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�اض �طفال ا��كومية �ة ال�� تواجھ مديرات  راملشكالت �دا  ر

�ة    مصر العر&يةرباململكة العر&ية السعودية وجم!و

نة" اسة مقا رد   "ر

  2ما8سة حسن عالم ، 1ف!د بن دمحم العبد املنعم
ة ال<=بو�ــة وسياســات التعلــيم تخــصص1 اســات �Bــسانية بحــر�مالء، ر �دا ،  رCليــة العلــوم والد

  .جامعة �مام دمحم بن سعود �سالمية
اسـات الطفولـةتخـصص 2 اسـات �Bـسانية بحـر�مالء، رد  جامعـة �مـام دمحم ، رCليـة العلـوم والد

  .بن سعود �سالمية

   com.hotmail@37fahad:الK=يد �لك<=وBي للباحث الرئGس1

اسة   :رمMNص الد

�ــــاض �طفــــال ا�
	وميــــة  �ــــة ال�ـــ� تواجــــھ مــــديرات  اســــة للتعــــرف ع%ــــ$ املــــشكالت �دا ر.ـــدفت الد ر ر

�ــة مـــصر العر6يــة ، ولتحقيـــق أ.ــداف الد رباململكــة العر6يــة الـــسعودية و جم8و اســـة قــام الباحثـــان ر

عة ع%ـ$ ) 46(بتصميم اسDبانھ م	ونھ من ة مو زعبا مـديرة NـM )  66(رمحـاو ، وطبقـت �داة ع%ـ$ ) 8(ر

 MOاملـس PQة مصر العر6ية وقد استخدم الباحثـان املـن� ركال من اململكة العر6ية السعودية و جم8و

Mاســـة لنتــائج مــن أ.م8ـــا مــا ي%ــ ، وقــد توصــلت الد راملقــار تفــاع Yـــسبة : ن �ــة املتعلقـــة را راملــشكالت �دا

ــــصر ، كمـــــا اتفقـــــت العي]تـــــان ع%ـــــ$ عـــــدم وجـــــود قواعـــــد  ــــة ع[\ـــــا بمـ ـــM اململكـ �ـــــاض �طفـــــال Nــ ة  ربـــــإدا ر


ھ ألوجھ الصرف املاMd ، و محدودية وb Mcعض املشرفات ال`_بو�ات بدو وطبيعة  fراس`_شادية وا

�ـاض �طفـا. ر�ـاض �طفـال تفـاع وcـM معلمـات  اسـة ا ركمـا ابانـت الد ر ل باململكـة ع[\ـا بمـصر ، وقـد  ر

�ــاض �طفــال NــM كــال البلــدين راتفقــت العي]تــان ع%ــ$ ضــعف التواصــل بــjن اوليــاء امــو �طفــال و       .ر

�اض �طفال  ة  اسة بأمو م[\ا ، أ.مية اعداد ال	وادر الoشر�ة املتخصصة MN إدا روقد أوصت الد ر رر

Dطفــال بمــا ي�ـاض � ناســب مـع متطلبــات .ــذه املرحلــة واحتياجــات ر، باإلضـافة أل.ميــة s\يئــة مبــاYي 

  .�طفال ال`_بو�ة

�ـة،:الOلمات الدالـة �ة  مـديرة، ر املـشكالت zدا ر�ـاض �طفـال، اململكـة العر6يـة الـسعودية،جم8و ر

  .مصر العر6ية
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Administrative problems facing government kindergarten 
principals In the Kingdom of Saudi Arabia and the Arab Republic 

of Egypt "A comparative study" 

elabd elmenem, Fahad. Allam, Maysa Hassan  
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Abstract: 

The study aimed to identify the administrative problems facing the 
principals of government kindergartens in the Kingdom of Saudi 
Arabia and the Arab Republic of Egypt. To achieve the objectives of 
the study, the researchers designed a questionnaire consisting of (46) 
phrases distributed on (8) axes, and the tool was applied to (66) 
principals in both the Kingdom of Saudi Arabia and the Arab Republic 
of Egypt.. The researchers used the comparative survey method. The 
study reached results, the most important of which are the following: 
The higher percentage of administrative problems related to the 
management of kindergartens in the Kingdom than in Egypt, and the 
two samples agreed that there are no clear guiding rules for the aspects 
of financial disbursement. And the limited awareness of some 
educational supervisors of the role and nature of kindergartens. The 
study also showed a higher awareness of kindergarten teachers in the 
Kingdom than in Egypt, and the two samples agreed on the weak 
communication between parents of children and kindergartens in both 
countries .The study recommended, among other things, the 
importance of preparing human cadres specialized in managing 
kindergartens, in addition to the importance of preparing kindergarten 
buildings in line with the requirements of this stage and the 
educational needs of children. 

Keywords: Administrative Problem, Principal, Kindergarten, Kingdom 
of Saudi Arabia, Arab Republic of Egypt. 
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    :املقدمة

ل{عد السنوات �وMN $d حياة الطفل من أ.م ف`_ات ا�
ياة Yzسانية لذا |ان ا.تمام معظم دو        
.ا ال8ام MN ال`_بية والنDشئة وإكساب الطفل  �اض �طفال مب]يا ع%$ أ.مي�\ا ودو رالعالم MN إYشاء  ر

.ا .و امتداد لدو �سرة حيث توفر ا رفن ا�
ياة باعتبار أن دو .ا ر  s\دف إ�\ا كمارلرعاية ب	ل صو
سـائل8ا التعليميـة، برامج8ـا NـM ذلـك  و�ـنعكس.مت	امـل bـش	ل نمـو الطفـل و{علمـھ {عز�ـز إdـ$  وو

 بـjن العالقـة وطبيعـة والـتعلم، النمـو قيـاس وطرائـق الب�ئـة ال`_بو�ـة، ف�\ـا تنظـيم بمـا وطرائق8ـا،
�اض �طفـال مـن املعلمة س  روالطفل لذلك �عد �.تمام بمدا �ة NـM .ـذا العـصر ر ر املظـا.ر ا�
ـضا

  )م2000دمحم، . (يوال�� يقاس �\ا التقدم �جتماMc والثقاMN وا�
ضار للمجتمع

�ــاض �طفـال بم8ام8ـا تــصطدم بمـشكالت {ع`ـ_ض ســj_ عمل8ـا ، و{عيـق قيام8ــا  ة  ر    وأثنـاء قيـام إدا ر
لياs\ا، وضعف كفاءة املعلمات ومحدودية التج�j8ات ال`_بو�ة وضع رف مشاركة أولياء �مو وبمسؤ

 )Cohernour, 1990. (و�عض املشا|ل السلوكية من قبل �طفال

.ا من لذا فالبد من مواج8ة .ذه املشكالت ، والعمل ع%$ حل8ا أو ا�
د م[\ا أو التقليل  السلبية رآثا
 مـستعدة نت	ـو ومـن ثـم بوقوع8ـا أن تفاجـأ قبـل تواج88ـا قـد ال�ـ� املـشكالت وتحديـد zم	ـان، قـدر

  .حل8ا  ولكيفية املسبق ل8ا رالتصو لد�\ا نو�	و ملواج�8\ا،

ا¡ �  فعت خالل العام الد ة التعليم باململكة  ا ر    وحيث أن و ر ر £س البنjن 2021ز ر م Yسبة إسناد تد
٪؛ لDـــشمل |افـــة املنـــاطق وا¦
افظـــات ؛ �\ـــدف تحقيـــق N45ـــM مرحلـــة الطفولـــة املبكـــرة ملعلمـــات إdـــ$ 

�ــــة اململكــــة  ،واملــــسا.مة NــــM التعلــــيم ا�»يــــد املنــــصف والــــشامل، و{عز�ــــز فــــرص 2030ؤمـــس�\دفات ر
ّالتعلم مدى ا�
ياة ل¬»ميع، واشتملت عملية التوسع MN مرحلة الطفولة املبكرة لعـام  ّ

 م ع%ـ$ 2021
ضـــــات  ـــM الر ـــادة الفــــصو الســــDيعاب الطـــــالب والطالبــــات، حيــــث بلــــغ عـــــدد �طفــــال املقبــــولjن Nـ و�ـ ل ز

 طفال بإجماMd 300.329)  أجن�²– أ.%M –ح	ومي (
ً

صل 16.926 �اض �طفال، و و فصال MN مرحلة  ر
ً

س الطفولـة املبكــرة إdـ$  طفـال NـM الـصفوف �وليـة بإجمــاMd ) 233784(رعـدد الطلبـة NـM مـدا
ً

)9122 (
فصال، إd$ جانب توفj_ مقاعد لألطفال من 

ً
�اض 4-6  MN لتحاق�سبة مؤشر Y فع ر سنوات؛ �\دف  ر

£س �طفــال، والتوســع NــM افتتــ �ــادة Yــسبة إســناد تــد س الطفولــة املبكــرة، وال�ــ� {ــس�\دف  راح مــدا ز ر
  .البنjن إd$ املعلمات MN الصفوف �ولية

�ــــاض �طفــــال، حيــــث تــــم تطبيــــق املــــنPQ الــــوط�¹ للعــــام   Pºة ع%ــــ$ تطــــو�ر منــــا ا ر    كمــــا قامــــت الــــو ر ز
ا¡ــ �   م مــشتمال ع%ــ$ عــدد مــن �دلــة التطبيقيــة، فيمــا نفــذت أيــضا عــد2022رالد

ً ً
ات  ردا مــن املبــاد

ً

ونــا م[\ــا £ع ، وخــالل جائحــة |و رواملــشا �ــاض �طفــال للفئــة : ر رمعــايj_ الــتعلم املبكــر النمائيــة ملرحلــة 
ّ

ســـــنوات، ومعـــــايj_ الـــــتعلم املبكـــــر النمائيــــة ملرحلـــــة ا�
ـــــضانات للفئـــــة العمر�ـــــة ) 6-3(العمر�ــــة 
ّ

ـــن ( مــ
" �جفنــد"نzيـذاء بالتعـاو مـع ، و6رنـامج الـسالمة ال¼«ـصية �
مايـة الطفـل مـن )سـنوات3 -املـيالد

س البـث "اليوYسيف"و ضـ�� للتعلـيم عـن bعـد، ودر ضـة �ف`_اضـية، ومنـصة ر و، باإلضافة إd$ الر و ُو

�اض �طفال  رالفضائية ملرحلة 
1. 

                                                
إىل وزارة التعليم ترفع نسبة إسناد تدريس البنني يف مرحلـة الطفولـة املبكـرة ملعلمـات تقرير " موقع وزارة التعليم ،   1

ـــــز1رة يف  ، " 45٪ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ــت الـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ــــــ ـــــ ــ ــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــسطس  17متـــ ــــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــ ــــ ـــــ ــــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ    ، م2022أغــــ

www.moe.gov.sa/ar/mediacenter/MOEnews/Pages/ee-1443-932.aspx 
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تباط8مــا بمجــال التعلــيم ، باإلضــافة ل	و�\مــا عــضوان       ومــن خــالل رخ¾ــ_ة الباحثــان �|اديميــة وإ
�ــــا £س بقـــسم  ر.يئـــة تــــد �ــــاض �طفـــال ا�
	وميــــة و�.ليــــة، ر رض �طفــــال ، فقـــد ملــــسا واقـــع bعــــض 

 أداء ع%ـ$ سـلبا تـؤثر وال�ـ� تـواج88ن ال�ـ� املـشكالت مـن وجـود bعـض ىوشـ	و كثjـ_ مـن املـديرات
�اض �طفال b MNعض الدو العر6ية تكشف  عمل8ن اسات عن  ل، ومع �طالع ع%$ العديد من الد ر ر

�ة �مرللباحثان أن .ناك بالفعل مشك �.مية  من الذي جعل رالت {عيق العملية التعليمية وzدا
اسـة .ـذه إجـراء بم	ـان .ـذه املـشكالت وطبيع�\ـا ، وكـذلك للتعـرف ع%ـ$  ع%ـ$ للتعـرف وذلـك رالد

�ــة مــصر  نــة بــjن تلــك املــشكالت باململكــة العر6يــة الــسعودية وجم8و رأكÀ_.ــا شــيوعا مــن خــالل املقا ر
ضع عل�\ا للوقوف العر6ية وذلك   . ل8ا لا�
لو املناسبة وو

اسـة .ـذه نت	و الباحثان أن      و�أمل  تواجـھ تلـك املـشكالت ال�ـ� {ـ¼«يص طر�ـق ع%ـ$ خطـوة رالد
�ـــاض �طفـــال  ة  �ـــة ال�ـــ� تواجـــھ إدا ن�\ـــا باملـــشكالت zدا ر�ـــاض �طفـــال ا�
	وميـــة باململكـــة ومقا ر ر ر ر

العمليـة التعليميـة وال`_بو�ـة بمرحلـة ب ال[\ـوض أجـل مـن املناسبة ل8ا لاق`_اح ا�
لو ثم ومن بمصر،
  .ر�اض �طفال

اسةمشOلة   :]ساؤالWXا ر الد

�ــــاض �طفــــال إنمــــا �عتمــــد ع%ــــ$  تــــوفر مجموعــــة مــــن  ـــة التعليميــــة NــــM مرحلــــة  ر      إن نجــــاح العمليـ
ة ع%ـــ$ توظيـــف جميـــع  ة الفعالـــة والقـــاد راملقومـــات �ساســـية و�ـــأ{ي NـــM مقدمـــة .ـــذه املقومـــات zدا ر

  .لoشر�ة واملاديةzم	انات ا

�ة  ة إd$ التوسع MN |ل ما يتعلق بتعليم ماقبل املرحلة zبتدائية، حيث s\دف ر ؤ    كما يجدر zشا ر
�ــــاض 2030اململكــــة   MــــN التعلــــيم ومــــن ذلــــك التوســــع MــــN ثمارDســــ�«ــــاص ع%ــــ$ �ــــ¼»يع القطــــاع اDر ل
s\ا ، كما أن �مر الذي يجعلنا نحرص ع%$ .ذه املرحلة وتوفj_ الب�ئة z..�طفال �ة املم�jة إلدا ردا ر

ر�ـاض �طفــال كغj_.ـا مــن املؤســسات التعليميـة وال`_بو�ــة ال تخلـو مــن مــشكالs\ا ا�«اصـة وم[\ــا مــا 
اسـات الـسابقة فقـد أشـار bعـض8ا إdـ$  ر�عرقل سj_ العمـل ، ومـن خـالل مراجعـة �دب النظـر والد ي

�اض �طفال ،  اسـة مـؤم�¹ رأن .ناك مشكالت تواجھ العاملjن بمجال  إن تلـك ) م2008(رو6ي]ـت د
£ـــسية،واظ8رت  �ـــاض �طفـــال مـــن حيـــث املؤ.ـــل وســـنوات ا�«¾ـــ_ة التد راملــشكالت تتعلـــق بمعلمـــات  ر

اسة أبو دقة  رإd$ أن .ناك مشكالت ومعوقات MN دو �طفال مرتبطة باملنPQ ومشاركة ) م2007(رد
اسـة إبـرا.يم املـسعد  رأوليـاء �مـو ، وكـذلك د ن تنحـصر ف�\ـا املـشكالت بتعـاو أوليـاء ال�ـ�) م2004(ر

اسـة  ة واملعلمـات ومـشارك�\م NـY� Mـشطة وإ.مـال8م ألطفـال8م ، واظ8ـرت د ر�مـو و{عـاو�\م مـع zدا ر ر
إdـ$ أن مــن أ.ـم القــضايا ال�ـÄ يجــب �.تمـام �\ـا والتــصدي ل8ـا قــضية وجـود فلــسفة ) Y)2019عيمـة 

oسة تن 
ة ومعلنة ملرحلة ما قبل املدfثق م[\ا أ.داف محددةرتر6و�ة وا        .  

�اض �طفال ،  ر      وع%$ الرغم من ج8ود اململكة العر6ية السعودية امل¬
وظة MN التوسع MN إYشاء 
الت غj_ إلزامية و {عاYي الكثj_ من املشكالت ال�� تؤثر ع%$ إداء القائم م[\ا ؛ حيث يوجد  زإال أ�\ا ال

ن �\ـــا ، كمـــا أنـــھ يــــتم يت	ليـــف مـــديرات مـــن غjــــ_ ذوات الكثjـــ_ مـــن املعلمـــات الغjـــ_ مختــــصات �عملـــو
�ــاض  رالتخـصص ، كمـا أنـھ ال يــتم اسـDيعاب جميـع �طفــال املتقـدمjن ، كمـا أن bعــضا مـن أ.ـداف 

ً

�ـــة اململكـــة  �ـــاض �طفـــال 2030ؤ�طفـــال ال تتوافـــق مـــع ر ر ، وNـــM ضـــوء ذلـــك أصـــبح مطلـــب تطـــو�ر 
 ..باململكة مطلب .ام 

�ة فقد ملسا bعض املشكالت      وكما أوÇf الباحثان ر سلفا أنھ من خالل خ¾_s\ما �|اديمية وzدا
ً

اســــة NــــM محاولــــة للتعــــرف ع%ــــ$ تلــــك  ت فكــــرة .ــــذه الد �ــــاض �طفــــال حيــــث بــــر ة  رال�ــــ� تواجــــھ إدا ر زر
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املــشكالت مـــن خـــالل وج8ــة نظـــر العـــاملjن �\ـــا و.ــل .ـــذه املـــشكالت مــش`_كة بـــjن الـــبالد العر6يـــة أم 
نة بي[\ا وj6ن اململكة داخل اململكة فقط ، م رما دMc الباحثان الختيار دولة عر6ية اسالمية لعقد مقا

�ة  مصر  رMN معرفة .ذه املشكالت واbعاد.ا ومن ثم وضع حلو مق`_حة ل8ا ، وقد تم اختيار جم8و ل
�ــاض �طفـــال منـــذ  .ـــا مــن أوائـــل الـــدو ال�ــ� |ـــان ل8ــا الـــسبق NـــM �.تمــام  بمرحلـــة  رالعر6يــة باعتبا لر

ن القــر املاÉــ � وح�ــ� وقتنــا .ــذا ، مــع محاولــة التعــرف ع%ــ$ .ــذه املــشكالت و كيــف {غلبــت ســت�نات
اســة NــM الDــساؤ الرئ�ــË � ...عل�\ـا، ومــا ÊــM خ¾_s\ــا Nــ$ .ــذا ا¦»ــال  لوعليـھ و�مكــن صــياغة مــش	لة الد ر

 Mdــاض �طفــال: التــا� �ــة ال�ــ� تواج!ــھ مـــديرات  رمــا _ــ^ أ\ــم املـــشكالت �دا   �طفــال ا��كوميـــةر
�ة مصر العر&يةبامل  ؟ رملكة العر&ية السعودية،وجم!و

اسة ل    وتحاو تحديدا ا�
الية رالد
ً

  - :�سئلة Íتية عن zجابة 

�اض �طفال  MN اململكة ومصر  ؟  .1 ة  �ة ال�� تتعلق بإدا رما أ.م املشكالت zدا ر  ر
�اض �طفال MN اململكة  .2 رما أ.م املشكالت املتعلقة باإلشراف ال`_بو ع%$   ومصر  ؟ ي
�اض �طفال MN اململكة ومصر  ؟ .3 �ة ال�� تتعلق بمعلمات  رما أ.م املشكالت zدا  ر
�اض �طفال MN اململكة ومصر ؟  .4 �ة املتعلقة بأولياء أمو أطفال  رما أ.م املشكالت zدا  رر
�اض �طفال  MN اململكة ومصر ؟ .5  رما أ.م املشكالت املتعلقة بأطفال 
�اض �طفال MN اململكة ومصر  رما أ.م املشكالت zدا .6  MN ات�j8ي والتجYر�ة املتعلقة باملبا

 ؟
�اض �طفال MN اململكة ومصر  ؟  .7  رما أ.م املشكالت املتعلقة بأYشطة 
�ة املتعلقة بالوسائل التعليمية بر�اض �طفال MN اململكة ومصر  .8 رما أ.م املشكالت zدا

 ؟
 شكالت MN البلدين ؟لماMÊ أ.م ا�
لو املق`_حة ملواج8ة تلك امل .9

اسة    : رأ\داف الد

               $Îاسة {س   -:التالية �.داف لتحقيق ا�
الية رالد

�اض �طفال MN اململكة ومصر    .1 ة  �ة ال�� تتعلق بإدا رالتعرف ع%$ املشكالت zدا ر  .ر
�ـاض �طفـال  .2 �ة املتعلقة باإلشراف ال`_بو  و6معلمـات  رالتعرف ع%$ املشكالت zدا  NـM ير

 .      . اململكة ومصر
�ة املتعلقة بأولياء أمو �طفال و6األطفال MN اململكة ومصر   .3 رالتعرف ع%$ املشكالت zدا ر

       . 
�ــاض �طفـــال NــM اململكـــة  .4 �ــة املتعلقـــة باملبــاYي والتجj8ـــ�ات  رالتعــرف ع%ــ$ املـــشكالت zدا ر

 ومصر   
ــــة املتعلقــــــة باألYــــــشط .5 �ــ �ــــــاض رالتعــــــرف ع%ــــــ$ املــــــشكالت zدا  MــــــN رة و6الوســــــائل التعليميــــــة

 . �طفال MN    اململكة ومصر      

  .لتقديم توصيات و�عض ا�
لو املناسبة ملواج8ة تلك املشكالت MN البلدين  .6

اسة   :رأ\مية الد

اسة ا�
الية ، من  حيـاة NـM �وdـ$ {عت¾_ اللبنـة ال�� �طفال ر�اض مرحلة أ.مية ر     ت¾_ز أ.مية الد
مطلبـا أصـبحت أ�\ـا ، ومـا والتعليميـة �ـةال`_بو الطفـل

ً
اجتماعيـا للمجتمـع 

ً
، باإلضـافة أن  الـسعودي 
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ة ال`_بو�ــــة امل8مـــة، وال�ـــ� تنطلـــق مـــن |و�\ـــا محاولــــة  اســـة {ـــسÎ$ ملعا�»ـــة أحـــد موضـــوعات zدا رالد ر
�ــــاض �طفــــال باململكــــة العر6يــــة  �ــــة ال�ــــ� تواجــــھ مــــديرات  اســــة املــــشكالت zدا رعلميــــة منظمــــة لد ر ر

�ة مصر العر6يةالسعودي Md التعلـيم NـM الـسMÎ . رة وجم8و اسة مسؤ وكما يؤمل أن {ساعد .ذه الد ر
�ــاض �طفــال  ة  �ــاض �طفــال ، ممــا �ــس8م NــM تطــو�ر إدا رملعا�»ــة املــشكالت ال�ــ� تواجــھ مــديرات  ر ر

اسـة باململكـة العر6يـة الـسعودية ، وســوف �ـاض �طفـال لتحقیــق رتفیــد الد  NـM التمjـ� رمــدیرات 
s\ن  ة  ا�
دیثة zتجا.ات ضوء MNرإدا اسة من. رلإلدا  أوائل رو بحسب علم الباحثان فإن .ذه الد

اسـات �ـة ال�ـ� تواجـھ  رالد اسـة املـشكالت zدا رال�ـ� تـصدت لد �ـاض �طفـال باململكـة و  ر رمـدیرات 
نة اسة مقا رمصر كد   .ر

bcاسة من   :رالد

اســــة ، فقــــد اتبــــع الباحثــــان املــــنPQ املقــــار             ن، اذ  �عت¾ــــ_ أYــــسب املنــــاPº رتحقيقــــا أل.ــــداف الد
نة، وأكÀ_.ا شموال للمناPº الفرعية ال�Ä يمكن استخدام8ا  اسة ال`_بية بطر�قة مقا راملستخدمة لد ر

اسة، لذلك اتبع الباحثان ا�«طوات التالية  : رN$ .ذه الد

�ـــاض -       MـــN ـــة� اســـة تحليليـــة Nـــ$ ضـــوء القـــو والعوامـــل الثقافيـــة ا¦«تلفـــة للمـــشكالت �دا ر د ر ىر
اسة، و.ذا جزء أسا¡ Ä من املنPQ املقار ن�طفال N$ الدو موضوع الد  .رل

�ـــاض -        MـــN ـــة املوجـــودة� ، الظ8ـــار أوجـــھ الـــشبھ و�خـــتالف بـــjن  املـــشكالت �دا ر تحليـــل مقـــار ر ن
�ـــــة مـــــصر العر6يـــــة ، �\ـــــدف الوصـــــو اdـــــ$ bعـــــض  ل�طفـــــال NـــــM اململكـــــة العر6يـــــة الـــــسعودية و  جم8و ر

ي ال�ــÄ تDناســب مــع طبيعــة ا¦»تمعــjن الــسعودي واملــصر ، لل[\ــوض بر�ــاض املق`_حــات املوضــوعية،
نة ا�
الية اسة املقا ر�طفال �\ما، و.ذا .و ال8دف الذى تقوم من أجلھ الد  ) 1997نoيل خليل ، ( ر

اسة حدود   :رالد

^dوميـة باململكـة العر6يـ: ا��د املوضو	
�اض �طفال ا� �ة ال�� تواجھ مديرات  راملشكالت zدا ة ر
�ة مصر العر6ية  .رالسعودية ، جم8و

ـــد املOـــــاBي �ـــــاض �طفـــــال ا�
	وميـــــة:ا��ــ ــــسعودية و مدينـــــة ر   بمدينـــــة الر�ـــــاض باململكـــــة العر6يـــــة الـ
�ة مصر العر6ية �ة بجم8و رzسكند   . ر

ا¡ � :الزماBي ا��د ا¡ � الثاYي، العام الد ر الفصل الد   .م 2022ه ــــ 1443ر

�ــاض: يالgــشر ا��ــد �ــة مــصر 
	وميــة�طفــال ا� رمــديرات  ر باململكــة العر6يــة الــسعودية وجم8و
   . العر6ية

اسة �جرائية   رمصط�Nات الد

�ة   راملشكالت �دا

�ــــــاض  ــــة ال�ــــــ� تواجــــــھ مــــــديرة  ــــالتخطيط والتنظــــــيم واملتاbعــ ــــضالت املتعلقــــــة بــ ــــM الــــــصعو6ات واملعــ رÊــ
  .�طفال
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  : التعر�ف �جراiي

�ـــاض �طفــ  MــN ة رÊــM أي مــش	لة تتعلـــق بوظــائف zدا �ـــة ر رال NــM اململكـــة العر6يــة الــسعودية وجم8و
يمصر العر6ية سواء |انت مش	لة تتعلـق بالعمـل zدار أو �شـراف ال`_بـو أو املعلمـات أو بأوليـاء  ي
ه عــن القيــام  ر�مـو أو �Yــشطة أو بالتقنيــات ا�
ديثـة وتتج%ــ$ NــM {عطيــل النظـام zدار أو قــصو ير

  .بوظائفھ وتحقق أ.دافھ

  ر�اض �طفال

�ـاض �طفــال جـ ÊـM املرحلـة �وليــة "راء NـM وثيقـة سياســة التعلـيم NـM اململكــة العر6يـة الـسعودية أن 
من مراحل ال`_بية وتتم�j بالرفق MN معاملة الطفولة وتوج�\8ا وMÊ ت�Óء بالت]ـشئة الـصا�
ة املبكـرة 

  ).ـ1400تعليم، ال¬»نة العليا لسياسة ال(للطفل الستقبال أدوار ا�
ياة التالية ع%$ أساس سليم 

�ـع سـنوات  ركما {عرف بأ�\ا مؤسسات تر6و�ة {عليمية ترc$ �طفال MN املرحلة الس]ية من ثالث أو أ
عايــــة  �ــــاض �طفــــال  رح�ــــÄ ســــن الــــسادسة و{ــــسبق املرحلــــة التعليميــــة أو التعلــــيم �ســــاس وتقــــدم  ر

.ـــــ، 1421در، بــــ. (منظمـــة و.ادفــــة {ـــسDند إdــــ$ مبـــادئ ونظر�ــــات علميـــة يجــــب الـــسj_ وفــــق معطياs\ـــا
  ).37ص

klmمصر من منظو ]شر ^o اض �طفال� رمف!وم    : ر

ضة بأ�\ـــا 1977لسنة ) 50(نفقد عرف القانو  |ـل م	ـان مناسـب يخـصص لرعايـة �طفـال " و م الر
  ." الذين لم يبلغوا سن السادسة

قـــم  ار  رثـــم صـــدر القـــرار الـــو ى �ـــاض �طفـــال Êـــ$ 1989لـــسنة ) 150(ز ىو نظـــام تر6ـــ" ر م موfـــ
ا أن 
سـة وs\يـÖ\م لاللتحـاق بمرحلـة التعلـيم �سا¡ـ Ä و�	ـو  نيحقق التنمية الشاملة ألطفـال مـا قبـل املد ر

اسيان   .رالعمل �\ا باللغة العر6ية ومدs\ا عامان د

�اض �طفال o^ اململكة العر&ية السعودية    : رمف!وم 

�ــاض األطفــال بأ�\ــا  ة مؤســسة تر: رعــرف الــدليل zجراØــي والتنظي×ــ� ملرحلــة  ا ر6و�ــة {ــشرف عل�\ــا و ز
ة التعليم، (.    سنوات  ) 6-3( التعليم، تقدم ف�\ا الرعاية والتعليم املبكر لألطفال من  ا رو .ـ 1437ز

 :7(  

ـــا  ـــة ع%ـــــM ا�\ــ ــــصر العر6يــ �ـــــة مـ ـــM اململكـــــة العر6يـــــة الـــــسعودية وجم8و ـــال Nــ �ـــــاض �طفــ ـــرف  روعليـــــھ {عــ ر
ة التعليم ، {ستقبل � ا رمؤسسات تر6و�ة {شرف عل�\ا و سنوات ،و{سMÎ إMd ) 6: 3( طفال من سن ز

اســــة �\مــــا وÊــــM ثــــالث  رتحقيــــق النمــــو الــــشامل املت	امــــل لألطفــــال ،  وكال.مــــا متفقــــjن ع%ــــM مــــدة الد
لمـــــستو أو و ثـــــاYي و تم8يـــــدي مرحلـــــة ابتدائيـــــة باململكـــــة ( ســــنوات ع%ـــــM ثـــــالث مـــــستو�ات  ، و NـــــM ) ي

�ـــة مـــصر العر6يـــة أيـــضا ثـــالث ســـنوات  ســـنوات و{ـــس×� تم8يـــدي 3ســـن مرحلـــة حـــضانة مـــن ( رجم8و
�اض أطفال  ر�اض �طفال ثم س]تjن    ) . ر

�اض �طفال   رمديرات 

ضـة مثــل �Ùـ«اص، املـواد، املــال والوقـت د الر ة مــوا ل عـن إدا واملـديرة ÊـM الــ¼«ص املـسؤ رو وÊــM . ر
ة سميا ليتوd$ منصب zدا رال¼«ص الذي تم {عي�نھ   $ىو{ستمد املديرة سلطاs\ا من املستو �ع%. ًر

 .  
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ضة  لكما ا�\ا  القائدة ال`_بو�ة  و القائم �و ع%$   . وتنفيذ السياسة التعليمية داخل الر

MـــÊ ضـــة ضــــة حيـــث ت	ـــو املثـــل �ع%ــــ$ الـــذي يحتـــذي بــــھ  وومـــديرة الر نصــــاحبة أ.ـــم منـــصب NـــM الر و
لية تطــــو�ر أداء  ضــــة  ÊــــM صــــاحبة مــــسؤ و�طفـــال واملعلمــــات وجميــــع طــــواقم العمــــل؛   فمـــديرة الر و

ضـ ة وتحقيــق أ.ــداف8ا التعليميــة وال`_بو�ــة إdــ$ جانـب تطــو�ر وتحــسjن أداء املعلمــات عــن طر�ــق والر
�oية ال�� {ساعد.ن ع%$ تلبية احتياجات العمل  ش التد رجعل8ن يلتحقو بال¾_امج والو ر   . ن

ضة والذي  ة الر ضة MN كال من اململكة ومصر MÊ ال¼«ص املسؤ عن إدا ووعليھ {عت¾_ مديرة الر رو ل
ات و سـنوات خ¾ـ_ة {ـسمح ل8ـا بمزاولـة م8نـة �عjن من  رقبل السلطات �ع%M بنـاء ع%ـM مـؤ.الت و م8ـا

ة ال`_بو�ة والقيام �\ا بكفاءة و إقتدار     .رzدا

اسات املرتبطة ر�طار النظر والد   :ي

  تم!يد

�اض �طفال وضعية خاصة وطبيعة مختلفة عن بـاMÛ مراحـل التعلـيم ا¦«تلفـة أل�\ـا  رتمثل مرحلة 
يابــة نقطـــة البدايـــة ملراحـــل التعلــيم وأيـــضا املفتـــاح �سا¡ـــ � والقــو لعمليـــة التغيjـــ_ �جتمـــاMc، بمث

ً

أن للطفولــة املبكــرة أثــرا كبjـ_ا NــM نمــو ال¼«ــصية وســالم�\ا NــM املــستقبل "وتوfـÇ �دبيــات العلميــة 
ً ً

ن الطفولة، وإن |ان |ل ما يالحظ من سلوك معjن لدى الكبار لھ تفسj_ يرتبط بالسنوات �وd$ م

ياة الطفل سرعة نمو الذ|اء والعاطفـة واللغـة � $dة خالل السنوات �و
f«صائص الوا�فمن ا
ات الطفــل العاجلــة  روالعالقـات أي اخــتالف يطــرأ وال �عـا�P ي	ــو لــھ تــأثj_ سـل�² كبjــ_ يقلــل مـن قــد ن

MN جلة، ألن الطفلÍذه املرحلة عرضة لعدة مخاطر نظرا لضعف بن�تھ ومن ثم و. 
ً

 $dف8و محتاج إ 
اتھ رعاية مت	املة وتنمية شاملة لقد    .)224،ص2000رنو الدين،" (ر

�اض �طفال مرحلة {عليميـة {ـسبق املرحلـة  اسات الطفولة وأدبياs\ا ع%$ أن  ر    يتفق امل8تمو بد ر ن
ضـة أطفـال " ن�بتدائية ولك[\م يختلفو MN مسمياs\ا ع%ـ$ أ�\ـا  دار حـضانة " أو ) Kindergarten(ور

Nursery "  ــــة مــــصر العر6يــــة أو طفولــــة مبكــــرة�  Early Childhood" ركمــــا يطلــــق عل�\ــــا بجم8و
Education" ســة" ، أو وعمومــا {ع¹ــ� .ــذه املــسميات ". Pre-School Education"ر{علــيم مــا قبــل املد

ً

 MــÊ ــاض �طفــال� رالــدو ال`_بو�ــة ال�ــ� تــ[\ض برعايــة �طفــال، وترcــ$ نمــو.م ا�»ــس×� والعق%ــM "رأن 
سيــــة، و{ـــستقبل  �طفـــال الـــصغار وا رلنفـــË �، و{ـــس8ل انتقـــال8م مـــن ا�
يـــاة امل�ìليـــة إdـــ$ ال`_بيـــة املد

   ).3.ـ، صـ1418الفايز، " (الذين أكملوا السنة الثالثة من عمر.م

�ــاض �طفــال مــن أ.ميــة التعامــل مــع �طفــال NــM الــسنوات املبكــرة، حيــث تؤكــد  ر     وتنoثــق أ.ميــة 
اســات  النفــسية وال`_بو�ــة NــM مجــال الطفولــة ع%ــ$ أن |ــل مــا يحققــھ الفــرد مــن {علــم رالكثjــ_ مــن الد

ه NــM الطفولــة املبكــرة، وأن الــسمات املــستقبلية للفــرد تتحــدد NــM الــسنوات الــست  ريبــدأ غــرس جــذو
   ).5ه، ص1418الفايز، ـ( �وd$ من عمره 
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  ي�طار النظر: أوال

ة   :رمف!وم �دا

ة  ة بذلك ) ل	ي يخدم ( أي ) To Serve(التي�¹ بمعÄ¹ ) Administration(رأصل |لمة إدا روzدا
ة يقوم ع%$ خدمة Íخر�ن " ا�«دمة"{ع�¹    ).4، ص 1422النمر ،. (رع%$ أساس أن من �عمل باإلدا

اد قــــد  ة إال أن {عر�فاs\ـــا ال�ــــ� قـــدم8ا العلمــــاء والـــر ووNـــM ظـــل �.تمــــام الـــذي حظيــــت بـــھ zدا ر
 مــن مـــصط¬
ات العلــوم Yzـــسانية، ف	ــل مــ[\م قـــد تــأثر بمـــدخل تباي]ــت، شــأ�\ا NـــM ذلــك شـــأن كثjــ_

  .معjن

ّال]ـــشاط املوجــھ نحـــو التعـــاو املثمـــر والت]ـــسيق الفعـــال بـــjن "وقــد عرف8ـــا bعـــض الكتـــاب بأ�\ـــا  ن
جـة عاليـة مـن الكفـاءة  النمـر ". (را�»8ود الoشر�ة ا¦«تلفة العاملة من أجل تحقيـق .ـدف معـjن بد

  ) 5، ص 1422،

z ة بأ�\ــــا و�مكـــن {عر�ــــف ىعمليـــة اجتماعيــــة مــــستمرة {ــــسÎ$ إdـــ$ اســــDثمار القــــو الoــــشر�ة "ردا
جـــــة عاليـــــة مـــــن الكفـــــاءة ـــداف مرســـــومة بد ـــل تحقيـــــق أ.ــ ا�»ـــــضMÎ، (، "روzم	انـــــات املاديـــــة مـــــن أجــ

  :ُومن .ذا التعر�ف يمكن استخالص العناصر التالية) 18،ص 1427

ة عملية تتضمن وظائف عدة MÊ التخطيط والتنظيم و •   .التوجيھ والرقابةرأن zدا

أ�\ا اجتماعية ف�Ó ال ت]شأ من فراغ، بل ت]شأ داخل مجموعة منتظمة من �فراد وتأخذ  •
  .MN ا�
سبان مشاعر.م واحتياجاs\م وتطلعاs\م

 .أ�\ا وسيلة ول�ست غاية ف�Ó وسيلة ت]شد تحقيق أ.داف مرسومة •

 .أ�\ا عملية مستمرة •

• zشر�ة وoثمار القو الDانات املادية املتاحةىأ�\ا {عتمد ع%$ اس	م. 

جة عالية من الكفاءة •  .رأ�\ا {سÎ$ إd$ تحقيق �.داف بد

�اض �طفال ة  رإدا   :ر

ة املؤسـسات ال`_بو�ـة ل8ـا دو بـار ة MÊ مفتاح نجاح أي منظمة ومما الشك فيھ أن إدا ز     zدا ر ر  NـM ر
�ـــــــــــاض �طفـــــــــــال و� ــــــة  ــــM مرحلــــ ــــــة Nـــــــ ـــدو أ.ميـــــ ـــــــــذا الــــــــ ــــــــا و�ـــــــــــزداد .ـ ـــــال مجتمعاs\ـــ رتحقيــــــــــق آمــــــ ـــد ر ( ؤكــــــــ

ة تتطلب) "223،ص2007شر�ف، ة �طفال ر�اض رإدا  MN ف�\ا حرك�\ا وتقود العمل تنظم واعية رإدا
 يفـرض الـذي وأ.ـداف �مـر أغـراض مـن ل8ـا وضـع مـا تحقيـق مـس�\دفة ، املرحلـة .ـذه فلـسفة ظـل
ة القـائمjن ع%ـ$ �ـھ ع%ـ$ ي	ونـوا أن املؤسـسات .ـذه ربـإدا  ل�طفـا ر�ـاض بفلـسفة وأ.ـداف |املـة ردا

�\ا تنظيم MN عل�\ا {سDند ال�� والDشر£عية القانونية و�سانيد ة شؤ ووإدا   " .ر

�ة الوظائف" ) 55،ص 2002 ، يا�
ر�ر(     حددت  دفة العمل {سj_ أن بدو�\ا يمكن ال وال�� رzدا
  :الوظائف MÊ و.ذه

لا�
لـو  أفـضل اختيـار إdـ$ s\ـدف منظمـة مـستمرة عمليـة التخطـيط �عت¾ـ_: التخطـيط .1
قابلـة  ومرنـة العمـل جوانـب �»ميـع شـاملة أ.ـداف تحديـد خـالل مـن إنتاجيـة يـقلتحق
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�طفـال  ر�ـاض بمؤسـسة ا�«اصـة �.ـداف وتحديـد مـستمرة تقـو�م مـع الفع%ـM للتطبيـق
مة والoشر�ة املادية والعناصر بالعمل ا�«اصة ال¾_امج تحديد ع%$ {ساعد   .زالال

£ع: التنظيم .2 لية سلطة وتحديد نالعاملj ع%$ والوظائف �عمال زتو  م[\م ع%$ |ل وومسؤ
لية الـسلطة بـjن الت	ـافؤ أسـاس  NـM املناسـب الـ¼«ص بوضـع التنظـيم و�خـتص وواملـسؤ
  .املناسب  امل	ان

وسـيھ الـرئ�س اتـصال عمليـة .ـو: التوجيـھ .3 عمل8ـم  NـM الكفايـة لتحقيـق مملـساعد ؤبمر
  .حقيقي  رضاب للعمل و�دفع8م ا�
ماس يبعث ودي جو MN أعمال8م أداء ع%$ وحó\م

عمليـة  و.ـو وتالف�\ـا الـضعف نقـاط اكDـشاف طر�ـق عـن وعـالج {ـ¼«يص و.ـو: التقـو�م .4
 ." .مستمرة بناء

ة خصائص  :�طفال ر�اض رإدا

ة نت	ـو أن بـد ال) 56، ص  2005 ، خلـف (ى     تـر ،إYـسانية،  ،اجتماعيـة ،وإيجابيـة .ادفـة رzدا
، (ىوتـر ديمقراطيـة الـسياسات  بDنفيـذ {ع¹ـÄ �طفـال ر�ـاض ةرإدا أن) "57 ،ص 2002 يا�
ر�ـر

ة ة من رالصاد تطو�ر  وتتع8د الشامل �طفال نمو رتطو ع%$ ،والوقوف لل`_بيةوالتعليم العليا رzدا
سـة إdـ$ ماسـة بحاجـة فإ�\ـا ؛لـذا سـليما إعـداد الـصا�Ç املواطن ك	ل، وإعداد ال`_بو�ة العملية  رمما

�ة الوظائف ات شأن كذل MN شأ�\ا الذكر أنفة رzدا   .ى�خر رzدا

ضة مديرة من املتوقع روالدو  bعيدة عن عامة ملؤسسة مدير بھ يقوم الذي رالدو بكثj_ يتعدى والر
 مـن أ.ـم ن�عـدو الـذين �طفـال Ù«ـصيات و6نـاء الـ]شء إعـداد أمـر يتـوd$ ؛ألنـھ والتعلـيم ال`_بيـة
  ". ا¦»تمع شرائح

�اض �طفال النظام التعليo �t^ اململكة العر&ية السعود   : رية ملرحلة 

قــــم   �ــــاض N3 / 3 / 1423ــــM  )5388/ ب  /7(رصــــدر قــــرار املقــــام الــــسامي  ـــل  ــــ والــــذي يقــــö � بجعـ ر.ـ
، وقـرار مجلـس  ى�طفال مرحلة مستقلة بمبان�\ا ومناº»8ا وفصل8ا عن بقية مراحل التعلـيم �خـر

قــم  اء  رالــو �خ  )60(زر �ــة للتنظــيم zدار .ـــ باملوافقــة ع%ــM محــضر ال¬1430 / 2 / 28ربتــا ا ي»نــة الو ر ز
�ـــاض �طفـــال جـــزء ال يتجـــزأ مـــن مـــسار التعلـــيم، وقــــرار  راملتـــضمن التأكيـــد ع%ـــz Mســـراع NـــM جعـــل 

 MـــــN اء �ـــــاض �طفــــال واعتماد.ــــا كمرحلـــــة 1432 /3/3زرمجلــــس الــــو  MــــN ـــة التوســــع ر.ـــــ بتطبيــــق خطــ
قم  ي يقـö � باعتمـاد مجموعـة .ــ الـذN18 / 7  / 1435ـM  )28185(رمستقلة، و�مر السامي الكر�م 

.ــــا خطــــة التوســــيع ا�«مــــسية  ات لتطــــو�ر التعلــــيم، ومــــن أبر زمــــن املبــــاد لر�ــــاض )  ه1441 -1436(ر
فـــــع Yـــــسب �لتحـــــاق �\ـــــا  )300(�طفـــــال بواقـــــع افتتـــــاح  ـــة ســـــنو�ا، و ضــ رر ة ال`_بيـــــة التعلـــــيم، .(و ا رو ز

 . )3:.ـ1435

�اض �طفال o^ اململكة العر&ية السعودية رتطو مرحلة     :ر

 MـــــــÊ اململكـــــــة العر6يـــــــة الــــــسعودية MــــــN ــــال �ـــــــاض �طفــ رأو مــــــن قــــــدم فكــــــرة إYــــــشاء دو ا�
ــــــضانة و ر ل
املؤسسات ال`_بو�ة �.لية فقد |انت الفكرة �ساسية MÊ العناية بأطفال �م8ات العامالت مقابل 

ية أكÀــ_ مبلـغ معــjن مـن املــال و|انــت الفكـرة NــY Mــشأة .ـذا النـــوع مــن التعلــيم فكــرة اجتماعيـة وإYــسان
�ة  ، (رم[\ا عملية تجا     ). ٢٧ ،ص٢٠١١يا�
ر�ر
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�ـاض �طفـال باململكــة ح�ـÄ عــام  رو|ـان القطـاع �.%ــM .ـو املــسئو الوحيـد عــن  للQ»ـرة حــjن ١٣٨٥ل
ضــــة لألطفــــال بمدينــــة  ة NــــM العـــــام نفـــــسھ بإYــــشاء ر ا ف كمــــا قامــــت الــــو ة املعــــا ا وأشــــرفت عل�\ــــا و رز ر ر ز

ضـــة NــــM املنطقـــة الــــشرقية  ،ثــــم بــــدأت  ) ١١٤ ،ص٢٠١٠الغامـــدي ،(NــــM العـــام التـــــاMd والر�ـــاض ثــــم ر
ضــات NـــM الز�ـــادة املـــستمرة ل .ــــ تـــم وضـــع أو مـــنPQ لر�ـــاض �طفـــال مـــن قبــــل ١٤٠٤ففـــي عـــام  .والر

ى ا�
فــظ والتلقـjن  cـN MـM املـنPQ عــدم �عتمــاد علــ والرئاسـة العامـة لتعلـيم البنـات NـM اململكـة وقـد ر
 املنPQ ع%$ ا¦»االت الرئ�ـسة NـM ال`_بيــة الدي]يـة، اللغـة العر6يـة، وتوافر �Yشطة حيث اشتمل .ذا

الرئاســـة العامــــة (العـــد وا�
ـــساب، العلـــوم، ال`_بيـــة الفنيـــة، ال`_بيــــة ا�»ـــسمية، ال`_بيـــة �جتماعيـــة 
   . )١٤٠٤لتعليم البنات، 

  :السعودية العر&ية اململكة o^ �طفال ر�اض مرحلة أ\داف

سـة قبـل مـا مرحلة بدعم السعودية العر6ية امللكة ح	ومة ا.تمت لقد  رعايـة مـن أجـل ؛وذلـك راملد
تقـاء الطفولـة  للملكـة العر6يـة التعليميـة الـسياسة رسـمت ،كمـا بـالبالد يال`_بـو ىباملـستو ر،و�

،(و) 115 ،ص 2002 ، ا�
قيـل( مـن |ـل ذكر.ـا ،وال�ـ� املرحلـة .ـذه أ.ـداف الـسعودية  يا�
ر�ـر
  :ي%M فيما الباحث و يجمل8ا ) 94 ،ص 2010 ، مصطفى(و)  13 ،ص 2002

عايـة الطفـل فطـرة صيانة .1 ف NـM وا�»ـس×� والعق%ـM ا�«لقـي نمـوه رو مـساو�ة  طبيعيـة وظـر
  .zسالم مقتضيات مع ،متجاو6ة �سرة �»و

الطفولـة  بحاجـات للفطـرة، والوفـاء املطـابق التوحيـد ع%ـ$ القـائم الـدي�¹ �تجـاه ت	ـو�ن .2
.اق وال تدليل غMN _j وs\ذيoيھ الطفل وإسعاد   . رإ

�ب .3 ات ع%$ الطفل رتد   ا�»ماMd ذوقھ و{ع8د ي�بت	ار Yشاطھ و{¼»يع ا�
ركية رامل8ا
وحـسن  لـد�\م يالـسو غjـ_ الـسلوك بـوادر ،وعـالج �خطـار مـن �طفـال �
مايـة التـيقظ .4

  .�طفال ملشكالت املواج8ة
مـن  التنقـل NـM تھومـساعد نفـسھ عـن zيجابيـة ،نظرتھ نظرتھ و{عز�ز الطفل ذاتية تقو�ة .5

  . أقرانھ مع املش`_كة �جتماعية ا�
ياة إd$ املركز�ة الذاتية
 الـصا�
ة بالت]ـشئة و{ع8ـده سـليم أسـاس ع%ـ$ ا�
يـاة أدوار لالسـتقبال الطفـل s\يئـة .6

  .املبكرة 
الصا�
ة  و�تجا.ات zسالمية الفضائل امتصاصھ وت�سj_ السلوك بآداب الطفل أخذ .7

  . إليھ 
ببةا¦ ا�
سنة القدوة بوجود
�ـد .8 
يحة التعبjـ_ات مـن بÀـ_وة الطفـل وتز� املناسـبة  واملعلومـات امل�ـسرة و�ساسـيات الـ

 . بھ يحيط بما واملتصلة لسنھ

  :النظام التعليo �t^ مصر

�ة مصر العر6ية  بتوz Mdشراف ع%$ العملية التعليمية بدءا  ة ال`_بية والتعليم MN جم8و ا    تقوم و
ً

ر ر ز
�ـاض � طفـال وان�\ـاء بمرحلـة شـ8ادة اتمــام املرحلـة الثانو�ـة ، سـواء تـم ذلـك عـن طر�ــق رمـن مرحلـة 

س ا�«اصة  س ا�
	ومية أو املدا راملدا   . ر

�ـة مـصر العر6يـة اdـ$ مطلـع القـر العـشر�ن خاصـة  �خ �.تمام بر�ـاض �طفـال Nـ$ جم8و نو�رجع تا ر ر
ج املـــرأة املـــصر�ة للعمـــل، وNـــ$ عـــام  ة ال`_1969وbعـــد خـــر ا رم أعـــدت و عا يـــنظم ز وبيـــة والتعلـــيم مـــشر

، وتحديـد  �ـاض �طفـال و�Dنـاو أ.ـداف الر�ـاض، ونظـام العمـل ف�\ـا، و�شـراف ال`_بـو ىالعمـل Nـ$  ل ر
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دادت أعـــداد �طفـــال امللتحقـــjن  زســـن القبـــو بـــثالث ســـنوات، وعـــدم الزاميـــة .ـــذه املرحلـــة، وقـــد ا ل
ديادا كبj_ا N$ �عوام  سة ا زبمؤسسات تر6ية أطفال ما قبل املد   .املاضية ر

ســـة  ة ال`_بيـــة والتعلـــيم قـــد أدركـــت أ.ميـــة العنايـــة باألطفـــال قبـــل ســـن املد ا رو�رجـــع ذلـــك اdـــ$ أن و ر ز
ة عــــام  ا ر�بتدائيـــة، فأYــــشأت الـــو ة التعلــــيم 1970ز �ــــاض �طفـــال التــــاbع الدا رم قــــسما ل¬
ـــضانة و ر

قم  ار  ر�بتداØى، وذلك بصدو القرار الو ى ز ار م، وتزايد �.تمامN 19/1/1970$ 8ر ى الو  فـصدر -ز
قم  ار  رالقرار الو ى س N 4/7/1989$ 150ز �اض �طفال التاbعة أو امل¬
قـة باملـدا رم، bشأن تنظيم  ر

ــــــض ا�»8ــــــــات  ــــــة أو bعــ ـــــة أو ا�«j_يـ ــــــات الدي]يـــــــة أو �جتماعيـــ ــــــة ل¬»معيــ ـــــة وا�«اصــــــــة التاbعـ ا�
	وميــ
  )1997نoيل خليل ،( 0ى�خر

�اض �طفال o^ مصر    : رمرحلة 

ـــادة  قــــم )1(نــــصت  املـ ر مــــن الالئحــــة التنفيذيــــة لقــــانو الطفــــل الــــصادر بالقــــانو  ن  1996 لــــسنة 12ن
قم  اء  ئ�س مجلس الو ة بقرار  رالصاد ر ر   بأن  ؛1997 لسنة 3452زر

ضة �طفال سة :  ور رMÊ |ل مؤسسة تر6و�ة لألطفال قائمة بذاs\ا و|ل فصل أو فصو م¬
قة بمد ل
   .نمن القانو) 56(نصوص عل�\ا MN املادة رسمية و|ل دار تقبل �طفال bعد سن الراbعة، وامل

�اض �طفال MN مصر  : رأ.داف 

سة ع%$ تحقيق �.داف ال`_بو�ة  �اض �طفال MN مصر إd$ مساعدة أطفال ما قبل املد ر      s\دف  ر
   -:|التاMd) 114-113، ص2011دمحم (كما ذكر.ا 

ـــM ا¦»ـــــاالت العقليـــــة،  .1 وا�»ـــــسمية، وا�
ركيـــــة، التنميـــــة الـــــشاملة واملت	املـــــة ل	ـــــل طفـــــل Nــ
ات  ق الفردية MN القد رو�نفعالية، و�جتماعية، وا�«لقية، مع �خذ bعjن �عتبار الفر و

  .و�ستعدادات، واملستو�ات النمائية
ات �ساســـــية ل	ـــــل مــــن اللغـــــة العر6يـــــة، والر�اضـــــيات  .2 ـــال املفـــــا.يم، وامل8ــــا رإكــــساب �طفــ

ــــــــــة ا� ــــــيقى، وال`_بيـ ، واملوســـــ ـــــــو ـــــــــوم، والفنــــ ـ ـــــوا�M نوالعلـ ـــة، والنـــــــ 
ة العامــــــــ� ـــــ 
ركيـــــــــــة، والــــــ
قـم  ار  ر�جتماعية، وصيغت تلـك الفقـرة NـM القـرار الـو ي ات �طفـال 150ز ر إdـ$ تنميـة م8ـا

ة  راللغو�ــة، والعدديــة، والفنيــة مــن خـــالل �Yــشطة �نفراديــة، وا�»ماعيــة، وإنمــاء القـــد
  .ع%$ التفكj_، و�بت	ار، والتخيل

وأضــيفت الت]ــشئة .  قــيم ا¦»تمــع ومبادئــھ وأ.دافــھالت]ــشئة �جتماعيــة الــسليمة NــM ظــل .3
قم  ار  رال�
ية إd$ الت]شئة �جتماعية MN القرار الو ي   .1989 لسنة 150ز

  .تلبية حاجات ومطالب النمو ا�«اصة �\ذه املرحلة من العمر .4
s\يئــــة الطفــــل للتعلـــــيم النظــــامي بمرحلـــــة التعلــــيم �سا¡ـــــ �، وذلــــك عـــــن طر�ــــق �نتقـــــال  .5

��M من جو  سـة ب	ـل مـا يتطلبـھ ذلـك مـن {عـود ع%ـ$ النظـام، وت	ـو�ن رالتد ر�سـرة إdـ$ املد
ســة أYــشطة التعلــيم ال�ــ� تتفــق وا.تمامــات  رعالقــات إYــسانية مــع املعلــم، والــزمالء، ومما

ن،( الطفل ومعدالت نموه MN ش�Ä ا¦»االت وجب، وآخر  ).268 -267 ، ص2008ر
صــد �ـاض �طفــال بمــصر فقـد  روعـن مــشكالت ال�ـ� تواجــھ  اســات ر رت العديـد مــن الد

M%ماي $dذا ا¦»ال إ. MN ال`_بو�ة والنفسية  :  

�اض �طفال -  ات �تصال عند bعضا من مديرات  �ة وم8ا ات zدا رقصو امل8ا ر ر ر
ً

 .  ر
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�اض �طفال مؤ.الت تأ.يال تر6و�ا N$ كثj_ من مؤسسات  -  قلة وجود مديرات ملؤسسات 
ً ً

ر
  .ر�اض �طفال

 - � س �بتدائيةرخضوع كثj_ من مؤسسات  ة bعض املدا راض �طفال إلدا  .ر

ة  -  �oيـــــة Nـــــ$ مجـــــال إدا ات تد �ـــــاض �طفـــــال ع%ـــــ$ دو رقلـــــة حـــــصو الكثjـــــ_ مـــــن مـــــديرات  ر رر ل
�اض �طفال   .رمؤسسات 

�ـات العـامالت بر�ـاض  -  �اض �طفال مـن ال�»ـز Nـ$ أعـداد zدا رمعاناة معظم مؤسسات  ر
ة مؤســــسات  ـــ$ عمليــــة تطــــو�ر إدا ر�ــــاض �طفــــال Nــــ$ ضــــوء مــــدخل ر�طفــــال، ممــــا يــــؤثر Nـ

ة �س`_اتيجية          .رzدا
تفاع8ا -  �اض �طفال من مش	لة كثافة الفصل وا ر{عاYى معظم   .ر

ـــاض  -  تفــــاع نـــــص�ب املعلمــــة مـــــن �طفــــال بر�ــ �ـــــاض �طفــــال مـــــن مــــش	لة ا ر{عــــاYى معظــــم  ر
 .�طفال 

�اض �طفال غj_ مؤ.ال -  ت تر6و�ا ، بل روجود الكثj_ من املعلمات العامالت N$ مؤسسات 
ً

ىوجود البعض يحمل مؤ.ال متوسطا غj_ تر6و 
ً ً

.  

�اض �طفال إd$ توافر املواصفات ا�»يدة لغرفة �Yشطة وقلـة  -  رافتقار ب]ية مؤسسات 
.ا أيضا إd$ �فنية  .ا إd$ كثj_ من الغرف للعامالت �\ا وافتقا التج�j8ات، وافتقا

ً
ر   .ر

�ـــــاض رقـــــصو Nـــــ$ الرعايـــــة ال`_بو�ـــــة وال`_ف�\يـــــة  -  
ية ألطفـــــال مؤســـــسات � روالغذائيـــــة والـــــ
 . �طفال

�ـــاض �طفـــال Nـــ$ مـــصر إdـــ$ التوعيـــة بأ.ميـــة تطبيـــق  -  ة مؤســـسات  رحاجـــة العـــامالت بـــإدا ر
�اض �طفال ة مؤسسات  ة �س`_اتيجية وتقنياs\ا لتطو�ر إدا سة عمليات zدا رومما ر ر   .ر

  ).2014(ي، الدقمj_ )2012(ل، أمل عبد الرسو ) 1997(نoيل خلف 

�اض �طفال o^ كال من الدولتvن    :رفلسفة وأ\داف 

عايــة نمــوه ا�«لقــي  رNــM اململكــة العر6يــة الــسعودية تتمثــل فلــسفة ال`_بيــة NــM صــيانة فطــرة الطفــل و
ف طبيعيـة سـو�ة �»ـو �سـرة، متجاو6ـة مـع مقتـضيات zسـالم  وت	ـو�ن .ووالعق%M وا�»ـس×�، NـM ظـر

 .  املطابق للفطرة �تجاه الدي�¹ القائم ع%$ التوحيد 

 Nــ$ مـــصر تتمثـــل فلــسفة ال`_بيـــة Nـــ$ zيمـــان بــا� واملثـــل العليـــا لألمــة العر6يـــة وzســـالمية و�ع`ـــ�از -
حية والتقاليد �جتماعية    .وبالقيم الر

أخــــذ الطفــــل بــــآداب الــــسلوك، وت�ــــسj_ امتــــصاصھ الفــــضائل zســــالمية، و�تجا.ــــات NــــM اململكــــة  -
  .ة وقدوة محببة أمام الطفل الصا�
ة بوجود أسوة حسن

�ب الطفـل ع%ـM تنميـة عناصـر تفكjـ_ واكـسابھ مبـادئ التنظـيم املعرNـ$ مـن خــالل - ر NـM مـصر يـتم تـد
  .  التقليد وا¦
ا|اة والتعلم بالنموذج والقدوة 

6ــــھ - س الطفــــل تجا �ــــاض �طفــــال NــــM اململكــــة  ع%ــــ$ مبــــدأ الــــتعلم الــــذا{ي حيــــث يمــــا  PQر �عتمـــد مــــن ر ر
غبات |ل بمفـرده MN ب� .ا .و تلبية  رئة {عليمية يتم إعداد.ا كمخت¾_ {علي×�، و{عرف املعلمة أن دو ر

ـــ� تـــــدو بخلــــده وتـــــضع لألطفــــال ا�
ـــــوافز  رطفــــل ومــــساعدتھ للتوصـــــل إdــــ$ إجابـــــات عــــن �ســـــئلة ال�ـ
   .املناسبة لذلك 
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  . MN مصر يتم {عليم الطفل اسلوب التعلم الذا{ى، واعتماد أسلوب البحث والتجر�ب-

�ـــة مـــصر العر6يـــة  Nـــ$ معظـــم أ.ـــداف مرحلـــة وعليـــ رھ تDـــشابھ اململكـــة العر6يـــة الـــسعودية مـــع جم8و
�ـة ال�ـ� يمكـن أن  نـة بيـ[\م ملعرفـة املـشكالت �دا ر�ـاض �طفـال و.ـذا مـا دcـM الباحثـان لعقـد املقا ر ر

ضات MN ظل  {شا�\ھ النظام التعلي×� �\ما    وتواج88ا مديرات الر

ثانيا 
ً

اسات السابق:    :ة رالد

 �z{اسة مجر �ـاض �طفـال بمدينـة بر�ـدة مـن وج!ـة نظـر ) 2022(رد مات لدى قائـدات  ة � رإدا ز ر
ونا نموذجا(املعلمات  مة کو ًأ ر  )ز

مـات  ة � �ـاض �طفـال إلدا سـة قائـدات  اسة اd$ التعـرف ع%ـ$ مـدى مما ز.دفت الد ر ر ر ونـا (ر مـة 	و رأ ز
اســة ع%ــ$ عينــة بلغــت بمدينــة بر�ــدة مــن وج8ــة نظــر املعلمــات، وطبقــت ال) ًنموذجــا معلمــة، ) ٦٢(رد

اسـة  ئ�ـسية �»مـع البيانـات، وخرجـت الد روتم استخدام املنPQ الوصـفي املـسMO، و�سـDبانة 	ـأداة  ر
ـــائج أ.م8ــــا ـــات : ب]تـ مــ ة � ات إدا ســـــة القائــــدات مل8ــــا جــــة مما زأن د ر ر ر اکيـــــة، (ر ـــة، والفکر�ــــة و�د رالفنيـ

ة �تصال، وال¼«صية و�جتماعي جة کبjـ_ة بمتوسـط بلـغ) ةروالتنظيمية، وم8ا ،  )943.(رجاءت بد
ة  مـات عمل8ـا کناقـل لتعليمـات مـن zدا ة � رب�نما 	انت ابـر املعوقـات ال�ـ� واج8ـت القائـدة NـM إدا ز ر ز

�ر ال�� تصرف8ا قية والتقا رالعليا، وکÀ_ة �عمال الو مة ر ة � زعن متاbعة فر�ق إدا   .ر

اســـــة الرشــــــيدي  ة) 2022(رد �ــــــاض رواقـــــع إســــــ<=اتيجيات إدا ر الـــــصراع التنظيtــــــ� oــــ̂ـ مؤســــــسات 
 �طفال بدولة الكو�ت

�ــــاض �طفــــال بدولــــة  اســــة إdــــ$ التعــــرف ع%ــــ$ واقــــع اســــتخدام املــــديرات NــــM مؤســــسات  ر.ــــدفت الد ر
 PQاســة املـــن ة الـــصراع التنظي×ــ� مــن وج8ـــة نظــر املعلمــات، واتبعـــت الد رال	و�ــت الســ`_اتيجيات إدا ر

ـــM �ســـــDبا اســـــة Nــ ـــM رالوصـــــفي، وتمثلـــــت أداة الد ، (رنة ال�ـــــ� اشـــــتملت ع%ـــــ$ خمـــــسة محـــــاو Êــ نالتعـــــاو
اســـة مـــن املعلمـــات العـــامالت NـــM ). والتنــافس، والDـــسو�ة، والتجنـــب، والتفـــاوض روت	ـــو مجتمـــع الد ن

�اض �طفـال بدولـة ال	و�ـت و6لـغ عـدد.ن  اسـة ) 7249(رمؤسسات  رمعلمـة، ب�نمـا تمثلـت عينـة الد
 MN)366 (اض �طفال بدولة ال�   .	و�ترمعلمة من معلمات 

�ــاض  ة الــصراع التنظي×ــ� NــM مؤســسات  ر    وتوصــلت النتــائج إdــ$ أن محــاو واقــع اســ`_اتيجيات إدا ر ر
جـات واقـع  بمتوسـط حـسا�ي تـراوح ) مرتفعـة جـدا، ومرتفعـة(ر�طفال بدولة ال	و�ت حصلت ع%$ د

جــة انطبـاق مرتفعــة بمتوســ)4.08 -4.26(مـا بــjن  جــة ال	ليـة للواقــع حــصلت ع%ـ$ د ر، كمـا أن الد ط ر
ن، وجاءت اس`_اتيجية التعاو MN املرتبة �وd$، ب�نمـا جـاءت اسـ`_اتيجية الDـسو�ة NـM )4.18(حسا�ي 

 .املرتبة �خj_ة

اســـة عبـــدالغ��  �ـــاض �طفـــال وإمOـــان ) 2022(رد ة وتمو�ـــل مؤســـسات  را�KMـــ=ة الكنديـــة oـــ^ إدا ر
�فادة م�Wا o^ مصر  

اســة إdـ$ التعــرف ع%ــ$ مالمـح ا�«¾ــ_ة الكن �ــاض �طفــال ر.ـدفت الد ة وتمو�ــل مؤسـسات  رديـة NــM إدا ر
�ـاض �طفـال والتوصــل  ة وتمو�ـل مؤسـسات  رمـن خـالل التعـرف ع%ـ$ مالمـح الدولـة املــصر�ة NـM إدا ر
إb $dعض zجراءات ال�� يمكن اتباع8ا MN مصر MN ضوء ا�«¾_ة الكندية، باستخدام املنPQ الوصفي 

اســـة وأ.ـــداف8ا NـــM محاولـــة لل ة رملالئمـــة طبيعـــة الد رتعـــرف ع%ـــ$ كيفيـــة zفـــادة مـــن خ¾ـــ_ة كنـــدا NـــM إدا
�ــاض �طفــال، وقــد أظ8ــرت عــدة نتــائج م[\ــا ة والتمو�ــل أنــھ NــM : روتمو�ــل مؤســسات  رمــن حيــث zدا
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�ــاض �طفــال ع%ــ$ إتاحــة ا�«¾ــ_ات التعليميــة املناســبة bــش	ل متطــو  ة مؤســسات  ركنــدا تقــوم إدا ر ر
ة أ ت\ـــا رل	ـــى تفـــي بحاجـــات �طفـــال، كمـــا تقـــوم zدا ريـــضا ع%ـــ$ �.تمـــام باألYـــشطة التعليميـــة ال�ـــ� 

ً

�ـاض  ضـة لتمو�ـل  اسـية حـسب أ.مي�\ـا و�عتمـاد ع%ـ$ الـضرائب املفر را�«¾_اء داخل الفـصو الد ور ل
�ـــاض �طفـــال NـــM كنـــدا  ر�طفـــال و{عت¾ـــ_ الـــضرائب ÊـــM املمـــو �كÀـــ_ فاعليـــة NـــM تمو�ـــل مؤســـسات  ل

_jل كب	شb .  

�اض �طفال MN كندا من خالل تأس�س �»نة للتمو�ل         كما اختلفت مصادر تمو ر�ل مؤسسات 
�اض �طفال رح�Ä الصف الثاYي عشر إلشراك ا�»م8و MN تمو�ل  رأما MN مصر �عد دو الدولـة NـM . ر

�ــاض  �ــاض �طفــال محــدودا، ممــا �ــش	ل عقبــة أمــام التوســع NــM تلــك املؤســسات، و{عتمــد  رتمو�ــل  ر
ً

فات والرسـوم ال�ـ� يـتم تحـصيل8ا �طفال ع%$ التمو�ل الذا{ي ا ولذي يتم تحصيلھ مـن خـالل املـصر
فات ال�ـ� تحــصل مـن �طفــال إdـ$ عــدم  تفــاع الرسـوم أو املــصر ومـن �طفــال امللتحقـjن �\ــا و�ـؤدي ا ر
 MــN ــ$ حرمـا�\م مـن ال`_بيــة املبكـرةdن إل�\ـا فعـال؛ ممــا يـؤدي إjتــاج
إقبـال الفقـراء وغالبيــة الـشعب ا¦

ً

�ـاض �طفـال تلك املؤسسات، أما ة مؤسـسات  ة ال يوجد خطط مـستقبلية NـM إدا ر من حيث zدا ر ر
�ة فقط �ب والتطو�ر و�عتماد ع%$ اللوائح zدا .ا إd$ التد رنظرا الفتقا ر ر

ً
. 

اسة صطيفي  �ـة مـن وج!ـة نظـر ، ) 2021(رد �ـاض �طفـال للم!ـام �دا سة مديرات  جة مما رد ر ر ر
اسة ميدانية o^ مد: املديرات أنفس!ن   ينة حماهرد

ة من قبل مديرات  �ة املتعلقة بم8ام zدا سة الوظائف zدا جة مما اسة إd$ تحديد د ر.دفت  الد ر ر ر ر
NـــM مجــــاالت التخطـــيط، التنظـــيم، التوجيـــھ، تقــــو�م أداء العمـــل، �تـــصال وتنميــــة : ر�ـــاض �طفـــال 

£ع8ـــا ع%ـــ$  اســـة تــــم بنـــاء اســـDبانة وتو زالعالقـــات Yzـــسانية، ولتحقيـــق أ.ـــداف الد مـــديرة مــــن ) 45(ر
�ـــاض �طفـــال ا�
	وميـــة وا�«اصـــة NـــM مدينـــة حمـــاه، وقـــد تـــم التوصـــل إdـــ$ نتـــائج م[\ـــا إن : رمـــديرات 

�ــاض �طفــال NــM مدينــة حمــاه |انــت متوســطة، حيــث  �ــة لــدى مــديرات  ســة امل8ــام zدا جــة مما رد ر ر ر
سة ال	لية �»ميع ا¦»االت  جة املما ربلغت د   ). 3.20(ر

ج �اض �طفال MN مدينة حماه جاء ر     وإن ترت�ب مجاالت د �ة لدى مديرات  سة امل8ام zدا رة مما ر ر
Mdــ$-: ع%ــ$ النحــو التــاdــسانية : املرتبــة �وYz تــصال والعالقــات�ســة ) 3.47(مجــال  جــة مما روÊــM د ر

ســــة متوســــطة،املرتبة الثالثــــة مجــــال ) 3.40(مجــــال التنظــــيم : كبj_ة،املرتبــــة الثانيــــة جــــة مما روÊــــM د ر
ســة متوســطة،املرتبة الراbعــة) 30.3(التوجيــھ  جــة مما روÊــM د جــة ) 3.26(مجــال التخطــيط : ر روÊــM د

سة متوسطة،املرتبة ا�«امسة سة متوسطة) 2.61(مجال التقو�م : رمما جة مما روMÊ د   .    ر

ة إعــداد وتنفيــذ  ور     وNــM ضــوء النتــائج الــسابقة قــدمت الباحثــة مجموعــة مــن املق`_حــات م[\ا؛ضــر
o� ات تد ربــرامج ودو �ــة بطر�قــة علميــة ر \م ع%ــ$ امل8ــام zدا� �ــاض �طفــال تتــضمن تــد ريــة ملــديرات  ر ر

ضة �ة ملدير الر ات الضر ومنظمة،قيام ا�»8ات املعنية بإعداد دليل للم8ام والكفايات وامل8ا رو   .ر

اسـة نـوح  �ـاض �طفـال وعالق�Wـا بمــستو�ات )2021(رد رأخالقيـات العمـل �دار لــدى قائـدات  ي
�tللمعلمات من وج!ة نظر معلمات الر�اض بمدينة مكة املكرمةالتماثل التنظي   

�ــاض �طفــال وعالق�\ــا  اســة إdــ$ التعــرف ع%ــ$ أخالقيــات العمــل zدار لــدى قائــدات  ر.ــدفت الد ير
. بمــــستو�ات التماثــــل التنظي×ــــ� للمعلمــــات مــــن وج8ــــة نظــــر معلمــــات الر�ــــاض بمدينــــة مكــــة املكرمــــة

اســة ع%ــ$ املــنPQ الوصــفي � اســة NــM اســDبانة، تــم تطبيق8ــا . رتبــاطيرواعتمــدت الد روتمثلــت أداة الد
�ـــاض �طفــــال بمدينـــة مكـــة املكرمــــة، وذلـــك NــــM ) 219(ع%ـــ$ عينـــة م	ونــــة مـــن  رمعلمـــة مــــن معلمـــات 

ا¡ � �و لعام  لالفصل الد   )..ـ1442-1441(ر
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ق جو.ر�ـة عنـد مــستو معنو�ـة  اســة مؤكـدة ع%ـ$ عــدم وجـود فــر ى     وجـاءت نتـائج الد و  بــjن) 0.05(ر
�ـــاض �طفـــال بمدينـــة مكـــة املكرمـــة مـــن وج8ـــة نظـــر  رمتوســـطات التماثـــل التنظي×ـــ� لـــدى معلمـــات 

ق جو.ر�ــة عنــد . معلمـات الر�ــاض بــاختالف املؤ.ـل العل×ــ� وكمــا أكــدت النتـائج ع%ــ$ عــدم وجـود فــر
�ـــاض ) 0.05(ىمـــستو معنو�ـــة  ربـــjن متوســـطات مـــستو�ات أخالقيـــات العمـــل zدار لـــدى قائـــدات  ي

وأوصـــت . ة مكـــة املكرمـــة مـــن وج8ـــة نظـــر معلمـــات الر�ـــاض بـــاختالف املؤ.ـــل العل×ـــ��طفـــال بمدينـــ
ه معــز للعمــل  ة ا¦
افظــة ع%ــ$ املــستو املرتفــع التنظي×ــ� بر�ــاض �طفــال باعتبــا اســة بــضر زالد رو ر ىر

�اض �طفال   . رالتنظي×� النا�Ç داخل 

اســــة ســــفر  �ــــة لــــدى ق)  2021(رد ائــــدات مؤســــسات رمعوقــــات تطبيــــق الــــشفافية واملــــساءلة �دا
  ر�اض �طفال وسبل ا��د م�Wا 

�ــــاض  اســـة إdـــ$ التعــــرف ع%ـــ$ املعوقـــات ال�ـــ� تحــــو دو تطبيـــق قائـــدات مؤســـسات  ر    .ـــدفت الد نر ل
�ـة وسـبل ا�
ـد م[\ـا مـن وج8ـة نظـر املعلمـات، ولتحقيـق أ.ــداف  ر�طفــال للـشفافية واملـساءلة zدا

اسة استخدمت الباحثة املنPQ الوصفي املسMO ب أسلو6ھ التحلي%M، وطبقت اسDبانة م	ونة من رالد
اســـــة مـــــن ) 87( ــــاض ) 260(رفقـــــرة |ـــــأداة �»مـــــع البيانـــــات، وت	ونـــــت عينـــــة الد �ـ رمعلمـــــة بمؤســـــسات 

جــة ال	ليــة لتطبيــق  ر�طفــال ا�
	وميــة و�.ليــة بمدينــة مكــة املكرمــة، وتوصــلت النتــائج إdــ$ أن الد
�ة بنوع�\ا الداخ%M وا�«ا جة ) 3.16(ر�M جاءت بمتوسط حسا�ي بلغ رالقائدات للشفافية zدا رو6د

�ــــة NــــM مجــــال املعــــايj_ )متوســــطة( جــــة ال	ليــــة لتطبيــــق القائــــدات للمــــساءلة zدا ـــاءت الد ر، كمــــا جـ ر
جة ) 3.53(وzجـراءات وMN مجال متاbعة نتائج املساءلة بمتوسط حسا�ي بلغ    ). متوسطة(رو6د

�ة ال�� حددs\ا      كما توصلت النتائج إلـى أن معوقـات تطبيـق ا رلقائـدات للشفافية واملساءلة zدا
اســـة جـــاءت بمتوســــط حـــسا�ي بلـــغ  جــــة ) 3.36(رالد ، ب�نمـــا جــــاءت ســـبل ا�
ـــد مــــن )متوســـطة(رو6د

اسة بمتوسط حـسا�ي بلـغ  �ة ال�� حددs\ا الد رمعوقات تطبيق القائدات للشفافية واملساءلة zدا ر
جـــة ) 4.06( اســـة بتوصــــي.)مرتفعــــة(رو6د ات {ــــساعد ع%ـــ$ تطبيــــق الــــشفافية واملــــساءلة ر وأوصــــت الد

�اض �طفال �ة لدى قائدات مؤسسات  رzدا   ..ر

اسة الشمر يد ة �تصال o^ بGئة العمل)"2021(ر �اض �طفال مل!ا سة قائدات  رمما ر   "ر

 MــN تــصال�ة  �ــاض �طفــال مل8ــا ســة قائــدات  اســة إdــ$ التعــرف ع%ــ$ واقــع مما ر      .ــدفت .ــذه الد ر ر ر
�اض �طفال، وتقديم املق`_حات ب�ئة العمل،  روالكشف عن التحديات ال�� {عيق تواصل قائدات 

ة �تـصال NـM ب�ئـة العمـل  �ـاض �طفـال مل8ـا سـة قائـدات  رال�� يمكن أن {ـس8م NـM تطـو�ر طـر مما ر ر ق
اسة من  رمن وج8ة نظر املعلمات، وقد ت	و مجتمع الد �ـاض �طفـال ) 407(ن رمعلمـة مـن معلمـات 

اســـة ع%ـــ$ bـــشمال) ح	ـــومي( مـــن  %) 20(معلمـــة ب]ـــسبة ) 81(ر مدينـــة الر�ـــاض، واشـــتملت عينـــة الد
اســة، واسـتخدمت الباحثتــان املـنPQ الوصــفي التحلي%ـM، و�ســDبانة |ـأداة �»مــع بيانــات  رمجتمـع الد

اسة   .رالد

ة �تـصال :      وتم التوصل للعديد من النتائج أ.م8ـا �ـاض �طفــال مل8ـا سـة قائـدات  رأن واقـع مما ر ر
N جة اسة، وأن التحديات ال�� {عيق ) عالية(رM ب�ئة العمل؛ جاءت بد رمن وج8ة نظر أفراد عينة الد

جة  �اض �طفال عند تواصل8ن MN ب�ئة العمل جاءت بد رقائدات  من وج8ة نظر أفراد ) متوسطة(ر
جة  اسة يوافقن بد اسة، وأن أفراد عينة الد رعينة الد ر رع%$ مق`_حات تطو�ر طر مما) عالية(ر سة ق

ة �تصال MN ب�ئة العمل �اض �طفال مل8ا رقائدات    .ر
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اســــة املواضـــــية  ة  ) 2021(رد ـــ<=اتيجية إدا دن الســ �ـــــاض �طفــــال بـــــاأل ســـــة مــــديرات  جــــة مما رد ر ر ر ر
ونا واتجا\اWXن نحو التعلم عن �عد مة o^ عمل!ن �دار o^ ظل جائحة كو ر� ي   ز

�اض سة مديرات  جة مما اسة للكشف عن د ر     .دفت الد ر ر مـة NـM ر ة � _اتيجية إدا ز �طفـال الس̀ـ ر
اســـة ع%ـــ$  ونـــا واتجا.ـــاs\ن نحـــو الـــتعلم عـــن bعـــد، اعتمـــدت الد رعمل8ـــن zدار NـــM ظـــل جائحـــة |و ر ي
مــة و�تجا.ــات  ة � اســة؛ تــم تطـو�ر مقيا¡ــ � إدا تبــاطي، ولتحقيـق أ.ــداف الد زاملـنPQ الوصــفي � ر ر ر

ضــة NــM محافظــة 112راســة مــن ت	ونـت عينــة الد. نحـو الــتعلم عــن bعــد مــن قبــل البــاحثjن و مــديرة ر
  .العاصمة عمان

 MـN اض �طفـال� مة ملديرات  ة � اسة انخفاض مستو إدا ر      ومن أ.م النتائج ال�� أظ8رs\ا الد ز ر ىر
ت النتائج كذلك إd$ . 0.78ي وانحراف معيار يبلغ 2.01يعمل8ن zدار بمتوسط حسا�ي يبلغ  روأشا

وأخjــ_ا . 0.86ي وانحــراف معيـار بلــغ 2.26غ املتوسـط ا�
ــسا�ي انخفـاض متغjــ_ �تجا.ـات حيــث بلــ
ً

اسة، م[\ا اسات والبحوث : رتم وضع مجموعة من التوصيات MN ضوء نتائج الد رإجراء املز�د من الد
�اض �طفال مة ملديرات  ة � راملستقبلية التجر�oية حو إدا ز ر   .ل

اســة حمــاد  �ــاض �طفــال باململكــة) 2021(رد  العر&يــة الــسعودية ملتطلبــات رمواكبــة مؤســسات 
اسة وصفية تحليلية: التنمية املستدامة   رد

اســة التعــرف إdــ$ مف8ــوم التعلــيم مــن أجــل التنميــة املــستدامة، وتحديــد أبــر متطلبــات  ز.ــدفت الد ر
�اض �طفال MN اململكة العر6ية السعودية، ولتحقيق أ.داف  رتحقيق التنمية املستدامة من خالل 

اســـــة اســـــتخدم املـــــ ــــDبانة NـــــM جمـــــع رالد اســـــة ع%ـــــ$ �سـ ـــدت الد ـــM، حيـــــث اعتمــ ـــفي التحلي%ــ رنPQ الوصــ
£س ب	ليـــات ال`_بيـــة bغـــرب ) 150(البيانـــات واملعلومـــات، وطبقـــت ع%ـــ$ عينـــة بلغـــت  رعـــضو .يئـــة تـــد

£س) 120(الر�اض، فاستجاب م[\م    . رعضو .يئة تد

تبـاط وثيــق بــjن التعلــيم والتنميـة املــستدا اســة إdــ$ وجــود ا ر     وتوصـلت الد ن ر زمة، كمــا تبــjن أن الــو
ن ال]ـــس�² ملتطلبـــات مبـــادئ %)81.92(ال]ــس�² ملتطلبـــات أســـس التنميـــة املـــستدامة بلــغ  ز، و6لـــغ الـــو

ــــة املــــــــستدامة  ن ال]ــــــــس�² %)78(التنميـــ ــــو ـــان الــــ ــــا يتعلــــــــق بأ.ــــــــداف التنميـــــــة املــــــــستدامة ف	ــــ ز، وفيمـــ
�ــــــا%). 77.52( ـــر �\يا|ــــــل  ـــــة أوصــــــت الباحثــــــة بإعــــــادة النظـــ اسـ ـــائج الد ـــوء نتـــ روع%ــــــ$ ضـــ ض �طفــــــال ر

اسية بحيث تتضمن أYشطة و6رامج .ادفة لتحقيق التنمية املستدامة، وأ.مية تب�¹  اs\ا الد رومقر ر
  .اس`_اتيجية التعليم من أجل التنمية املستدامة

اسة العكي�^  �اض �طفال ) 2021(رد  رالصراع التنظي�t لدى مديرات 

�اض  �طفال ، ومن اجل تحقيق أ.داف ر.دف البحث التعرف اd$ الصراع التنظي×� لدى مديرات 
فقــــرة، ) 72( ، بلغـــت عـــدد فقــــرات املقيـــاس )الـــصراع التنظي×ــــ�(البحـــث أعـــدت الباحثتــــان مقيـــاس 

نو�ت	ـو مــن مجــالjن ا¦»ــال إيجــا�ي وا¦»ــال الـسل�²، ولقــد قامــت الباحثتــان باســتخراج ا�«ــصائص 
ـــات، بـــــدائل املقيــــــاس خماســـــية، املــــــس ــــن صـــــدق وثبـــ تجيبة ع%ـــــ$ املقيــــــاس الـــــسي	وم`_ية للمقيـــــاس مــ

  .معلمة) 400(املعلمة، وتالفت عينة البحث من 

�ـاض �طفـال لـد�\ن صـراع تنظي×ـ� ،وأن:     وقـد أظ8ـرت النتـائج  �ـاض  رأن مـديرات  رلـدى مـديرات 
.ن  .ن بـjن) 35 -44(ر�طفال ال�� ت`_اوح اعمـا  رصـراع تنظي×ـ� اكÀـ_ مـن املـديرات ال�ـ� ت`ـ_اوح اعمـا

(44- 45)..  
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اسة ا� �اض �طفال باململكة العر6ية السعودية MN ضوء ) "2020(�ر�ي رد ر تطو�ر أ.داف مرحلة 
�اض �طفال MN دولة السو�د   "رأ.داف مرحلة 

�ــاض �طفــال NـــM اململكــة العر6يــة الـــسعودية NــM ضـــوء  اســة إdـــ$ تطــو�ر أ.ــداف مرحلـــة  ر.ــدفت الد ر
�اض �طفال MN دولة السو�د، والتعرف �اض �طفال MN |ـل   ع%$ رأ.داف مرحلة  ر أ.داف مرحلة 

، وتوصــلت إdــ$ مجموعــة  نمـن اململكــة ، ودولــة الــسو�د، واســتخدمت الباحثــة املــنPQ الوصــفي املقــار
.ـــ 1389أن اململكــة العر6يـة الـسعودية قـد وضـعت أ.ــداف املرحلـة منـذ عـام : مـن النتـائج مـن أ.م8ـا

ض مـــع تطلعـــات اململكـــة و25أي مـــا يز�ـــد عـــن  توج8اs\ـــا، و ركـــزت أ.ـــداف مرحلــــة ر عـــام، و.ـــذا يتعـــا
 ع%ـ$ الـدين zسـالمي والعقيـدة، ب�نمـا أغفلـت أ.ـداف  ر�اض �طفال MN اململكة العر6يـة الـسعودية

�اض �طفال MN السو�د .ذا ا�»انب   .رمرحلة 

�اض �طفال MN الدولتjن . zبداع و�بت	ار ع%$  {¼»يع �طفال  ع%$ ر     و{شا�\ت أ.داف مرحلة 
اســــة bعــــدة توصــــيات جــــاء م[\ــــاكمـــا  �ــــاض �طفــــال خــــصوصا :رأوصــــت الد تحــــديث أ.ــــداف مرحلــــة 

ً
ر

اج أ.ــداف  ثيقـة سياسـة التعلــيم عمومـا بمــا يـتالءم مـع تطلعــات وتوج8ـات اململكــة ا�
ديثـة، وإد رو
ً

و
اج أ.ـــداف {ـــشمل {علـــيم �طفـــال التنميـــة  .ا، وإد ر{ـــشمل التكنولوجيـــا وحمايـــة �طفـــال مـــن أضـــرا ر

�ب �طفــالاملــستدامة، و{ اج أ.ــداف {ــشمل تــد رعلــيم �طفــال اح`ــ_ام حقــو Yzــسان، وإد ر    ع%ــ$ ق
اء Íخر�ن، ومساعدs\م وقت ا�
اجة   .راح`_ام أ

 =vاسة عس يد �اض �طفال ا��كومية بمحايل عسv=) 2020(ر مات o^ مرحلة  ة � رإدا ز رتصو : ر
  مق<=ح

�ـاض �طفـال NـM إد اسـة للتعـرف إdـ$ دو مـديرات  ر.ـدفت الد مـة وأثنــاء رر مـات قبـل حـدوث � ة � زا ز ر
 PQاســـة اتبعـــت الباحثـــة املـــن �ـــاض �طفـــال بمحايـــل عـــسj_، ولتحقيـــق أ.ـــداف الد  MـــN رذلـــك و�عـــده ر

اســة مــن  اســة، بحيــث ت	ونــت عينــة الد رالوصــفي التحلي%ــM، واســتخدمت �ســDبانة |ــأداة للد ) 25(ر
_jمحايل عس MN اض �طفال� �ة من  رمديرة وإدا   . ر

اســة إdــ$ عــدد مـــن النتــائج أ.م8ــا       وتو مـــة : رصــلت الد �ـــاض �طفــال قبــل حــدوث � زأن مــديرات  ر
مـة وترت�ـب العوامـل املـش`_كة املـؤثرة،  ة � مـة إلدا ة متوسـطة بتحديـد zم	انيـات الال زيقمن بصو ر ز ر
ت  مــة فقــد أشـــا مــة، أمــا فيمــا يتعلــق بــدو املــديرات أثنــاء � ة � رو{ــشكيل فر�ــق عمــل مؤقــت إلدا ز ز رر
ات ســـر£عة  مـــة لفر�ـــق العمـــل، واتخـــاذ قـــرا ة دائمـــة بتحديـــد �»ــم � رالنتــائج إdـــ$ أ�\ـــن يقمـــن بـــصو ز ر
مة، أمـا ع%ـ$ مـستو  مة، كما أ�\ا تفوض الصالحيات لفر�ق عمل � ىوحاسمة ومناسبة ملواج8ة � ز ز

ة دائمـة بإخفـاء مالمـح � مـة فتبـjن بـأ�\ن يقمـن بـصو �اض �طفال bعـد حـدوث � ردو مديرة  ز ر زمـة ر
ضـــة ة إعـــداد وحـــدة نموذجيـــة . ووالعمـــل ع%ـــ$ توطيـــد �مـــن والـــسالمة بالر اســـة بـــضر روتو�ـــ � الد ور

مات بأنواع8ا والتعامل مع8ا مات لتفادي � ة � زوفر�ق عمل مؤ.ل إلدا ز   .ر

اسة دمحم  �ـاض �طفـال بالقطـاعvن ا��کـومي و�\�̂ـ بمنطقـة الباحـة باململکـة ) 2020(رد رواقع 
اسة تقو�مية " العر&ية السعودية    "رد

�اض �طفال بمنطقة الباحة و£شتمل ع%M تقو�م  ر    .دف البحث إd$ تقو�م الواقع الرا.ن ملرحلة 
الب�ئــة التعليميــة للمرحلــة، وتحديــد ال¾ــ_امج و�Yــشطة ال`_بو�ــة، وتکمــن مــش�لة البحــث Nــz Mجابــة 

 Mdساؤ التاDن استج" لع%$ الjق ذات داللة إحصائية ب س و.ل توجد فر رابة عينات املعلمات باملدا
�ـــاض �طفـــال بکـــال القطـــاعjن؟، س �.ليـــة حـــو واقـــع  را�
�وميـــة ومعلمـــات املـــدا  وت�ونـــت عينـــة  لر
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س ا�
�وميــــة، ) 236(معلمــــة بواقــــع ) 283(البحــــث مــــن عــــدد  س ) 47(رمعلمــــة باملــــدا رمعلمــــة باملــــدا
  .�.لية

�ـــاض �طفـــال       واســـتخدمت الباحثـــة املـــنPQ الوصـــفي، کمـــا اســـتخدمت الب ة واقـــع  راحثـــة اســـتما ر
ق  ذات  وللقطـــاعjن ا�
�ـــومي و�.%ـــM بمنطقـــة الباحـــة، مـــن إعـــداد الباحثـــة، وتبـــjن عـــدم وجـــود فـــر

س �.ليـة NـM 	ـل  س ا�
�وميـة، ومعلمـات باملـدا رداللة إحصائية بjن استجابة عينـة معلمـات املـدا ر
ط �من والس ومن محو مالئمة م�ونات الب�ئة التعليمية، شر المة للمبÄ¹ من 	افة النوا�M، وتوفر ر

�ــــاض �طفــــال، أنـــواع �Yــــشطة وا�»ـــذب ال�ــــ� يکDــــس\ا  ضـــات ألطفــــال مرحلـــة  رمالئمـــة مرافــــق الر و
ضة ضة، الوسائل واملواد التعليمية املتاحة ألطفال الر والطفل MN الر   .و

�ـــاض �طفـــال ر       وقـــد تـــم طـــرح مجموعــــة مـــن املق`_حـــات {ــــسا.م NـــM ال[\ـــوض بمــــستو   بمنطقــــة ي
MــÊأوال : رالباحــة وتناولــت عــدة محـــاو و

ً
ســـة:  ثانيــا . رتطــو�ر منـــاPº طفــل مــا قبــل املد

ً
zعــداد امل�ـــ� : 

ثالثـــا . والتعلي×ـــ� للمعلمــــات NـــM ا¦»ــــال
ً

تطــــو�ر الب�ئـــة التعليميــــة لر�ـــاض �طفــــال مـــن حيــــث املب¹ــــ� : 
اbعا . وتج�j8اتھ ومرافقھ

ً
�اض �طفالتوفj_ الوسائل واملواد التعليمية املال: ر خامسا . رئمة ملرحلة 

ً
 :

ضة و�سرة ة تفعيل العالقة بjن الر وضر   رو

اسـة سـب�^  �ــاض �طفـال oـ^ اململکــة العر&يـة الــسعودية ) 2020(رد ة  رتــصو مق<ـ=ح لتطـو�ر إدا ر ر
�ة اململکة    .2030ؤo^ ضوء ر

�اض �طفال MN اململکـة العر6يـة الـسعود ة  ر   .دف البحث للتعرف ع%$ واقع إدا ضـع تـصو ر رية، و و
�ـــــة  ـــM ضــــــوء ر �ــــــاض �طفـــــال NــــــM اململکـــــة Nــ ة  ؤمق`ـــــ_ح لتطـــــو�ر إدا ر ــــتخدم البحـــــث املــــــنPQ .2030ر  اســ

ضــــات �طفــــال  �ــــاض �طفــــال بر والوصـــفي، وقــــد اشــــتملت عينــــة البحــــث ع%ــــ$ عينــــة مــــن معلمــــات  ر
حـث وتمثلـت أدوات الب.معلمـة بمدينـة الطـائف) 286(باململکة بالطر�قـة العـشوائية والبـالغ عـدد.ا 

MـــN : ــــة� NــــM ضــــوء ر �ـــاض �طفــــال NــــM اململکـــة  ة  ؤاملقابلــــة ال¼«ــــصية واســـتoيان الواقــــع الفع%ــــM إلدا ر ر
2030.  

�ـاض �طفـال NـM اململکـة ، آليـات تفعيـل  وقد توصل البحث إdـ$ مـا ي%ـM؛       �ـة وفلـسفة  رتحققـت ر ؤ
ـــة بد ـــا املعلومـــــات والتقنيـــــات التعليميـــــة بر�ـــــاض �طفـــــال NـــــM اململکــ ــــطةنظـــــم تکنولوجيــ . رجـــــة متوسـ

�ــاض �طفــال NــM اململکــة، وzم�انــات الoــشر�ة املتــوفرة  ة  روتحققــت جــودة ا�«ــدمات املقدمــة بــإدا ر
بر�ـاض �طفــال NـM اململکــة، عمليــة �تـصال والتغذيــة الراجعـة بر�ــاض �طفــال NـM اململکــة ، آليــات 

�ــة والتنظيميــة بر�ــاض �طفــال NــM اململکــة  ،معوقــات تطبيــق العمــل رتقــو�م الــنظم و�ســاليب zدا
جة کبj_ة �اض �طفال MN اململکة بد ات  ربإدا ر �اض �طفال  .ر ة  ر تم وضع تصو مق`_ح لتطو�ر إدا ر ر

�ة    .2030ؤMN اململکة MN ضوء ر

ن  اسة ا��ر ود �اض �طفال لتحقيق اس<=اتيجية مصر إلصالح التعليم ) 2019(ر : 2030رتطو�ر 
اسة ميدانية     محافظة املنوفية-رد

_اتيجية مــــصر إلصــــالح التعلــــيم .ــــد �ــــاض �طفــــال لتحقيــــق اســـ̀ـ اســــة ا�
اليــــة إdــــ$ تطــــو�ر  رفت الد ر
اسة ع%$ املـنPQ الوصـفي، واسـتخدمت اسـDبانة تـم تطبيق8ـا ع%ـ$ عينـة قوام8ـا 2030 ر، اعتمدت الد

�اض �طفال ) 220( �اض �طفال MN محافظة املنوفية، وتوصلت إd$ أن واقع  رمعلمة من معلمات  ر
جــة ضـــعيفة جــدا ع%ـــ$ محــاو �ســـDبانة مجملـــة، مــن حيـــث ر �تاحــة وا�»ـــودة والتنافــسية، جـــاء بد ر

جــات أفــراد العينــة  ق ذات داللــة إحــصائية بــjن متوســطات د روع%ــ$ |ــل محــو منفــصل، توجــد فــر و ر
اســـــة مجملـــــة حـــــسب متغjـــــ_ املؤ.ـــــل  �ـــــاض �طفـــــال ع%ـــــ$ أداة الد ــاد واقـــــع  رحـــــو أbعـــ ر ل�ـــــساYس أو (ل
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�وس  اســــات عليــــا-رب	ــــالو ـــا) رد اســــات عليـ ق ذات داللــــة . رلــــصا�Ç ا�
اصــــلjن ع%ــــ$ د ـــد فــــر وكمــــا توجـ
�ـاض �طفـال ع%ـ$ bعـد التنافـسية  جات أفراد العينة حو أbعاد واقـع  راحصائية بjن متوسطات د لر

ســـة معتمـــدة، ومـــن ثـــم وضــــعت ) غjـــ_ معتمـــدة/معتمـــدة (حـــسب متغjـــ_ الر�ـــاض  رلــــصا�Ç حالـــة املد
اسة مجموعة من Íليات ال�� قد {س   . إلصالح التعليم2030اعد MN تحقيق اس`_اتيجية مصر رالد

اســة امل �ـــدي  ة ) 2019(رد �ــاض �طفـــال oــ^ ضـــوء معـــايv= إدا �gيـــة ملـــديرات  ر�حتياجــات التد ر ر
  ا�¡ودة الشاملة o^ شمال مدينة الر�اض

�اض �طفال MN ضوء معايj_ إدا �oية ملديرات  اسة إd$ التعرف ع%$ �حتياجات التد ر.دفت الد ر ر ة ر
اسة تبعـا  �oية ¦»تمع الد ق الدالة إحصائيا لالحتياجات التد ا�»ودة الشاملة والتعرف ع%$ الفر
ً ً

ر ر و
�oيـة -ا�«¾ـ_ة -املؤ.ل (: للمتغj_ات التالية  ات التد رالـدو ة-ر ، ولتحقيـق أ.ـداف )را�»8ـة املنفـذة للـدو

ـــنPQ الوصـــــفي املـــــسMO، كمـــــا اســـــتخدمت �ســـــDبانة |ـــــ ـــة املــ ســ اســــة اســـــتخدمت الدا رالد أداة �»مـــــع ر
�اض �طفال شمال مدينة الر�اض س  اسة املتمثل MN مديرات مدا رالبيانات من مجتمع الد ر   . ر

.ــــا اســــة ¦»موعــــة مــــن النتــــائج مـــن أبر ز       وقـــد توصــــلت الد أن .نــــاك موافقــــة bــــشدة بــــjن أفــــراد : ر
�ـاض �طفـال NـM ضـوء معـايj_ ا�»ـودة الـش �oيـة ملـديرات  اسة ع%$ �حتياجات التد رالد ر املة، ومـن ر

ضـة: زأبـر تلـك �حتياجــات ات العمــل ا�»مـاMc لــدى أعـضاء الفر�ــق بالر وكيفيـة تطــو�ر قـد ت	ــو�ن . ر
�ة إd$ واقـع فع%ـM. �تجا.ات zيجابية ألعضاء الفر�ق نحو ب�ئة العمل . ؤكيفية تطبيق وتحو�ل الر

ضــة �ــة والرســالة للر وكيفيــة تحديــد الر ه. ؤ ة الوقــت واســDثما رحــسن إدا 
ــوافز والــدوافع تفعيــل ا. ر�
مات. ألعضاء فر�ق العمل ة ا¦«اطر و� زإدا   . ر

اسة حماد  �ة اململكة العر&ية السعودية ) 2018(رد �اض �طفال لر ؤمتطلبات تحقيق     .2030ر

�ــة اململكــة العر6يــة الــسعودية  �ــاض �طفــال لر اســة إdــ$ تحديــد متطلبــات تحقيــق  ؤ      .ــدفت الد ر ر
�ـــة اململكــةم، وقــد اســتخدمت الباحثـــة2030 م نحـــو 2030   ؤ املــنPQ الوصـــفي NــM تحليـــل توج8ــات ر

ال`_بيــة والتعلــيم عامــة وتر6يــة الطفــل خاصــة، وتحديــد متطلبــات تحقيق�\ــا، مــن خــالل اســDبانة تــم 
£س ب	ليــات ال`_بيـــة بمحافظــات غــرب الر�ـــاض  150تطبيق8ــا ع%ــ$ عينــة م	ونـــة مــن  ر عــضو .يئـــة تــد

  .)املزاحمية-عفيف -الدوادمي -شقراء (

�ـاض �طفـال  اسة إd$ تحديد مجموعة متطلبات يجب توافر.ا MN مؤسـسات  ر      وقد توصلت الد ر
�ـــة اململكـــة العر6يـــة الـــسعودية  اســـة ا�
اليـــة NـــM ســـبعة محـــاو Êـــ2030Mؤلتحقيـــق ر رم حـــددs\ا الد : ر

�اض �طفال " �اض �طفال وتج�j8-ال¾_امج و�Yشطة -املعلمة -لسياسة القبو -رأ.داف   Ä¹اتھ رمب
�ــاض �طفــال باألســرة-التقــو�م وzصــالح -  وتوصـــلت الباحثــة إdــ$ نتــائج {ــساعد NــM تحقيـــق .رعالقــة 

�ة اململكة  ؤ�اض �طفال لر   .2030ر

مي  اسة ا��ا زد �اض �طفال o^ اململکة العر&يـة الـسعودية oـ^ ضـوء ) 2016(ر رتطو�ر مؤسسات 
  .النموذج �ملاBي

اسة .دفت  النموذج ضوء MN السعودية العر6ية اململکة MN �طفال اضر� مؤسسات تطو�ر إd$ رالد
اســـة مجتمـــع نت�ـــو وقـــد �ملـــاYي، .م تـــم �طفـــال ر�ـــاض ومعلمـــات مـــديرات مـــن وعين�\ـــا رالد  راختيـــا
 الوصــــفي املـــنPQ الباحثـــان اســـتخدم وقـــد نجـــران، مدينـــة NـــM �طفـــال ر�ـــاض مـــن عـــشوائية بطر�قـــة

Mالتحلي%ـــ MــــN ،اســــة  اململکــــة NــــM �طفــــال ر�ــــاض مؤســــسات تطــــو�ر لقيــــاس داةأ بنــــاء إdــــ$ إضــــافة رالد
ضــــة، ومعلمــــات مــــديرات نظــــر وج8ــــة مــــن �ملــــاYي النمــــوذج ضــــوء NــــM الــــسعودية العر6يـــة  حيــــث والر
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عــة فقــرة 46 مــن �ســDبانة ت�ونــت  عالقــة ضــوء NــM �طفــال ر�ــاض تطــو�ر" :رمحــاو خمــس ع%ــ$ زمو
ضـة MN اليومي ال¾_نامج ضوء NM �طفال ر�اض تطو�ر" ،"وأسر.م باألطفال املعلمات  تطـو�ر" ،"والر

س �طفــال ر�ـاض بــjن نالتعــاو ضـوء NــM �طفــال ر�ـاض  معلمــات إعــداد تطــو�ر" ،"�بتدائيـة رواملــدا
 �مـــن أوجـــھ ضـــوء NـــM �طفـــال ر�ـــاض تطـــو�ر" ،"املـــستمرة امل8نيـــة التنميـــة ضـــوء NـــM �طفـــال ر�ـــاض

  ".والسالمة

اســة وأسـفرت       مــن نجــران مدينـة NــM �طفـال ر�ــاض مؤسـسات تطــو�ر أن :تيـةÍ النتــائج عـن رالد
ـــ_ة 	انــــت �طفــــال ر�ــــاض ومعلمــــات مــــديرات نظــــر وج8ــــة ـــا عــــام، bــــش�ل کبjـ ـــةأن أظ8ــــرت کمـ اسـ  رالد

ــــايj_ وفـــــق يـــــتم الـــــسعودية العر6يـــــة اململکـــــة NـــــM �طفـــــال ر�ـــــاض مؤســـــسات NـــــM التطـــــو�ر  وأســـــس معـ
فة، اسة خلصت وقد ومعر اتوا املق`_حات bعض إd$ رالد  ر�ـاض مؤسـسات بتطو�ر لل[\وض رلتصو
سة قبل ما لطفل التعليم جودة تحسjن MN �س8م بما السعودية العر6ية اململکة MN �طفال   .راملد

 =vاسة الدقم يد �اض �طفـال الـسعودية )" 2014(ر رتصو مق<=ح للتغلب ع�k �عض مشكالت  ر
  "o^ ضوء خK=ات مصر وأمر�Oا

اســة التعــرف ع%ــ$ مـش �ــاض �طفــال NــM الــسعودية والعمـل ع%ــ$ حل8ــا NــM ضــوء ر    .ـدفت الد ركالت 
، وقـــد توصـــل مـــن خـــالل عمليـــة  نخ¾ـــ_ة |ـــل مـــن مـــصر وأمر�	ـــا وقـــد اســـتخدم الباحـــث املـــنPQ املقـــار

نة إd$ عدد من النتائج م[\ا    :راملقا

لة عن دو الر�اض  -  رضعف zشراف واملتاbعة والدعم من قبل ا�»8ات الرسمية املسؤ  .و
.ا رعدم شعو امل -  ع�\ا بدو لي�\ا تجاه �مانة ال�� تحمل8ا و رعلمة بمسؤ و  .و

اسـة ا��راحــشة  ات تواجــھ ال�ـ� املــشكالت) " 2013( رد  oـ^ ر�ــاض �طفــال مؤســسات رإدا
دن/قاملفر محافظة   "فWªا العامالت نظر من وج!ة ر�

اسـة .دفت ات تواجـھ ال�ـ� املـشكالت ع%ـ$ التعـرف رالد  افظـةمح NـM �طفـال ر�ـاض مؤسـسات رإدا
دن قاملفـر  العل×ـ�، املؤ.ـل املؤسـسة، نـوع :Íتيـة التغjـ_ات وأثـر ف�\ـا، العـامالت وج8ـة نظـر مـن ر�

�ـاض �طفـال ، وت	ونـت العينـة مـن  تواجـھ ال�ـ� املـشكالت ع%ـ$ ا�«دمـة سنوات ات مؤسـسات  رإدا ر
ت) 82( اسـة رمـن العـامالت ، وأشـا جـة أن إdـM رنتـائج الد  تواجـھ ل�ـ�ا للمـشكالت العـامالت تقـدير رد

متوسطا ك%b Mش	ل �طفال ر�اض مؤسسات
ً

 العـامالت تقدير |ان فقد يتعلق با¦»االت فيما أما .
مرتفعـا، املعلمـات للمـشكالت

ً
 MـN نjنتـائج  بي]ـت كمـا .متوسـط بتقـدير ا¦»ـاالت بقيـة جـاءت حـ

اسـة ق وجـود رالد جـة NـM إحـصائية داللـة ذات وفـر  تواجـھ ال�ـ� للمـشكالت العـامالت تقـدير رد
دن MN �طفال ر�اض مؤسسات   .ر�

اسة موم�� دنية ال!اشمية من )" 2008(رد &د باململكة � �اض �طفال o^ محافظة إ رمشكالت  ر ر
  "وج!ة نظر املعلمات العامالت فWªا

دنيــة  �ـاض �طفــال NـM اململكـة � اسـة إdـ$ الكــشف عـن أ.ـم املـشكالت ال�ــ� {عـاYي م[\ـا  ر.ـدفت الد ر ر
اسـة مـن ال8اشمية من وج8ة نظ معلمـة �عملـن ) 127(رر املعلمات العـامالت ف�\ـا، وت	ونـت عينـة الد

 MN)30 ( MÊ اض الطفال� اسة أن أبر مشكالت  6د ، وقد أظ8رت نتائج الد ضة خاصة بمدينة إ رر ر زر و
:-  
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اتب املعلمات -    .وتدYي ر

 . يوعدم وجود صفوف لألطفال ذو صعو6ات التعلم  - 
 - N اض �طفال عدم وجود مرشدة طالبية تر6و�ة {عمل�  Mر.  

اسـة ا�¡نيـد �ـاض �طفـال بدولـة ) "1994(رد ات  اسـة حـو �عـض املـشكالت ال�ـ� تواجـھ إدا رد ر لر
  ".البحر�ن

ات الر�ـاض بدولـة البحـر�ن  اسة إd$ تحديد املشكالت ذات �.مية ال�� تواجـھ إدا روقد .دفت الد ر
ٍسعيا للوصو إd$ مق`_حات مساعدة ع%$ حل8ا، وت	ونت العينة من  ل

ً
)104 ( MN من مديرات ومعلمات

  .ٍعدد من الر�اض �.لية 

اسة عدة نتائج ذات أ.مية م[\ا    :رواظ8رت الد

ضة أكÀ_ أ.مية من غj_.ا مما دل ع%$ أن  -  وجاءت معظم املشكالت ا�«اصة بمعلمات الر
�ب املعلمات �س8م اس8اما فعاال MN معا�»ة الكثj_ من املـشكالت ال�ـ� تواجـھ  إعداد وتد

ً ً
ر

ات  . .ذه الر�اض رإدا
ق ذات دالــــة إحــــصائية بــــjن مــــديرات ومعلمــــات الر�ــــاض وحــــو معظـــــم  -  لعــــدم وجــــود فــــر و

اك املعلمات بمشكالت �طفال وتأخر أولياء �مو عن  راملشكالت عدا مش	لة ضعف إد ر
 Ä¹ية للمب
ط ال� فات وعدم توفر الشر ودفع املصر  .و

اســـات الـــسابقة ع%ـــ$         �ـــاض رتوصـــل الباحثـــان bعـــد zطـــالع ع%ـــ$ الد ة �.تمـــام بمرحلـــة  ر ضـــر ور
ر�طفــال وتقــو�م عمل8ــا والکـــشف عــن نــوا�� الـــضعف والقــصو ف�\ــا و6التـــا�d تطو�ر.ــا ع%ــ$ أســـس 

اســـات الـــسابقة ، حيـــث ي¬
ـــظ مـــن خـــالل . علمیـــة ســـلیمة اســـة تـــأ{ي إمتـــدادا للد ركمـــا أن .ـــذه الد ر
ً

ـــواء مــــن حيــــث املــــدى الزم¹ــــ� اســــات الــــسابقة {عــــدد.ا وتنوع8ــــا، سـ ، أو الب�ئــــة ال�ــــ� راســــتعراض الد
 MN .تمام بالبحث�ـ�  املـشكالتأجر�ت ف�\ا، ما يدل ع%$ � bـش�ل خـاص، ر�ـاض �طفـال تواجـھ ال

ــــــة  ــــــن اخــــــــتالف �نظمـــــــــة التعليميــــــــة أو �جتماعيـــ ـــــر عـــ ــــاحثjن ال`_بـــــــــو�jن،bغض النظـــ ــــن قبـــــــــل البــــ ـــ مـ
اسـات تناولـت جوانـب مختلفـة مـن   تواجـھ � ال�ـ املـشكالترللمجتمعـات ، باإلضـافة أن غالبيـة الد

اســـات مثـــل ر�ـــاض �طفـــال ،  اســـات حديثـــة Yـــسoيا ، وتنوعـــت أمـــاکن تطبيـــق الد روأن غالبيـــة الد ر
ّ ًّ )

دن، ال�و�ت،  �ة مصر العر6ية ، � راململكة العر6ية السعودية ، جم8و   . ..)ر

اسـة ا�
الیـة مــن حیـث ترک�j.ـا ع%ـ$ املــشکالت  اسـات الــسابقة مـع الد ر      {ـشا�\ت العدیـد مـن الد ر
اسـة أو 	أحـد �.ـداف ال�ـÄ {ـسÎ$ .ـذه ر�اض �طفـال  تواجھ ال��صعو6ات وال رک8ـدف أسا¡ـ Ä للد

�ــــاض �طفــــال، و مــــن .ــــذه  �ــــة ال�ــــ� تواجــــھ مــــديرات  اســــة للتعــــرف عل�\ــــا وÊــــM املــــشكالت zدا رالد ر ر
اســـــات ،(و)م2022مجر�ـــــ �،:(رالد _jراحــــــشة،(و )م2008مـــــوم�¹،(و ) م2014يالــــــدقم
و ) م2013ا�

  )م1994ا�»نيد، (

اســــات  ـــjن أن غالبيــــة الد اســــات الــــسابقة تبـ ـــع منــــاPº البحــــث ال�ــــÄ اعتمــــدs\ا الد ر    مــــن خــــالل تDبـ ر
ّ ّ

اسـات الـسابقة Nـ�  اسة ا�
الیة تختلف مـع معظـم الد راعتمدت املنPQ الوصفي التحلي%M ، وأن الد ر
اسـة  راستخدام املنPQ املقار  کمنPQ للبحـث ماعـد د ،(ن _jث ، ممـا یـد ع%ـ$ أن البحـ) م2014يالـدقم

اسة   .را�
ا�d قد استخدم �سلوب املناسب لإلجابة ع%$ أسئلة الد
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اسة سوف  اسة  ، كما أن .ذه الد اسات السابقة ع%$ �سDبانة 	أداة للد ر     كما اعتمدت 	ل الد ر ر
اســـات الــسابقة Nــ� إعـــداد  ر{عتمــد أيــضا ع%ــ$ �ســـDبانة 	ــأداة للبحــث وس�ـــستفید الباحثــان مــن الد

ً

اسة�سDبانة أل�\ا أقر اسات ل8ذه الد رب الد   .ر

اسـات الـسابقة إن تحديـد �»ـم عينـة  ر   وقد وجد الباحثـان مـن خـالل �طـالع ع%ـ$ العينـات NـM الد
مــديرة مــن مجتمــع البحــث الك%ــM مناســب قياســا ع%ــ$ �»ــم العينــات NــM تلــك ) 66( البحــث ا�
ــاMd بـــ 


ة عن املfا وا� اسات السابقة للباحثان ر اسات،كما حققت الد ؤالد ر �ة   املشكالتشكالتر رzدا
 ��  .ر�اض �طفال تواجھ قد ال

اسـة      رلـذا يمكننـا القـو بـأن الد اسـات مـن اسـتفادت ا�
اليـة ل NـM جوانـب مختلفـة  الـسابقة رالد
  :يمكن ت¬«يص أ.م8ا

�ـةباملـشکالت والـصعو6ات  يإثـراء �دب النظـر املتعلـق .1  مـديرات تواجـھ ال�ـ� رzدا
نةر�اض �طفال  اسة مقا رد �ـة مـصر ر ر بjن دول�� اململكة العر6ية السعودية وجم8و

 .العر6ية
�ة ال��  املشكالت ع%$ التعرف .2  bغرض وذلك ر�اض �طفال مديرات تواجھ قد رzدا

  . املشكالت .ذه بتحديد ا�«اصة �سDبانة بنود بناء
وصوال املشكالت .ذه تص]يف ع%$ �طالع .3

ً
 $dحيـث منـھ ، �ـستفاد مالئـم تص]يف إ 

اسة ا�«اصة �سDبانة بنود ص]يفت تم  .ر�\ذه الد
اســـات الـــسابقة NـــM  اســتفادت .4 اســـة ا�
اليـــة مــن املؤشـــرات املتعلقـــة ب]تــائج الد ر الد ر

اسة ضة MN .ذه الد رتفسj_ النتائج املعر   .و

اسة .ذه وتختلف اسات عن رالد   : ي%M بما السابقة رالد

اسة موج8ة أ�\ا .1 �ة املشكالت رلد   .ر�اض �طفال  مديرات تواجھ ال�� رzدا
س أ�\ـا .2 ة التعلـيم  ا�
	وميـة الر�ـاض مـديرات تواجـھ ال�ـ� املـشكالت رتـد ا روالتاbعـة لـو ز

ة التعليم بمصر ا رباململكة و لو اسات تفعلھ لم ما و.و ، بي[\ا نوتقار ز   . السابقة رالد

اسة   :ر�طار امليداBي للد

ــــراءات ب اســـــة ومجتمع8ـــــا وإجــ ـــة الد ريDنـــــاو .ـــــذا الفـــــصل تحديــــــد عينــ ــــاء �داة املـــــستخدمة ل8ــــــذه ل نـ
اسة والتأكد من صدق8ا وثباs\ا وكيفية تطبيق8ا واساليب املعا�»ة �حصائية    . رالد

اسة    :رمجتمع وعينة الد

.ــا عــشوائيا �\ــدف تمثيــل العينــة للمجتمــع  {عت¾ـ_ العينــة جــزء ممثــل مــن ا¦»تمــع �صــ%M وتــم اختيا
ً

ر
اسة من مجموعة مـن  ر�ص%M ، وت	و مجتمع الد ضـات ا�
	وميـة بمدينـة الر�ـاض  و ن ومـديرات الر

�ة وعدد.م  ضات MN مدينة الر�اض بلغت )  66(رمحافظة zسكند ومديرة ، علما بأن عدد الر ّ ً
136 

ضة ح	ومية �ة فقط190  ،2ور ضة ح	ومية بمحافظة zسكند ر ر   . 3و

                                                
2 ، " ر1ض األطفال"  ، مبنطقة الر1ض للتعليم العامة اإلدارة     م2022 أغسطس 18متت الز1رة يف  

https://edu.moe.gov.sa/Riyadh/Departments/FemaleAffairsEducationalAssistant/child_g/Pages
/default.aspx 
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اسة وفقا  للدولة كما ي%M) 1(ليوÇf جدو  أعداد عينة الد
ً

  :ر

  العدد  الدولة

  34  اململكة العر6ية السعودية

�ة مصر العر6ية   32  رجم8و

  66  ا¦»موع

اسة وفقا للدولة ) 1(لجدو  عينة الد
ً

  ر

اسة   :راداة الد

اســــة ا�
اليــــة ع%ــــ$  إســــDبانة ، حيــــث تــــم تــــصميم �ســــDبانة NــــM ضــــوء   مــــن جــــزئjن  ر     اعتمــــدت الد
اســـة وأ.ـــداف8ا و{ـــساؤالs\ا، واســـتخدمت �ســDبانة �» مـــع معلومـــات و6يانـــات مـــن أفـــراد رمــش	لة الد

ة مـن bعـض  رالعينة، وت	ونت �سDبانة من جزئيjن �و متعلق بالبيانـات ال¼«ـصية للعينـة ا¦«تـا ل
NــM جز�\ـــا  �ة  كمــا تـــضمنت �ســDبانة  �ــاض �طفـــال بمدينــة الر�ــاض و محافظـــة zســكند رمــديرات  ر

 MÊي محاو وYي ثماYرالثا:  

اسة  ات�جزاء وا»�(روصف أداة الد ات وعدد العبا راو ومسلسل العبا ر   )ر

      و6يانات أساسية: لا�»زء �و

  رمحاو �ستoيان: ا�»زء الثاYي 
مسلسل 
ات   رالعبا

  عدد
اتال   رعبا

لا¦
و �و  �اض �طفال -:ر ة  �ة ال�� تتعلق بإدا ر املشكالت zدا ر  12 12-1 ر
�ــــاض ي املــــشكالت املتعلقـــة باإلشـــراف ال`_بــــو ع%ـــ$-:را¦
ـــو الثـــاYي  ر 

 8 20-13 �طفال 
�ـــــاض -:را¦
ـــــو الثالـــــث  �ـــــة ال�ـــــ� تتعلـــــق بمعلمـــــات  ر املـــــشكالت zدا ر

 12 38-21 �طفال 
�ـــــة املتعلقــــة بأوليـــــاء أمـــــو أطفـــــال -:را¦
ــــو الراbـــــع  ر املـــــشكالت zدا ر
 6 45-39 . ر�اض �طفال 

�اض �طفال -:را¦
و ا�«امس   7 58-46 .ر املشكالت املتعلقة بأطفال 
�ــة املتعلقــة باملبــاYي والتجj8ــ�ات -:را¦
ــو الــسادس  ر املــشكالت zدا

 13 67-59 ر�اض �طفال
�اض �طفال -:را¦
و الساbع   9 76-68 . ر املشكالت املتعلقة بأYشطة 

ـــة الوســـــائل التعليميـــــة -:را¦
ــــو الثـــــامن  ـــة املتعلقــ �ـ ر املـــــشكالت zدا
 9 76 --68 . بر�اض �طفال 

 76  اترمجموع العبا

                                                                                                               
ــــكندرية ،  3 ــــة والتعلـــــــيم Dإلســـ ــــة الرتبيـــ ــــال " مديريـــ ـــز1رة  ، " ر1ض األطفـــ ــــت الــــ  ، م2022 أغـــــــسطس 18يف متـــ

https://alex-edu.com 
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  )  2(لجدو 

جة التقدير    راملتوسط وBسgتھ املئو�ة ود

 فئات املتوسط
السبة املئو�ة 

 للمتوسط
جة التقدير   )ىاملستو(رد

 ال أوافق تماما %36ألقل من % 20 1.8 ألقل من -1

 ال أوافق %52ألقل من % 36 2.6 ألقل من -1.8

 غj_ متأكد %68ألقل من % 52 3.4 ألقل من 2.6

 أوافق %84ألقل من % 68 4.2قل من  أل3.4

 أوافق تماما 100 -% 84 5 - 4.2

  :صدق �داة

£س  اســة bعــرض �ســDبانة ع%ــ$ bعــض مــن أعــضاء التــد ر     تــم التأكــد مــن صــدق ا¦
تــو ألداة الد ر ى
ّ ّ

�اض �طفـال ) 5(املتخصصjن  ثالثـة ، ومـن ثـم تـم تحكيم8ـا مـن قبـل ) 3(رخمسة ، و�عض مديرات 
ــــدد.م bعـــــض املتخصـــــص ـــة املطلو6ـــــة ) j)7ن بلـــــغ عـ ـــاإلجراءات املنQ»يــ ســـــبعة ، كمـــــا قـــــام الباحثـــــان بــ

ات �ســــDبانة، وذلــــك بتجر�\ــــا ع%ــــ$ عينــــة عــــشوائية مــــن  للتحقــــق مــــن صــــدق و�ــــ
ة صــــياغة عبــــا
ّ

ر
�ــاض �طفــال بلــغ عــدد.ن   s\ا ال[\ائيــة  ) 4(رمــديرات  �عــة ، ومــن ثــم تــم صــياغة �ســDبانة NــM صــو رأ ر

للفقـرات الـصا�
ة كمـا %) 75(مـjن ع%ـ$ أسـاس أن Yـسبة �تفـاق ال تقـل عـن و�خذ بمالحـظ ا¦
ك
اء ا�«¾ــ_اء ال تقــل عــن �4ــشj_ بلــوم %) 75(ر وال�ــ� تــنص ع%ــ$ أن الباحــث يحــصل ع%ــ$ Yــسبة اتفــاق أل

  .فقرة) 84(فقرة bعد أن |انت ) 76(لفقرات �ستoيان، واستقر املقياس ع%$ 

  ) 3(لجدو 

  استقرار مقياس �ستgيان 

  راسم ا»�و م
قبل 

  ا��ذف
  �عد

  ا��ذف

1  
لا¦
و �و  �اض : ر ة  �ة ال�� تتعلق بإدا راملشكالت zدا ر ر

 �طفال
13  12 

2  
�اض : را¦
و الثاYي  راملشكالت املتعلقة باإلشراف ال`_بو ع%$  ي

 �طفال
9  8 

3  
�اض : را¦
و الثالث  �ة ال�� تتعلق بمعلمات  راملشكالت zدا ر

 �طفال
12  12 

4  
�ة املتعلقة بأولياء أمو أطفال : را¦
و الراbع  راملشكالت zدا ر

 .ر�اض �طفال 
7  6 

                                                
4
 B. Bloom, et al. (1985) . Developing talent in young people . New York, 

Ballantine. P16. 
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�اض �طفال : را¦
و ا�«امس   5  7  8 .راملشكالت املتعلقة بأطفال 

6  
�ة املتعلقة باملباYي والتج�j8ات : را¦
و السادس  راملشكالت zدا

 ر�اض �طفال
15  13 

�اض �طفال امل: را¦
و الساbع   7  9  10 .رشكالت املتعلقة بأYشطة 

8  
�ة املتعلقة الوسائل التعليمية : را¦
و الثامن  راملشكالت zدا

  .بر�اض �طفال 
10  9  

  76  84  ا»¡موع

   :�]ساق الداخ�^

ات املقيــاس    جــات عبــا ة ود جــات |ــل عبــا تبــاط بــjن د ريقــصد باال{ــساق الــداخ%M قــوة � ر ر ر ر
ا ال	ليـــة، والـــصدق بoـــ ساطة .ـــو أن تقـــ�س مفـــردات املقيـــاس أو �ختبـــار أو قائمـــة �ستقـــصاء مـــ

وتـم حـساب �{ـساق الـداخ%M . وضعت لقياسھ أي يق�س فعال الوظيفة ال�� يف`ـ_ض انـھ يق�ـس8ا
جـــة ا¦
ـــو الـــذى ت]ت×ـــ� إليـــھ املفـــردة ، ثـــم حـــساب  ة ود جـــة |ـــل عبـــا تبـــاط بـــjن د رو.ــو معامـــل � ر ر ر ر

جة |ل تباط بjن د رمعامل � جة ال	لية لالسDبانة كما با�»دو التاMdر ل محو والد ر   :ر

  ) 4(لجدو 

ة جة ا»�و الذي تت�t إليھ العبا ة ود جة Cل عبا تباط بvن د رمعامالت � ر ر ر  رر
 الثامن السابع السادس الخامس الرابع الثالث الثاني األول

  رقم

 العبارة

  معامل

  االرتباط

  رقم

  العبارة

  معامل

  االرتباط

  رقم 

 العبارة

  املمع

  االرتباط

  رقم 

 العبارة

  معامل

  االرتباط

  رقم

  العبارة

  معامل

  االرتباط

  رقم 

 العبارة

  معامل

  االرتباط

  رقم 

 العبارة

  معامل

  االرتباط

  رقم 

 العبارة

  معامل 

 االرتباط

1 0.781 13 0.408 21 0.648 33 0.666 39 0.722 46 0.784 59 0.816 68 0.637 

2 0.771 14 0.564 22 0.792 34 0.675 40 0.81 47 0.781 60 0.796 69 0.629 

3 0.623 15 0.488 23 0.698 35 0.687 41 0.734 48 0.764 61 0.809 70 0.633 

4 0.734 16 0.398 24 0.677 36 0.775 42 0.664 49 0.759 62 0.798 71 0.652 

5 0.685 17 0.572 25 0.737 37 0.675 43 0.673 50 0.792 63 0.761 72 0.633 

6 0.713 18 0.863 26 0.665 38 0.753 44 0.763 51 0.764 64 0.749 73 0.609 

7 0.719 19 0.751 27 0.722   45 0.766 52 0.781 65 0.763 74 0.687 

8 0.683 20 0.616 28 0.592     53 0.783 66 0.637 75 0.704 

9 0.771   29 0.647     54 0.765 67 0.612 76 0.742 

10 0.716   30 0.663     55 0.735     

11 0.754   31 0.571     56 0.763     

12 0.665   32 0.711     57 0.749     

13          58 0.766     

جـة ) 4(ليت�Ç من جدو  ات |ل محـو ع%ـ$ حـدة مـع د تباط ا¦
سو6ة لعبا رأن قيم معامالت � ر رر
ات أك¾_ من القي را¦
و الذى ت]ت×� إليھ تلك العبا ، ممـا )0.01(ىمة ا�»دوليـة عنـد مـستو داللـة ر

  .يدل ع%$ �{ساق الداخ%M لالسDبانة 

جة ال	لية ل	ل  تباط بjن الد تباطات البي]ية وذلك بحساب معامل � ركما تم حساب � ر ر

ھ جدو fبانة، كما يوDلية لالس	جة ال لمحو من ا¦
او وj6ن الد ر ر   ).5(ر
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  )5(لجدو 

ج تباطات بvن د ر معامالت � جة الOليةر اسة �عض!ا البعض و&vن Cل م�Wا والد رات محاو الد ر   ر

 الثامن الساbع السادس ا�«امس الراbع الثالث الثاYي ل�و  راسم ا¦
و را¦
و

 ل�و
ة  �ة ال�� تتعلق بإدا راملشكالت zدا ر

 ر�اض �طفال
-        

 الثاYي
يا املشكالت املتعلقة باإلشراف ال`_بو 

�اض �طف  الرع%$ 
0.668 -       

 الثالث
�ة ال�� تتعلق بمعلمات  راملشكالت zدا

 ر�اض �طفال
0.696 0.805 -      

 الراbع
�ة املتعلقة بأولياء أمو  راملشكالت zدا ر

�اض �طفال   .رأطفال 
0.691 0.611 0.623 -     

 ا�«امس
�اض  راملشكالت املتعلقة بأطفال 

 .�طفال 
0.754 0.658 0.634 0.633 -    

 السادس
�ة املتعلقة باملباYي  راملشكالت zدا

�اض �طفال  روالتج�j8ات 
0.638 0.529 0.559 0.666 0.605 -   

 الساbع
�اض  راملشكالت املتعلقة بأYشطة 

 .�طفال 
0.769 0.637 0.568 0.622 0.553 0.838 -  

 الثامن
�ة املتعلقة الوسائل  راملشكالت zدا

 .مية بر�اض �طفال التعلي
0.694 0.612 0.637 0.705 0.657 0.498 0.605 - 

جة ال	لية    0.702 0.718 0.776 0.598 0.628 0.495 0.637 0.735  رالد

تباط ا�»دولية عند مستو داللة  ىقيمة معامل �   0.286)=0.01(ر

تباط بjن محاو �سDبانة bعض8ا ) 5(ليت�Ç من جدو  رأن قيم معامالت � البعض وj6ن |ل م[\ا ر
جة ال	لية لالسDبانة قيم أك¾_ من القيمة ا�»دولية عند مستو داللة  ىوالد مما يدل ع%$ ) 0.01(ر

جة ال	لية ، ممـا �ـشj_ إdـ$ صـدق املقيـاس  رقوة العالقة بjن ا¦
او bعض8ا البعض و6ي[\ا وj6ن الد ر
 .\اقوا{ساقھ الداخ%M و6التاMd يمكن �عتماد ع%$ نتائج8ا والوثو �

  : قياس ثبات �س³بانة

ل      �ــــشj_ الثبـــــات إdـــــ$ إم	انيـــــة ا�
ـــــصو ع%ـــــ$ النتــــائج نفـــــس8ا لـــــو أعيـــــد تطبيـــــق �داة ع%ـــــ$ �فـــــراد 
6ة عند |ل مرة �ستخدم ف�\ا؟ أو ما : أنفس8م، و�قصد بھ جة �عطي املقياس قراءات متقا رإd$ أي د ر

MـــN تھ عنــد تكـــرار اســتخدامھ� جــة ا{ــساقھ واYـــ�»امھ واســتمرا رد قأمـــا طــر تقـــدير .  أوقــات مختلفــةر
.ـــا طر�قــة �{ـــساق الــداخ%M بــjن بنـــود �داة، و.ــذه الطر�قـــة {عتمــد ع%ـــ$  اســة فأبر زثبــات أداة الد ر
تطبيـــق �داة مـــرة واحـــدة ع%ـــ$ مجموعــــة معينـــة مـــن �فـــراد، ثــــم تقـــدير الثبـــات باســـتخدام إحــــدى 

جات �سDبانة مدى قياسـ8ا  لاملعادالت zحصائية ، لذا يمكننا القو بأن املقصود بمف8وم ر ثبات د
  أى أنھ �عÄ¹ �{ساق أو الدقة N$ القياس. للمقدار ا�
قيقي للسمة ال�s Ä\دف لقياس8ا
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نبــــاخ        Aronbach's alpha (α( وومــــن املعــــامالت املــــستخدمة لقيــــاس الثبــــات معامــــل  ألفــــا كر
اســـة قــام الباحثـــان بتطبيـــق املقيـــاس  مـــن مجتمـــع ) 30=ن(ع%ــ$ عينـــة روللوقــوف ع%ـــ$ ثبـــات أداة الد

البحث ومن خارج العينة �ساسية وذلك �\دف التأكد من صدق وثبات املقياس ، و�عد استعادs\ا 
 لتحليـــل النتـــائج واحDـــساب معامـــل SPSSتــم تفر£ـــغ البيانـــات وإدخال8ـــا ا�
اســـب واســتخدام برنـــامج 

نباخ، و التأكد من ثبات املقياس بحساب معامل الثبات  وذلك مل رفردات |ل محو ع%$ حدة مع وكر
جــة  ات مـن الد جـات احـدي العبـا ، وNـ$ |ـل مـرة يـتم حـذف د رحـساب معامـل الثبـات الك%ـM للمحـو ر ر ر

ة، ثم التأكد من ثبات �سDبانة ال	لية رال	لية للمحو الذى ي]ت×� إل�\ا العبا   .ر

  ) :6( لجدو 

ات ومحاو �س³بانة  رمعامالت ثبات عبا   ر

  الثامن  السابع  السادس  الخامس  عالراب  الثالث  الثاني  األول

رة
عبا

 ال
قم

ر
ت 

ثبا
 ال

مل
عا

م
 

رة
عبا

 ال
قم

ر
ت 

ثبا
 ال

مل
عا

م
 

رة
عبا

 ال
قم

ر
ت 

ثبا
 ال

مل
عا

م
 

رة
عبا

 ال
قم

ر
ت 

ثبا
 ال

مل
عا

م
 

رة
عبا

 ال
قم

ر
ت 

ثبا
 ال

مل
عا

م
 

رة
عبا

 ال
قم

ر
ت 

ثبا
 ال

مل
عا

م
 

رة
عبا

 ال
قم

ر
ت 

ثبا
 ال

مل
عا

م
 

رة
عبا

 ال
قم

ر
ت 

ثبا
 ال

مل
عا

م
 

1 0.751 13 0.725 21 0.718 33 0.821 39 0.839 46 0.837 59 0.793 68 0.794 

2 0.762 14 0.735 22 0.821 34 0.776 40 0.849 47 0.831 60 0.805 69 0.809 

3 0.801 15 0.786 23 0.799 35 0.805 41 0.84 48 0.807 61 0.804 70 0.794 

4 0.811 16 0.786 24 0.813 36 0.849 42 0.842 49 0.839 62 0.804 71 0.784 

5 0.817 17 0.777 25 0.791 37 0.838 43 0.835 50 0.846 63 0.799 72 0.803 

6 0.777 18 0.785 26 0.821 38 0.846 44 0.831 51 0.851 64 0.799 73 0.789 

7 0.761 19 0.787 27 0.805   45 0.855 52 0.844 65 0.786 74 0.791 

8 0.785 20 0.751 28 0.807     53 0.794 66 0.804 75 0.821 

9 0.812   29 0.823     54 0.793 67 0.762 76 0.819 

10 0.823   30 0.823     55 0.807     

11 0.814   31 0.814     56 0.755     

12 0.721   32 0.822     57 0.779     

          58 0.783     

 معامالت ثبات المحاور بدون حذف العبارة

0.829 0.794 0.831 0.857 0.859 0.858 0.811 0.827 

ات أقل من معامل ثبات ا¦
و الذى )  6(ليت�Ç من جدو           رأن قيم معامالت ثبات العبا ر
جـة  اسـة تتمتـع بد ات ثابتـة ، لـذا يمكننـا القـو بـأن أداة الد رت]ت×� إليـھ املفـردة أي أن جميـع العبـا ر لر

حيــــث |انـــت جميــــع قــــيم الفــــا . قع%ــــ$ النتـــائج والوثــــو �\ــــاعاليـــة مــــن الثبــــات و6التـــاMd يمكــــن �عتمــــاد 
 Mdبانة ع%ـــ$ التــــواDســـ�ـــاو 
¦ Mـــاو مرتفعـــة ، حيـــث بلـــغ معامــــل الثبـــات الك%ـــ
ونبـــاخ �»ميـــع ا¦ ركر ر ر

وÊ$ معامالت ثبات مرتفعة مما ) 0.827، 0.811، 0.858، 0.859، 0.857، 0.831، 0.894، 0.829(
  ).0.868(ات الك%M يدل ع%$ الثبات ، وقد بلغ معامل الثب

   $N بانة وصالحي�\ا للقياسDس�جراءات السابقة تأكد الباحثان من صدق وثبات z ومن
s\ا ال[\ائيـــة وال�ـــ� تت	ـــو مـــن  نصـــو قـــم ) 76(ر ة كمـــا .ـــو موfـــÇ بم¬
ـــق  رعبـــا يجـــاب ع[\ـــا بإحـــدى ) 1(ر
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حيث تأخذ ) ما غj_ موافق تما– غj_ موافق - إd$ حد ما– موافق –موافق تماما (zجابات ا�«مس 
جات  ة ) 1، 2، 3، 4، 5(رzجابات ا�«مس السابقة الد ات مصاغة بصو رع%$ ال`_ت�ب وجميع العبا ر

تفاع أو كÀ_ة استخدام العاملjن ل8ا أو تقبل8ـا  جة العالية N$ |ل محو إd$ ا رإيجابية حيث {شj_ الد رر
جة املنخفضة فDشj_ إd$ انخفاض أو قلة استخدام العاملjن ل8ا   . أو عدم تقبل8ارأما الد

اسة   :رإجراءات الد

�ـاض �طفـال   -أ   �ة ال�� تواجھ مديرات  اسة استطالعية للتعرف ع%$ املشكالت zدا ر تم عمل د ر ر ّ

  .بمدينة الر�اض

اسة وتحكيم8ا ، تم وضع8ا بصيغة إلك`_ونية ع%$ الرابط التاMd -ب  ّ  bعد تصميم أداة الد   :ر

RFoSUYD1IuhyDniTMVpDggFOgJl=sm?/Preview/r/com.surveymonkey.www://https
sour_ut&create_topbar_slim=source_ut&bNoij585LtQrgulrgLQzIITlnhwE9t6Ok5nH8

commenting_preview=2ce   

  :كما تمت zجراءات التالية

�ـاض �طفـال ) Surveymonkey(رفع �سDبانة ع%$ سMN_j مون	ي  .1 ر، ل�س8ل ع%$ مـديرات 
اســة،كما تـــم ا�
ــرص ع%ــ$ وضـــع  رباململكــة و مــصر املــشاركة، وzجابـــة ع%ــ$ اســDبانة الد

م   .ة ملنع تكرار إجابة ال¼«ص الواحدزالضوابط الال

�ـــاض �طفـــال بجامعـــة  .2 £س ب	ليـــة  مـــالء عـــضوات .يئـــة تـــد رتـــم الت]ـــسيق و التواصـــل مـــع  ر ز
ـــديرات  ـــ[\ن  التكــــرم باملــــساعدة بحــــث مـ اســــة،  والطلــــب مـ �ة ، وتوضــــيح أ.ــــداف الد رzســــكند ر

�ة ع%$ املشاركة z MNجابة ع%$ zستoيان   .ر�طفال بمحافظة zسكند

اسـة ت. 5 ضات بالر�اض ، وتوضيح أ.داف الد رم الت]سيق و التواصل مع bعض مديرات الر و
  . ل8ن،  وطلب م[\ن التكرم باملشاركة  z MNجابة ع%$ zستoيان

6 . � öعـد مـb  أيـام وطلـب التكــرم بحـث الـذين لـم �ــشار|وا 10يتـم التواصـل مع8ـن مـرة أخــر 
  .باملشاركة MN أسرع وقت ممكن

   :ية�ساليب �حصائ

اسة وتحليل البيانات ال�� تم جمع8ا ، فقد استخدم العديد من �ساليب  ر      لتحقيق أ.داف الد
   ) .SPSS( �حصائية املناسب باستخدام ا�
زم zحصاØي للعلوم �جتماعية 

ات وال]ـسب املئو�ـة  روذلك bعد ترم�j وإدخال البيانـات ع%ـ$ ا�
اسـب dÍـM ،حيـث تـم حـساب التكـرا
ف ع%ـــ$ ا�«ـــصائص ال¼«ـــصية والوظيفيـــة ألفـــراد العينـــة وتحديـــد اســـتجابات أفراد.ـــا تجـــاه للتعـــر

اسة  ات ا¦
او الرئ�سية ال�� تضمن�\ا أداة الد رعبا   .رر

  :و�عد ذلك تم حساب املقاي�س zحصائية التالية 

ات وال]سب املئو�ة لوصف خصائص أفراد العينة −   .رالتكرا

تفــاع أو انخفــاض اســتجابات أفــراد وذلــك ملعر"  Mean" املتوســط ا�
ــسا�ي − رفــة مــدى ا
ات �سDبانة اسة حو عبا رالد   .لر
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للتعــرف ع%ــ$ مــدى انحــراف  "Standard Deviation" يتــم اســتخدام �نحــراف املعيــار −
ات �ســــDبانة، و�الحــــظ أن �نحــــراف  ة مــــن عبــــا اســــة ل	ــــل عبــــا راســــتجابات أفــــراد الد ر ر

ة، ف	لمـــا ياملعيـــار يوfـــÇ الDـــشDت NـــM اســـتجابات أفـــراد عينـــ اســـة حـــو |ـــل عبـــا رة الد لر
  .اق`_بت قيمتھ من الصفر تركزت �ستجابات وانخفض {شت�\ا بjن املقياس

تباط  −   .لقياس صدق �سDبانة" نبj_سو"رمعامل ا

نباخ"معامل ثبات  − ن بـراو لقيـاس -ومعامل ثبات التجزئة النـصفية لـسبj_مان " وألفا كر
 .ثبات �سDبانة

ق حو محاو �سDبانة  لعي]تT.testj) ت(اختبار  − رن مستقلjن وذلك للوقوف ع%$ الفر ل و
 _jعز ملتغ} ��ىوال

ُ
 ).العل×� املؤ.ل(

ق حـو محـاو �سـDبانة وال�ـ� {عـز ) ANOVA(تحليل التبـاين �حـادي  − اسـة الفـر ىلد ل
ُ

ر و ر
 _j«دمة  سنوات (يالختالف متغ�التخصصات العلمية–ا .( 

اسة   :رنتائج الد

اسـة امليدانيـة و مناقـش�\ا مـن خـالل عـرض إجابـات أفـراد ل      يDناو .ذا الفصل ع ررض لنتـائج الد
 Mdاسة ع%$ النحو التا ات �سDبانة وذلك باإلجابة عن {ساؤالت الد اسة ع%$ عبا رالد ر   :ر

اسة وفقا لبعض املتغv=ات: لنتائج القسم �و التحليالت �ساسية لعينة الد
ً

  :ر

اسة وفقا للدولة- 1 mع عينة الد  تو
ً

ر   :ز

  )1(ليوÇf جدو 

M%اسة وفقا  للدولة  كما ي  أعداد عينة الد
ً

  :ر

  )1(لجدو 

اسة وفقا للدولة   عينة الد
ً

  ر

  العدد  الدولة

  34  اململكة العر6ية السعودية

�ة مصر العر6ية   32  رجم8و

  66  ا¦»موع

تواز العدد Bسgيا o^ ا»¡موعتvن مما 8عطي نتائج صادقة عن) 1(ليت¶µ من ا�¡دو السابق 
ً

د ن
  .تفسv= النتائج و تحليل!ا 

اسة وفقا ملتغv= العمر- 2 mع عينة الد  تو
ً

ر   :ز

اسة وفقا لفئات العمر كما ي%M) 2(ليوÇf جدو  أعداد عينة الد
ً

  :ر
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  )   2(لجدو 

اسة وفقا لعم عينة الد
ً

  ر املديرةر

  العدد  العمر

  9   سنة30 - 20من 

  38   سنة40 - 31من 

  19   سنة50 - 40من  

  0  50قفو 

  66  ا¦»موع

�Ç مــن ا�»ــدو الــسابق  اســة حــسب العمــر |انــت املــديرات والــوكيالت )  2(ليتــ £ــع عينــة الد رأن تو ز
ضـات ا�
	وميـة .ـم الفئـة العمر�ـة بـjن   عامـا ، تال.ـا الفئـة العمر�ـة بـjن 40 – 31و�كÀ_ عـددا بالر

م توجـد مـديرات  عامـا ، NـM حـjن لـ30 -20 عاما ، و|انت أقل فئة عمر�ة عـددا ÊـM الفئـة مـن 50- 40
اسة ا�
الية 50قفو سن ال   .ر MN عينة الد

3 -�tاسة وفقا للمؤ\ل العل mع عينة الد  تو
ً

ر   :ز

  )3(ليوÇf جدو 

M%اسة وفقا للمؤ.ل العل×�  كما ي  أعداد عينة الد
ً

  :ر

  )   3(لجدو 

اسة وفقا للمؤ\ل العل�tرعينة الد
ً

  

�tالعدد  املؤ\ل العل  

اه   0  ردكتو

_j7  ماجست  

�وس   59  رب	الو

  0  ىأخر

  66  ا¦»موع

�Ç مــن ا�»ــدو الــسابق  اســة  وفقــا للمؤ.ــل العل×ــ� |ــان أكÀــ_ مــديرات )  3(ليتــ £ــع عينــة الد أن تو
ً

ر ز
�وس حيــث بلــغ عــدد.ن  جــة الب	ــالو ضــات حاصــالت ع%ــM د كــيالت الر رو و مــديرة مــن اجمــاMd  )59(رو

اسة ، MN حjن حصل جة املعينةمن اجماMd  )7(  رعينة الد اسة  ع%M د ر الد اجستj_ و�دل .ـذا ع%ـM ر
  .  مدي ا.تمام املديرات با.مية ال`_MÛ العل×� خالل ف`_ة العمل 
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اسة وفقا للموقع الوظيفي - 4 mع عينة الد  تو
ً

ر   :ز

اسة وفقا للموقع الوظيفي كما ي%M) 4(ليوÇf جدو  أعداد عينة الد
ً

  :ر

   )  4(لجدو 

اسة وفقا للموقع الوظيفي عينة الد
ً

  ر

  العدد  املوقع الوظيفي

  55  مديرة

  11  وكيلة

  66  ا¦»موع

اســـة  وفقـــا للموقـــع الـــوظيفي أن )  4(ليتـــ¶µ مـــن ا�¡ـــدو الـــسابق  mـــع عينـــة الد بتو
ً

ر مـــن ) 55( ز
جــة مــديرة  اســة مــن املــديرات املعينــات ع�ـ̂ـ د راجمــا·^ عينــة الد ضــة ، oــ^ حــvن أن ) قائــدة ( ر ( ور

ك) 11 ضــة ، و جــة وكيلـة ر اسـة كــن ع�ــ^ د ومـن اجمــا·^ عينــة الد و ر ف ر ضـة كمــا \ــو متعــا ريلــة الر و
ة أو الغيـــــاب أو  ـــا ــــة �جــ ــــل _ــــ̂ـ قائـــــدة العمـــــل ايـــــضا ال�ـــــ� تنـــــوب عـــــن املـــــديرة oـــــ^ حالـ زعليـــــھ بالعمـ
ة العليـا oـ^ �عــض �وقـات فتتـو·^ الوكيلــة  ضـة Cالتواصـل مــع �دا ر�Bـشغال بالعمـل خــارج الر و

رمام �مو و تGسv= العمل خالل  \ذه الف<=ة    . ز

mع عينة الد- 5 اسة وفقا  لسنوات ا�KM=ة ز تو
ً

  :ر

اسة وفقا  لسنوات ا�«¾_ة كما ي%M) 5(ليوÇf جدو  أعداد عينة الد
ً

  :ر

  )   5(لجدو 

اسة وفقا لسنوات ا�KM=ة عينة الد
ً

  ر

  العدد  سنوات ا�KM=ة

  41   سنوات7أقل من 

  20   سنة15 سنوات إd$ أقل من 7من 

  5   سنة فأكÀ_15من 

  66  ا¦»موع

اسـة  وفقــا لــسنوات ا�KMـ=ة أن اك¹ــ= املــديرات )  5(ابق ليتـ¶µ مــن ا�¡ــدو الـس mــع عينــة الد بتو
ً

ر ز
كيلـة و\ــن ) 41( ســنوات ، وعـدد\ن 7والـوكيالت كـن مــن أºـ�اب ا�KMــ=ات �قـل مـن  ومــديرة و

اســـة  ، تلWªـــا ســـنوات ا�KMـــ=ة مـــن   عامـــا 15 – 7ربالفعـــل مـــن أك¹ـــ= الفئـــات العمر�ـــة   oـــ^ عينـــة الد
كيلــة  ، أمـ) 20(و\ـن مـن املــديرات ذات ) 5( ا اºـ�اب ا�KMــ=ات الطو�لـة بالعمـل  ف!ــن ومـديرة و

 عاما 15قا�KM=ة الطو�لة فو ال
ً

 .  
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اسة وفقا للقسم الذي تت�t إليھ  - 6 mع عينة الد  تو
ً

ر   :ز

اسة وفقا للقسم الذي ت]ت×� إليھ  كما ي%M) 6(ليوÇf جدو  أعداد عينة الد
ً

  :ر

  )   6(لجدو 

اسة وفقا  للقسم الذي تت�t إليھ عينة الد
ً

  ر

  العدد  القسم الذي ت]ت×� إليھ
  10  يةتخصصات علم

  56  تخصصات أدبية
  66  ا¦»موع

�Ç مــــن ا�»ــــدو الــــسابق  اســــة  وفقــــا للقــــسم الــــذي ت]ت×ــــ� إليــــھ أن أكÀــــ_ )  6(ليتــــ ـــة الد £ــــع عينـ بتو
ً

ر ز
(  ÊــM التخصــصات �دبيــة حيــث بلــغ عــدد.ن والــوكيالتالتخصــصات ال�ــ� حــصل علــ�\ن املــديرات 

وكيلـــة ، NـــM حـــjن حـــصل ) 56 اســـة ع%ـــM تخصـــصات  ) 10( ومـــديرة  و رمـــديرات مـــن اجمـــاMd عينـــة الد
  .علمية 

 7 -  �tاسة وفقا لطبيعة املؤ\ل العل mع عينة الد  تو
ً

ر   :ز

اسة وفقا لطبيعة املؤ.ل العل×�  كما ي%M) 7(ليوÇf جدو  أعداد عينة الد
ً

  :ر

  )   7(لجدو 
�tاسة وفقا  لطبيعة املؤ\ل العل عينة الد

ً
  ر

�tالعدد  طبيعة املؤ\ل العل  
  52  يتر6و

  14  يغj_ تر6و
  66  ا¦»موع

اســة  وفقــا لطبيعــة املؤ\ــل العلtــ� أن )  7(ليتــ¶µ مــن ا�¡ــدو الــسابق  mــع عينــة الد بتو
ً

ر  ) 52(ز
مــــ�Wن ) 14( مـــن املـــديرات والـــوكيالت مــــؤ\الWXن تر&و�ـــة مرتبطـــة بمجـــال الطفولــــة ، oــ̂ـ حـــvن أن 

=vتر&و�ة حاصالت ع�^ مؤ\الت غ .  

�اض �طفال- 8 �gية o^ مجال  ات تد اسة وفقا  لاللتحاق بدو mع عينة الد ر تو ر رر
ً

  :ز

�اض �طفال كما ي%M)8(ليوÇf جدو �oية MN مجال  ات تد اسة وفقا لاللتحاق بدو رأعداد عينة الد ر رر
ً

:  

  ) 8(لجدو 

ات اسة وفقا  لاللتحاق بدو رعينة الد
ً

�اض �طفالر �gية o^ مجال  ر تد   ر

  العدد  

  Y  55عم

  11  ال

  66  ا¦»موع
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�Ç مــن ا�»ــدو الــسابق  �oيــة NــM مجــال )  7(ليتــ ات تد اســة  وفقــا لاللتحــاق بــدو £ــع عينــة الد ربتو رر
ً

ز
�ــاض ) 55( ر�ــاض �طفــال أن  �oيــة NــM مجــال  ات تد اســة حاصــالت ع%ــM دو رمــن اجمــاMd عينــة الد ر رر

ات تد) 11( �طفال ، MN حjن أن  رم[\ن فقط لم يحصلن ع%M دو �اض �طفال و.ن ر ر�oية MN مجال 
دادت ســـنوات العمــــل  �oيـــة |لمــــا ا ات التد زالفئـــة �قـــل خ¾ــــ_ة NـــM العمــــل ، حيـــث تــــزداد عـــدد الــــدو ر ر

  . وا�«¾_ة   

اسة رنتائج ا�¡زء الثاBي محاو �ستgيان واملتعلقة بأسئلة الد   :ر

  )9( لجدو 

ا ر املتوســط ا�
ــسا�ي و�نحـــراف املعيــار الســـتجابات عين�ــ� الد ع%ـــ$ )  املــصر�ة –الـــسعودية (ســة ي
ات  لا¦
و �و رعبا �اض �طفال-:ر ة  �ة ال�� تتعلق بإدا ر املشكالت zدا ر   ر

ضات السعودية  ور
 )34=ن(

ضات مصر  ور
 )32=ن(

 ال<=تGب
ات م ــا ــ  رالعبـ

 2ع 2م 1ع 1م

قيمة 
 "ت"

مر�ع 
 ايتا

 م س

املتوسط 
 العام

 ال<=تGب

1 
ضعف وb Mcعض 

رعة دو املديرات بطبي
 .ر�اض �طفال 

4.45 0.98 4.16 0.82 1.16 0.03 10 2 4.30 6 

2 
تباط bعض الر�اض  را

ة املرحلة  ربإدا
 .�بتدائية 

3.79 1.05 1.99 0.84 6.84 0.48 12 1 2.86 12 

3 
محدودية الفرص 
�oية ا�«اصة  رالتد
�اض �طفال ة  ربإدا  .ر

4.66 0.81 3.88 0.84 3.39 0.19 4 11 4.26 7 

4 

عدم توفر أخصائية 
نفسية واجتماعية 

خاص بر�اض �طفال 
. 

4.37 0.66 3.54 1.04 3.42 0.19 11 3 3.94 11 

5 
ضعف zم	انات 

 .املادية
4.58 0.76 3.74 1.31 2.80 0.14 8 10 4.14 10 

6 
شادات  رعدم وجود إ
 .بأوجھ الصرف املالية

4.61 0.73 4.09 0.84 2.38 0.10 6 6 4.34 5 

7 
راو أولياء �مو قلة {ع ن

�اض  ة  رمع إدا ر
 .�طفال

4.73 0.79 3.67 0.92 4.45 0.28 2 12 4.18 8 

8 
عدم وجود .ي	ل 

يإدار خاص بر�اض 
 �طفال

4.81 0.81 4.58 1.07 4.65 0.30 1 5 4.17 9 

�ة  9 ة التعاميم  zدا رند  4 4.43 8 5 0.04 1.50 0.96 4.25 0.86 4.63ر
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ضات السعودية  ور
 )34=ن(

ضات مصر  ور
 )32=ن(

 ال<=تGب
ات م ــا ــ  رالعبـ

 2ع 2م 1ع 1م

قيمة 
 "ت"

مر�ع 
 ايتا

 م س

املتوسط 
 العام

 ال<=تGب

ة  روالفنية ا�«اصة بإدا
 .ر�اض �طفال 

10 

اسة  رالتباطؤ MN د
مشكالت املعلمات 

ضع ا�
لو  لو و
 .املناسبة ل8ا 

4.72 0.76 4.37 0.8 1.61 0.05 3 7 4.54 1 

11 
رالقصو MN عملية 

تقو�م عمل املعلمات 
 .bش	ل مستمر 

4.61 0.73 4.29 0.95 1.35 0.04 7 9 4.44 3 

12 

قلة �.تمام بملف 
املتاbعة ا�«اص ب	ل 

ة لتحديد كفاءs\ا معلم
. 

4.52 0.87 4.51 0.67 0.05 0.00 9 4 4.51 2 

 
جات  رمتوسط د

لا¦
و �و  ر
4.54 0.91 3.84 0.76 3.02 0.15   4.18  

  2.01)=0.05(ىا�»دولية عند مستو داللة " ت"قيمة 

�Ç مــــــن جــــــدو  قوجــــــود فــــــر دال إحــــــصائيا بــــــjن املتوســــــط ا�
ــــــسا�ي ا¦
ــــــسوب ) 9( ليتــــــ
جـاتÉ)3ـ � واملتوسط �ف`_ا قـام ) ر د ات أ رفيمـا عـدا العبـا " ت"ف	انـت قيمـة ) 12، 11، 10، 9، 1(ر

ـــالغjــــ_ دالــــة ،وتظ8ــــر النتــــائج أن  �ــــاض �طفـ ة  �ــــة ال�ــــ� تتعلــــق بـــــإدا راملـــــشكالت zدا ر ـــن ر  تختلــــف مــ
�ــاض �طفــال .ــو �ع%ــ$ NــM الــسعودية عــن مــصر حيــث |ــان  ة  �ــة ال�ــ� تتعلــق بــإدا راملــشكالت zدا ر ر

ات بjن  ة املرحلة �بتدائية MÊ ال�� رالتكرا تباط bعض الر�اض بإدا راجابات العينة السعودية أما ا ر
شـــادات بأوجـــھ  ات العينـــة املـــصر�ة واتفقـــا العي]تـــان ع%ـــ$ إن عـــدم وجـــود إ رحــصلت ع%ـــ$ أع%ـــ$ تكـــرا ر

�اض �طفال ة  �ة ال�� تتعلق بإدا رالصرف املالية من املشكالت zدا ر   .ر

اســـة الـــدقمj_ و عليـــھ تتفـــق نتـــائج .ـــذا ا¦
ـــو اســـة د ي مـــع د ر ر ال�ـــ� بي]ـــت وجــــود ) 2014(ر
لة عن دو الر�اض باململكة ، واملتاbعةضعف z MNشراف  ر والدعم من قبل ا�»8ات الرسمية املسؤ و

 MOاســـة ســب �ـــاض ) 2020(ركمــا تتفـــق مـــع د ات  رال�ـــ� اثبDـــت وجـــود معوقـــات NــM تطبيـــق العمـــل بـــإدا ر
جة کبj_ة  .ر�طفال MN اململکة بد

اسة أبو دقة  كما تت رال�� اظ8رت أن .ناك مشكالت ومعوقات MN دو ) م2007(رفق مع د
 .ر باملنPQ ومشاركة أولياء �مو مرتبطة�طفال 

�ــد  اســة ع%ــM أبــن  زواخjـ_ا تتفــق مــع د ضــة غjــ_ ) 2016( ر وال�ــ� اظ8ــرت وجــود معلمــات بالر
 .، مع عدم وجود منPQ واÇf ومحدد لر�اض �طفالمتخصصات
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  ) 10( لجدو 

اسة ا رملتوسط ا��سا�ي و�نحراف املعيار الستجابات عين�� الد ع�k )  املصر�ة –السعودية (ي
ات  �اض �طفال-:را»�و الثاBي رعبا  kر املشكالت املتعلقة باإلشراف ال<=بو ع�  ي

ضات السعودية  ور
 )34=ن(

ضات مصر  ور
 )32=ن(

 ال<=تGب
ات م ــا ــ  رالعبـ

 2ع 2م 1ع 1م

  قيمة 

 "ت"

  مر�ع

  ايتا
 م س

 ال<=تGباملتوسط العام

13 
قلة عدد مشرفات 

 ر�اض �طفال
3.88 0.33 4.77 0.85 4.91 0.33 4 1 4.34 5 

14 
 _jوجود مشرفات غ
متخصصات بر�اض 

 �طفال
3.45 1.02 4.62 1.04 4.10 0.25 7 3 4.06 7 

15 

عدم وجود أدوات 
قياس ثابتة أو مقننة 
لقياس أداء املعلمات 

. 

3.69 0.87 4.36 0.83 2.84 0.14 6 8 4.04 8 

16 
محدودية وb Mcعض 
املشرفات بطبيعة 
�اض �طفال ردو   ر

3.84 0.66 4.58 0.85 3.49 0.20 5 5 4.22 6 

17 
ضعف خ¾_ة bعض 

 .املشرفات 
4.67 0.94 4.62 1.12 0.17 0.00 1 2 4.64 1 

18 

ضعف مشاركة 
�اض  رمشرفات 

�طفال MN التخطيط 
ضة   .ولتحسjن الر

4.52 0.87 4.37 0.94 0.59 0.01 2 7 4.44 4 

19 

ضعف توجھ bعض 
�اض  رمشرفات 

�طفال نحو �طالع 
ع%$ البحوث ال`_بو�ة 

 .املتعلقة بالطفولة 

4.37 1.18 4.55 1.03 0.59 0.01 3 6 4.46 3 

20 

رقصو عمليات 
املتاbعة وzشراف 
والتوجيھ وعدم 

��\ا   .رجدي�\ا واستمرا

4.44 0.66 4.61 0.89 0.78 0.01 8 4 4.53 2 

 
جات ا¦
و  رمتوسط د ر

 الثاYي
4.11 0.49 4.56 0.73 2.60 0.12   4.34  

  2.01)=0.05(ىا�»دولية عند مستو داللة " ت"قيمة 
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�Ç مــــن جــــدو  قوجــــود فــــر دال إحــــصائيا بــــjن املتوســــط ا�
ــــسا�ي ا¦
ــــسوب واملتوســــط  ) 10(ليتــــ
جــــــات3(�ف`_اÉـــــ �  ات) ر د قــــــام رفيمــــــا عــــــدا العبـــــا ــــائج أن )20، 19، 18(ر أ املــــــشكالت ، وتظ8ــــــر النتــ

�ـاض �طفـال راملتعلقة باإلشراف ال`_بو ع%ـ$  ضـعف  تختلـف مـن الـسعودية عـن مـصر حيـث |ـان ي
ات بjن اجابات العينة السعودية أمـا قلـة عـدد مـشرفات  رخ¾_ة bعض املشرفات .و �ع%$ MN التكرا

ات ر�اض �طفال MÊ ال�� حصلت ع%$ أع%$ تكرا  العينة املصر�ة واتفقا العي]تان ع%$ إن محدودية ر
�اض �طفال من املشكالت املش`_كة املتعلقة باإلشراف ال`_بو  يوb Mcعض املشرفات بطبيعة دو  ر ر

�اض �طفال    .رع%$ 

اســـة نjـــ_مjن دمحمي  رو�\ـــذ تتفـــق نتـــائج .ـــذا ا¦
ـــو مـــع نDيجـــة د NـــM مـــصر ال�ـــ� اظ8ـــرت عـــدم ) 2004( ر
اك املــــشرفjن ال �ــــاض �طفــــال نDيجــــة عــــدم وعــــ�\م رإد ـــة  ر`_بــــو�jن أل.ــــداف zشــــراف ال`_بــــو بمرحلـ ي

 Mن ع%ـjن ال`_بـو�jة املـشرف �ـاض �طفال وكذلك ضعف قـد رbسي	ولوجية ومتطلبات النمو بمرحلة  ر
يالقيام بوظائف zشراف ال`_بـو بكفاءة نDيجة لعدم وع�\م بطبيعة مسئولياs\م ، وعدم إعطاء.م 

.م zشرافيةالصالحيات ال	افي   . رة لألداء أدوا

د  اســـة .يـــا الــداو وكمــا تتفـــق مــع د NـــM -إdـــ$ حــد مـــا-رال�ـــ� {ـــشj_ إdــ$ قـــصو املــشرفة ال`_بو�ـــة ) 2018( ر
ضــة، إdــM جانــب وجــود العديــد مــن املــشكالت  .ا NــM مجــال حــل مــشكالت  �طفــال بالر والقيــام بــدو ر

مــة، ال�ــ� تواجــھ املــشرفة ال`_بو�ــة وم[\ــا افتقــار bعــض املــشرفات لل زمــؤ.الت العلميــة واملــسلكية الال
ركما {عاYي املشرفة ال`_بو�ة   من القصو MN توصيف م8ام8ا،و{عدد مصادر التوج�\ـات والتعليمـات 

وتفاوs\ا ، إMd جانب اYعدام ا¦«صصات املالية لألساليب zشرافية ال�� تطالب �\ا املشرفة 
ُ

.  

   )11(لجدو 

اســـة  املتوســـط ا��ـــسا�ي و�نحـــراف املعيـــار ر الســـتجابات عين�ـــ� الد )  املـــصر�ة –الـــسعودية (ي
ات  �اض �طفال-:را»�و الثالث رع�k عبا �ة ال�� تتعلق بمعلمات  ر املشكالت �دا  ر

ضات السعودية  ور
 )34=ن(

ضات مصر  ور
 )32=ن(

 ال<=تGب
ات م ــا ــ  رالعبـ

 2ع 2م 1ع 1م

قيمة 
 "ت"

مر�ع 
 ايتا

 م س

املتوسط 
 العام

 ال<=تGب

21 
عدم كفاية املعلمات 

 .لعدد �طفال 
2.42 0.87 2.34 0.84 0.34 0.00 9 12 2.38 12 

22 

محدودية وb Mcعض 
�اض �طفال  رمعلمات 

بأ.مية مرحلة 
 .الطفولة 

2.15 1.00 4.67 1.12 8.52 0.59 10 1 3.46 7 

23 
ضعف خ¾_ة bعض 

�اض �طفال  رمعلمات 
. 

1.32 1.18 4.55 1.28 9.44 0.64 12 4 3.00 10 

24 
�ب معلمات  رقلة تد

 .ر�اض �طفال 
2.96 0.71 4.39 1.05 5.71 0.39 6 6 3.70 5 

�oية  25 ات التد رbعد الدو ر ُ

عن الطبيعة العملية 
2.48 0.93 3.68 1.18 4.06 0.25 8 9 3.10 9 
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�اض �طفال   .رملرحلة 

26 
نقص املعلمات 

املتخصصات بمرحلة 
 .ر�اض �طفال 

1.98 1.15 3.45 0.49 6.06 0.42 11 11 2.74 11 

27 
قلة مشاركة املعلمات 
ضة  وMN مناسبات الر

 .واحتفاالs\ا 
2.76 0.70 3.88 0.68 5.85 0.41 7 8 3.34 8 

28 
قلة انDشار املعلمات 

بjن �طفال وتفاعل8م 
 .وقت املناو6ات 

3.24 1.00 3.67 0.7 1.81 0.06 5 10 3.46 6 

29 
ضعف bعض املعلمات 

 MN استخدام الوسائل
 .التكنولوجية ا�
ديثة 

3.25 0.97 4.62 1.2 4.51 0.29 4 3 3.96 4 

30 
ضعف تقبل املعلمة 

 .للنقد والتوجيھ 
4.11 0.87 4.51 1.29 1.30 0.03 3 5 4.32 3 

31 
عدم تناسب الراتب مع 
لا�»8د املبذو للمعلمة 

. 
4.63 1.02 4.37 1.14 0.86 0.01 1 7 4.50 1 

32 
 بتدYي امل	انة رالشعو

 .�جتماعية للم8نة 
4.14 0.86 4.62 1.07 1.77 0.06 2 2 4.39 2 

 
جات  رمتوسط د

 را¦
و الثالث
2.95 0.37 4.06 0.49 9.15 0.63   3.53  

  2.01)=0.05(ىا�»دولية عند مستو داللة " ت"قيمة 

�Ç مـــــن جــــدو  ـــود فــــر دال إحـــــصائيا بــــjن املتوســـــط ا�
ــــسا�ي ا¦
ـــــسوب) 11(ليتــــ  واملتوســـــط قوجــ
ـــ �  جـــــــات3(�ف`_اÉــــ ــــــام ) ر د قـ ات أ ـــــا ـــــدا العبــ رفيمـــــــا عــ ــــر النتـــــــائج أن ) 32، 31، 30، 28، 21(ر ،وتظ8ـــ

�اض �طفال  �ة ال�� تتعلق بمعلمات  راملشكالت zدا تختلـف مـن الـسعودية عـن مـصر حيـث |ـان ر
ـــjن اجابـــــات العي ات بــ ـــب الراتـــــب مـــــع ا�»8ـــــد املبـــــذو للمعلمـــــة .ـــــو �ع%ـــــ$ NـــــM التكـــــرا رعـــــدم تناســ نـــــة ل

�اض �طفال بأ.مية مرحلة الطفولة MÊ ال�� حصلت  رالسعودية أما محدودية وb Mcعض معلمات 
أي العينة املصر�ة واتفقا العي]تان ع%ـ$ إن   $dات العينة املصر�ة و يميل الباحثان إ رع%$ أع%$ تكرا ر

�اض �طف �اض �طفال وكذلك نقص املعلمات املتخصصات بمرحلة  �ب معلمات  رقلة تد ر ال من ر
�اض �طفال  �ة ال�� تتعلق بمعلمات  راملشكالت zدا   .ر

�ــد  اســة ع%ــM أبــن  زو�\ــذ تتفــق نتــائج .ــذا ا¦
ــو مــع نDيجــة د ر ال�ــ� اظ8ــرت وجــود الكثjــ_ مــن ) 2016(ر
�اض �طفال غj_ مؤ.الت تر6و�ا ، بل وجود البعض يحمل مؤ.ال  املعلمات العامالت N$ مؤسسات 
ً ً

ر
ىمتوســطا غjـــ_ تر6ـــو مــع

ً
ات ق   �ـــاض �طفـــال ع%ـــ$ دو رلـــة حـــصو الكثjــ_ مـــن مـــديرات مؤســسات  ر ل

�اض �طفال ة مؤسسات  �oية N$ مجال إدا رتد ر    . ر
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اسة موم�¹ اتب املعلمات مع عدم وجود مرشدة طالبية ) 2008(ركما تتفق مع د وال�� تر أن تدYي ر ي
�اض �طفال �عد من املشكالت ال�� تواجھ املعلمات MN ال  MN عمل رتر6و�ة {عمل .  

اسة نj_مjن ا¦
مدي  ضات ) 2004(ركما تتفق مع د وال�� أظ8رت نقص z  MNم	انيات املادية MN الر
، وكـذلك وجـود 7»ـز  
ة توجھ العمل MN تر6ية الطفل املصرfياملصر�ة، مع عدم وجود فلسفة وا

�اض �طفال رMN عدد املعلمات، مع وجود مشكالت {عو إعداد معلمات    . ق

�ـــــة والفنيــــــة  ) 2018( راســـــة  فـــــرج ســـــليمان كمـــــا تتفـــــق مـــــع د رال�ـــــ� اظ8ـــــرت أن أ.ـــــم املـــــشكالت zدا
اتــــب  £س، وتـــدYي  ضـــة |انـــت NـــM  قلــــة اســـتخدام املعلمـــات أســـاليب متنوعــــة NـــM التـــد راملعلمـــات الر ر و
ياملعلمــــات، ونقـــــص التأ.يـــــل العل×ـــــ� وال`_بـــــو لـــــد�\ن ،  مــــع عـــــدم إملـــــام8ن بأســـــس ال`_بيـــــة ا�
ديثـــــة 

   .لألطفال 

  )12( لجدو 

اســـة  ر املتوســـط ا��ـــسا�ي و�نحـــراف املعيـــار الســـتجابات عين�ـــ� الد )  املـــصر�ة –الـــسعودية (ي
ات  �اض �طفال -:را»�و الرا�ع رع�k عبا �ة املتعلقة بأولياء أمو أطفال  ر املشكالت �دا  .رر

ضات السعودية  ور
 )34=ن(

ضات مصر  ور
 )32=ن(

 ال<=تGب
ات م ــا ــ  رالعبـ

 2ع 2م 1ع 1م

قيمة 
 "ت"

مر�ع 
 ايتا

 م س

ملتوسط ا
 العام

 ال<=تGب

33 
محدودية مشاركة 

 MN رأولياء �مو
 .�Yشطة 

3.78 1.09 4.38 0.97 2.10 0.08 3 4 4.09 4 

34 
ضعف وMc أولياء 

�اض  ر�مو  بمرحلة  ر
 .�طفال

3.95 0.98 4.33 1.13 1.29 0.03 2 5 4.15 3 

35 
ضعف التواصل بjن 

ضة رأولياء �مو وا  .ولر
3.49 1.00 4.28 1.09 2.72 0.13 6 6 3.90 6 

36 
ضعف مساندة أولياء 
ضة و�مو املعنو للر  ير

3.57 1.00 4.54 1.37 2.89 0.14 5 2 4.07 5 

37 
محدودية مشاركة 

رأولياء �مو MN خطط 
ضة   .وتحسjن الر

3.65 0.83 4.62 1.12 3.52 0.20 4 1 4.15 2 

38 

رتوقعات أولياء �مو 
من املعلمة عالية 

واحيانا ال تDناسب مع  
ً

ات أطفال8م   .رقد

3.98 0.76 4.42 0.66 2.23 0.09 1 3 4.21 1 

 
جات ا¦
و  رمتوسط د ر

 الراbع
3.74 0.87 3.62 0.7 0.54 0.01   3.68  

  2.01)=0.05(ىا�»دولية عند مستو داللة " ت"قيمة 
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�Ç مــــن جــــدو  توســــط ا�
ــــسا�ي ا¦
ــــسوب واملتوســــط قوجــــود فــــر دال إحــــصائيا بــــjن امل) 12( ليتــــ
جــــات3(�ف`_اÉـــ �  قــــم ) ر د ة  رفيمــــا عـــدا العبــــا جـــة ال	ليــــة ،وتظ8ــــر النتــــائج أن ) 34(ر رومتوســــط الد

�ـــاض �طفــال �ــة املتعلقـــة بأوليــاء أمـــو أطفــال  راملــشكالت zدا  تختلـــف مــن الـــسعودية عــن مـــصر رر
توقعات أولياء �مو من املعلمة عالية واحيانا الحيث |ان 

ً
ات أطفال8م .و �ع%$ ر ر تDناسب مع  قد

ات بـjن اجابــات العينـة الــسعودية أمـا محدوديــة مـشاركة أوليــاء �مـو NــM خطـط تحــسjن  رNـM التكــرا ر
ـــان ع%ـــــ$ إن ضـــــعف  ات العينـــــة املـــــصر�ة واتفقـــــا العي]تــ ـــ$ أع%ـــــ$ تكـــــرا ضـــــة ÊـــــM ال�ـــــ� حـــــصلت ع%ــ رالر و

ضــة مــن املــشكالت املــش`_كة والتواصـل بــjن أوليــاء �مــو والر �ــة املتعلقــة ر ر املتعلقــة باملــشكالت zدا
�اض �طفال ربأولياء أمو أطفال    .ر

اسة  نoيل خليل  رو�\ذا تتفق نتائج .ذا ا¦
و مع نDيجة د نال�ـ� اظ8ـرت عـدم {عـاو أوليـاء ) 1997( ر
اســـة مر¡ــ �  رأمــو �طفــال مـــع .ــذه املؤســسات املعنيـــة ب`_بيــة الطفــل  ، ود اdــM اظ8ـــرت أن  ) 2007( ر

اسـة  أغلب أسا ضـة غjـ_ محققـة NـM الواقـع  ،  كمـا تتفـق مـع د رليب مشاركة الوالـدين NـM برنـامج الر و
ضـة ) 2012(سعد  وال�� تر إن أ.م �دوار ال�ـ� يمكـن لألسـرة أن تقـوم �\ـا NـM التعـاو مـع |ـادر الر ن ي

ضة ع%$ دف`_ ال ومن وج8ة نظر أولياء �مو MÊ �.تمام  باملالحظات ال�� تكت\ا معلمة الر   . طفل ر

اســة دمحم  ضــة و�ســرة) 2020( ركمــا تتفــق مــع د ة تفعيــل العالقــة بــjن الر وال�ــ� أوصــت بــضر نظــرا  رو
ً

ضة  ة الر ولضعف التواصل الفعال بjن أولياء أمو �طفال وإدا   .رر

   )13(لجدو 

اســـة  ر املتوســـط ا��ـــسا�ي و�نحـــراف املعيـــار الســـتجابات عين�ـــ� الد )  املـــصر�ة –الـــسعودية (ي
ا �اض �طفال -:را»�و ا�Mامس ت رع�k عبا  .ر املشكالت املتعلقة بأطفال 

ضات السعودية  ور
 )34=ن(

ضات مصر  ور
 )32=ن(

ات م ال<=تGب ــا ــ  رالعبـ

 2ع 2م 1ع 1م

قيمة 
 "ت"

مر�ع 
 ايتا

 م س

املتوسط 
 العام

 ال<=تGب

تأخر �طفال عن  39
 MN ضة وا�
ضو للر ر

 املوعد ا¦
دد 

2.33 1.14 3.46 1.29 3.35 0.18 4 7 2.92 7 

{غيب �طفال عن  40
ضة بدو عذر  نالر  .و

2.24 1.30 4.42 0.49 8.11 0.57 6 4 3.37 6 

41  MN ة عدد �طفال_Àك
 .الفصل 

2.19 0.98 4.55 1.26 7.50 0.53 7 3 3.42 4 

{عرض bعض �طفال  42
لإلصابات أثناء اللعب 

 .MN غياب املعلمة 

2.34 1.19 4.63 0.97 7.64 0.54 2 1 3.53 1 

قلة استجابة �طفال  43
 .للتعليمات 

2.34 0.86 4.57 0.94 8.88 0.61 3 2 3.50 2 

انDشار bعض �مراض  44
 .املعدية بjن �طفال 

2.28 0.87 4.39 1.33 6.69 0.47 5 5 3.38 5 
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قلة ا.تمام �طفال  45
 .بالنظام 

2.49 1.04 4.33 1.08 6.25 0.44 1 6 3.45 3 

جات   رمتوسط د
 را¦
و ا�«امس

2.32 0.87 4.34 0.79 8.78 0.61   3.36  

  2.01)=0.05(ىا�»دولية عند مستو داللة " ت"قيمة 

�Ç مــــن جــــدو  قوجــــود فــــر دال إحــــصائيا بــــjن املتوســــط ا�
ــــسا�ي ا¦
ــــسوب واملتوســــط ) 13( ليتــــ
ــــات3(�ف`_اÉـــــ �  جـ ـــر النتـــــائج أن ) ر د �ـــــة املتعلقـــــ،وتظ8ــ �ـــــاض �طفـــــال راملـــــشكالت zدا رة بأطفـــــال 

ات بjن تختلف من السعودية عن مصر حيث |ان  رقلة ا.تمام �طفال بالنظام .و �ع%$ MN التكرا
 ��اجابات العينة السعودية أما {عرض bعض �طفال لإلصابات أثناء اللعب MN غياب املعلمة MÊ ال

ات العينـة املـصر�ة واتفقـا العي]تـان ع%ـ$ إ ن انDـشار bعـض �مـراض املعديـة رحصلت ع%$ أع%$ تكرا
�اض �طفال   .ربjن �طفال من املشكالت املش`_كة املتعلقة باملشكالت املتعلقة بأطفال 

اسة أمل عبد الرسو  لو�\ذا تتفق نتائج .ذا ا¦
و مع نDيجة د ر رال�ـ� اظ8ـرت وجـود قـصو ) 2012(ر
�ــاض � طفــال و6التــاMd يــؤدي ذلــك إdـــM رNــ$ الرعايــة الــ�
ية والغذائيــة  املقدمــة ألطفــال مؤســـسات 

  . انDشار bعض �مراض املعدية بjن �طفال 

اســــة ا�»نيــــد �ــــاض ) 1994(ركمــــا تتفــــق مــــع د 
ية بمبــــاYي � ط الــــ رال�ــــ� اظ8ــــرت عــــدم تــــوافر الــــشر و
  .ر�طفال مما �س8م MN ظ8و مشكالت �
ية لدي �طفال  

  ) 14( لجدو 

اسة ياملتوسط ا��سا�ي و�نحراف املعيار الستجابات ع ع�k )  املصر�ة –السعودية (رين�� الد
ات  �اض �طفال-:را»�و السادس رعبا �ة املتعلقة باملباBي وتج!Ávات  ر املشكالت �دا  ر

ضات السعودية  ور
 )34=ن(

ضات مصر  ور
 )32=ن(

 ال<=تGب
ات م ــا ــ  رالعبـ

 2ع 2م 1ع 1م

قيمة 
 "ت"

مر�ع 
 ايتا

 م س

املتوسط 
 العام

 ال<=تGب

46 
مناسبة مساحة عدم 

ضة لعدد  والر
 .�طفال 

3.55 0.87 4.38 0.85 3.48 0.19 7 10 3.98 6 

47 
عدم صا�
ية املب�¹ 

ضة لألطفال   .وكر
2.16 0.86 4.82 1.18 9.22 0.63 11 1 3.54 9 

48 
ضيق ساحات 

ضة   .وومالعب الر
3.86 0.88 4.58 0.68 3.32 0.18 2 5 4.23 1 

49 
ط  وعدم توافر شر

�مان MN السالمة و
ضة   .ومب�¹ الر

2.45 1.00 4.53 0.83 8.18 0.57 9 6 3.53 10 

50 
قلة الغرف 

ا¦«صصة للمعلمات 
. 

3.61 1.09 4.25 0.85 2.37 0.10 5 12 3.94 7 
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ضات السعودية  ور
 )34=ن(

ضات مصر  ور
 )32=ن(

 ال<=تGب
ات م ــا ــ  رالعبـ

 2ع 2م 1ع 1م

قيمة 
 "ت"

مر�ع 
 ايتا

 م س

املتوسط 
 العام

 ال<=تGب

51 
ضعف التج�j8ات 
ا�«اصة بألعاب 

 .�طفال 
3.58 0.97 4.22 1.18 2.13 0.08 6 13 3.91 8 

52 
ضعف �.تمام 

Md باملظ8ر ا�»ما
ضة   .وللر

3.76 1.14 4.32 0.98 1.90 0.07 3 11 4.05 4 

53 
 _jمساحة الفصل غ

مناسبة لعدد 
 .�طفال 

3.94 0.79 4.38 0.6 2.27 0.09 1 9 4.17 2 

54 
ات  رعدم مالءمة دو

املياه و�حواض 
ضة  .وللر

1.59 1.76 4.67 0.97 7.90 0.56 13 2 3.19 13 

55 
عدم مناسبة اثاث 

ُ

ة الغرف الصفي
 .أل�»ام �طفال 

2.17 1.05 4.53 0.83 9.00 0.62 10 7 3.40 12 

56 
عدم توفر قاعة 

خاصة ملكتبة 
 .لألطفال

3.52 0.91 4.52 0.8 4.21 0.26 8 8 4.04 5 

57 
عدم تتوافر zضاءة 
 MN »يدة�وال�\و�ة ا

ضة   .والر
2.16 1.57 4.63 0.47 7.82 0.55 12 3 3.44 11 

58 

عدم توفر الوسائل 
مة  زالتكنولوجية الال
�اض  روالداعمة لدو  ر

 .�طفال 

3.65 1.00 4.62 0.81 3.84 0.23 4 4 4.15 3 

 
جات  رمتوسط د
 را¦
و السادس

3.08 0.76 4.5 0.91 6.08 0.42   3.81  

  2.01)=0.05(ىا�»دولية عند مستو داللة " ت"قيمة 

�Ç مـــــن جـــــدو  
ـــــسا�ي ا¦
ـــــسوب قوجـــــود فـــــر دال إحـــــصائيا بـــــjن املتوســـــط ا) 14( ليتـــــ�
 � Éف`_ا�جات3(واملتوسط  قـم ) ر د ة  رفيما عدا العبا �ـة ، وتظ8ـر النتـائج أن )52(ر راملـشكالت zدا

�ــاض �طفــال  مـــساحة تختلـــف مــن الـــسعودية عــن مــصر حيـــث |ــان راملتعلقــة باملبــاYي والتجj8ـــ�ات 
ات بـjن اجابـات العينـ ة الـسعودية أمـا عـدم رالفصل غj_ مناسبة لعدد �طفال .ـو �ع%ـ$ NـM التكـرا

ات العينة املصر�ة واتفقا العي]تان  ضة لألطفال MÊ ال�� حصلت ع%$ أع%$ تكرا رصا�
ية املب�¹ كر و
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�ــة  رع%ــ$ عــدم تــوفر قاعــة خاصــة ملكتبــة لألطفــال مــن املــشكالت املــش`_كة املتعلقــة باملــشكالت zدا
�اض �طفال   .راملتعلقة باملباYي والتج�j8ات 

اســـة  نoيـــل خليـــل و�\ـــذ تتفـــق نتـــائج .ـــذ را ا¦
ـــو مـــع نDيجـــة د ال�ـــ� اظ8ـــرت عـــدم ) 1997(ر
اسة  أمل عبد الرسو  لتوافر �»رات �طفال، وسوء حال املرافق ال�
ية وا�«دمات، وكذلك د ر

�ـــاض �طفـــال إdـــ$ تـــوافر املواصـــفات ا�»يـــدة لغرفـــة ) 2012( رال�ـــ� اظ8ـــرت افتقـــار ب]يـــة مؤســـسات 
. .ا أيضا إd$ �فنيةر�Yشطة وقلة التج�j8ات ، وافتقا ا إd$ كثj_ من الغرف للعامالت �\ا وافتقا

ً
  .ر

اسة دمحم  ال�� أظ8رت ضعف MN  تطو�ر الب�ئة التعليميـة لر�ـاض ) 2020( ركما تتفق مع د
�طفــال مــن حيــث املب¹ــ� وتج�j8اتــھ ومرافقــھ، وكــذلك  ضــعف NــM تــوفj_ الوســائل واملــواد التعليميــة 

�اض �طفال    .راملالئمة ملرحلة 

  ) 15(لجدو 

اسة  راملتوسط ا��سا�ي و�نحراف املعيار الستجابات عين�� الد ع�k )  املصر�ة –السعودية (ي
ات  �اض �طفال -:را»�و السا�ع رعبا  .ر املشكالت املتعلقة بأBشطة 

ضات السعودية  ور
 )34=ن(

ضات مصر  ور
 )32=ن(

 ال<=تGب
ات م ــا ــ  رالعبـ

 2ع 2م 1ع 1م

قيمة 
 "ت"

مر�ع 
  ايتا

 م س 

املتوسط 
 امالع

 ال<=تGب

59 
ضعف zم	انات 
املادية الداعمة 
 .لألYشطة ال`_بو�ة 

3.58 0.82 4.71 0.83 4.94 0.33 5 1 4.17 1 

60 
ضعف التخطيط 
ا�»يد لألYشطة 

ضة   .وبالر
3.73 0.70 4.51 1.29 2.68 0.13 7 4 4.14 2 

61 
عدم توفر ا�«امات 

املناسبة لتنفيذ 
 .�Yشطة 

3.61 0.68 4.62 0.8 4.89 0.32 8 2 4.13 3 

62 
عدم مالئمة bعض 
�Yشطة لطبيعة 

 املرحلة العمر�ة
3.67 1.20 4.52 0.85 2.97 0.15 1 3 4.11 5 

63 
ضعف مشاركة 

�طفال MN تنفيذ 
 .�Yشطة 

3.85 0.97 4.38 1.18 1.76 0.06 3 5 4.13 4 

64 
محدودية تلبية 

ات  ر�Yشطة لقد
ات   �طفالروم8ا

3.64 0.83 3.73 1.25 0.30 0.00 4 7 3.69 8 

65 
�ة  رعدم استمرا

ض �Yشطة  رمعا
ضة   .وبالر

3.71 0.99 4.09 0.67 1.63 0.05 2 6 3.91 6 
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ضات السعودية  ور
 )34=ن(

ضات مصر  ور
 )32=ن(

 ال<=تGب
ات م ــا ــ  رالعبـ

 2ع 2م 1ع 1م

قيمة 
 "ت"

مر�ع 
  ايتا

 م س 

املتوسط 
 امالع

 ال<=تGب

66 
نعدم {عاو املعلمات 

 MN عض8مb مع
 .�Yشطة 

3.67 0.65 3.64 1.3 0.10 0.00 9 8 3.65 9 

67 
 �jعدم تكر�م وتحف

�طفال املم�jين 
 .األYشطة ب

3.85 0.77 3.57 1.34 0.91 0.02 6 9 3.70 7 

 
جات  رمتوسط د

 را¦
و الساbع
3.7 0.87 4.2 0.69 2.28 0.09   3.96  

  2.01)=0.05(ىا�»دولية عند مستو داللة " ت"قيمة 

�Ç مـــــن جـــــدو  قوجـــــود فـــــر دال إحـــــصائيا بـــــjن املتوســـــط ا�
ـــــسا�ي ا¦
ـــــسوب ) 15( ليتـــــ
 � Éف`_ا�جا3(واملتوسط  قام ) تر د ات أ رفيما عدا العبا ، وتظ8ر النتائج ) 67، 66، 65، 64، 63(ر

�ـــاض �طفـــال أن  عـــدم تختلــف مـــن الــسعودية عـــن مـــصر حيــث |ـــان راملــشكالت املتعلقـــة بأYــشطة 
ـــjن اجابـــــات العينـــــة  ات بــ ــــرا NـــــM التكـ ــــة املرحلـــــة العمر�ـــــة .ـــــو �ع%ـــــ$  رمالئمـــــة bعـــــض �Yـــــشطة لطبيعـ

ديــــة الداعمــــة لألYــــشطة ال`_بو�ــــة ÊــــM ال�ــــ� حــــصلت ع%ــــ$ أع%ــــ$ الــــسعودية أمــــا ضــــعف zم	انــــات املا
6ـــا العي]تـــان NــــM عـــدم {عـــاو املعلمــــات مـــع bعـــض8م NــــY� Mـــشطة مــــن  ات العينـــة املــــصر�ة وتقا نتكـــرا ر ر

�اض �طفال    .راملشكالت املتعلقة بأYشطة 

�د  اسة ع%M أبن  زو�\ذ تتفق نتائج .ذا ا¦
و مع د ر  ال�� اظ8رت عدم توفر عدد)  2016( ر
ضة، وعدم توفر عدد |اف مـن �خـصائيjن النفـسيjن  و|اف من معلمات ال`_بية البدنية  داخل الر

ضة  سة �Yشطة املطلو6ة لطفل الر وواملرشدين ال`_بو�jن مما يؤثر  بالسلب ع%M مما   .ر

اســة أمــل عبــد الرســو  لكمــا تتفــق مــع د ال�ــ� اظ8ــرت وجــود ضــعف Nــz Mم	انــات ) 2012(ر
رات تر6ية �طفال و قصو التمو�ل ال	اN$ ملؤسسات تر6ية �طفـال سـواء ع%ـ$ املادية ملعظم مؤسس

�اض �طفال ا�«اصة  �اض �طفال ا�
	ومية أو مؤسسات  رمستو مؤسسات  ر   .ى
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  )16(لجدو 

اسة  راملتوسط ا��سا�ي و�نحراف املعيار الستجابات عين�� الد ع�k ) املصر�ة –السعودية (ي
ات  �ة املتعلقة بالوسائل التعليمية بر�اض �طفال -:را»�و الثامن رعبا  .ر املشكالت �دا

ضات السعودية  ور
 )34=ن(

ضات مصر  ور
 )32=ن(

 ال<=تGب
ات م ــا ــ  رالعبـ

 2ع 2م 1ع 1م

قيمة 
 "ت"

مر�ع 
  ايتا

 م س 

املتوسط 
 العام

 ال<=تGب

68 

نقص �لعاب 
ال`_بو�ة ال	افية 
واملناسبة لعدد 

 .�طفال

3.62 0.81 4.62 0.94 4.09 0.25 8 5 4.14 8 

69 
قلة توفر الوسائل 
التعليمية و�فالم 

 .ال`_بو�ة 
3.58 0.69 4.52 1.04 3.82 0.23 9 7 4.07 9 

70 
قلة توفر اللعب 
املناسبة ل`_بية 
 .حواس �طفال 

3.91 0.73 4.39 0.84 2.19 0.09 5 9 4.16 6 

71 
 MN قلة أدوات اللعب

 .الساحات 
3.86 0.88 4.55 0.69 3.15 0.17 6 6 4.22 5 

72 
ال يوجد حاسب آMd أو 

ج8از لو�M ل	ل 
 .�طفال 

3.84 0.46 4.45 0.98 2.85 0.14 7 8 4.16 7 

73 
 _jلعاب املوجودة غ�

 ..ادفة 
3.94 0.69 4.64 0.7 3.63 0.21 4 3 4.30 4 

74 

وسائل التعليمية 
املوجودة ال {عمل 
ك  رع%$ توسيع مدا

  .�طفال

4.05 0.85 4.62 0.96 2.26 0.09 3 4 4.35 3 

75 
قلة القصص 

ة وا¦»سمة  راملصو
 .MN املكتبة 

4.06 0.63 4.67 0.84 2.95 0.15 2 2 4.38 2 

76 

ضعف إملام املعلمات 
قبطر استخدام 
bعض الوسائل 

 .التعليمية 

4.11 0.74 4.72 0.94 2.58 0.12 1 1 4.43 1 

 
جات  رمتوسط د

 منرا¦
و الثا
3.89 0.88 4.58 0.67 3.20 0.17   4.24  

  2.01)=0.05(ىا�»دولية عند مستو داللة " ت"قيمة 
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�Ç مـــــن جـــــدو  قوجـــــود فـــــر دال إحـــــصائيا بـــــjن املتوســـــط ا�
ـــــسا�ي ا¦
ـــــسوب  ) 16(ليتـــــ
ــــات3(واملتوســـــط �ف`_اÉــــــ �  جـ ــــر النتــــــائج املتعلقـــــة بــــــا¦
و الثـــــامن ) ر د �ــــــة ر،وتظ8ــ ــــشكالت zدا راملــ

ÊـــM مــا جــاءت ع%ـــ$ اتفــاق كبjــ_ بـــjن اجابــات العي]تـــjن ئل التعليميـــة بر�ــاض �طفــال املتعلقــة الوســا
قضــــعف إملــــام املعلمــــات بطــــر اســــتخدام bعــــض الــــسعودية واملــــصر�ة حيــــث اتفــــق العنتــــjن ع%ــــ$ أن 

�ـــــة  ة وا¦»ـــــسمة NـــــM املكتبـــــة مـــــن أ.ـــــم املـــــشكالت zدا رالوســـــائل التعليميـــــة وقلـــــة القـــــصص املـــــصو ر
ات العي]تjن أما قلة توفر املتعلقة الوسائل التعلي رمية بر�اض �طفال حيث حصلوا ع%$ أع%$ تكرا

الوسائل التعليمية و�فالم ال`_بو�ة وقلة توفر اللعب املناسبة ل`_بية حواس �طفال ف8و ما حصل 
ات العينة    .رع%$ أقل تكرا

اســات NــM .ــذا ا¦ روتتفــق نتــائج .ــذا ا¦
ــو مــع واقــع املــشكالت ال�ــ� اظ8رs\ــا الد »ــال مــن ر
 Mضــة يــؤثر بالــسلب ع%ــ اتــب معلمــات الر ضــات مــع تــدYي ر وحيــث ضــعف �م	انيــات املاديــة NــM الر و و
تــوفj_ وســائل {عليميــة مناســبة للطفــل ســواء وســائل  تكنولوجيــة ســمعية بــصر�ة أو قــصص وكتــب 
يداخـــل املكتبــــات و ما{عتمــــد عليـــھ املعلمــــات مــــن وســـائل  �عــــد ضــــعيف املـــستو وال يتمjــــ� bعناصــــر 

  . والDشو�ق لضعف صناعتھ وخاماتھ ا�»ذب

ضـات ممـا يحـو  لباإلضافھ لعدم مناسـبھ مـساحة �فنيـة لعـدد �طفـال NـM كثjـ_ مـن الر و
ــــب افتقـــــار الكثjــــــ_ مــــــن  ســـــھ �Yــــــشطة البدنيـــــة لألطفــــــال bـــــش	ل يــــــومي مناســــــب ، إdـــــM جانــ ردو مما ن

ات ات والقد �M مناسب لتنمية امل8ا جية وأج8زة لعب خا ضات ملالعب خا رالر ر ر ر  ا�
ركية لألطفال و
 .  MN .ذه املرحلة 

  :ا�Mالصة 

 MN اض �طفال� �ة ال�� تواجھ مديرات  نة للمشكالت zدا ر      و6ناء ع%$ ما سبق، يت�Ç من املقا ر ر
�ة،وجود عـــدد كبjـــ_ مـــن املـــشكالت والـــصعو6ات تتفـــق  ر|ـــل مـــن مدينـــة الر�ـــاض ومحافظـــة zســـكند

اسة ع%$ وجود.ا و�ختلف مقدار حـ ىدة bعـض8ا فيمـا بـjن العي]تـjن ، وقـد �عـز الـسoب NـM رعينة الد
ه عظــم  ذلـك إdــ$ ات مــن أ.م8ــا اســباب إقتــصادية ومجتمعيـة مختلفــة الــذي بــدو اعتبــا

ّ
ر جــة  ر رمــن د

ـــاض  �ــ ـــة تنظـــــيم وتنفيــــذه برنــــامج  رحــــدة .ــــذه املــــشكالت، باإلضـــــافة إdــــ$ أن .نــــاك قـــــصو NــــM سياسـ ر
جاحھ لتعدد �سباب و ج8ات zشراف و تمو�ل �طفال ، وعدم اتخاذ التدابj_ والسبل الكفيلة إلن

ات يمكـن zفـادة م[\ـا NـM وضـع ا�
لـو العلميـة  ل�اض �طفال ، وMN ذات الوقـت فـإن .ـذه اzعتبـا ر ر
نملواج8ــة املــشكالت ا�
اليــة لر�ــاض �طفــال ، ع%ــ$ أن ت	ــو عمليــة التطــو�ر جديــة عميقــة وشــاملة 

P�عـــا}
َ ُ

�ـــاض �طفــــال باململكـــة العر6يـــة الــــسعودية مـــن خالل8ــــا املـــشكالت ال�ـــ� تواج88ــــا   رمـــديرات 
�ة مصر العر6ية    .روجم8و

  :التوصيات

بناء ع%$ ما سبق ذكره من نتائج ، فيمكننا أن نذكر عدة توصيات ومق`_حات وال�� من شأ�\ا            
�ـاض �طفـال ، و�مكـن zفـادة  �ـة ال�ـ� تواجـھ مـديرات  رأن {ساعد MN ا�
د من آثار املشكالت zدا ر

�ة من ا �اض �طفال باململكة العر6ية السعودية و بجم8و رلتوصيات من قبل ج8ات zشراف ع%$  ر
M%مصر العر6ية ، ومن أ.م التوصيات ما ي:  

اســية ا�»امعيــة  -  �ــاض �طفــال ، واســتحداث ال¾ــ_امج الد  MــN ــوادر املتخصــصة	رإعـداد ال ر
�اض �طفال املتخصصة  .رالعليا لتأ.يل قيادات 



 
المشكالت اإلدارية التي تواجه مديرات رياض األطفال الحكومية 

   ....ة السعودية وجمهورية مصر العربيةبالمملكة العربي
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 {عقـد.ا ا�»امعـات ال�ـ� واملـؤتمرات النـدوات NـM �طفـال ر�ـاض يراتمـد أ.ميـة مـشاركة - 
ضة اتصال لز�ادة  ا¦«تلفة العمل ومؤسسات اسة أظ8رت نتائج حيث با¦»تمع والر  رالد

ضة بjن واسعة فجوات وجود   .ا¦»تمع  اتجاه بھ تل`�م وما والر

ش حلقـات بDنظـيم �طفـال ر�ـاض ملـديرات الفـرص إتاحـة -  ضـة ا داخـل عمـل ورو ولر
�\م من لالستفادة ا¦«تلفة املؤسسات من بخ¾_اء باالستعانة ة MN وخ¾_اs\م رتجا  .رzدا

�اض �طفال بما يDناسب مع طبيعة ا�»8د املنوط �\ا و احتياجات  -  اتب معلمات  رفع ر ور
 .العمل من وسائل وأدوات {عليمية 

ضة لإل.تمام بتجديد وتحـديث املـواد والوسـا -  ئل التعليميـة ع%ـM وتخصيص م�jانية ب	ل ر
  مدار العام 

ة واملعنو�ـة املاديـة ا�
ـوافز ز�ـادة -   مـن بـذل املز�ـد ع%ـ$ لDـ¼»يع8م وذلـك الفاعلـة رلـإلدا
   .والعطاء ا�»8د

ة التعليم قيام -  ا رو �اض �طفال ما |ل بتوفj_ ز  مباYي حديثة  {شتمل ع%$ غرف من ريلزم 
اسية وساحات   .أطفال8ا  لعدد مناسبة ومالعب رد

ضة bش	ل �سمح إشراك امل -  سالة الر �ة و وعلمات و أولياء �مو مع املديرات MN وضع ر ؤ رر
 .بDنفيذ.ا و يراMc أ.داف وسياسة التعليم MN .ذه املرحلة 

أن {عمـل مـديرات الر�ـاض ع%ـ$ تـوفj_ |افـة املتطلبــات ال�ـ� تـؤدي إdـ$ {عز�ـز وتنميـة ثقافــة  - 
ج8ـا مــن خـالل تحــسjن  التواصـل  ضــة وخا رالفعـال داخــل الر نظــام التواصـل مــع أوليــاء و

  M%
 .ر�مو ، مع إقامة عالقات طيبة مع |افة أفراد ا¦»تمع ا¦
ضــة إليجــاد املنــاخ الـــذي  -  ضــة ع%ــ$ إيجــاد جــو اجتمــاMc داخــل الر وأن تحــرص مــديرة الر و

 .يحفز املعلمة ع%$ العمل والD¼»يع  ع%M �بداع و�بت	ار bش	ل مثمر وفعال   
ضة bش	ل مستمر لتج�j8 ب�ئة صفية مناسبة و العمل ع%M توفj_ مخصصات  -  ومالية للر

ضــــة bــــش	ل مج8ــــزة بأYــــسب الوســــائل التعليميــــة ال�ــــ� {ــــساعد ع%ــــ ســــة أYــــشطة الر وM مما ر
 . فعال

تjن اليـــــومي  -  ضـــــة لكـــــسر امللـــــل والـــــر ــــديث املـــــستمر ل¾ـــــ_امج وأYـــــشطة الر والتجديـــــد والتحـ و
ات �طفال   .  رللطفل مع العمل ع%M أكDشاف موا.ب وقد

ث ا�«طـــط وال¾ـــ_امج املقدمـــة للطفـــل بمـــا تواكـــب التغjـــ_ات الـــسر£عة واملتالحقـــة NـــM تحـــدي - 
 MN ؤ�ة التعليم  . م 2030رالعملية التعليمية و

راشراك أولياء �مو MN تقييم مقدار zستفادة من أداء ا�«دمة ال`_بو�ة املقدمة وتحديد  - 
ضــة قا�«ــصائص واملواصــفات الواجــب توافر.ــا والطــر و�ســاليب الواجــ وب إتباع8ــا بالر

 .و�ليات ال�� {ساعد ع%$ تحسjن فعالية جودة ا�«دمة ال`_بو�ة 
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  :املراجع

  : املراجع العر6ية:أوال

�ـــاض �طفـــال بقطـــاع غـــزة، مجلـــة ا�»امعــــة :أبـــو دقـــة   MـــN »ـــودة التعلــــيم�اســـة تقو�ميـــة  ن، د رســـناء وآخـــر ر و
اســـات Yzــسانية ا¦»لـــد ا�«ـــامس عــشر، العـــدد،zســالمية م 2007 الثـــاYي، يونيـــھ  ر سلـــسلة الد

 .978- 925ص،ص 
�خيـة لنظـام . حقيل ،سليمان عبدالرحمن  رنظام وسياسة التعليم MN اململكة العر6ية الـسعودية ا�»ـذو التا ر

ــــاذج مـــــــن املنجـــــــزات  ـــــس، �.ـــــــداف، �تجا.ـــــــات، نمــ ــــاbع ا�
ميـــــــö �16ط. التعلــــــيم ،�ســ . ، مطـــ
 .م2002. الر�اض

ن عـــن : رجـــب ، وثيقـــة معـــايj_ ضــــمان " دة التعلــــيم و�عتمـــادال8يئــــة القوميـــة لـــضمان جـــو"وا�
ـــسي�¹، وآخـــر
 MÎ»ــام�عتمـــاد ملؤســسات التعلـــيم قبـــل ا�»ــودة و�ـــاض �طفـــال"ا� ، "روثيقـــة اعتمـــاد مؤســسات 

 .م2008ال8يئة القومية لضمان جودة التعليم و�عتماد،: ا�»زء الثاYي، القا.رة
�اض �طفال،ط  $dم2005، عالم الكتب ، القا.رة ،1رخلف، أمل، مدخل إ. 

MÎ»ض�ة : ا  ..ـ 1427النظر�ات والوظائف ، الطبعة �وd$ ، :رخالد سعد ، zدا

�ــــاض �طفــــال: الفـــايز رحــــصة ســــليمان دمــــج �طفــــال ذو ا�
اجــــات ا�«اصــــة مــــع العــــاديjن NــــM مؤســــسات  . ي
�ة: الر�اض دق التجا رمطاbع الفر  ..ـ1418. ز

jن عبـد الو.ـاب ،املـشكال: ا�
راحـشة �ـاض �طفـال دمحم عبـود ،أحمـد، ياسـ ات مؤسـسات  رت ال�ـ� تواجـھ إدا ر
دن/قاملفر MN محافظة اسـات �|اديميـة ف�\ا، مجلة العامالت نظر من وج8ة ر�  �جتماعيـة رللد

 .231 – 209م ، ص ص 2013، ا�»زائر، 9�Yسانية، العدد 
�اض �طفال من املنظو zسالمي ،ط ة  افدة، Yشأة وإدا  ، را�
ر�ر ر ر ر  .م 2002.	ان، الر�اضالعبي ،مكتبة3ي

_jضــــوء : يالـــدقم MـــN ــــاض �طفـــال الــــسعودية� رســــعيد غر�ـــب، تــــصو مق`ـــ_ح للتغلــــب ع%ـــ$ bعــــض مـــشكالت  ر
 .414 – 357م ، ص ص 2014، مصر ،49 العدد17خ¾_ات مصر وأمر�	ا ،مجلة ال`_بية، ا¦»لد

�اض �طفال  MN جتماعية والدي]ية�ة، عمان، دار. رالشر�ف، السيد عبدا لقادر، ال`_بية _jم2007 املس. 
اشـــد  ، خلـــود ب]ـــت  رالكثjـــ_ ة الـــصفية لـــدى معلمـــات ). 2008(ي ة zدا ســـة NـــM تنميـــة م8ـــا رفاعليـــة مـــديرة املد ر ر

ة(ر�اض �طفال بمدينة الر�اض،  رسالة ماجستj_ غj_ م]شو  .الر�اض . جامعة امللك سعود) ر
ن MO6 وآخر وعليان،  £عع. 1، أساليب البحث العل×�، ط ) م 2008. (ر  .زمان، دار صفاء لل]شر والتو

ــة مـــصر العر6يــــة  .)2004(ا¦
مـــدي، نjــــ_مjن نايـــل  �ــ �ــــاض األطفـــال Nــــ$ جم8و ــو Nـــ$  رzشــــراف ال`_بــ ر اســــة (ي رد
ة، |لية ال`_بية، جامعة عjن شمس)تقو�مية سالة ماجستj_ غj_ م]شو ر،   .ر

�ـاض �طفـال ر NـM تطبيـق �سـلوب املتطـو راملسعد ، طالل وأحمد ال8وMd ، الصعو6ات ال�ـ� تواج88ـا معلمـات 
ـــة ال	و�ــــت، مجلـــــة الثقافـــــة والتنميــــة  ـــاض �طفـــــال بدولــ �ـ £س بمرحلـــــة  رللتــــد ـــسنة )املـــــصر�ة(ر ، الــ

 .208 - 178م ، ص 2004ا�«امسة، العدد التاسع، إبر�ل 
�اض �طفال، العjن، دار الكتاب ا�»امMÎ) 2000(دمحم، .ند ب]ت ماجد  ة  رإدا  .ر

ــيم ،نحــــو مؤســــسة {عليميــــھ فاعلــــة NــــM عــــالم متغjــــ_ ،املركــــز دمحم ، مـــصطفى عبــــد الــــسميع ،  NــــM التعلــ  ا�»ــــودة 
 .م2011القومي للبحوث ال`_بو�ة والتنمية، مصر،

ــة البحـــر�ن، مجلــــة : ا�»نيـــد �ـــاض �طفـــال بدولــ ات  ــھ إدا اســــة حـــو bعـــض املــــشكالت ال�ـــ� تواجــ ك ،د رمبـــا ر ر لر
اسات، مجلد  دن،1أ، العدد21رد  .71- 35م ، ص ص 1994ر،�

دنيـة ال8اشــمية مــن : مـوم�¹ 6ـد باململكــة � �ــاض �طفــال NـM محافظــة إ رعبــداللطيف عبـد الكــر�م، مـشكالت  ر ر
ــــوم النفـــــــسية وال`_بو�ـــــــة، ا¦»لـــــــد  ـــــامالت ف�\ـــــــا، مجلـــــــة العلـــ ـــر املعلمـــــــات العــ ـــــة نظــــ ــــــدد 9وج8ــ ، العـ

 .253-235. ص صم ، 2008،البحر�ن،4
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ة العامة : النمر ن ،zدا رسعود وآخر  ..ـ 1422بعة ا�«امسة ،الر�اض ، �سس والوظائف ،الط.و

�ـــــاض : رنـــــو الـــــدين  رســـــامي عبـــــد الـــــسميع ، مديحـــــة مـــــصطفى ع%ـــــM، معوقـــــات zصـــــالح والتجديـــــد ال`_بـــــو�jن 
اســــات NــــM إصــــالح سياســــات ونظــــم التعلــــيم NــــM مــــصر NــــM ضــــوء �تجا.ــــات  ر�طفــــال كنمــــوذج، د

 .م2000مو�ة، يوليو املركز القومي للبحوث ال`_بو�ة والتن: العاملية املعاصرة، القا.رة
 ،��ق، الزمي �ـة مـصر العر6يـة NـM "، 2018وأحمد فار �ـاض �طفـال بجم8و رتـصو مق`ـ_ح لتطـو�ر مؤسـسات  رر

مـــصر، 	ليـــة ال`_بيــــة،  مجلـــة 	ليـــة ال`_بيـــة، ،"ضـــوء bعـــض اتجا.ـــات التطـــو�ر بـــانجل`_ا واليابــــان
  .69-2، ص ص ) 1(، ا�»زء)4(، العدد)33(جامعة املنوفية، ا¦»لد

�ــــة 2012أمjـــ_ة عبــــد الرقيــــب ، ، عقيـــل �ــــاض �طفــــال با�»م8و ة مؤســــسات  ر،  تــــصو مق`ــــ_ح لتطــــو�ر إدا رر ر
�ــــاض  ة، 	ليــــة  ـــستj_ غjــــ_ م]ــــشو ســــالة ماجـ ـــشاملة،  ة ا�»ــــودة الـ راليمنيــــة NــــM ضــــوء مــــدخل إدا ر رر

  .�طفال، جامعة القا.رة
�ــاض �طفـال NــM معوقــات تطبيـق معــايj_ ا�»ـودة و�عتمـاد NــM مؤ"، 2018عبـد التـواب ، عبــد الـاله ، رسـسات 

ـــــا ــــاض �طفـــــــال "صــــــعيد مـــــــصر وســـــــبل التغلــــــب عل�\ــ �ـــ ر، املـــــــؤتمر الـــــــدوd$ �و ل�ليــــــة   جامعـــــــة –ل
�ـــاض �طفـــال،  بنـــاء طفـــل ¦»تمـــع أفـــضل NـــM ظـــل املتغjـــ_ات املعاصـــرة،) أســـيوط رمـــصر، 	ليـــة 

  .جامعة أسيوط
، م¹ــــÄ دمحم،  �ــــاض �طفـــــال NــــM اليا"، 2015يال8ــــاجر ة  ــة تحليليــــة إلدا اســ رد ر بــــان وکيفيــــة zفــــادة م[\ــــا بدولـــــة ر

،ص ص )1(، ا�»ـزء )57(مصر، 	لية ال`_بية، جامعة طنطـا، العـدد مجلة 	لية ال`_بية، ،"ال�و�ت
.421- 460. 

�ــاض �طفـال غــرب  ، 2018ناصـر ، أحـالم ،  �ـاض �طفـال Nــ$ Yـشر ثقافـة ا�»ــودة الـشاملة Nـ$  ردو مــدیرات  ر ر
jن شــمس ، مجلــد مدینــة الر�ــاض ، مجلــة البحــث العل×ــN Äــ$ ا  ، ص 18 ، عــدد 7ل`_بیــة ، جامعــة عــ

   .144 -71ص
ـــوء الفلــــسفات Y2019عيمــــھ مجا.ــــد الــــشب�ى ، ـــاض �طفــــال بمــــصر NــــM ضـ �ـ ر ، متطلبــــات تطــــو�ر مؤســــسات 

ة ، مجلــد  - 165 ، ص ص 3 ، عــدد 106رال`_بو�ــة املعاصــرة ، مجلــة 	ليــة ال`_بيــة ، جامعــة املنــصو
289.  

ة2022مجر�ــــ �،فاطمة حــــسن، �ــــاض �طفــــال بمدينــــة بر�ــــدة مــــن وج8ــــة نظــــر ر ،إدا مــــات لــــدى قائــــدات  ر � ز
ونــا نموذجــا(املعلمــات  مــة 	و ًأ ر اســات العليــا ،  )ز ر، مجلــة شــباب البــاحثjن NــM العلــوم ال`_بو�ــة للد

   .1093 – 1057 ، ص ص 11 ، عدد 11جلمعة سو.اج ، مجلد 
ة الــــصراع ال2022الرشــــيدى، نــــوف ع%ــــ$ ،  ــع إســــ`_اتيجيات إدا �ــــاض �طفــــال ر،  واقــ رتنظي×ــــ� NــــM مؤســــسات 

اسات مجلةبدولة ال	و�ت ، ات ال`_بو�ة ، ال	و�ت ، ال`_بو�ة والبحوث رالد ر مركز العطاء لإلسDشا
 . 99 – 64، ص ص 4، عدد 2،  مجلد 

ـــاء عبـــــداملنعم ، ـــال وإم	ـــــان 2022عبـــــدالغ�¹، .نــ �ـــــاض �طفــ ة وتمو�ـــــل مؤســـــسات  ـــة NـــــM إدا ر، ا�«¾ـــــ_ة الكنديــ ر
اســـاتzفـــادة م[\ـــا NـــM مـــصر ، مجلـــة  �ق ، عـــدد  ، ونفـــسية تر6و�ـــة رد ــا  ، ص ص  115زجامعـــة الزقـ

247- 303 . 
، MــــOة تطـــو�ر  ،2012لعبـــد الرســـو ، أمـــل فت ة مــــدخل ضـــوء Nـــ$ مـــصرب �طفــــال ر�ـــاض مؤســـسات رإدا  رzدا

ســالة نــة ال`_بيــة قــسم ، ماجــستj_ رzس`_اتيجية، ة راملقا  جامعــة ، ال`_بيــة |ليــة ، التعليميــة رو�دا
  .،مصر سو.اج

�ــــة مــــن وج8ــــة نظــــر  ، 2021 ، أحمــــد نجــــاح صــــطيفى، �ــــاض �طفــــال للم8ــــام zدا ســــة مــــديرات  جــــة مما رد ر ر ر
اسة ميدانية MN مدينة حم: املديرات أنفس8ن  ال`_بو�ـة العلـوم سلـسلة البعث جامعة مجلة ،  اهرد

 .  65- 11 ، ص ص 6، ع43جامعة البعث ، مج ،
�اض �طفال وعالق�\ـا بمـستو�ات التماثـل 2021ننوح، .واز دمحم ، ر ، أخالقيات العمل zدار لدى قائدات  ي

وم ال`_بو�ـة مجلـة العلـالتنظي×� للمعلمات من وج8ة نظر معلمـات الر�ـاض بمدينـة مكـة املكرمـة، 
 .313 – 263 ، ص ص 1، ع29، جامعة القا.رة ، مج



 

 جامعة األزهر
 كلية التربية بالقاهرة

 مجلة التربية
 م2022 لسنة يوليو، )3(، الجزء ) 195: (العدد

 

 

361 

�ـــة لـــدى قائـــدات مؤســـسات 2021ســـفر، منـــال عبـــدالرحمن  ، ر،  معوقـــات تطبيـــق الـــشفافية واملـــساءلة zدا
ـــاض �طفـــــال وســـــبل ا�
ــــد م[\ـــــا ،  ـــالمية ا�»امعـــــة مجلـــــةر�ـ اســـــات zسـ  ، والنفـــــسية ال`_بو�ـــــة رللد

   .158 – 138 ، ص ص 5، عدد 29ا�»امعة zسالمية bغزة ، مجلد 
ر ، تقيـيم bعـض دو ا�
ـضانة NـM ضـوء وثيقـة املعـايj_ القوميـة �»ـودة دو ا�
ـضانة 2021يوسـف، م¹ـÄ دمحم ،  ر

�ة  ، مجلد وال`_بية الطفولة مجلة،   . 134 -77 ، ص ص  46، عدد 13ر ، جامعة zسكند
Ç�ـــة صـــا� ، فو زالـــشمر �ـــاض �طفـــال مل2021 ، ى ســـة قائـــدات  ر، مما ة �تـــصال NـــM ب�ئـــة العمـــل ، مجلـــة ر ر8ـــا

اسات Yzسانية ، جامعة {عز فرع ال`_بة ، عدد    .240-212 ، ص ص 15رالعلوم ال`_بو�ة والد
ـــــة، املراشــــــــدة،s\اYي،الز.راYي،أماYي، ،فاطمـــ ــــسلم التعلي×ــــــــ� NــــــــM اململكــــــــة 2021يالرعو�M،ديمھ،التو�جر ، الــــ

ات العر6ية املتحد نة،:ة واليابان وفنلندارالعر6ية السعودية ودولة zما اسة تحليليـة مقا رد  مجلـةر
 .55 – 28 ، ص ص 7جامعة سو.اج ، عدد  ، ال`_بو�ة العلوم MN الباحثjن شباب

ضـــا، مـــة NـــM عمل8ـــن  ،2021راملواضية، ة � دن الســـ`_اتيجية إدا �ـــاض �طفـــال بـــاأل ســـة مـــديرات  جـــة مما زد ر ر ر ر ر
ونـــــا واتجا.ـــــاs\ن نحـــــو الــــتعلم ـــل جائحـــــة |و رzدار NــــM ظــ ـــات مجلـــــة عـــــن bعـــــد ، ي اســ  ال`_بو�ـــــة رالد

 .97-82 ، ص ص 1، عدد 15جامعة السلطان قابوس، مجلد  ، والنفسية
�ــاض �طفـــال باململكـــة العر6يــة الـــسعودية ملتطلبـــات التنميـــة  ،2021حمــاد، �\لـــة دمحم ، رمواكبـــة مؤســـسات 

اســـة وصـــفية تحليليـــة ، : املــستدامة اســـات zســـالمية ا�»امعــة مجلـــةرد  ، والنفـــسية و�ـــةال`_ب رللد
  . 514 – 489 ، ص ص 4، عدد 29ا�»امعة zسالمية bغزة ، مجلد 

�ــاض �طفـــال ، 2021عبــد الــوائ%M ، جميلــة ،  العكي%ــM ، خديجــة خلــف ، ر، الــصراع التنظي×ــ� لــدى مــديرات 
ة التعلـيم العـاMd والبحـث العل×ـ� ، العــراق مجلـة العلـوم النفـسية ، مركـز البحـوث النفـسية ،  ا رو ز

  . 170 -139 ، ص ص 4 ، عدد 32جلد ، م

ان ســـعد ،  �ـــاض �طفـــال باململكـــة العر6يـــة الـــسعودية NـــM ضـــوء   ، 2020وا�
ر�ـــي، ر رتطـــو�ر أ.ـــداف مرحلـــة 
�ـاض �طفــال NـM دولـة الـسو�د،مجلة جيــل العلـوم �Yـسانية و�جتماعيـة العــدد  رأ.ـداف مرحلـة 

 jilrc.com/archives/12612:  متاح MN .9،ص 66

_j2020، العنود دمحم ،يعس_jوميـة بمحايـل عـس	
�ـاض �طفـال ا� مات MN مرحلة  ة � ر،  إدا ز رتـصو مق`ـ_ح : ر
ابطـــة ال`_بــــو�jن العـــرب ، عــــدد  ــة NـــM ال`_بيــــة وعلـــم الــــنفس ،  اســـات عر6يــ ر، د -299 ، ص ص 119ر

338. 

�ــــاض �طفـــال بالقطـــاعjن ا�
�ـــومي و�.%ــــM بمنطقـــة 2020دمحم ، إيمـــان الـــسعيد ،  الباحـــة باململکــــة ر، واقـــع 
اســــة تقو�ميــــة " العر6يـــة الــــسعودية  ــة العلـــوم ال`_بو�ــــة ، جامعــــة القــــا.رة،  ا¦»لــــد " رد ، 11، مجلــ

  .58-1، ص ص 1العدد 

�ــاض �طفــال NــM اململکــة العر6يــة الــسعودية NــM ضــوء 2020ســبMO،منال دمحم ، ة  ر، تــصو مق`ــ_ح لتطــو�ر إدا ر ر
�ــة اململکــة  اســات NــM الطفولــة و2030ؤر ، ،  15، العــدد 15 ال`_بيــة ، جامعــة أســيوط، ا¦»لــد ر ،  د

 .182-94ص ص 
ن، م¹ـÄ دمحم الـسيد ،  �ـاض �طفـال لتحقيـق اسـ`_اتيجية مـصر إلصـالح التعلـيم 2019وا�
ـر : 2030ر ، تطـو�ر 

اســة ميدانيــة  ، 11، عــدد 35 محافظــة املنوفيــة ، مجلــة |ليــة ال`_بيــة ، جامعــة أســيوط ، مجلــد -رد
  . 233 – 185ص ص 

ة ا�»ــــــودة 2019امل9
ـــــدي، آالء ،  �ــــــاض �طفـــــال NــــــM ضــــــوء معــــــايj_ إدا �oيــــــة ملــــــديرات  ر ، zحتياجــــــات التد ر ر
الشاملة MN شـمال مدينـة الر�ـاض ، ا¦»لـة الدوليـة للعلـوم ال`_بو�ـة والنفـسية ، املؤسـسة العر6يـة 

  . 79 – 62 ، ص ص 29للبحث العل×� والتنمية الoشر�ة، مصر، عدد 
ات اللغو�ــة لـــدى 2019 شــر�ف، م8ـــا يوســف ، ضــة NـــM تطــو�ر أداء املعلمـــات لتنميــة امل8ـــا ر ، دو مـــديرات الر و ر

�طفـــال مـــن وج8ـــة نظــــر املعلمـــات NـــM مدينــــة دمـــشق ، مجلـــة جامعــــة البعـــث للعلـــوم Yzــــسانية ، 
  . 52 -12 ، ص ص 67، ع41مج
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ميا� ـــد التــــواب عتمــــان ،  دمحم عبــــد هللا و ، ز
ــــا �ــــاض �طفــــال NــــM اململکــــة 2016ع%ــــM عبـ ر ، تطــــو�ر مؤســــسات 
.ر ، مجلـد   ، 171 ، عـدد 35زالعر6ية السعودية MN ضوء النموذج �ملاYي ، مجلـة |ليـة ال`_بيـة بـاأل

  .72 – 13 ، ص ص 4جزء 
�ــد، ع%ــM منــصو ســالم رابــن  ليــ`ن ، 2016،  ز �ــاض �طفــال بمدينــة  ز، الــصعو6ات ال�ــ� تواجــھ معلمــات  مجلــة ر

  .158 – 123، 27،عدد 13، مجلد ا�»امعة �سمر�ة zسالمية

�ـاض 2018الداود ، .يا عبدهللا داود ، £ـسية لـدى معلمـات  ر ،  دو املشرفة ال`_بو�ـة NـM تنميـة الكفايـات التد ر ر
ـــة جامعــــة امللـــــك عبــــدالعز�زا�
	وميــــة بمحا �طفــــال ـــة �حــــساء ، مجلــ Íداب والعلـــــوم  :فظــ

 .227- 257:ص ص١ع z٢٦اYسانية، م

�ـاض �طفـال بمدينـة القبـة ،ا¦»لـة الليoيـة 2018سليمان ، فرج دمحم ، �ـة والفنيـة ملعلمـات  ر، املشكالت zدا ر
  .81-1: ، ص ص38 |لية ال`_بية باملرج ، العدد –يالعاملية ، جامعة بنغاز 
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