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 معوقات تطبیق �فا�ات التواصل مع أول�اء األمور لدى معلمة ر�اض األطفال 

Kindergarten Teacher's Obstacles of Applying Competencies to Communicate with 

Parents 

 

 القرشير�م بنت محمد بن دخیل هللا  

 المملكة العر��ة السعود�ة - وزاة التعل�م    - مشرفة تر�و�ة  

 د. هان�ا بنت منیر بن مصطفى الشنواني 

 المملكة العر��ة السعود�ة   -جامعة الملك سسعود    -قسم الطفولة الم�كرة    -استاذ مساعد  

 : الملخص

ولتحقیق تطبیق �فا�ات التواصل مع أول�اء األمور لدى معلمة ر�اض األطفال،    معوقاتهدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن     

) معلمة من معلمات ر�اض األطفال في  208أهداف الدراسة تم ات�اع المنهج الوصفي التحلیلي، وتكونت عینة الدراسة من (

) 10كفا�ات التواصل (ئ�سة، هي: (ر ) محاور  3(موزعة على    ) مؤشًرا 28(  تكونت من مدینة الر�اض، �ما تم إعداد است�انة  

) مؤشرات)،  8معوقات التواصل التي تتعلق �أول�اء األمور (،  ) مؤشرات10معوقات التواصل التي تتعلق �المعلمة (،  مؤشرات

بدرجة مرتفعة على جم�ع مؤشرات   على �فا�ات التواصل مع أول�اء األمورموافقة أفراد العینة    وأظهرت نتائج الدراسة أن درجة

وأول�اء األمور    على معوقات التواصل مع أول�اء األمور المرت�طة �المعلماتذا المحور، وجاءت درجة موافقة أفراد العینة  ه

 بین   التواصل  �أهم�ة  األمور  بدرجة موافقة متوسطة لجم�ع مؤشرات هذا المحور، وأوصت الدراسة �ضرورة توع�ة أول�اء

  مع  متنوعة  تواصل�ة  أسالیب  الستخدام  للمعلمة  الالزم  الدعم  وتقد�م  األمور،  �اءوأول  والمعلمات  إدارتها  في  ممثلةً   الروضة 
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ABSTRACT 

    This study aimed to identify the competencies of communicating with parents of the 

kindergarten teacher and the obstacles to applying them from the point of view of the 

kindergarten teacher. Preparing a questionnaire consisting of (28) indicators distributed on 

(3) main axes, which are: (communication competencies (10) indicators, communication 

obstacles related to the teacher (10) indicators, communication obstacles related to parents 

(8) indicators), The results of the study showed that the degree of agreement of the respondents 

on the competencies of communicating with parents was high on all indicators of this axis. 

Matters the importance of communication between the kindergarten represented by its 

administration, teachers and parents, and providing the necessary support for the teacher to 

use various communication methods with parents in order to achieve the efficiency of the 

communication process and achieve its goals.                                                                   

Keywords: obstacles, communication competencies, kindergarten teacher, parents.                  

 : المقدمة

فیها     یتم  الحاسمة من ح�اة الطفل، حیث  التكو�ن�ة  الفترة  الم�كرة  الطفولة  للشخص�ة   تمثل مرحلة  البذور األولى  غرس 

المستقبل�ة للطفل، وتشكیل عاداته واتجاهاته، ونمو میوله واستعداداته، ففیها تتحدد مسـا رات نمـوه الجسـمي واالجتمـاعي  

 وتـوفره لـه البیئـة األسر�ة ور�اض األطفال �عناصرها المختلفة. تت�حه  والنفسـي والعقلـي والوجـداني �قـدر مـا  

  تقتض�ه على أهم�ة السنوات األولى من ح�اة الطفل، وما    "ب�اج�ه وفرو�ل"جمع معظم علماء النفس والتر��ة أمثال  ولقد أ     

الرعا�ة واألمان والعنا�ة الالزمة لتنشئة الطفل، على أن تكون هذه الرعا�ة مبن�ة على أسس سل�مة ومدروسة تلتمس   من توفیر

تر�و�ة التي توصل إلیها العلماء في مجاالت التر��ة وعلم نفس الطفل، والعنا�ة �ه  أطرها من النظر�ات النفس�ة والتطب�قات ال

من جم�ع جوانب النمو مما یت�ح للقائمین على تر��ة الطفل و�شكل خاص ر�اض األطفال ترجمة هذه التطب�قات إلى خبرات 

 ).2020(المش�قح،  عمل�ة في الواقع  

التعل�م في    ) أن2019وتري الضاوي ( الناجحة   تر�ز  مرحلة ر�اض األطفالعمل�ة  �شكل رئ�س على المعلمة 

، حیث تعد ر�یزًة أساس�ًة من ر�ائز تحقق أهداف التعل�م في مرحلة ر�اض األطفال  وواج�اتها  الواع�ة والمدر�ة لمهام مهنتها

فال وأول�اء األمور؛ مما  وجودة أهدافه التر�و�ة، وهذا لن یتحقق �فاعل�ة دون بناء وتطو�ر العالقة بین معلمة ر�اض األط 

 یهیئ ظروف مالئمة لنمو الطفل من جم�ع جوان�ه.   
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واستمراًرا لجهود المملكة العر��ة السعود�ة لتطو�ر التعل�م في مرحلة ر�اض األطفال، فقد أكدت رؤ�ة المملكة العر��ة 

وعلى تأهیل وتنم�ة قدرات  ) على أن �حصل �ل طفل على فرص التعل�م الجید وفق خ�ارات متنوعة،  2030السعود�ة (

التعل�م،   الحادي عشر من 2020المعلمات وتدر�بهم (وزارة  العاشرة في هدفها  التنم�ة  الس�اق نصت خطة  ذات  ). وفي 

األهداف والس�اسات �المملكة العر��ة السعود�ة على: "تنم�ة الموارد ال�شر�ة، ورفع إنتاجیتها، وتوسع خ�اراتها في اكتساب 

والمهار  المعرف�ة المعارف  قدراتهم  تطو�ر  و�خاصة  والمعلمة،  للمعلم  التر�و�ة  الكفاءة  رفع  من خالل  وذلك  والخبرات،  ات 

 ). 2019والمهار�ة" (وزارة االقتصاد والتخط�ط،  

وفي ظل تلك األهداف أولت وزارة التعل�م االهتمام �التعاون مع أول�اء األمور وتعز�ز مشار�تها في اإلعداد لمستقبل  

المرت�ة األولى عبر موقعها االلكتروني وذلك للوصول لمخرجات تعل�م�ة مجودة تتنافس بها عالمً�ا (وزارة التعل�م، أبنائهم �

السعود�ة (2021 العر��ة  المملكة  التعل�م والمنبثق من رؤ�ة  الوطني لوازرة  التحول  لبرنامج  المتمثل 2030). و�الرجوع   (

فاعلة بین أول�اء األمور والروضة في تر��ة وتعل�م األبناء من أجل بناء جیل  �م�ادرة ارتقاء التي تسعى إلى تحقق شراكة  

%) من أول�اء األمور في األنشطة المدرس�ة في 80أكثر فاعل�ة، وذلك �إعطاء األسرة دوًرا في التعل�م من خالل إشراك (

المسؤول عن تنشئة جیل المستقبل   انطالًقا من الشعور �أهم�ة أول�اء األمور خصوًصا �اعت�ارهم الك�ان  ،)2030عام (

 ).2017(الزهراني،  

وألن مرحلة الطفولة الم�كرة تطرح فرًصا �بیرًة وحاسمًة لمشار�ة أول�اء األمور في التعل�م الم�كر لألطفال، فقد أظهرت     

الدراسات أن المشار�ة النشطة ألول�اء األمور في تعلم أطفالهم تؤدي إلى تحسین مهاراتهم السلو��ة واالجتماع�ة واألكاد�م�ة  

، وتساهم بتحسن ملحوظ في المواظ�ة ;Park & Holloway, 2017)  (Jackson & Needham, 2014والعاطف�ة  

المنزل  بین  بدا�ة عالقٍة مهمٍة  إلى مؤسسات ر�اض األطفال  المنزل  على الحضور، عالوًة على ذلك �مثل االنتقال من 

، حیث �سمح لهم بتطو�ر مهاراتهم  والروضة، فكما هي أول تجارب األطفال في التعلم هي أ�ًضا أول تجارب أول�اء األمور

 .Jeffries, 2012)في العمل مع المعلمات، ومن ثم فإن مرحلة الطفولة الم�كرة تعّد الوقت األمثل إلنشاء شراكٍة والد�ة (

كما �ساهم التعاون بین أول�اء األمور والروضة في اإلثراء األكاد�مي لألسرة من خالل تقد�م المعلومات والخبرات  

ت والق�م؛ مما یؤدي إلى ز�ادة قدرتها على تقد�م الرعا�ة والدعم ألبنائها وتز�د من فرص المشار�ة الهادفة لألطفال والمهارا

). لذلك تظهر أهم�ة توحید الجهود التر�و�ة بین أول�اء األمور والروضة لتحقق التكامل واالنسجام 2016في الروضة (إبراه�م،  

التر�و� والوظائف  األدوار  في  السل�مة بینهم  للتنشئة  المهمة  المتطل�ات  من  تعد  والتي  والثقاف�ة،  واالجتماع�ة  والصح�ة  ة 

 ).Bleach, 2015وتكو�ن اتجاهات إ�جاب�ة نحو التعل�م، الذي بدوره یؤثر على المجتمع �كل (  ،لألطفال
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حیث �متلكن من  لذا فنجاح العمل�ة التعل�م�ة في ر�اض األطفال یتطلب وجود معلمات تم إعدادهن �شكل جید، � 

)، وذلك ما 2016الكفا�ات ما یلزم عملهن بنجاح ولدیهن القدرة على تلب�ة االحت�اجات النمائ�ة لهؤالء األطفال (فهمي،  

) على أهم�ة امتالك المعلمة 2010؛ المشرفي،  2011؛ الحصان،  2013؛ صادق،  2013دعمته دراسة �ل من (رمو،  

در �اٍف من األداء التعل�مي الذي �مكنها من الق�ام �مهامها على الوجه األمثل. لعدد من الكفا�ات األساس�ة وتمتعها �ق

) بوجود صلة م�اشرة بین تقد�م تعل�م عالي الجودة لألطفال في وقت م�كر ومستوى إعداد 2014وأضافت دراسة إبراه�م (

ما بین الكفا�ات المهن�ة لمعلمة ) إلى وجود عالقة ارت�اط�ة  2012معلمة ر�اض األطفال. وأشارت دراسة هالة حجازي (

 ر�اض األطفال وجوانب النمو المختلفة للطفل مثل: النمو الحر�ي، والعقلي، واالجتماعي.  

) أن معلمات ر�اض األطفال  Janina & Christoph, 2016وفي ذات الس�اق أكدت دراسة جانینا و�ر�ستوف (

) إجراء ورش عمل للمعلمات 2018، واقترحت دراسة العمران والجنید (�حاجة إلى تدر�ب و�تقان لجم�ع الكفا�ات المهن�ة لدیهم

%) من 83.12) أن نس�ة (2012في مجال التواصل والق�ادة لتحسین �فایتهن االجتماع�ة. في حین أشارت دراسة النقیب (

الشراكة بین أول�اء معلمات ر�اض األطفال دعمن أهم�ة تدر�بهن في مجال تنم�ة العالقات الفعالة مع أسر األطفال حیث  

 األمور ومؤسسة ر�اض األطفال عامل رئ�س في نجاح العمل�ة التر�و�ة داخل مؤسسة ر�اض األطفال.  

 Jackson & Needham, 2014; Caño) و�ناًء على ما ذ�رته العدید من الدراسات وال�حوث السا�قة �دراسة

et al ,2016; Oliemat & Ihmeideh, 2015; Hornby, 2011; Unal & Unal,2014; Wilson, 2015)  على

المعلمات لضرورة  إدراك  الرغم من  أساسً�ا، وعلى  الم�كرة واعت�ارها عنصًرا  الطفولة  لبرامج  أول�اء األمور  أهم�ة مشار�ة 

 ,Brown et al)الشراكة الوالد�ة والتواصل إال أنها غیر فاعلة �القدر المطلوب، وذلك ما أكدته دراسة براون وآخرون  

التي أشارت إلى  أن العالقة بین أول�اء األمور ومعلمات ر�اض األطفال عادة ما یتم تقی�مها على أنها غیر ُمجد�ة   (2014

وغیر �اف�ة، �ما أشارت لضعف التعل�م األكاد�مي على �فا�ة التواصل مع أول�اء األمور والذي یلزم إدخال تغییرات على 

ودراسة   (Carpenter, 2016)دراسة �ار�نتر  أ�ًضافجوة. ومن الدراسات الداعمة برامج إعداد المعلمات للتغلب على هذه ال

حیث عبرن معلمات ر�اض األطفال �أن التعل�م األكاد�مي زودهن �المعرفة )  Vuorinen et al, 2014(فور�نن وآخرون  

 Grace؛  2013؛ جالل،  2018دون المهارات المطلو�ة للتعاون مع أول�اء األمور. �ما أكدت دراسة �ل من (أحاندو،  

et al, 2014  ،؛  2016؛ القحطانيConus & Fahrni, 2017  ،؛  2014؛ معروف،  2020؛ المش�قحHedlin, 2019  .(

على وجود قصور في تحقق التواصل من قبل مؤسسات ر�اض األطفال مع أول�اء األمور. ومن هنا جاءت هذه الدراسة 

 أول�اء األمور لدى معلمة ر�اض األطفال.  للتعرف على معوقات تطبیق �فا�ات التواصل مع
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ولقد حظیت مرحلة الطفولة الم�كرة ومرحلة ر�اض األطفال اهتمام �ثیر من ال�احثین، وأجر�ت دراسات تناولت  

ر�اض األطفال من زوا�ا متنوعة، خاصة ف�ما یتعلق �أشكال التواصل بین معلمة ر�اض األطفال وأول�اء األمور ومعوقاتها.  

دراسة هدفت إلى تحدید طب�عة العالقة بین أول�اء األمور ور�اض األطفال،   (Powell al et, 2010)  �اول وآخرون فقد أجرى  

) فرًدا 140وات�عت الدراسة المنهج الوصفي التحلیلي، واستخدمت أسلوب المقابلة والمالحظة لجمع الب�انات، وشملت العینة (

األوسط األمر�كي، و�شفت الدراسة أّن مشار�ة الروضة لآل�اء واألمهات حققت نتائج  من أول�اء أمور األطفال في الغرب  

 إ�جاب�ة على المهارات االجتماع�ة والر�اض�ة لألطفال.

وأندرو  بینما   زو�النجي  دراسة  درجة    Andrew, 2011)    &(Zewelanji  حاولت  تأثیر  مدى  على  التعرف 

المنهج الوصفي التحلیلي، وط�قت الدراسة   وات�عتوعالقته بنموهم االجتماعي،    التواصل بین المعلمات وأول�اء أمور األطفال

) طفًال من األطفال الملتحقین 296أداة االست�انة ومق�اس العالقة بین المعلم والطفل أدوات لجمع الب�انات، وعینة مكونه من (

في ست وال�ات في الوال�ات المتحدة   ) Head Start(�مؤسسات ر�اض األطفال المدعومة من الحكومة االتحاد�ة في أمر�كا  

والنمو  األطفال  ر�اض  �معلمات  األمور  أول�اء  اتصال  درجة  بین  ارت�اط�ة  هناك عالقة  أن  الدراسة  وأظهرت  األمر�ك�ة، 

ة االجتماع�ة  االجتماعي والسلو�ي للطفل. فالعالقة اإل�جاب�ة بین المعلمة وأول�اء األمور ترت�ط ارت�اًطا قوً�ا بتقی�ماتهم للكفاء

لألطفال، وسلو�هم المشكل، ودرجة التقارب والصراع في عالقتهم �الطفل، �ما أكدت النتائج على أهم�ة نوع�ة العالقة أكثر  

من �م�ة االتصاالت بین أول�اء األمور والمعلمات لما یترتب علیها من مستو�ات أعلى من الكفاءة االجتماع�ة، ومستو�ات 

 علمات واألطفال.  أقل من الصراع بین الم

) إلى التعرف على متطل�ات تفعیل الشراكة المجتمع�ة في ر�اض األطفال وأهم المعوقات  2011هدفت دراس جاد (

) 175التي تحول دون تفعیلها. واعتمدت الدراسة المنهج الوصفي، واستخدمت االست�انة لجمع الب�انات، وشملت العینة (

) محافظة من محافظات جمهور�ة مصر، وأظهرت 14ور أطفال ر�اض األطفال في (فرًدا من مدیرات ومعلمات وأول�اء أم

الدراسة أن أهم معوقات تفعیل الشراكة هي إغفال �عض أول�اء األمور للدور الهام لمشار�ة األسرة في تنم�ة مدارك الطفل 

، وعن الدور التر�وي الفعال لها في وقدراته مع الروضة، وقلة وعیهم �أهداف الروضة وأهمیتها للطفل وللمجتمع �صفة عامة

 بناء األج�ال، و�ذلك �ثرة األع�اء التي تعاني منها معلمات ر�اض األطفال وتأثر على مدى تفاعلها مع األسرة ومع الطفل. 

) إلى التعرف على واقع أسالیب التواصل بین األسرة ودور ر�اض األطفال وسبل 2014وهدفت دراسة معروف (

نظر معلمات ر�اض األطفال، وات�عت المنهج الوصفي، �استخدام أداة االست�انة، وقد تم تطب�قها على تطو�رها من وجهة  
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) من المدیرات والمعلمات وأول�اء األمور في محافظة دمشق، وتوصلت الدراسة إلى أّن أكثر المجاالت  920عینة بلغت (

ثان�ة مجال معوقات التواصل التر�وي المتعلقة �البیئة المح�طة ارتفاًعا هو مجال آفاق تطو�ر التواصل التر�وي، وفي المرت�ة ال

�العمل�ة التواصل�ة، وفي المرت�ة الثالثة معوقات التواصل التر�وي المتعلقة �إدارة الروضة، وفي المرت�ة الرا�عة البنود المتعلقة 

ت التواصل التر�وي قلة الدعم أثناء إجراء  �مجال معوقات التواصل التر�وي المتعلقة �الرسالة التواصل�ة، و�انت أبرز معوقا 

عمل�ة التواصل، وعدم التخط�ط الجید قبل التواصل، وعدم تنوع وسائل التواصل (الم�اشرة وغیر الم�اشرة) إل�صال الرسالة، 

ء األمور  وخلو الرسالة من مثیرات تساعد على جذب االنت�اه و�ثارة التفاعل، �اإلضافة إلى ضعف ت�ادل المعلومات بین أول�ا

 والمعلمات في الروضة. 

فهدفت إلى التعرف على سبل تعز�ز برامج ر�اض األطفال للشراكة اإل�جاب�ة    )Nitecki, 2015(  أما دراسة نیت�ك

بین الروضة واألسرة، وات�عت الدراسة المنهج النوعي، حیث تمت المالحظة لروضة في مدینة میلكر�ك بوال�ة واشنطن وذلك 

) مناس�ة عائل�ة، واجتماعات داخل وخارج المدرسة، وأجر�ت  12) مالحظة صف�ة، و(48، وتكونت من (لمدة ثمان�ة أشهر

عن ثالثة جوانب رئ�سة لتحقق شراكة متكاملة   النتائج ) ولي أمر، و�شفت  18، و(معلمات�عدها المقابالت مع (ثالثة)  

للشراكة بین المدرسة واألسرة   (Epstein)  لنموذج ا�ستینو��جاب�ة بین الروضة واألسرة، أولها: التر�یز على المكونات الستة  

بیئة مر�حة ومرح�ة   تجهیز  وثانیها:  والمجتمع،  القرارات،  واتخاذ  المنزل،  في  والتعلم  والتطوع،  والتواصل،  الوالد�ة،  وهي: 

هم�ة الروضة �ساعدهم �الطفل وأسرته لبناء عالقات إ�جاب�ة بین الروضة واألسرة، وثالثها: تعز�ز إدراك أول�اء األمور أل

 على اعت�ارها جزء مهم من تعل�م الطفل، و�ز�د من حماسهم لتعل�م طفلهم في المنزل ومن تقدیرهم للمعلمة. 

دراسة هدفت فیها إلى التعرف على الك�ف�ة التي �مكن أن تعزز  )  Emily et al, 2018(  أجرت ا�میلي وآخرون 

بیئات الط النص�ة مشار�ة األسرة في  الم�كرة،  الرسائل  النوعي، واستخدمت االست�انة    وات�عتفولة  الكمي  المنهج  الدراسة 

الب�انات،   العینة ( و والمقابلة أدواٍت لجمع  المتحدة من برامج ما قبل 30) معلمة، و( 20شملت  الوال�ات  ) أسرة في شرق 

انفتاح المعلمین واألسر   النتائجلمرحلة ما قبل المدرسة، وأظهرت      )Head Start(  الروضة العامة، و�رامج هید ستارت

الرسائل النص�ة الوسیلة األكثر شیوًعا للتواصل، و�مكن أن تدعم أنواًعا معینة من استرات�ج�ات    وأن الستخدام الرسائل النص�ة،  

 التعلم التي تستخدمها العائالت مثل: التشج�ع، والنمذجة، والتعز�ز، والتعل�م.

إلى التعرف على معتقدات معلمات ر�اض األطفال وتنفیذ الشراكة بین األسرة    (Albaiz,218) دراسة البیزت  وسع

ا�ستین لنموذج  وفًقا  الر�اض  مدینة  في  والمجتمع  المنهج  ،  (Epstein)  والروضة  االست�انة  الخل�طواعتمدت  ، واستخدمت 
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) معلمة  12معلمة روضة حكوم�ة لإلجا�ة على االست�انة، و(  )266والمقابلة أدواٍت لجمع الب�انات، حیث شملت العینة (

عینة للمقابلة، وأظهرت الدراسة وجود �عض االختالف بین المعلمات في أولو�ة تنفیذ الممارسات حیث �أتي في المرت�ة  

أو الفصل الدراسي، ٪) من عینة الدراسة نفذت هذه الممارسة بین مرة واحدة في األسبوع  74األولى التعلم في المنزل بنس�ة ( 

٪) من العینة بتطبیق هذه الممارسات بین عدة مرات في األسبوع  50یل�ه ممارسات الوالد�ة واالتصال حیث قام أكثر من (

�ما أظهرت نتائج المقابالت العدید من المعوقات التي   ،أو الفصل الدراسي، ثم التعاون مع المجتمع والتطوع واتخاذ القرارات

نها: الضغط الواقع على المعلمات نت�جة األعمال المفروضة علیهم داخل الروضة، وافتقارهم إلى المهارات أضعفت الشراكة م

المطلو�ة والتدر�ب قبل وفي الخدمة لتنفیذ التواصل، و�ذلك افتقارهم لألسالیب الحدیثة عند التواصل مع أول�اء األمور، �ما  

 تواصل مع أول�اء األمور. �عد انشغالهم �العمل�ة التعل�م�ة أحد مع�قات ال

فهدفت إلى التعرف على التصورات والخبرات التي �عبر عنها معلمي مرحلة    )Hedlin, 2019(  أما دراسة هیدلن 

ما قبل المدرسة ف�ما یتعلق �عالقتهم مع اآل�اء ومشار�تهم، واعتمدت الدراسة المنهج النوعي، واستخدمت المقابلة أداة لجمع 

) معلًما لمرحلة ما قبل المدرسة �عملون في ر�اض األطفال السو�د�ة، وأشارت الدراسة إلى أن 30نة (الب�انات، وشملت العی

معلمي مرحلة ما قبل المدرسة �عتبرون االتصال �اآل�اء جانً�ا شاقًا من مهنتهم، ومن الصعو�ات التي یراها المعلمین ز�ادة 

لمعلمة ات�اعها عند التخط�ط للنشاط وعند تنفیذه، �ما أضافوا �أن مطالب وتعل�قات أول�اء األمور في الك�ف�ة التي على ا

 اللغة �انت إحدى العوائق التي واجهوها عند تعاونهم مع أسر من خلف�ات غیر سو�د�ة.

وجهة نظر المعلمات حول الشراكة في التعل�م بین األسرة والروضة    إلى تقصي)  2020دراسة المش�قح (  وسعت

وتحدید المعوقات التي تحول دون تفعیل  ،(NAEYC) ي وث�قة الجمع�ة األمر�ك�ة لرعا�ة الطفولةفي ضوء مع�ار األسرة ف

أداتي االست�انة والمقابلة �أدواٍت لجمع   وتم استخدامالشراكة في التعل�م بین األسرة والروضة، واتعبت الدراسة منهج�ة �یو،  

(  وشملتالب�انات،   الحكوم�ة42العینة  الروضات  في  معلمة  الر�اض،    )  �مدینة  الشمال  تعل�م  لمكتب  التا�عین  واألهل�ة 

على أن الشراكة تتحقق   (NAEYC) وتوصلت الدراسة إلى اتفاق جم�ع وجهات نظر المعلمات مع مع�ار األسرة في وث�قة

�فعال�ة، وأنه ین�غي عندما تشارك المعلمات معارفهم وخبراتهم المهن�ة مع األسر �طرق تمكنهم من مساندة احت�اجات أطفالهم  

على المعلمة معرفة معلومات حول احت�اجات �ل طفل وطرق تعلمه، وأنه �مكن أن تتعاون الروضة واألسرة مًعا للوصول 

أبرز المعوقات التي تحول دون تحقق تلك الشراكة   و�ینت أنإلى حلول مرض�ة لدمج تطلعاتها وأهدافها في األنشطة الصف�ة،  
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�التواصل مع األسرة لعدم وجود برنامج محدد لطرق الشراكة مع األسر، وضعف التواصل بین   في عدم اهتمام الروضة

 الطرفین، وانشغال األم �سبب عملها أو أطفالها، و�ذلك انشغال المعلمة �سبب �ثرة عدد األطفال في الصف. 

ض األطفال وأول�اء  مما سبق عرضه من دراسات، یتضح أهم�ة تعز�ز �فا�ات التواصل التر�وي بین معلمة ر�ا

األمور، لما له من أهم�ة في تعز�ز جوانب النمو المختلفة لدى أطفال الروضة، وقد بینت �عض الدراسات وجود ضعف في  

التواصل التر�وي بین ر�اض األطفال وأول�اء األمور، واقترحت تطو�ر هذه األسالیب والعمل على الحد من معوقاتها، وتتفق  

لك الدراسات من حیث الموضوع والمنهج�ة، إال أنها تختلف مع لعض تلك الدراسات من حیث اهتمامها  الدراسة الحال�ة مع تل

 في مدینة الر�اض ومعوقات تطب�قها.   �فا�ات التواصل مع أول�اء األمور لدى معلمة ر�اض األطفالبتعرف  

 مشكلة الدراسة وأسئلتها:    

�مرحلة الطفولة الم�كرة، فقد خطت المملكة العر��ة السعود�ة وفق تبدي المملكة العر��ة السعود�ة اهتماًما واسًعا  

) خطوات جادة لدعم التعل�م في الطفولة الم�كرة، وتوفیر رعا�ة عال�ة الجودة لمواطنیها الصغار، ومن بین 2030رؤ�تها (

�ل من له عالقة �الطفل �النواتج   هذه الم�ادرات م�ادرة بناء معاییر التعلم الم�كر النمائ�ة السعود�ة، التي تزود من خاللها

والتوقعات لألطفال �ما یتناسب مع مراحل التطور المختلفة، ورفع مستوى نموه ألقصى درجة ممكنة وتحقق تكامل في العمل�ة  

التعل�م�ة من خالل مساهمتها في بناء المعرفة لدى المعلمات وأول�اء األمور الذي من شأنه مساعدتهم في صناعة القرار. 

ّد مع�ار األسرة أحد معاییرها الذي �سعى إلى توطید العالقة التكامل�ة والتعاون�ة بین الروضة وأول�اء األمور، والحرص و�ع

 ).2015على استمرار�تها (شر�ة تطو�ر للخدمات التعل�م�ة،  

ة المتكاملة، و�تطلب العمل في الروضة إقامة عالقاٍت إنسان�ٍة سو�ٍة مع أسر األطفال؛ وذلك بهدف تأمین الرعا�

وتقو�م مسار نمو الطفل الشامل، فالتواصل االجتماعي ل�س فقط مع الطفل، بل مع أسرته لتحقق صورة إ�جاب�ة للطفل عن 

فاألطفال یتطورون داخل أنظمٍة مترا�طٍة، ومتنوعٍة، ونشطة، وتفاعل�ة، و�ؤثر �ل   ).2016ذاته (آل ناجي ومحي الدین،  

/ 2010م، و�زداد تأثیرها إذا تحقق التواصل والترا�ط بین المعلمة وأول�اء األمور (دودج وآخرون،  نظام منها تأثیًرا قوً�ا علیه

) على ضرورة تعز�ز ودعم الشراكة بین أول�اء األمور والروضة لما لها من تأثیر 2015)، وقد أكدت الشا�جي ( 2011

ومن خالل خبرة ال�احثة �مشرفة ر�اض   .فق في تر�یتهإ�جابي ملموس في تنم�ة شخص�ة الطفل، وتوس�ع دائرة التكامل والتوا

أطفال، الحظت وجود �عض جوانب القصور في عمل�ة تواصل معلمة ر�اض األطفال مع أول�اء األمور، وقلة خبرتها في  

الخاصة، �ما الحظت من خالل  أو  العامة  أول�اء األمور لالجتماعات سواء  �بیرة من  نس�ة  المجال �عدم حضور  هذا 

 ءات اإلشراف�ة وسجالت المعلمات إلى افتقارهن للمهارات المطلو�ة والتدر�ب في مجال التواصل مع أول�اء األمور. اللقا
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قلة الدراسات العر��ة والمحل�ة حول �فا�ات التواصل مع أول�اء األمور لدى    -على حد علمها  –كما وجدت ال�احثة  

لة الدراسة بوجود حاجة في التعرف على �فا�ات التواصل مع أول�اء  معلمة ر�اض األطفال ومعوقاتها. و�التالي، تحددت مشك

 األمور لدى معلمة ر�اض األطفال ومعوقاتها، وذلك من خالل اإلجا�ة عن السؤالین اآلتیین:  

 الكفا�ات الالزم توافرها لدى معلمة ر�اض األطفال في التواصل مع أول�اء األمور؟  :ما1س

 : ما معوقات تطبیق معلمة ر�اض األطفال لكفا�ات التواصل مع أول�اء األمور؟2س

 أهداف الدراسة:

 هدفت إلى: 

 ب�ان �فا�ات معلمة ر�اض األطفال في التواصل مع أول�اء األمور.   -

 الكشف عن معوقات التواصل بین أول�اء األمور ومعلمة ر�اض األطفال. -

 أهم�ة الدراسة: 

 تتمثل أهم�ة الدراسة في اآلتي:

 األهم�ة النظر�ة:

 �ة في بناء شخص�ة الطفل.تكمن أهم�ة الدراسة من أهم�ة مرحلة الطفولة الم�كرة لما لها من ق�مة أساس -1

 اإلثراء العلمي الذي تقدمه هذه الدراسة للمكت�ة العر��ة في مجال ر�اض األطفال.   -2

 تسهم في رفع مستوى الوعي لدى ر�اض األطفال �أهم�ة التواصل مع أول�اء األمور.  -3

 توج�ه المز�د من االهتمام بتواصل معلمة ر�اض األطفال مع أول�اء األمور.  -4

 ب�ق�ة:األهم�ة التط

یؤمل أن تضع أساس علمي من الناحیتین التر�و�ة والتطب�ق�ة للتغلب على معوقات التواصل بین معلمة ر�اض  -1

 األطفال وأول�اء األمور.  

 تفید معلمات ر�اض األطفال في تحسین مستوى التواصل مع أول�اء األمور.   -2

تساهم نتائج هذه الدراسة في تزو�د المعلمات والقائدات �المقترحات المناس�ة للتغلب على معوقات تطبیق  -3

 التواصل مع أول�اء األمور. 

 ر�اض األطفال.    تفید أصحاب القرار في وزارة التعل�م من نتائج الدراسة في إعداد معلمات -4
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من المتوقع أن تفید نتائج وتوص�ات هذه الدراسة المشرفات والمدر�ات للعمل على تقد�م برامج تدر�ب�ة للمعلمات  -5

 في مجال التواصل مع أول�اء األمور.  

 تفتح المجال لدراسات �حث�ة �ص�اغة تصور مقترح لتفعیل التواصل مع أول�اء األمور.  -5

 حدود الدراسة: 

 �فا�ات ومعوقات التواصل بین معلمة ر�اض األطفال وأول�اء أمور األطفال.  موضوع�ة:الحدود ال  -

 الروضات الحكوم�ة �مدینة الر�اض (المملكة العر��ة السعود�ة).  الحدود المكان�ة:  -

 ) معلمة. 208الحدود ال�شر�ة: عینة من معلمات ر�اض األطفال �مدینة الر�اض وتكونت من (

 الدراسة: مصطلحات  

: جم�ع العوامل التي تؤثر سلً�ا على عمل�ة التواصل من حیث القدرة على إرسال أو استق�ال المعلومات معوقات التواصل

 ). 12، ص  2016(القحطاني،  

وتعرفها ال�احثة إجرائً�ا: �أنها جم�ع العوامل التي ُتعرقل عمل�ة التواصل من حیث القدرة على إرسال أو استق�ال األفكار  

المعلومات والخبرات التر�و�ة ما بین أول�اء األمور ومعلمات ر�اض األطفال التي تقود إلى تحقق األهداف التر�و�ة والتعل�م�ة و 

 التي تسعى لها مرحلة ر�اض األطفال.

، 2014(ال�ساط،  هي "مجموعة المعارف والمهارات واالتجاهات التي تمتلكها المعلمة وتمكنها من أداء مهامها"  :  الكفا�ة

 ). 22ص

تمتلكها  المتطلب أن  المعارف والمفاه�م والمهارات والسلو��ات واالتجاهات  الكفا�ة إجرائً�ا: هي مجموعة  ال�احثة  وتعرف 

معلمة ر�اض األطفال، وُتظهرها في مستوى معین من األداء الذي �مكن مالحظته وق�اسه، وذلك بهدف ت�سیر نمو الطفل 

 حقق مهاراته و�ناء الق�م المطلو�ة والتدخل واإلرشاد المناسب من المعلمة.من جم�ع الجوانب وتُ 

 الطر�قة واإلجراءات

 منهج الدراسة:

 ات�عت الدراسة المنهج الوصفي التحلیلي عن طر�ق استخدام االست�انة لجمع الب�انات. 

 مجتمع الدراسة:  



مجلة اتحاد ا��كاديميين  
 اء العرب ــــــــــــــــــوالعلم

 مجلة علمية محكمة تصدر في س��سل متخصصة 

 التربوية والنفسية سلسلة العلوم  
Educational and Psychological Sciences Series 

Journal of The Arab Academics 
and Scientists Union 
Scientific Journal Published in a Specialized Series 

 No. 1,2022  2022، 1العدد
 

 

164 

) معلمة 2083وم�ة �مدینة الر�اض. وال�الغ عددهن (تكون المجتمع الدراسة من معلمات ر�اض األطفال في المدراس الحك

 م). 2022الر�اض،  اإلدارة العامة للتعل�م �منطقة  وفًقا إلحصائ�ة وزارة التعل�م (

 عینة الدراسة:  

) معلمة من معلمات 208تم سحب عینة ممثلة لمجتمع الدراسة �الطر�قة (العشوائ�ة ال�س�طة)، تكونت عینة الدراسة من ( 

 الروضات الحكوم�ة �مدینة الر�اض.  

 أداة الدراسة

الصلة، مثل   ذاتأداة الدراسة �الرجوع إلى األدب النظري والدراسات السا�قة    �إعدادتحقیق أهداف الدراسة، قامت ال�احثة  ل    

و�بن،   الضاوي،  2015(شفیق  القحطاني،  2019؛  معروف،  2016؛  وصبوح،  2014؛  المقطرن  ملكاوي،  2015؛  ؛ 

كفا�ات  رئ�سة، هي: () محاور  3(موزعة على    ) مؤشًرا28(  وتكونت من.  )2020(  وهیئة تقو�م التعل�م والتدر�ب)  2018

معوقات التواصل التي تتعلق �أول�اء األمور ،  ) مؤشرات10معلمة (معوقات التواصل التي تتعلق �ال،  ) مؤشرات10التواصل (

 ) مؤشرات).8(

 صدق األداة 

حیث تم عرضها على   "،"Content Validityتم التحقق من صدق أداة الدراسة �استخدام طر�قة صدق المحتوى       

األداة، وتم األخذ �آراء المحكمین   ومحاورمجموعة من المحكمین المتخصصین بهذا المجال، وذلك إلبداء آرائهم في مؤشرات  

) مؤشًرا 28%) فأكثر من المحكمین، وتكونت من ( 80بنـاًء علـى نس�ة إجمـاع (من حیث التعدیل، أو الحذف، أو اإل�قاء، 

   محاور األداة الثالثة.موزعة على  

 ث�ات األداة 

لق�اس   )Cronbach-Alpha(�عد تجهیز أداة الدراسة �صورتها النهائ�ة، تم التأكد من ث�اتها �استخدام معادلة �رون�اخ ألفا  

) وتراوح 0.86�رون�اخ الفا لالست�انة الكلي (  و�لغ معامل ث�ات  األداة،  محاور من    محوراالتساق الداخلي لمؤشرات �ل  

   .، وهذه ق�م مناس�ة ألغراض الدراسة )0.87-0.83(  لأل�عاد بین

 المعالجة اإلحصائ�ة 
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اآللي وتحلیلها�     الحاسب  الب�انات والمعلومات وادخالها جهاز  االنتهاء من عمل�ة جمع  تمعد  المتوسطات    ،  استخدام 

معامل ارت�اط ومحاور األداة، و   الستجا�ات عینة الدراسة على مؤشرات  الحساب�ة، واالنحرافات المع�ار�ة، والدرجة والرتب

 بیرسون، ومعامل �رون�اخ آلفا.  

وقد تم تصم�م االستجا�ة على مؤشرات ومحاور األداة وفق تدر�ج ل�كرت الثالثي (موافق، موافق إلى حد ما، غیر موافق)    

). 2=    1- 3اوي () وتم تحدید فئات االستجا�ة وفًقا لحساب مدى الدرجات وهو �س3-1حیث رصدت لها الدرجات من ( 

)، 1  -3ترتیب الفئات تنازلً�ا من (  ).0.67=3÷2قسمة المدى على أكبر ق�مة في المق�اس للحصول على طول الخل�ة: (

وذلك للحكم على درجة موافقة المعلمات على مؤشرات الكفا�ات، والمعوقات في ضوء المتوسط الحسابي لكل مؤشر وفًقا  

) 3.00  -2.34) بدرجة متوسطة، من (2.34أقل    -1.67) بدرجة منخفضة، من (1.67أقل    - 1للمتوسطات اآلت�ة: من(

 بدرجة �بیرة.

 عرض النتائج ومناقشتها

   : ما الكفا�ات الالزم توافرها لدى معلمة ر�اض األطفال في التواصل مع أول�اء األمور؟نتائج السؤال األول

مؤشرات والرت�ة. هذا السؤال تم حساب المتوسط واالنحراف المع�اري، وتحدید درجة موافقة أفراد العینة على    عنلإلجا�ة  

  ) یوضح ذلك.1والجدول (

 ): المتوسطات واالنحرافات المع�ار�ة ودرجة موافقة أفراد العینة على مؤشرات �فا�ات التواصل مع أول�اء األمور 1الجدول (
 الترتیب  درجة الموافقة االنحراف المع�اري  المتوسط الع�ارات  م
 1 مرتفعة  0.27 2.93 تظهر المعلمة احتراًما لخصوص�ة أول�اء األمور أثناء تفاعلها معهم. 1
 10 مرتفعة  0.62 2.41 تجمع المعلمة معلومات عن تكو�ن �ل أسرة وثقافتها. 2
 4 مرتفعة  0.40 2.82 الطفل.تدعم المعلمة مساهمات أول�اء األمور في تر��ة  3
 2 مرتفعة  0.34 2.87 تحفز المعلمة أول�اء األمور على المشار�ة في األنشطة.  4
 5 مرتفعة  0.49 2.77 تت�ح المعلمة فرص لمشار�ة أول�اء األمور في عمل�ات اتخاذ القرار �النس�ة لطفلهم.  5
 3 مرتفعة  0.34 2.87 األمور. تبني المعلمة نظام تواصل دائم ومت�ادل مع أول�اء  6
 9 مرتفعة  0.50 2.71 ُتنّوع المعلمة في طرق التواصل مع ا أول�اء األمور �ما �ستجیب لالختالفات الموجودة بینها.  7
 6 مرتفعة  0.52 2.74 تتواصل المعلمة مع أول�اء األمور بهدف جمع معلومات عن حاجات األطفال. 8
 8 مرتفعة  0.48 2.72 العام الدراسي مع أول�اء األمور �القواعد الصف�ة. تتشارك المعلمة طوال  9
 7 مرتفعة  0.52 2.73 تقدم المعلمة خدمات توعو�ة ألول�اء األمور تعزز من فرص نجاحهم في تر��ة أطفالهم.  10

 مرتفعة  0.14 2.76 الكلي
 

) أن درجة موافقة أفراد العینة على �فا�ات تواصل معلمة الروضة مع أول�اء األمور جاءت  1یتضح من الجدول رقم (  

) المحور  لهذا  العام  المتوسط  بلغ  المؤشرات، حیث  لكل  (مرتفعة) على مجمل 2.76مرتفعة  موافقة  لدرجة  �شیر  مما  )؛ 
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مة احتراًما لخصوص�ة أول�اء األمور أثناء تفاعلها معهم" في  ) وهي: "تظهر المعل1مؤشرات المحور وجاء المؤشر رقم (

) وهي: "تجمع المعلمة معلومات عن تكو�ن �ل أسرة 2المرت�ة األولى من حیث درجة الموافقة، بینما جاءت المؤشر رقم (

 وثقافتها" في المرت�ة األخیرة من حیث درجة الموافقة. 

بدرجة (مرتفعة) على �ل الممارسات المتضمنة بهذا المحور حیث  وتشیر هذه النت�جة إلى أن المعلمات یوافقن  

یَرْ�ن أن على المعلمة أن تظهر احتراًما لخصوص�ة أول�اء األمور أثناء تفاعلها معهم، وتحفزهم على المشار�ة في األنشطة، 

ف الدائم والمت�ادل مع أول�اء األمور، وتدعم مساهمات أول�اء األمور  ي تر��ة الطفل، وتت�ح فرص  وتبني نظاًما للتواصل 

أول�اء األمور بهدف جمع معلومات عن  �النس�ة لطفلهم، وتتواصل مع  القرار  اتخاذ  لمشار�ة أول�اء األمور في عمل�ات 

حاجات األطفال، وتقدم خدمات توعو�ة ألول�اء األمور تعزز من فرص نجاحهم في تر��ة أطفالهم، وتتشارك طوال العام 

مور �القواعد الصف�ة، وُتنّوع في طرق التواصل مع أول�اء األمور �ما �ستجیب لالختالفات الموجودة الدراسي مع أول�اء األ

 بینها، وتجمع معلومات عن تكو�ن �ل أسرة وثقافتها. 

) �اتفاق جم�ع وجهات نظر المعلمات مع مع�ار  2020وتتفق هذه النت�جة مع ما توصلت إل�ه دراسة المش�قح (

على أن الشراكة تتحقق عندما تشارك المعلمات معارفهم وخبراتهم المهن�ة مع األسر �طرق   (NAEYC)األسرة في وث�قة  

تمكنهم من مساندة احت�اجات أطفالهم �فعال�ة، وأنه ین�غي على المعلمة معرفة معلومات حول احت�اجات �ل طفل وطرق 

ض�ة لدمج تطلعاتها وأهدافها في األنشطة الصف�ة، تعلمه، وأنه �مكن أن تتعاون الروضة واألسرة مًعا للوصول إلى حلول مر 

) التي أكدت على أهم�ة العالقة القو�ة بین المعلمة واألسرة المبن�ة على التواصل Niteck, 2015كما تتفق مع دراسة نیت�ك (

 المنتظمة من خالل المحادثات الیوم�ة غیر الرسم�ة مع األسرة. 

ر التعامل مع أول�اء األمور، وتساهم في تحسین مستوى التواصل بین  وترى ال�احثة أن هذه الكفا�ات تمثل جوه

المعلمات وأول�اء األمور وأشكالها المختلفة، والتي ستساعد على تفعیل العمل�ة التعل�م�ة والخدمات األخرى، وذلك ما أكدته 

مسترشد والمرشد، وتأثیر االستماع  على أهم�ة التعاون بین ال  Carl Rogers)نظر�ة اإلرشاد المتمحور حول العمیل لروجرز (

النشط، وأشار إلى عكس مشاعر المسترشد التي �شعر بها �كلماته الخاصة للتأكد من أنه قد فهم فهًما عم�ًقا، وأن یلخص 

تلك المشاعر �ما تحو�ه من معارف واتجاهات وانفعاالت، �ما أكد على أهم�ة بناء الثقة واالحترام غیر المشروط (برزان، 

. وتعزو ال�احثة موافقة المعلمة على هذه الكفا�ات ل�س دلیًال �افً�ا على ممارستها، وذلك ما أكدته دراسة الجنیدي )2016

 ) �أن درجة امتالك المعلمات للكفا�ات أعلى من درجة ممارستهم لها.  2013(  ة والمناصر 
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) أن درجة امتالك 2019رون (وتختلف ما توصلت إل�ه الدراسة الحال�ة عما توصلت إل�ه دراسة الروسان وآخ

معلمات ر�اض األطفال للكفا�ات المهن�ة متوسطة �شكل عام، وأوصت �ضرورة تبني برامج حدیثة متخصصة في تدر�ب 

 ,Visković & Visnjicمعلمات ر�اض األطفال لدعم الكفا�ات الالزمة لهن في العمل. ودراسة ف�سكوفیتش وف�سنجیتش (

إمكان�ة التعاون مع أول�اء األمور، والتي أشارت إلى أن التعل�م األكاد�مي للمعلمین غیر    ) عن آراء المعلمین حول 2017

كاٍف ف�ما یتعلق بتطو�رهم للكفاءات المهن�ة الالزمة للتعاون مع أول�اء األمور، مع إمكان�ة تطو�ر وتحسین تلك الكفا�ات،  

 ,Vuorinen et al, 2014  (Carpenterمن (�اإلضافة إلى ما عبرت عنه معلمات ر�اض األطفال في دراسة �ل  

ودراسة  ;2016 األمور.  أول�اء  مع  للتعاون  المطلو�ة  المهارات  دون  �المعرفة  زودهم  األكاد�مي  التعل�م  البیز   �أن 

(Albaiz,2018)   ) بین عدة مرات في األسبوع  50التي أشارت إلى ممارسة المعلمات للتواصل مع أول�اء األمور بنس�ة (%

 الدراسي.   أو الفصل 

 ما معوقات تطبیق معلمة ر�اض األطفال لكفا�ات التواصل مع أول�اء األمور؟نتائج السؤال الثاني:  

لإلجا�ة على هذا السؤال تم حساب المتوسط واالنحراف المع�اري وتحدید درجة موافقة أفراد العینة على مؤشرات معوقات  

 ) یوضح ذلك. 2التواصل مع أول�اء األمور. والجدول (

 المعوقات المرت�طة �معلمة الروضة: .1

التواصل مع أول�اء األمور المرت�ط  تطبیق ) المتوسطات واالنحرافات المع�ار�ة ودرجة موافقة أفراد العینة على مؤشرات معوقات2الجدول (
 �المعلمات 

 الترتیب درجة الموافقة االنحراف المع�اري  المتوسط  الع�ارات  م

 1 متوسطة  0.72 2.07 �قل إلمام المعلمة �الوضع االجتماعي والمادي والنفسي والثقافي الذي تعاني منه �عض األسر.  1
 3 متوسطة  0.70 1.99 تغفل المعلمة عن الخبرات المتنوعة لدى أول�اء األمور واستثمارها في المشار�ة ف�ما یتعلق في دعم تطور النمو.  2
 6 متوسطة  0.74 1.70 �مهامها التعل�م�ة عن التواصل مع أول�اء األمور. تنشغل المعلمة  3
 4 متوسطة  0.78 1.95 تفتقر المعلمة للوقت الالزم أو المیزان�ة إلجراء المكالمات الهاتف�ة مع أول�اء األمور. 4

5 
الدیني أو اختالف الجنس بین تخجل المعلمة من التواصل مع أول�اء األمور لفارق السن أو المستوى الثقافي أو 

 الطرفین.
 9 منخفضة 0.74 1.60

 10 منخفضة 0.72 1.48 تفتقر المعلمة إلى المهارات المطلو�ة للتواصل أثناء الخدمة.  6
 8 منخفضة 0.76 1.61 تتجاهل المعلمة وضع خطة عمل متكاملة لتحقق أهداف التواصل.  7
 2 متوسطة  0.89 2.04 الطفل أثناء تواصلها مع أول�اء األمور. تر�ز المعلمة على نقاط الضعف لدى  8

 7 منخفضة 0.69 1.63 تقل معرفة المعلمة �استخدام الوسائل المختلفة لتفعیل العالقة مع أول�اء األمور.  9
 5 متوسطة  0.70 1.74 تفتقر المعلمة إلى التعامل مع ذوي األنماط المختلفة من أول�اء األمور.  10

 متوسطة  0.21 1.78 الكلي 

) أن درجة موافقة أفراد العینة على مؤشرات معوقات التواصل مع أول�اء األمور المرت�طة 2یتضح من الجدول رقم (       

)؛ مما �شیر 1.78�المعلمات تراوحت بین (منخفضة)، و(متوسطة) لمؤشرات المعوقات، و�لغ المتوسط العام لهذا المحور (
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المحور،   (لدرجة موافقة (متوسطة) على مجمل مؤشرات  المؤشر رقم  �الوضع االجتماعي  1وجاء  المعلمة  إلمام  "�قل   :(

والمادي والنفسي والثقافي الذي تعاني منه �عض األسر" في المرت�ة األولى من حیث درجة الموافقة، بینما جاءت المؤشر 

 ة من حیث درجة الموافقة. ) وهي: "تفتقر المعلمة إلى المهارات المطلو�ة للتواصل أثناء الخدمة" في المرت�ة  األخیر 6رقم (

تشیر هذه النت�جة إلى موافقة المعلمات على المعوقات المرت�طة �أنفسهن بدرجة (متوسطة)، فهن یرّ�ن أن من هذه  

قلة إلمام المعلمة �الوضع االجتماعي والمادي والنفسي والثقافي الذي تعاني منه �عض األسر، وتر�یز المعلمة المعوقات  

األمور   أول�اء  لدى  المتنوعة  للخبرات  المعلمة  واغفال  األمور،  أول�اء  مع  تواصلها  أثناء  الطفل  لدى  الضعف  نقاط  على 

نمو، وافتقار المعلمة للوقت الالزم أو المیزان�ة إلجراء المكالمات الهاتف�ة واستثمارها في المشار�ة ف�ما یتعلق في دعم تطور ال

مع أول�اء األمور، وتعزو ال�احثة هذه النت�جة إلى وعي المعلمة �كفا�ات التواصل وفن�اته بدرجة (متوسطة)، في حین ترى  

أظهرت نتائج الدراسة الحال�ة من المعوقات    أنها ل�ست المصدر الوحید لضعف عمل�ة التواصل مع أول�اء األمور بناًء على ما

) وهي: "ُتخفي  2)، حیث جاءت المؤشر رقم (2الخاصة �أول�اء األمور من وجهة نظر المعلمات والموضحة في جدول رقم (

 األسر الكثیر من المعلومات الخاصة �أطفالهم عن المعلمات" �المرت�ة األولى.

إلمام المعلمة �الوضع االجتماعي والمادي والنفسي والثقافي الذي تعاني    ) وهي: "قلة1وتفسر ال�احثة المؤشر رقم (

منه �عض األسر"، والتي جاءت في المرت�ة األولى، و�درجة (متوسطة)؛ لقلة وعي المعلمة �أهم�ة إلمامها �الوضع االجتماعي  

السلوك المقبول اجتماعً�ا، والمرت�ط �ق�م   والمادي والنفسي والثقافي لألسر في التخط�ط لألنشطة التعل�م�ة، وإلكساب األطفال

) �أهم�ة  2010؛ مسعد وماهر،  2011وتقالید المجتمع الذي �عشون ف�ه، وحل مشكالت األطفال. وذلك ما أشار إل�ه (جاد،

تمع على أهم�ة إلمام المعلمة بثقافة األسر وثقافة المج  (Lino, 2016)دور المعلمة في اإلرشاد والتوج�ه، وما أكدته لینو  

على   (Magos, 2012)الذي �عملون ف�ه، من أجل تنظ�م س�اقات تعل�م�ة تعكس تنوع ثقافاتهم. وما أكدته دراسة ماجوس  

رونفنبرنر  یأهم�ة ابتكار المعلمة ألنشطة تعل�م�ة من شأنها تعز�ز التواصل بین الثقافات. و�ناًء على نظر�ة النظم البیئ�ة  

)Urie Bronfenbrenner  أن األطفال یتطورون داخل أنظمة متنوعة ومترا�طة نشطة وتفاعل�ة تؤثر تأثیًرا  ) التي تؤ�د�

قوً�ا على نمو األطفال، فعمل�ة التعلم عمل�ة اجتماع�ة تتأثر �جم�ع البیئات التي تح�ط �الطفل إما إ�جاً�ا أو سلً�ا، وأهمها  

الس�اقات االجتماع�ة والثقاف�ة تساعدنا على   )، وأن 2016؛ النقیب،  2011/ 2010بیئة المنزل والروضة (دودج وآخرون،  

فهم األطفال، وتؤثر على تطورهم، �ما أن الظروف التي تمر بها األسرة تؤثر على الطفل، فالعالقة اال�جاب�ة بین أول�اء  

 ).  2015/ 2013األمور والروضة تشجع على نجاح نمو الطفل في �افة المجاالت (فیني وآخرون،  
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ًضا لخبرة أول تواصل بین المعلمة واألم، وافتقاره لبناء األلفة، �ما قد �كون أول تواصل للمعلمة محمًال وقد �عود السبب أ�  

�النقاط السلب�ة عن الطفل األمر الذي �قلل من رغ�ة أول�اء األمور في التواصل مع المعلمة ومشار�تها أي معلومات تخصهم،  

فإذا �انت تلك التجارب مالئمة فإن  أثر بتجار�ه الماض�ة مع األفراد،  ) على أن اإلنسان یت2015وذلك ما أكدته قادري (

و�مكن تفسیر السبب إلى تردد أول�اء األمور في  الفرد �ستجیب �سرعة، وأما إذا �انت غیر مالئمة فإنه یتردد في االستجا�ة.  

م رغبتهم �الشعور بنظرة الشفقة  مشار�ة المعلمة بوضعهم لخوفهم وخجلهم من اإلفصاح عن المعلومات الخاصة �طفلهم وعد 

) �شعور أول�اء األمور �الخوف عند تواصلهم 2015من قبل المعلمة. وهو ما یتفق مع ما �شفته دراسة هوساوي والقحطاني (

 مع المعلمین. 

أثناء تواصلها مع أول�اء األمور" �المر 8وجاء المؤشر رقم (    ت�ة  ) وهي: "تر�ز المعلمة على نقاط الضعف لدى الطفل 

الثان�ة، و�درجة (متوسطة)، وقد یرجع ذلك لقلة اللقاءات بین المعلمة وأول�اء األمور فعندما یتم التواصل تر�ز المعلمة على 

نقاط الضعف؛ مما یؤدي إلى جعل األم تأخذ موقًفا متحفًظا من المعلمة. وذلك ما أكدته نتائج دراسة زو�النجي وأندرو 

Andrew, 2011)    &(Zewelanji  لى أهم�ة نوع�ة العالقة أكثر من �م�ة االتصاالت بین الوالدین والمعلمین، لما ع

تترتب عل�ه من مستو�ات أعلى من الكفاءة االجتماع�ة ومستو�ات أقل من الصراع بین المعلمین واألطفال. وتتفق هذه النت�جة 

لمعلمین واآل�اء حول مسألة الم�ادرة حول العق�ات التي تواجه ا  (Conus & Fahrni, 2017)مع دراسة �ونوس وفهرني  

في التواصل المنتظم، فالمعلمون یرون دورهم في التواصل مقتصر على إعالم اآل�اء بوجود المشاكل والمعلومات السلب�ة،  

 وفي حال رغ�ة اآل�اء �معلومات إضاف�ة فعلیهم أن ی�ادروا �السؤال.

   ) رقم  المؤشر  نت�جة  ال�احثة  ا2وتعزو  "تغفل  في  ) وهي:  واستثمارها  األمور  أول�اء  لدى  المتنوعة  الخبرات  لمعلمة عن 

المشار�ة ف�ما یتعلق في دعم تطور النمو" �المرت�ة الثالثة، و�درجة (متوسطة)؛ إلى عدم توظ�ف المعلمة للتواصل اإل�جابي 

ج التعلم، و�شراكهم في تقو�مها،  ووسائله المناس�ة في تحفیز أول�اء األمور لإلسهام �خبراتهم وعلمهم وقدراتهم في دعم برام

) 2017؛ الهاجري ،2015وتطو�رها، فكلما �انت المعلمة غیر فاعلة؛ زادت سلب�ة العالقة ونشاطها. حیث أكد (قادري،  

السل�م  النمو  لتحقق  األبناء  بتر��ة  یتعلق  ف�ما  األمور  وأول�اء  المعلمات  بین  والخبرات  األفكار  وت�ادل  الحوار  أهم�ة  على 

) على أن الطفل یتعلم في  Lev Vygotskyمل لشخص�ة الطفل. وما أكدته نظر�ة التعلم االجتماعي لف�جوتسكي (المتكا

ثقافة الطفل، فالبد من وجود ارت�اط بین  ُتأثر على تطو�ر العمل�ات العقل�ة واإلدراك�ة وتطو�ر  س�اقات اجتماع�ة و�یئ�ة 

للطفل   المقدمة  التر�و�ة  والمهارات  الخبرات  (فولك،  محتوى  فیها  �ع�ش  التي  والبیئة  الروضة  الرحمن، 2014في  عبد  ؛ 

). وقد �كون انشغال المعلمة �مهامها التعل�م�ة عن التواصل مع أول�اء األمور أحد األس�اب التي تعرقلها عن معرفة  2018
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وجه تعم�م وزارة التعل�م إلى الخبرات المتنوعة لدى أول�اء األمور، أو ز�ادة عدد األطفال المسندین للمعلمة الواحدة، حیث  

ب)؛ لذلك فقد 2020) طفًال في الصف الواحد (وزارة التعل�م،  30-25اعتماد أن �كون نصاب �ل معلمة ر�اض أطفال (

) أنه �لما زاد عدد األطفال 2011تواجه المعلمة صعو�ة في التواصل مع جم�ع أول�اء أمور األطفال، �ما ذ�ر (الشراري،  

 على األطفال، و�ؤدي في النها�ة إلى شعور المعلمة �اإلح�اط.  انخفض أثر المعلمة

وتتفق ما توصلت إل�ه الدراسة الحال�ة مع نتائج عدد من الدراسات التي توصلت لوجود معوقات ترت�ط �عمل�ة التواصل    

تي توصلت إلى ال  ),2018Albaiz(    تعود للمعلمین، و�ن �انت في هذه الدراسة بدرجة (متوسطة)، ومنها دراسة البیز

المطلو�ة  المهارات  إلى  أول�اء األمور، وافتقارهم  التواصل مع  الحدیثة عند  إلى األسالیب  افتقار معلمات ر�اض األطفال 

والتدر�ب أثناء اإلعداد وفي الخدمة لتنفیذ التواصل، وعدم تقدیر المعلمات للوضع االجتماعي والمادي والنفسي ألسر األطفال، 

) التي أشارت إلى غ�اب 2018ة التعل�م�ة على حساب التواصل مع أول�اء األمور، ودراسة (أحاندوا،  وانشغالهم �العمل�

) 2011التدر�ب والمهارات والمعلومات الالزمة لدى المعلمین في ��ف�ة العمل والتفاعل مع األسرة، �ما تتفق مع دراسة جاد (

التي توصلت إلى أن الضغط الواقع على   (Olmstead, 2012; Dalkilic & Vadeboncoeur, 2016)كل من   ودراسة

إلى  أداء مهامها. ومنها ز�ادة نس�ة األطفال  المفروضة علیهم داخل الروضة تؤثر على �فاءة  نت�جة األعمال  المعلمین 

 ,Janis)المعلمة الواحدة، ونقص الموارد الالزمة للتنم�ة المهن�ة في مجال مهارات التواصل. وتتفق مع دراسة جان�س  

التي توصلت إلى وجود معوقات لعمل�ة التواصل مثل عدم تقدیر المعلمین للدور الذي من الممكن أن �قدمه أول�اء   (2017

األمور لمساعدة أطفالهم، فقد �حدث صراع بین المعلمة وأول�اء األمور حینما تختلف التوجیهات وفهم الحدود والمسئول�ات،  

خصصة في شئون التر��ة والتعل�م، بینما �ثیر من أول�اء األمور ل�ست لدیهم الخلف�ة فالمعلمة تعتقد أنها صاح�ة مهنة ومت

) التي أشارت إلى أن معلمي مرحلة ما قبل المدرسة �عتبرون Hedlin, 2019المهن�ة لفهم دور المعلمة، ودراسة هیدلن (

ن ز�ادة مطالب وتعل�قات أول�اء األمور في الك�ف�ة االتصال �اآل�اء جانً�ا شاًقا من مهنتهم، ومن الصعو�ات التي یراها المعلمی

 التي على المعلمة ات�اعها عند التخط�ط للنشاط وعند تنفیذه. 

 

 

 . المعوقات المرت�طة �أول�اء األمور:2

 �أول�اء األمور  ةالمرت�ط التواصل تطبیق  معوقات مؤشرات ) ق�م المتوسطات واالنحرافات المع�ار�ة ودرجة موافقة أفراد العینة على3جدول (
 الترتیب  درجة الموافقة االنحراف المع�اري  المتوسط الع�ارات  م
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 2 متوسطة  0.64 2.33 ینشغل أول�اء األمور في العمل مما ال یت�ح لهم المجال لمتا�عة أطفالهم.  1

 1 مرتفعة  0.60 2.40 ُ�خفي أول�اء األمور الكثیر من المعلومات الخاصة �أطفالهم عن المعلمات.  2

 4 متوسطة  0.69 2.19 یهمل أول�اء األمور مشار�ة أطفالهم في تحسین حالتهم النفس�ة عند الحاجة.  3

 5 متوسطة  0.63 2.11 تنقص متا�عة أول�اء األمور ألطفالهم سلو�ً�ا ودراسً�ا.  4

 6 متوسطة  0.65 1.95 شفوً�ا أو �تابً�ا.�فتقر أول�اء األمور للقدرة اللغو�ة في سرد المعلومات عن أطفالهم  5

 7 متوسطة  0.64 1.92 یهمل أول�اء األمور تنفیذ نصائح المعلمة. 6

 3 متوسطة  0.64 2.26 تقل معرفة أول�اء األمور �طب�عة دور الروضة. 7

 8 متوسطة  0.70 1.89 یبني أول�اء األمور اتجاهات سلب�ة نحو الروضة نت�جة خبرات سا�قة.  8

 متوسطة  0.20 2.13 ال�عد �امًال 

) أن درجة موافقة أفراد العینة على مؤشرات معوقات التواصل مع أول�اء األمور المرت�طة 3یتضح من الجدول رقم (

)؛ مما �شیر لدرجة موافقة  2.13بهم تراوحت بین (مرتفعة) و(متوسطة) لكل الع�ارات �ما بلغ المتوسط العام لهذا المحور (

) وهي: "ُ�خفي أول�اء األمور الكثیر من المعلومات الخاصة 2ى مجمل مؤشرات المحور، وجاء المؤشر رقم ((متوسطة) عل

) وهي: "یبني أول�اء األمور  8�أطفالهم عن المعلمات" في المرت�ة األولى من حیث درجة الموافقة بینما جاء المؤشر رقم (

 رت�ة األخیرة من حیث درجة الموافقة.اتجاهات سلب�ة نحو الروضة نت�جة خبرات سا�قة" في الم

ُ�خفي أول�اء األمور الكثیر من المعلومات الخاصة �أطفالهم عن المعلمات" �المرت�ة  ) وهي: "2وجاء المؤشر رقم (

إلى األولى، و�درجة (مرتفعة)؛ وتشیر هذه النت�جة إلى أن المعلمات یرّ�ن أنه أهم معوق مرت�ط أول�اء األمور؛ وقد �عود ذلك  

خوف أول�اء األمور من التقی�م والحكم على الطفل، أو إلى النظرة النمط�ة والعمل وفقها، أو قد �كون السبب لخبرة سا�قة 

في  یترددون  جعلهم  الذي  األمر  المعلمة؛  تجاه  سلب�ة  اتجاهات  یتبنون  جعلهم  مما  األمور؛  أول�اء  بها  مر  مالئمة  غیر 

أن من معوقات التواصل الخبرات غیر الجیدة ألول�اء األمور عن )  2014ة قر�ان (ك ما أشارت إل�ه دراساالستجا�ة، وذل

الروضة، وغ�اب الترحیب بهم العت�ار وجودهم تدخل في س�اسة المدرسة. �اإلضافة إلى اعت�ار أن العمل�ة التعل�م�ة من 

مكن تفسیر إخفاء أول�اء األمور لتلك واجب الروضة وحدها، وهي المؤسسة التي و�لتها الدولة للق�ام بهذه المهمة. �ما �

المعلومات �قلة درایتهم �أهمیتها ومساهمتها في مراعاة احت�اجات األطفال عند وضع البرامج لهم لكي تشمل �ل جوانب 

 ح�اتهم وتراعي تنوع بیئاتهم. 

ي العمل مما  أما على مستوى �اقي مؤشرات المعوقات فقد جاءت بدرجة (متوسطة) مثل: انشغال أول�اء األمور ف

ال یت�ح لهم المجال لمتا�عة أطفالهم، وتقل معرفة أول�اء األمور �طب�عة دور الروضة، و�همال مشار�ة أطفالهم في تحسین  

حالتهم النفس�ة عند الحاجة، ونقص متا�عة أول�اء األمور ألطفالهم سلو�ً�ا ودراسً�ا، و�ذلك تكون المعوقات المرت�طة �أول�اء 
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متوسط على عمل�ة التواصل، و�مكن تفسیر هذه النت�جة بوجود درجة (متوسطة) من الوعي لدى أول�اء   األمور ذات تأثیر

 ,Powell al et)األمور �مدینة الر�اض وحرصهم على التواصل مع الروضة. وذلك ما �شفت عنه دراسة �اول وآخرون  

 مهارات االجتماع�ة والر�اض�ة لألطفال. �أّن مشار�ة الروضة ألول�اء األمور حققت نتائج إ�جاب�ة على ال  (2010

و�ن األمور  �أول�اء  المرت�طة  المعوقات  �عض  وجود  من  الحال�ة  الدراسة  إل�ه  توصلت  ما  بدرجة   وتتفق  �انت 

) على أن انشغال أول�اء األمور في العمل �ما  2015؛ هوساوي والقحطاني،  2012�ال من (الغرای�ة،  (متوسطة) مع دراسة  

أن من بین    (Olmstead, 2012)هم لمتا�عة أطفالهم �عد من معوقات التواصل، وأضافت دراسة أولمستید ال یت�ح المجال ل 

الثقاف�ة، وما ورد عن الترحیب على أساس االختالفات  أول�اء األمور �عدم  أ�ًضا شعور  التواصل  (جاد،   دراسة معوقات 

الخطیب،  2011 معالجة 2015؛  مقدرتهم على  �شأن  أنفسهم  قدر  من  األمور  أول�اء  تقلیل  التواصل  معوقات  من  أن   (

) أن رعا�ة األم لألطفال الصغار في المنزل، و�عد 2016افت دراسة (الحر�ري،  الموضوعات والمهام والقضا�ا التر�و�ة. وأض

المنزل عن الروضة، وشعور أول�اء األمور �الخوف من احتمال معرفة أخ�ار سیئة عن مستوى طفلهم تعد من معوقات  

علومات لدى �عض األسر ) التي ذ�رت �أن نقص الوعي والم2018التواصل بین أول�اء األمور والروضة. ودراسة أحاندو (

في أهم�ة شراكتها مع المدرسة، وافتقارهم لمهارات االتصال الجیدة والثقة �النفس، �اإلضافة إلى االلتزامات المهن�ة لألسرة 

  وضیق الوقت لدیها لز�ارة المدرسة وحضور االجتماعات المدرس�ة تعتبر من التحد�ات التي تواجه الشراكة مع األسرة.

 مقترحات: التوص�ات وال

 في ضوء ما توصلت إل�ه الدراسة، فإن ال�احثة توصي �اآلتي:

تقد�م البرامج التدر�ب�ة في ��ف�ة استخدام تقن�ات التواصل و�دارة الحوار والتفاعل والذ�اء االجتماعي واالنفعالي فهي من .  1

 متطل�ات التواصل الجید. 

صل مع أول�اء األمور وآل�ات لتنفیذ الخطة المقترحة ومؤشرات وضع خطط معلنة من قبل المعلمة لتفعیل عمل�ة التوا.  2

 لألداء، آخذة �االعت�ار خصائص األسر.

عقد لقاءات لخبراء التر��ة مع المعلمات لالستفادة من التجارب الرائدة عالمً�ا في مجال التواصل والتعاون مع أول�اء .  3

 األمور. 

 لیب تواصل�ة متنوعة مع أول�اء األمور �ما �حقق �فاءة عمل�ة التواصل.تقد�م الدعم الالزم للمعلمة الستخدام أسا .  4

تصور مقترح لتفعیل تواصل معلمات ر�اض األطفال مع أول�اء األمور في ضوء �فا�ات عمل�ة . إجراء دراسة �عنوان:  5

 التواصل.
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 دراسة مقارنة حول التجارب الرائدة عالمً�ا في مجال التواصل والتعاون مع أول�اء األمور، وسبل االستفادة منها.  . إجراء 6

 دراسة مقارنة بین �فا�ة التواصل بین معلمة ر�اض األطفال وأول�اء األمور بین الروضات الحكوم�ة واألهل�ة.  . إجراء 7

 المراجع

 :المراجع العر��ة

). الكفا�ات المهن�ة الالزمة لتنم�ة معلمة الروضة تنم�ة مستدامة في ضوء المعاییر القوم�ة لر�اض األطفال 2014إبراه�م، رماز. ( 

 .213-171)،  19(6. مجلة الطفولة والتر��ة،  في مصر

مجلة جامعة  المقترحة لتطو�رها.  ). واقع عمل�ات الشراكة بین المدرسة واألسرة في �وت د�فوار وأهم اآلل�ات  2018أحاندو، س�سي. (

 .416  –  391)،  2(32،  النجاح لأل�حاث

 مطا�ع الحم�ضي.    المرجع في إدارة ر�اض األطفال.).  2016آل ناجي، محمد، ومحي الدین، منى. (

 . البلد الجنادر�ة للنشر والتوز�ع.  اإلرشاد والتوج�ه النفسي).  2016برزان، أحمد. (

 دار الكتاب الحدیث.   ر�س المصغر وتطو�ر األداء المهني لمعلمة الروضة.التد ).  2014ال�ساط، أماني. (

). مسؤول�ة تر��ة الطفل بین الروضة واالسرة والمجتمع: دارسة میدان�ة لمشكالت المشار�ة المجتمع�ة. جامعة  2011جاد، منى. (

 .683 - 652جرش،  

  اطروحة  لمجتمع�ة لر�اض األطفال في ضوء معاییر الجودة.فاعل�ة خطة استرات�ج�ة مقترحة للمشار�ة ا  ).2013جالل، والء. (

 جامعة القاهرة.  ،غیر منشورة  د�توراه 

�النمو الحر�ي والعقلي واالجتماعي لطفل الروضة2012حجازي، هالة. ( . مجلة ). الكفا�ات المهن�ة لمعلمة الروضة وعالقتها 

 . 39-1)،  22، (العلوم البدن�ة والر�اض�ة

الكفا�ات التدر�س�ة الالزمة لمعلمات ر�اض األطفال في مدینة الر�اض في ضوء معاییر الجودة الشاملة  ).  2011الحصان، نجالء. (

 ، جامعة االمام محمد بن سعود اإلسالم�ة.  غیر منشورة رسالة ماجستیر

نظ�مها، برنامج مقترح �جم�ع خر�جي  ). الشراكة بین المدرسة والمجتمع: مفهوم، أسسها، سبل ت2015الخطیب، محمد شحات. (

 مدارس طی�ة الثانو�ة �المدینة المنورة [رسالة ماجستیر غیر منشورة]. جامعة طی�ة.  

(العب�كان للتطو�ر، مترجم). العب�كان للتطو�ر.  المنهج اإلبداعي لمرحلة ما قبل المدرسة  ).  2010هیرومان، �یت. (و   ؛دودج، د�ان

 ).2011(العمل األصلي نشر في  
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د�توراه   اطروحةفاعل�ة برنامج قائم على الكفا�ات في اتقان أداء معلمات ر�اض األطفال ألدوارهن التر�و�ة  ).  2013رمو، لما. (

 ، جامعة دمشق. غیر منشورة

). درجة امتالك معلمات ر�اض األطفال الحكوم�ة  2019الروسان، أیوب، الخوالدة، مصطفى، المكانین، هشام، والعمري، سالم. (

 .202  -185)،  1(46،  مجلة العلوم التر�و�ةلخاصة في مدینة عمان للكفا�ات المهن�ة وعالقتها ب�عض المتغیرات.  وا

) الرحمن.  عبد  نوفمبر2017الزهراني،  القادم24،  األحد  تطلق  التعل�م  األسرة   -).  مع  المدرسة  لشراكة  السنوي  العلمي  الملتقى 

  صح�فة التعل�م اإللكترون�ة.والمجتمع.  

مجلة را�طة التر��ة  ). دور الشراكة المجتمع�ة في تنشئة الطفل داخل األسرة السعود�ة في مدینة الر�اض.  2015الشا�جي، عهود. (

 .214  -161)،  22(  7الحدیثة.  

 . دار الكتاب الثقافي.  المشكالت التر�و�ة التي تواجه أقطاب العمل�ة التعل�م�ة التعلم�ة).  2011الشراري، خالد جو�س. (

) التعل�م�ة.  للخدمات  تطو�ر  العمر�ة  ).  2015شر�ة  للفئة  النمائ�ة  الم�كر  التعلم  للخدمات  سنوات.    6-3معاییر  تطو�ر  شر�ة 

 التعل�مة.

  . مجلة أ�حاث ال�صرة للعلوم اإلنسان�ة، ). بناء مق�اس للكفا�ات المهن�ة لدى معلمة الروضة2015شفیق، سرحان، و�بن، هناء. (

40  )1  ،(205-  236 . 

تحدید �فا�ات معلمات ر�اض األطفال في ضوء المعاییر الوطن�ة لمنهاج ر�اض األطفال وق�اس اتجاههن  ).  2013صادق، هال. ( 

 [رسالة ماجستیر، جامعة دمشق]، قاعدة معلومات شمعة.نحوها  

، مجلة الطفولة والتنم�ة موذج اب�شتاین.  ). واقع تطبیق أطر الشراكة في الروضات السعود�ة في ضوء ن2019الضاوي، ندى. (

)53  ،(15-36. 

 دار الثقافة للنشر والتوز�ع.  تنظ�م بیئة تعلم الطفل.).  2018عبد الرحمن، إ�مان. (

 دار المسیرة.  معلمة الروضة.).  2016فهمي، عاطف. (

 للنشر والتوز�ع.  دار الكتاب التر�وي   التعل�م �الطرق التي یتعلم بها األطفال.).  2014فولك، ب�فرلي. (

(سهى عبد الرح�م ط�ال،  من أنا في ح�اة الطفل؟ مقدمة في تعل�م الطفولة الم�كرة  ).  2015موراف�سك، إ�فا. (و   ؛فیني، ست�فاني

 ). 2013مترجم). دار الفكر ناشرون وموزعون. (العمل األصلي نشر في  

  الدار المنهج�ة.   التواصل االجتماعي.).  2015قادري، حل�مة. (
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(الق محمد.  التوحد 2016حطاني،  ط�ف  اضطراب  ذوي  األطفال  أمور  وأول�اء  المعلمین  بین  التواصل  معوقات  سمات    .).  دار 

 . 536  -556)،  5(5للدراسات واأل�حاث،  

اطروحة د�توراه  فعال�ة برنامج مقترح لتنم�ة �فا�ات تعل�م التفكیر اإلبداعي لدى الطال�ات المعلمات  ).  2010المشرفي، انشراح. (

 �ل�ة ر�اض ألطفال، جامعة أم القرى.  غیر منشورة،  

  NAEYCالشراكة في التعل�م بین األسرة والروضة في ضوء معاییر الجمع�ة األمر�ك�ة لرعا�ة الطفولة ). 2020المش�قح، سم�ة. (

 [رسالة ماجستیر غیر منشورة]. جامعة الملك سعود. 

) إبراه�م.  بین  2014معروف،  التواصل  أسالیب  واقع  وسبل ).  الحدیثة  االتجاهات  في ضوء  األطفال  ر�اض  ومؤسسات  األسرة 

 https://2u.pw/L4ygL تطو�رها. �ل�ة التر��ة، جامعة دمشق.  

). واقع تنفیذ برامج الشراكة واألنشطة المناس�ة التي ینخرط بها المجتمع واألسرة في  2015المقطرن، سوزان، وصبوح، نسر�ن. (

 . 162  -149)،  4(37مجلة جامعة تشر�ن لل�حوث والدراسات العلم�ة،  العمل�ة التر�و�ة من وجهة نظر الموجهین التر�و�ین.  

كة بین األسرة والمدرسة من وجهة نظر معلمي ومعلمات المدارس العاملین في مدیر�ة التر��ة  ). واقع الشرا2018ملكاوي، سعاد. (

 .226  -209)،  3(45  العلوم التر�و�ة،  .والتعل�م لمنطقة إر�د األولى

قترح.  ). الشراكة الوالد�ة �مرحلة الطفولة الم�كرة في ضوء �عض االتجاهات التر�و�ة المعاصرة: تصور م2016النقیب، إ�مان. (

 . 206 -159)،  104(33را�طة التر��ة الحدیثة،  

). الشراكة بین األسرة ومدارس التعل�م األساسي بدولة الكو�ت لتحقیق الفاعل�ة التعل�م�ة: دراسة تحلیل�ة.  2017الهاجري، سعد. (

 . 492-463)، 175(36مجلة �ل�ة التر��ة،  

(ترجمة: أحالم قطب فرج). دار الزهراء    ج مرحلة الطفولة الم�كرة.الدلیل العلمي لمنه).  2011وتیت، نك. (  ؛هودج، مارغر�بت

 للنشر والتوز�ع. 

). مع�قات االتصال بین معلمي التالمیذ ذوي اإلعاقة الفكر�ة وأول�اء أمورهم في معاهد 2015والقحطاني، س�ف. (  ؛هوساوي، علي

 ).5(4المجلة الدول�ة المتخصصة،  و�رامج التر��ة الفكر�ة �مدینة الر�اض.  

 https://cutt.us/15wNB  موجز خطة التنم�ة العاشرة وأولو�اتها.).  2019وزارة االقتصاد والتخط�ط. (

  https://2u.pw/3nGL0. التطو�ر التر�وي.  میثاق أخالق�ات المهنة).  2006وزارة التر��ة والتعل�م. (

  /#/https://str.t4edu.com.   التدر�ب الص�في خطوة في طر�ق مستقبلك).  2019وزارة التعل�م. (

 https://2u.pw/Y6Jia .2030التعل�م والرؤ�ة السعود�ة  أ).  2020وزارة التعل�م. (

https://2u.pw/L4ygL
https://cutt.us/15wNB
https://2u.pw/3nGL0
https://str.t4edu.com/#/
https://2u.pw/Y6Jia
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   https://2u.pw/PpMMK.  )101734تعم�م تنظ�م العمل في الطفولة الم�كرة رقم (ب).  2020وزارة التعل�م. (

  https://2u.pw/BvEx9  غا�ة التعل�م وأهدافه.أ).  2021وزارة التعل�م. (

   https://2u.pw/ybPZY  دلیل العودة لمرحلة ر�اض األطفال في ظل جائحة �ورونا.ب).  2021وزارة التعل�م. (
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