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 بحث اجرائي في روضاث وبساتين إكسال

انمبكرةجىدة انتربيت بجيم انطفىنت القتراح مشروع نتحسين   

 



 دور الوالدين في المدرسة

تعلٌمٌة  -نسمع وبشكل متزاٌد دائما الحاجة إلى شراكة تربوٌة 

بٌن المدارس واألسر، التً تأسس على القٌم المشتركة والتعاون 

.الفعال بٌن الطرفٌن باالحترام المتبادل للكفاءات  

إن الوعً المتنامً بداخل المدرسة لدور اآلباء فٌها ،   

حٌث , والمدعم من الوثائق األوروبٌة التً تناشد  لهذه الحاجة

. تالها  بالسنوات األخٌرة االعتراف القانونً واالجتماعً بذلك   

 إننا نواجه موسما جدٌدا من العالقات المتبادلة والحوار مع 

 األسرة الٌوم.

EU 

 
 

 



 

َجب أن تؼسز انمذرست قىىاث االتصال انبُىٍ مغ 

مؼرفت , أن تؼرف كُفُت االصغاء إنً األطفال, األسرة

كُفُت قُادتهم وتذفُسهم نتشجُغ ثقافت قادرة ػهً 
.انمبادرة واقتراح انقُم اإلَجابُت  

 

EU 

 من مساهمات االتحاد األوروبي 
 دور المدرسة



مشروع جودة التربٌة بجٌل الطفولة المبكرة 

 فً بلدة اكسال
 

 أشالٌم جوٌنتاقتراح أولً مبادرة من جمعٌة  ,

ووزارة التربٌة والتعلٌم وصندوق فان لٌر لدعم 

ورفع مستوى التربٌة والتعلٌم بجٌل الطفولة 

 .المبكرة فً بلدة اكسال

 قبول المجلس المحلً والمتمثل بقسم المعارف

ووزارة المعارف والمتمثلة بالتفتٌش واستعدادهما 

 .للتعاون للهدف المشترك وعمل المشروع

 

 

 



 الخطوات األولى

 للمشروع المتمثل بكل من  צוות מוביל توجٌهتكوٌن طاقم : 

 مدٌرة برامج لجٌل الطفولة المبكرة فً الوسط  – دراوشةفاتن السٌدة

 .العربً 

 المعارفوزارة /جٌل الطفولةمفتشة   - الدٌنالسٌدة سناء عالء  ,

 –نهال كٌال  –السٌدة , مرشدة بجودة البٌئة –السٌدة غادة شدافنة 
 .مستشارة تربوٌة –السٌدة وصفٌة حاج , مستشارة تربوٌة

 المحلًاكسال مجلس , المعارفقسم مدٌر  -السٌد أحمد دراوشة ,

 .السٌدة أمل ٌاسٌن, سوسن دراوشةالسٌدة : طاقم جٌل الطفولة

 اكسال مجلس , االجتماعٌةالشؤون مدٌر قسم  –حبشً فٌاض السٌد

 . المحلً

 مجلس اكسال , مدٌر مركز الخدمات النفسٌة –الدكتور محمود سعٌد

 .المحلً

 



 مخطط عام

محمود سعٌد إلدارة إعداد االقتراح لمشروع رفع جودة . انتداب د

 .  التربٌة بالمجال العالئقً التفاعلً بٌن األطفال والمربٌات واألهل

وضع تخطٌط لإلعداد: 

1 .علٌنا األخذ بقواعد عمل األبحاث العلمٌة لإلعداد. 

2 . ً(.מחקר איכותני)استعمال أدوات البحث الكٌف 

3 .סקירת  ) أخذ معلومات عن الموضوع ودراستها وتحلٌلها

 .(ספרות

4 .(.נתונים) تجمٌع معطٌات من الحقل 

5 .אנשי מעשה החוקרים את ) العمل مع العاملٌن فً الحقل

االختصاصٌٌن /المساعدات/المربٌات/ المعلمات:  (עבודתם

 .واألهالً/ المسؤولٌن/ النفسٌٌن

 



 مخطط عام

6 .ًالتالٌة מחקר פעולה/فحص الحقل بأدوات البحث االجرائ: 

مقابالت فردٌة وجماعٌة. 

 مغلقةأسئلة مفتوحة وأسئلة . 

Focus Group /مجموعة النقاش البؤرٌة. 

מהימנות مقابالت غٌر رسمٌة لزٌادة االعتمادٌة والموثوقٌة  »

 .هاتفٌة ولقاءات غٌر رسمٌةمحادثات 

 מהימנות -أخذ معلومات من عاملٌن آخرٌن  . 

والتدقٌق  تحلٌل المعلومات والمعطٌات والعودة للعاملٌن للنقاش

 .والتصحٌح

استنادا إلى التحلٌل, كتابة اقتراح مشروع رائد  . 

 



 هٌكل االعداد للمشروع
 

 .بالنص األولًاقتراح المشروع الرائد . 7    

العودة للعاملٌن والقائمٌن لعرض المشروع والنقاش فٌه. 

تقوٌم وتقٌٌم المشروع. 

 بالنص النهائً للموافقة علٌه لتطبٌقهكتابة المشروع. 

 عرضه « (العمل لولبً)وللقائمٌن بالمشروع للعاملٌن العودة

 .فٌهوالنقاش 

 بداٌة تنفٌذ المشروع بعمل أولً والمتابعة من قبل الجمٌع

 . لتصحٌح مستقبلً بشكل لولبً وهكذا

 

 

 

 

 



 مجموعات الهدف 

فً العاملٌن العمل مع المجموعات الثالث . 5عودة للبند 

 :الحقل

 

1 .المربٌات. 

 

2 .ًاألهال. 

 

3 .المسؤولٌن والمهنٌٌن. 

 



 المواضٌع التً طرحت على المجموعات

 ٍإشراك األهم بانتربُت اكسال ػه مارا َفكرن انمربُاث ف

 انصف؟وانتؼهُم فٍ 

وانتأهُم انمبكرة انطفىنت بمردهت األهم وػٍ مذي تقذَر 

 ؟انمذرسٍ

 واألهم؟ انمؼهماث بُه انبُىُت انؼالقت وماهُّت كُفُت 

واألهم؟ انطفم بُه انؼالقت كُفُت 

 بُىتهم؟ فٍ األطفال زَارة بموضوع ٌفكرن ماذا 

اقتراداث نتىجُغ انمسار انتربىٌ وانتؼهمٍ فُما َتؼهق باألهم 

 



 المواضٌع التً طرحت على المجموعات

؟ بُىتهم فٍ نألطفال انمربُاث زَاراث ػه َفكرن مارا 

َتؼهق فُما وانتؼهمٍ انتربىٌ انمسار نتىجُغ اقتراداث  

 .أوفسهه بانمؼهماث

 قبههه مه نهمؼهماث ووصائخ تىصُاث. 

انتربىٌ انمسار تىجُغ َفُذ إدتجاج هىاك هم 

 .وانمشروع

 األهمبُه األهم وانمربُت بذسب رأٌ انؼالقت. 

 

 

 



 المواضٌع التً طرحت على المجموعات

 انتربىٌ؟َفكر األهانٍ ػه أوفسهم بانذور مارا 

 األهم ؟ مه وجهت وظر ما هى دور األهم 

 ؟َطهب األهانٍ مه مردهت انبستان مارا 

  فٍ انبهذة؟هى ادتُاج األهم نتذسُه انتربُت وانتؼهُم ما 

 



 مجموعات الهدف 

المجموعة األولى: 

 المربٌات     

1 .التابعٌن لمجلس اكسال , مربٌات روضات األطفال

 .مربٌات 6 –المحلً

2 .مربٌات 8 –التابعٌن لمجلس اكسال المحلً, مربٌات البساتٌن. 

تم عمل  : 

نقاش , أسئلة مفتوحة ومغلقة« لقاءٌن مع المربٌات

ومغلقة مكررة مفتوحة مهاتفة وتوجٌه أسئلة , بالمجموعة

 .استطالع من طرف ثانً غٌر رسمً, وجدٌدة محددة

Focus Group 

 



 مجموعات الهدف 
 المجموعة الثانٌة : 

 األهالً     

ًمن األهالً %  33استطالعات هاتفٌة ل , عٌنة ممثلة لألهال

 (.والد ووالدة 80)

 والد  14)مقابالت جماعٌة للجنة أولٌاء أمور الطالب فً البلدة

 (.  ووالدة

  أسئلة مفتوحة « أولٌاء أمور الطالبمع ثالث لقاءات تم عمل

مهاتفة وتوجٌه أسئلة مفتوحة ومغلقة , نقاش بالمجموعة, ومغلقة

 .استطالع من طرف ثانً غٌر رسمً, مكررة وجدٌدة محددة

Focus Group 

 

 

 



 مجموعات الهدف 

المجموعة الثالثة: 

المسؤولٌن: 

 

أو غٌر معلنة/لقاءات غٌر رسمٌة و. 

 

التفتٌش/الشؤون/الخدمات/المعارف/مدراء أقسام وطواقم. 

 

مقابالت فردٌة وجماعٌة 

 



 نتائج الجولة األولى من التحلٌل

 

 مجموعة المربٌات –التحلٌل الدورة األولى من نتائج. 

 مجموعة األهالً –نتائج الدورة األولى من التحلٌل. 

 مجموعة  –نتائج الدورة األولى من التحلٌل

 .المسئولٌن

 
 







 مجموعة المربٌات

أهمٌة كبرى للعالقة بٌن , تعطً األدبٌات المهنٌة ذات الصلة

 .لزٌادة جودة التربٌة, األهل والمدرسة

 ماذا ٌفكرن المربٌات فً اكسال؟ هل هن مع إشراك األهل

 بالتربٌة والتعلٌم فً الصف ؟

62.5  %ًاشراك . ٌرغبن اشراك األهل بالبرنامج التعلٌم

 .منظم

25  % مفتوحاشراك . األهل بالبرنامج التعلٌمًمع إشراك. 

12.5  % بالبرنامج ( تدخل الوالدٌن)ال ٌرغبن اشرك األهل

 .التعلٌمً بتاتا

 

 

 



 موقف المعلمات من اشراك االهل
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 ال ترغب باشراك االهل  

ترغب باشراك االهل اشراك 
 مفتوح

ترغب باشراك االهل اشراك مبنً 
 ومنظم



 مجموعة المربٌات

 تقدٌر مدى وعً األهل بمرحلة الطفولة المبكرة والتأهٌل

 .  المدرسً

 

  %56.25  األهل غٌر واعٌن/ من المعلمات  . 

 

100  % من األهل غٌر واعٌن% 70-50/ من المعلمات. 

 

 

 

 



 تقدٌر مستوى وعً االهل

30% 

70% 

  مستوى وعً االهل بحسب راي المربٌات

 واعون 

 غٌر واعٌن



 مجموعة المربٌات

ٌّة العالقة البٌنٌة بٌن المعلمات واألهل  كٌفٌة وماه

 

18,75  %صعبة. 

 

33  %متوسطة. 

 

48.25  %جٌدة. 

 



 طبٌعة العالقة بٌن المربٌات واألهل
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 مجموعة المربٌات

كٌفٌة العالقة بٌن الطفل واألهل 

50  %العالقة غٌر تربوٌة/ من المعلمات. 

50%  الجواب صمت –من المعلمات. 

31.25  %ٌرشدن األهالً وٌرونه بدورهم /من المعلمات

 (.فً االطار التعلٌمً)

18.75  / % ًٌجب ان ٌكون االرشاد من قبل االختصاص

 (.فً االطار التعلٌمً)النفسً 

6.25  / % ًٌجب ان ٌكون االرشاد من قبل االختصاص

 (.االطار التعلٌمًخارج )النفسً 

43.75 االرشاد لٌس من مسؤولٌة المربٌة. 

 

 

 

 

 



 عالقة الطفل بأهله من منظور المربٌات

50% 50% 

 العالقة بٌن الطفل واهله من وجهة نظر المربٌات

 العالقة غٌر تربوٌة

 ال اجابة



 مسؤولٌة ارشاد االهل من منظار المربٌة

31.25% 

43.75% 

18.75% 

6.25% 

 االرشاد هو من مسؤولٌة المربٌة

 االرشاد لٌس من مسؤولٌة المربٌة

ارشاد من قبل االختصاصً داخل 
 االطار التربوي

 ارشاد من خارج االطار



 مجموعة المربٌات

ماذا ٌفكرن المربٌات عن زٌارة األطفال فً بٌوتهم؟ 

87.5  % ًٌأكدن أن للزٌارات مردود اٌجابً نفسً وعالئق

 .على األطفال

12.5  %من المعلمات ٌفكرن أنه ال حاجة للزٌارات. 

83  %فقط العائق للزٌارات هو الوقت. 

33  %قلق , ماذا ٌفكر الناس, غموض. )ٌقلقن من الزٌارة

 (.رد الزٌارة

25  %بحاجة لتدرٌب على كٌفٌة عمل الزٌارة. 

6.25  % فقط لحاالت خاصةالزٌارات. 

 

 

 

 

 



 موقف المعلمات من زٌارة الطالب فً بٌته
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12.50% 

 للزٌارة مردود اٌجابً 

 الحاجة لعمل زٌارة



 معٌقات القٌام بزٌارة بٌتٌه
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 مجموعة المربٌات

اقتراحات لتنجٌع المسار التربوي والتعلمً فٌما ٌتعلق باألهل 

ًمحاضرات لألهال. 

ًإرشاد جماعً وفردي لألهل ضمن االطار التعلٌم. 

 التعلٌمًخارج االطار لألهل فردي إرشاد. 

إرشاد األهل من قبل المربٌات. 

ًإرشاد األهالً والتركٌز على الجانب العاطف. 

توضٌح دور المربٌات والمعلمات بهذا الجٌل بالذات. 

ًإعالم األهالً بالبرنامج التعلٌم. 

 

 

 

 



 مجموعة المربٌات
 ًفٌما ٌتعلق  اقتراحات لتنجٌع المسار التربوي والتعلم

 :بالمعلمات أنفسهن

ًإرشاد من مختصٌن إلكتساب أدوات للتعامل مع األهال. 

 لتطوٌر شخصٌة الطفلإرشاد من مختصٌن إلكتساب أدوات. 

 تعلٌمٌة بالفن والدراما  واللعب إرشاد من مختصٌن إلكتساب أدوات

 .بما ٌتناسب ومعطٌات جٌل الطفولة المبكرة

التعامل مع األهل على أنهم ٌتلقون خدمة كما هم الطالب . 

التماهً مع األهل قبل التوجه إلٌهم. 

ٌجب تعزٌز األهالً كما هو معمول مع الطالب. 

إعالم األهل بما ٌدور فً الصف. 

 

 



 مجموعة المربٌات

توصٌات للمعلمات من قبلهن: 

أن تكون ذاتها والتقلٌل من القلق بتطبٌق المنهاج. 

ٌجب اكتساب مهارات أكثر. 

كونها لها مردود إٌجابً « زٌارات أكثر لبٌوت األطفال

 .بالمجال العالئقً

عدم حشو الذاكرة عند األطفال واالهتمام أكثر بتطوٌر  :

 .الشخصٌات, مفاهٌم, مهارات, قدرات

 

 

 

 

 

 



 مجموعة المربٌات

إحتجاج أدٌب بهدف تنجٌع المسار التربوي والمشروع. 

المنهاج كبٌر ومثقل على األطفال وال ٌتماشى مع القدرات العادٌة. 

أكثر منه للمحسوسات وهً عالم الطفل بهذه , ٌمٌل المنهاج للنظري

 .المرحلة التطورٌة

كثرة التعلٌمات والمتطلبات من المربٌات من قبل الوزارة. 

تقدٌر بسٌط لعمل المربٌات. 

ًتضارب التعلٌمات من قبل الوزارة والمجلس المحل. 

 ًاالدارة فً ماهٌتها وحقٌقتها هً أقل فعال منها بالدور الرسم

 .المعطى والمخول

المٌزانٌة غٌر كافٌة لسد احتٌاج الصف والمجموعة. 

 

 



 مجموعة المربٌات

 نصائح: 

تقلٌص المنهاج. 

 

 وتعلٌمهم بالمحسوسات أكثرمع االطفال االتصال. 

 

 العمل على تجسٌر العالقة بٌن الطفولة المبكرة

بهدف عمل استمرارٌة تربوٌة وتعلٌمٌة « واالبتدائٌة

 . مناسبة ومنسجمة







 مجموعة  األهل

العالقة بٌن األهل والمربٌة بحسب رأي األهل: 

100  %ٌجب أن تكون عالقة تعاون  . 

85 %برنامج البستان/ٌجب معرفة منهاج. 

54.5  % ما ٌدور فً البستانٌجب معرفة. 

90  %الدور التعلٌمً عند المعلمات بأغلبة. 

9  %دور التعلٌم مكمل عند األهل. 

18  %إعطاء أهمٌة للسرٌة. 

45.4  %دور المعلمة إرشاد األهل. 

 

 

 



 المجال العالئقً بحسب رأي االهل
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 مجموعة  األهل

العالقة بٌن األهل والمربٌة بحسب رأي األهل: 

 

12.5  %المعلمة تستطٌع تقرٌب الطفل باألهل. 

 

12.5  %ٌجب إرشاد المعلمات كٌفٌة التواصل مع األهل. 

 

12.5  %ٌجب تأهٌل المعلمات أكثر. 

 

 

 



 المجال العالئقً بحسب رأي االهل
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 مجموعة  األهل

كٌف ٌفكر األهالً عن أنفسهم بالدور التربوي. 

 

72.7  %أغلب األهالً ال تعً دور مرحلة البستان. 

 

81.8  %أغلب األهالً ال ٌشاركوا بفعالٌات البستان. 

 



 كٌف ٌفكر االهالً عن انفسهم بالدور التربوي 
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 مجموعة  األهل

ما هو احتٌاج األهل لتحسٌن التربٌة والتعلٌم ؟ 

 

المعرفة أكثر عن جٌل الطفولة المبكرة وأهمٌة المرحلة. 

 أن ٌطور األهل أبنائهم أكثر بالبرامج الالمنهجٌة خارج

 .البستان

 تلقً محاضرات أكثر فً البستان من االختصاصٌٌن

 .النفسٌٌن

ٌجب مشاركة الوالدٌن معا. 

 

 



 مجموعة  األهل
توصٌات 

إضافة ساعات الموسٌقى التعلٌمٌة. 

 

كتابة قوانٌن الصف بارزة للوالدٌن. 

 

الحفاظ على تواصل تنسٌقً واعالمً بٌن المربٌات واألهل. 

 

 اكتشاف مواهب األطفال من قبل المربٌات ونصٌحة األهل

 .لتنمٌتها

 

 

 

 



 مجموعة  األهل

 ماذا ٌطلب األهالً من مرحلة البستان ؟: 

50  %ان ٌسر االبناء بهذه المرحلة. 

50  %المعرفة التعلٌمٌة. 

50  %ًجاهزٌة نفسٌة وهدوء نفس. 

16.6  %اكتساب مهارات للحٌاة الٌومٌة. 

33.3  %إعداد للصف األول. 

16.6  %األخالقٌات السلوكٌة والدٌنٌة . 



ماذا ٌتوقع االهل من  الطفل فً مرحلة 
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 قضاء وقت ممتع  

 اكتساب مهارات للحٌاة الٌومٌة

 اعداد للصف االول

 المعرفة التعلٌمٌة

 اخالقٌات سلوكٌة ودٌنٌة

 جاهزٌة وهدوء نفسً



 مجموعة  األهل

 ما هو دور األهل بعٌنٌن األهل ؟ 

16.6  % المتابعة. 

16.6  %دور مكمل للمعلمة. 

25  %التعاون مع المربٌات بشكل كبٌر. 

16.6  %الصبر بهذه المرحلة. 

16.6  %األهل مراقبٌن. 

 

 

 

 



 دور االهل  من منظار االهل
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 نتائج واستنتاجات
 بوجود مشكلة وٌرٌدون جمٌع الموجودٌن بالحقل ٌقّرون

 .العمل على حلها للهدف التربوي

 تنمٌة : المربٌات بمجاالتإلرشاد واستكمال هناك حاجة

اكتساب ادوات , المجال العالئقً مع األهالً, شخصٌة الطفل

 .تربوٌة من خالل الفنون

 ماسة لجدا إلرشاد األهالً من مختصٌن هناك حاجة

الطفل واكتساب شخصٌة التربٌة والتعلٌم وتنمٌة : بمجاالت 

بناء العالقة مع , تربوٌة ومعرفٌة لجٌل الطفولةادوات 

وكل موضوع ٌفٌد مستقبال « االتصال والتواصل, األطفال

 .الوصول للهدف المشترك

األهالً بحاجة إلرشاد المربٌات ودعمهم المتواصل  . 



 نتائج واستنتاجات

 ًهناك حاجة إلشراك أهالً طالب الروضات والبساتٌن ف

 .المسٌرة التربوٌة

أكثر من قبل  هناك حاجة للتعاون واالهتمام بهذه المرحلة

 .األهالً

 هناك حاجة أن ٌكون دور وزارة المعارف داعم أكثر

حاجة , وأن ٌنسق أكثر مع المعارف فً البلدة, للمربٌات

 .لالنتباه أكثر لضمان تنمٌة شخصٌة األطفال

تأهٌل , دعم المربٌات, هناك حاجة لزٌادة مٌزانٌات الصفوف

األهالً أكثر ببرامج اضافٌة من قبل القائمٌن على قسم 

 .المعارف



 نتائج واستنتاجات

 االرشاد للمربٌات ولألهالً من قبل من المفضل تكثٌف

 .االختصاصً النفسً



  نموذج عملً لتصمٌم مشروع متكامل

وزارة التربٌة االٌطالٌة –للمربٌات واألهل والطالب  . 

 المنظومة المدرسٌة/وظٌفة المؤسسة 

تشكٌل وصٌاغة مقترحات تربوٌة وتعلٌمٌة 

توفٌر معلومات واضحة وقابلة للقراءة فٌما ٌتعلق بالمقترحات. 

تقٌٌم فعالٌة المقترحات. 

تقٌٌم منتظم لمدى تعلم التالمٌذ وتقدمهم المحرز. 

ضٌق, تحدٌد كل ما ٌتعلق بدعم نمو األطفال مع احتٌاجات خاصة  ,

 .صعوبات

 الزمن , التردد, توضٌح الشكل. 

 IT 



 
وانىاندينانطانب انمدرست   

 عمم مشترك نهدف مشترك

 انطفىنت انمبكرةبجُم انتربُت نمشروع جىدة اقتراح  

اوطالقت انمشروعشكرا نكم مه ساهم بإػذاد وإوجاح   

 مجهس اكسال انمذهٍ

 قسم انمؼارف 

مركس انخذماث انىفسُت    

مذمىد سؼُذ. د  

 


