف الحك، عىل ادةجة التقدير ااد العينة لتكون مؤرشاً أفر 

خمس إىل  وذلك بتقسيم ادةجات التقدير، تقدير املتوسطات الحسابية

عاادلة ( باالعتاماد عىل املمنخاض جداً ، منخاض، متوسط، مرتاع، مستويات)مرتاع جداً 

 :وهي معياة التصحيح، التالية

                                                                                   0.8=  4= 1 – 5=  الحد األادىن للبدائل –الحد األعىل للبدائل دير: ادةجة التق
 5      5      عداد الدةجات                                          

 
 قدير لاقرات أادا  الدةاسة:وفيام ييل ادةجات الت
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 (3جدول )
 ادةجات التقدير لاقرات االستبانة

 ادةجة التقدير
 فرت  ادةجة التقدير

 إىل -من
 املدى

 األول 1.8  -1 اً منخاض جد
 الثاين 2.61-1.81 منخاض
 الثالث 3.42-2.62 متوسط
 الرابع 4.23  -3.43 مرتاع

 الخامس 5 – 4.24 اً مرتاع جد
 

 ات الدةاسةإجراء

بالصوة  ، الدةاسة إجراءبعد توفر جميع الرشوط التي أوضحت إمكانية 

ات راءإجقامت الباحثة بتنايذ ، الصحيحة من حيث التأكد من صدق األادا  وثباتها

 ،حيث استخدمت الباحثة االتصال املبارش بتوزيع االستبانة عىل عينة الدةاسة، التطبيق

رتبية ال ة آل البيت موجهاً ملديرياتهيل مهمة من جامعبعد أن حصلت عىل كتاب تس

 ة املارقوالرشقية وقصب للواء الباادية الشاملية الغربية يف محافظة املارق والتعليم

كام تم الحصول عىل كتاب تسهيل مهمة من مديرية الرتبية والتعليم ، (4ملحق ةقم)

( 130) ( حيث بلغ عداد االستبيانات املوزعة5مديرات املداةس ملحق ةقم )إىل  موجه

وبعد مروة أسبوع من تاةيخ توزيع االستبيانات قامت الباحثة باسرتادااد ، استبانة

 .صالحة للتحليل استبانة 110وقد تم اسرتجاع ، االستبيانات
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 الاصل الرابع
 الدةاسة نتائج

سة التي هدفتي صل نتائج الدةا ضمن هذا الا ت ادوة مديراإىل  التعرفإىل  ت

العملية  يف األموةارق يف تاعيل برنامج مشــــاةكة أولياء مبحافظة امل فطاالةياض األ 

 وسيتم عرض النتائج باالعتاماد عىل أسئلة الدةاسة.، الرتبوية

 يف األموة أولياء مشاةكة تاعيل يف باملارق ةياض مديرات ادوة ما: األول السؤال

  الرتبوية؟ العملية

 حسابيةال املتوسطات بحساب الباحثة قامت السؤال هذا عىل لإلجابة

 : التايل النحو عىل ملجاالتها تبعاً  الدةاسة لاقرات املعياةية واالنحرافات

( املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعياةية ملجاالت ادوة مديرات ةياض 4الجدول )

 يف تاعيل مشاةكة أولياء األموة مرتبة تنازلياً  األفطاال

 الرتبة
ةقم 
 املجال

 الدةجة االنحراف املتوسط املجال

 مرتاعة 49. 3.77 الاداة  1 1
 مرتاعة 72. 3.76 التطوير الرتبوي 4 2
 متوسطة 49. 3.65 تعاون الروضة واألهل 2 3
 متوسطة 76. 3.64 التخطيط 3 4
 

كام تم حساب املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعياةية لكل مجال عىل انارااد 

 وعىل النحو اآليت:
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 املجال األول: الاداة 

 ( 5) جدولال
 ازلياً تن مرتبة اداة ال  مجال لاقرات املعياةية واالنحرافات الحسابية املتوسطات

 الـاـقـر  الرقم ة الرتب
الوسط 
 الحسايب

االنحراف 
 املعياةي

 النسبيةاألهمي ة

1 8 
 للعمل يف اً تربوي أوفر مناخاً 
 الروضة.

 مرتاعة 0.61 4.43

2 3 

أةسخ أمناط سلوكية تربوية 
عامل مع الطالب عامة للت

اعتباةهم محوة العملية ب
 .التعليمية

 مرتاعة 0.59 4.38

3 1 
أهداف  األموةأوضح ألولياء 

 العملية الرتبوية.
 مرتاعة 0.65 4.34

4 2 
أفطلع عىل آخر املستجدات 
الرتبوية التي تخص عالقة 

 .األموةالروضة بأولياء 
 مرتاعة 0.62 4.32

5 5 
أعزز النمو املهني املستمر 

 اريق العمل يف الروضة.ل
 مرتاعة 0.62 4.31

6 6 
أقدم خربات تربوية حديثه 
 لاريق العمل يف الروضة. 

 مرتاعة 0.67 4.25
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7 4 

القيم أحدث تغيري يف 
واالتجاهات الرتبوية  

ة السائد  لدى أولياء السلبي
 . فطاالتجاه األ  األموة

 مرتاعة 0.66 4.21

8 11 

أمتلك القدة   عىل بث 
ل برنامج تاعيالحامس ل

من  األموةمشاةكة أولياء 
جل تحسني العملية أ 

 الرتبوية وتطويرها.

 متوسطة 0.68 3.65

9 12 

التعرف عىل إىل  أتطلع
املستقبلية الجديد   الرؤيا

ومشاةكة  فطااللرياض األ 
 .األموةأولياء 

 متوسطة 0.85 3.62

10 10 
ل التغيري بشك إاداة أستطيع 

مستمر يف تاعيل برنامج 
 . األموةةكة أولياء مشا

 متوسطة 0.79 3.21

11 9 
 األموةاستثمر جهواد أولياء 

لتوضيح أهداف العملية 
 الرتبوية.

 منخاضة 0.74 2.30

12 7 
عىل  األموةأشجع أولياء 

العمل التطوعي لخدمة 
 الروضة.

 منخاضة 0.88 2.23

 مرتاعة 494. 3.77 املعدل الـعـام
 "اداة ال "ت الحســــابية لاقرات املجال ( أن املتوســـطا5يظهر من الجدول )

 ( والتي تنص عىل "أوفر مناخاً 8كان أعالها للاقر  ةقم )، (4.43-2.23تراوحت بني )

سايب ) تربوياً  سط ح وباملرتبة األخري  ، وبدةجة مرتاعة (4.43للعمل يف الروضة" مبتو

 لخدمة  عىل العمل التطوعي األموة( والتي تنص عىل "أشجع أولياء 7الاقر  ةقم )
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وبلغ املتوسط الحسايب ، وبدةجة منخاضة (2.23الروضة " مبتوسط حسايب )

 وبدةجة مرتاعة. (3.77للمجال ككل )

تعاون الروضة واألهل املجال الثاين:   

 (6) لالجدو 
تعاون الروضة واألهل  مجال لاقرات املعياةية واالنحرافات الحسابية املتوسطات

 تنازلياً  مرتبة

الر
 تبة

الر
 قم

 اـقـر الـ
الوسط 
الحس
 ايب

االنحر
اف 
املعي
 اةي

األهم
الني ة

 سبية

1 
4 

أرشك فريق العمل بالروضة يف مواجهة 
 التحديات التي تواجه عمله.

4.42 0.56 
مرتاع
  

2 
8 

أادةس باستمراة البيئة الداخلية والخاةجية 
 للروضة.

4.34 0.64 
مرتاع
  

 
3 

3 
أسهم بالتعاون مع فريق العمل بالروضة 

 األهداف الرتبوية. بصياغة
4.33 0.64 

مرتاع
  

4 
2 

 أشجع التعاون البناء بني فريق العمل بالروضة
 .األموةأولياء و 

4.32 0.59 
مرتاع
  

5 
5 

أرشك فريق العمل بالروضة بوضع األهداف 
 الرتبوية للروضة.

4.28 0.69 
مرتاع
  

6 
7 

وضع خطط  أرشك فريق العمل بالروضة يف
 تعكس حاجات الروضة.

4.25 0.68 
مرتاع
  

7 
6 

أوظف معايري واضحة لتحديد  مهام فريق  
 .العمل يف الروضة

3.33 0.6 
متوس
 فطة

8 
1 

أمتلك املقدة  عىل املواجهة والنظر  
 املستقبلية يف التعامل مع تحديات العرص.

3.30 0.65 
متوس
 فطة

9 
11 

عىل إادةاك الدوة الحيوي  األموةأساعد أولياء 
 املنتظر منهم.

3.28 0.71 
متوس
 فطة
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10 
12 

عىل تكريس الجهواد  األموةأحث أولياء 
 .فطااللخدمة ةياض األ 

3.27 0.75 
متوس
 فطة

11 
10 

أضع أولويات محداد  لتاعيل برنامج مشاةكة 
 .األموةأولياء 

2.32 0.81 
منخ
 فضة

12 
9 

أحلل العوامل املؤثر  يف برنامج مشاةكة أولياء 
 .األموة

2.30 0.79 
منخ
 فضة

 489. 3.65 املعدل الـعـام
متوس
 فطة

 

سابية لاقرات املجال 6يظهر من الجدول ) سطات الح  األهلتعاون "( أن املتو

( والتي تنص عىل 4كان أعالها للاقر  ةقم )، (4.42-2.80تراوحت بني ) "والروضــــة

"أرشك فريق العمل بالروضة يف مواجهة التحديات التي تواجه عمله" مبتوسط حسايب 

عة (4.42) بة األخري  الاقر  ةقم ) ،وبدةجة مرتا باملرت ( والتي تنص عىل "أحلل 9و

وبدةجة  (2.30" مبتوســط حســايب )األموةالعوامل املؤثر  يف برنامج مشــاةكة أولياء 

 وبدةجة متوسطة. (3.65وبلغ املتوسط الحسايب للمجال ككل )، منخاضة

 املجال الثالث: التخطيط
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 (7) الجدول
 تنازلياً  مرتبة التخطيط مجال لاقرات املعياةية واالنحرافات الحسابية املتوسطات

 الـاـقـر  الرقم ةالرتب
الوسط 
 الحسايب

االنحراف 
 املعياةي

 النسبيةاألهمي ة

1 7 
 األموةأوضح مهام أولياء 

يف تحسني العملية 
 الرتبوية.

 مرتاعة 4.9 4.72

2 3 
أهتم مبالحظات أولياء 

 .األموة
 مرتاعة 0.62 4.44

3 12 
نمية شعوة أعمل عىل ت

الثقة واالعتزاز لدى فريق 
 العمل بالروضة.

 مرتاعة 0.67 4.34

4 5 

 األموةأزواد أولياء 
مبعلومات ادوةية حول 
تطوة أبنائهم يف مجاالت 

 مختلاة.

 مرتاعة 0.66 4.29

5 1 
أستخدم وسائل تربوية 
حديثة يف تحقيق 

 األهداف  الرتبوية.
 مرتاعة 0.71 4.23

5 6 
أوثق بشكل مستمر 

 . األموةجتامعات أولياء ا
 مرتاعة 0.78 4.23

7 8 
أضع آلية واضحة ملراجعة 

مبا يتعلق  األموةأولياء 
 بأبنائهم وبناتهم .

 متوسطة 0.62 3.65

8 4 
 اً ادوةي زمنياً  أعد جدوالً 

 .األموةالجتامعات أولياء 
3.60 0.78 

 متوسطة
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9 11 

أبذل جهدا يف تطوير 
ة حديثة يف إاداةيمناذج 

ناسب متغريات الروضة ت
 العرص. 

3.51 0.76 

 متوسطة

10 9 
أحرص عىل تنايذ 
القراةات التي يصدةها 

 .  األموةمجلس أولياء 
 منخاضة 0.81 2.30

11 2 
أشاةك يف األنشطة التي 
 يقيمها املجتمع املحيل.

 منخاضة 0.83 2.21

12 10 
أناذ برامج تدةيبية 

ملتابعة  األموةألولياء 
 .تقدم أبنائهم وبناتهم

 منخاضة 0.92 2.19

 متوسطة 761. 3.64 املعدل الـعـام
 "التخطيط"( أن املتوســـطات الحســـابية لاقرات املجال 7يظهر من الجدول )

ضح مهام 7كان أعالها للاقر  ةقم )، (4.72-2.19تراوحت بني ) ( والتي تنص عىل "أو

، دةجة مرتاعةوب (4.72يف تحســني العملية الرتبوية" مبتوســط حســايب ) األموةأولياء 

 ألموةا( والتي تنص عىل "أناذ برامج تدةيبية ألولياء 10وباملرتبة األخري  الاقر  ةقم )

وبلغ ، وبدةجة منخاضـــة (2.19ملتابعة تقدم أبنائهم وبناتهم." مبتوســـط حســـايب )

 وبدةجة متوسطة. (3.64املتوسط الحسايب للمجال ككل )

 املجال الرابع: التطوير الرتبوي
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 ( 8) الجدول
 مرتبة الرتبوي التطوير مجال لاقرات املعياةية واالنحرافات الحسابية املتوسطات

 تنازلياً 

الر
 تبة

الرق
 م

 الـاـقـر 

الوس
ط 
الحس
 ايب

االنحرا
ف 
املعياة
 ي

األهم
الني ة

 سبية

 0.59 4.51 .فطاالأوفر بيئة تربوية آمنة لرياض األ  7 1
مرتاع
  

 0.64 4.39 ة.زاز بالروضأعمل عىل تنمية شعوة الثقة واالعت 13 2
مرتاع
  

3 11 
لدي املقدة  عىل االتصال والتواصل اداخل  ةياض 

 وخاةجها. فطاالاأل 
4.36 0.61 

مرتاع
  

4 8 
أعد نرشات تربوية حول فاعلية مشاةكة أولياء 

 بالعملية الرتبوية. األموة
4.35 0.81 

مرتاع
  

5 6 
أنوع يف استخدام أساليب االتصال مع أولياء 

 . األموة
4.28 0.73 

مرتاع
  

 0.7 4.24 أحرص عىل االلتحاق بربامج النمو املهني. 3 6
مرتاع
  

6 12 
أمتلك املقدة   عىل الحواة املنظم حول القضايا 
الرتبوية وادوةها يف تاعيل برنامج مشاةكة أولياء 

 .األموة
4.24 0.67 

مرتاع
  

8 9 
 لتحقيق األهداف الرتبوية  األموةأتعاون مع أولياء 

 املنشواد .
4.22 0.66 

مرتاع
  

9 5 
ومالحظاتهم  األموةأوظف مقرتحات أولياء 

 ية يف تحسني العملية الرتبوية. يجابال
3.50 0.69 

متوس
 فطة
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10 2 
مج يف تنايذ برا األموةاستايد من خربات أولياء 

 تربوية.
3.43 0.82 

متوس
 فطة

 0.71 3.40 يف األنشطة املصاحبة للمنهاج.  األموةأرشك أولياء  4 11
متوس
 فطة

12 10 
أهمية استخدام تكنولوجيا  األموةألولياء أوضح 

 املعلومات واالتصال  يف تحسني العملية الرتبوية.
3.37 0.75 

متوس
 فطة

 0.89 2.26 يف اتخاذ القراةات. األموةأشاةك أولياء  14 13
منخ
 فضة

14 1 
أادعو القااد  الرتبويني لحضوة اجتامعات مجلس 

 .األموةأولياء 
2.15 0.91 

منخ
 فضة

 717. 3.76 املعدل الـعـام
مرتاع
  

التطوير "( أن املتوســـطات الحســــابية لاقرات املجال 8يظهر من الجدول )

حت بني ) "الرتبوي ها للاقر  ةقم )، (4.51-2.15تراو ( والتي تنص عىل 7كان أعال

، رتاعةوبدةجة م (4.51" مبتوســـط حســـايب )فطاال"أوفر بيئة تربوية آمنة لرياض األ 

بة األخري  الاقر  ةقم ) باملرت قااد  الرتبويني لحضـــوة 1و ( والتي تنص عىل "أادعو ال

وبلغ ، وبدةجة منخاضــة (2.15" مبتوســط حســايب )األموةاجتامعات مجلس أولياء 

 وبدةجة مرتاعة. (3.76املتوسط الحسايب للمجال ككل )

( ≤0.05) الداللة ىمستو  عند ئيةإحصا اداللة ذات فروق هناك السؤال الثاين: هل

 استجابة أفرااد عينة الدةاسة  يف

 ألموةااملارق يف تاعيل برنامج مشاةكة أولياء حافظة مب فطاالادوة مديرات ةياض األ  عن

نوع ، رب سنوات الخ، املتغريات التالية)املؤهل العلميإىل  يف العملية الرتبوية يعزى

 منطقة الروضة(؟، حكومي(أو  الروضة )خاص

  



60 
 

اة للعينات املستقلة واختب ("ت")استخدام اختباة  هذا السؤال تم جابة عىللإل 

الاروقات بني املتوسطات الحسابية ملجاالت الدةاسة  ليجااداألحاادي تحليل التباين 

أو  نوع الروضة )خاص، سنوات الخرب ، تبعا للمتغريات الدميوغرافية )املؤهل العلمي

 منطقة الروضة( عىل النحو التايل: ، حكومي(

 العلمي املؤهل: والًأ 

 (9جدول )ال
ت الاروقات بني املتوسطات الحسابية ملجاال  الختباة األحاادياختباة تحليل التباين 

 لدةاسة تبعا ملتغري املؤهل العلمي 

 املجال
املؤهل 
 العلمي

 العداد
الوسط 
 الحسايب

االنحراف 
 املعياةي

 ف
الداللة 

ئيةحصاال   

 اداة ال 
 495. 4.28 37 بكالوةيوس

 494. 4.17 67 ماجستري *003. 4.616
 438. 4.50 6 ادكتوةاه

تعاون 
الروضة 
 واألهل 

 447. 4.28 37 بكالوةيوس
 502. 4.14 67 ماجستري *000. 7.745

 537. 4.46 6 ادكتوةاه

 التخطيط
 524. 4.20 37 بكالوةيوس

 881. 4.09 67 ماجستري *037. 9.835
 440. 4.47 6 ادكتوةاه

التطوير 
 الرتبوي

 547. 4.18 37 بكالوةيوس
 814. 4.07 67 ماجستري *029. 5.852

 373. 4.43 6 ادكتوةاه
ملعرفة الاروقات ملجاالت  األحاادي( اختباة تحليل التباين 9يوضح الجدول )

 الدةاسة تبعا ملتغري املؤهل العلمي حيث أظهرت النتائج ما ييل :

  



61 
 

( عىل مجال α≥0.05ئية عند مستوى اداللة )إحصالة وجواد فروقات ذات ادال -1

ئية إحصا( وبداللة 4.616تبعا ملتغري املؤهل العلمي حيث بلغت قيمة ف ) اداة ال 

املؤهل العلمي ادكتوةاه مقاةنة  أصحابوتعزى هذه الاروقات لصالح ، (0.003)

 املؤهل العلمي بكالوةيوس وماجستري. بأصحاب

( عىل مجال α≥0.05ئية عند مستوى اداللة )إحصاوجواد فروقات ذات اداللة  -2

( 7.745تبعا ملتغري املؤهل العلمي حيث بلغت قيمة ف ) واألهل تعاون الروضة

املؤهل العلمي  أصحاب(. وتعزى هذه الاروقات لصالح 0.00ئية )إحصاوبداللة 

 املؤهل العلمي بكالوةيوس وماجستري. أصحابادكتوةاه مقاةنة ب

( عىل مجال α≥0.05ئية عند مستوى اداللة )حصاإ وجواد فروقات ذات اداللة  -3

( وبداللة 9.835التخطيط تبعا ملتغري املؤهل العلمي حيث بلغت قيمة ف )

املؤهل العلمي ادكتوةاه  أصحاب(. وتعزى هذه الاروقات لصالح 0.037ئية )إحصا

 املؤهل العلمي بكالوةيوس وماجستري. أصحابمقاةنة ب

( عىل مجال α≥0.05ند مستوى اداللة )ئية عإحصاوجواد فروقات ذات اداللة  -4

( وبداللة 5.852ملتغري املؤهل العلمي حيث بلغت قيمة ف ) التطوير الرتبوي تبعاً 

املؤهل العلمي ادكتوةاه  أصحاب(. وتعزى هذه الاروقات لصالح 0.029ئية )إحصا

 املؤهل العلمي بكالوةيوس وماجستري. أصحابمقاةنة ب
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 ملجاالت الدةاسة تبعا ملتغرياةنات البعدية عىل ( اختباة شايه للمق10جدول ةقم )
 مياملؤهل العل

 املجال
املؤهل 
 العلمي

الوسط 
 الحسايب

 املؤهل العلمي
 ادكتوةاه ماجستري بكالوةيوس

 الاداة 
 *21847. 11238.  4.28 بكالوةيوس
 *33085.   4.17 ماجستري
    4.50 ادكتوةاه

تعاون 
الروضة 
 واألهل

 *18131. 13275.  4.28 بكالوةيوس
 *31405.   4.14 ماجستري
    4.46 ادكتوةاه

 التخطيط
 *26727. 11416.  4.20 بكالوةيوس
 *38143.   4.09 ماجستري
    4.47 ادكتوةاه

التطوير 
 الرتبوي

 *24903. 11131.  4.18 بكالوةيوس
 *36034.   4.07 ماجستري
    4.43 ادكتوةاه

 

  الخرب  سنوات: ثانياً 
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 (11جدول )ال
 الختباة الاروقات بني املتوسطات الحسابية ملجاالت األحاادياختباة تحليل التباين  

 الدةاسة تبعا ملتغري سنوات الخرب 

 العداد سنوات الخرب  املجال
الوسط 
 الحسايب

االنحراف 
 املعياةي

 ف
الداللة 

ئيةحصاال   

 اداة ال 

 -1من
سنوات5  

28 4.19 .53 

- 6من  *040. 5.175
 سنوات10

33 4.26 .43 

 52. 4.22 49 10أكرث من 

تعاون الروضة 
 واألهل

 -1من
سنوات5  

28 4.13 .52 

- 6من  *033. 3.444
سنوات10  

33 4.22 .38 

10أكرث من   49 4.24 .53 

 التخطيط

 -1من
سنوات5  

28 4.00 .58 

- 6من  *011. 2.007
سنوات10  

33 4.04 .69 

10أكرث من   49 4.31 .86 

التطوير 
 الرتبوي

 -1من
سنوات5  

28 4.10 .60 

- 6من  041. 2.415
سنوات10  

33 4.05 .75 

10أكرث من   49 4.19 .75 
 

ملعرفة الاروقات ملجاالت  األحاادي( اختباة تحليل التباين 11يوضح الجدول )

 حيث أظهرت النتائج ما ييل: سنوات الخرب ملتغري  الدةاسة تبعاً 
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( عىل مجال α≥0.05ئية عند مستوى اداللة )إحصاروقات ذات اداللة وجواد ف -1

ئية إحصا( وبداللة 5.175حيث بلغت قيمة ف ) سنوات الخرب ملتغري  تبعاً  اداة ال 

سنوات مقاةنة بغريهم  10كرث من ألصالح الذين ميتلكون سنوات خرب  ، (0.040)

 قل.أ ممن ميتلكون سنوات خرب  

( عىل مجال α≥0.05ئية عند مستوى اداللة )اإحصوجواد فروقات ذات اداللة  -2

( 3.444حيث بلغت قيمة ف ) سنوات الخرب ملتغري  تبعاً  واألهل تعاون الروضة

سنوات  10لصالح الذين ميتلكون سنوات خرب  اكرث من (.0.033ئية )إحصاوبداللة 

 مقاةنة بغريهم ممن ميتلكون سنوات خرب  اقل.

( عىل مجال α≥0.05مستوى اداللة ) ئية عندإحصاوجواد فروقات ذات اداللة  -3

( وبداللة 2.007حيث بلغت قيمة ف ) سنوات الخرب التخطيط تبعا ملتغري 

كرث أ(. وتعزى هذه الاروقات لصالح الذين ميتلكون سنوات خرب  0.011ئية )إحصا

 سنوات مقاةنة بغريهم ممن ميتلكون سنوات خرب  اقل. 10من 

( عىل مجال α≥0.05مستوى اداللة )ئية عند إحصاوجواد فروقات ذات اداللة  -4

( وبداللة 2.415حيث بلغت قيمة ف ) سنوات الخرب التطوير الرتبوي تبعا ملتغري 

كرث أ(. وتعزى هذه الاروقات لصالح الذين ميتلكون سنوات خرب  0.041ئية )إحصا

 سنوات مقاةنة بغريهم ممن ميتلكون سنوات خرب  اقل. 10من 
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ري ملتغ ملجاالت الدةاسة تبعاً لمقاةنات البعدية  ( اختباة شايه ل12جدول ةقم )

 سنوات الخرب 

 سنوات الخرب  املجال 
الوسط 
 الحسايب

 سنوات الخرب 
 -1من
 سنوات5

- 6من 
 سنوات10

أكرث من 
10 

 الاداة 
 03359. 07513.*  4.19 سنوات5 -1من
 04154.   4.26 سنوات10- 6من 

    4.22 10أكرث من 
تعاون 
الروضة 
 واألهل 

 10544.* 09380.  4.13 سنوات5 -1من
 01165.   4.22 سنوات10- 6من 

    4.24 10أكرث من 

 التخطيط
 31250.* 04591.  4.00 سنوات5 -1من
 26659.*   4.04 سنوات10- 6من 

    4.31 10أكرث من 

التطوير 
 الرتبوي

 09548. 04716.  4.10 سنوات5 -1من
 14264.*   4.05 سنوات10- 6من 

    4.19 10أكرث من 
 

 الروضة نوع: ثالثاً 
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 (13جدول )ال
الختباة الاروقات بني املتوسطات الحسابية ملجاالت الدةاسة تبعا ملتغري  اختباة )ت( 

 نوع الروضة

 املجال
نوع 
 الروضة

 العداد
الوسط 
 الحسايب

االنحراف 
 املعياةي

 ف
الداللة 

ئيةحصاال   

 اداة ال 
 52. 4.24 70 حكومي

.466 .642 
 43. 4.20 40 خاص

تعاون الروضة 
 واألهل 

 51. 4.21 70 حكومي
.064 .949 

 44. 4.20 40 خاص

 التخطيط
 87. 4.20 70 حكومي

.911 .364 
 49. 4.06 40 خاص

 التطوير الرتبوي
 82. 4.15 70 حكومي

.535 .594 
 48. 4.08 40 خاص

 

عينات املستقلة ملعرفة الاروقات ملجاالت ( اختباة ت لل13يوضح الجدول )

 حيث أظهرت النتائج ما ييل: ةنوع الروضملتغري  الدةاسة تبعاً 

( عىل α≥0.05ئية عند مستوى اداللة )إحصاعدم وجواد فروقات ذات اداللة  -1

( وبداللة 0.466حيث بلغت قيمة ت ) ةنوع الروضتبعا ملتغري  اداة مجال ال 

 (. 0.642ئية )إحصا

( عىل α≥0.05ئية عند مستوى اداللة )إحصاروقات ذات اداللة عدم وجواد ف -2

حيث بلغت قيمة ت  ضةنوع الرو ملتغري  تبعاً  مجال تعاون الروضة واألهل

 (. 0.949ئية )إحصا( وبداللة 0.064)
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( عىل α≥0.05ئية عند مستوى اداللة )إحصاعدم وجواد فروقات ذات اداللة  -3

( وبداللة 0.911بلغت قيمة ت )حيث  ةنوع الروضملتغري  مجال التخطيط تبعاً 

 (. 0.364ئية )إحصا

( عىل α≥0.05ئية عند مستوى اداللة )إحصاعدم وجواد فروقات ذات اداللة  -4

( 0.535حيث بلغت قيمة ت ) ةنوع الروضملتغري  مجال التطوير الرتبوي تبعاً 

 (. 0.594ئية )إحصاوبداللة 

 الروضة منطقة :ةابعاً 

 (41جدول )ال
 الختباة الاروقات بني املتوسطات الحسابية ملجاالت األحااديين اختباة تحليل التبا 

 ملتغري منطقة الروضة الدةاسة تبعاً 

 املجال
منطقة 
 الروضة

 العداد
الوسط 
 الحسايب

االنحراف 
 املعياةي

 ف
الداللة 

ئيةحصاال   

 اداة ال 

الباادية 
الشاملية 
 الرشقية

35 4.22 .45 

الباادية  863. 148.
الشاملية 
 الغربية

33 4.19 .54 

 49. 4.26 42 قصبة املارق
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تعاون 
الروضة 
 واألهل 

الباادية 
الشاملية 
 الرشقية

35 4.20 .41 

الباادية  920. 083.
الشاملية 
 الغربية

33 4.18 .58 

 47. 4.23 42 قصبة املارق

 التخطيط

الباادية 
الشاملية 
 الرشقية

35 4.11 .51 

الباادية  939. 063.
الشاملية 

 ربيةالغ
33 4.17 .58 

 1.02 4.17 42 قصبة املارق

التطوير 
 الرتبوي

الباادية 
الشاملية 
 الرشقية

35 4.06 .56 

الباادية  165. 1.831
الشاملية 
 الغربية

33 4.32 .77 

 76. 4.03 42 قصبة املارق
ملعرفة الاروقات ملجاالت  األحاادي( اختباة تحليل التباين 14يوضح الجدول )

 حيث أظهرت النتائج ما ييل: منطقة الروضةملتغري  دةاسة تبعاً ال

( عىل α≥0.05ئية عند مستوى اداللة )إحصاعدم وجواد فروقات ذات اداللة  -1

( وبداللة 0.148حيث بلغت قيمة ف )منطقة الروضةملتغري  تبعاً  اداة مجال ال 

 (. 0.863ئية )إحصا
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( عىل α≥0.05لة )ئية عند مستوى ادالإحصاعدم وجواد فروقات ذات اداللة  -2

 حيث بلغت قيمة فمنطقة الروضة ملتغري  تبعاً  مجال تعاون الروضة واألهل

 (. 0.920ئية )إحصا( وبداللة 0.083)

( عىل α≥0.05ئية عند مستوى اداللة )إحصاعدم وجواد فروقات ذات اداللة  -3

( 0.063حيث بلغت قيمة ف )منطقة الروضةملتغري  مجال التخطيط تبعاً 

 (. 0.939ة )ئيإحصاوبداللة 

( عىل α≥0.05ئية عند مستوى اداللة )إحصاعدم وجواد فروقات ذات اداللة  -4

حيث بلغت قيمة ف منطقة الروضة ملتغري  مجال التطوير الرتبوي تبعاً 

 (. 0.165ئية )إحصا( وبداللة 1.831)
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 الاصل الخامس
 مناقشة النتائج والتوصيات

 قاً وتم عرضها وف، ا الدةاسةناول الاصل مناقشة النتائج التي توصلت إليهت

 ألسئلة الدةاسة كام ييل:

 اعيلت يف باملارق ةياض مديرات ادوة ما: األولمناقشة النتائج املتعلقة بالسؤال 

 الرتبوية؟ العملية يف األموة أولياء مشاةكة

 تاعيل يف فطاالاأل  ةياض مديرات لدوة الكلية الدةجة إن النتائج أظهرت

 ترتيب نأ  النتائج أظهرت كام، مرتاعة جاءت الرتبوية العملية يف األموة أولياء مشاةكة

 متوسطاتلل ˝تبعا الرتبوية العملية يف األموة أولياء مشاةكة تاعيل برنامج مجاالت

، األهلو تعاون الروضة ، التطوير الرتبوي، اداة ال )  :التايل النحو عىل كان الحسابية

، ويالرتب التطوير مجال يليها ثم ةجةاد أعىل عىل الاداة  مجال حاز حيث( التخطيط

 مجال كان حسايب متوسط حاز مجال وأقل واألهلمجال تعاون الروضة  بعدها ومن

مل يف ع األساس هو اداة ال  مجال أن  إىل  النتيجة هذه الباحثة تعزو وقد، التخطيط

 وزاة لا اهتامم جاء لذا، الرتبوية العملية عليه تبنى الذي مدير  الروضة وهو األساس

الً مثف، الرتبوية القيااد  أهمها من، التدةيبية الدوةات خالل من املجال هذا بتحقيق

)أةسخ أمناط سلوكية تربوية عامة ، للعمل يف الروضة( اً تربوي اً أوفر مناخ) لاقرات

 وةاألم)أوضح ألولياء ، للتعامل مع الطالب باعتباةهم محوة العملية التعليمية(

جاءت بدةجة مرتاعة ألنها تركز عىل محوة العملية ، ية(أهداف العملية الرتبو

التعليمية من فطالب ومعلم وويل أمر وبيئة تربوية آمنة  لذا كان من السهل ترجمتها 

 .قع هذا املجال يف صلب عمل مدير  الروضةيو اداة عمليا يف مجال ال 
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از عىل ذي حوال، أما املجال الذي جاء باملرتبة الثانية هو مجال التطوير الرتبوي

 التغريات واملستجداتإىل  وقد يكون السبب من وجهة نظر الباحثة، ادةجة مرتاعة

وزاة  الرتبية والتعليم عىل تطوير النظام الرتبوي من خالل مؤمترات املتساةعة وحرص 

مديرات ةياض ( وحرص 2016، 1995، 1987التطوير الرتبوي التي عقدت منذ عام)

ير الرتبوي  وإعدااد وتأهيل املعلامت ومديرات ةياض عىل مواكبة مستجدات  التطو

 ملواكبة  التطوير الرتبوي. فطاالاأل 

وقد  ،هو املجال الذي جاء باملرتبة الثالثة وبدةجة متوسطة واألهلتعاون الروضة إن  

ةسة بني البيت واملدىل عدم وعي األهل بأهمية التعاون إ تعزو الباحثة هذه النتيجة

خراج أجيال واعد  مدةكة ملسؤولياتها يف إحقيق ادوة املدةسة بملا له من أهمية بت

قلة وعي األهل بالهدف األسايس من الروضة وهو أيضاً املجتمع الذي نعيش فيه و 

من خالل واقع اجتامعي  نشاء جيل متوازن قاادة عىل عملية التنشئة االجتامعيةإ 

 تهم أادىلقمة العيش لعائال تكاميل بالتعاون بني األهل والروضة وانشغال األهل بتوفري 

ة العملي"أن املتوسطات الحسابية لاقرات املجال ، قلة التواصل مع الروضةإىل 

( والتي تنص عىل 4كان أعالها للاقر  ةقم )، (4.42-2.80تراوحت بني ) "الرتبوية

"أرشك فريق العمل بالروضة يف مواجهة التحديات التي تواجه عمله" مبتوسط حسايب 

( والتي تنص عىل "أحلل 9وباملرتبة األخري  الاقر  ةقم )، جة مرتاعةوبدة  (4.42)

وبدةجة  (2.30" مبتوسط حسايب )األموةالعوامل املؤثر  يف برنامج مشاةكة أولياء 

 .منخاضة
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دم تاعيل عإىل  وقد يعواد السبب يف ذلك، ام جاء مجال التخطيط يف املرتبة األخري ك

إىل  ةإضاف، ة الصحيحة ووضع خطة مناسبة للربنامجبرنامج مشاةكة األهل بالطريق

لروتينية عامل اب ميلها لالمركزية واالنشغال باأل بسب اداة عدم توفر الوقت الكايف لإل 

تقع عىل عاتقهن العديد من املسؤوليات  فطاالوخاصة أن مديرات ةياض األ ، والجرائية

ض مجال مشاةكة األهل يف ةيا وقلة اهتامم املديرات بتاعيل، ة والانيةاداةيواملهام ال 

وقلة وعي بعض املديرات بأهمية هذه املرحلة وادوة األهل يف تواصلهم مع  فطاالاأل 

( 34حيث جاءت الاقر  )، قرات الدةاسةويظهر ذلك من خالل الجابة عىل فالروضة 

 اتهم(ملتابعة تقدم أبنائهم وبن األموة)أناذ برامج تدةيبية ألولياء  والتي نصت عىل

 رتبة األخري  يف مجال التخطيط.بامل

، اً وأظهرت النتائج تقديرات أفرااد عينة الدةاسة عىل فقرات كل مجال مناراد

 :اآليتحيث كانت عىل النحو 

 اداة : ال األولاملجال 

حيث ، جاءت بدةجة مرتاعة اداة أظهرت النتائج أن الدةجة الكلية ملجال ال       

حيث  ،بني املرتاعة واملتوسطة واملنخاضة جاءت جميع الاقرات بدةجة متااوتة ما

 ألوىلاللعمل يف الروضة". يف املرتبة  تربوياً  جاءت الاقر  التي تنص عىل "أوفر مناخاً 

وميكن تاسري هذه النتيجة بأن موضوع توفري املناخ الرتبوي للبيئة ، وبدةجة مرتاعة

قيق هذه يف تح اً كبري  اً لذا نجد هناك تجاوب، الدميقرافطية اداة الصاية من أهم صاات ال 

 وهذا التاسري قد ينطبق عىل الاقر  التي تنص، فطاالالاقر  من قبل مديرات ةياض األ 

 عىل "أةسخ أمناط سلوكية تربوية عامة للتعامل مع الطالب باعتباةهم محوة العملية 
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رشاك إن موضوع إ، ˝التعليمية "والتي جاءت باملرتبة الثانية وبدةجة مرتاعة أيضا

يف وضع أهداف العملية الرتبوية أصبح من أوىل االهتاممات والتطوةات  األموةء أوليا

أهداف العملية  األموةلذا جاءت الاقر  التي تنص عىل "أوضح ألولياء ، الرتبوية

أفطلع عىل آخر املستجدات ( والتي تنص عىل "12الرتبوية" باملرتبة الثالثة والاقر  ةقم )

إىل  عواد السببي وقد "باملرتبة الرابعة األموةوضة بأولياء الرتبوية التي تخص عالقة الر 

يث ح، بصاتهن قااد  تربويات فطاالزيااد  االهتامم بتطوير أاداء مديرات ةياض األ 

 إلحاقإىل  وهذا ما ادفع الوزاة ، يف مواجهة التحديات فطاالتقوم مديرات ةياض األ 

يث تم ح، ف تطوير أادائهنمديرات بعداد من الدوةات يف القيااد  الرتبوية وغريها بهد

يف مجال القيااد   فطاالالعمل عىل عقد ادوةات تدةيبية خاصة مبديرات ةياض األ 

وهذا ، ياداة قبل وأثناء مامةستهن للعمل ال  امتحانات للمديرات إجراءكذلك ، الرتبوية

أهمية إىل  التي توصلت(Cheng and Szeto, 2016)   يتاق مع ادةاسة شنغوسيزت

ر  التي بينام جاءت الاق، يف ظل التغيريات الحديثة فطاالات ةياض األ تطوير أاداء مدير 

 ،عىل العمل التطوعي لخدمة الروضة" يف املرتبة األخري  األموةتنص عىل " أشجع أولياء 

يف  ألموةاأولياء  ضعف توجهاتإىل  وقد تعزو الباحثة هذه النتيجة، وبدةجة متوسطة

د يعزى  بشكل عام وقةادينيف املجتمع األ تطوعثقافة الوعدم انتشاة ، العمل التطوعي

 وسعيهم الحثيث لتأمني لقمة العيش لعائالتهم. األموةانشغال أولياء إىل  ذلك

 املجال الثاين: التطوير الرتبوي

 ،أظهرت النتائج أن الدةجة الكلية ملجال التطوير الرتبوي جاء بدةجة مرتاعة     

 قرات حيث بلغت الا، واملتوسطة واملنخاضةوجاءت الاقرات بني الدةجة املرتاعة 
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، ( فقرات4وبلغت الاقرات املتوسطة )، ( فقر 14( فقرات من أصل )8املرتاعة )

وبلغت الاقرات املنخاضة فقرتان. حصلت الاقر  التي تنص عىل" أوفر بيئة تربوية 

ه ذوقد تعزو الباحثة ه، وبدةجة مرتاعة، األوىل" عىل املرتبة فطاالآمنة لرياض األ 

وتقديم  الفطاة هو توفري بيئة آمنة لرياض األ اداةيأن أحد صاات القيااد  ال إىل  النتيجة

ءت الاقر  وجا، فطاالخطة فصلية لتنايذ خطوات لتوفري بيئة آمنة لطلبة ةياض األ 

"أعمل عىل تنمية شعوة الثقة واالعتزاز بالروضة" باملرتبة الثانية  ( والتي تنص عىل13)

ن م إن موضوع الثقة واالعتزاز هيإىل  كن تاسري هذه النتيجةومي، وبدةجة مرتاعة

وهذه القيم تحرص املدير  عىل غرسها  ضمن القيم األساسية واألصيلة يف مجتمعنا

يف تحقيق هذه الاقر  من قبل مديرات ةياض  كبرياً  لذا نجد هناك تجاوباً ، بطلبتها

اد  الرتبويني لحضوة اجتامعات ( والتي تنص عىل "أادعو القا1. وحازت الاقر  )فطاالاأل 

 سببوقد تعزو الباحثة ال، " عىل املرتبة األخري  وبدةجة منخاضةاألموةمجلس أولياء 

وقد يعزى  ،فطاالالهاادفة بني مديرات ةياض األ قلة تباادل الخربات وتباادل الزياةات إىل 

اً افيإضانشغال القااد  الرتبويني ويعدون حضوة مثل هذه االجتامعات عبئا إىل  ذلك

 الكثري  املكلاون بها. األعاملقامئة إىل  يضاف

 : تعاون الروضة واألهلاملجال الثالث

جاء بدةجة  ية ملجال تعاون الروضة واألهلأظهرت النتائج بأن الدةجة الكل

ث بلغت حي، وجاءت الاقرات بني الدةجة املرتاعة واملتوسطة واملنخاضة، متوسطة

( 4وبلغت الاقرات املتوسطة )، ( فقر 12أصل ) ( فقرات من6الاقرات املرتاعة )

 رشك حيث حصلت الاقر  التي تنص عىل" أ ، وبلغت الاقرات املنخاضة فقرتان، فقرات
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فريق العمل بالروضة يف مواجهة التحديات التي تواجه عمله" عىل املرتبة 

أهمها  نمواكبة التطوةات الرتبوية والتي مإىل  وقد تعزو الباحثة هذه النتيجة، األوىل

اجهة يف مو  األموة إرشاك فريق العمل بالروضة من أعضاء للهيئة التدةيسية وأولياء

لبيئة "أادةس باستمراة ا وجاءت الاقر  التي تنص عىل، التحديات التي تعرتض العمل

ر السبب من وجهة نظ وقد يعزى، " يف املرتبة الثانيةالداخلية والخاةجية للروضة

إعطاء وتوجهات وزاة  الرتبية والتعليم ب فطاالي تحتلها ةياض األ األهمية التإىل  الباحثة

لذا يقع  ،هذه املرحلة التمهيدية وحلقة الوصل يف حيا  الطال بني أرسته ومدةسته

عليهن  اللوايت فطااليف هذه املرحلة عىل عاتق معلامت ةياض األ  فطاالعبء تربية األ 

وف وهذا يتطلب العدااد الجيد لظر ، الجزء األكرب يف تطوير فطرقهن وأساليب تاكريهن

( التي تؤكد عىل 2009) وهذا يتاق مع نبهان، وبيئة الروضة الداخلية والخاةجية

يف  ،وتلبية تحديات ومتطلبات العرص الحايل فطاالالعدااد الجيد املتكامل لرياض األ 

حني جاءت الاقر  التي تنص عىل" أحلل العوامل املؤثر  يف برنامج مشاةكة أولياء 

إن ىل إ وقد تعزو الباحثة هذه النتيجة، " باملرتبة األخري  وبدةجة منخاضةاألموة

وجواد  فال يكاي، تنمية وخرب إىل  بحاجة فطاالمهاةات التحليل عند مديرات ةياض األ 

 لذا قد يكون السبب يف، بل يجب تحليل العوامل املؤثر  فيه األموةبرنامج أولياء 

هو ضعف تحليل العوامل املؤثر  سواء  األموةاء ضعف تاعيل برنامج مشاةكة أولي

 ية.إيجابكانت سلبية أم 
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 املجال الرابع: التخطيط

جاءت و ، أظهرت النتائج أن الدةجة الكلية ملجال التخطيط جاء بدةجة متوسطة

رتاعة حيث بلغت الاقرات امل، الاقرات بني الدةجة املرتاعة واملتوسطة واملنخاضة

وبلغت ، ( فقرات3وبلغت الاقرات املتوسطة )، فقر  (12( فقرات من أصل )6)

 وةاألم"أوضح مهام أولياء  ( فقرات. حازت الاقر  التي تنص عىل3الاقرات املنخاضة )

عزو الباحثة وقد ت، وبدةجة مرتاعة، األوىل" عىل املرتبة يف تحسني العملية الرتبوية

قو   هي اوأن قو  أحده األموةء العالقة التكاملية بني املدةسة وأولياإىل  هذه النتيجة

كز عىل واملدةسة يف فعاليتها املتنوعة ترت، به ويتأثر باآلخر يؤثر اممنه˝ وأن كال، لآلخر

اق مع وهذا يت، األموةمبدأ تاعيل ادوة أولياء ، ةئيسية مثل: مبدأ الدميقرافطية مباادئ

" األموةلياء (. وجاءت الاقر  التي تنص عىل" أهتم مبالحظات أو 2005) ادةاسة سنقر

ادوة  إن إىل ويعواد السبب من وجهة نظر الباحثة، باملرتبة الثانية وبدةجة مرتاعة

وهذا  ،للمشاةكة يف العملية الرتبوية األموةاملدةسية الحديث هو تحايز أولياء  اداة ال 

بينام جاءت الاقر  التي تنص عىل ، (2013يتاق مع الدةاسة التي أجراها السعدي)

 األخري بة تملتابعة تقدم أبنائهم وبناتهم" عىل املر  األموةدةيبية ألولياء "أناذ برامج ت

ن هذه إ حيث ، فطاالانشغال أولياء أموة األ إىل  وقد يعزى ذلك، وبدةجة منخاضة

 .فال يستطيعون االلتحاق مبثل هذه الدوةات منتظامً  اً الدوةات تتطلب حضوة 

ناك فروق ذات اداللة إحصائية عند مناقشة النتائج املتعلقة بالسؤال الثاين: هل ه

 يف ادوة مديرات ةياض األفطاال( ≤0.05) مستوى الداللة

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(؟



77 
 

ئية عند اإحصوجواد فروقات ذات اداللة  ئج املتعلقة بالسؤال الثاينأظهرت النتا 

ل التخطيط ومجال تعاون الروضة ومجا اداة ( عىل مجال ال α≤0.05مستوى اداللة )

ات وتعزى هذه الاروق، ومجال التطوير الرتبوي تبعا ملتغري املؤهل العلمي واألهل

ملؤهل العلمي بكالوةيوس ا أصحاباملؤهل العلمي ادكتوةاه مقاةنة ب أصحابلصالح 

( عىل α≤0.05ئية عند مستوى اداللة )إحصاجواد فروقات ذات اداللة وو ، وماجستري

ومجال التخطيط ومجال العملية الرتبوية ومجال التطوير الرتبوي تبعا  اداة مجال ال 

وتعزى هذه الاروقات لصالح الذين ميتلكون سنوات خرب  أكرث ، سنوات الخرب ملتغري 

ت مقاةنة بغريهم ممن ميتلكون سنوات خرب  اقل. كام أظهرت النتائج سنوا 10من 

( عىل مجال α>0.05ئية عند مستوى اداللة )إحصاعدم وجواد فروقات ذات اداللة 

ومجال التطوير الرتبوي تبعا ، ل التخطيط ومجال تعاون الروضة واألهلومجا اداة ال 

ئية عند مستوى اداللة إحصاعدم وجواد فروقات ذات اداللة و ، نوع الروضةملتغري 

(α≤0.05 عىل مجال ال ) ومجال تعاون الروضة واألهل، ل التخطيطومجا اداة ،

 النحو وتارس الباحثة ذلك عىل، منطقة الروضةومجال التطوير الرتبوي تبعا ملتغري 

 اآليت:

 ادوة حول( α≤0.05) اداللة مستوى عند ئيةإحصا اداللة ذات فروقات وجواد

 العملية يف األموة أولياء برنامج تاعيل يف املارق حافظةمب فطاالاأل  ةياض مديرات

 ومجال واألهل الروضة تعاون ومجال التخطيط الومج اداة ال  مجال يف الرتبوية

 أصحاب لصالح الاروقات هذه وتعزى، العلمي املؤهل ملتغري تعزى الرتبوي التطوير

  قدو ، وماجستري بكالوةيوس العلمي املؤهل أصحابب مقاةنة ادكتوة العلمي املؤهل
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 أكرث هم األعىل العلمية املؤهالت حملة إنإىل  النتيجة هذه الباحثة تعزو

 العمليةو  الرتبوي والتطوير اداة ال  مجال يف املستجدات عىل ˝اافطالعو  وخرب  معرفة

 الرتبوية ةالعملي أهداف لتحقيق مناسب وتأهيل علمية خلاية ميلكون ألنهم الرتبوية

 . بتخصصه متعلقة ألنها وذلك اة ادال  مجال يف وخاصة

 ادوة حول( α≤0.05) اداللة مستوى عند ئيةإحصا اداللة ذات فروقات وجواد

 العملية يف األموة أولياء برنامج تاعيل يف املارق مبحافظة فطاالاأل  ةياض مديرات

 ومجال مجال تعاون الروضة واألهلو  التخطيط ومجال اداة ال  مجال يف الرتبوية

 نميتلك لوايتال لصالح الاروقات هذه وتعزى، سنوات الخرب  ملتغري تبعا الرتبوي التطوير

 دوق، أقل خرب  سنوات نميتلك ممن بغريهم مقاةنة سنوات 10 من أكرث خرب  سنوات

 من أكرث خرب  سنوات ميتلكن ممن فطاالاأل  ةياض مديرات إنإىل  السبب الباحثة تعزو

 الصلة وثيقوت األموة أولياء مشاةكة نامجبر  لتاعيل الكافية الخرب  ميتلكن سنوات 10

 ةياض  مدير  من يتطلب فطاالاأل  ةياض يف العمل ألن وذلك األموة وأولياء الروضة بني

 .شخصية و ةإاداةيو  مهنية كاايات لديها تكون إن فطاالاأل 

 لةادال مستوى عند ئيةإحصا اداللة ذات فروقات وجواد عدم النتائج أظهرت كام

(α≤0.05 )ولياءأ  برنامج تاعيل يف املارق مبحافظة فطاالاأل  ةياض راتمدي ادوة حول 

ة تعاون الروض ومجال التخطيط ومجال اداة ال  مجال يف الرتبوية العملية يف األموة

 نتيجةوتارس الباحثة هذه ال، نوع الروضة ملتغري تبعا الرتبوي التطوير ومجالواألهل 

 امئون عليها من مديرات ومعلامت يتطلب إن يكون الق فطاالإن العمل يف ةياض األ إىل 
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مؤهالت علميا ولديهن االستعدااد النايس والتدةيب عىل أساليب التعليم يف 

 القطاع العام والخاص.

 اداللة مستوى عند ئيةإحصا اداللة ذات فروقات وجواد عدم النتائج أظهرت

(α≤0.05 )ءولياأ  برنامج تاعيل يف املارق مبحافظة فطاالاأل  ةياض مديرات ادوة حول 

ة تعاون الروض ومجال التخطيط ومجال اداة ال  مجال يف الرتبوية العملية يف األموة

إىل  لسببوتارس الباحثة ا، منطقة الروضة ملتغري تبعا الرتبوي التطوير ومجال واألهل

ضمن برنامج  مشاةكة األهل يساهم يف  فطااليف ةياض األ  األموةأن مشاةكة أولياء 

نمية التعليم وتإىل  وقيم ومعتقدات وخربات مختلاةجلب مواهب وكااءات ومعاةف 

 مكان الروضة. إىل  شخصية املتعلمني بجميع جوانبها ادون النظر
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 التوصيات
 :يتباآل  الباحثة تويص الدةاسة إليها توصلت التي النتائج عىل ناءً ب

  لنشاء جيل فطاالزيااد  وعي األهل بأهمية التعاون ما بينهم وبني ةياض األ 

 واعد.اجتامعي 

  فطاالاختياة أوقات تناسب األهل يف حضوةهم لرياض األ. 

قيام املديرات منذ بداية العام الدةايس بوضع خطة مرتبة وماصلة لربنامج 

 مشاةكة األهل.

  من أجل تأهيلهم فطاالالعمل عىل عقد الدوةات التدةيبية ملديرات ةياض األ 

 .األموةيف كياية تاعيل برنامج مشاةكة أولياء 

  ال يف مج فطاالعىل عقد برامج تنمية مهنية لتأهيل مديرات ةياض األ العمل

 .ويف مجال تعاون األهل والروضة التخطيط

  والدةاسات يف مجال تعاون األهل والروضةاالستاااد  من نتائج األبحاث. 

 األموةادةاسات تتناول مجاالت أخرى من مجاالت برنامج مشاةكة أولياء  إجراء 

 .مثل مجال الرشاف الرتبوي ومجال التقويم، مل تشملها هذه الدةاسة
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 قامئة املراجع
 :املراجع العربية -أوالً

 (واقع التعاون بني املدةسة واألرس  ومتطلبات تطويره 2000أبو ةمان، فاادية .)

من وجهة نظر معلمي مداةس البلقاء الرسمية، ةسالة ماجستري غري منشوة ، 

 الجامعة األةادنية، األةادن.

  ،(. الاداة  املدةسية والبعد التخطيطي والتنظيمي 2000عبد الصمد )االغربي

 الداة العربية. بريوت: املعارص،

 ( االتجاهات الحديثة لإلاداة  املدةسية يف تنمية القيااد  2005البدةي، فطاةق .)

 التدةيسية، عامن: اداة الثقافة للنرش والتوزيع.

 جتمع. وةقة عمل ضمن برنامج (. الرشاكة بني األرس  وامل2004) البنعيل، غدنانة

 (. وزاة  الرتبية والتعليم. قطر.48) مجلة الرتبية، الرشاكة األبوية يف التعليم.

 ( ادوة مدير املدةسة الثانوية يف تاعيل العالقة بني 2001البوسعيدي، خلياة .)

املدةسة واملجتمع املحيل بسلطنة عامن. ةسالة ماجستري غري منشوة ، جامعة 

 وس، سلطنة عامن.السلطان قاب

 (. تدةيس اللغة العربية: مااهيم نظرية وتطبيقات 2002وليد احمد ) ،جابر

 عامن: اداة الاكر. ،عملية
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 22، (3)25، ةسالة الرتبية .(. ةياض األفطاال يف اليابان2010شيخة ) ،الجنيد-

32. 

 ( املشكالت التي تواجه إاداةات 2013الحراحشة، محمد عبواد واحمد، ياسني .)

ةياض األفطاال يف محافظة املارق/ األةادن من وجهة نظر العامالت  مؤسسات

 .122-107(: 9للدةاسات االجتامعية والنسانية، ) ألكاادمييةا فيها.

 (مواجهة العوملة يف التعليم والثقافة2000حامد, عامة .)،  عربية الالداة  :القاهر

 للكتاب.

 ( الرشاكة األبوية يف التعلي2004حسن، محمد صديق .)م. مجلة الرتبية، قطر ،

(149 :)46-60. 

 (إاداة  ةياض األفطاال، كلية ةياض األفطاال، 2009حطيبة، نهااد فهمي عيل.)

 القاهر : اداة فطيبة للطباعة.

 ( الرياض: 2(. املدخل لرياض األفطاال، )ط2007الخريبي، هالة وعيل، أماين ،)

 أم القرى للنرش والطباعة.

 اةبد:  ،دةسة املجتمعية لتعليم املستقبل(. امل2002أحمد والخطيب )، الخطيب

 .األةادن ،عامل الكتب الحديث

  الدليل الةشاادي لربنامج مشاةكة األهل يف ةياض األفطاال والصاوف الثالثة

 (.2017مديرية الطاولة ) األوىل إاداة  التعليم/
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 (الرتبية واملجتمع: ادةاسة يف اجتامع الرتبية،2005ةشوان، حسني عبدالحميد .) 

 ندةية: مؤسسة شباب الجامعة.السك

 املدةسية يف املداةس الثانوية الحكومية  الاداة ( ادوة 2010عال ) ،السعدي

 .التابعة ملحافظة اةبد يف تحايز املجتمع املحيل من وجهة نظر املعلمني فيها

 .األةادن ،اةبد ،جامعة الريموك ،ةسالة ماجستري غري منشوة 

 ( املدةسة 2006سامل، ةائد  خليل .)(، عامن: مكتبة املجتمع 1واملجتمع، )ط

 العريب.

 ( املشاةكة األرسية يف إاداة  العملية الرتبوية 2008السناين، عمر محمد ةاشد .)

ةسالة ماجستري غري  .كام يراها مديرو املداةس األساسية يف محافظة مسقط

 منشوة ، جامعة الريموك، اةبد، األةادن.

 عية، اداة الاكر.(. املدةسة املجتم2005) سنقر، صالحة 

 ( الرتبية االجتامعية والدينية يف ةياض 2008رشيف، السيد عبد القاادة .)

 (، عامن: اداة امليرس  للنرش والتوزيع والطباعة.3األفطاال، )ط

 ( 6(. إاداة  ةياض األفطاال وتطبيقاتها، )ط2014رشيف، السيد عبد القاادة ،)

 عامن: اداة املسري  للنرش والتوزيع والطباعة.

 (. تقويم ادليل منهاج ةياض األفطاال للرتبية الحركية 2013) بيك، متاةا عيلالشو

جامعة  .للواء القويسمة من وجهة نظر املعلامت يف مديرية الرتبية والتعليم

 الرشق األوسط، ةسالة ماجستري غري منشوة ، عامن، األةادن.
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 ( ادوة الاداة  املدةسية يف تاعيل الرشاكة بني 2010عاشوة، نياني .)ة املدةس

  .ةسالة ماجستري غري منشوة  .واملجتمع املحيل من وجهة نظر أولياء األموة فيها

 (القاهر : اداة الاكر.1(. الاداة  املدةسية، )ط2000العجمي، محمد حسنني ،) 

 ( املدخل إىل ةياض األفطاال، عامن: اداة الاكر.2001عدس، محمد .) 

 ( تحديد االحتياجات التدةيب2003عزوقة, غدير ,) يف  األفطاالية ملديرات ةياض

 محافظة عاّمن, ةسالة ماجستري غري منشوة .

 آفاق تربوية.  (. عالقة املدةسة بالبيت.2004) العسايل، علياء 

 يف التقدم نحو االقتصااد  األةادين(. ادوة النظام الرتبوي 2003) منى ،عاماد الدين

  يم.وزاة  الرتبية والتعل ،عامن (،1)43 ،ةسالة املعلم ،املعريف

 ( تطوير أاداء مديرات مداةس ةياض األفطاال 2012قناادييل، ةؤى محمد .)

اداةية ال  األهلية مبدينة جد  يف ضوء االتجاهات املعارص  من وجهة نظر الهيئة

ةسالة ماجستري غري منشوة ، جامعة أم القرى، مكة املكرمة،  .والتعليمية

 السعوادية.

 ( ادةجة مامةسة م2007الكعبي، حامد عيل .) ديري املداةس لدوةهم يف تاعيل

ري ةسالة ماجستري غ .العالقة بني األرس  واملدةسة يف ادولة الماةات العربية

 منشوة ، جامعة الريموك، اةبد، األةادن.
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 ( تقويم إعدااد معلم ةياض األفطاال وتأهيله وفق 2011كنعان، احمد عيل .)

س، رتبية وعلم النامجلة اتحااد الجامعات العربية لل متطلبات أنظمة الجواد .

9(1 :)164-203. 

 (. أساليب مشاةكة الوالدين يف برنامج ةياض 2003وفرماوى، محمد) املجداادى

 مجلة العلوم الرتبوية، معهد الدةاسات الرتبوية. األفطاال بدولة الكويت.

 ( الرتبية البيئية لطال الروضة، عامن، األةادن: 2005محامد ، ندى عبدالرحيم ،)

 والتوزيع. اداة صااء للنرش

 ( العالقة بني املدةسة واملجتمع. مجلة كلية الرتبية، 2002املصلح، إسامعيل .)

 (، جامعة قطر.126)

 (مدى إادةاك الوالدين للمشاةكة الوالدية يف برنامج 2000املعضاادي، فافطمة :)

عة هد الدةاسات الرتبوية، جاممجلة العلوم الرتبوية، مع الطال ما قبل املدةسة.

 (أبريل.2القاهر ، )

 ( ادوة مديرات األفطاال كمرشفات مقيامت يف 2009نبهان، أحمد إبراهيم .)

تحسني أاداء املعلامت وسبل تطويره يف محافظة غز ، ةسالة ماجستري غري 

 منشوة ، الجامعة السالمية، غز ، فلسطني.

 45-30(: 34ويري الرتبوي، )(.مجلة التط2007) وزاة  الرتبية والتعليم. 

 (2006وزاة  الرتبية والتعليم، األةادن.) 

  

http://www.trabya.net/


86 
 

 ((. علم االجتامع املدةيس)بينونة الظاهر  2004وفطاة، عيل والشهاب، عيل

(، بريوت: املؤسسة الجامعية للدةاسات 1االجتامعية(، )ط املدةسية ووظياتها

 والنرش والتوزيع.
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 الحققامئة امل
 (1ملحق ةقم)

 يةاألولأادا  الدةاسة بصوةتها 
 

 جامعة آل البيت 
Faculty of educational Sciences  
Dept. of Educational 
Administration   

 كلية العلوم الرتبوية
الرتبوية واألصول  اداة قسم ال   

 املحرتم --------------------------األستاذ الدكتوة
يف  مبحافظة املارق فطاالبعنوان" ادوة مديرات ةياض األ  تقوم الباحثة بدةاسة

يف العملية الرتبوية" والتي تسعى من خاللها  األموةتاعيل برنامج مشاةكة أولياء 
 مشاةكة رنامجب تاعيل يف باملارق فطاالاأل  ةياض مديرات ادوة عىل التعرفإىل  الباحثة
 مشاةكة نامجبر  تاعيل لدةجة ايلالح الواقع وتقييم الرتبوية العملية يف األموة أولياء
 .الرتبوية العملية يف مبحافظة املارق فطاالاأل  ةياض يف األهل

 وألغراض هذه الدةاسة قامت الباحثة ببناء االستبانة املرفقة املكونة من 
يشتمل عىل املعلومات الدميغرافية املتعلقة باملتغريات املستقلة لعينة  :األولالجزء 

 منطقة الروضة(، نوع الروضة، الخرب ، العلميالدةاسة وهي املؤهل 
يف  ألموةاالجزء الثاين: يشتمل عىل فقرات للكشف عن تاعيل برنامج مشاةكة أولياء 

    العملية الرتبوية علام بان الجابة ستكون وفق ملقياس ليكرت الخاميس كام ييل:                                                    
لة بدةجة قلي
 جدا
1 

 بدةجة قليلة
2 

بدةجة 
 متوسطة

3 

 بدةجة عالية
4 

 بدةجة عالية جدا
5 

ومن املهتمني يف هذا املجال يرس الباحثة أن ، االختصاص والخرب  أصحابوألنكم من 
قراتها ةاجية منكم التكرم قراء  ف، يةاألولتضع بني أيديكم هذه االستبانة يف صوةتها 

 وتحكيمها من حيث:
 .الاقرات وسالمتها اللغويةادةجة وضوح -1
 .تعديل ما ترونه مناسباً أو  حذفأو  إضافة-2
ةائكم رى ستؤخذ بعني االعتباة وسيكون آل اقرتاحات أخأو  أية مالحظات-3

 وتوجيهاتكم األثر يف تطوير األادا  وإخراجها بصوة  مالمئة.
 لحسن تعاملكم مع خالص احرتامي وتقديري شكراً 

  لعظاماتا عائشة اةويشد الباحثة:
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 بيانات املحكم

 اسم املحكم الرتبة العلمية التخصص الجامعة
    

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

 مالحظات
 

مدى وضوح 
 الاقر 

ادةجة وضوح 
الاقر  ملا 
 الاقر  وضعت له

ةقم 
 الاقر 

غري 
 واضحة

 واضحة
غري 
 منتمية

 منتمية

 مجال الاداة املجال األول: 
أوضح ألولياء األموة      

 أهداف العملية الرتبوية.
1 

أفطلع عىل آخر      
املستجدات الرتبوية التي 

تخص عالقة الروضة 
 بأولياء األموة.

2 

أةسخ أمناط سلوكية      
تربوية عامة للتعامل مع 
الطالب باعتباةهم محوة 

 العملية التعليمية .

3 

قيم أحدث تغيري يف ال     
واالتجاهات الرتبوية  
السليمة السائد  لدى 

أولياء األموة تجاه 
 األفطاال .

4 

  



90 
 

أعزز النمو املهني املستمر      
 لاريق العمل يف الروضة.

5 

أقدم خربات تربوية      
حديثه لاريق العمل يف 

 الروضة. 

6 

أشجع أولياء األموة عىل      
العمل التطوعي لخدمة 

 الروضة .

7 

˝ تربويا˝ وفر مناخاأ      
 للعمل يف الروضة .

8 

استثمر جهواد أولياء      
األموة لتوضيح أهداف 

 العملية الرتبوية.

9 

أستطيع إاداة  التغيري      
بشكل مستمر يف تاعيل 
برنامج مشاةكة أولياء 

 األموة. 

10 

أمتلك القدة   عىل بث      
الحامس لتاعيل برنامج 
مشاةكة أولياء األموة يف 
من اجل تحسني العملية 

 الرتبوية وتطويرها.

11 

أتطلع إىل التعرف عىل      
الرؤى املستقبلية الجديد  
لرياض األفطاال ومشاةكة 

 أولياء األموة.

12 
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 املجال الثاين: مجال العملية الرتبوية
أمتلك املقدة  عىل      

املواجهة والنظر  
املستقبلية يف التعامل مع 

 تحديات العرص .

13 

أشجع التعاون البناء بني      
فريق العمل بالروضة و 

 أولياء األموة.

14 

أسهم بالتعاون مع فريق      
العمل بالروضة بصياغة 

 األهداف الرتبوية.  

15 

أرشك فريق العمل      
بالروضة يف مواجهة 

التحديات التي تواجه 
 عمله.

16 

أرشك فريق العمل      
بالروضة بوضع األهداف 

 رتبوية للروضة. ال

17 

أوظف معايري واضحة      
لتحديد  مهام فريق  
 العمل يف الروضة .

18 

أرشك فريق العمل      
بالروضة عىل وضع خطط 
 تعكس حاجات الروضة.

19 
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أادةس باستمراة البيئة      
الداخلية والخاةجية 

 للروضة.

20 

أحلل العوامل املؤثر  يف      
برنامج مشاةكة أولياء 

 ألموة.ا

21 

أضع أولويات محداد       
لتاعيل برنامج مشاةكة 

 أولياء األموة.

22 

أساعد أولياء األموة عىل      
إادةاك الدوة الحيوي 

 املنتظر منهم.

23 

أحث أولياء األموة عىل      
تكريس الجهواد لخدمة 

 ةياض األفطاال.

24 

 املجال الثالث: مجال التخطيط
 ةأستخدم وسائل تربوي     

حديثة يف تحقيق 
 األهداف  الرتبوية.

25 

أشاةك يف األنشطة التي      
 يقيمها املجتمع املحيل.

26 

أهتم مبالحظات أولياء      
 األموة.

27 

˝ ادوةيا˝ زمنيا˝ أعد جدوال     
 الجتامعات أولياء األموة.

28 

أزواد أولياء األموة      
مبعلومات ادوةية حول 
 تطوة أبنائهم يف مجاالت

 مختلاة.

29 
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أوثق بشكل مستمر      
 اجتامعات أولياء األموة. 

30 

أوضح مهام أولياء األموة      
يف تحسني العملية 

 الرتبوية.

31 

أضع آلية واضحة ملراجعة      
أولياء األموة مبا يتعلق 

 بأبنائهم وبناتهم .

32 

أحرص عىل تنايذ      
القراةات التي يصدةها 

 ة.  مجلس أولياء األمو 

33 

أناذ برامج تدةيبية      
ألولياء األموة ملتابعة 
 تقدم أبنائهم وبناتهم.

34 

أبذل جهدا يف تطوير      
مناذج إاداةية حديثة يف 

الروضة تناسب متغريات 
 العرص. 

35 

أعمل عىل تنمية شعوة      
الثقة واالعتزاز لدى فريق 

 العمل بالروضة.

36 

 ر الرتبوياملجال الرابع: مجال التطوي
أادعو القااد  الرتبويني      

لحضوة اجتامعات مجلس 
 أولياء األموة.

37 
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استايد من خربات أولياء      
األموة يف تنايذ برامج 

 تربوية.

38 

أحرص عىل االلتحاق      
 بربامج النمو املهني.

39 

أرشك أولياء األموة  يف      
األنشطة املصاحبة 

 للمنهاج.

40 

قرتحات أولياء أوظف م     
األموة ومالحظاتهم 

يف تحسني  اليجابية
 العملية الرتبوية. 

41 

أنوع يف استخدام أساليب      
 االتصال مع أولياء األموة. 

42 

أوفر بيئة تربوية آمنة      
 لرياض األفطاال.

43 

أعد نرشات تربوية حول      
فاعلية مشاةكة أولياء 

 األموة بالعملية الرتبوية.

44 

أتعاون مع أولياء األموة       
لتحقيق األهداف الرتبوية 

 املنشواد  .

45 
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أوضح  ألولياء األموة      
أهمية استخدام 

تكنولوجيا املعلومات 
واالتصال  يف تحسني 

 العملية الرتبوية.

46 

لدي املقدة  عىل االتصال      
والتواصل اداخل  ةياض 

 األفطاال وخاةجها.

47 

ة   عىل الحواة أمتلك املقد     
املنظم حول القضايا 
الرتبوية  وادوةها يف 

تاعيل برنامج مشاةكة 
 أولياء األموة.

48 

أعمل عىل تنمية شعوة      
 الثقة واالعتزاز بالروضة.

49 

أشاةك أولياء األموة يف      
 اتخاذ القراةات .

50 
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 (2) ملحق ةقم
 قامئة بأسامء املحكمني

 
رتبة ال التخصص مكان العمل

 العلمية
 الرقم اسم املحكم

 1 محمد الحراحشة اد..أ أستاذ ادكتوة تربوية إاداة  جامعة آل البيت
 2  تيسري الخوالد اد..أ أستاذ ادكتوة تربية أصول جامعة آل البيت
عبد الحافظ  اد..أ أستاذ ادكتوة قياس وتقويم جامعة آل البيت

 الشايب
3 

جامعة البلقاء 
 التطبيقية

 4 أحمد محمد بدح اد. أستاذ ادكتوة تربوية إاداة 

 5 محمد أمني القضا  اد. أستاذ ادكتوة تربية أصول يةةادنالجامعة األ
 6 خالد الرسحان .أ.اد أستاذ ادكتوة تربوية إاداة  يةةادنالجامعة األ

 7 زيااد التح اد. أ. أستاذ علم ناس ل البيتآ جامعة 
أستاذ  أصول الرتبية ل البيتآ جامعة 

 مساعد
 8 ينةعمر بطا اد.

وزاة  الرتبية 
 والتعليم

 9 خلف الطعجان اد. ادكتوةاه تربوية إاداة 

وزاة  الرتبية 
 والتعليم

 10 اد. احمد املساعيد ادكتوةاه تربوية إاداة 

أستاذ  لغة عربية جامعة آل البيت
 مشاةك

 11 اد. حسني العظامات
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 (3ملحق ةقم )
 أادا  الدةاسة بصوةتها النهائية

 
 جامعة آل البيت 

 لية العلوم الرتبوية ك
 الرتبوية واألصول اداة قسم ال 

 
 أختي املدير  املحرتمة

 تحية فطيبة وبعد: 
مبحافظة املارق يف  فطاال"ادوة مديرات ةياض األ  معرفةإىل  تهدف الدةاسة

ةاسة تم ولتحقيق أهداف الد يف العملية الرتبوية" األموةتاعيل برنامج مشاةكة أولياء 
ونضع بني أيديكم هذه االستبانة ةاجني التكرم ، فقر  50ن بناء استبانة مكونة م

عباة  مبا  مقابل كل )×( بوضع إشاة ، بقراءتها بعناية تامة والجابة عىل جميع فقراتها
 وستستخدم لغايات البحث العلمي.، يناسبها مبوضوعية تامة

 
 شاكرين لكم حسن تعاونكم

 
 عائشة العظامات الباحثة:
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 :األولالجزء 
 املتغرياتالدميغرافية-1

 يرجى تحديد الدةجة العلمية:، املؤهل العلمي-أ
 ) (بكالوةيوس
 ) (ماجستري
 ) (ادكتوةاه

 :اداة سنوات الخرب  يف مجال ال -ب

 سنوات5 -1من) (
 سنوات10- 6من ) (
 سنوات 10أكرث من ) (

 نوع الروضة-ج

 حكومي) (
 خاص) (

 منطقة الروضة-اد
 الباادية الشاملية الرشقية) (
 الباادية الشاملية الغربية) (
 قصبة املارق) (
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 الجزء الثاين: فقرات االستبانة
       

ادةجة 
قليلة 
 جداً 
1 

ادةجة 
 قليلة
2 

ادةجة 
 متوسطة

3 

ادةجة 
 عالية
4 

ادةجة 
عالية 
 جداً 
5 

 الاقر 
ةقم 
 الاقر 

 اداة : مجال ال األولاملجال 
أهداف  األموةأوضح ألولياء      

 العملية الرتبوية.
1 

أفطلع عىل آخر املستجدات      
الرتبوية التي تخص عالقة 

 .األموةالروضة بأولياء 

2 

أةسخ أمناط سلوكية تربوية      
عامة للتعامل مع الطالب 
باعتباةهم محوة العملية 

 التعليمية .

3 

أحدث تغيري يف القيم      
واالتجاهات الرتبوية  السلبية 

 اهتج األموةالسائد  لدى أولياء 
 . فطاالاأل 

4 

أعزز النمو املهني املستمر      
 لاريق العمل يف الروضة.

5 

أقدم خربات تربوية حديثه      
 لاريق العمل يف الروضة. 

6 

عىل العمل  األموةأشجع أولياء      
 التطوعي لخدمة الروضة

7 
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 يف للعمل تربوياً  أوفر مناخً      
 الروضة .

8 

 موةاأل استثمر جهواد أولياء      
لتوضيح أهداف العملية 

 الرتبوية.

9 

التغيري بشكل  إاداة أستطيع      
مستمر يف تاعيل برنامج 

 . األموةمشاةكة أولياء 

10 

أمتلك القدة   عىل بث الحامس      
لتاعيل برنامج مشاةكة أولياء 

يف من اجل تحسني  األموة
 العملية الرتبوية وتطويرها.

11 

عىل الرؤى التعرف إىل  أتطلع     
املستقبلية الجديد  لرياض 

 .األموةومشاةكة أولياء  فطاالاأل 

12 

 املجال الثاين: تعاون الروضة واألهل
أمتلك املقدة  عىل املواجهة      

والنظر  املستقبلية يف التعامل 
 مع تحديات العرص .

13 

أشجع التعاون البناء بني فريق      
 .األموةأولياء و  العمل بالروضة

14 

أسهم بالتعاون مع فريق العمل      
بالروضة بصياغة األهداف 

 الرتبوية.  

15 
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أرشك فريق العمل بالروضة يف      
مواجهة التحديات التي تواجه 

 عمله.

16 

أرشك فريق العمل بالروضة      
بوضع األهداف الرتبوية 

 للروضة. 

17 

أوظف معايري واضحة لتحديد       
  الروضة.مهام فريق  العمل يف

18 

أرشك فريق العمل بالروضة      
عىل وضع خطط تعكس 

 حاجات الروضة.

19 

أادةس باستمراة البيئة الداخلية      
 والخاةجية للروضة.

20 

أحلل العوامل املؤثر  يف برنامج      
 .األموةمشاةكة أولياء 

21 

أضع أولويات محداد  لتاعيل      
 .األموةبرنامج مشاةكة أولياء 

22 

عىل إادةاك  األموةأساعد أولياء      
 الدوة الحيوي املنتظر منهم.

23 

عىل تكريس  األموةأحث أولياء      
 .فطاالالجهواد لخدمة ةياض األ 

24 

 املجال الثالث: مجال التخطيط
أستخدم وسائل تربوية حديثة      

 يف تحقيق األهداف  الرتبوية.
25 

ها مأشاةك يف األنشطة التي يقي     
 املجتمع املحيل.

26 
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 27 .األموةأهتم مبالحظات أولياء      
 ادوةياً  زمنياً  أعد جدوالً     

 .األموة أولياء الجتامعات
28 

مبعلومات  األموةأزواد أولياء      
ادوةية حول تطوة أبنائهم يف 

 مجاالت مختلاة.

29 

أوثق بشكل مستمر اجتامعات      
 . األموةأولياء 

30 

يف  األموةضح مهام أولياء أو      
 تحسني العملية الرتبوية.

31 

أضع آلية واضحة ملراجعة أولياء      
مبا يتعلق بأبنائهم  األموة
 وبناتهم

32 

أحرص عىل تنايذ القراةات التي      
 .  األموةيصدةها مجلس أولياء 

33 

أناذ برامج تدةيبية ألولياء      
ملتابعة تقدم أبنائهم  األموة
 اتهم.وبن

34 

أبذل جهدا يف تطوير مناذج      
ة حديثة يف الروضة إاداةي

 تناسب متغريات العرص. 

35 

أعمل عىل تنمية شعوة الثقة      
واالعتزاز لدى فريق العمل 

 بالروضة.

36 

 املجال الرابع: مجال التطوير الرتبوي
أادعو القااد  الرتبويني لحضوة      

 .األموةاجتامعات مجلس أولياء 
37 

 موةاأل استايد من خربات أولياء      
 يف تنايذ برامج تربوية.

38 
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أحرص عىل االلتحاق بربامج      
 النمو املهني.

39 

 يف األنشطة  األموةأرشك أولياء      
 املصاحبة للمنهاج.

40 

 األموةأوظف مقرتحات أولياء      
ية يف يجابومالحظاتهم ال

 تحسني العملية الرتبوية. 

41 

أنوع يف استخدام أساليب      
 . األموةاالتصال مع أولياء 

42 

أوفر بيئة تربوية آمنة لرياض      
 .فطاالاأل 

43 

أعد نرشات تربوية حول فاعلية      
 بالعملية األموةمشاةكة أولياء 

 الرتبوية.

44 

  األموةأتعاون مع أولياء      
حقيق األهداف الرتبوية لت

 املنشواد 

45 

أهمية  األموةأوضح ألولياء      
استخدام تكنولوجيا املعلومات 
واالتصال  يف تحسني العملية 

 الرتبوية.

46 

لدي املقدة  عىل االتصال      
 فطاالوالتواصل اداخل  ةياض األ 

 وخاةجها.

47 

أمتلك املقدة   عىل الحواة      
املنظم حول القضايا الرتبوية  
وادوةها يف تاعيل برنامج 

 .األموةولياء مشاةكة أ 

48 
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أعمل عىل تنمية شعوة الثقة      
 واالعتزاز بالروضة.

49 

يف اتخاذ  األموةأشاةك أولياء      
 القراةات .

50 

  



105 
 

 (4ملحق ةقم )
 كتاب تسهيل املهمة من جامعة آل البيت
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 (5ملحق ةقم )
 الغربية ةكتاب تسهيل املهمة من مديرية الرتبية والتعليم ملنطقة الباادية الشاملي
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 (6ملحق ةقم )
 كتاب تسهيل املهمة من مديرية الرتبية والتعليم ملنطقة الباادية الشاملية الرشقية
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 (7ملحق ةقم )
 كتاب تسهيل املهمة من مديرية الرتبية والتعليم لقصبة املارق
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