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 السمخص:
معوقات التظطية الطىظية لطعلطـات ريـاض افطفـال وسـلت الت لـ  ودفت الدراسة 

، واســـتتدمت الطـــظىف الو ـــفي، عليىـــا مـــ  وجىـــة ضوـــرو  فـــي اـــو  بعـــ  الطت يـــرات
واعتطدت على االستباضة في جطع اللياضات، وتكون مجتطع الدراسة مـ  معلطـات ريـاض 

أســيو و وغل ــت عيظــة الدراســة  –القــاورة  –ميــة بطوافوــات كادســكظدرية افطفــال الوكو 
التلـــرةو، وأســـفرت  –الطوافوـــة  –و معلطـــة تـــم تـــوزيعى  وفـــل مت يـــرات كالط وـــت ٖٜ٘ك

الظتائف ع  توافر معوقات التظطية الطىظية الطادية بدرجة مرتفعة، بيظطا جا ت الطعوقات 
التا ــة بطعلطــات ريــاض افطفــال بدرجــة  التا ــة بلــرامف التظطيــة الطىظيــة والطعوقــات

متوســ،ة، ولــالم الطعوقــات ادداريــة جـــا ت بدرجــة متوســ،ة، وجــا ت درجــة الطوافقـــة 
على السلت الطقترحة للت ل  على برامف التظطية الطىظية بدرجة مرتفعة، وأسفرت الظتـائف 

تعلـل ع  عدم وجود فـروق فـي اسـتجابات عيظـة الدراسـة تعـغي لطت يـر الطوافوـة  يطـا  
بالســلت الطقترحــة للت لــ  علــى معوقــات التظطيــة الطىظيــة، ووجــدت فــروق فــي اســتجابات 
العيظـــة  يطـــا  تعلـــل بالطعوقـــات تعـــغي لطت يـــر الطوافوـــة لصـــال  موافوـــة ادســـكظدرية، 
ووجــدت فــروق تعـــغي لطت يــر الط وـــت لصــال  الط وـــت الترغــوب ولطت يـــر ســظوات التلـــرة 

 لصال  ذوات التلرة افعلى. 
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Kindergarten Teachers Professional Development Obstacles 

and Methods of Overcoming from their Viewpoints in the 

Light of some Variables 

 

Abstract: 

 

The current study aimed to identify the obstacles of 

professional development among kindergarten teachers and 

methods of overcoming such obstacles from the teachers’ 

viewpoints in the light of some variables. The study made use of 

the descriptive method and utilized a questionnaire for collecting 

the study data. The study participants were government 

kindergarten teachers in the governorates of (Alexandria - Cairo - 

Assiut) totaling (935) teachers who were categorized according to 

the variables of (qualification - governorate - experience). The 

results of the study showed that the physical professional 

development obstacles were available to a high degree, while the 

obstacles of professional development concerning the programs 

were available to a moderate degree. The degree of approval of 

the proposed methods of overcoming the obstacles of the 

professional development programs was high. On the other hand, 

the results of the study revealed that there were no differences in 

the responses of the study participants due to the governorate 

variable with regard to the proposed methods of overcoming the 

obstacles of the professional development. There were 

differences in the obstacles attributed to the governorate variable 

in favor of Alexandria Governorate, and there were differences 

due to the qualification variable in favor of the educational 

qualification and the years of experience variable in favor of 

those with the greatest experience. 
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 مقدمة
يشىد العالم اليوم ت،ورًا معر يًا وتكظولوجيًا متسارعًا   ثر في العطلية التعليطية، 
وُيعــد الطعلــم رلظــًا أساســيًا مــ  أرلــان الظوــام الترغــوب والعطليــة التعليطيــة، ويط ــت إعـــداد 

علم وتأويله إعدادًا جيدًا، وتوفير فرص التظطية الطىظية له وخا ة مـا  تعلـل بطعارفـه الط
ومىاراتـــه واتجاواتـــه مـــ  افوطيـــة بطكـــان ســـليًا لطواقبـــة وـــاا الت،ـــور،  بقـــدر االوتطـــام 
والت،ور الاب  لول بطسـتوي الطعلـم، سـوا  مـ  حيـا إعـدادن أو تظطيتـه مىظيـًا، بقـدر مـا 

ت،ـــور أدائىـــم ومـــ  ثـــم ت،ـــور العطليـــة التعليطيـــة بشـــكت عـــام  ـــ دي إلـــى ضطـــو ال،ـــ ب و 
و، سـليًا لتوقيـل مفىـوم التظطيـة الطىظيـة الطسـتدامة Ben Jenson et al, 2014: 5ك

مــ  خــ ل التعلــيم بطــا يشــطت جطيــع الطســتويات بطــا فــي ذلــم التعلــيم الطىظــي، وتــدري  
طجلـــــت االقتصـــــادب الطعلطـــــي ، وغـــــرامف التعلـــــيم الطســـــتطر للفظيـــــي  و ـــــظا  القـــــرار كال

وأ ــــب  بــــالم مــــ  الضــــرورب أن يوــــاف   و،ٖ: ٕ٘ٓٓ واالجتطــــاعي بــــافمم الطتوــــدة،
الطعلــم علــى مســتوي متجــدد مــ  الطعلومــات والطىــارات واالتجاوــات الود  ــة فــي طرائــل 
التعلـــيم والتقظيـــات الترغويـــة، لتوســـي  جـــودة أدائـــه التـــي تعـــد جـــغ ًا أساســـيا مـــ  الجىـــود 

توصيت ال،ـ ب والتأقيـد علـى وجـود ضوـام تعليطـي عـالطي مطـا الطلاولة لتوسي  جودة 
،  (Board of Studies BOSTES,2013: 2)يط ت عطلية ضطو مستطرة ومتوا لة 

ومــ  وظـــا بــدأت الـــدول الطتتلفــة تتســـابل علـــى ت،ــوير ضوطىـــا التعليطيــة بصـــورة  ـــاملة 
ــا وغصــورة جغئيــة أحياًضــا أخــري مــ  خــ ل إعــادة الظوــر فــي ضوــام إ  عــداد وتكــوي  أحياًض

 الطعلم وتظطيته مىظيًا في او  معا ير االعتطاد افقاديطي. 
وُتَعــدم مرحلــة ريــاض افطفــال مرحلــة تعليطيــة وادفــة ال تقــت أوطيــة عــ  الطراحــت 
التعليطيــة افخــري، لطــا أضىــا مرحلــة ترغويــة متطيــغة، وقائطــة بــااتىا، لىــا فلســفتىا الترغويــة 

ـــت فـــي وـــان وأوـــدافىا الســـلولية وســـيكولوجيتىا  ـــة التا ـــة بىـــا. وال،ف ـــة والتعلطي التعليطي
الطرحلة يوتاج إلى التشجيع الطستطر م  معلطات وان الرياض م  أجت تظطيـة التعـاون 
والطشـــارلة اديجابيـــة، واالعتطـــاد علـــى الـــظفت، واقتســـاب الك يـــر مـــ  الطىـــارات الل ويـــة 

وـــ، ٖٙٗٔطيــة كمعــوض، واالجتطاعيــة، وتكــوي  االتجاوــات الســليطة تجــان العطليــة التعلي
 و.ٕٗ
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ولقد اضتشرت م سسات رياض افطفال في ل ير مـ  بلـدان العـالم، حيـا تعظـى 
مكـان  تـي   ي، ووـchild’sgardenحديقة افطفال   kindergartenرياض افطفال 

والظطـو مـ  خـ ل اللعـ  والظشـا  الـااتي،   Explorationلل،فـت الـتعلم  باالستكشـاف 
 و. Lewis, 2000. 563ألفة بالليئة الواسعة الطوي،ة به ك وم  ثم يصب  ال،فت على

وغظاً  عليه ازداد االوتطام بتعلـيم مرحلـة ال،فولـة الطبكـرة، باعتبـار أضـه حـل مـ  
حقوق ادضسان حيا إن التعليم في ال،فولة الطبكرة تتكشف م  خ له إمكاضات وقدرات 

-Ziegenhain and Gloger)ال،فت و راعه الظشط مع الليئة الطادية واالجتطاعية 
Tippelt, ، 2013, P.796)   ولـالم أواـTippelt   أن مرحلـة ال،فولـة الطبكـرة

وــــي مــــ  الطراحــــت افساســــية التــــي تتشــــكت فيىــــا الســــي،رة علــــى االضفعــــاالت والطروضــــة 
ـــة الطىـــارات  ـــدا  وتظوـــيم الطشـــاعر وتظطي اددراقيـــة وافمـــ  العـــاطفي واالستكشـــاف وادب

 و. Tippelt ، 2013,  p 862ك
وغــــالرنم مــــ  أوطيــــة م سســــات ريــــاض افطفــــال وزيــــادة أعــــداد افطفــــال الــــا   

ال،لــ  علــى اف ــدب البشــرية التــي تقــوم علــى  زيــادة لتوقــون بىــا افمــر الــاب أدي إلــى 
إدارة تلم الط سسات سوا  م  ادداريي  أو الطعلطات وضورًا لىاا ضجد أن وظاك توظيف 

الط،لوب للقيام بىـاا الـدور لطجـرد تعـوي  وـاا الـظق   للك ير مط  ليت لد ىم التأويت
مـ  العـاملي  فضـً  علـى الظوـر لـبع  الط سسـات باعتباروـا ضشـا  اقتصـادب ـ البـد ـ 
وأن  ــدر أرغاحــًا وتبعــًا لــالم يعطــت بىــا أفــراد نيــر مــ ولي  ترغويــًا ومــ  وظــا ضجــد أن تلــم 

ائطي  علـى السياسـة الترغويـة الط سسات لم تلقى االوتطام الكافي حتى اآلن مـ  قلـت القـ
قطــا أضىــا مــا زالــت تعــاضى مــ  العد ــد مــ  الطشــك ت التــي تعوقىــا عــ  توقيــل أوــدافىا 

 و. ٚ، ٕٙٓٓكم،او ، 
ولطــــا لــــان رأس الطــــال البشــــرب أســــاس تقــــدم افمــــم والشــــعوب  لــــاا بــــدأ العــــالم 

ر ورقـــــي باالســـــت طار فـــــي الطـــــوارد البشـــــريكة مـــــ  مظ،لـــــل أضىـــــا الرليـــــغة افساســـــيكة لت،ـــــوم 
علـــى اخـــت ف أضطاطىـــا  -الطجتطعـــات وموـــور تظطيتىـــا  لـــالم تت،لـــع تلـــم الطجتطعـــات

دوًمــا إلــى ت،ــوير ضفســىا،  وافخــا بأســباب التظطيــة الشــاملة وســليت ذلــم وــو  -وفلســفاتىا
التعلـــيم  لطـــا لـــه مـــ  دور أساســـي ولليـــر فـــي بظـــا   تصـــيكة الفـــرد وتســـليوه بالطعـــارف 

ت ال زمـة لـدفع عجلـة التظطيـة ل،مـام،  وال يوـدث ذلــم دون والطىـارات والقـيم واالتجاوـا
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ـــم، ـــى لفـــا ة الطعلِّ ـــد اففكـــار  االعتطـــاد عل ـــادري  علـــى تولي ـــا ات مـــ  الطعلِّطـــي  الق فالكف
الطتعلقــــة بــــالت،وير التــــ ق والطلــــد  ل،ضوطــــة والعطليــــات وافضشــــ،ة،  وــــم رأس الطــــال 

ة والتعلــيكم مــ  خــ ل امت قىــا وــان الفكــرب الــاب يضــيف قيطــة حقيقيكــة لط سســات الترغيكــ
 و.ٙٔوـ، ٖٚٗٔالطلكات الفكريكة كأسود، 

ـــة ريـــاض افطفـــال وـــو الطعلطـــة الظاجوـــة الواعيـــة  وأســـاس جـــودة التعلـــيم بطرحل
والطدرلة لطىـام مىظتىـا، حيـا تسـت،يع أن تتـدارك مـا فـي الطـظىف مـ  قصـور وتسـت،يع 

ولـاا   فـ ن اختيـار معلطـة الرواـة  أن توقل افوداف الترغوية للرواة بوسـىا الترغـوب 
وحســ  تــدريلىا مـــ  أوــم العوامـــت التــي تســاعد الرواـــة علــى توقيـــل أوــدافىا  كفىطـــي، 

 و.٘ٔ، ٕٗٓٓ
قطــا تعــد الطعلطــة رليـــغة أساســية مــ  رلــائغ توقيـــل أوــداف التعلــيم فــي مرحلـــة 
ريـــاض افطفـــال، لوضىـــا تقـــوم بـــأدوار عد ـــدة ومتداخلـــة، وتـــ دب مىـــام ل يـــرة ومتظوعـــة، 

 و.ٖٚٔ، ٕٓٔٓتت،ل  مىارات فظية متتلفة. كالظا ف، 
 مجـال فـي ال زمـة الكفـا ات الترغويـة وإقسـابى  التظطيـة الطىظيـة للطعلطـات إن

أجيالىـا،  مسـتقلت فـي أثـر مـ  لـه الشـعوب، لطـا بىـا تىـتم التـي افولويـات مـ  التـدريت
 العظا ر الفاعلـة أحد تعليطي، بو فىا ضوام أب في رئيسًيا مرلًغا الطعلطة توتت حيا

 واد ـ ح، مىطـا الت،وير في افولى الظوام، والقاعدة ذلم أوداف توقيل في والط ثرة
 الجيدة التـي الطعلطة توجد لم إذا التأثير مودودة تبقى التعليطية لفا تىا العظا ر بل ت
 دراتبقـ تطتعىـا وعلطًيـا، باداـافة إلـى واجتطاعًيـا وثقا ًيـا وفظًيـا ترغوًيـا إعـداًدا أعـدت

 وتوـد ا ذاتىـا الترغويـة، وتظطيـة الطسـتودثات مـع التكيـف مـ  تطكظىـا خ قـة وسـطات
 دعداد التصور بظجاح، وواا الطىظي بدوروا القيام م  تتطك  باستطرار حتى معلوماتىا
 إضساضية، ف ذا عطلية آلًيا، فالتعليم والتعلم حر ًيا أ بوت الطعلطة أن يعظي ال الطعلطات

 أن لـ  يسـت،ع  الطىظـة، فـ ضى  يعشـ  تجعلىـ  عليـا وقـيم ب يطـان اتالطعلطـ تعطـت لـم
 و. ٛٔ، ٕٕٔٓالظليلة كالوسظات،  رسالتى  عطلى  ويوقق    د  

فالتظطيــة الطىظيــة تىــدف إلــى توقيــل الظطــو الطســتطر لجطيــع اففــراد فــي الطجتطــع 
رامف ت،لعىـم الطدرسي واالرتقا  بطستواوم افقاديطي والطىظي وال قافي م  خ ل تظفيـا بـ

علــى أحــدث الظوريــات الترغويــة والظفســية وت،ليقاتىــا الطتتلفــة، وتــدريلىم علــى مىــارات 



084 

البوـــا وحـــت الطشـــك ت، وعلـــى اســـتتدام وتوظيـــف التكظولوجيـــا فـــي اددارة والتـــدريت، 
وإتاحــة الفــرص لتجريــ  اففكــار الجد ــدة، افمــر الــاب يســاعد الطعلطــي  علــى التت،ــيط 

لصـــوي  بكـــت مـــا يقـــوم بـــه مـــ  مىـــام وأدوار، ومـــ  ثـــم تصـــب  عطليـــة والتظفيـــا والتقـــويم ا
، ٕٙٔٓاالرتقا  بالظطو الطىظي وي الش ت الشانت لجطيـع اففـراد فـي الطدرسـة كأحطـد، 

 و.ٕ٘ٗ
وتعـــد التظطيـــة الطىظيـــة للطعلطـــي  اـــرورة الزمـــة تقتضـــيىا طليعـــة العطـــت الطتجـــدد 

م التعلــيم فــي العـالم أولــت التظطيــة والطت يـر فــي أودافـه باســتطرار وغالتــالي فـ ن معوــم ضوـ
الطىظيـــة للطعلطـــي  عظايـــة خا ـــة مـــ  أجـــت توســـي  العطـــت الترغـــوب وت،ـــويرن،  والتظطيـــة 
الطىظيــة وــي التــي تــ دب إلــى  ــقت الطىــارات، وتظطيــة القــدرات،  وزيــادة الطعــارف لــدي 
 الطعلطـــي  باســـتطرار ويتو ـــلون مـــ  خ لىـــا إلـــى أفكـــار جد ـــدة وأســـالي  ملتكـــرة كســـيد، 

 و.ٕٓٔ،  ٕٗٔٓأسامة،  والجطت،  عباس، 
وفــي ضفــت الســياق تو ــلت عــدة دراســات إلــى أوطيــة التظطيــة الطىظيــة وأن زيــادة 
أدا  الطعلطة وإلطامىا بك ير م  الطعارف والطىارات له أثر إيجابي على افطفال، مظىـا 

يـة و حيا تو لت إلى وجود ع قـة إيجابيـة بـي  الكفايـات الطىظٕٕٔٓدراسة حجازب ك
، ٕٙٔٓكالعتيلــي،  لطعلطـة الرواـة وجواضـ  الظطـو الورلــي والعقلـي واالجتطـاعي ل،فـت

 و. ٘
ولـــان مطـــا أو ـــى بـــه مـــ تطر  معلِّـــم الطســـتقلت إعـــداد وت،ـــويرن  الطظعقـــد بكليكـــة 

وـــو االوتطــام بظشــر ثقافـــة التظطيــة الطىظيكــة الااتيكـــة ٖٙٗٔالترغيــة بجامعــة الطلــم ســـعود ك
ـــــي الط سســـــ ـــــة التعليطيكـــــة،  والطـــــ تطر التـــــامت دعـــــداد الطعلِّـــــم للطعلِّطـــــات ف ات الترغويك

وـو  إعداد وتدري  الطعلِّم في او  م،ال  التظطية ومستجدات العصر  الطظعقد ٖٚٗٔك
بجامعــة أم القــري بطكــة الطكرمــة بوــاِّ الطعلِّطــي  علــى تبــادل التلــرات اــط  مجــتطعىم 

يكة مــع زم ئىــم،  وتشــجيع الطعلِّطــي  الطدرســي،  ومشــارلة معــرفتىم الطىظيكــة والتتصصــ
على موا لة دراساتىم افقاديطية،  وإتاحة مصادر التعلمم الااتي للطعلِّم في مقرِّ عطله،  

 وتوفير فرص حقيقيكة للطعلِّطي  لوضور الط تطرات والظدوات وحلقات الظقاش.
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 مذكمة الدراسة:
عـــدادن وتدريبـــه ورعا تـــه،  ت،لـــ  إ ـــ ح وت،ـــوير التعلـــيم معلطـــًا مت،ـــورا فـــي إ 

ويجطــع التلــرا  والطعظيــون فــي الطجــال الترغــوب علــى أن مشــكلة التعلــيم تكطــ  فــي عــدم 
جودتــه، فعلــى الــرنم مــ  الجىــود والظفقــات التــي تلــال فــي إعــداد الطعلــم وتدريبــه، إال أن 

و وكســـــكر ٔٗ: ٕ٘ٓٓوــــان الجىـــــود وتلــــم الظفقـــــات دون الطســــتوي الط،لـــــوب كعلــــي، 
و، ف   غال التوجه مظصبًا علـى ٚ٘-ٕ٘: ٕٛٓٓو وكأبو زيد، ٘ٔ: ٕ٘ٓٓالتغضدار، و 

التوســـع  الكطـــي علـــى حســـاب االلتفـــات لطســـائت الجـــودة واـــبط إجرا اتىـــا علـــى لافـــة 
الطســـــتويات، إذ ي لـــــ  علـــــى التعلـــــيم االعتطـــــاد علـــــى التلقـــــي  واالســـــتوىار، واللفويـــــة، 

  وغيـاب الظوـرة الطتكاملـة فـي والسل،وية، وسيادة ال،ـابع التقليـدب، وتقييـد فـرص ادبـدا 
تكوي  الفرد، واالضفصال ع  عالم العطت، وتدضي مسـتوي الطعلطـي  ضوـرًا لضـعف بـرامف 

و، وتعيي  معلطي  نير ترغويي  في الطدارس ٖٚ: ٕ٘ٔٓادعدادكب  وويطت والعظادب، 
و، واســــتتدام أســــالي  تــــدريت تتصــــف ٕٙٔ:  ٕٗٔٓ ونيــــر متتصصــــي  كالط يــــدب،

جاض  عدم إتاحة الفرص الكا ية لل، ب القتساب مىارات التفكير الظاقد  بالتقليدية إلى
ــيم معوقــًا للتظطيــة بــداًل مــ  أن يكــون أداة ٕٕ: ٖٛٗٔ ك التــويجري  و، حتــى أ ــب  التعل

لت،وير الواار ومواجىة الطستقلت، ووو ما  تفل مع ما تو لت إليه بع  الدراسات 
ثــ ث ســطات أساســية ت لــ  علــى  و التــي تــري أن وظــاك٘ٗٗ-ٗٗٗ: ٕٓٔٓكالشــللي،

ضــاتف التعلــيم  ووــي تــدضي التوصــيت الطعرفــي، واــعف القــدرات التوليليــة، واالبتكاريــة، 
واطــــراد التــــدوور فيىــــا، وغاســــتقرا  تو ـــــيات بعــــ  الدراســــات والطــــ تطرات كالجطليـــــة 

و، كالجطليـــــة الســـــعودية للعلـــــوم الترغويـــــة ٕ٘ٓٓالطصـــــرية للطظـــــاوف وطـــــرق التـــــدريت، 
: ٕٚٓٓ و، وك حســـي ،٘ٚ: ٕٚٓٓو، وكالجامعـــة ادســـ مية، ٘ٛ:  ٕٚٓٓ والظفســـية،

و التـــي عقـــدت فـــي وـــاا الطجـــال اتضـــ  أضىـــا ت لـــد علـــى ٜٛ: ٕٗٔٓ و، وكالويلـــة،ٕٔ
الواجــة إلــى إعــادة الظوــر فــي بــرامف إعــداد وتــدري  الطعلطــي  وتظطيــتىم مىظيــًا ومواولــة 

ومعــا ير االعتطــاد افقــاديطي  ت،ويروــا وتوــد  ىا، وتلظــي وت،ليــل إدارة الجــودة الشــاملة
وغتا ـــــة فـــــي بـــــرامف ادعـــــداد والتـــــدري  الطىظـــــي للطعلطـــــي ، ودعـــــم افطـــــر السياســـــية 
والتشريلية والتظفياية للتعليم، وتوفير افدوات والطواد التا ة بالتعليم بطا يوقل التظطيـة 

سـتويات الطىظية الطستدامة لىم تطىيدًا لتوقيل مترجات ترغوية ذات جـودة عاليـة وفـل م
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مليارية موددة وغطا   دب إلى  مجتطع التعلم . افمر الاب  ت،ل  مراجعـة واقـع بـرامف 
تدري  وتظطية معلم التعليم العام بالططلكـة العرغيـة السـعودية مىظيـًا وتقـديم تصـور مقتـرح 

 لتظطيته مىظيًا في او  معا ير االعتطاد افقاديطي. 
ي دول العــالم الطتتلفــة إلــى افخــا وتشــير توجىــات ورؤي السياســات الترغويــة فــ

بأســلوب ت،ــوير افدا  وتوســي  جــودة الط سســات التعليطيــة  ــاملًة عظا ــر ومقومــات 
الظوـام التعليطـي،  وُيَعـّد مـ  أبـرز مواوروـا التأقيـد علـى افخـا بأسـلوب التظطيـة الطىظيــة 

ت للطعلطـــــي  والطعلطـــــات لوســـــيلة ترغويـــــة لتوقيـــــل الت،ـــــور والتوـــــد ا،  مـــــع افخـــــا بكـــــ
ـــه فـــي الطجـــال التعليطـــي الترغـــوب  ـــوم والطعـــارف  لـــدعم افدا  وتفعيل مســـتودث فـــي العل

 و.ٕٙٔٓكالىيم،  الورغي،  الديواضي، 
وفـي ذات الســياق أ ــارت العد ــد مــ  الدراســات إلــى أن بــرامف تــدري  الطعلطــي  
أثظــا  التدمـــة لـــم تـــ ِت ثطاروــا الطرجـــّوة  ضوـــًرا إلـــى وجــود عـــدة معوقـــات قـــد تُوـــول دون 

و ٕٚٔٓو،  وكالظـــــاجم، ٕٚٔٓاالســـــتفادة مـــــ  وـــــان اللـــــرامف،  مظىـــــا دراســـــة كاليويـــــى، 
 و. ٕ٘ٔٓودراسة كآل سويدان، 

و أن العقود ال  ثة الطااية  ىدت ٕٓٔٓقطا أ ارت دراسة إ ظاس الشتيوي ك
مجطوعة م  العوامت والتوديات جعلت مـ  االوتطـام بطعلطـات ريـاض افطفـال اـرورة 

ــة مــ  افدا  ويــأتي فــي مقدمــة تلــم العوامــت مــا ملوــة للطوافوــة علــى  مســتويات مقلول
 لــي: التقــدم فــي مجــال ال ــورة الطعلوماتيــة والواســ  اآللــي ومــا  تصــت بىطــا مــ  علــوم 
وتقظيات، التي أ ـبوت اـرورة ال نظـى عظىـا فـي التعلـيم وسـوان ومـا  ترتـ  عليىـا مـ  

لتوسع الطسـتطر فـي م سسـات زيادة التعقيد والعطل في لم وليف الطعرفة، إاافة إلى ا
 رياض افطفال. 

وفــي اــو  مــا ســلل تتوــدد مشــكلة الدراســة الواليــة فــي مواولــة الوقــوف علــى 
معوقات التظطية الطىظية لطعلطات رياض افطفال وسلت الت ل  عليىا، وذلم مـ  خـ ل 

 ادجابة ع  التساؤالت التالية:
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 أسئمة الدراسة:
الــرئيت التــالي: مــا أبــرز معوقــات التظطيــة تســعى الدراســة لةجابــة عــ  التســاؤل 

الطىظيـة لطعلطـات ريـاض افطفـال وسـلت الت لــ  عليىـا مـ  وجىـة ضوـرو ه ويتفـر  عظــه 
 افسئلة التالية:

 ما أبرز الطعوقات الطادية للتظطية الطىظية لطعلطات رياض افطفاله .ٔ
 ما أبرز الطعوقات اددارية لطعلطات رياض افطفال م  وجىة ضورو ه .ٕ
أبـــرز معوقـــات التظطيـــة الطىظيـــة الطرتب،ـــة بطعلطـــات ريـــاض افطفـــال مـــ  وجىـــة مـــا  .ٖ

 ضورو ه
ما أبرز الطعوقات الطرتب،ة بلرامف التظطية الطىظية مـ  وجىـة ضوـر معلطـات ريـاض  .ٗ

 افطفاله
ما السلت الطقترحـة للت لـ  علـى معوقـات التظطيـة الطىظيـة لطعلطـات ريـاض افطفـال  .٘

 م  وجىة ضورو ه
الطوافوــةو فــي رؤيــة  –التتصــ   –التلــرة  –مت يــرات كالط وــت مــا مــدي تــأثير  .ٙ

 معلطات رياض افطفال لطعوقات التظطية الطىظية وسلت الت ل  عليىاه
 أهداف الدراسة:

أبــرز معوقـات التظطيـة الطىظيــة لطعلطـات ريــاض تدتتهدف الدراستتة بذتكل رتتتيس تعترف 
 تعرف ما  لي: افطفال وسلت الت ل  عليىا م  وجىة ضورو ، وذلم م  خ ل

 أبرز الطعوقات الطادية للتظطية الطىظية لطعلطات رياض افطفال. .ٔ
 أبرز الطعوقات اددارية لطعلطات رياض افطفال م  وجىة ضورو . .ٕ
 أبرز معوقات التظطية الطىظية الطرتب،ة بطعلطات رياض افطفال م  وجىة ضورو . .ٖ
ــ .ٗ ائطي  عليىــا مــ  وجىــة ضوــر أبــرز الطعوقــات الطرتب،ــة بلــرامف التظطيــة الطىظيــة والق

 معلطات رياض افطفال.
السلت الطقترحة للت ل  على معوقات التظطية الطىظيـة لطعلطـات ريـاض افطفـال مـ   .٘

 وجىة ضورو .
ــــة  –التتصــــ   –التلــــرة  –مــــدي تــــأثير مت يــــرات كالط وــــت  .ٙ الطوافوــــةو فــــي رؤي

 معلطات رياض افطفال لطعوقات التظطية الطىظية وسلت الت ل  عليىا.
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 أهسية الدراسة:
 تظبع أوطية الدراسة م  عدة اعتبارات يطك  إيجازوا على الظوو التالي:

التظطية الطىظية للطعلطة ارورية للرقي بطىظة التعليم وتوقيل ال ـرض مظىـا، وتعغيـغ   .ٔ
الطكاضــة الطىظيــة للطعلطــة، و ت ييــر دوروــا مــ  مجــرد مصــدر للطعلومــات إلــى معلطــة 

 مطارسة ومفكرة.
طــات ريــاض افطفــال واــرورة العطــت علــى تظطيــتى  مىظيــًا باســتطرار بطــا أوطيــة معل .ٕ

 يسط  لى  م  أدا  مىامى  بأعلى قدر م  الكفا ة.
إفادة معلطات ريـاض افطفـال مـ  خـ ل مـا تسـفر عظـه مـ  ضتـائف تسـىم فـي تعـرف  .ٖ

 معوقات تظطيتى  مىظيًا وسلت الت ل  عليىا.
ة لطعلطـات ريـاض افطفـال بطـا تسـفر عظـه إفادة الطسئولي  ع  برامف التظطيـة الطىظيـ .ٗ

 م  ضتائف   خا بىا في عطليات التت،يط والت،وير لىان اللرامف.
 فت  الطجال أمام الباح ي  لدراسات أخري ذات  لة مرتب،ة بالطجال. .٘
 اقتصرت الدراسة على الودود التالية:حدود الدراسة:  

 –ريـاض افطفـال كالطاديـة الودود الطواوعية: معوقـات التظطيـة الطىظيـة لطعلطـات  .ٔ
 –التا ــة بطعلطــة ريــاض افطفــال  –التا ــة بلــرامف التظطيــة الطىظيــة  –ادداريــة 

 سلت الت ل  على وان الطعوقاتو.
 الودود البشرية: معلطات رياض افطفال الطودد   بعيظة الدراسة. .ٕ
 أسيو و. –ادسكظدرية  –الودود الطكاضية: موافوات كالقاورة  .ٖ
 م.ٜٕٔٓ/ ٕٛٔٓية: العام الدراسي الودود الغماض .ٗ

 مرظمحات الدراسة:
 : Kindergartenرياض األطفال  .7

ســــظواتو، ففيىــــا تــــتم  ٙ-ٖوــــي الط سســــات الترغويــــة التــــي تلــــي الطظــــغل مــــ  ك
العطليــــــات الترغويــــــة الىادفــــــة والطبا ــــــرة لتظطيــــــة  تصــــــية افطفــــــال، وت،ــــــوير قــــــدراتىم 

دي دورًا مىطــًا وأساســيًا فــي ضطــو ال،فــت االجتطاعيــة والجســطية والوجداضيــة والعقليــة، وتــ  
وتظشئته، ووى قاعدة رئيسية للسـلم التعليطـي، تطىـد لـه وتجعـت تكيـف ال،فـت أمـرًا عاديـًا 

 و. ٖٕٛ، ٜٜٛٔوميسرًا كأبو ما لة، 
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و أن ريـاض افطفـال عبـارة ٜٕوــ، ٖ٘ٗٔوآخـرون ك والعريشـي ويـالر حسـي 
 االبتدائيـة  بالطرحلـة ا ل لتوـاقسـليطً  تـأييً   تأويـت ال،فـت إلـى تسـعى عـ : م سسـات
 اقتساب على مساعدته بىدف واقتشافاته  ضشاطاته مطارسة في التامة تارلة له الورية

 الجد دة. الطىارات والتلرات
 

 التشسية السهشية: .1
 ادجـــرا اتو بأضىـــا  Christine,A.F. 2010:85-106تعرفىـــا لريســـتي  ك

دائه داخت الصـف فـي مجـاالت االستقصـا  الطت،ط لىا التي يقوم بىا الطعلم لتوسي  أ
و إدارة الفصول، والظطو الطىظي الطستطر للطعلم، ومعرفـة التلييـة الظوريـة لتعلـيم العلـوم 

 لتظطية ولتوسي  أدائىم وتظطية معارف واتجاوات ط بىم .
و بأضىا:  تلم العطليات وافضش،ة الطظوطة التي تقدم ٜٕ، ٕ٘ٔٓوعّرفىا ويبة ك

تتلـــف فئـــاتىم وتتصصـــاتىم بىـــدف االرتقـــا  بطســـتوي الطعـــارف والطىـــارات للطعلِّطـــي  بط
واالتجاوــــات الطىظيكــــة لــــد ىم،  و ــــقت مىــــاراتىم العلطيكــــة وزيــــادة قــــدراتىم علــــى ادبــــدا  

 والتجد د في عطلىم .
وتعرف التظطية الطىظية إجرائيًا بأضىا: عطلية مستطرة مت،،ة تتضـط  مجطوعـة 

الي  التـــي  ـــتم تصـــطيطىا لغيـــادة معـــارف معلطـــات ريـــاض مـــ  اللـــرامف وافضشـــ،ة وافســـ
افطفــال ومىــاراتى  وتظطيــة االتجاوــات اديجابيــة لــد ى  بطــا يجعلىــ  قــادرات علــى أدا  
عطلىـــ  الطىظـــي بكفـــا ة عاليـــة وتوقيـــل افوـــداف الطرجـــوة مـــظى  بجـــودة عاليـــة، ولســـد 

تطــع الطوــيط ومســا رة احتياجــاتى  التدريليــة واحتياجــات الط سســة التــي يعطلــ  بىــا والطج
 للطت يرات والطستجدات الطتتلفة.

أمــا معوقــات التظطيــة الطىظيــة فتعــرف إجرائيــًا بأضىــا جطيــع العقبــات والصــعوغات 
الطادية واددارية ولالم العقبات الطرتب،ة  بطعلطات ريـاض افطفـال أو بلـرامف التظطيـة 

لطرجــوة مــ  بــرامف التظطيــة الطىظيــة والقــائطي  عليىــا والتــي توــول دون توقيــل افوــداف ا
 الطىظية لطعلطات رياض افطفال.
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 الدراسات الدابقة:
و وـــدفت تود ـــد معـــا ير التفاعـــت والتوجيـــه 2013ك  MacLeodدراســـة  مـــاقلود  .ٔ

الدراســــية لريــــاض افطفــــال، حيــــا اوتطــــت بتواــــي   الفصــــولاالجتطــــاعي داخــــت 
ومـــدي توقيـــل  التفـــاع ت االجتطاعيـــة داخـــت الفصـــول الدراســـية لريـــاض افطفـــال،

الطعــا ير العامــة لريــاض افطفــال لضــبط وــاا التفاعــت االجتطــاعي داخــت الفصــول 
الدراســية لريــاض افطفــال، ولتوقيــل أوــداف الدراســة اتبــع الباحــا الطــظىف الو ــفي 
التوليلي حيا قام الباحا باستتدام استطارة م حوة تطت علـى مـدار عـام دراسـي 

ال افمريكيـة فـي واليـة لاليفورضيـا، حيـا قامت داخت إحـدي م سسـات ريـاض افطفـ
 طم تلـم االسـتطارة للوقـوف علـى التفـاع ت بـي  الطعلطـي  وال،ـ ب خـ ل ثـ ث 
مراحت م  العام الدراسي، لاضت أولىا فـي برضـامف بـد  الدراسـة، ثـم بعـد ذلـم خـ ل 

عـام العام الدراسي ضفسه داخت فصول الدراسـة، وال الـا أثظـا  تقيـيم افطفـال ضىايـة ال
ـــة. وتو ـــلت ضتـــائف الدراســـة إلـــى أن أدوار  للوقـــوف علـــى أوـــداف الطرحلـــة التعليطي
الطعلم الطرتب،ة بتوقيل التفاعت االجتطاعي السليم داخت م سسات رياض افطفال 
تظ،وب على ث ثة أدوار مىطة ووي: تـدريت الطظـاوف، واسـتتدام اسـتراتيجية تعـد ت 

ي افطفـــال وتوويلىــــا إلـــى واقــــع، لطــــا الســـلوك، وترجطــــة رغبـــات أوليــــا  افمـــور فــــ
تو ـــلت الدراســـة إلـــى أن م سســـات ريـــاض افطفـــال فـــي لاليفورضيـــا، تتبـــع برضـــامف 
تقســيم ال،ــ ب حســ  الىوايــات والطيــول العلطيــة وال قا يــة فــي بدايــة العــام الدراســي، 
لكــي يقــوم الطعلــم أثظــا  الفصــت الدراســي بطراعــاة تلــم الطيــول الطتتلفــة، واالســتفادة 

 ا في تظطية قدرة ال، ب على است  ل تلم الطواو  التا ة بىم.مظى
و تــأثير برضــامف للت،ــوير (Neale, & Pugalee,2013:1-42بو ــت دراســة  .ٕ

الطىظي لطدة عـام علـى معـارف ومعتقـدات ومطارسـات معلطـي الريااـات بالطـدارس 
 ــىرًا و ٖٔو ســاعة للتظطيــة الطىظيــة لطــدة كٗٛاالبتدائيــة  .حيــا أقطــت الطشــارلون ك

رلــغت علــى استكشــاف وتعــد ت وتظفيــا الطت،لبــات الطعر يــة وت،ليقىــا علــى الطىــام 
الريااية باستتدام مـدخت افسـالي  الطتعـددة، وأقطـت الطعلـم والطشـارلون إجـرا ات 
وعطليات أخري حول الطعرفة الريااـية للتعلـيم وتعلـيم وتعلـم الريااـيات، والتقـارير 

التعليطيـــة، وأ ـــارت تولـــي ت اللياضـــات إلـــى أن  الااتيـــة للطعلطـــي  حـــول الططارســـات
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الت،ــوير الطىظــي لــان لــه أثــر إيجــابي لليــر إحصــائيا علــى الطعرفــة الريااــية لــدي 
الطشــارلي  فــي التــدريت، وعلــى اســتتدام طــرق التــدريت التــي ترلــغ علــى ال،الــ ، 

 .والطعتقدات ضوو الرياايات
يــات الطىظيــة لــدي معلطــات و وــدفت تعــرف مــدي تــوافر الكفإٗٔٓدراســة إبــراييم ك  .ٖ

الرواة في او  وثيقة الطعا ير القوميـة لريـاض افطفـال فـي مصـر، وإبـراز ضقـا  
القـــــــوة والضـــــــعف لت،ـــــــوير أدا  معلطـــــــة الرواـــــــة لطواقبـــــــة الطت يـــــــرات واســـــــت طار 
الطســــتودثات فــــي عطليــــة التعلــــيم والــــتعلم، وتود ــــد االحتياجــــات التدريليــــة ال زمــــة 

ف الو في كالتوليليو وأداتـي ب،اقـة الط حوـة، واسـتطارة للطعلطة، وغاستتدام الطظى
اســت،   رأب للطعلطــات حــول ضقــا  القــوة والضــعف فــي أدائىــ ، تو ــلت الباح ــة 
للظتـــــائف التاليـــــة: تراوحـــــت الظســـــبة الطئويـــــة لطتوســـــط أدا  أفـــــراد العيظـــــة فـــــي مجـــــال 

فـال، % فـي مليـار تود ـد االحتياجـات الترغويـة ل،طٛٗ%: ٖٖالتت،يط: مـا بـي  
% في عبارات التـوازن فـي افضشـ،ة الوـرة والطوجىـة وفـي واـع الت،ـة ٜٔوضسبة 

% فـــي ا ـــتراك جطيـــع معلطـــات الرواـــة فـــي واـــع الت،ـــة ٓٓٔالغمظيـــة، وضســـبة 
الغمظية فتسير لت قاعات الرواة بتـوازب مـع بعضـىم الـبع . فـي مجـال أسـالي  

% ٖ٘وسـط أدا  أفـراد العيظـة التعليم وإدارة مواقف التعلم تراوحت الظسبة الطئوية لطت
% ٓٛفــي اللبــارات التا ــة بتظــو  أســالي  الــتعلم وفقــًا لواجــات افطفــال، وضســبة 

لللبــــارات التا ــــة باســــتتدام الطعلطــــة للوســــائت الترغويــــة الود  ــــة م ــــت الكطليــــوتر 
% لللبــارة التا ــة بــرغط التلــرات التعليطيــة فــي افضشــ،ة ٓٓٔوالســلورات، وضســبة 
ياتية، ولللبارة التا ة باست طار الطواقف ال،ارئة دتاحـة فر ـة بتلرات ال،فت الو

ـــة فـــي التعامـــت مـــع  ـــاخ يوقـــل العدال ـــال للتعليـــر عـــ  آرائىـــم، وفـــي تـــوفير مظ ل،طف
% في أدائىا، لالم في إدارة الوقت الطتص  ٓٓٔافطفال حققت الطعلطة ضسبة 

رات توظيــف % فــي عبــاٜ٘للــتعلم.  فــي مجــال التقــويم حققــت الطعلطــة ضســبة أدا  
ادمكاضــات الطتاحـــة فــي الليئـــة لتدمـــة العطليــة التعليطيـــة وم حوــة ســـلوك افطفـــال 

% فــي اللبــارات ٖٚأثظــا  الظشــا  وتســجيت مــدي التقــدم الــاب حققــه ال،فــت. وضســبة 
التا ـــة باســـتتدام أدوات تقيـــيم متدرجـــة ومتظوعـــة لقيـــاس أدا  ال،فـــت. وفـــي ضتـــائف 
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ت رياض افطفال للتدري  على برامف متقدمة االستطارة تو لت إلى احتياج معلطا
 في الواس  اآللي.

و فوــــ  تصــــورات معلطــــي ريــــاض افطفــــال ٕٗٔٓكFitzpatrickوــــدفت دراســــة   .ٗ
التا ـة بفـرص التظطيــة الطىظيـة فـي مراحــت تعلـيم ال،فولـة الطبكــرة، والتـي يطكــ  أن 

كووــو برضــامف يتــت  بتقــديم  Pre K-3تســاعد فــي تيســير ودعــم ت،ليــل برضــامف 
 ٘و ٖالتعليم ل،طفال في مرحلة ما قلـت ريـاض افطفـال لطـ  تتـراوح أعطـاروم بـي  

و مـــ  ٓ٘ٔســـظواتو، و اســـتتدمت الدراســـة البوـــا الطســـوي، لطـــا تكوضـــت العيظـــة ك
معلطي رياض افطفال مـ  مـدارس تقـع فـي واليـة ضيوجرسـي افمريكيـة. أقـدت وـان 

ل زمـة والوقـت الكـافي لضـطان الدراسة علـى اـرورة دعـم التظطيـة الطىظيـة بـالطوارد ا
تـــوافر الفـــرص ال زمـــة للطعلطـــي  للو ـــول إلـــى الطعرفـــة، والطىـــارات، والططارســـات 
وت،ليقىا. لطا أن الطعـا ير ال زمـة وعوامـت التقيـيم التا ـة تسـاعد الطعلطـي  علـى 
تعغيــغ عطليــة الــتعلم لــدي ط بىــم، عــ وة علــى ذلــم، ت لــد تلــم الدراســة علــى أن 

يــة يجــ  أن تســير بطوــاذاة عطليــة الــتعلم ال، بيــة واحتياجــات الطعلــم. التظطيــة الطىظ
قطــا أن الطعــا ير التــي  ــتم توــد  ىا أوال بــأول والتا ــة بالتظطيــة الطىظيــة ومكوضــات 

 توفر إطار العطت التاص بتصطيم ضوم التعلم الطىظية الفعالة.  Pre k-3برضامف 
لـى معوقـات التظطيـة الطىظيـة وــو وـدفت الدراسـة للتعـرف عٖ٘ٗٔدراسة الصاعدب ك .٘

للطعلطي  م  وجىة ضور الطشرفي  الترغويي  بطظ،قة الطد ظـة الطظـورة،  وقـد اسـتتدم 
الباحــا الطــظىف الو ــفي،  ولاضــت افداة وــي االســتباضة وقســطىا إلــى ثــ ث موــاور 

و مشـرفًا ٘ٗتتعلل بالطعوقات الشتصية،  الطاديـة،  ادداريـة،  تكوضـت العيظـة مـ  ك
فــي الطد ظــة الطظــورة التعليطيــة،  ولــان مــ  الظتــائف وجــود العد ــد مــ  معوقــات ترغويــًا 

للتظطية الطىظية للطعلطـي  مظىـا اـعف توفيـغ الطعلطـي  للطشـارلة فـي بـرامف التظطيـة 
الطىظية،  وعدم توفر أضديـة تىـتم بتظطيـتىم مىظيـًا،  وقلـة الـرغط بـي  ضتـائف تقـويم أدا  

،  وقلة إتاحة مصادر التعليم الااتي للطعلم في مقر الطعلطي  وغرامف التظطية الطىظية
 عطله. 

و وــدفت الوقــوف علــى واقــع ت،ليــل معلطــي 2015ك  Williamsدراســة  ويليــامغ  .ٙ
رياض افطفال فـي مد ظـة ضيويـورك، للطعـا ير الطرتب،ـة بالطظـاوف الدراسـية، وتود ـد 
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اسـة مـ  اوتطامىـا افدوار والطس وليات لدي وـ ال  الطعلطـي ، وتـأتى أوطيـة تلـم الدر 
بطعا ير تلم الطظاوف الطشترلة والتي  تم تدريسىا على مستوي رياض افطفـال فـي 
الواليــــات افمريكيــــة الطتوــــدة، للوقــــوف علــــى مــــدي توقــــل تلــــم الطعــــا ير مــــ  قلــــت 
الطعلطـــي  لـــالم افدوار والطســـ وليات الطتتلفـــة للطعلـــم تجـــان توقيـــل تلـــم الطعـــا ير 

وــــداف تلــــم الدراســــة اتبــــع الباحــــا الطــــظىف الو ــــفي واداــــافة عليىــــا، ولتوقيــــل أ 
التوليلي، حيا قام الباحا بتصطيم استطارة مقابلة  تصية تطت مع مجطوعة م  
الطعلطـــي  فـــي بعـــ  مـــدارس مد ظـــة ضيويـــورك العامـــة فـــي ريـــاض افطفـــال، ولـــان 
الىــدف مــ  الطقابلــة الشتصــية الوقــوف علــى واقــع ت،ليــل معلطــي ريــاض افطفــال 

طرتب،ــة بالطظـــاوف الدراســية. وتو ـــلت ضتــائف الدراســة مـــ  خــ ل توليـــت للطعــا ير ال
 ٖٔو معلطــًا ك٘ٙالطقــاب ت الشتصــية التــي تطــت مــع الطعلطــي  الــاب بلــ  عــددوم ك

مـ  ادضـاثو، إلـى أن قـدرة الطعلـم علـى ت،ليـل الطظـاوف الدراسـية  ٕ٘م  الالور و 
غويـــة لـــدي وـــاا الطعلـــم، القائطـــة علـــى الطعـــا ير، تـــرتبط بشـــكت مبا ـــر بالتلييـــة التر 

وقدرتــه علــى إحــداث ت ييــر فــي عقليــة ال،الــ  ليســت،يع مــ  خــ ل ذلــم ح ــه علــى 
اقتســاب الطعرفــة وإعــدادن للويــاة الطســتقللية، لطــا أواــوت ضتــائف الدراســة أن دور 
الطعلــم ومســ ولياته تجــان تظفيــا الطظــاوف الدراســية  تضــط  قــدرة الطعلــم علــى ت،ليــل 

إلــى أوــداف إجرائيــة يطكــ  القيــام بىــا خــ ل العــام الدراســي،  تلــم الطعــا ير وتوويلىــا
قـــالم قـــدرة الطعلـــم علـــى تقيـــيم مـــدي توقـــل تلـــم افوـــداف داخـــت إطـــار الفصــــول 
الدراسية في رياض افطفال، وأواوت الدراسة بشـكت عـام إلـى أن ت،ليـل معلطـي 

ضـت مـ  رياض افطفال لتلم الطعـا ير الطرتب،ـة بالطظـاوف الدراسـية فـي ضيويـورك أف
الواليات افخري بك ير وذلم مقارضة بظتائف الدراسات افخري، حيا اوـتم الطعلطـون 

 في ل ير م  افحيان بت،ليل تلم الطعا ير الطرتب،ة بالطظاوف الدراسي.
و وـــــدفت تعــــرف واقـــــع التظطيـــــة الطىظيــــة لطعلطـــــات ريـــــاض ٕٙٔٓدراســــة العتيلـــــي ك .ٚ

ن الباح ــة تظاولــت التظطيــة علــى افطفــال بطوافوــة ال،ــائف، ولتوقــل وــاا الىــدف فــ 
مستوي إدارة الرواة واددارة التعليطية، وعلى مسـتوي الـوزارة، وأوـم افسـالي  التـي 
تســاعد علــى توقيــل التظطيــة الطىظيــة لطعلطــات ريــاض افطفــال بطوافوــة ال،ــائف، 
وعلــى معوقــات التظطيــة الطىظيــة. وقــد اســتتدمت الباح ــة الطــظىف الو ــفي التوليلــي، 
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معلطــة  وٙٛٔكعلــى االســتباضة لــأداة للدراســة، وتكوضــت عيظــة الدراســة مــ   واعتطــدت
وتو لت الدراسة إلى وجود تظطية مىظية لطعلطة رياض افطفـال بطوافوـة ال،ـائف 
بدرجة مرتفعـة، حيـا تـأتي التظطيـة الطىظيـة علـى مسـتوي الرواـة بالطرتبـة افولـى، 

يـــة، وفـــي افخيـــر تـــأتي التظطيــــة  ليىـــا التظطيـــة الطىظيـــة علـــى مســـتوي اددارة التعليط
الطىظيـة علــى مســتوي وزارة لتعلـيم، وأن أبــرز أســالي  توقيـل لتظطيــة الطىظيــة لطعلطــة 
ريــــاض افطفــــال بطوافوــــة ال،ــــائف وــــي االلتوــــاق بــــاللرامف الطقدمــــة فــــي مراقــــغ 
التــدري  الترغــوب، وتوجيىــات الطشــرفة الترغويــة، والطشــارلة فــي اللقــا ات الترغويــة، 

لغيارات التبادلية بي  الطعلطات في الرواـات الطتتلفـة، ثـم أسـلوب القـرا ة والقيام با
الوــرة واالطــ   علــى الطجــ ت العلطيــة والطىظيــة والتــدرب علــى  ــد معلطــة متطيــغة، 
وجعـــت الرواـــة وحـــدة ت،ـــوير للتظطيـــة الطىظيـــة للطعلطـــات، وإتاحـــة الفر ـــة دقطـــال 

إلـى وجـود مجطوعــة مـ  الطعوقــات، الدراسـات العليـا والتكطيليــة.  وتو ـلت الدراســة 
ومــ  أبــرز تلــم الطعوقــات: اــيل وقــت الطعلطــات، وقلــة افضشــ،ة التــي تســىم فــي 
التظطية الطىظية للطعلطات، واعف مواقبة مواوعات للت،ورات الترغوية في مجال 

 ال،فولة، وقلة االستفادة م  التقظيات الود  ة في برامف التظطية الطىظية. 
و تصــــور مقتــــرح للظىــــوض بالتظطيــــة الطىظيــــة لطعلــــم ٕٙٔٓ قــــدمت دراســــة كســــرور، .ٛ

التعلـــيم ال ـــاضوب الفظـــي فـــي اـــو  معـــا ير الجـــودة واالعتطـــاد فـــي مصـــر عامـــة وفـــي 
اـرورة االوتطـام بطعلـم التعلـيم  إلـىموافوة بورسعيد خا ة، وقد تو لت الدراسـة 

تشـــجيع ال ـــاضوب الفظـــي، والتت،ـــيط الجيـــد للظىـــوض بطعلـــم التعلـــيم ال ـــاضوب الفظـــي، و 
الطعلـــم وتوفيــــغن علــــى حضـــور بــــرامف التظطيــــة الطىظيـــة والــــدورات واالســــتفادة مظىــــا، 

االســـتفادة مـــ  خلـــرات الـــدول الطتقدمـــة فـــي مجـــاالت التظطيـــة  إمكاضيـــةإلـــى  وأ ـــارت
الطىظيـــة لطعلـــم التعلـــيم ال ـــاضوب الفظـــي فـــي الظىـــوض بالتظطيـــة الطىظيـــة للطعلـــم ودثـــرا  

 معا ير الجودة واالعتطاد.التجرغة الطصرية في ت،ليل او  
ـــــى الططارســـــات 2016ك DeLaigleدراســـــة  دي جـــــت   .ٜ و وـــــدفت إلقـــــا  الضـــــو  عل

علــى اــطان جــودة العطــت داخــت  تســاعدومالتا ــة بطعلطــي ريــاض افطفــال التــي 
م سســات ريــاض افطفــال، لطــا وــدفت الدراســة إلــى استكشــاف الطعــا ير التــي  ــتم 

جورجيــا والطشــك ت التا ــة بــالم ت،ليقىــا داخــت م سســات ريــاض افطفــال فــي 
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الت،ليل، ولتوقيل أوداف الدراسة اسـتتدم الباحـا الطـظىف الو ـفي التوليلـي حيـا 
 ــطم اســتطارة مقابلــة  تصــية مكوضــة مــ  خطســة بظــود وــي: الططارســات والطعــا ير 
والظتــائف والطشــك ت والولــول، وتــم ت،ليــل تلــم الطقابلــة الشتصــية مــع عــدد أرغعــة 

افطفــال، تــم ذلــم مــ  خــ ل ثــ ث مقــاب ت مظفصــلة، ولــان معلطــي  فــي ريــاض 
و ال  الطعلطون يعطلون في إطار ث ثة م سسات لرياض افطفال في مظ،قة ضائية 
في جورجيا. وتو لت ضتائف الدراسة إلى أن الططارسات التا ة بالطعلطي  تتتلف 

فقاديطيــة مــ  معلــم إلــى آخــر حســ  طليعــة وــاا الطعلــم وضشــأته الترغويــة وخلفيتــه ا
التــي تطكظــه مــ  التــدريت لل،ــ ب فــي تلــم الطرحلــة الطىطــة، لطــا أواــوت ضتــائف 
الدراســة إلــى أن خلــرة الطعلــم تــ دب دورًا لليــرًا فــي جــودة تلــم الططارســات التــي يقــوم 

 بىا داخت إطار م سسات رياض افطفال.
و وـــدفت الدراســـة إلـــى التعـــرف علـــى معوقـــات التظطيـــة ٕٚٔٓدراســـة الشـــىرب ك .ٓٔ

ىظيـــة لطعلطــــات الطرحلـــة ال اضويــــة مــــ  وجىـــة ضوــــرو ،  وقـــد اســــتتدمت الباح ــــة الط
الطــظىف الو ــفي الطســوي،  ولتوقيــل وــدف الدراســة قامــت الباح ــة ب عــداد اســتباضة 
مكـون مــ  ث ثـة موــاور تتعلـل بالطعوقــات الطاديـة وادداريــة والشتصـية،  وتكوضــت 

فـي مظ،قـة الريـاض،  وقـد  و معلطة م  الطـدارس الوكوميـةٖٖٙعيظة الدراسة م  ك
أسفرت الدراسة ع  مجطوعة م  الظتائف،  أبرزوا: أن وظاك موافقـة بـي  أفـراد عيظـة 
ــة ال اضويــة،  ومــ   الدراســة علــى الطعوقــات الطاديــة للتظطيــة الطىظيــة لطعلطــات الطرحل
أبــرز تلــم الطعوقــات: عــدم  ــرف حــوافغ للطعلطــة الطتدرغــة،  ضــدرة افمــاق  الطىيــأة 

س والتــي توــد مــ  تــوطي  التــدري ،  لطــا بيظــت الظتــائف أن وظــاك موافقــة فــي الطــدار 
بــي  أفــراد عيظــة الدراســة علــى الطعوقــات ادداريــة للتظطيــة الطىظيــة لطعلطــات الطرحلــة 
ال اضوية،  وم  أبرز تلم الطعوقـات: عـدم إ ـراك الطعلطـة فـي اختيـار بـرامف التظطيـة 

يــات الترغيــة فــي اختيــار بــرامف للتظطيــة الطىظيــة التــي توتاجىــا،  قلــة التعــاون مــع لل
 الطىظية.

ــــة الطىظيــــة الااتيــــة ٕٚٔٓدراســــة الســــرحاضي. ك .ٔٔ و: وــــدفت بيــــان معوقــــات التظطي
راَســـة علـــى الطـــظىف  لطعلطـــات الطرحلـــة االبتدائيـــة مـــ  وجىـــة ضوـــرو ،  واعتطـــدت الدِّ

و عبـــارة،  ٖ٘الو ـــفي الطســـوي،  واعتطـــدت علـــى االســـتباضة أداة لىـــا،  وتضـــطظت ك
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راَسـة مـ  معلِّطـات الطرحلـة االبتدائيكـة موزع ة على ث ثة مواور،  وتكون مجتطـع الدِّ
و معلِّطـة،  وطبقـت علـى عيظـة عشـوائيكة ٕٖ٘ٚٔفي مد ظة الرياض،  الطكـون مـ  ك

راَســة ٖ٘ٚمكوضــة مــ  ك الظتــائف اآلتيــة: موافقــة  إلــىو مــ  الطعلِّطــات،  وتو ــلت الدِّ
اللبارات الطتضطظة في موور واقع التظطيـة الطىظيكـة  معلِّطات الطرحلة االبتدائيكة على

الااتيكة،  إلى حدٍّّ ما،  مطـا  ـدل علـى مودوديكـة مطارسـة معلِّطـات الطرحلـة االبتدائيكـة 
للتظطية الطىظيكة الااتيكة،  موافقة معلِّطات الطرحلة االبتدائيكة على اللبارات الطتضطظة 

ـــ قـــات التظطيـــة الطىظيك ـــى أن فـــي موـــور معوِّ ـــة بدرجـــة مرتفعـــة،  مطـــا يشـــير إل ة الااتيك
قــــات بدرجــــة لليــــرة،  موافقــــة  التظطيــــة الطىظيكــــة الااتيكــــة تعــــاضي مــــ  وجــــود وــــان الطعوِّ
معلِّطــات الطرحلــة االبتدائيكــة علــى اللبــارات الطتضــطظة فــي موــور مقترحــات التظطيــة 

طقترحـات الط،روحـة للت لمـ  الطىظيكة الااتيكة بدرجة مرتفعة،  مطا يشـير إلـى أوطيكـة ال
قات التظطية الطىظيكة الااتيكة لطعلِّطات الطرحلة االبتدائيكة.  على معوِّ

و: تظاولت الع قة بي  واقع التظطية الطىظية للطعيدات فـي ٜٕٔٓدراسة الجعيد ك .ٕٔ
أقسام رياض افطفال وتقييطىم الطظاوف الط،بقة لطرحلة مـا قلـت الطدرسـة، والتعـرف 

ــة مــا قلــت علــى واقــع  خلــرة معيــدات قســم ريــاض افطفــال بالطظــاوف الط،بقــة بطرحل
الطدرســـة بالططلكـــة العرغيـــة الســـعودية مـــع التعـــرف علـــى أوـــم الطظـــاوف الط،بقـــة فـــي 
مرحلة ما قلت الطدرسـة فـي الططلكـة العرغيـة السـعودية وقـد تو ـلت الدراسـة الواليـة 

راســـة علـــى واقـــع التظطيـــة إلـــى جطلـــة مـــ  الظتـــائف مظىا:بل ـــت درجـــة موافقـــة عيظـــة الد
الطىظيــة لطعيــدات قســم ريــاض افطفــال فــي مواقبــة الطظــاوف الط،بقــة فــي مرحلــة مــا 

%و ودرجــــة موافقــــة عيظــــة الدراســــة علــــى واقــــع التظطيــــة الطىظيــــة ٘ٙقلــــت الطدرســــة ك
%و ٛٚلطعيــدات قســم ريــاض افطفــال فــي مــظىف الــتعلم الــااتي كالطــظىف الط،ــورو ك

ظـــة ولاضـــت لصـــال  الطـــظىف الط،ـــور علـــى نيـــرن مـــ  ووـــي أعلـــى درجـــة موافقـــة للعي
بــي  اســتجابات  داللــة إحصــائية اتالطظــاوف. لطــا وجــد البوــا بــأن وظــاك فــروق ذ

ماجســـتير حـــول واقـــع التظطيـــة الطىظيـــة  -عيظـــة الدراســـة حســـ  الط وـــت بكـــالوريوس 
 ووي ذات داللة لصال  حطلة الطاجستير.لطظىف مظتسورب 

لدراســــة إلــــى التعــــرف علــــى واقــــع ت،ليــــل و: وــــدفت أٜٕٓدراســــة العليــــدب ك .ٖٔ
معلطات رياض افطفال للطعا ير الطىظية للطرلـغ الـوطظي للقيـاس والتقـويم، فشـطلت 
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التعــرف علــى معــا ير مجــاالت الظطــو، ومعــا ير الطظــاوف وطــرق التــدريت، ومعــا ير 
الليئـــة التعليطيـــة، لـــالم معـــا ير التفاعـــت والتوجيـــه، ومعـــا ير الشـــراقة مـــع افســـرة، 

رًا معــا ير التقــويم، لطــا وــدفت إلــى معرفــة مــا إذا لــان وظــاك فــروق ذات داللــة وأخيــ
إحصائية بي  استجابات مجتطع الدراسة باخت ف الطت يرات: كالط وت العلطي، ضو  
الط وـــت، ســـظوات التلـــرة فـــي العطـــتو. ولتوقيـــل أوـــداف الدراســـة اســـتتدمت الباح ـــة 

اللياضــات والطعلومــات مــ  مجتطــع  الطــظىف الو ــفي الطســوي، واالســتباضة أداة لجطــع
الدراسة والطتط ت في قائدات وولـي ت الرواـات الوكوميـة بطد ظـة الريـاض والبـال  

و وليلــــة، ومــــ  أبــــرز ضتــــائف الدراســــة: ٔ٘و قائــــدة، وك٘٘و مــــظى  كٙٓٔعــــددو  ك
موافقة قائدات وولي ت الرواات بدرجة متوس،ة على واقع ت،ليل معلطة ريـاض 

جــاالت الظطــو، موافقــة قائــدات وولــي ت الرواــات بدرجــة لليــرة افطفــال لطعــا ير م
علــــى واقــــع ت،ليــــل معلطــــة ريــــاض افطفــــال لطعــــا ير لــــت مــــ : كالطظــــاوف وطــــرق 

 التدريت، والليئة التعليطية، التفاعت والتوجيه، والشراقة مع افسرة، التقويمو. 
 التعميق عمى الدراسات الدابقة:

ــــة  تضــــ  مــــ  العــــرض الســــابل تظــــو  الدرا ســــات التــــي اوتطــــت بالتظطيــــة الطىظي
للطعلطي  والطعلطات بصفة عامة سوا  م  حيا تقريـر واقعىـا أو بيـان ع قتىـا بـبع  
الطت يــرات أو تود ــد أبــرز معوقاتىــا، لطــا  تضــ  تبــا   الطراحــت التعليطيــة التــي تظاولتىــا 

بعــًا للىــدف وــان الدراســات إاــافة إلــى تظــو  الطظىجيــة وأدوات الدراســة الطســتتدمة فيىــا ت
الرئيســـي لكـــت مظىـــا، لطـــا  تضـــ  وجـــود بعـــ  الدراســـات التـــي اوتطـــت بطعلطـــة ريـــاض 
افطفــال ســوا  مــ  حيــا مــدي تطكظىــا مــ  بعــ  الطعــا ير أو مــدي مطارســتىا للتظطيــة 
الطىظيــة، وتــأتي وــان الدراســة فــي ســياق الدراســات الســابقة مــ  حيــا االوتطــام بالتظطيــة 

لـة ريـاض افطفـال مـ  جىـة أخـري، بيظطـا تتطيـغ عظىـا الطىظية م  جىة واالوتطـام بطرح
مـــ  حيـــا دمجىـــا بـــي  التظطيـــة الطىظيـــة ومعلطـــات ريـــاض افطفـــال ووـــو مـــا لـــم تتظاولـــه 
الدراســـات الســـابقة، لطـــا تتطيـــغ فـــي جطعىـــا بـــي  مواولـــة الكشـــف عـــ  معوقـــات التظطيـــة 

طيغوـا فـي الطىظية م  جىة واقتراح حلول وسلت للت ل  عليىا م  جىة أخـري، بجاضـ  ت
مجتطعىــا وعيظتىــا وغيئــة دراســتىا، واســتفادت الدراســة الواليــة مــ  الدراســات الســابقة فــي 

  يانة مشكلة الدراسة وعرض ادطار الظورب وإعداد افداة وتفسير الظتائف.
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 اإلطار الشظري:
 السحهر األول: رياض األطفال

 مفههم مؤسدات رياض األطفال: .7
 السـظوات الـ  ث في افطفال رعاية على تقوم اجتطاعية ترغوية وي م سسات

الل ويـة  الطتتلفـة الظطـو بظـواحي اوتطامىـا دخولىم الطرحلة االبتدائية، ويشـطت تسلل التي
ونيروـا، وتىـدف إلـى تـوفير أفضـت  واالضفعاليـة واددراقيـة والظفسـية واالجتطاعيـة واللدضية

 اللع  تشطت برامف بتقديم الظواحي، وذلم وان في السليم الظطو م  الوروف التي تطكِّ 
 و.ٔوـ، ٖٕٗٔكالئوة تظويم العطت الداخلي برياض افطفال،  "قالتسلية والتعليم

الوضـاضة  دور عطـت ت لـد تعليطيكـة ترغويكـة اجتطاعيكـة قطـا أضىـا تعـد م سسـات
 رلعلـو  آمًظا جسًرا ُتعَتَلر إذ االبتدائيكة  بالطدرسة ل لتواق التىيئة على وتكطله، وتساعد

مـرورن بطرحلـة حاسـطة فـي  علر االبتدائيكة الطدرسة إلى م  الوياة افسريكة بس م ال،فت
ضطون الجسطي والورلي والوسي والعقلي واددراقي  ومسارات تشكيت أساسيات  تصيته

 مـ  تقدمـه مـا خـ ل مـ  وذلـم والل ـوب واالجتطـاعي والتلقـي واالضفعـالي والروحـي 
 و.ٖ٘وـ، ٖٓٗٔوعة كبدر، متظ ترغويكة قتلرات أضش،ة

 فيىـا الطتتلفـة، تقـدم التعلـيم لطراحـت افساسـيكة القاعـدة افطفـال وتعـد ريـاض
ونيـر  الطقصـودة التعليطيكـة العطليكـة عليىـا تقـوم التـي الراسـتة وافسـت اف ـول افولـى

 العالم دول معوم في أ بوت لاا لل،فت  الشامت الظطو يوقل الطقصودة، وضوام ترغوب 
افساســـيكة ذات الطعـــالم والقســـطات الطوـــددة، لـــالم أ ـــبوت ذات  الطراحـــت اـــط 

 و. ٚ٘وـ، ٖٗٗٔخصائ  وااوة واعت لىا برامف ترغوية مقظظة ك ريف، 
و إلى أن مرحلة رياض افطفال وي ٗٛوـ، ٖ٘ٗٔوتشير قظاوب والرا د ودمحم ك

رن، ووــي الطرحلــة التــي ترعــى ال،فــت مــ  ثــ ث أو أرغــع ســظوات حتــى السادســة مــ  عطــ
ـا  مرحلة عطرية خا ة م  حيا طليعة التفكير وضوعه، وواا يضفي عليىا طابًعا خا ًّ
 وجــ  أن تتطيــغ بظتــائف خا ــة مرضــة ومفتوحــة لتللــي احتياجــات جطيــع ضــواحي حيــاتىم، 
وترتقــي بظطــووم إلــى أفضــت مســتوي متــاح، لــالم توتــاج إلــى بيئــة مظوطــة تظويًطــا وادًفــا 

 تظو  التامات وافلعاب وافدوات. وثريًّا بالتلرات م  خ ل
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و أن مرحلــة ريــاض افطفــال وــي مرحلــة نيــر ٕٛوـــ، ٖٙٗٔوت لــد معــوض ك
 ٙ-ٖضواميــة، تتعىــد ال،فــت بالرعايــة الد ظيــة والجســطية والفكريــة واالجتطاعيــة مــ  ســ  

م لــه التلــرات التعليطيــة التــي تىيئــه ل لتوــاق بالطدرســة بطــا  تظاســ  مــع  ســظوات، وتقــدِّ
 ميوله.قدراته و 

وغظـــا  علـــى مـــا ســـلل يطكـــ  تعريـــف ريـــاض افطفـــال بأضىـــا م سســـة ترغويـــة  لتوـــل بىـــا 
افطفال م  الجظسي  في الس  مـا بـي  ال ال ـة والرابعـة إلـى السادسـة مـ  العطـر ووـدفىا 
مساعدتىم على الظطو السوب الطتكامـت فتسـىم فـي تظشـئتىم وإقسـابىم خلـرات مـ  الويـاة 

 تداد طليعي لدور الطظغل وإعداد الطدرسة الظوامية.وذلم باعتبار أن دوروا ام
 

 األهداف العامة لسؤسدات رياض األطفال: .1
مـــ  خـــ ل الىـــدف افساســـي لترغيـــة ال،فـــت فـــي الرواـــة والطتط ـــت فـــي التظطيـــة 
الطتكاملة له في لافة الظواحي وفـى ظـت افوـداف العامـة لترغيتـه بشـكت عـام فـي مرحلـة 

لط سســات ريااــة أطفــال تتفــل وثقافــة مجتطعظــا فــي الرواــة تظل ــل عــدة أوــداف عامــة 
 و:ٕٙٙجطىورية مصر العرغية وأوطىا ما  لي كطلبة، د.ت، 

مســـاعدة ال،فـــت علـــى الظطـــو التـــدريجي الطتكامـــت الـــاب يع،يـــه فر ـــة االســـتق ل  -أ 
واالعتطاد على الظفت، ومساعدته  على تعلم الطشارلة في افضش،ة مع اآلخري  

   ارا ولبارا. 
ــــة مــــع اآلخــــري  فــــي افســــرة والرواــــة تعلــــم ليي -ب  يــــة تكــــوي  الع قــــات االجتطاعي

 والطجتطع، وتعلم افدوار االجتطاعية الطظاسبة لجظسه ولييية القيام بىا.
تعلــم ليييــة ت،ــوير عطليــات الــتوكم الــااتي، وليييــة العظايــة بأجســامىم واســتتدام  -ج 

 والص يرة. أعضائىم استتداما وظيييا، ومطارسة الطىارات الورلية الكليرة
 تعلم الكلطات الجد دة وفىم بع  التعليرات الل وية معظى وحد  ا. -د 
تعلـــم ليييـــة التعامـــت مـــع بعـــ  مكوضـــات الليئـــة ال،ليليـــة، وتعلـــم ليييـــة ت،ـــوير  -ه 

 الشعور الااتي الكلى في ع قتىم بالوسط الطويط.
و علــــى أن أوــــداف الترغيــــة فــــي ريــــاض ٘ٛوـــــ، ٖ٘ٗٔوت لــــد قظــــاوب وآخــــرون ك

 تظفصــت عــ  أوــداف الترغيـة بشــكت عــام، فــ ذا لاضـت الترغيــة تىــدف إلــى بظــا  افطفـال ال
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الطــواط  الصـــال  الـــاب يســـىم فــي بظـــا  وطظـــه بشتصـــية متكاملــة، فـــ ن الـــدور الترغـــوب 
 لرياض افطفال  تط ت في:

تظطية  تصـية ال،فـت مـ  الظـواحي الجسـطية والعقليـة والورليـة والل ويـة واالضفعاليـة  -
 .واالجتطاعية

  دة ال،فت على التعلير ع  ضفسه بالرموز الك مية.مساع -
   مساعدة ال،فت على التعلير ع  خياالته وت،ويروا. -
 تساعد ال،فت على االضدماج مع افقران.  -
  تظطية احترام الوقوق والطلكيات التا ة والعامة. -
  تظطية قدرة ال،فت على حت الطشك ت. -
فاييم والطىارات التا ـة بالترغيـة الد ظيـة تأويت ال،فت للتعليم الظوامي، وإقسابه الط -

 .والل ة العرغية والرياايات والفظون والطوسيقى والترغية الصوية واالجتطاعية
   وت ال،فت ل ضتقال ال،ليعي م  افسرة إلى الطدرسة بعد س  السادسة. -
  تظطية ثقة ال،فت بااته ل ضسان له قدراته ومطيغاته. -
  افطفال.التعاون مع افسرة في ترغية  -
 األطفال: رياض مؤسدات أهسية .3

ــد الدراســات علــى أوطيــة الترغيــة فــي مرحلــة مــا قلــت الطدرســة، لوســيلة مــ   ت لِّ
الوســـائت التـــي تســـىم فـــي االرتقـــا  بالعطـــت الترغـــوب، وزيـــادة فعاليـــة الترغيـــة فـــي مراحلىـــا 

الطصـدر الطدرسية ال حقة، وأن سظوات ما قلت الطدرسة وي الفترة التي يطك  أن تكون 
افساســـي ف ـــالة التفكيـــر والطـــظىف العلطـــي فـــي حـــت الطشـــك ت إذا مـــا أحســـظت ترغيـــة 

 و.ٖٚوـ، ٖٙٗٔافطفال بىا كمعوض، 
تعتلـر  والتـي ال،فولـة، مرحلـة أوطية م  افطفال رياض م سسات أوطية وتلرز

والفقىــا   الطتتصصـي  ال،فولــة وأطبـا  واالجتطـاعيي  الترغــويي  العلطـا  بشـىادة
فيىـا  تواـع مرحلـة فضىـا ادضسـان  حيـاة فـي وحاسـطة مىطـة مرحلـة اسـيي ،والسي

الـظفت  علـم مـدارس تجطـع قطـا الطتتلفـة، الظطـو أبعـاد فيىـا وترسـم الشتصـية أساسـيات
فـي  السـظوات أوـم وـي ادضسـان حيـاة مـ  افولـى السـت السـظوات أن على اخت فىا على

 والطيول واالتجاوات والتلرات عارفوالط الطفاييم أساسيات بظا  وفي  تصيته، تكوي 
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 عليىـا وتأسيسـية ُتلَظـى جووريـة مرحلـة تشـكِّت السـظوات وـان بـأن علطًيـا ثلـت لديـه، فقـد
 والعقلية والورلية واددراقية والوسية االجتطاعية ل ست ارة وأن تليىا، التي الظطو مراحت

 حياته في السوب  ضطون ىوعل ال،فت،  تصية تكوي  على إيجابية آثاًرا السليطة والل وية
 و.ٜٔ، ٜٜٛٔ الطستقللية كقظاوب،

 قلير بشكت   ثر افطفال برياض ال،فت و أن  التواقٖٚ، ٕٗٓٓويري دمحم ك
 ال،فـت ضشـا  تـدعم افطفـال ريـاض فط سسـات ضطـون الطتتلفـة، ضـواحي علـى وإيجـابي
 االجتطاعي . وتفاعله

 تعريف معمسة رياض األطفال: .4
ن معلطة رياض افطفال وي  تصية ترغوية تـم اختياروـا تشير افدبيات إلى أ

ــــة  ــــة مــــ  خــــ ل مجطوعــــة مــــ  الطعــــا ير التا ــــة بالتصــــائ  الجســــطية والعقلي بعظاي
واالجتطاعيـــة وافخ قيـــة الطظاســـبة لطىظـــة ترغيـــة ال،فـــت حيـــا تلقـــت إعـــدادًا وتـــدريبًا فـــي 

لترغيـة ل،فـت مـا قليات جاملية وعالية لتتـولى مسـ وليات العطـت الترغـوب فـي م سسـات ا
 و. ٖٙ، ٕٛٓٓقلت الطدرسة. كعلد الر وف، 

و بأضىا م  تقوم بتعليم أطفال الرواة الطىارات ٖٙ، ٕٓٔٓقطا عرفىا عطر ك
افقاديطيــة واالجتطاعيــة، لطــا تت،ــط وت،ــور وتــظوم برضــامف ترغيــة  ــامت ل،طفــال فــي 

 رسة.مرحلة رياض افطفال، وتسىت لىم وآلبائىم اضتقالىم إلى بيئة الطد
وفـــي اـــو  مـــا ســـلل يطكـــ  القـــول أضىـــا الطعلطـــة التـــي  ـــتم إعـــدادوا فـــي لليـــات 
الترغية لتأويلىا علطيًا وترغويًا للعطت في مرحلة رياض افطفال، حيا تكون متطكظة م  
القيـــام بأدواروـــا الترغويـــة مـــ  تت،ـــيط وتظفيـــا وتقـــويم بالشـــكت الـــاب يوقـــل أوـــداف وـــان 

 الطرحلة.   
 ألطفال:أدوار معمسة رياض ا .5

ت دب معلطة رياض افطفال أدوارًا ل يرة ومتظوعة تت،ل  مىارات فظيـة يصـع  
تود ــدوا بشــكت تفصــيلي ودقيــل فــ ذا لــان معلــم الطراحــت التعليطيــة افخــري م،البــًا بــأن 
 ظقت مادة علطية معيظة ويوس  إدارة الصـف، فـ ن معلطـة الرواـة مسـئولة عـ  لـت مـا 

لــى جاضــ  توجيــه عطليــة ضطــو لــت مــظىم فــي مرحلــة  تعلطــه لــت طفــت مــ  أطفــال  ــفىا إ
 و. ٙٔٔ، ٕٓٔٓحساسة م  حياتىم. كالسعود، 
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و دور الطعلطـــــة بأضـــــه: مجطوعـــــة ٖٖٕ، ٕٗٓٓيعـــــرف حجـــــي وابتىـــــاج طلبـــــة ك
 الطس وليات والواجبات التي يج  أن تقوم بىا الطعلطة داخت الفصت وخارجه.

ـــه ا ـــع مـــا تقـــوم ب ـــأن دور الطعلطـــة وـــو جطي لطعلطـــة فـــي القاعـــة ويطكـــ  القـــول ب
الدراســـية أو الفظـــا  التـــارجي مـــ  دعـــم ومســـاعدة وتوجيـــه لل،فـــت عقليـــًا، أو جســـطيًا، أو 

 اجتطاعيًا.
 يطك  ذلر أدوار معلطة رياض افطفال على الظوو اآلتي:

 دور السعمسة كسسثمة لمسجتسع: -أ 
  ت،ل  وـاا الـدور أن تقـوم الطعلطـة بـدور افم، تعـغز القـيم والطفـاييم والطواقـف

ادضساضية السائدة في الطجتطع، وتكرس العادات السلولية اديجابية، وتكـون قـدوة حسـظة 
في سلولىا ومشاعروا ادضساضية الصادقة، ليظشأ ال،فت موبـًا لطجتطعـه وراغبـًا فـي بظائـه 
وت،ـــويرن، وال تســــت،يع الطعلطــــة القيــــام بىــــاا الـــدور إال إذا لاضــــت قــــادرة علــــى التوا ــــت 

ت وأسرته، وواا  لقي على عـاتل الطعلطـة مسـ ولية العطـت مـع أسـر االجتطاعي مع ال،ف
افطفال سوا  بشكت فردب أو جطاعي لتبادل اآلرا  حول أفضـت أسـالي  الترغيـة لل،فـت 

 و. ٛٔٔ-ٚٔٔم، ٕٗٔٓفي مرحلة رياض افطفال. ك ريف، 
قطا  ت،ل  قدرة الطعلطة على اقتشـاف خصـائ  ال،فـت تجعلىـا حلقـة اتصـال 

والطظغل، لاا تساعد الوالد   علـى حـت مشـك ت طفلىـم التـي تعتراـه فـي  بي  الرواة
 و.ٕٕ٘وـ، ٖ٘ٗٔمسيرته التعليطية. كالجطال، 

ي حــــ  مطــــا ســــلل ارتبــــا  وــــاا الــــدور بتصــــائ  الطعلطــــة الطتعلقــــة بالجاضــــ  
االجتطاعي، ف ذا اتصفت اجتطاعيًا بالتصائ  السابل ذلروا ف ضىا سـتكون قـادرة علـى 

 ا لطط لة للطجتطع بظجاح. القيام بدورو
 يكون ذلم بالشكت التالي:دور السعمسة كسداعدة لعسمية الشسه:  -ب 
احترام ال،فت وعدم التقليت م  أوطية ما يقوم به وتجظ  مقارضته مـع نيـرن، ومراعـاة  -

الفروق الفردية بي  افطفال بويا يشعر ال،فت بتقدمـه وضطـو مىاراتـه بالطقارضـة مـع 
 وقت سابل. ضفسه ومستوي أدائه في
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متابعــــة ضطــــو ال،فــــت وتظطيــــة مىــــارات الط حوــــة والو ــــف والتشــــتي  والتســــجيت  -
لتوظيفىــا فــي عطليــة تقــويم أدا  ال،فــت فــي  ــتى مجــاالت الظطــو والعطــت علــى رفــع 

 و.ٕٓم، ٕٓٔٓمستويات افدا  بطا  تظاس  مع قدرات ال،فت. كالظا ف، 
السـتقرار العـاطفي  يكـون دافعـًا توفير الطظاخ الظفسـي الـاب ُيشـعر ال،فـت بافمـان وا -

لــه للتعليــر عــ  ضفســه ب قــة، ومســاعدته لتت،ــي مواقــف ادحبــا ، وحســ  اســتتدام 
 مىارات التعغيغ اديجابي لتشجيع السلوك الطرنوب  يه.

إ ـــبا  حاجـــات ال،فـــت الد ظيـــة والجســـطية والعقليـــة واالجتطاعيـــة، ومســـاعدتىم علـــى  -
ـــل م،الـــ  الظطـــو فـــي مرحلـــة ال،فولـــة ا -ٕٛٔوــــ، ٕٛٗٔلطبكـــرة. ك ـــومان، توقي

 و.ٜٕٔ
وتري الباح ة أن دور الطعلطة لطساعدة لعطلية ضطو ال،فت مـ  أوـم افدوار لىـا 
حيــا  تطا ــى مــع الىــدف افساســي لطرحلــة ريــاض افطفــال ووــو تظطيــة ال،فــت تظطيــة 

  املة للجواض  الجسطية، والعقلية، واالجتطاعية، والد ظية. 
 هة لعسميات التعمم والتعميم:دور السعمسة كسديرة ومهج -ج 

يشـــطت وـــاا الـــدور ث ثـــة مراحـــت ووـــي: كالتت،ـــيط، التظفيـــا، التقـــويمو ويتضـــط  
 القيام بطا  لي:

إ راك افطفال في عطلية تت،يط أضش،ة التعليم، وتقديم أفكار يطك  أن تفت  أمـام  -
 افطفال مج ت جد دة تظطي مىاراتىم وتتشبع ميولىم.

ققىــا افطفــال مــ  خــ ل مطارســاتىم ل،ضشــ،ة الطتتلفــة، تواــي  افوــداف التــي يو -
وتوجيـــه وـــان افضشـــ،ة ضوـــو اوتطامـــات توقـــل لىـــم ضطـــو  ـــامت للجواضـــ  الجســـطية 

 و.ٕٓٔم، ٕٗٔٓوالعقلية واالجتطاعية والد ظية. ك ريف، 
إثـــارة الدافليـــة للـــتعلم مـــ  خـــ ل التظويـــع فـــي افضشـــ،ة والوســـائت الترغويـــة، وتـــوفير  -

ادثـارة فيىـا، ومراعـاة الفـروق الفرديـة ليـتطك  لـت طفـت االسـتفادة عظا ر التشويل و 
 مظىا والطشارلة فيىا بشكت فعال.

تظوـــيم نرفـــة الصـــف بويـــا تكـــون بيئـــة ت ـــرب خلـــرات افطفـــال وتتـــي  لىـــم الوريـــة  -
الطظوطـــة، لطـــا تســـاعد الطعلطـــة بطتابعـــة افطفـــال وتقـــويم أدائىـــم بدقـــة. كالظا ـــف، 

 و.ٕٕم، ٕٓٔٓ
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علطـــة بتقـــويم أدا  افطفـــال مظـــا بدايــة العـــام الدراســـي وحتـــى ضىا تـــه. أن تســتطر الط  -
 و.ٕٚم، ٕٕٔٓك بوا،

وت حـــ  الباح ـــة أن افدوار الســـابل ذلروـــا مرتب،ـــة ارتباطـــًا وثيقـــًا بتصـــائ  
معلطــة ريــاض افطفــال، حيــا ال يطكــ  ت،ليــل وــان افدوار بــاحتراف إال للطعلطــة التــي 

لسـابل ذلروـا. بالتـالي سـتكون الطعلطـة القـادرة تطتلم خصائ  معلطـة ريـاض افطفـال ا
 على توقيل أوداف رياض افطفال بظجاح.

 السحهر الثاني: التشسية السهشية لمسعمم
 مفههم التشسية السهشية: .7

و التظطيــة الطىظيــة مــ  حيــا الفئــة والىــدف مظىــا ٕٔ، ٕ٘ٔٓعــرف الطســىلي ك
طعلطي  والطصططة لطسـاعدتىم فقال أضىا تلم افضش،ة التي  تم التت،يط لىا م  أجت ال

 على توقيل أوداف تعليطية موددة ب،ريقة أق ر لفا ة وأق ر فاعلية. 
وعرفت بأضىا  الوسائت الطظىجية وال يـر مظىجيـة الىادفـة إلـى مسـاعدة الطعلطـي  
علـــى تعلـــم مىـــارات جد ـــدةا وتظطيـــة قـــدراتىم فـــي الططارســـات الطىظيـــةا وطـــرق التـــدريتا 

ة تتصــــــت بــــــالطوتوي والطصــــــادر وال،ــــــرق لكفــــــا ة العطــــــت واستكشــــــاف مفــــــاييم متقدمــــــ
 و. ٙٗٗا ٕٙٔٓالتدريسي كالرغا ا، 

ــــي تت،ي،ىــــا ٚٗ، ٕٔٔٓويعرفىــــا عــــامرك ــــة مظوطــــةا يشــــترك ف و بأضىــــا  عطلي
وتظفياوا جطيع العاملي  فـي الطجتطـع الطدرسـيا وتتضـط  جطيـع خلـرات الـتعلم الرسـطية 

ـــع  ـــي لجطي ـــي تـــدعم الظطـــو الطىظ ـــر الرســـطيةا الت العـــاملي  فـــي الط سســـة فـــي جطيـــع وني
 الطراحت م  خ ل أضشـ،ة فردية أو جطـاعية. 

وعَرفىا البع   التظطية الطىظيكة بأضىا:  عطليكة وظيييكة تعاوضيكة مظوطة ومكتسبة 
يقوم بىا الطعلِّطون بشكت فردب أو جطاعي تىتم بأسالي  تعليم الكبار وتسىم في ضطووم 

ومىـــاراتىم وقـــدراتىم التدريســـيكة والتـــي توقـــل تقـــدم توصـــيت مىظيًّـــا مـــ  حيـــا مفـــاييطىم 
 و. ٘ٙٔوـ،  ٖٚٗٔالت ميا  كالتضرب،  

و،  بأضىـا  عطليـة مقصـودة تتضـط  مجطوعـة ٕٗ٘،  ٕٚٔٓقطا يعرفىا العظـغب ك
م  ادجرا ات الطت،،ة والطظوطة  تم فيىا تغويد الطعلم بالطعارف والطىـارات والقـدرات 
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ياته الطىظيـــة،  بىـــدف توســـي  وت،ـــوير مىاراتـــه وخلراتـــه مـــدي الطتعلقـــة بعطلـــه ومســـ ول
 حياته الطىظية،  مع ارورة أن  ظتف مظىا توسي  في تعلم الطتعلم .

وم  ثم  تض  أن التظطية الطىظية مصـ،ل  يشـير إلـى مفىـوم  ـامت أوسـع مـ  
التــدري  بطعظــان القريــ ا ووــو  تعلــل بــالظطو الطىظــي وافقــاديطي والشتصــي للطعلــم مــ  
خــ ل تقــديم سلســلة مــ  التلــرات والظشــاطات الدراســية التــي يكــون فيىــا التــدري  بطعظــان 

 القري  مجرد جاض  واحد مظىا. 
وم  خ ل ما سلل ضسـتتل  مجطوعـة مـ  خصـائ  التظطيـة الطىظيـة: تتطيـغ 
باالتسا  والشطولية لجطيع أعضا  الطظوومة التعليطيـة مـ  معلطـات وقائـدات وإداريـات، 

ي االعتبــــار الطعلطــــات رنــــم اخــــت ف وتعــــدد تتصصــــاتى  ومســــتوياتى  مــــع افخــــا فــــ
الوظييية، ووي  املة لطجطوعة م  افسالي  الطتظوعة والطتجددة، وعطلية مستطرة تغيد 
ــا وليًفــا إلــى ضىايــة خــدمتى  الطىظيــة فــي التعلــيم، ومظوطــة تقــوم علــى أســاس سياســة  قطًّ

عيًدا ع  العشوائية، ومت،ط لىا، وتلظى تدريلية مرسومة تبًعا لت،وات مدروسة مسبًقا ب
علـــى الواقـــع الـــاب تليشـــه الطعلطـــات مـــع استشـــراق الطســـتقلت، وعطليـــة م سســـية تقـــدمىا 
الط سســـــات الترغويـــــة لتـــــوطي  التـــــدري  فـــــي الطـــــدارس أو مـــــا تقدمـــــه مراقـــــغ التـــــدري  
الطتظوعة، وعطلية وادفة تسعى إلى توقيل مجطوعة م  افوـداف قريبـة وغعيـدة الطـدي  
لتوقل الكفا ة الطىظية للطعلطات و واًل إلى الراـا الـوظيفي، وواقليـة ُتلَظـى وُتظفكـا علـى 
أســاس االحتياجــات التدريليــة للطعلطــات، وغظــاً  علــى خلــرتى  وضطــوو  الطىظــي، وقابلــة 

 للت،ليل اعتطاًدا على ادمكاضات الطتاحة ومدي توافر الوروف الطعظوية والطادية.
 ية:أهداف التشسية السهش .1

و، كالوــر، ٕٓٔٓو، كطــاور، ٕٓٔٓأ ــار لــً  مــ  كالعــاجغ، اللــوح، اف ــقر، 
 وـو فوم أوداف تظطية الطعلطة مىظيًا:ٖٓٗٔ

 والتعلم الت،وير تظطية لفا ات الطعلطات ت،ليًقا لطلدأ التعلم مدي الوياة، وتشجيع -
والعطــت علــى ت فــي أوجــه القصــور فــي إعــدادو  قلــت التوــاقى  بالتدمــة  الــااتي

 علر توفير برامف تظطوية متكاملة وفعالة تسعى إلى تظطيتى  وت،وير التعليم. 
ادلطــام بــال،رق التعليطيــة الود  ــة، والتبصــير بالطشــك ت الترغويــة ووســائت حلىــا،  -

صــى ، لتوســي  إضتاجيــة الطعلطــات  مــع تعغيــغ خلــرات الطعلطــات فــي مجــال تتصم
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تى  علــى ادبــدا  والتجد ــد  مطــا ورفــع مســتواو  فــي الطــادة الدراســية، وزيــادة قــدر 
 يشعرو  بالراا الوظيفي. 

رة لتقـــوم الطعلطـــة بــافدوار الطوللـــة إليىـــا، وتوســـي   - التــدري  علـــى الطظـــاوف الط،ــوك
ضوعية التعليم حتى   ثر التدريت في ضطـو ال،البـات وسـلولى ، وت ييـر سـلوليات 

تى  فــي العطليــة الطعلطــات واتجاوــاتىم إلــى اففضــت، وتــاليرو  بــدورو  ومســ وليا
 التعليطية. 

مساعدة الطعلطات حد  ات التترج ل ّط   على القواضي  والـظوم  حتـى يسـت،ع   -
 مواجىة الطواقف الجد دة في ميدان العطت ولتعغيغ ثقتى  بأضفسى . 

 و:ٚٗٗا ٕٙٔٓقطا توقل التظطية الطىظية للطعلم مجطوعة م  افوداف أوطىاكالرغا ا  
مجــــال ضوريــــات التعلــــيم والــــتعلم والعطــــت علــــى ت،ليقىــــا  مواقبــــة الطســــتجدات فــــي -

 لتوقيل الفعالية في التعلم. 
ترســيم ملــدأ الــتعلم الطســتطر والــتعلم مــدي الويــاة واالعتطــاد علــى أســالي  الطــتعلم  -

 الااتي. 
 الرغط بي  الظورية والت،ليل في الطجاالت التعليطية.  -
 ات فاعلة للطجتطع. الطساوطة في تكوي  مجتطعات تعلم مت،ورة تقدم خدم -
 الطساوطة بشكت فاعت في معالجة القضايا التعليطية بأسلوب علطي ومت،ور.  -
 تظطية الطعلطي  في لافة الجواض ا أقاديطًياا مىظًياا  تصًيا وثقا يًا.  -
 تظطية وتأقيد القيم الطىظية الداعطة لسلولىم.  -
ـــم بيئتـــه ومجتطعـــة الطولـــي والعـــالطي وتدريبـــه علـــى مىـــ - ارات التت،ـــيط رغـــط الطعل

 لتوثيل الصلة بيظه وغي  بيئته الطولية ومىارات تظفيا وتقويم وان الت،ط. 
قطــا أن التظطيــة الطىظيــة للطعلطــي  تىــدف إلــى تــوفير التلــرات والطىــارات ل،فــراد، 
ونــــرس الشــــعور فــــي أضفســــىم بالرغبــــة فــــي توســــي  قــــدراتىم ومىــــاراتىم تبًعــــا لطت يــــرات 

، ٖٛ، ٕ٘ٔٓتظطية الطىظية لطا  لي كعلد ال ظي ودمحم، العصر، ويطك  تود د أوداف ال
 و:ٜٖ
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توقيــل الظطـــو الطســتطر للطعلـــم لرفـــع مســتوي أدائـــه الطىظــي، وتوســـي  اتجاواتـــه  -
و ـــقت مىاراتـــه وزيـــادة معارفـــه، ومـــ  ثـــم االرتقـــا  بالطســـتوي العلطـــي والطىظـــي 

 وال قافي للطعلم.
والتفكير السليم  فضه عظدما   يانة القرارات وإبدا  الرأب بصورة فيىا العق ضية -

ــا وتــغداد خلراتــه ومطارســاته  تضــ  تفكيــرن ويكــون قــادًرا علــى   ظطــو الطعلــم مىظًي
 اتتاذ قرارات تتصف بالعق ضية والوكم السليم. 

 تعطيل اف ول الطىظية ع  طريل زيادة فعالية الطعلم ورفع لفا ته ادضتاجية. -
رفتـه بأحـدث الت،ـورات فـي تقظيـات تجد د وتظطية معلومات ومعـارف الطعلـم ومع -

 التعليم وطرق التدريت. 
 مساعدة الطعلم على الرغط بي  الظورية والت،ليل.  -
 االط   على أحدث الظوريات الترغوية والظفسية وافسالي  التدريسية الجد دة. -
 مساعدة الطعلم على امت ك مىارات التعلم والبوا والتفكير. -
ادة خلـــراتىم ومىـــاراتىم التعليطيـــة بطـــا يطكـــ  أن رفـــع مســـتوي أدا  الطعلطـــي  وزيـــ -

تعــود بالفائــدة علــيىم، ومســاعدتىم علــى االرتقــا  بططارســتىم الطىظيــة وتشــجعيىم 
علــى القــرا ات الوــرة، باداــافة إلــى تعلــيم إســتراتيجيات وطــرق تدريســية فعالــة 
وتــــدري  الطعلطــــي  علــــى اســــتتدام أســــالي  تظطويــــة جد ــــدة فــــي تقيــــيم مســــتوي 

 ط بىم.
ومـــ  خـــ ل مـــا تقـــدم يطكـــ  القـــول أن بـــرامف التظطيـــة الطىظيـــة للطعلطـــي  تتتلـــف 
بـــاخت ف افوـــداف الطرجـــوة مـــ  عطليـــة التظطيـــة الطىظيـــة، ويطكـــ  تقســـيم وـــان افوـــداف 

 قاآلتي: 
أوـداف تأويليـة: وتواـع لتأويـت الطعلطــي  الـا   يوطلـون مـ و ت متوســ،ة أو  -

ى الطســتوي العلطــي والترغــوب الــاب نيــر ترغويــة الســتكطال تــأويلىم والو ــول إلــ
  تظاس  مع افدوار الجد دة للطعلم ومت يرات العصر الطعر ية والتكظولوجية.

أوداف ع جية: والتي توجه لع ج جواض  وضواحي القصـور فـي أدا  الطعلطـي   -
 سوا  م  الظاحية التتصصية أو الترغوية.
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يـــــف الطعلـــــم أحـــــدث أوـــــداف لطواقبـــــة التجد ـــــد: والتـــــي تعقـــــد بشـــــكت دورب لتعر  -
الطعارف والعلوم والظوريات أو عظد الشـرو  فـي ت،ليـل مقـررات جد ـدة أو ضوـم 

 إدارية لتعريف الطعلطي  بأدواروم ومس ولياتىم.
أوـــداف الترقـــي الـــوظيفي: وتكـــون مـــ  أجـــت حصـــول الطعلطـــي  علـــى حـــوافغ أو  -

 .لترقيتىم إلى مظا   إدارية أعلى بىدف تعريفىم بطت،لبات العطت الجد د
 أسس ومبادئ التشسية السهشية لمسعمسين: .3

تظسجم مبادئ التظطية الطىظية للطعلطي  مع مرتكغات التعليم إذ ت لد على أوطية 
إعـداد الطعلــم وتدريبـه إعــدادًا جيـدًا للقيــام بـأدوارن علــى أقطـت وجــه و يطـا  لــي أوـم مبــادئ 

 و:       (Hussein,2013:14-17 التظطية الطىظية للطعلطي .
ون برامف التظطية الطىظية لىا أوداف وااوة، ومتظانطة مـع أوـداف الط سسـة أن تك -أ 

التعليطيــة، ومســا رة للطعــا ير، وقابلــة التظفيــا، ومســتدامة ولا يــة لتتــي  الوقــت الــ زم 
ــــاواك ــــة وليييــــة تظفي ــــم االســــتراتيجيات الود    Nationalللطعلطــــي  لتعلــــيم وتعل

Comprehensive Center for Teacher Quality,2011:3) و، فـالطعلم
ـــى ك ـــدري  والططارســـة والتوجيـــه ٓ٘-ٕٗبواجـــة إلـــي الوصـــول عل و ســـاعة مـــ  الت

دتقــان االســتراتيجيات الود  ــة وت،بقيىــا ميــداضيًا، لطــا للتظطيــة الطىظيــة ذات الفتــرات 
ال،ويلـــة مـــ  عوـــيم افثـــر فـــي توســـي  أدا  الطعلطـــي  ومـــ  ثـــم التقـــدم فـــي مســـتوب 

 ال، ب. 
دب والطعظوب للطتعلطي  لطواجىـة التوـديات التا ـة أثظـا  عطليـات توفير الدعم الطا -ب 

التظفيا م  خ ل برامف التظطية الطىظية الطتظوعة، دوضطـا االقتفـا  بغيـادة وقـت بـرامف 
 التظطية الطىظية فقط.

االستفادة م  الظطاذج اديجابية حيا أ بوت الظطاجة أو القدوة علـي درجـة عاليـة  -ج 
الطعلطي  علي فىم واستيعاب الططارسـات والطفـاييم والعطـت م  الفاعلية في مساضدة 

علــي ت،ليقىـــا، وتضـــيف إحــدي الدراســـات كفريـــل عطــت التظطيـــة الطىظيـــة الطســـتدامة 
و: مجطوعـــــة مــــــ  الطبـــــادئ للــــــرامف التظطيـــــة الطىظيــــــة ٕ: ٕٕٓٓ/ٕٔٓٓللطعلطـــــي ،

 للطعلطي  مظىا:
 مراعاة الفروق الفردية بي  الطعلطي  في جطيع الطراحت. -
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ــــوزارة والجىــــات افخــــري ذات ال - ــــة وال ــــي  الطدرســــة واددارة التعليطي تظســــيل الفعــــال ب
 الع قة.

 االرتبا  بظوام الووافغ التشجيلية الطعظوية والطادية. -
ـــة  ـــات فـــي بظـــا  وتظفيـــا خ،ـــة متكامل ووـــاا  ت،لـــ  اـــرورة مشـــارلة جطيـــع الفئ

الطعظـــوب للطتعلطـــي  وطويلـــة افجـــت للتظطيـــة الطىظيـــة وتقويطىـــا، وتـــوفير الـــدعم الطـــادب و 
وتوفيــغوم، وإيجــاد بيئــة مىظيــة وتظويطيــة مشــجعة للت،ــوير والتوســي ، و تــوفير الوقـــت 
الكــافي والطــوارد الطظاســبة للــرامف التظطيــة الطىظيــة، وأن تجــري ضشــاطات وغــرامف التظطيــة 
الطىظيــة داخــت الطـــدارس وأن يطارســىا الطعلطـــون فــي أجــوا  العطـــت والططارســة الوقيقيـــة 

 تعـــــارض ذلـــــم مـــــع مىـــــامىم و واجبـــــاتىم، وأن تســـــتىدف لافـــــة العـــــاملي  فـــــي دون أن 
الطدرسة م  معلطي  وإداريي  م  أجت توسي  جطيع الططارسات الطىظية الطدرسية، وأن 
تســـــتىدف افضشـــــ،ة أيضـــــا جطيـــــع الجواضـــــ  الطىظيـــــة للعـــــاملي ، وأن تللـــــي احتياجـــــاتىم 

والعاملون بالطدارس على تت،يط  بالط سسة التعليطية، وأن يعطت أعضا  ويئة التدريت
 و إدارة أضش،ة التظطية الطىظية وفقًا الحتياجاتىم الطىظية.

 أساليب التشسية السهشية    .4
تتظــو  أســالي  التظطيــة الطىظيــة للطعلــم مــ  حيــا مــدتىا وطريقتىــا والىــدف مظىــا 

ي والطظفا لىا،  فىظاك أسالي  ذات طابع ضورب لالطواارة،  وأسـالي  ذات طـابع عطلـ
قالتدري  وأسلوب التدريت الطص ر،  وقد تصظف إلى أسالي  ذاتية ووـي مـا يقـوم بىـا 
الطعلم ضفسـه دون الواجـة إلـى مسـاعدة خارجيـة. وأسـالي  خارجيـة ووـي التـي تـأتي مـ  

و وقـــد أوردت ٖ٘، ٕٓٔٓالط سســـات الترغويـــة الطشـــرفة علـــى عطـــت الطعلـــم كالطظـــاحي، 
 افدبيات الترغوية عدة أسالي  مظىا:

التدري  الترغوب: ويعد واا افسلوب أسلوغا أساسيا ومىطا في توقيل أوـداف التظطيـة  -
الطىظيـــة للطعلطـــي  فىـــو  غيـــد مـــ  لفـــا ة الطعلطـــي  مىظيـــا ويســـاعد فـــي تظويـــع افدا  
واقتســــاب اســــتراتيجيات جد ــــدة ومىــــارات تعامــــت ت،ليقيــــة مــــع التقظيــــات والوســــائت 

ل قـة والقـدرة علـى التعامـت مـع الطشـك ت فـي التعليطية الطتتلفة لطا يكسـ  الطعلـم ا
 و. ٔ٘، ٕ٘ٔٓالطيدان الترغوب وفل افسالي  العلطية الطت،ورة كويبة 
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التوجيه الطبا ر: ووي العطلية ادر ادية التـي يقـوم بىـا الطـد ر بتوجيـه الطعلـم مىظيـا  -
طـد ر والبد أن تكون وان العطلية بتفاوم ال،رفي  وتوت ع قة وثيقـة ايجابيـة بـي  ال

والطعلم وغتوليت مواوعي فدا  الطعلم لت،وير مىارتـه،  لطـا أضىـا تفيـد الطعلـم فـي 
، ٕٚٔٓفىطــــه ال،ريقــــة التــــي  ظوــــر بىــــا الطــــد ر ضوــــو أدائــــه الطىظــــي كالصــــالوية، 

 و.ٖ٘٘ٔ
ورش العطت: ووي الظشا  التعاوضي الاب يقوم به الطعلطون ويكون الترليغ  يه على   -

قديم حلـول لىـا،  أو الضجـاز ضشـا  ترغـوب م،لـوب،  ووـان مشكلة ترغوية لتوليلىا وت
ال،ريقـــة تتـــي  الفر ـــة للطعلطـــي  لتبـــادل اآلرا  واففكـــار،  وتـــوفر الطظـــاخ االيجـــابي 
ل بتكار وادبدا  ع  طريل التساؤالت والطقترحات التـي ي،رحىـا الطعلطـون كويبـة، 

 و.ٖ٘، ٕ٘ٔٓ
التي يعقدوا الطد ر مع الطعلطـي   االجتطاعات الجطاعية والفردية: ووي االجتطاعات -

للتعرف على حاجاتىم وتغويدوم بالطسـتجدات فـي مجـال التظطيـة الطىظيـة وقـد تكـون 
ـــة العـــام الدراســـي أو بعـــد الغيـــارة الصـــيية أو اجتطاعـــا تتصصـــيا لطعلطـــي  فـــي بداي

 و.ٕٕٙ، ٕٗٔٓالتتص  الواحد  كسيد، أسامة، والجطت، عباس، 
ـــم التليـــر: حيـــا يقـــوم الطع - ـــه وتقـــديم الطعل ـــم الطتطيـــغ باد ـــراف الفظـــي علـــى زم ئ ل

 الطساعدة الطىظية لىم وخصو ا لاب التلرة الود  ة بالتدريت.
تبــادل الغيــارات: ووــي جىــد مت،ــط حيــا يقــوم الطعلطــون بتبــادل افدوار وفــي تبــادل  -

الغيــارات يســتفيد الطعلطــون التلــرات والطعلومــات وطرائــل جد ــدة  يطــا بيــظىم بت،ليــل 
 و.ٖٛ٘ٔ، ٕٚٔٓخ ل الط حوة والتعليل اللظا  كالصالوية  واقعي م 

افسالي  الااتية: لأسلوب البوا العلطي وحضور الظدوات والط تطرات الطتتصصة  -
 والقرا ة في مجال مىظة التدريت والت،وير الااتي الطت،ط م  قلت الطعلم.

 و أسالي  م ت: البع ات التارجيةٕٛٚٔ، ٜٔٚٔ، ٜٕٓٓوتضيف الطظشاوب ك
 والشراقة بي  الطدارس والجامعات. 
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 مجاالت التشسية السهشية لمسعمم: .5
تتعــدد الطجــاالت التــي تســتىدفىا التظطيــة الطىظيــة للطعلــم وتتظــو  تصــظيفاتىا فــي 
افدبيــات الترغويــة فــالبع  يفصــلىا والــبع  يجطلىــا وأوــم الطجــاالت التــي تعطــت عليىــا 

 و:ٕٔه، ٖٗٗٔو،  كالط،يرب،  ٘٘،  ٕٓٔٓالتظطية الطىظية للطعلم وي كعتريت،  
الطجــال الطىظــي الترغــوب للطعلــم:  ويشــطت لــت مــا  تعلــل بطىظــة التــدريت ل،رائــل  -

التــدريت  وأســالي  التقــويم واســتراتيجيات الــتعلم الود  ــة والطظــاوف الود  ــة وإدارة 
الصـــف ووســـائت التعلـــيم والتقظيـــات الود  ـــة فـــي التعلـــيم ولـــت جد ـــد فـــي مجــــال 

 الترغية. 
ل افقاديطي: ويسـتىدف لـت مايسـتجد فـي تتصـ  الطعلـم افقـاديطي مـ  الطجا -

معارف ومىارات عق  تترجه م  الجامعة حتى  واق  الطعلم الت،ورات العلطية 
 في تتصصه.

الطجــال ال قــافي والفكــرب: وتســتىدف تغويــد الطعلــم ب قافــة عامــة واســعة،  ورؤيــة  -
ت يـــرات ومســـتجدات  فكريـــة وااـــوة تعرفـــه مـــا يوـــيط بـــه وغطجتطعـــه ووطظـــه مـــ 

 وتوديات.
الطجال الشتصي: وتستىدف  تصية الطعلم واتغاضه االضفعالي وإمدادن بطجطوعة  -

مــ  التصــائ  الشتصــية التــي تســاعدن علــى التطيــغ فــي تدريســه والتعامــت مــع 
 ط به وأوليا  أموروم وإدارة الطدرسة.

القــيم وتظطيــة الطجــال االجتطــاعي وذلــم بتغويــد الطعلــم بالطىــارات ال زمــة ونــرس  -
مىــــارات العطــــت الجطــــاعي وليييــــة التعامــــت مــــع الطجتطــــع والتفاعــــت مــــع زم ئــــه 

 بايجابية.
 مشهجية الدراسة وإجراءاتها:

 مشهج الدراسة:
استتدمت الدراسة الطظىف الو في باعتبارن افضس  لتوقيل أودافىا، فطـ  خ لـه 

طفـــال ولـــالم ســـلت أمكـــ  الوقـــوف علـــى معوقـــات التظطيـــة الطىظيـــة لطعلطـــات ريـــاض اف
الت لـ  عليىـا مـ   وجىـة ضوـر الطعلطـات، مـع تعـرف مـدي تـأثير بعـ  الطت يـرات فــي 

 ذلم.
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 مجتسع الدراسة: معمسات رياض األطفال بجسههرية مرر العربية
ـــة بل ـــت كعيشتتتة الدراستتتة:  ـــم تـــوزيعى  وفـــل ٖٜ٘طبقـــت الدراســـة علـــى عيظ و معلطـــة ت
 افوةوالطو –التتص   –التلرة  –مت يرات كالط وت 

 :وصف عيشة الدراسة
 و  وا  توزيع أفراد العيظة حس  كالطوافوةؤجدول ك

 النسبة المئوٌة التكرار المحافظة

 35.3% 330 القاهرة

 31% 290 اإلسكندرٌة

 33.7% 315 أسٌوط

 100% 935 المجموع

و أن أعلى ضسبة م  إجطـالي العيظـة مـ  معلطـات ريـاض ٔ تض  م  الجدول ك
أســيو   ريــة مصــر العرغيــة حســ  الطوافوــة وــي ضســبة القــاورة ثــم ضســبةافطفــال بجطىو 

و، ٖ.ٖ٘%حيــا بل ــت الظســ  علــى الترتيــ  كوفــي الطرتبــة افخيــرة ضســبة ادســكظدرية 
 و.ٖٔ%و، كٚ.ٖٖ%ك

 و  وا  توزيع أفراد العيظة حس  كالتلرةوٕجدول ك
 النسبة المئوٌة التكرار الخبرة

 24.3% 227 سنوات 5أقل من 

سنوات01نوات إلىس 5من   361 %38.6 

 37.1% 347 سنوات 10أكثر من 

 100% 935 المجموع

و أن أعلى ضسبة م  إجطـالي العيظـة مـ  معلطـات ريـاض ٕ تض  م  الجدول ك
 سـظواتٓٔسـظوات إلـى ٘مـ  افطفال بجطىورية مصر العرغية حسـ  التلـرة وـي ضسـبة 

حيـا بل ـت  سظوات ٘أقت م   سظوات وفي الطرتبة افخيرة ضسبة ٓٔأق ر م   ثم ضسبة
 و.ٖ.ٕٗ%و، كٔ.ٖٚ%و، كٙ.ٖٛ%الظس  على الترتي  ك

 و  وا  توزيع أفراد العيظة حس  كالط وتوٖجدول ك
 النسبة المئوٌة التكرار المؤهل
 65.1% 609 تربوي

 34.9% 326 غٌر تربوي

 100% 935 المجموع
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معلطـات ريـاض و أن أعلى ضسبة م  إجطـالي العيظـة مـ  ٖ تض  م  الجدول ك
نيـر ترغـوب  افطفال بجطىورية مصر العرغيـة حسـ  الط وـت وـي ضسـبة ترغـوب ثـم ضسـبة

 و. ٜ.ٖٗ%و، كٔ.٘ٙ%حيا بل ت الظس  على الترتي  كضسبة 
 أداة الدراسة:

تــــم تصــــطيم اســــتباضة بىــــدف تعــــرف معوقــــات التظطيــــة الطىظيــــة لطعلطــــات ريــــاض 
داد االسـتباضة فـي اـو  ادطـار الظوـرب افطفال والسلت الطقترحة للت ل  عليىا، وتم إعـ

واالســــتفادة مــــ  افدبيــــات الترغويــــة والدراســــات الســــابقة ذات الصــــلة بطواــــو  الدراســــة 
باداــافة ل ستر ــاد بــلرا  التلــرا  والطتتصصــي  فــي الطجــال، وتكوضــت االســتباضة فــي 

ت الطعوقــا ــورتىا الظىائيــة مــ  ســتة موــاور،  ــطت الطوــور افول اللبــارات التا ــة ب
و عبـــارات، و ـــطت ٜ، وتكـــون مـــ  كالطاديـــة للتظطيـــة الطىظيـــة لطعلطـــات ريـــاض افطفـــال

الطعوقــات ادداريــة للتظطيــة الطىظيــة لطعلطــات ريــاض الطوــور ال ــاضي اللبــارات التا ــة ب
طعوقــات و عبــارات، و ــطت الطوــور ال الــا اللبــارات التا ــة بٜ، وتكــون مــ  كافطفــال

و عبـــارات، وجـــا  ٓٔ، وتكـــون مـــ  كريـــاض افطفـــال التظطيـــة الطىظيـــة الطرتب،ـــة بطعلطـــة
، الطعوقـــات الطرتب،ـــة بلـــرامف التظطيـــة الطىظيــــةالطوـــور الرابـــع عـــ  اللبـــارات التا ـــة ب

الســلت و عبــارات، وأخيــرًا جــا  الطوــور التــامت عــ  اللبــارات التا ــة بٜوتكــون مــ  ك
وتكــون مــ  ، الطقترحــة للت لــ  علــى معوقــات التظطيــة الطىظيــة لطعلطــات ريــاض افطفــال

و عبـــارة ل ســـتباضة مجطلـــة، وأمـــام لـــت عبـــارة مـــ  عبـــارات ٖٙو عبـــارة، ب جطـــالي كٕٙك
االستباضة تدرج ث ثي يعلر عـ  درجـة الطوافقـة  تـراوح مـا بـي  كمرتفعـةو وتع،ـى كثـ ث 
درجاتو ومتوس،ة، وتع،ى كدرجتانو ومظتفضة، وتع،ى كدرجة واحدة فقطو، وتتـراوح 

و درجـة ولـالم علـى الطوـور ال ـاضي ٕٚو إلـى كٜما بي  ك الدرجات على الطوور افول
و درجـة، بيظطـا تتـراوح علـى ٖٓو إلـى كٓٔوالرابع، وتتراوح على الطوور ال الا ما بي  ك

و درجة، وتتراوح على االستباضة مجطلة مـا بـي  ٛٚو إلى كٕٙالطوور التامت ما بي  ك
الطعوقــات علــى توافروــا و درجــة، وتــدل الدرجــة الطرتفعــة  يطــا يتــ  ٜٛٔو إلــى كٖٙك

بصــورة لليــرة بيظطــا تــدل الدرجــة الطظتفضــة علــى العكــت، وتــدل الدرجــة الطرتفعــة علــى 
السلت الطقترحة على ارتفا  مظاسبة وان السـلت للت لـ  علـى الطعوقـات مـ  وجىـة ضوـر 

 عيظة الدراسة بيظطا تدل الدرجة الطظتفضة على العكت. 
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 الخراتص الديكهمترية لألداة:
 :لظاهري الردق ا

مــ  خـــ ل  تــم حســاب  ــدق االســـتباضة فــي اللدايــة باســتتدام الصـــدق الوــاورب 
االختصاص والتلرة للقيـام بتوكيطىـا، وذلـم  ب عراىا على مجطوعة م  الطوكطي  ذو 

بعد أن ي،لع و ال  الطوكطون علـى عظـوان الدراسـة، وتسـاؤالتىا، وأوـدافىا دبـدا  آرائىـم 
تىــــا مــــ  حيــــا مــــدي م ئطــــة الفقــــرات لطواــــو  وم حوــــاتىم حــــول لــــت اســــتباضة وفقرا

الدراســة، و ــدقىا فــي الكشـــف عــ  الطعلومــات الطســتىدفة للدراســـة، ولــالم مــ  حيـــا 
ترابط لت فقرة بالطوور التي تظدرج توته، ومدي واوح الفقرة وس مة  يانتىا  وذلم 

ت، بتعــد ت الفقــرات أو حــاف نيــر الطظاســ  مظىــا أو إاــافة مــا  روضــه مظاســًبا مــ  فقــرا
 باداافة إلى الظور في تدرج لت استباضة، ونير ذلم مطا  ران التلرا  مظاسًبا.

 :الردق الذاتي
حســـاب الصـــدق الـــااتي باســـتتدام حســـاب الجـــار الترغيعـــي لطعامـــت كارتبـــا  تـــم 

 بيرسونو، ولاضت درجة الصدق الااتي لطا بالجدول التالي:
ون بي  مواور االستباضة و  وا  الجار الترغيعي لطعامت ارتبا  بيرسٗجدول ك

 وٖٜ٘ومجطوعىا كن=
 عدد العبارات المحور

معامل ارتباط 
 بٌرسون

الجذر التربٌعً لمعامل 
 االرتباط )الصدق(

 درجة الصدق

 مرتفعة 837. **555. 9 األول
 مرتفعة 909. **758. 9 الثانً
 مرتفعة 903. **733. 01 الثالث
 مرتفعة 933. **781. 9 الرابع

 متوسطة 859. **560. 68 الخامس

و أن معامت الصدق الااتي ل سـتباضة يقتـرب مـ  الواحـد ٗي ح  م  الجدول ك
الصوي  ووى درجة مقلولة إحصائًيا وغالم تتطتع االستباضة بدرجـة عاليـة مـ  الصـدق، 

 ويطك  االعتطاد على ضتائجىا في الدراسة الوالية.
روضبــاخ، ولاضــت درجــة ال بــات لطــا حســاب ال بــات باســتتدام معامــت ألفــا لتــم  الثبتتات:

 بالجدول التالي:
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 وٖٜ٘و  لي  ثبات االستباضة ع  طريل معامت ألفا لروضباخ كن=٘جدول ك
 درجة الثبات معامل الثبات عدد العبارات المحور

 مرتفعة 978. 9 األول
 مرتفعة 983. 9 الثانً
 مرتفعة 991. 01 الثالث
 مرتفعة 973. 9 الرابع
 مرتفعة 987. 68 الخامس
 مرتفعة 980. 83 اإلجمالً

و أن درجـــــة ثبـــــات مجطـــــو  االســـــتباضة لكـــــت مرتفعـــــة ٘ تضـــــ  مـــــ  الجـــــدول ك
و، حيا تقترب وان القيطة م  الواحد الصوي  ووى درجة ثبـات عاليـة ومقلولـة ٜٔٚ.ك

 إحصائًيا، ولالم جا ت درجة ال بات ل ستباضة عالية.
 أساليب السعالجة اإلحراتية: 

ــــل ــــي جــــداول لوصــــر التكــــرارات  بعــــد ت،لي ــــم تفري ىــــا ف االســــتباضة وتجطيعىــــا، ت
 Statisticalو SPSSولطعالجة بياضاتىا إحصائًيا م  خ ل برضامف الوغم ادحصائية ك

Package for Social Sciences  اد ــدار االثظــي  وعشــرون. وقــد اســتتدمت
لية التوليت الو في الباح ة مجطوعة م  افسالي  ادحصائية التي تستىدف القيام بعط

واالســتداللي للبــارات االســتباضة، ووــي: معامــت ارتبــا  بيرســون، ومعامــت الفــا لروضبــاخ، 
 tوالظس  الطئوية في حساب التكرارات، والوزن الظسلي واختبار التا  لعيظتي  مستقلتي  ك

– test Independent Simpleو، واختبـار توليـت التبـا   أحـادب االتجـان كOne 
Way ANOVA  و، اختبارLSD.للطقارضات ال ظائية البعدية   

 تقدير الدرجات عمى االستبانة:
و، واالســتجابة كمتوســ،ةو تع،ــي الدرجــة ٖتع،ــى االســتجابة كمرتفعــةو الدرجــة ك

و، وغضــرب وــان الــدرجات فــي التكــرار ٔو، واالســتجابة كمظتفضــةو تع،ــي الدرجــة كٕك
طــالي أفــراد العيظــة، يع،ــي مــا يســطى الطقابــت لكــت اســتجابة، وجطعىــا، وقســطتىا علــى إج

 بـكالوسط الطرج و، الاب يعلر ع  الوزن الظسلي لكت عبارة على حدة لطا  لي:
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التقتتتتدير الرقستتتتي ل تتتتل 
 عبارة  =

 ( ت رار مشخفزة × 7) + (متهسظة ت رار × 1) + (مرتفعة ت رار × 3)
 عدد  أفراد العيشة

 

اسـة كتقـد ر طـول الفتـرة التـي يطكـ  مـ  وقد تودد مستوي الطوافقة لـدي عيظـة الدر 
خ لىــا الوكــم علـــى الطوافقــة مـــ  حيــا لوضىـــا مرتفعــة، أم متوســـ،ة، أم مظتفضــة مـــ  

 :ؤكخ ل الع قة التالية

 السهافقة = مدتهى 
 ٔ  -ن  

 ن
ـــالي ٖحيـــا تشـــير كنو إلـــى عـــدد االســـتجابات وتســـاوي ك و ويواـــ  الجـــدول الت

 دراسة لكت استجابة م  استجابات االستباضة:مستوي ومدي الطوافقة لدي عيظة ال
 و  وا  مستوي الطوافقة لدي عيظة الدراسةٙجدول ك

 المدى مستوى الموافقة

 تقرٌبا   0.88( أي 1.88+  0وحتى )0من  منخفضة

 تقرٌبا   6.33( أي 1.88+  0.88وحتى )0.88من  متوسطة

 تقرٌبا   3( أي 1.88+  6.35وحتى )6.35من  مرتفعة

 الدراسة السيدانية وتفديرها:نتاتج 
اإلجابتتة عمتتى الدتتؤال األول: متتا أوتتر  السعهقتتات السادلتتة لمتشسيتتة السهشيتتة لسعمستتات 

 رياض األطفال؟ 
لةجابــة عــ  وــاا الســ ال تــم ترتيــ  عبــارات الطوــور افول التــاص بالطعوقــات 

ســ  الطاديــة للتظطيــة الطىظيــة لطعلطــات ريــاض افطفــال مــ  وجىــة ضوــر أفــراد العيظــة ح
 أوزاضىا الظسلية، والجدول التالي  وا  ذلم:
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بالطعوقات الطادية  افول التاص على الطوور درجة ومستوي الطوافقة وٚجدول ك
 وٖٜ٘كن =   م  وجىة ضورو  لطعلطات رياض افطفال للتظطية الطىظية

 العبارة م

 درجة الموافمة

الوزن 
 النسبً

االنحراف 
 المعٌاري

ترتٌب 
العبارات 

 وفك
الوزن 
 النسبً

 منخفضة متوسطة مرتفعة

 % ن % ن % ن

1 

ضعف الحوافز المادٌة 
للمعلمات المبدعات مما 
ٌسبب لهن اإلحباط وللة 
االهتمام ببرامج التنمٌة 

 المهنٌة

400 
42.80

% 
493 

52.70
% 

42 
4.50

% 
2.3829 .57138 8 

2 
نمص اإلمكانات المادٌة 
الالزمة لتموٌل برامج 

 ٌة المهنٌة للمعلماتالتنم
398 

42.60
% 

505 
54.00

% 
32 

3.40
% 

2.3914 .55407 3 

3 
ندرة توفر المكان المناسب 

للتدرٌب داخل رٌاض 
 األطفال

399 
42.70

% 
498 

53.30
% 

38 
4.10

% 
2.3861 .56449 7 

4 

للة توفر التمنٌات التربوٌة 
الحدٌثة المعٌنة على 
تحمٌك برامج التنمٌة 

 المهنٌة

464 
49.60

% 
434 

46.40
% 

37 
4.00

% 
2.4567 .57238 2 

5 

بعد المكان الذي ٌمع فٌه 
مركز التدرٌب عن سكن 

المعلمة مما ٌزٌد من 
 تكلفته

384 
41.10

% 
499 

53.40
% 

52 
5.60

% 
2.3551 .58360 9 

6 
تحمل المعلمة نفمات 

التدرٌب فً مؤسسات 
 رٌاض األطفال

399 
42.70

% 
501 

53.60
% 

35 
3.70

% 
2.3893 .55942 5 

7 

ضعف المٌزانٌات 
المخصصة لبرامج التنمٌة 

المهنٌة بإدارات رٌاض 
 األطفال

516 
55.20

% 
382 

40.90
% 

37 
4.00

% 
2.5123 .57389 1 

8 

ضعف الرواتب الخاصة 
بمعلمات رٌاض األطفال 

مما ٌؤثر سلباً على 
التحالهم ببرامج التنمٌة 

 المهنٌة

398 
42.60

% 
501 

53.60
% 

36 
3.90

% 
2.3872 .56090 6 

9 
ارتفاع التكلفة الخاصة 
 399 ببرامج التنمٌة المهنٌة 

42.70
% 

503 
53.80

% 
33 

3.50
% 

2.3914 .55600 4 

 
متوسط األوزان النسبٌة لعبارات  إجمالً المحور

204.6المحور  
8.019النسبة المئوٌة   مرتفعة 

 :حس  استجابات أفراد العيظة  وٚك  تض  م  الجدول
و مطــا ٖمــ  ٙٓٗ.ٕية للبــارات الطوــور افول بلــ  ك أن متوســط افوزان الظســل

يعظــــي اســــتجابتىم علــــى الطوــــور بدرجــــة كمرتفعــــةو وذلــــم بشــــكت عــــام. وعلــــى مســــتوي 
و ٖو درجة م  أ ـت كٖٕٔ٘.ٕ -ٖٔ٘٘.ٕاللبارات تراوحت افوزان الظسلية ما بي  ك

و ٖٓٙٛ٘.  -ٚٓٗ٘٘.درجــات. لطــا تراوحــت قــيم االضوــراف الطليــارب تظوصــر بــي  ك
  دل على تقارب آرا  أفراد العيظة حول معوم اللبارات.مطا 
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ويطكــ  تفســير وــان الظتــائف فــي اــو  مــا أ ــارت إليــه بعــ  الدراســات مــ  أضــه 
بــالرنم مــ  أوطيــة م سســات ريــاض افطفــال وزيــادة أعــداد افطفــال الــا    لتوقــون بىــا 

دارة تلـــم ال،لـــ  علـــى اف ـــدب البشـــرية التـــي تقـــوم علـــى إ زيـــادةافمـــر الـــاب أدي إلـــى 
الط سسـات ســوا  مـ  ادداريــي  أو الطعلطـات وضوــرًا لىـاا ضجــد أن وظـاك توظيــف للك يــر 
مطــ  لــيت لــد ىم التأويــت الط،لــوب للقيــام بىــاا الــدور لطجــرد تعــوي  وــاا الــظق  مــ  
العـاملي  فضـً  علـى الظوـر لـبع  الط سسـات باعتباروـا ضشـا  اقتصـادب ـ البـد ـ وأن 

يعطـــت بىـــا أفـــراد نيـــر مـــ ولي  ترغويـــًا ومـــ  وظـــا ضجـــد أن تلـــم   ـــدر أرغاحـــًا وتبعـــًا لـــالم
الط سسات لم تلقى االوتطام الكافي حتى اآلن مـ  قلـت القـائطي  علـى السياسـة الترغويـة 
قطــا أضىــا مــا زالــت تعــاضى مــ  العد ــد مــ  الطشــك ت التــي تعوقىــا عــ  توقيــل أوــدافىا 

 و.ٚ، ٕٙٓٓكم،او ، 
الرنم مـــ  بـــليـــه بعـــ  الدراســـات مـــ  أضـــه وتتفـــل وـــان الظتـــائف مـــع مـــا أ ـــارت إ

الجىود والظفقات التي تلال في إعـداد الطعلـم وتدريبـه، إال أن وـان الجىـود وتلـم الظفقـات 
و ٘ٔ ،ٕ٘ٓٓو وكســــــكر و التغضــــــدار، ٔٗ ،ٕ٘ٓٓدون الطســــــتوي الط،لــــــوب كعلــــــي، 

و، فـــ   ـــغال التوجـــه مظصـــبًا علـــى التوســـع  الكطـــي علـــى ٚ٘-ٕ٘ ،ٕٛٓٓوكأبـــو زيـــد، 
اللتفات لطسائت الجودة وابط إجرا اتىا على لافة الطسـتويات، إذ ي لـ  علـى حساب ا

التعلــــيم االعتطــــاد علـــــى التلقــــي  واالســــتوىار، واللفويـــــة، والســــل،وية، وســــيادة ال،ـــــابع 
التقليدب، وتقييد فرص ادبدا  وغياب الظورة الطتكاملة في تكوي  الفرد، واالضفصال ع  

ي  ضورًا لضعف برامف ادعـدادكب  وويطـت والعظـادب، عالم العطت، وتدضي مستوي الطعلط
ــــــر متتصصــــــي  ٖٚ ،ٕ٘ٔٓ ــــــي الطــــــدارس وني ــــــويي  ف ــــــر ترغ ــــــي  معلطــــــي  ني و، وتعي

 .وٕٙٔ:  ٕٗٔٓ كالط يدب،
 مــــ  وٕٗٔٓكFitzpatrickدراســــة  وتتفـــل وــــان الظتــــائف لــــالم مـــع مــــا أقدتــــه 

تـــوافر الفـــرص  اـــرورة دعـــم التظطيـــة الطىظيـــة بـــالطوارد ال زمـــة والوقـــت الكـــافي لضـــطان
 .ال زمة للطعلطي  للو ول إلى الطعرفة

وظـاك موافقـة بــي  و التـي أ ـارت إلــى أن ٕٚٔٓقطـا تتفـل مـع دراســة الشـىرب ك
 .أفراد عيظة الدراسة على الطعوقات الطادية للتظطية الطىظية لطعلطات الطرحلة ال اضوية

 و يطا  تعلل بترتي  عبارات الطوور  تض  ما  لي:
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و، حيـا ٗو، كٚ ر اللبارات موافقة م  وجىة ضور عيظة الدراسة اللبـارتي  كأن أقأواًل: 
وقعــت وــاتي  اللبــارتي  فــي ض،ــاق الطوافقــة بدرجــة مرتفعــة، وذلــم حســ  ترتيــ  الــوزن 
الظسلي والواقعة في ادرغاعي افعلى م  عبارات الطوور وتشير واتي  اللبـارتي  علـى 

 الترتي  إلى:
لــــرامف التظطيــــة الطىظيــــة بــــ دارات ريــــاض افطفــــال اــــعف الطيغاضيــــات الطتصصــــة ل -

 و مرتفعٖٕٔ٘.ٕبتقد ر رقطي ك
قلة توفر التقظيات الترغوية الود  ة الطعيظة على توقيل برامف التظطية الطىظية بتقد ر  -

 و مرتفعٚٙ٘ٗ.ٕرقطي ك
و، حيـا ٔو، ك٘أن أقت اللبارات موافقة م  وجىة ضور عيظة الدراسـة اللبـارتي  كثاضيًا: 
وــاتي  اللبــارتي  فــي ض،ــاق الطوافقــة بدرجــة مرتفعــة، وذلــم حســ  ترتيــ  الــوزن  وقعــت

الظسلي والواقعة في ادرغاعي افدضى م  عبارات الطوور وتشـير وـاتي  اللبـارتي  علـى 
 الترتي  إلى:

بعــد الطكــان الــاب يقــع  يــه مرلــغ التــدري  عــ  ســك  الطعلطــة مطــا  غيــد مــ  تكلفتــه  -
 عو مرتفٖٔ٘٘.ٕبتقد ر رقطي ك

اعف الووافغ الطادية للطعلطات الطلدعات مطا يسل  لى  ادحبـا  وقلـة االوتطـام  -
 و مرتفعٜٕٖٛ.ٕبلرامف التظطية الطىظية بتقد ر رقطي ك

اإلجابة عمى الدؤال الثاني: ما أور  السعهقات اإلداريتة لسعمستات ريتاض األطفتال متن 
 وجهة نظرهن؟

لطوـور ال ـاضي التـاص بالطعوقـات لةجابة ع  وـاا لسـ ال تـم بترتيـ  عبـارات ا
ادداريــة للتظطيــة الطىظيــة لطعلطــات ريــاض افطفــال مــ  وجىــة ضوــر أفــراد العيظــة حســ  

 أوزاضىا الظسلية، والجدول التالي  وا  ذلم:
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بالطعوقات اددارية  التاص ال اضي الطوور على درجة ومستوي الطوافقة وٛجدول ك
 وٖٜ٘كن =  م  وجىة ضورو  لطعلطات رياض افطفال للتظطية الطىظية

 العبارة م

 درجة الموافمة

الوزن 
 النسبً

ف 
را

ح
الن

ا

ي
ار

عٌ
لم

ا
 

ت 
را

با
لع

 ا
ب

تٌ
تر

ن 
وز

 ال
ك

وف

ً
سب

لن
ا

 

 منخفضة متوسطة مرتفعة

 % ن % ن % ن

1. 
الولت المخصص 

للمعلمة المراد تدرٌبها 
 أثناء الخدمة غٌر كاف

216 
23.10

% 
327 

35.0
0% 

392 
41.90

% 
1.8118 .78453 6 

11 

ضعف العاللة والتنسٌك 
بٌن مؤسسات إعداد 

المتمثلة فً  المعلمة
كلٌات التربٌة وأجهزة 

التدرٌب فً وزارة 
 التربٌة والتعلٌم

143 
15.30

% 
313 

33.5
0% 

479 
51.20

% 
1.6406 .73258 9 

12 

غٌاب إتاحة الفرصة 
للمعلمة الختٌار برامج 

التنمٌة المهنٌة التً 
 تحتاجها

143 
15.30

% 
332 

35.5
0% 

460 
49.20

% 
1.6610 .72838 7 

13 
غٌاب وجود نظام واضح 

خاص بتنظٌم أعمال 
 التدرٌب أثناء الخدمة 

183 
19.60

% 
400 

42.8
0% 

352 
37.60

% 
1.8193 .73492 5 

14 

محدودٌة سماح إدارة 
التعلٌم للمعلمة بمواصلة 

 دراساتها العلٌا

 

120 
12.80

% 
362 

38.7
0% 

453 
48.40

% 
1.6439 .69750 8 

15 
غٌاب نظام ٌلزم المعلمة 
لاللتحاق ببرامج التنمٌة 

 المهنٌة
276 

29.50
% 

233 
24.9
0% 

426 
45.60

% 
1.8396 .85196 4 

16 

غٌاب تطبٌك معاٌٌر 
واضحة لترشٌح 

المعلمات لبرامج التنمٌة 
 المهنٌة

400 
42.80

% 
68 

7.30
% 

467 
49.90

% 
1.9283 .96079 1 

17 
فً  كثرة أعداد المعلمات

 لاعات التدرٌب المهنً 
367 

39.30
% 

106 
11.3
0% 

462 
49.40

% 
1.8984 .93661 3 

18 

ضعف التواصل على 
مستوى اإلدارات 

المتعددة لتحمٌك التكامل 
فً برامج التنمٌة 

 المهنٌة

395 
42.20

% 
76 

8.10
% 

464 
49.60

% 
1.9262 .95616 2 

 
ور متوسط األوزان النسبٌة لعبارات المح إجمالً المحور

10797 
59089النسبة المئوٌة   متوسطة 

  1.797 المتوسط العام للمحور

 :العيظة حس  استجابات أفراد  وٛك  تض  م  الجدول
و مطــا ٖمــ   ٜٚٚ.ٔأن متوســط افوزان الظســلية للبــارات الطوــور افول بلــ  ك

يعظـــي اســـتجابتىم علـــى الطوـــور بدرجـــة كمتوســـ،ةو وذلـــم بشـــكت عـــام. وعلـــى مســـتوي 
و ٖو درجة م  أ ـت كٖٕٜٛ.ٔ -ٙٓٗٙ.ٔتراوحت افوزان الظسلية ما بي  ك اللبارات
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و ٜٜٚٓٙ.  -ٖٕٛٛٚ.درجــات. لطــا تراوحــت قــيم االضوــراف الطليــارب تظوصــر بــي  ك
 مطا  دل على تقارب آرا  أفراد العيظة حول معوم اللبارات.

ويطكـــ  تفســـير وـــان الظتـــائف فـــي اـــو  ل ـــرة الطىـــام الطلقـــاة علـــى إدارة ريـــاض 
طفــــال مــــ  جىــــة واــــعف بــــرامف ادعــــداد والتــــدري  الكــــاف لىــــا مــــ  جىــــة أخــــري، اف

باداافة لضعف وجود معا ير وااوة وموددة وتراعي الكفا ة في االختيار مـ  جىـة 
أخري، مطا لـان لـه تـأثير سـللي علـى دور اددارة فـي توقيـل التظطيـة الطىظيـة للطعلطـات 

 الطعلطات. حتى أ بوت تط ت جغ  م  معوقاتىا م  وجىة ضور
و التــــي ٕٚٔٓوتتفـــل وــــان الظتـــائف مــــع مـــا تو ــــلت إليـــه دراســــة الشـــىرب ك    

وظــاك موافقــة بــي  أفــراد عيظــة الدراســة علــى الطعوقــات ادداريــة  أ ــارت إلــى أن
 .للتظطية الطىظية لطعلطات الطرحلة ال اضوية

وتتفــــل وــــان الظتــــائف ضســــليًا لــــالم مــــع مــــا تو ــــلت إليــــه دراســــة الســــرحاضي    
موافقـــة معلِّطـــات الطرحلـــة االبتدائيكـــة علـــى اللبـــارات ي أ ـــارت إلـــى و التـــٕٚٔٓك

قات التظطية الطىظيكة الااتيكة بدرجة مرتفعة  .الطتضطظة في موور معوِّ
وجود العد ـد وـو التي أ ارت إلى ٖ٘ٗٔقطا تتفل مع ضتائف دراسة الصاعدب ك

للطشـارلة فـي بـرامف  م  معوقات للتظطية الطىظية للطعلطي  مظىا اعف توفيغ الطعلطي 
التظطيــة الطىظيــة،  وعــدم تــوفر أضديــة تىــتم بتظطيــتىم مىظيــًا،  وقلــة الــرغط بــي  ضتــائف تقــويم 
أدا  الطعلطــي  وغــرامف التظطيــة الطىظيــة،  وقلــة إتاحــة مصــادر التعلــيم الــااتي للطعلــم فــي 

 مقر عطله. 
 وغالظسبة لترتي  عبارات الطوور  تض  ما  لي:

و، ٛٔو، كٙٔبــارات موافقــة مــ  وجىــة ضوــر عيظــة الدراســة اللبــارتي  كأن أق ــر اللأواًل: 
حيــا وقعــت وــاتي  اللبــارتي  فــي ض،ــاق الطوافقــة بدرجــة متوســ،ة، وذلــم حســ  ترتيــ  
ــــى مــــ  عبــــارات الطوــــور وتشــــير وــــاتي   ــــوزن الظســــلي والواقعــــة فــــي ادرغــــاعي افعل ال

 اللبارتي  على الترتي  إلى:
ي  الطعلطــات للــرامف التظطيــة الطىظيــة بتقــد ر غيــاب ت،ليــل معــا ير وااــوة لتر ــ -

 و متوسطٖٕٜٛ.ٔرقطي ك



444 

اــــعف التوا ــــت علــــى مســــتوي اددارات الطتعــــددة لتوقيــــل التكامــــت فــــي بــــرامف  -
 و متوسطٕٕٜٙ.ٔالتظطية الطىظية بتقد ر رقطي ك

و، ٗٔو، كٔٔأن أقــت اللبــارات موافقــة مــ  وجىــة ضوــر عيظــة الدراســة اللبــارتي  كثاضيــًا: 
وـاتي  اللبـارتي  فـي ض،ـاق الطوافقـة بدرجـة مظتفضـة، وذلـم حسـ  ترتيـ  حيا وقعـت 

الوزن الظسلي والواقعة في ادرغاعي افدضى م  عبارات الطوور وتشير واتي  اللبارتي  
 على الترتي  إلى:

الطتط لـة فـي لليـات الترغيـة  اعف الع قة والتظسيل بي  م سسات إعداد الطعلطـة -
 و مظتف ٙٓٗٙ.ٔلترغية والتعليم بتقد ر رقطي كوأجىغة التدري  في وزارة ا

مودوديــــة ســــطاح إدارة التعلــــيم للطعلطــــة بطوا ــــلة دراســــاتىا العليــــا بتقــــد ر رقطــــي  -
 و مظتف ٜٖٗٙ.ٔك

اإلجابتتة عمتتى الدتتؤال الثالتتث: متتا أوتتر  معهقتتات التشسيتتة السهشيتتة السرتبظتتة بسعمستتات 
 رياض األطفال من وجهة نظرهن؟

ترتيــ  عبــارات الطوــور ال الــا التــاص بطعوقــات  لةجابــة عــ  وــاا الســ ال تــم
التظطيــة الطىظيــة الطرتب،ــة بطعلطــة ريــاض افطفــال مــ  وجىــة ضوــر أفــراد العيظــة حســ  

 أوزاضىا الظسلية، والجدول التالي  وا  ذلم:
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بطعوقات التظطية  على الطوور ال الا التاص الطوافقة درجة ومستوي  وٜجدول ك
 وٖٜ٘كن =  وجىة ضورو  م  افطفال بطعلطة رياض الطىظية الطرتب،ة

 العبارة م

 درجة الموافمة

 الوزن 
 النسبً

االنحرا
ف 

 المعٌاري

ترتٌب 
العبارات 

وفك 
الوزن 
 النسبً

 منخفضة متوسطة مرتفعة

 % ن % ن % ن

19 
زٌادة العبء 

 التدرٌسً للمعلمة
355 

38.0
0% 

107 
11.40

% 
473 

50.60
% 

1.8738 .93304 4 

2. 
دافعٌة ضعف 

المعلمات نحو 
 تطوٌر أدائهن

360 
38.5
0% 

108 
11.60

% 
467 

49.90
% 

1.8856 .93399 3 

21 

ضعف اهتمام 
المعلمات بتبادل 
الخبرات المهنٌة 

داخل رٌاض 
 األطفال

296 
31.7
0% 

183 
19.60

% 
456 

48.80
% 

1.8289 .88081 8 

22 

ضعف الرضا 
الوظٌفً لدى 

المعلمة مما ٌضعف 
 اهتمامها بالتنمٌة

 المهنٌة

307 
32.8
0% 

173 
18.50

% 
455 

48.70
% 

1.8417 .88925 6 

23 
غٌاب التعاون 

والتفاعل اإلٌجابً 
 بٌن المعلمات 

290 
31.0
0% 

190 
20.30
% 

455 
48.70

% 
1.8235 .87548 9 

24 

ضعف ثمة 
المعلمات فً برامج 

التنمٌة المهنٌة 
 الممدمة لهن

313 
33.5
0% 

168 
18.00
% 

454 
48.60

% 
1.8492 .89355 5 

25 

ضعف التواصل 
الفعال بٌن 

المعلمات واإلدارة 
لتحدٌد احتٌاجاتهن 

 التدرٌبٌة

306 
32.7
0% 

171 
18.30
% 

458 
49.00

% 
1.8374 .88968 7 

26 

شعور بعض 
المعلمات بأن 

التحالهن ببرامج 
التدرٌب أثناء 

الخدمة ٌملل من 
شأنهن بٌن 

 زمٌالتهن

378 
40.4
0% 

93 9.90% 464 
49.60

% 
1.9080 .94500 2 

27 

جعل المعلمة هدفها 
األساسً الحصول 

على شهادة 
البرنامج دون 

التركٌز على رفع 
 مستواها المهنً

393 
42.0
0% 

78 8.30% 464 
49.60

% 
1.9241 .95488 1 

28 

كثرة المتطلبات 
األسرٌة التً تشغل 

المعلمة عن 
االلتحاق ببرامج 

 التنمٌة المهنٌة

330 
35.3
0% 

68 7.30% 537 
57.40

% 
1.7786 .93766 10 
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حســ  اســتجابات أفــراد العيظــة: أن متوســط افوزان  وٜك  تضــ  مــ  الجــدول
استجابتىم على الطوور و مطا يعظي ٖم  ٘٘ٛ.ٔالظسلية للبارات الطوور افول بل  ك 

بدرجــة كمتوســ،ةو، وذلــم بشــكت عــام. وعلــى مســتوي اللبــارات تراوحــت افوزان الظســلية 
ــــي  ك و درجــــات. لطــــا تراوحــــت قــــيم ٖو درجــــة مــــ  أ ــــت كٕٜٔٗ.ٔ -ٙٛٚٚ.ٔمــــا ب

و مطــا  ــدل علــى تقــارب آرا  ٜٛٛٗ٘. -ٛٗ٘ٚٛ.االضوــراف الطليــارب تظوصــر بــي  ك
 أفراد العيظة حول معوم اللبارات.

ويطك  تفسير وان الظتيجة فـي اـو  ل ـرة الضـ و  التـي  تعـرض لىـا معلطـات 
ـــه مـــ   ـــة التـــي  تعـــامل  معىـــا ومـــا تت،لب ـــال تبعـــًا ل،ليعـــة الطرحلـــة العطري ريـــاض افطف
احتياجــات ومــ و ت خا ــة مطــا يقلــت مــ  دافعيــتى  ويــ ثر ســلبًا علــى التظطيــة الطىظيــة 

 لى .
ســات إلــى أن بــرامف تــدري  الطعلطــي  وفـي ذات الســياق أ ــارت العد ــد مــ  الدرا

أثظــا  التدمـــة لـــم تـــ ِت ثطاروــا الطرجـــّوة  ضوـــًرا إلـــى وجــود عـــدة معوقـــات قـــد تُوـــول دون 
و ٕٚٔٓو،  وكالظـــــاجم، ٕٚٔٓاالســـــتفادة مـــــ  وـــــان اللـــــرامف،  مظىـــــا دراســـــة كاليويـــــى، 

 و. ٕ٘ٔٓودراسة كآل سويدان، 
يه بع  الدراسات مـ  قطا أضه يطك  تفسير وان الظتائف في او  ما أ ارت إل

بالرنم م  أوطية م سسات رياض افطفال وزيادة أعداد افطفال الا    لتوقون بىا أضه 
ال،لـــ  علـــى اف ـــدب البشـــرية التـــي تقـــوم علـــى إدارة تلـــم  زيـــادةافمـــر الـــاب أدي إلـــى 

الط سسـات ســوا  مـ  ادداريــي  أو الطعلطـات وضوــرًا لىـاا ضجــد أن وظـاك توظيــف للك يــر 
لــد ىم التأويــت الط،لــوب للقيــام بىــاا الــدور لطجــرد تعــوي  وــاا الــظق  مــ  مطــ  لــيت 

العـاملي  فضـً  علـى الظوـر لـبع  الط سسـات باعتباروـا ضشـا  اقتصـادب ـ البـد ـ وأن 
 ـــدر أرغاحـــًا وتبعـــًا لـــالم يعطـــت بىـــا أفـــراد نيـــر مـــ ولي  ترغويـــًا ومـــ  وظـــا ضجـــد أن تلـــم 

ن مـ  قلـت القـائطي  علـى السياسـة الترغويـة الط سسات لم تلقى االوتطام الكافي حتى اآل
قطــا أضىــا مــا زالــت تعــاضى مــ  العد ــد مــ  الطشــك ت التــي تعوقىــا عــ  توقيــل أوــدافىا 

 و. ٚ، ٕٙٓٓكم،او ، 
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تـدضي مسـتوي الطعلطـي  إاافة لطا سلل يطك  تفسير الظتائف السابقة فـي اـو  
وتعيـي  معلطـي  نيـر و، ٖٚ ،ٕ٘ٔٓضورًا لضعف برامف ادعدادكب  وويطـت والعظـادب، 
 .وٕٙٔ  ،ٕٗٔٓ ترغويي  في الطدارس ونير متتصصي  كالط يدب،

مطـا أو ـى بـه مـ تطر  معلِّـم الطسـتقلت إعـداد وت،ـويرن  الطظعقـد بكليكـة  لاا لانو 
وـــو االوتطــام بظشــر ثقافـــة التظطيــة الطىظيكــة الااتيكـــة ٖٙٗٔالترغيــة بجامعــة الطلــم ســـعود ك
ـــــي الط سســـــات ال ـــــة التعليطيكـــــة،  والطـــــ تطر التـــــامت دعـــــداد الطعلِّـــــم للطعلِّطـــــات ف ترغويك

وـو  إعداد وتدري  الطعلِّم في او  م،ال  التظطية ومستجدات العصر  الطظعقد ٖٚٗٔك
بجامعــة أم القــري بطكــة الطكرمــة بوــاِّ الطعلِّطــي  علــى تبــادل التلــرات اــط  مجــتطعىم 

مــع زم ئىــم،  وتشــجيع الطعلِّطــي  الطدرســي،  ومشــارلة معــرفتىم الطىظيكــة والتتصصــيكة 
على موا لة دراساتىم افقاديطية،  وإتاحة مصادر التعلمم الااتي للطعلِّم في مقرِّ عطله،  

 وتوفير فرص حقيقيكة للطعلِّطي  لوضور الط تطرات والظدوات وحلقات الظقاش.
 و يطا  تعلل بترتي  عبارات الطوور  تض  ما  لي:

و، ٕٙو، كٕٚات موافقــة مــ  وجىــة ضوــر عيظــة الدراســة اللبــارات كأن أق ــر اللبــار أواًل: 
و، حيــا وقعــت وــان اللبــارات فــي ض،ـــاق الطوافقــة بدرجــة متوســ،ة، وذلــم حســـ  ٕٓك

ترتيــ  الــوزن الظســلي والواقعــة فــي ادرغــاعي افعلــى مــ  عبــارات الطوــور وتشــير تلــم 
 اللبارات على الترتي  إلى:

علـى  ـىادة اللرضـامف دون الترليـغ علـى  جعت الطعلطة وـدفىا افساسـي الوصـول -
 و متوسطٕٜٔٗ.ٔرفع مستواوا الطىظي بتقد ر رقطي ك

 ـــعور بعـــ  الطعلطـــات بـــأن التوـــاقى  بلـــرامف التـــدري  أثظـــا  التدمـــة يقلـــت مـــ   -
 و متوسطٜٓٛٓ.ٔ أضى  بي  زمي تى  بتقد ر رقطي ك

 سطو متو ٙ٘ٛٛ.ٔاعف دافلية الطعلطات ضوو ت،وير أدائى  بتقد ر رقطي ك -
و، ٖٕو، كٕٛأن أقــت اللبــارات موافقــة مــ  وجىــة ضوــر عيظــة الدراســة اللبــارات كثاضيــًا: 

و، حيــا وقعــت وــان اللبــارات فــي ض،ـــاق الطوافقــة بدرجــة متوســ،ة، وذلــم حســـ  ٕٔك
ترتيــ  الــوزن الظســلي والواقعــة فــي ادرغــاعي افدضــى مــ  عبــارات الطوــور وتشــير تلــم 

 اللبارات على الترتي  إلى:
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ت،لبات افسرية التي تش ت الطعلطة ع  االلتوـاق بلـرامف التظطيـة الطىظيـة ق رة الط -
 و متوسطٙٛٚٚ.ٔبتقد ر رقطي ك

ــــد ر رقطــــي ك - ــــي  الطعلطــــات بتق ــــاب التعــــاون والتفاعــــت اديجــــابي ب و ٖٕ٘ٛ.ٔغي
 متوسط

اــعف اوتطــام الطعلطــات بتبــادل التلــرات الطىظيــة داخــت ريــاض افطفــال بتقــد ر  -
 و متوسطٜٕٛٛ.ٔرقطي ك

جابة عمى الدؤال الرابع: ما أور  السعهقتات السرتبظتة وبترامج التشسيتة السهشيتة متن اإل
 وجهة نظر معمسات رياض األطفال؟ 

لةجابــة عــ  وــاا الســ ال تــم ترتيــ  عبــارات الطوــور الرابــع التــاص بالطعوقــات 
الطرتب،ــة بلــرامف التظطيــة الطىظيــة مــ  وجىــة ضوــر أفــراد العيظــة حســ  أوزاضىــا الظســـلية، 

 لجدول التالي  وا  ذلم:وا
بالطعوقات الطرتب،ة  على الطوور الرابع التاص ومستوي الطوافقة درجة وٓٔجدول ك

 وٖٜ٘كن =  لطعلطات رياض افطفال م  وجىة ضورو  بلرامف التظطية الطىظية

 العبارة م

 درجة الموافمة

الوزن 
 النسبً

االنحراف 
 المعٌاري

ترتٌب 
العبارات 

وفك 
الوزن 

 ًالنسب

 منخفضة متوسطة مرتفعة

 % ن % ن % ن

29 

ضعف مستوى 
المدربٌن 
الذٌن  المتفرغٌن

ٌضطلعون بتنفٌذ 
 البرامج التدرٌبٌة

341 
36.50

% 
71 7.60% 523 

55.90
% 

1.8053 .94187 1 

3. 

ضعف وعً 
المائمٌن بإعداد 
برامج التنمٌة 

المهنٌة 
لالحتٌاجات 

 التدرٌبٌة الفعلٌة
ض لمعلمات رٌا

 األطفال

267 
28.60

% 
60 6.40% 608 

65.00
% 

1.6353 .89648 9 

31 

االفتمار إلى 
دراسات تحدٌد 

االحتٌاجات 
 التدرٌبٌة للمعلمات

310 
33.20

% 
107 

11.40
% 

518 
55.40

% 
1.7775 .91486 2 

32 

اتصاف برامج 
التنمٌة المهنٌة 

بالتكرار وخلوها 
من الجدٌد المالئم 

 لمتطلبات العصر

294 
31.40

% 
119 

12.70
% 

522 
55.80

% 
1.7561 .90229 3 

33 
وجود انفصال بٌن 

برامج التنمٌة 
260 

27.80
% 

85 9.10% 590 
63.10

% 
1.6471 .88621 8 
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 العبارة م

 درجة الموافمة

الوزن 
 النسبً

االنحراف 
 المعٌاري

ترتٌب 
العبارات 

وفك 
الوزن 

 ًالنسب

 منخفضة متوسطة مرتفعة

 % ن % ن % ن

المهنٌة الممدمة 
للمعلمات والوالع 

 التعلٌمً

 

34 

للة أعداد المدربٌن 
األكفاء المادرٌن 

على تنفٌذ البرامج 
 التدرٌبٌة بنجاح

261 
27.90

% 
98 

10.50
% 

576 
61.60

% 
1.6631 .88460 6 

35 

تركٌز برامج 
التنمٌة المهنٌة 

على الجانب 
النظري دون 

االهتمام بالجانب 
 الفنً والتمنً

311 
33.30

% 
44 4.70% 580 

62.00
% 

1.7123 .93333 5 

36 

ضعف مراعاة 
برامج التنمٌة 

المهنٌة 
للتخصصات 

المختلفة للمعلمات 
والفروق الفردٌة 

 بٌنهن

283 
30.30

% 
50 5.30% 602 

64.40
% 

1.6588 .91160 7 

37 

ضعف توظٌف 
المستحدثات 

التكنولوجٌة فً 
برامج التنمٌة 

 المهنٌة

311 
33.30

% 
54 5.80% 570 

61.00
% 

1.7230 .93083 4 

107.9متوسط األوزان النسبٌة لعبارات المحور  إجمالً المحور  56096النسبة المئوٌة    متوسطة 

  1.709 المتوسط العام للمحور

أن متوسـط افوزان  :حسـ  اسـتجابات أفـراد العيظـةو ٓٔك    تض  مـ  الجـدول
و مطا يعظي استجابتىم على الطوور ٖم   ٜٓٚ.ٔالظسلية للبارات الطوور افول بل  ك

بدرجة كمتوس،ةو وذلم بشكت عام. وعلى مستوي اللبارات تراوحت افوزان الظسـلية مـا 
و درجات. لطا تراوحـت قـيم االضوـراف ٖأ ت كو درجة م  ٖ٘ٓٛ.ٔ -ٖٖ٘ٙ.ٔبي  ك

و مطـا  ـدل علـى تقـارب آرا  أفـراد العيظـة ٜٚٛٔٗ. -ٓٙٗٛٛ.الطليارب تظوصر بـي  ك
 حول معوم اللبارات.

أن  ويطكــ  تفســير وــان الظتــائف فــي اــو  مــا أ ــارت إليــه بعــ  الدراســات مــ 
ا إلـــى وجـــود عـــدة بـــرامف تـــدري  الطعلطـــي  أثظـــا  التدمـــة لـــم تـــ ِت ثطاروـــا الطرجـــّوة  ضوـــرً 

و،  ٕٚٔٓمعوقــات قــد تُوــول دون االســتفادة مــ  وــان اللــرامف،  مظىــا دراســة كاليويـــى، 
 و.ٕ٘ٔٓو ودراسة كآل سويدان، ٕٚٔٓوكالظاجم، 



444 

وغاســتقرا  تو ــيات بعــ  الدراســات والطــ تطرات كالجطليــة الطصــرية للطظــاوف 
:  ٕٚٓٓالظفســـــية،و، كالجطليـــــة الســـــعودية للعلـــــوم الترغويـــــة و ٕ٘ٓٓوطـــــرق التـــــدريت،  

و، ٕٔ: ٕٚٓٓو، وك حســـــــــــــــــــــــــي ،٘ٚ: ٕٚٓٓو، وكالجامعـــــــــــــــــــــــــة ادســـــــــــــــــــــــــ مية، ٘ٛ
و التي عقدت في واا الطجال اتض  أضىا ت لد علـى الواجـة إلـى ٜٛ: ٕٗٔٓوكالويلة،

إعـــادة الظوــــر فــــي بــــرامف إعــــداد وتـــدري  الطعلطــــي  وتظطيــــتىم مىظيــــًا ومواولــــة ت،ويروــــا 
لشــاملة ومعــا ير االعتطــاد افقــاديطي وغتا ــة وتوــد  ىا، وتلظــي وت،ليــل إدارة الجــودة ا

فــــي بــــرامف ادعــــداد والتــــدري  الطىظــــي للطعلطــــي ، ودعــــم افطــــر السياســــية والتشــــريلية 
والتظفيايــة للتعلــيم، وتــوفير افدوات والطــواد التا ــة بــالتعليم بطــا يوقــل التظطيــة الطىظيــة 

وفل مستويات ملياريـة  الطستدامة لىم تطىيدًا لتوقيل مترجات ترغوية ذات جودة عالية
موددة وغطا   دب إلى  مجتطـع الـتعلم . افمـر الـاب  ت،لـ  مراجعـة واقـع بـرامف تـدري  
وتظطية معلم التعليم العام بالططلكة العرغية السـعودية مىظيـًا وتقـديم تصـور مقتـرح لتظطيتـه 

 مىظيًا في او  معا ير االعتطاد افقاديطي. 
 ا  لي:اللبارات  تض  م لترتي وغالظسبة 

و، ٖٔو، كٜٕأن أق ــر اللبــارات موافقــة مــ  وجىــة ضوــر عيظــة الدراســة اللبــارتي  كأواًل: 
حيــا وقعــت وــاتي  اللبــارتي  فــي ض،ــاق الطوافقــة بدرجــة متوســ،ة، وذلــم حســ  ترتيــ  
ــــى مــــ  عبــــارات الطوــــور وتشــــير وــــاتي   ــــوزن الظســــلي والواقعــــة فــــي ادرغــــاعي افعل ال

 اللبارتي  على الترتي  إلى:
ـــة  مســـتوي الطـــدرغي  الطتفـــرني  اـــعف - الـــا   يضـــ،لعون بتظفيـــا اللـــرامف التدريلي

 و متوسطٖ٘ٓٛ.ٔبتقد ر رقطي ك
االفتقـــــار إلـــــى دراســـــات تود ـــــد االحتياجـــــات التدريليـــــة للطعلطـــــات بتقـــــد ر رقطـــــي  -

 و متوسط٘ٚٚٚ.ٔك
و، ٖٖو، كٖٓأن أقــت اللبــارات موافقــة مــ  وجىــة ضوــر عيظــة الدراســة اللبــارتي  كثاضيــًا: 
وقعـت وـاتي  اللبـارتي  فـي ض،ـاق الطوافقـة بدرجـة مظتفضـة، وذلـم حسـ  ترتيـ   حيا

الوزن الظسلي والواقعة في ادرغاعي افدضى م  عبارات الطوور وتشير واتي  اللبارتي  
 على الترتي  إلى:
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اعف وعي القائطي  ب عداد بـرامف التظطيـة الطىظيـة ل حتياجـات التدريليـة الفعليـة  -
 و مظتف ٖٖ٘ٙ.ٔطفال بتقد ر رقطي كلطعلطات رياض اف

وجـــود اضفصـــال بـــي  بـــرامف التظطيـــة الطىظيـــة الطقدمـــة للطعلطـــات والواقـــع التعليطـــي  -
 و مظتف ٔٚٗٙ.ٔبتقد ر رقطي ك

اإلجابتتة عمتتى الدتتؤال الختتامس: متتا الدتتبل السقترحتتة لمتغمتتب عمتتى معهقتتات التشسيتتة 
 السهشية لسعمسات رياض األطفال من وجهة نظرهن؟ 

بــة عــ  وــاا الســ ال تــم ترتيــ  عبــارات الطوــور التــامت التــاص بالســلت لةجا
الطقترحة للت ل  على معوقات التظطية الطىظية لطعلطات رياض افطفال م  وجىة ضوـر 

 أفراد العيظة حس  أوزاضىا الظسلية، والجدول التالي  وا  ذلم:
الطقترحة  بالسلت التاص التامت على الطوور درجة ومستوي الطوافقة ؤٔجدول ك

 م  وجىة ضورو  للت ل  على معوقات التظطية الطىظية لطعلطات رياض افطفال
 وٖٜ٘كن =  

 العبارة م

 درجة الموافمة

الوزن 
 النسبً

االنحراف 
 المعٌاري

ترتٌب 
العبارات 

وفك 
الوزن 
 النسبً

 منخفضة متوسطة مرتفعة

 % ن % ن % ن

3
8 

تنمٌة مكتبة رٌاض 
دها األطفال وتزوٌ

بالكتب الالزمة 
 للمعلمات واألطفال

81
4 

87.10
% 

88 9.40% 33 3.50% 2.8353 .45650 11 

3
9 

إحضار متخصصٌن 
إللماء محاضرات علمٌة 

فً التخصصات 
 المختلفة 

71
9 

76.90
% 

62 6.60% 154 
16.50
% 

2.6043 .75442 21 

4
. 

توثٌك صلة رٌاض 
األطفال بالكلٌات العلمٌة 

المتوفرة فً البٌئة 
لتحمٌك أكبر    لمحٌطةا

لدر من التفاعل 
 اإلٌجابً

70
7 

75.60
% 

73 7.80% 155 
16.60
% 

2.5904 .75763 22 

4
1 

تسهٌل التحاق المعلمات 
بالبرامج التربوٌة التً 

تمدمها المؤسسات 
 المتخصصة

79
9 

85.50
% 

96 
10.30
% 

40 4.30% 2.8118 .48849 16 

4
2 

تنظٌم برامج تبادل 
 ت الزٌارات بٌن المعلما

68
2 

72.90
% 

35 3.70% 218 
23.30
% 

2.4963 .84680 26 

4
3 

تطوٌر بٌئة العمل 
 لتالءم برٌاض األطفال

متطلبات التنمٌة المهنٌة 
 للمعلمات

82
5 

88.20
% 

75 8.00% 35 3.70% 2.8449 .45400 6 

4
4 

نشر الوعً بأهمٌة 
التنمٌة المهنٌة بٌن 

68
1 

72.80
% 

42 4.50% 212 
22.70
% 

2.5016 .83918 25 
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 العبارة م

 درجة الموافمة

الوزن 
 النسبً

االنحراف 
 المعٌاري

ترتٌب 
العبارات 

وفك 
الوزن 
 النسبً

 منخفضة متوسطة مرتفعة

 % ن % ن % ن

معلمات رٌاض األطفال 
من خالل الندوات 

 ت التوعوٌةواللماءا

4
5 

التعاون مع مراكز 
التدرٌب فً إدارات 

 التعلٌم 

69
2 

74.00
% 

63 6.70% 180 
19.30
% 

2.5476 .79589 23 

4
6 

تبنً توطٌن التدرٌب 
مؤسسات رٌاض  داخل

 األطفال
687 

73.50
% 

64 6.80% 184 
19.70
% 

2.5380 .80177 24 

4
7 

الستفادة من خبرات ا
الدول المتمدمة فً  

مجال التنمٌة المهنٌة 
 للمعلمات

816 
87.30
% 

73 7.80% 46 4.90% 2.8235 .49395 13 

4
8 

استخدام التدرٌب عن 
بعد فً مجال التنمٌة 

المهنٌة لمعلمات رٌاض 
 األطفال

794 
84.90
% 

91 9.70% 50 5.30% 2.7957 .51941 17 

4
9 

تدرٌب المعلمات على 
تخدام وتوظٌف اس

المستحدثات 
التكنولوجٌة فً العملٌة 

 التعلٌمٌة

821 
87.80
% 

74 7.90% 40 4.30% 2.8353 .47263 10 

5
. 

وضع معاٌٌر واضحة 
لترشٌح المعلمات 

لبرامج التنمٌة المهنٌة 
 مع االلتزام بها

782 
83.60
% 

100 
10.70
% 

53 5.70% 2.7797 .53428 20 

5
1 

إشران المعلمات فً 
اتخاذ المرارات صناعة و

 داخل رٌاض األطفال
844 

90.30
% 

56 6.00% 35 3.70% 2.8652 .43780 4 

5
2 

تدعٌم مكتبات رٌاض 
األطفال بأبرز 

المستجدات فً 
التخصصات العلمٌة 

 المتعددة

846 
90.50
% 

54 5.80% 35 3.70% 2.8674 .43601 2 

5
3 

وضع نظام مناسب 
للحوافز للمتفولات 

 ً  من المعلمات مهنٌا
822 

87.90
% 

80 8.60% 33 3.50% 2.8439 .45008 7 

5
4 

تخفٌف األعباء 
التدرٌسٌة على 

المعلمات بما ٌسمح لهن 
بااللتحاق ببرامج 

 التنمٌة المهنٌة

807 
86.30
% 

90 9.60% 38 4.10% 2.8225 .47702 15 

5
5 

ربط الترلٌة لمعلمات 
رٌاض األطفال باجتٌاز 
بعض الدورات المهنٌة 

كل  فً ضوء احتٌاجات
 منهن

793 
84.80
% 

92 9.80% 50 5.30% 2.7947 .52002 18 

5
6 

تخطٌط برامج التنمٌة 
المهنٌة على أساس 

التحدٌد الدلٌك 
 لالحتٌاجات التدرٌبٌة 

820 
87.70
% 

75 8.00% 40 4.30% 2.8342 .47339 12 

5
7 

مراعاة التخطٌط الزمنً 
لبرامج وأنشطة التنمٌة 

783 83.7099 10.6053 5.70% 2.7807 .53372 19 
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 العبارة م

 درجة الموافمة

الوزن 
 النسبً

االنحراف 
 المعٌاري

ترتٌب 
العبارات 

وفك 
الوزن 
 النسبً

 منخفضة متوسطة مرتفعة

 % ن % ن % ن

المهنٌة سٌر المناهج 
الدراسٌة  والممررات

 وعدم اإلخالل بها

% % 

5
8 

إنشاء  لاعدة معلومات 
عن أعداد المعلمات 

وتخصصاتهن 
ومؤهالتهن 

واحتٌاجاتهن التدرٌبٌة 
 مع تحدٌثها باستمرار

846 
90.50
% 

53 5.70% 36 3.90% 2.8663 .43935 3 

5
9 

رصد مٌزانٌة مدرسٌة 
اسبة مخصصة ومن

لبرامج التنمٌة المهنٌة 
 للمعلمات

847 
90.60
% 

53 5.70% 35 3.70% 2.8684 .43510 1 

6
. 

اتصاف برامج التنمٌة 
المهنٌة بالمرونة بحٌث 

ٌمكن إدخال تعدٌالت 
على الخطة الزمنٌة 

 حسب الحاجة

822 
87.90
% 

79 8.40% 34 3.60% 2.8428 .45326 9 

6
1 

وضع معاٌٌر مناسبة 
نفٌذ لمتابعة مدى ت

المعلمات بما لدم لهن 
 خالل الدورات التدرٌبٌة

806 
86.20
% 

92 9.80% 37 4.00% 2.8225 .47477 14 

6
2 

االستفادة من المعلمات 
المتمٌزات مهنٌاً فً 

 تدرٌب زمٌالتهن
845 

90.40
% 

53 5.70% 37 4.00% 2.8642 .44355 5 

6
3 

المختصٌن  استمدام
التربوٌٌن إللماء 

ش محاضرات وتنفٌذ ور
العمل داخل للمعلمات 
 داخل رٌاض األطفال

822 
87.90
% 

79 8.40% 34 3.60% 2.8428 .45326 8 

 
متوسط األوزان النسبٌة لعبارات المحور  إجمالً المحور

20766 
92021النسبة المئوٌة   مرتفعة 

  2.766 المتوسط العام للمحور

ط افوزان أن متوســ :حســ  اســتجابات أفــراد العيظــة ؤٔك  تضــ  مــ  الجــدول
و مطا يعظي استجابتىم على الطوور ٖم   ٙٙٚ.ٕالظسلية للبارات الطوور افول بل  ك

بدرجة كمرتفعـةو وذلـم بشـكت عـام. وعلـى مسـتوي اللبـارات تراوحـت افوزان الظسـلية مـا 
و درجات. لطا تراوحـت قـيم االضوـراف ٖو درجة م  أ ت كٗٛٙٛ.ٕ -ٖٜٙٗ.ٕبي  ك

و مطا  دل على تقـارب آرا  أفـراد العيظـة ٓٛٙٗٛ.  -ٖٓٔ٘ٗ.الطليارب تظوصر بي  ك
 حول معوم اللبارات.

ويطكــ  تفســير وــان الظتــائف فــي اــو  أن وــان الســلت تــم اقتراحىــا بــالرجو  إلــى 
افدب الترغــوب والدراســات الســابقة ذات الصــلة بالتظطيــة الطىظيــة بصــفة عامــة ولطعلطــات 

ليعة الطرحلة العطريـة ومـا تت،لبـه رياض افطفال بصفة خا ة، لطا أضه تطت مراعاة ط
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ـــرا   ـــلرا  التل ـــم االستر ـــاد ب ـــه ت ـــى أض ـــرات، باداـــافة إل مـــ  الطعلطـــة مـــ  مـــ و ت وخل
 والطتتصصي  عظد اقتراح وان السلت.

أو ـــى بـــه مـــ تطر  معلِّـــم الطســـتقلت إعـــداد وتتفـــل وـــان الظتـــائف ضســـليًا مـــع مـــا 
االوتطــام مــ  اــرورة وـــو ٖٙٗٔك وت،ــويرن  الطظعقــد بكليكــة الترغيــة بجامعــة الطلــم ســعود

بظشـــــر ثقافـــــة التظطيـــــة الطىظيكـــــة الااتيكـــــة للطعلِّطـــــات فـــــي الط سســـــات الترغويكـــــة التعليطيكـــــة،  
وـــو  إعــداد وتــدري  الطعلِّــم فــي اــو  م،الــ  ٖٚٗٔوالطــ تطر التــامت دعــداد الطعلِّــم ك

بوـاِّ اـرورة مـ  التظطية ومسـتجدات العصـر  الطظعقـد بجامعـة أم القـري بطكـة الطكرمـة 
الطعلِّطــي  علــى تبــادل التلــرات اــط  مجــتطعىم الطدرســي،  ومشــارلة معــرفتىم الطىظيكــة 

والتتصصـــيكة مـــع زم ئىـــم،  وتشـــجيع الطعلِّطـــي  علـــى موا ـــلة دراســـاتىم افقاديطيـــة،  
وإتاحــة مصــادر الــتعلمم الــااتي للطعلِّــم فــي مقــرِّ عطلــه،  وتــوفير فــرص حقيقيكــة للطعلِّطــي  

 الط تطرات والظدوات وحلقات الظقاش.لوضور 
تو ـيات بعـ  الدراسـات والطـ تطرات كالجطليـة الطصـرية قطا تتفل لـالم مـع 

و، كالجطليـــــــــــة الســـــــــــعودية للعلـــــــــــوم الترغويـــــــــــة ٕ٘ٓٓللطظـــــــــــاوف وطـــــــــــرق التـــــــــــدريت،  
: ٕٚٓٓو، وك حســـــي ،٘ٚ: ٕٚٓٓو، وكالجامعـــــة ادســـــ مية، ٘ٛ:  ٕٚٓٓوالظفســـــية،

ـــة،ٕٔ علـــى  أقـــدتضىـــا حيـــا إتـــي عقـــدت فـــي وـــاا الطجـــال و الٜٛ: ٕٗٔٓو، وكالويل
الواجــة إلــى إعــادة الظوــر فــي بــرامف إعــداد وتــدري  الطعلطــي  وتظطيــتىم مىظيــًا ومواولــة 
ت،ويروــا وتوــد  ىا، وتلظــي وت،ليــل إدارة الجــودة الشــاملة ومعــا ير االعتطــاد افقــاديطي 

ر السياســـــية وغتا ـــــة فـــــي بـــــرامف ادعـــــداد والتـــــدري  الطىظـــــي للطعلطـــــي ، ودعـــــم افطـــــ
والتشريلية والتظفياية للتعليم، وتوفير افدوات والطواد التا ة بالتعليم بطا يوقل التظطيـة 
الطىظية الطستدامة لىم تطىيدًا لتوقيل مترجات ترغوية ذات جـودة عاليـة وفـل مسـتويات 
مليارية موددة وغطا   دب إلى  مجتطع التعلم . افمر الاب  ت،ل  مراجعـة واقـع بـرامف 

دري  وتظطية معلم التعليم العام بالططلكـة العرغيـة السـعودية مىظيـًا وتقـديم تصـور مقتـرح ت
 لتظطيته مىظيًا في او  معا ير االعتطاد افقاديطي. 

 وٕٗٔٓكFitzpatrickدراســة  وتتفــل وــان الظتــائف أيضــًا مــع مــا أقدتــه 
ان تـوافر ارورة دعـم التظطيـة الطىظيـة بـالطوارد ال زمـة والوقـت الكـافي لضـط م 

 .الفرص ال زمة للطعلطي  للو ول إلى الطعرفة
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و مـــ  ٕٙٔٓوتتفـــل وـــان الظتـــائف ضســـليًا مـــع مـــا أ ـــارت إليـــه دراســـة الســـرور ك
تشجيع الطعلم وتوفيغن علـى حضـور بـرامف التظطيـة الطىظيـة والـدورات واالسـتفادة ارورة 

في مجـاالت التظطيـة  االستفادة م  خلرات الدول الطتقدمة إمكاضيةإلى  لطا أ ارتمظىا، 
الطىظية لطعلم التعليم ال اضوب الفظي فـي الظىـوض بالتظطيـة الطىظيـة للطعلـم ودثـرا  التجرغـة 

 الطصرية في ت،ليل او  معا ير الجودة واالعتطاد.
و التــي أ ـــارت إلـــى ٕٚٔٓقطــا تتفـــل مــع مـــا تو ــلت إليـــه دراســة الســـرحاضي ك

للبارات الطتضطظة فـي موـور مقترحـات التظطيـة موافقة معلِّطات الطرحلة االبتدائيكة على ا
 .الطىظيكة الااتيكة بدرجة مرتفعة

 وغالظسبة لترتي  اللبارات  تض  ما  لي:
و، ٕ٘و، كٜ٘أن أق ــر اللبــارات موافقــة مــ  وجىــة ضوــر عيظــة الدراســة اللبــارات كأواًل: 

ـــارات فـــي ض،ـــاق الطوافٖ٘و، كٖٗو، كٕٙو، كٔ٘و، كٛ٘ك ـــة و، حيـــا وقعـــت وـــان اللب ق
بدرجــة مرتفعــة، وذلــم حســ  ترتيــ  الــوزن الظســلي والواقعــة فــي ادرغــاعي افعلــى مــ  

 عبارات الطوور وتشير تلم اللبارات على الترتي  إلى:
ر ــد ميغاضيــة مدرســية متصصــة ومظاســبة للــرامف التظطيــة الطىظيــة للطعلطــات بتقــد ر  -

 و مرتفعٗٛٙٛ.ٕرقطي ك
دات في التتصصات العلطية الطتعددة تدعيم مكتبات رياض افطفال بأبرز الطستج -

 و مرتفعٗٚٙٛ.ٕبتقد ر رقطي ك
إضشـــــــا   قاعـــــــدة معلومـــــــات عـــــــ  أعـــــــداد الطعلطـــــــات وتتصصـــــــاتى  ومـــــــ و تى   -

 و مرتفعٖٙٙٛ.ٕواحتياجاتى  التدريلية مع تود  ىا باستطرار بتقد ر رقطي ك
ي إ ــراك الطعلطــات فــي  ــظاعة واتتــاذ القــرارات داخــت ريــاض افطفــال بتقــد ر رقطــ -

 و مرتفعٕ٘ٙٛ.ٕك
االســــتفادة مــــ  الطعلطــــات الطتطيــــغات مىظيــــًا فــــي تــــدري  زمــــي تى  بتقــــد ر رقطــــي  -

 و مرتفعٕٗٙٛ.ٕك
ت،ـــوير بيئـــة العطـــت بريـــاض افطفـــال لـــت  م مت،لبـــات التظطيـــة الطىظيـــة للطعلطـــات  -

 و مرتفعٜٗٗٛ.ٕبتقد ر رقطي ك
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ر رقطـــــي واـــــع ضوـــــام مظاســـــ  للوـــــوافغ للطتفوقـــــات مىظيـــــًا مـــــ  الطعلطـــــات بتقـــــد  -
 و مرتفعٜٖٗٛ.ٕك

و، ٗٗو، كٕٗأن أقــت اللبــارات موافقــة مــ  وجىــة ضوــر عيظــة الدراســة اللبــارات كثاضيــًا: 
ـــارات فـــي ض،ـــاق الطوافقـــة ٓ٘و، كٜٖو، كٓٗو، ك٘ٗو، كٙٗك و، حيـــا وقعـــت وـــان اللب

بدرجــة مرتفعــة، وذلــم حســ  ترتيــ  الــوزن الظســلي والواقعــة فــي ادرغــاعي افدضــى مــ  
 تشير تلم اللبارات على الترتي  إلى:عبارات الطوور و 

 و مرتفعٖٜٙٗ.ٕتظويم برامف تبادل الغيارات بي  الطعلطات بتقد ر رقطي ك -
ضشر الوعي بأوطية التظطية الطىظية بي  معلطات رياض افطفال مـ  خـ ل الظـدوات  -

 و مرتفعٙٔٓ٘.ٕواللقا ات التوعوية بتقد ر رقطي ك
و ٖٓٛ٘.ٕافطفــال بتقــد ر رقطــي ك تلظــي تــوطي  التــدري  داخــت م سســات ريــاض -

 مرتفع
 و مرتفعٙٚٗ٘.ٕالتعاون مع مراقغ التدري  في إدارات التعليم بتقد ر رقطي ك -
توثيل  لة رياض افطفال بالكليات العلطية الطتوفرة في الليئـة الطوي،ـة   لتوقيـل  -

 و مرتفعٜٗٓ٘.ٕأقلر قدر م  التفاعت اديجابي بتقد ر رقطي ك
ــ - ا  موااــرات علطيــة فــي التتصصــات الطتتلفــة بتقــد ر إحضــار متتصصــي  دلق

 و مرتفعٖٗٓٙ.ٕرقطي ك
واـــع معـــا ير وااـــوة لتر ـــي  الطعلطـــات للـــرامف التظطيـــة الطىظيـــة مـــع االلتـــغام بىـــا  -

 و مرتفعٜٚٚٚ.ٕبتقد ر رقطي ك
عتتدد  -السحافظتتة –اإلجابتتة عمتتى الدتتؤال الدتتادى: متتا متتدى تتتالير متغيتترات )السؤهتتل

معمستتات ريتتاض األطفتتال لسعهقتتات التشسيتتة السهشيتتة وستتبل  ستتشهات الخبتترة( فتتي ر يتتة
 التغمب عميها؟

الشتتتتاتج الخاصتتتة بتتتالفروق وتتتين استتتتجابات أفتتتراد العيشتتتة عمتتتى متتتدى السهافقتتتة أواًل: 
 غير تربهي( -إلجسالي االستبانة ومحاورها بحدب متغير السؤهل )تربهي 

حصــــائية بــــي  أواــــوت ضتــــائف الدراســــة الطيداضيــــة أضــــه توجــــد فــــروق ذات داللــــة إ
استجابات أفراد العيظة علـى إجطـالي االسـتباضة ومواوروـا الفرعيـة، والجـدول التـالي  لـي  

 ذلم:
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دظىار داللة  t – testو  وا  ضتائف اختبار التا  لعيظتي  مستقلتي  ٕٔجدول ك
الفروق بي  استجابات أفراد العيظة الطستفتاة ضوو الطوافقة على إجطالي االستباضة 

 وٖٜ٘وروا حس  مت ير الط وت كن=وموا
المحو

 ر
 المتوسط العدد المؤهل

االنحراف 
 المعٌاري

درجة 
 الحرٌة

 قٌمة ت
مستوى 
 الداللة

 األول
 5.26532 22.1149 609 تربوي

755 5.108 
.111 

 3.82156 20.7883 326 غٌر تربوي دالة

 الثانً
 6.51808 17.6223 609 تربوي

755 9.506 
.111 

تربوي غٌر دالة  326 13.4540 6.33107 

 الثالث
 8.51773 20.5353 609 تربوي

755 9.986 
.111 

 7.95352 14.8436 326 غٌر تربوي دالة

 الرابع
 7.93662 17.2841 609 تربوي

755 
01.97

8 
.111 

 5.74277 11.8190 326 غٌر تربوي دالة

الخام
 س

 12.50519 71.0148 609 تربوي
755 -3.660 

.111 
 10.16866 73.6104 326 غٌر تربوي دالة

 و ٕٔ تض  م  الجدول ك
توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية بــي  اســتجابات أفــراد العيظــة تبًعــا لطت يــر الط وــت  -

نيــر ترغــوبو، بالظســبة للطوــور افول التــاص بالطعوقــات الطاديــة للتظطيــة  -كترغــوب 
وا ووـي قيطـة ٚٔٓ.ٗة كتو، كالطىظية لطعلطات رياض افطفـال، حيـا جـا ت قيطـ

و ولاضت الفروق لصـال  ترغـوب، حيـا بلـ  ٘ٓ.ٓدالة إحصائًيا عظد مستوي داللة ك
و، بيظطـا بلـ  متوسـط اسـتجابات نيـر ٜٗٔٔ.ٕٕمتوسط استجاباتىم على الطوور ك

 و.ٖٛٛٚ.ٕٓترغوب ك
توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية بــي  اســتجابات أفــراد العيظــة تبًعــا لطت يــر الط وــت  -

نير ترغـوبو، بالظسـبة للطوـور ال ـاضي التـاص بالطعوقـات ادداريـة للتظطيـة  -ترغوب ك
وا ووـي قيطـة ٕٔٗ.ٜالطىظية لطعلطات رياض افطفـال، حيـا جـا ت قيطـة كتو، ك

و ولاضت الفروق لصـال  ترغـوب، حيـا بلـ  ٘ٓ.ٓدالة إحصائًيا عظد مستوي داللة ك
بلـ  متوسـط اسـتجابات نيـر  و، بيظطـاٖٕٕٙ.ٚٔمتوسط استجاباتىم على الطوور ك

 و.ٓٗ٘ٗ.ٖٔترغوب ك
توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية بــي  اســتجابات أفــراد العيظــة تبًعــا لطت يــر الط وــت  -

نيــر ترغــوبو، بالظســبة للطوــور ال الــا التــاص بطعوقــات التظطيــة الطىظيــة  -كترغــوب 
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وا ووـي قيطـة ٕٜٙ.ٜالطرتب،ة بطعلطة ريـاض افطفـال، حيـا جـا ت قيطـة كتو، ك
و ولاضت الفروق لصـال  ترغـوب، حيـا بلـ  ٘ٓ.ٓلة إحصائًيا عظد مستوي داللة كدا

و، بيظطـا بلـ  متوسـط اسـتجابات نيـر ٖٖ٘٘.ٕٓمتوسط استجاباتىم على الطوور ك
 و.ٖٙٗٛ.ٗٔترغوب ك

توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية بــي  اســتجابات أفــراد العيظــة تبًعــا لطت يــر الط وــت  -
للطوـور الرابـع التـاص بالطعوقـات الطرتب،ـة بلـرامف نير ترغوبو، بالظسـبة  -كترغوب 

وا ووــي قيطــة دالــة إحصــائًيا ٜٚٛ.ٓٔالتظطيــة الطىظيــة، حيــا جــا ت قيطــة كتو، ك
و ولاضــــت الفــــروق لصــــال  ترغــــوب، حيــــا بلــــ  متوســــط ٘ٓ.ٓعظــــد مســــتوي داللــــة ك

و، بيظطــا بلــ  متوســط اســتجابات نيــر ترغــوب ٕٔٗٛ.ٚٔاســتجاباتىم علــى الطوــور ك
 و.ٜٓٔٛ.ٔٔك

توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية بــي  اســتجابات أفــراد العيظــة تبًعــا لطت يــر الط وــت  -
نيـر ترغـوبو، بالظســبة للطوـور التـامت التــاص بالسـلت الطقترحـة للت لــ   -كترغـوب 

علــى معوقــات التظطيــة الطىظيــة لطعلطــات ريــاض افطفــال، حيــا جــا ت قيطــة كتو، 
و ولاضـت الفـروق ٘ٓ.ٓداللـة ك وا ووي قيطـة دالـة إحصـائًيا عظـد مسـتوي ٕٕٔ.ٖ-ك

و، ٗٓٔٙ.ٖٚلصــال  نيــر ترغـــوب، حيــا بلــ  متوســـط اســتجاباتىم علــى الطوـــور ك
 و.ٛٗٔٓ.ٔٚبيظطا بل  متوسط استجابات ترغوب ك

وتلدو وان الظتائف مظ،قيـة ويطكـ  تفسـيروا فـي اـو  عامـت التلـرة الـاب  تطتـع 
يكتسـل  خلــرة فــي مجــال  بـه الطعلطــات ذوات الط وــت الترغــوب مقارضـة ب يــرو ، حيــا إضــه

التظطيــة الطىظيــة مــ  واقــع دراســتى  الترغويــة تجعــت رؤيــتى  أعطــل  يطــا  تعلــل بطعوقــات 
 التظطية الطىظية لى  ولالم السلت الطقترحة للت ل  عليىا.

و م  وجـود ٜٕٔٓتتفل وان الظتائف ضسليًا مع ما تو لت إليه دراسة الجعيد كو 
 -ات عيظــة الدراســة حســ  الط وــت بكــالوريوس بــي  اســتجاب داللــة إحصــائية اتفــروق ذ

ووـــي ذات داللـــة لصـــال  حطلـــة ماجســتير حـــول واقـــع التظطيـــة الطىظيـــة لطـــظىف مظتســـورب 
 الطاجستير.
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الشتتتاتج الخاصتتة بتتالفروق وتتين استتتجابات أفتتراد العيشتتة عمتتى متتدى السهافقتتة لانيتتًا: 
 -اإلسكشدرية -قاهرةإلجسالي االستبانة ومحاورها الفرعية بحدب متغير السحافظة )ال

 أسيهط(
أواــــوت ضتــــائف الدراســــة الطيداضيــــة أضــــه توجــــد فــــروق ذات داللــــة إحصــــائية بــــي  
استجابات أفراد العيظة على مواور االستباضة ما عـدا الطوـور التـامت، والجـدول التـالي 

  لي  ذلم:
 و  وا  ضتائف اختبار توليت التبا   أحادب االتجان دظىار داللة الفروق ٖٔجدول ك

بي  استجابات أفراد العيظة الطستفتاة ضوو الطوافقة على إجطالي االستباضة ومواوروا 
 وٖٜ٘حس  مت ير الطوافوة كن=

المحو
 ر

 مصدر التباٌن
مجموع 
 المربعات

درجة 
 الحرٌة

 متوسط
 المربعات 

 ف
الداللة 
اإلحصائ

 ٌة

 األول

 2244.424 2 4488.848 بٌن المجموعات
119.6

19 
.111 

 دالة
 18.763 932 17487.184 المجموعاتداخل 

  934 21976.032 المجموع

 الثانً

 2973.291 2 5946.581 بٌن المجموعات
75.71

2 
.111 

 دالة
 39.271 932 36600.719 داخل المجموعات

  934 42547.301 المجموع

 الثالث

 5027.488 2 10054.976 بٌن المجموعات
76.19

6 
.111 

 دالة
 65.981 932 61494.361 جموعاتداخل الم

  934 71549.337 المجموع

 الرابع

 1851.558 2 3703.115 بٌن المجموعات
33.40

7 
.111 

 دالة
 55.424 932 51654.857 داخل المجموعات

  934 55357.972 المجموع

الخام
 س

 38.846 2 77.692 بٌن المجموعات

.278 
.757 

 غٌر دالة
 139.525 932 130037.291 داخل المجموعات

  934 130114.984 المجموع

 و أضه: ٖٔ تض  م  الجدول ك
ــــر  - ــــا لطت ي ــــة تبًع ــــراد العيظ ــــي  اســــتجابات أف ــــة إحصــــائية ب ــــروق ذات دالل ال توجــــد ف

ــــاورة أســــيو و، بالظســــبة للطوــــور التــــامت التــــاص  -ادســــكظدرية -الطوافوــــة كالق
طيــة الطىظيــة لطعلطــات ريــاض افطفــال، بالســلت الطقترحــة للت لــ  علــى معوقــات التظ

و، ووـــي قيطـــة نيـــر دالـــة إحصـــائًيا عظـــد مســـتوي ٕٛٚ.حيـــا جـــا ت قيطـــة كفو، ك
 و.٘ٓ.ٓداللة ك
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ويطكـــ  تفســـير وـــان الظتيجـــة فـــي اـــو  أن الطعلطـــات فـــي ال الـــ  لـــد ى  ضفـــت 
الوروف ويتعامل  مع ضفت الطرحلة بطا تت،لبـه مـ  احتياجـات وتواجىـه مـ  مشـك ت، 

إلــى أضىــ   تعــامل  مــع بــرامف دراســية موحــدة ولــوائ  وقــواضي  موحــدة بالظســبة  باداــافة
لرياض افطفال الوكومية، مطا يجعت وظاك تشابىًا في رؤيتى  للسلت الطقترحة للت لـ  

 على معوقات التظطية الطىظية لى .
 و أضه:ٖٔبيظطا  تض  م  الجدول ك

العيظـة تبًعـا لطت يـر الطوافوـة  توجد فروق ذات داللة إحصائية بي  استجابات أفـراد -
أســيو و، بالظســـبة للطوـــاور افول وال ــاضي وال الـــا والرابـــع،  -ادســـكظدرية -كالقــاورة

و، ٚٓٗ.ٖٖو، كٜٙٔ.ٙٚو، كٕٔٚ.٘ٚو، كٜٔٙ.ٜٔٔحيــــا جــــا ت قــــيم كفو، ك
و ولتواـي  اتجـان ٘ٓ.ٓعلى الترتيـ  ووـي قـيم دالـة إحصـائًيا عظـد مسـتوي داللـة ك

   للطقارضات ال ظائية البعدية.LSDر  الفروق ضستتدم اختبا
 اتجتتتتاف الفتتتتروق عمتتتتى اجستتتتالي االستتتتتبانة تبعتتتتا لستغيتتتتر السحافظتتتتة )القتتتتاهرة- 

 :" لمسقارنات الثشاتية البعدلةLSDأسيهط( ندتخدم اختبار " -اإلسكشدرية
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  للطقارضات ال ظائية البعدية لعيظة الدراسة تبعًا LSDو  وا  ضتائف اختبار  ٗٔجدول ك
 و.ٖٜ٘الطوافوة كن=لطت ير 

 المحور
المجموعة 

 )أ(
 المجموعة )ب(

 الفرق بٌن
 ب( -)أ المتوسطات

الخطأ 
 المعٌاري

الداللة 
 اإلحصائٌة

 األول

 القاهرة
 000. 34865. *3.90669- اإلسكندرٌة

 000. 34121. *5.02294- أسٌوط

 اإلسكندرٌة
 000. 34865. *3.90669 القاهرة

 002. 35251. *1.11626- أسٌوط

 أسٌوط
 000. 34121. *5.02294 القاهرة

 002. 35251. *1.11626 اإلسكندرٌة

 الثانً

 القاهرة
 000. 50440. *2.03699- اإلسكندرٌة

 000. 49363. *5.99293- أسٌوط

 اإلسكندرٌة
 000. 50440. *2.03699 القاهرة

 000. 50999. *3.95594- أسٌوط

 أسٌوط
 000. 49363. *5.99293 القاهرة

 000. 50999. *3.95594 اإلسكندرٌة

 الثالث

 القاهرة
 000. 65381. *2.92800- اإلسكندرٌة

 000. 63985. *7.83506- أسٌوط

 اإلسكندرٌة
 000. 65381. *2.92800 القاهرة

 000. 66105. *4.90706- أسٌوط

 أسٌوط
 000. 63985. *7.83506 القاهرة

 000. 66105. *4.90706 اإلسكندرٌة

 الرابع

 القاهرة
 002. 59922. *1.85820- اإلسكندرٌة

 000. 58643. *4.76494- أسٌوط

 اإلسكندرٌة
 002. 59922. *1.85820 القاهرة

 000. 60586. *2.90673- أسٌوط

 أسٌوط
 000. 58643. *4.76494 القاهرة

 000. 60586. *2.90673 اإلسكندرٌة

 ٘ٓرق بي  الطتوس،ات دالة عظد مستوي معظوية .* تعظي أن الف
 و ما  لي:ٗٔ تض  م  الجدول ك

  الطوافوـة، لطت يرتوجد فروق ذات داللة إحصائية بي  استجابات أفراد العيظة تبًعا 
بالظسـبة للطوـور افول التـاص بالطعوقـات الطاديــة للتظطيـة الطىظيـة لطعلطـات ريــاض 

 ادســكظدرية قيطــة الفــرق بــي  متوســ،ات حيــا جــا تافطفــال، لصــال  ادســكظدرية 
أسـيو  حيـا جـا ت قيطـة الفـرق بـي  متوسـ،ات  ولصـال  ،و*ٜٜٙٙٓ.ٖكوالقـاورة 

، لطــا جــا ت قيطــة الفــرق بــي  متوســ،ات أســيو  و*ٜٕٕٗٓ.٘كأســيو   والقــاورة 
 و.٘ٓ.ٓووي قيم دالة إحصائًيا عظد مستوي داللة ك ،و*ٕٙٙٔٔ.ٔكوادسكظدرية 
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 الطوافوـة، لطت يرإحصائية بي  استجابات أفراد العيظة تبًعا  توجد فروق ذات داللة 
بالظسبة للطوور ال اضي التاص بالطعوقات اددارية للتظطيـة الطىظيـة لطعلطـات ريـاض 

 ادســكظدرية حيــا جــا ت قيطــة الفــرق بــي  متوســ،اتافطفــال، لصــال  ادســكظدرية 
بـي  متوسـ،ات  أسـيو  حيـا جـا ت قيطـة الفـرق  ولصـال  ،و*ٜٜٖٙٓ.ٕكوالقـاورة 

، لطــا جــا ت قيطــة الفــرق بــي  متوســ،ات أســيو  و*ٖٜٕٜٜ.٘كأســيو   والقــاورة 
 و.٘ٓ.ٓووي قيم دالة إحصائًيا عظد مستوي داللة ك ،و*ٜٜٗ٘٘.ٖكوادسكظدرية 

  الطوافوـة، لطت يرتوجد فروق ذات داللة إحصائية بي  استجابات أفراد العيظة تبًعا 
عوقــات التظطيــة الطىظيــة الطرتب،ــة بطعلطــة ريــاض بالظســبة للطوــور ال الــا التــاص بط

 ادســكظدرية حيــا جــا ت قيطــة الفــرق بــي  متوســ،اتافطفــال، لصــال  ادســكظدرية 
أسـيو  حيـا جـا ت قيطـة الفـرق بـي  متوسـ،ات  ولصـال  ،و*ٕٜٓٓٛ.ٕكوالقـاورة 

، لطــا جــا ت قيطــة الفــرق بــي  متوســ،ات أســيو  و*ٖٙٓ٘ٛ.ٚكأســيو   والقــاورة 
 و.٘ٓ.ٓووي قيم دالة إحصائًيا عظد مستوي داللة ك ،و*ٜٙٓٚٓ.ٗكوادسكظدرية 

  الطوافوـة، لطت يرتوجد فروق ذات داللة إحصائية بي  استجابات أفراد العيظة تبًعا 
بالظسبة للطوور الرابع التاص بالطعوقات الطرتب،ة بلـرامف التظطيـة الطىظيـة، لصـال  

ــــــي  متوســــــ،اتادســــــكظدرية  ــــــا جــــــا ت قيطــــــة الفــــــرق ب والقــــــاورة  دســــــكظدريةا حي
أســيو  حيــا جــا ت قيطــة الفــرق بــي  متوســ،ات أســيو    ولصــال  ،و*ٕٓٛ٘ٛ.ٔك

، لطا جا ت قيطة الفرق بي  متوس،ات أسيو  وادسكظدرية و*ٜٗٗٙٚ.ٗكوالقاورة 
 و.٘ٓ.ٓووي قيم دالة إحصائًيا عظد مستوي داللة ك ،و*ٖٜٚٙٓ.ٕك

لتـي تواجـه التظطيـة الطىظيـة ويطك  تفسير وـان الظتيجـة فـي اـو  أن الطعوقـات ا
للطعلطات قـد تتتلـف مـ  موافوـة فخـري تبعـًا الخـت ف الوـروف وادمكاضـات الطتاحـة 
والطتوفرة لبع  الطوافوات مقارضة ب يروا، خا ة وأن موافوة ادسكظدرية تجطـع بـي  
الك افـــة الســـكاضية ومـــا  ترتـــ  عليىـــا مـــ  ل افـــة ط بيـــة وغالتـــالي اـــ ط علـــى الطرافـــل 

دة واــعف مظاســلتىا فعــداد ال،ــ ب مــ  جىــة باداــافة لطــا تط لــه مــ  معــوق الطوجــو 
للطعلطـــات عـــ  أدا  دوروـــ  بدرجـــة عاليـــة مـــ  الكفـــا ة مـــ  جىـــة أخـــري، لطـــا أن وـــان 
الك افــــة  ترتــــ  عليىــــا العد ــــد مــــ  الطعوقــــات افخــــر لاالزدحــــام الطــــرورب والضواــــا  

ــــى ذلــــم تــــأثير ســــللي علــــى ــــاا  ترتــــ  عل ــــة  والتلــــوث ونيروــــا، ول بــــرامف التظطيــــة الطىظي
للطعلطـــات، بتـــ ف موافوـــة أســـيو  التـــي قـــد ال توجـــد بىـــا ضفـــت الك افـــة مـــ  ال،ـــ ب 
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والسكان، أما موافوة القاورة فـرنم تشـابىىا مـ  موافوـة ادسـكظدرية مـ  حيـا الك افـة 
الســكاضية إال أضىــا تشــىد توســعًا عطراضيــًا عــ  طريــل الطــدن الجد ــدة مــ  جىــة باداــافة 

 سسـات ريـاض افطفـال وتظوعىـا مـا بـي  خـاص وحكـومي وضطـوذجي مـ  جىـة لغيادة م
أخــري، بجاضــ  تعــدد التلــرات والطــ و ت الطوجــودة بىــا مــ  معلطــات ريــاض افطفــال 
ول افتىا مقارضة بطوافوة ادسكظدرية ولاا جا ت موافوة ادسكظدرية فـي الطقدمـة تليىـا 

يـة معوقـات التظطيـة الطىظيـة التا ـة موافوة القاورة ثم موافوة أسيو   يطـا  تعلـل برؤ 
 بطعلطات رياض افطفال. 

الشتتتاتج الخاصتتة بتتالفروق وتتين استتتجابات أفتتراد العيشتتة عمتتى متتدى السهافقتتة لالثتتًا: 
 5إلجسالي االستبانة ومحاورها الفرعية بحدب متغيتر عتدد ستشهات الخبترة )أقتل متن 

 (سشهات 70أكثر من  - سشهات 70سشهات الى  5من  -سشهات
اــــوت ضتــــائف الدراســــة الطيداضيــــة أضــــه توجــــد فــــروق ذات داللــــة إحصــــائية بــــي  أو 

 استجابات أفراد العيظة على مواور االستباضة، والجدول التالي  لي  ذلم:
و  وا  ضتائف اختبار توليت التبا   أحادب االتجان دظىار داللة الفروق ٘ٔجدول ك

فقة على إجطالي االستباضة ومواوروا بي  استجابات أفراد العيظة الطستفتاة ضوو الطوا
 وٖٜ٘حس  مت ير عدد سظوات التلرة كن=

 مجموع المربعات مصدر التباٌن المحور
درجة 
 الحرٌة

متوسط 
 المربعات

 ف
الداللة 
اإلحصائ

 ٌة

 األول

 1351.302 2 2702.603 بٌن المجموعات

65.345 .111 
 دالة

داخل 
 المجموعات

19273.429 932 20.680 

  934 21976.032 وعالمجم

 الثانً

 2791.650 2 5583.300 بٌن المجموعات

70.388 .111 
 دالة

داخل 
 المجموعات

36964.001 932 39.661 

  934 42547.301 المجموع

 الثالث

 4023.723 2 8047.446 بٌن المجموعات

59.055 .111 
 دالة

داخل 
 المجموعات

63501.891 932 68.135 

  934 71549.337 المجموع

 الرابع

 5666.796 2 11333.593 بٌن المجموعات
119.96

7 
.111 

 دالة
داخل 

 المجموعات
44024.379 932 47.236 

  934 55357.972 المجموع

 الخامس

 10299.479 2 20598.958 بٌن المجموعات

87.650 .111 
 دالة

داخل 
 المجموعات

109516.026 932 117.506 

  934 130114.984 المجموع
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و أضه: توجد فروق ذات داللة إحصائية بي  اسـتجابات ٘ٔ تض  م  الجدول ك
 ٓٔسظوات إلى  ٘م   -سظوات ٘أفراد العيظة تبًعا لطت ير عدد سظوات التلرة كأقت م  

و، بالظســبة لطوــاور االســتباضة، حيــا جــا ت قــيم كفو، ســظوات ٓٔأق ــر مــ   - ســظوات
ـــــــى الترتيـــــــ  ٓ٘ٙ.ٚٛو، كٜٚٙ.ٜٔٔو، ك٘٘ٓ.ٜ٘و، كٖٛٛ.ٓٚو، كٖ٘ٗ.٘ٙك وا عل

و ولتواــي  اتجــان الفــروق ضســتتدم ٘ٓ.ٓووــي قــيم دالــة إحصــائًيا عظــد مســتوي داللــة ك
   للطقارضات ال ظائية البعدية.LSDاختبار  

  5اتجاف الفروق عمى اجسالي االستبانة تبعا لستغير عدد سشهات الخبرة )أقل متن 
( ندتخدم اختبار سشهات 70أكثر من  - هاتسش 70سشهات الى  5من  -سشهات

"LSDلمسقارنات الثشاتية البعدلة ": 
  للطقارضات ال ظائية البعدية لعيظة الدراسة تبعًا LSDو  وا  ضتائف اختبار  ٙٔجدول ك

 و.ٖٜ٘لطت ير عدد سظوات التلرة كن=
 المجموعة )ب( المجموعة )أ( المحور

 المتوسطات الفرق بٌن
 ب( -)أ 

 الداللة اإلحصائٌة لمعٌاريالخطأ ا

 األول

 سنوات 5ألل من 
 000. 38521. *1.75134- سنوات .1سنوات إلى  5من 

 000. 38819. *4.30414- سنوات .1أكثر من 

سنوات إلى  5من 
 سنوات .1

 000. 38521. *1.75134 سنوات 5ألل من 

 000. 34188. *2.55280- سنوات .1أكثر من 

 اتسنو .1أكثر من 
 000. 38819. *4.30414 سنوات 5ألل من 

 000. 34188. *2.55280 سنوات .1سنوات إلى  5من 

 الثانً

 سنوات 5ألل من 
 000. 53346. *2.77151- سنوات .1سنوات إلى  5من 

 000. 53760. *6.24908- سنوات .1أكثر من 

سنوات إلى  5من 
 سنوات .1

 000. 53346. *2.77151 سنوات 5ألل من 

 000. 47346. *3.47757- سنوات .1أكثر من 

 سنوات .1أكثر من 
 000. 53760. *6.24908 سنوات 5ألل من 

 000. 47346. *3.47757 سنوات .1سنوات إلى  5من 

 الثالث

 سنوات 5ألل من 
 000. 69921. *3.36847- سنوات .1سنوات إلى  5من 

 000. 70463. *7.51151- سنوات .1أكثر من 

سنوات إلى  5من 
 سنوات .1

 000. 69921. *3.36847 سنوات 5ألل من 

 000. 62056. *4.14304- سنوات .1أكثر من 

 سنوات .1أكثر من 
 000. 70463. *7.51151 سنوات 5ألل من 

 000. 62056. *4.14304 سنوات .1سنوات إلى  5من 

 الرابع

 سنوات 5ألل من 
 000. 58218. *2.66099- تسنوا .1سنوات إلى  5من 

 000. 58670. *8.51951- سنوات .1أكثر من 

سنوات إلى  5من 
 سنوات .1

 000. 58218. *2.66099 سنوات 5ألل من 

 000. 51670. *5.85852- سنوات .1أكثر من 

 سنوات .1أكثر من 
 000. 58670. *8.51951 سنوات 5ألل من 

 000. 51670. *5.85852 سنوات .1سنوات إلى  5من 

 الخامس

 سنوات 5ألل من 
 000. 91823. *8.89741 سنوات .1سنوات إلى  5من 

 211. 92536. 1.15846- سنوات .1أكثر من 

سنوات إلى  5من 
 سنوات .1

 000. 91823. *8.89741- سنوات 5ألل من 

 000. 81495. *10.05587- سنوات .1أكثر من 

 سنوات .1أكثر من 
 211. 92536. 1.15846 سنوات 5ن ألل م

 000. 81495. *10.05587 سنوات .1سنوات إلى  5من 

 ٘ٓ* تعظي أن الفرق بي  الطتوس،ات دالة عظد مستوي معظوية .



400 

 و ما  لي:ٙٔ تض  م  الجدول ك
  عـــدد  لطت يـــرتوجـــد فـــروق ذات داللـــة إحصـــائية بـــي  اســـتجابات أفـــراد العيظـــة تبًعـــا

للطوــور افول التــاص بالطعوقــات الطاديــة للتظطيــة الطىظيــة  بالظســبة ســظوات التلــرة،
حيا جا ت قيطة  سظوات ٓٔسظوات إلى  ٘م   لطعلطات رياض افطفال، لصال 

ســــــظوات  ٘أقـــــت مـــــ  ســـــظوات و  ٓٔســـــظوات إلـــــى  ٘الفـــــرق بـــــي  متوســـــ،ات مـــــ  
ســــظوات حيــــا جــــا ت قيطــــة الفــــرق بــــي   ٓٔأق ــــر مــــ   ولصــــال  ،و*ٖٗٔ٘ٚ.ٔك

، لطــا جــا ت و*ٖٗٔٗٓ.ٗك ســظوات ٘وأقــت مــ   ســظوات ٓٔمتوســ،ات أق ــر مــ  
 ســظوات ٓٔســظوات إلــى  ٘ســظوات ومــ   ٓٔقيطـة الفــرق بــي  متوســ،ات أق ــر مــ  

 و.٘ٓ.ٓووي قيم دالة إحصائًيا عظد مستوي داللة ك ،و*ٕٓٛ٘٘.ٕك
  عـــدد  لطت يـــرتوجـــد فـــروق ذات داللـــة إحصـــائية بـــي  اســـتجابات أفـــراد العيظـــة تبًعـــا

سـبة للطوـور ال ــاضي التـاص بالطعوقـات ادداريـة للتظطيـة الطىظيــة بالظ سـظوات التلـرة،
حيا جا ت قيطة  سظوات ٓٔسظوات إلى  ٘م   لطعلطات رياض افطفال، لصال 

ســــــظوات  ٘أقـــــت مـــــ  ســـــظوات و  ٓٔســـــظوات إلـــــى  ٘الفـــــرق بـــــي  متوســـــ،ات مـــــ  
ســــظوات حيــــا جــــا ت قيطــــة الفــــرق بــــي   ٓٔأق ــــر مــــ   ولصــــال  ،و*ٔ٘ٔٚٚ.ٕك

، لطــا جــا ت و*ٜٕٛٓٗ.ٙك ســظوات ٘وأقــت مــ   ســظوات ٓٔمــ  متوســ،ات أق ــر 
 ســظوات ٓٔســظوات إلــى  ٘ســظوات ومــ   ٓٔقيطـة الفــرق بــي  متوســ،ات أق ــر مــ  

 و.٘ٓ.ٓووي قيم دالة إحصائًيا عظد مستوي داللة ك ،و*ٚ٘ٚٚٗ.ٖك
  عـــدد  لطت يـــرتوجـــد فـــروق ذات داللـــة إحصـــائية بـــي  اســـتجابات أفـــراد العيظـــة تبًعـــا

بالظســبة للطوـور ال الــا التـاص بطعوقـات التظطيــة الطىظيـة الطرتب،ــة  سـظوات التلـرة،
حيـا جـا ت قيطـة  سـظوات ٓٔسـظوات إلـى  ٘مـ   بطعلطة رياض افطفال، لصال 
ســــــظوات  ٘أقـــــت مـــــ  ســـــظوات و  ٓٔســـــظوات إلـــــى  ٘الفـــــرق بـــــي  متوســـــ،ات مـــــ  

ســــظوات حيــــا جــــا ت قيطــــة الفــــرق بــــي   ٓٔأق ــــر مــــ   ولصــــال  ،و*ٖٚٗٛٙ.ٖك
، لطــا جــا ت و*ٔ٘ٔٔ٘.ٚك ســظوات ٘وأقــت مــ   ســظوات ٓٔر مــ  متوســ،ات أق ــ

 ســظوات ٓٔســظوات إلــى  ٘ســظوات ومــ   ٓٔقيطـة الفــرق بــي  متوســ،ات أق ــر مــ  
 و.٘ٓ.ٓووي قيم دالة إحصائًيا عظد مستوي داللة ك ،و*ٖٗٓٗٔ.ٗك
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  عـــدد  لطت يـــرتوجـــد فـــروق ذات داللـــة إحصـــائية بـــي  اســـتجابات أفـــراد العيظـــة تبًعـــا
بالظسـبة للطوــور الرابــع التـاص بالطعوقــات الطرتب،ـة بلــرامف التظطيــة  ة،سـظوات التلــر 

ـــى  ٘مـــ   الطىظيـــة، لصـــال  ـــي   ســـظوات ٓٔســـظوات إل حيـــا جـــا ت قيطـــة الفـــرق ب
ـــى  ٘متوســـ،ات مـــ    ،و*ٜٜٓٙٙ.ٕســـظوات ك ٘أقـــت مـــ  ســـظوات و  ٓٔســـظوات إل

ســظوات حيــا جــا ت قيطــة الفــرق بــي  متوســ،ات أق ــر مــ   ٓٔأق ــر مــ   ولصــال 
، لطــــا جــــا ت قيطــــة الفــــرق بــــي  و*ٜٔ٘ٔ٘.ٛك ســــظوات ٘وأقــــت مــــ   ظواتســــ ٓٔ

 ،و*ٕ٘ٛ٘ٛ.٘ك ســظوات ٓٔســظوات إلــى  ٘ســظوات ومـ   ٓٔمتوسـ،ات أق ــر مــ  
 و.٘ٓ.ٓووي قيم دالة إحصائًيا عظد مستوي داللة ك

  عـــدد  لطت يـــرتوجـــد فـــروق ذات داللـــة إحصـــائية بـــي  اســـتجابات أفـــراد العيظـــة تبًعـــا
ة للطوـــور التـــامت التـــاص بالســـلت الطقترحـــة للت لـــ  علـــى بالظســـب ســـظوات التلـــرة،

حيـا  سـظوات ٘أقت مـ   معوقات التظطية الطىظية لطعلطات رياض افطفال، لصال 
 ٓٔســـظوات إلـــى  ٘ومـــ  ســـظوات  ٘أقـــت مـــ  جـــا ت قيطـــة الفـــرق بـــي  متوســـ،ات 

ســظوات حيــا جــا ت قيطــة الفــرق  ٓٔأق ــر مــ   ولصــال  ،و*ٜٔٗٚٛ.ٛك ســظوات
ســــــــظوات  ٓٔســـــــظوات إلــــــــى  ٘ومــــــــ   ســـــــظوات ٓٔق ـــــــر مــــــــ  بـــــــي  متوســــــــ،ات أ

 و.٘ٓ.ٓووي قيم دالة إحصائًيا عظد مستوي داللة ك، و*ٚٛ٘٘ٓ.ٓٔك
وتلدو وان الظتيجة مظ،قيـة، ويطكـ  تفسـيروا فـي اـو  أن عامـت التلـرة يع،ـي 
عطقــًا وثقــً  لرؤيــة عيظــة الدراســة مقارضــة بــغمي تى  افقــت خلــرة، حيــا إن ذوات التلــرة 

 ــر احتكاقــًا بــالواقع مــ  جىــة وأق ــر حصــيلة معر يــة مــ  جىــة أخــري مقارضــة افعلــى أق
بطــ  وــ  أقـــت مــظى  خلـــرة، ومــ  ثـــم جــا ت الفــروق فـــي  ــالوى  مـــ  حيــا رؤيـــتى  

 لطعوقات التظطية الطىظية وسلت الت ل  عليىا.
إلـى أن خلـرة التي أ ارت و 2016ك DeLaigle وتتفل وان الظتائف مع دراسة 

لليرًا في جـودة تلـم الططارسـات التـي يقـوم بىـا داخـت إطـار م سسـات  الطعلم ت دب دوراً 
 رياض افطفال.
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 التهصيات:
اســتفادت الجىــات الطســئولة عــ  بــرامف التظطيــة الطىظيــة لطعلطــات ريــاض افطفــال  .ٔ

م  السـلت التـي اقترحتىـا الدراسـة للت لـ  علـى معوقـات التظطيـة الطىظيـة لطعلطـات 
 رياض افطفال.

لــى تــوفير الطت،لبــات الطاديــة ال زمــة للتظطيــة الطىظيــة لطعلطــات اــرورة العطــت ع .ٕ
ــــالم وتشــــجيع ق،اعــــات  ــــال مــــ  خــــ ل إضشــــا   ــــظدوق خــــاص ب ريــــاض افطف

 الطجتطع الطتتلفة الرسطية ونير الرسطية لةسىام  يه.
العطــت علــى ت،ــوير بــرامف التظطيــة الطىظيــة لطعلطــات ريــاض افطفــال عــ  طريــل  .ٖ

 ل الطتقدمة  في واا الطجال.االستفادة م  خلرات الدو 
العطــت علــى تــدري  ورفــع مســتوي وعــي مــد رات ريــاض افطفــال بأوطيــة التظطيــة  .ٗ

 الطىظية للطعلطات وارورة إسىامى  فيىا.
اـــرورة توفيـــغ معلطـــات ريـــاض افطفـــال ماديـــًا ومعظويـــًا ضوـــو اال ـــتراك بلـــرامف  .٘

 التظطية الطىظية الطستطرة.
اتل معلطــات ريــاض افطفــال بطــا  ــوفر لىــ  التتييــف مــ  الطىــام الطلقــاة علــى عــ .ٙ

 فرص االلتواق بلرامف التظطية الطىظية.
 السقترحات:

 معوقات ت،وير م سسات رياض افطفال الطصرية وآليات الت ل  عليىا. .ٔ
واقــع ادعــداد الطىظــي لطعلطــات ريــاض افطفــال وآليــات ت،ــويرن فــي اــو  خلــرات  .ٕ

 بع  الدول.
ية بع  القيم التلقية لدي افطفال وسـلت دور م سسات رياض افطفال في تظط .ٖ

 تعغيغن.
الطشــك ت التــي تواجــه إدارة م سســات ريــاض افطفــال مــ  وجىــة ضوــر مــد ريىا  .ٗ

 وآليات الت ل  عليىا.
دور معلطـــة ريـــاض افطفـــال فـــي اـــبط الســـلوك العـــدواضي لـــدي بعـــ  افطفـــال  .٘

 ولييية تعغيغن.
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 العربية  السراجع
مو. الكفايات الطىظية ال زمة لتظطية معلطة الرواـة تظطيـة مسـتدامة فـي ٕٗٔٓماز حطدب، كإبراييم، ر 

ـــــة ـــــة والترغي ـــــة ال،فول ـــــال فـــــي مصـــــر. مجل ـــــاض افطف ـــــة لري جامعـــــة  -اـــــو  الطعـــــا ير القومي
 .ٖٕٔ -ٔٚٔو، ٜٔك ٙمصر.  -ادسكظدرية

ـــة اٜٜٛٔأبــو ما لــة، حســي  دمحم. ك ـــال و. تــدري  الطعلطــات أثظــا  التدمـــة لتظطي لتـــاوق الفظــي لــدي أطف
مرحلة مـا قلــت الطدرســة كدراسـة مقارضـةو، كرسـالة دلتـوران نيـر مظشـورةو، لليـة الترغيـة بـدميا ، 

 جامعة الطظصورة.
و فـــي S-BPDمو. التت،ـــيط ادســـتراتيجي لطت،لبـــات التظطيـــة الطىظيـــة كٕٙٔٓأحطـــد، دمحم مظصـــور. ك

 .ٕٗ٘-ٕ٘ٗو، ص صٕكٙٗية. او  التوجىات العالطية الود  ة. الطجلة الترغو 
وــو. إعـداد الطعلِّـم االتجاوـات وافسـالي  والط سسـات الطعا ـرة ورقــة ٖٚٗٔأسـود، دمحم علـد الـرزاق. ك

عطــت مقدمــة لطــ تطر كإعــداد وتــدري  الطعلِّــم فــي اــو  م،الــ  التظطيــة ومســتجدات العصــرو 
 ك رغيع ثاضي. ٕ٘ – ٖٕبجامعة أم القري لليكة الترغية ك

و. معوقــات التظطيــة الطىظيــة لطعلطــي الطرحلــة الطتوســ،ة فــي اــو  ٕ٘ٔٓعلــد العغيــغ. كآل ســويدان، 
مت،لبــــات مجتطــــع الطعرفــــة. رســــالة ماجســــتير نيــــر مظشــــورة، لليــــة الترغيــــة. الططلكــــة العرغيــــة 

 السعودية، الرياض: جامعة الطلم سعود. 
ــــى ريــــاض افطفــــال. عطــــان: دار الطســــيرةٖٓٗٔبــــدر، ســــىام دمحم. ك للظشــــر والتوزيــــع  وـــــو. مــــدخت إل

 وال،باعة.
و.ت،ـوير ضوـام إعـداد الطعلـم فـي الططلكـة ٕ٘ٔٓب  وويطت، ابتسام ضا ر و العظـادب، عليـر مبـارك، ك

العرغية السعودية في او  تجرغتي اليابان وفظلظدا، الطجلة الترغوية الدولية الطتتصصة، مجلـة 
لتــــدري  بالتعــــاون مــــع علطيـــة  ــــىرية موكطــــة تصـــدر عــــ  الطجطوعــــة الدوليــــة ل ستشـــارات وا

 الجطلية افردضية لعلم الظفت، الطجلد الرابع، العدد ال اضي، عطان، افردن.
وـو.الطظعقد بكليكـة الترغيـة بجامعـة الطلـم سـعود ٖٙٗٔتو يات م تطر معلِّم الطستقلت إعدادن وت،ويرن ك

وـــــــــــــ ٖٚٗٔ/ٛ/ٕ٘ذو الوجــــــــــــة. تــــــــــــم اســــــــــــترجاعه فــــــــــــي  ٕٗ-ٕٕخــــــــــــ ل الفتــــــــــــرة مــــــــــــ  
https://education.ksu.edu.sa/ar 

مـدخت للتطيـغ، الطـ تطر الترغـوب ال الـا: -و. الجودة في التعليم الفلس،يظيٕٚٓٓالجامعة ادس مية، ك
وــ  ٖٚٗٔ/ ٕ/ٕ٘الجودة في التعليم الفلس،يظي، الجامعة ادس مية، نـغة، تـم اسـترجاعه فـي 

 http://www.iugaza.edu.psتالي.على الرابط   ال
الع قـــة بــي  واقــع التظطيـــة الطىظيــة لطعيـــدات ريــاض افطفـــال و. ٜٕٔٓالجعيــد، ضجــود بظـــت مســتور. ك

وتقييطىم الطظاوف الطتبعة في مرحلة ما قلت الطدرسة في او  بع  الطت يرات، مجلة البوـا 
 العلطي، للية اللظات، جامعة عي   طت، العدد العشرون.

https://education.ksu.edu.sa/ar
https://education.ksu.edu.sa/ar
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 وـو. مدخت إلى رياض افطفال. العي : دار الكتاب الجامعي.ٖ٘ٗٔراضيا علد العغيغ. ك الجطال،
و. اللقـا  السـظوب الرابــع عشـر للجطليـة الســعودية ٕٚٓٓالجطليـة السـعودية للعلـوم الترغويــة والظفسـية، ك

لـى للعلوم الترغوية والظفسـية:  الجـودة فـي التعلـيم العـام، جامعـة الطلـم سـعود، القصـيم، متـاح ع
  http://www.geten.org.saالرابط التالي 

 مو. إدارة رياض افطفال. مصر: ب.ن.ٕٗٓٓحجي، أحطد، وطلبة، ابتىاج. ك
وــــو. أدوات مدرســـة الطســـتقلت التظطيـــة الطىظيـــة. الريـــاض. مكتـــ  الترغيـــة ٖٓٗٔالوـــر، علـــد العغيـــغ. ك

 العرغي لدول التليف.
مو.  ــعوغات ت،ليـل برضــامف التعلــيم التفـاعلي الطووســ  علــى ٕٕٔٓوسـظات، ضجــاح أحطـد حســي  كال

ــة ال ــوث الدوليــة بطوافوــات نــغة وســلت ع جىــا. رســالة  ــة الــدضيا بطــدارس ولال ت ميــا الطرحل
 ماجستير نير مظشورة، للية الترغية، الجامعة ادس مية، نغة.

  والســيد، فــا غة أحطــد  وعلــد الجــواد، وفــا  ر ــاد راوب. حســي ، ضليــت الســيد  والعريشــي، جلريــت حســ 
وــو. مــدخت إلــى ريـاض افطفــال فــي اـو  معــا ير الجــودة. عطـان: دار  ــفا  للظشــر ٖ٘ٗٔك

 والتوزيع. 
و. التظطيـــة الطىظيـــة علـــر االضترضـــت أداة لت،ـــوير افدا  التدريســـي ٕٚٓٓحســـي ، وشـــام برلـــات بشـــر ،ك

  www.kotobarabia.comللطعلم، متاح على الرابط التالي: 
و. اــطان جــودة العطليــة التعليطيــة التعلمطيــة فــي الجامعــة مــ  وجىــة ضوــر ٕٗٔٓالويلــة، دمحم موطــود،ك

الطــ تطر الســظوب الســادس: أضطــا  التعلــيم ومعــا ير الرقابــة علــى الجــودة فيىــا، ســل،ظة  ال،لبــة،
 ديسطلر.  ٔٔ-ٓٔعطان 

ـــد الصـــطد. ك ـــة اللدضيكـــة ٖٚٗٔالتضـــرب، ســـل،ان عل ـــة لطعلِّطـــي الترغي ـــة الطىظيك وــــو.تصور قائطـــة للتظطي
ــة فــي اــو  مســتجدات العصــر، ورقــة عطــت مقدمــة لطــ تطر كإعــداد وتــدري   للطرحلــة االبتدائيك

 – ٖٕالطعلِّــم فــي اــو  م،الــ  التظطيــة ومســتجدات العصــرو جامعــة أم القــري، لليكــة الترغيــة ك
 رغيع ثاضي  وٕ٘

 و. اد راف الطىظي الترغوب. الرياض: دار الغورا .ٕٙٔٓالرغا ا بىيرة  فيل. ك
ــــة ٕٚٔٓالســــرحاضي، فــــائغة دمحم ســــرحان. ك ــــَدي معلِّطــــاِت الطرحل ــــِة َل ــــِة الاكاِتيك ــــِة الِطْىِظيك ــــاِت التكْظِطَي َق و. ُمَعوِّ

ـــة الريـــاض مـــ  وجىـــة ضوـــرو ، رســـالة ماجســـتير  ـــة بطد ظ ـــوم االبتدائيك ـــة العل ـــر مظشـــورة، للي ني
 االجتطاعية، جامعة ادمام دمحم ب  سعود ادس ميكة.

و. التظطية الطىظية لطعلم التعليم ال اضوب الفظي في اـو  معـا ير ٕٙٔٓسرور، أميطة موريد اق د وس ك
الجــودة واالعتطــاد فــي موافوــة بورســعيد، رســالة ماجســتير بقســم أ ــول الترغيــة ،قليــة الترغيــة، 

 بورسعيد.  جامعة

http://www.geten.org.sa/
http://www.kotobarabia.com/
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مو. مـدخت إلـى الطعـا ير الفظيـة التا ـة بتصـطيم ريـاض افطفـال. عطـان: ٕٓٔٓالسعود، خالد دمحم. ك
 مكتبة الطجتطع العرغي للظشر والتوزيع.

و. مســـتويات ملياريـــة مقترحـــة لكفايـــات افدا  ٕ٘ٓٓســـكر، ضـــاجي رجـــ  و التغضـــدار، ضائلـــة ضجيـــ  ك
الطـــ تطر العلطـــي الســـابع عشـــر: مظـــاوف التعلـــيم ال زمـــة للطعلـــم لطواجىـــة مســـتجدات العصـــر، 

 والطستويات الطليارية، جامعة عي   طت، القاورة.
مو التــدري  والتظطيــة الطىظيــة الطســتدامة. دار العلــم واديطــان ٕٗٔٓســيد،  أســامة،  والجطــت، عبــاس ك

 للظشر والتوزيع، دسوق مصر.
لتظطيــــة الطىظيــــة لطعلطــــات ريــــاض مو. إٓٔٓابريـــت ٗٔ-ٕٔالشـــتيوي، إ ظــــاس ســــعيد علــــد الوطيــــد، ك

افطفـــال علـــر ادضترضـــت رؤيـــة مقترحـــة، ورقـــة مقدمـــة إلـــى الظـــدوة افولـــى فـــي ت،ليقـــات تقظيـــة 
 الطعلومات واالتصال في التعليم والتدري ، الرياض: جامعة الطلم سعود.

ســيرة ، عطــان: دار الطٖوـــو. إدارة ريــاض افطفــال وت،ليقاتىــا.  ٖٓٗٔ ــريف، الســيد علــد القــادر. ك
 للظشر والتوزيع وال،باعة.

مو. الطـــدخت إلـــى ريـــاض افطفـــال. القـــاورة: دار الجـــوورة للظشـــر ٕٗٔٓ ـــريف، الســـيد علـــد القـــادر. ك
 والتوزيع.

و. أثــر إدارة الجــودة الشــاملة فــي بــرامف التظطيــة الطىظيــة للطعلطــي  ٕٓٔٓك .الشــللي، إلىــام علــي أحطــد
 ، العدد الرابع.ٕٙة جامعة دمشل ،الطجلد افردنو، مجل -كتجرغة ولالة ال وث الدولية
و. معوقـــات التظطيـــة الطىظيـــة لطعلطــــات الطرحلـــة ال اضويـــة فــــي ٕٚٔٓالشـــىرب، ضـــورة فـــارس علــــد  . ك

، الجــغ  افول، ٙٚٔالطــدارس الوكوميــة، مجلــة الترغيــة، لليــة الترغيــة، جامعــة افزوــر، العــدد 
 ديسطلر.

 ورياض افطفال. الرياض: مكتبة الر د.هو. دور الوضاضة ٕٛٗٔ ومان، طه مص،فى. ك
و. معوقات التظطية الطىظية للطعلطـي  مـ  وجىـة ضوـر الطشـرفي  ٖ٘ٗٔالىادب براك. ك الصاعدب، علد

الترغويي  بطظ،قة الطد ظة الطظورة التعليطية كرسالة ماجستير نير مظشورةو. الجامعة ادس مية، 
 الطد ظة الطظورة، الططلكة العرغية السعودية.

أوطيــة التظطيــة الطىظيــة الطســتدامة ودوروــا فــي ت،ــوير العطــت  .وٕٚٔٓك .الصــالوية،  فاططــة بظــت دمحم
الطدرسي في او  معا ير الجودة الشاملة.مصر، الط تطر الدولي ال الـا لكليـة الترغيـة جامعـة 

 أقتوغر بعظوان: مستقلت إعداد الطعلم وتظطيته في الوط  العرغي. ٙ
ـــدي معلطـــات ٕٕٔٓ ـــبوا، خولـــة توســـي . ك ـــت الطدرســـة الطســـتتدمة ل و. أســـالي  تقيـــيم طفـــت مـــا قل

-ٚ٘و، ٖٕٔك ٖٖالســـعودية.  -الرواـــة فـــي مد ظـــة الريـــاض. مجلـــة رســـالة التلـــيف العرغـــي
ٖٔٔ. 
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و. التظطية الطىظية للطعلطي  في اـو  االتجاوـات العالطيـة توـديات وططوحـات. ٕٓٔٓطاور، ر يدة ك
 عطان: دار الجامعة الجد دة.

جــابر علــد الطجيــد. كد.تو. سياســة ترغيــة طفــت مــا قلــت الطدرســة فــي مصــر، الطــ تطر ال ــاضي طلبــة، 
ـــة الود  ـــة، باال ـــتراك مـــع جامعـــة الطظصـــورة، السياســـات التعليطيـــة فـــي الـــوط   لراب،ـــة الترغي

 ، للية الترغية جامعة الطظصورة.ٕالعرغي، مجلد 
ع تـــدري  معلطـــي ومعلطـــات الطرحلــــة و. واقـــٕٓٔٓك .العـــاجغ، فـــ اد. اللـــوح، عصـــام. اف ـــقر، ياســــر

-ال اضوية أثظا  التدمة بطوافوات نغة. مجلة الجامعـة ادسـ مية سلسـلة الدراسـات لةضسـاضية 
 .ٜ٘- ٔو،ٕكٛٔفلس،ي ، 

و. الظطــو والتظطيــة الطىظيــة للطعلــم. القــاورة: م سســة طيبــة للظشــر ٕٔٔٓعــامرا طــارق علــد الــر وف. ك
 والتوزيع.

 مو. معلطة رياض افطفال. القاورة: م سسة طيبة للظشر والتوزيع.ٕٛٓٓعلد الر وف، طارق. ك
و. برضــــامف إر ــــادب للتظطيــــة الطىظيــــة ٕ٘ٔٓك .دمحم طــــه ومظــــال علــــد الظلــــيم دمحم ضســــري علــــد ال ظــــي، 

الطستدامة للطعلطي  في او  تبا ظات مساراتىم الطىظية: تصور مقتـرح. مجلـة العلـوم الترغويـة، 
 .ٜٖ-ٖٛ، ص صٔوجٖكٖٕ

واقـع ت،ليـل معلطـات ريـاض افطفـال للطعـا ير  و.ٜٕٔٓيدب، لطا بظت علـد العغيـغ بـ  سـليطان. كالعل
الطىظيـــة للطرلـــغ الـــوطظي للقيـــاس والتقـــويم  دراســـة ميداضيـــة فـــي مد ظـــة الريـــاض ، مجلـــة البوـــا 

 العلطي، للية اللظات، جامعة عي   طت، العدد العشرون.
الطدرسة فـي توقيـل التظطيـة الطىظيـة للطعلطـي  بـالتعليم  تفعيت دور مد ر .وٕٓٔٓك .عتريت،  دمحم عيد

مــف  ٜٕقلــت الجــامعي فــي اــو  مــدخت الطدرســة لطجتطــع تعلــم. مصــر، مجلــة الترغيــة العــدد 
ٖٔ . 

التظطيـــة الطىظيـــة لطعلطـــات ريـــاض افطفـــال بطوافوـــة ال،ـــائف  .)ٕٙٔٓالعتيلـــى، جـــوزن عيـــد ســـعود. ك
رسالة ماجستير نير مظشـورة. جامعـة  ) ويطيةضطوذجًا في او  خلرات بع  الدول: دراسة تق

 القصيم، بريدة. 
و. ت،ــوير مــظىف مبــادئ التجــارة بالطــدارس ال اضويــة التجاريــة فــي ٕ٘ٓٓك .علــي، علــد الىــادب علــد  

اــو  معــا ير الجــودة الشــاملة للطــظىف وقيــاس فاعليتــه. الطــ تطر العلطــي الســابع عشــر: مظــاوف 
 جامعة عي   طت، القاورة.التعليم والطستويات الطليارية، 

و. البوـوث ادجرائيـة لاسـتراتيجية مقترحـة للتظطيـة الطىظيـة لطعلطـة ريـاض ٕٓٔٓعطر، حسام سطير. ك
 .ٖٓٔ-ٜ٘و، ٕكٔافطفال في مصر. مجلة العلوم الترغوية. 
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و. فعاليــة برضــامف إر ــادب مىظــي يســتظد إلــى ٕٚٔٓالعظــغب، عيــاش علــد   والشــرعة، حســي  ســالم. ك
ن الظوــرب الت،ــورب لرفــع مســتوي الــوعي الطىظــي لــدي طــ ب الكليــات التقظيــة بالططلكــة االتجــا

 و.ٕكٜٕالعرغية السعودية. مجلة العلوم الترغوية، 
و. مشــرو  ت،ــوير الكفــا ة ٕٕٓٓٓ/ٕٔٓٓك .فريــل عطــت ت،ــوير التظطيــة الطىظيــة الطســتدامة للطعلطــي 

ياسة التظطيـة الطىظيـة الطسـتدامة للطعلطـي ، الط سسية ددارة التدمات الترغوية، االطار العام لس
 إدارة التدري  والتأويت و اد راف الترغوب، وزارة الترغية والتعليم ،افردن.

 و. معلطة الرواة. عطان: دار الطيسرة للظشر والتوزيع.ٕٗٓٓفىطي، عاطف عدلي. ك
 فضجلو الطصرية. ، القاورة: مكتبة إو. ال،فت: تظشئته وحاجاته.  ٜٜٛٔقظاوب، ودي دمحم. ك

وـــو. مــدخت إلــى ريــاض افطفــال. الريــاض: ٖ٘ٗٔقظــاوب، وــدي  والرا ــد، مضــاوب  ودمحم، ابتىــاج. ك
 مكتبة الر د. 

ـــة فـــي ريـــاض افطفـــال. افردن: مكتبـــة دار ال قافـــة للظشـــر ٕٗٓٓدمحم، جاســـم دمحم. ك و. الظطـــو وال،فول
 والتوزيع. 

ر ضوــــام التظطيــــة الطىظيــــة لطعلــــم مرحلــــة التعلــــيم و. ت،ــــويٕ٘ٔٓالطســــىلي، أمــــة   دحــــان حســــي . ك
 افساسي. عطان: دار نيدا  لظشر والتوزيع. 

و. ت،ـــوير إدارة م سســــات ريــــاض افطفـــال فــــي مصــــر دراســــة ٕٙٓٓم،ـــاو ، يبــــة مصــــ،فى دمحم. ك
 مستقللية، رسالة ماجستير نير مظشورة، للية الترغية، جامعة الطظصورة.

واقــع التظطيــة الطىظيــة لطعلطــات الطرحلــة االبتدائيــة بطد ظــة  .هوٖٗٗٔك .الط،يــرب،  إيطــان بظــت عطــاش
الرياض م  وجىة ضور الطشرفات الترغويات. الرياض،  دراسـة ماجسـتير نيـر مظشـورة،  لليـة 

 العلوم االجتطاعية،  جامعة ادمام دمحم ب  سعود ادس مية.
 ،فت. الرياض: مكتبة الر د. وـو. اتجاوات حد  ة في ترغية الٖٙٗٔمعوض، فاططة علد الطظعم. ك

و. ت،ـور الظوـام التعليطـي فـي الططلكـة العرغيـة السـعودية، جـدة:  الـدار ٕٗٔٓك .الط يدب، الوسـ  دمحم
 التالدية للظشر والتوزيع، ال،بعة ال اضية، السعودية.

 واقــع دور الطشــرف الترغــوب فــي تظطيــة الكفــا ة الطىظيــة لــدي .وٕٓٔٓك .الطظــاحي،  ترلــي علــد العغيــغ
الطعلطي . الرياض،  دراسـة ماجسـتير نيـر مظشـورة،  جامعـة ادمـام دمحم بـ  سـعود ادسـ مية،  

 الرياض.
أسـالي  التظطيـة الطىظيـة   للطعلطي .الطـ تطر الـدولي السـابع  .وٜٕٓٓك .الطظشاوب،  عيشة علد الس م

و جامعـة القـاورة.  الـتعلم مـدي الويـاة -ادتاحـة  -كالتعليم فـي م،لـع افلييـة ال ال ـة.  الجـودة 
 مصر. –معىد الدراسات الترغوية 
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ــة ال اضويــة ضوــو بــرامف التظطيــة الطىظيــة فــي  ــبكات ٕٚٔٓالظــاجم، مــي. ك و. اتجاوــات معلطــات الطرحل
التوا ت االجتطـاعي. رسـالة ماجسـتير نيـر مظشـورة. لليـة الترغيـة. الططلكـة العرغيـة السـعودية، 

 الرياض: جامعة الطلم سعود. 
 ، القاورة: دار الفكر العرغي.ٗو. رياض افطفال.  ٕٓٔٓدي. كالظا ف، و

و. التظطيـة الطىظيـة للطعلطـي  اثظـا  التدمـة بدولـة ٕٙٔٓالىيم، عيد. الورغي، ضايف. الديواضي، مظال. ك
 -ٖٖٔو. ٓٓٔك ٙٔمصـر،  -الكويت في او  االتجاوات الطعا رة. مجلـة ال قافـة والتظطيـة

ٖٙٓ  . 
 تعلـيم اللظـات،  ـ ون  افطفـال. بريـاض الـداخلي العطـت تظوـيم ـو. الئوـةوـٖٕٗٔالطعـارف. ك وزارة

 الرياض. 
اتجاوــات معا ـرة فـي التظطيــة الطىظيـة للطعلـم،  ادســكظدرية،  دار  .وٕ٘ٔٓك .ويبـة،  عطـاد  ـطوئيت

 الطعرفة الجاملية.
ضوـر الطعلطــي  و. واقـع الت،ـوير الطىظـي لطعلطــي الطرحلـة ال اضويـة مـ  وجىـة ٕٚٔٓاليويـى، إبـراييم. ك

 .ٔٓٔ -ٙ٘و. ٔك ٖٖبطصر.  -والطشرفي  في مد ظة الدوادمي. مجلة الترغية
  الطراجع افجظلية

Ben Jenson, et al (2014).Making Time For Great Teaching ,Grattan Institute 

,Report No 2014-3 ،March. 

Board Of Studies Teaching And Educational Standards NSW(BOSTES) 

(2013). Australian Professional Standards For Teachers. Available  

    on:Www.Nswteachers.Nsw.Edu.Au,22/2/2016. 

Christine, A.F.(2010). Continuing Professional Development And Learning 

In Primary Science Classrooms, Teacher Development, 14, (1). 

Deborah Fitzpatrick,(2014). Perceptions of Kindergarten Teachers regarding 

Professional development in New Jersey’s Public Schools, Seton Hall 

University Dissertations and Theses, Unites States of America, 5/2014 

DeLaigle, G. (2016). A Phenomenological Study of Teachers' Perceptions of 

Kindergarten Retention: Are Standards to be Blamed.?  

Drew,  Polly, Nael ,Henry & Pugalee , David K.( 2013). How Does Ongoing 

Task-Focused Mathematics Professional Development Influence 

Elementary School Teachers’ Knowledge, Beliefs And Enacted 

Pedagogies? Early Childhood Education, J. (2014) 42: 1.  

Hussein, Allison Gulam (2013). Teaching The Teachers Effective 

Professional Development In An Era Of High Stakes Accountability, 

National School Board Association, Center For Public Education 

.U.S.A. 

Lewis, Ann C.(2000). Playing with Equity and Early Education, Phi Delta 

Kappan, Vol. 81, Issue 8, April 2000. (ephost @ epnet. Com),  



444 

MacLeod, K. (2013). A study of the interaction and social conditions in a 

kindergarten classroom: an ethnographic study.  

Tippelt, R.(2013). Bildung und Bindung - eine ambivalente, unsicher-

vermeidende oder sichere Beziehung? Zeitschrift für Pädagogik, 59 

(6), S. 858-867 Unicef. 

Williams, I. A. G. (2015). Kindergarten teachers' attitudes, roles, and 

responsibilities toward implementing the standards-based core 

curriculum(Doctoral dissertation, Capella University). 

Ziegenhain, U./Gloger-Tippelt, G.(2013). Bindung und Handl ungssteuerung 

als frühe emotionale und kognitive Voraussetzungen von Bildung. 

Zeitschrift für Pädagogik ،59 (6), S. 793-801. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


