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ملخص

املرشفات  نظر  وجهة  من  األطفال  رياض  يف  الوالدية  املشاركة  واقع  عن  الكشف  إىل  الدراسة  هتدف 
التحلييل؛  الوصفي  املنهج  استخدام  تم  الدراسة،  هدف  ولتحقيق  الكويت،  دولة  يف  واملعلامت  الرتبويات 
بحيث تم تصميم استبانة مؤلفة من )29( عبارة موزعة عىل أربعة جماالت: التواصل، التطوع، صنع القرار، 
احلكومية.  األطفال  رياض  يف  تربوية  ومرشفة  معلمة   )666( بلغت  عينة  عىل  توزيعها  وتم  الصعوبات. 
وأظهرت النتائج أن واقع املشاركة الوالدية يف جمال التواصل من وجهة نظر أفراد العينة جاء بدرجة مرتفعة، 
أما يف جماالت التطوع وصناعة القرار والصعوبات جاءت بدرجة متوسطة. وأظهرت النتائج وجود فروق 
بينام ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني  املهنة،  العينة تعزى ملتغري  ذات داللة إحصائية بني متوسطات 
متوسطات العينة تعزى ملتغري سنوات اخلربة. ويف ضوء النتائج، تم وضع العديد من التوصيات من ضمنها 

رضورة العناية باملشاركة الوالدية خاصة يف جمايل التطوع وصنع القرار. 
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Abstract

The study aims to discover the reality of parental involvement in kindergarten from teachers 

and supervisors’ point of view in the State of Kuwait. To achieve the goal of the study, the 

researcher used descriptive analytical approach where a questionnaire was developed consisting 

of (29) items that was divided into four domains: communication, volunteering, decision-making 

and difficulties. The study sample consisted of (666) teachers and educational supervisors. The 

results showed that the reality of parental participation in the area of communication, from the 

viewpoint of the sample participants is high, while in the areas of volunteering, decision-making 

and difficulties is moderate. Furthermore, results proved that there are statistical differences 

attributed to the participants’ career and there are no statistical differences attributed to work 

experience. In light of the results, several recommendations were made, including the need to 

value the parental participation, especially in the areas of volunteering and
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المقدمة 

هتدف برامج الطفولة املبكرة إىل االرتقاء بنمو الطفل من مجيع اجلوانب، فاملربون يتفقون عىل أن العناية بجودة 
برامج الطفولة املبكرة هي أفضل وسيلة لتحسني تربية وتعليم الطفل بصورة فعالة؛ ليكون فرًدا ناجًحا يساهم يف 
بناء وطنه )أبو حرب، 2008(. إال أن هذه الربامج لن تضمن جودهتا من دون تفعيل مشاركة حقيقية مع املؤسسة 
الرتبوية األوىل التي يعيش فيها الطفل أال وهي األرسة )Morrison, 2014(. فمشاركة األرسة وحتديًدا الوالدان يف 
العملية التعليمية، يضمن تكامل وتكاتف اجلهود لتحقيق األهداف املنشودة يف تعليم وبناء شخصية الطفل من مجيع 

اجلوانب النامئية.

وقد أكدت العديد من الدراسات أمهية املشاركة الوالدية يف العملية التعليمية، منها التقرير الذي أعده جوردن 
وزمالؤه )Jordan, Orozco & Averett, 2002( حيث قاموا بمراجعة العديد من الدراسات السابقة والتقارير 
والوثائق الرتبوية املتعلقة باملشاركة الوالدية، ومن خالهلا تم رصد العديد من اجلوانب اإلجيابية للمشاركة الوالدية. 
حيث وجدوا أن املشاركة الوالدية تنعكس إجياًبا عىل كل من التالميذ وأولياء األمور واملدارس. فالفوائد العائدة 
عىل التلميذ هي زيادة يف حتصيله العلمي، وتنمية املهارات االجتامعية، وتكوين عالقات إجيابية مع املعلمني، وتقليل 
الترسب زيادة االنتظام يف احلضور للمدرسة، والكشف املبكر لبعض املشاكل التي قد يعاين مهنا التلميذ. باإلضافة 
إىل ذلك، فإن املشاركة الوالدية تعود بالنفع عىل أولياء األمور، منها اكتساب املعلومات واملهارات الالزمة لرتبية 
وتعليم أبنائهم، واالستفادة من التسهيالت واخلدمات التي تقدمها املدرسة للمجتمع، وتوطيد العالقات اإلجيابية 
مع املجتمع املحيط باملدرسة. وكذلك تستفيد املدرسة من املشاركة الوالدية من ناحية زيادة فرص إصالح املدرسة، 

وتطوير املناهج، وتنويع األنشطة، وحتسني املناخ املدريس، وتقبل الثقافات املختلفة. 

كام أثبتت العديد من الدراسات وجود عالقة إجيابية بني املشاركة الوالدية يف املدراس وبني التحصيل العلمي 
للتالميذ. فعىل سبيل املثال، يف دراسة جينس )Jeynes, 2003( تم مراجعة وحتليل نتائج )51( دراسة سابقة تناولت 
موضوع العالقة بني تفعيل املشاركة الوالدية والتحصيل الدرايس للتالميذ من مرحلة رياض األطفال إىل املرحلة 
التحصيل  نتيجة  املدرسة وبني  الوالدية يف  املشاركة  إجيابية بني تضمني  أن هناك عالقة  النتائج  بينت  الثانوية. وقد 
 Ma, Shen, Krenn, Hu( الدرايس للتلميذ يف كل املراحل الدراسية. ويف نفس اإلطار، بينت دراسة ما وزمالئه
Yuan, 2016 &( بعد مراجعة نتائج ما يقارب من )46( دراسة تناولت عالقة املشاركة الوالدية بتعزيز التعلم عند 

الطالب يف مجيع املراحل الدراسية أن هناك عالقة إجيابية وقوية بني مشاركة الوالدين يف املدرسة وبني نتائج حتصيل 
أبنائهم وإنجازاهتم العلمية.

مدرسة  ألربعني  تقيياًم   )ERO, 2018( نيوزيالندا  يف  التعليم  مراجعة  مكتب  أجرى  مؤخًرا،  نرش  تقرير  ويف 
ابتدائية متيزت بحصول تالميذها عىل نتائج مرتفعة يف التحصيل العلمي، وذلك من خالل إجراء مقابلة مع كل من 
اإلداريني واملعلمني وأولياء األمور يف تلك املدارس. وبينت نتائج التقرير أن هذه املدارس حرصت عىل بناء رشاكة 
جيدة وفاعلة مع أولياء األمور. ومن ضمن أساليب املشاركة الوالدية التي رصدها التقرير هي: تقديم بيانات صادقة 
حول نمو الطفل وتعلمه يف املدرسة للوالدين، واالستامع اجليد للوالدين حول ما خيص تعلم الطفل، والرتحيب 
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بتطوع الوالدين يف املدرسة، وتبادل اآلراء مع األرسة بام يدعم نمو الطفل، واستخدام التقنيات احلديثة للتواصل 
بني البيت واملدرسة، والعناية بنقل تفاصيل االسرتاتيجيات واألنشطة التي يتلقاها الطفل يف املدرسة إىل الوالدين.

وقد أوضحت سواب ))Swap, 1993( أن الثقافة العامة للمجتمع املحيط باملدرسة، ومدى وعي العاملني 
يف املدرسة بأمهية املشاركة الوالدية، هو الذي حيدد النموذج العام للرشاكة بني البيت واملدرسة الذي تتبناه املدرسة. 

وقد حددت سواب أربعة نامذج للمشاركة الوالدية يف املدارس.

أواًل: النموذج الوقائي، وفيه يفوض الوالدان إىل املدرسة املسؤولية الكاملة يف تعليم أبنائهم وما حيققونه من 
نتائج، حيث يؤمنان بالفلسفة التي تقول إن دور املعلم منفصل متاًما عن دور الوالدين.

املدرسة  السابق، بحيث تدرك  النموذج  النموذج هو أفضل من  البيت، هذا  املدرسة إىل  انتقال  ثانًيا: نموذج 
أمهية التواصل مع األرسة، ولكن يف هذا النموذج التواصل يكون من جهة واحدة فقط، من املدرسة إىل البيت، وعىل 
اآلباء وفًقا هلذا النموذج املوافقة التامة عىل أهداف وبرامج املدرسة دون مناقشة، واجلدير بالذكر أن النموذج األول 

والثاين حيدان من دور ويل األمر يف املشاركة الفعالة يف العملية التعليمية.

ثالًثا: نموذج إثراء املنهج، حيث هيدف إىل االستعانة بإسهامات أولياء األمور إلثراء املنهج من خالل تبادل 
اخلربات فيام بني املعلم والطالب وويل األمر، ليكون املنهج ذا معنى للطلبة.

وتقييم  وتنفيذ  لتخطيط  مًعا  األمر  وويل  واإلداري  املعلم  يعمل  النموذج،  هذا  ويف  املشاركة،  نموذج  رابًعا: 
بتطبيقه يف  ُينصح  الذي  النموذج  التعليم، وهذا  األبناء يف  لنجاح  والسلوكية  التعليمية  األهداف  لتحقيق  األنشطة 

املدارس من قبل الرتبويني.

وقد أسهم العديد من الباحثني يف وضع أطر واضحة لتفعيل املشاركة الوالدية يف املدارس. ومن أشهر هذه 
البيت  بني  للرشاكة  أبعاد  ستة  حددت  حيث   ،)Epstein, 2001( إبشتاين  طورته  الذي  اإلطار  هو  املسامهات، 

واملدرسة عىل النحو التايل:

أواًل: الرعاية الوالدية، من خالل تقديم اإلرشادات والنصائح لألرس لتحسني البيئة املنزلية لدعم النمو السليم 
لألبناء.

ثانًيا: التواصل، حيث يتم فتح قنوات التواصل من البيت للمدرسة ومن املدرسة للبيت، وإشعار األرس بكل 
ما يتعلق بأنشطة وبرامج املدرسة، وتبادل املعلومات التي تتعلق بأبنائهم.

ثالًثا: التطوع، من خالل رفع الوعي بأمهية التطوع يف املدرسة، وتشجيع األرس للمسامهة يف أنشطة املدرسة 
املختلفة.

رابًعا: التعلم يف املنزل، بحيث يتم تقديم اإلرشادات الالزمة لألرس لكيفية دعم تعلم أبنائهم يف املنزل.

باألنشطة،  القرارات اخلاصة  باختاذ  الوالدين  اآلباء، وإرشاك  تفعيل جمالس  القرار، من خالل  خامًسا: صنع 
واالستفادة من آرائهم لتحسني العملية التعليمية يف املدرسة. سادًسا: التعاون مع املجتمع، من خالل االستفادة من 
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اخلدمات املتنوعة التي توفرها املؤسسات املجتمعية من خدمات علمية وصحية ودينية ورياضية. 

 Halgunseth,( وزمالؤها  هالغنسث  حددت  املبكرة،  الطفولة  برامج  يف  الوالدين  مشاركة  وبخصوص 
Peterson,Stark, & Moodie, 2009( ستة عنارص للمشاركة الوالدية يف برامج الطفولة املبكرة، عىل النحو التايل: 

منح الفرصة ألولياء األمور الختاذ القرارات اخلاصة بتعليم أطفاهلم، وتوفري وسائل اتصال متنوعة ومناسبة ومستمرة 
بني األرسة والعاملني بربامج الطفولة املبكرة؛ ليتم تبادل املعلومات اخلاصة بنمو الطفل وتعلمه، وتشجيع الوالدين 
عىل دعم أنشطة التعلم يف املنزل مما يعزز من نمو اجلانب املعريف للطفل، وربط ما يتعلمه األطفال يف املدارس بام 
يعيشونه يف حياهتم اليومية؛ لتكون املعلومات املقدمة ذات معنى لألطفال، وخلق فرص تعليمية لألطفال من خالل 
توفري بيئة منزلية تقدر العلم، وإنشاء نظام مستمر وشامل لتقديم الدعم لألرس والعاملني بربامج الطفولة املبكرة، 
وتدريبهم لتطبيق األساليب التي تعزز التعاون املتبادل بني الطرفني بام حيقق األهداف املشرتكة اخلاصة برتبية الطفل.

وقد أجريت العديد من الدراسات التي تناولت موضوع املشاركة الوالدية سواء يف مرحلة رياض األطفال، 
أويف املراحل التعليمية األخرى. منها دراسة املجادي وفرماوي )2003( التي هدفت إىل حتديد مدى فعالية بعض 
أساليب مشاركة الوالدين يف برنامج الروضة بدولة الكويت. تضمنت عينة الدراسة من )110( أطفال مع أولياء 
امورهم واملعلامت. وقد تم ختطيط ثالثة أنواع من أساليب مشاركة الوالدين يف برنامج الروضة. وقد تم تصميم 
بطاقة مالحظة لرصد سلوك األطفال وتقييمها مع كل أسلوب من أساليب املشاركة الوالدية. وبينت النتائج، أن 
ترتيب أساليب املشاركة من ناحية أفضليتها وفائدهتا للطفل، كانت عىل النحو التايل: جاء باملرتبة األوىل أسلوب يوم 
التخضري، حيث يساعد ويل األمر طفله عىل غرس شتلة يف الروضة، يليها دليل الوالدين الذي حيتوي عىل أنشطة 
يامرسها الطفل باملنزل بمساعدة ويل أمره؛ مما يعزز تعلم الطفل يف املنزل. ويف املرتبة األخرية جاء أسلوب عرض 
املهن، من خالل تشجيع أولياء األمور بعرض مهنهم عىل ألطفال لتوسيع مداركهم حول املجتمع الذي يعيشون 

فيه. 

وهدفت دراسة نرص )2008( إىل التحقق من فاعلية أساليب التواصل بني الروضة واألرسة عىل تنمية املهارات 
اليمن. تكونت عينة الدراسة من )52( طفاًل وطفلة، وتم تقسيمهم إىل جمموعة جتريبية  اللغوية لطفل الروضة يف 
وجمموعة ضابطة. وقد صمم الباحث مقياس املهارات اللغوية لطفل الروضة، وأداة تقيس أساليب التواصل بني 
الروضة واألرسة. وبينت النتائج أن استخدام أساليب التواصل بني األرسة والروضة، وتفعيل التعاون بني املعلمة 

والوالدين كان له أثر كبري يف تنمية املهارات اللغوية لألطفال.

كام هدفت دراسة الزكي )2008( إىل الكشف عن واقع املشاركة الوالدية يف مدارس التعليم األسايس يف مرص 
املدارس.  الوالدية يف  املشاركة  لتفعيل  اقرتاح تصور  إىل  باإلضافة  األمور واهليئة اإلرشافية،  أولياء  نظر  من وجهة 
وقد طور الباحث استبانة تضمنت أربعة حماور، وهي: إعالم أولياء األمور بام يتم داخل املدرسة، التعبري عن الرأي 
 )163( العينة  أفراد  وبلغ عدد  القرار.  املشاركة يف صنع واختاذ  التعلم،  واملساعدة يف  التطوع  باملدرسة،  واالتصال 
الوالدية يف  املشاركة  لواقع  العام  املتوسط  أن  الدراسة  نتائج  وأظهرت  أمر.  و)188( ويل  اإلرشافية  اهليئة  من  فرًدا 
مدارس التعليم األسايس جاء مرتفًعا. ومن مقرتحات الدراسة لتفعيل املشاركة الوالدية يف املدارس هي: التقييم 
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املستمر ألداء املدرسة يف جمال املشاركة الوالدية، وإعداد تقرير سنوي باجلهود املبذولة يف هذا الصدد، وذلك لتحسني 
املشاركة الوالدية، وتاليف املعوقات يف السنوات الالحقة.

وقد أجرى امحيدة وآخرون )Ihmeideh, AlFlasi, Al-Maadadi, Coughlin, Al-Thani, 2008( دراسة 
للكشف عن املشاكل التي تواجه املشاركة الوالدية يف رياض األطفال يف األردن. وقد تم تصميم استبانة تضمنت 
مخسة جماالت، وهي عبارة عن املشاكل التي تتعلق بكل من إدارة الروضة، واملعلامت، ومرافق وخدمات الروضة، 
وبرامج الروضة، وأولياء األمور. تكونت عينة الدراسة من )297( ويل أمر. أظهرت النتائج أن املشكلة الرئيسة يف 
األطفال  رياض  مديرات  األطفال من خالل وضع  رياض  بإدارة  املتعلقة  املشاكل  الوالدية هي  املشاركة  من  احلد 
قوانني صارمة متنع ويل األمر من املشاركة يف فصل الروضة، تليها املشاكل املتعلقة باملعلامت من خالل اعتقادهن 
أن مشاركة أولياء األمور يف الفصل ربام يكون تدخاًل يف عملية التدريس التي يامرسوهنا، وأخرًيا أقل املشاكل كانت 

تلك املتعلقة بمرافق وخدمات الروضة.

التعاون مع  الكويت حول واقع  أولياء األمور يف دولة  آراء  اليعقوب )2010( للكشف عن  وهدفت دراسة 
املدرسة، وما يرتبط هبا من واجبات نحو األبناء، والكشف أيًضا عن الصعوبات التي تواجه أولياء األمور والتي 
بدورها تؤثر سلًبا عىل العالقة بني البيت واملدرسة. وصمم الباحث استبانة تم توزيعها عىل عينة بلغت )332( ويل 
أمر. بينت النتائج بشكل عام عدم رضا أولياء األمور عن األساليب املتبعة للرشاكة بني البيت واملدرسة، وجاءت 
موافقة أفراد العينة بشكل حمدود عىل تعاون املدرسة مع البيت بالنسبة إىل تربية وتعليم أبنائهم. ومن ضمن توصيات 
الدراسة، إصدار دليل ألولياء األمور، وتنويع أساليب التواصل، واستخدام الوسائل التكنولوجية لتعزيز التواصل 

بني البيت واملدرسة.

التي تواجه األرس  عن بعض املعوقات   )Williams & Sanchez, 2013( وكشفت دراسة ويليامز وزميلها
ذات احلالة االجتامعية واالقتصادية املنخفضة، والتي حتول دون مشاركتهم الفعالة يف مدارس أطفاهلم، وذلك من 
خالل عمل مقابالت مع األهايل والعاملني يف املدارس الثانوية التي تقع يف املناطق التي يقطنها أغلبية من األمريكيني 
من األصل اإلفريقي. من هذه املعوقات: ضيق الوقت، وقلة احلضور ألنشطة املدرسة بسبب عدم توفر املواصالت، 

وضعف املعلومات حول أنشطة وبرامج املدرسة، وقلة الوعي بأمهية املشاركة الوالدية يف املدرسة.

ويف دراسة نيتيِك )Nitecki, 2015( تم استخدام منهج دراسة حالة ملدرسة يف الواليات املتحدة األمريكية، 
نجاح هذه  كيفية  يدور حول  الدراسة  الوالدية. وكان سؤال  املشاركة  عالية يف جمال  بجودة  املدرسة  متيزت  حيث 
املدرسة يف إنشاء عالقة تشاركية بني البيت واملدرسة. وقد ركزت الباحثة عىل مرحلة ما قبل املدرسة، واستخدمت 
املالحظة واملقابلة مع عدد من املعلمني وأولياء األمور يف املدرسة. أظهرت النتائج أن التواصل بني األرسة واملدرسة 
كان مرتفًعا، والسبب أن املدرسة تستخدم كل أساليب التواصل املتاحة إلخبار األرس بكل ما يتعلق بتعليم أطفاهلم 
يف املدرسة أواًل بأول، فعىل سبيل املثال، حترص املدرسة عىل إرسال رسالة إخبارية أسبوعية لويل األمر تتضمن كل 
املدرسة  إدارة  أن  الدراسة  أو خارجه. كام كشفت  الفصل،  داخل  املدرسة سواء  تتم يف  التي  والفعاليات  األنشطة 
واملعلامت يعملون بشكل منظم وخمطط لتشجيع األرس عىل املشاركة والتطوع مع الرتحيب هبم وتقدير جهودهم، مما 
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زاد من عدد أولياء األمور الذين يرغبون باملساعدة سواء داخل الفصل، أو خارجه. وفيام خيص جمال صنع القرار، 
فقد تبني أن ويل األمر يكون له دور يف اختاذ القرارات اخلاصة بطفله دون تلك اخلاصة بعموم األنشطة التي تقدم 

جلميع األطفال. 

فعالية مشاركة  الكشف عن  إىل  فقد هدفت   )Ihmeideh & Oliemat, 2015( امحيدة وعليامت  دراسة  أما 
األرسة يف برامج رياض األطفال يف األردن، حيث تم تصميم استبانة وتوزيعها عىل )84( مديرة و)276( معلمة 
واألنشطة  والتقييم،  والتنفيذ،  التخطيط،  وهي:  الروضة  ألداء  جماالت  مخسة  تقيس  واالستبانة  أطفال.  رياض 
الالصفية لألطفال والتواصل مع  الوالدين يف جمايل األنشطة  النتائج أن مشاركة  الالصفية، والتواصل. وأظهرت 

الروضة كانت أكثر فاعلية، بينام مشاركة الوالدين يف التخطيط والتنفيذ والتقييم لربامج الروضة كانت أقل فاعلية.

كام هدفت دراسة نوعية لكوسيجيت )Kocyigit, 2015( إىل تقييم آراء املعلمني واإلداريني وأولياء األمور يف 
تركيا حول أبرز الصعوبات التي تواجههم أثناء مشاركة األرسة يف أنشطة برامج ما قبل املدرسة، مع اقرتاح حلول 
هلذه املشاكل. وقد متت مقابلة أفراد العينة املكونة من )10( معلمني و)10( إداريني و)10( من أولياء األمور. وأظهرت 
النتائج أن من أبرز معوقات املشاركة الوالدية هي: عدم الرغبة يف املشاركة من قبل الوالدين، وضيق الوقت، وسلوك 
الطرف اآلخر، والشعور بالتعب، والشكاوى املستمرة، واملحسوبية، ونقص املعلومات املقدمة حول املنهج، وقلة 
املردود املايل. ومن أبرز االقرتاحات حلل هذه املشاكل كانت من خالل ختصيص أوقات لألنشطة تناسب أوقات 
العاملني من أولياء األمور، واستخدام أساليب متنوعة للمشاركة، وتوعية العاملني يف املدرسة وأولياء األمور بأمهية 

املشاركة الوالدية، واحلصول عىل املساعدة عند احلاجة، وحتديث لوحات اإلعالنات اخلاصة بأنشطة املدرسة.

أما دراسة أبونيان )2015( فقد هدفت إىل تعرف عن مدى وعي املرشفني الرتبويني يف جمال صعوبات التعلم 
ا يف برامج صعوبات  باجلوانب الرضورية لتفعيل املشاركة الوالدية. اشتملت عينة الدارسة عىل )25( مرشًفا تربويًّ
املشاركة،  وفوائد  املشاركة،  أنواع  أبعاد:  أربعة  تضمنت  استبانة  تصميم  وتم  السعودية.  العربية  اململكة  يف  التعلم 
ومعوقات املشاركة، واسرتاتيجيات تشجيع املشاركة الوالدية. وقد بينت النتائج أن أفراد العينة عىل وعي باجلوانب 
الرضورية لتفعيل مشاركة الوالدين يف خدمة التالميذ. وأظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية يف 

إجابات أفراد العينة تبًعا ملتغري سنوات اخلربة.

األبناء يف  أداء  الوالدية يف حتسني مستوى  املشاركة  تعرف واقع  إىل  وهدفت دراسة فخرو واملالكي )2016( 
االختبارات الوطنية يف املرحلة االبتدائية يف قطر. وقد تم تصميم استبانة تضمنت أربعة حماور: العالقة بني املدرسة 
األمور،  أولياء  ومقرتحات  برأي  فيها  يؤخذ  التي  واملوضوعات  الوطنية،  االختبارات  بأمهية  والتوعية  واملنزل، 
وجمالس أولياء األمور. وبلغ عدد العينة )919( ويل أمر. وأظهرت النتائج وجود تعاون بني البيت واملدرسة فيام يتعلق 
باملستوى األكاديمي والسلوكي ونتائج االختبارات املدرسية، بينام يوجد ضعف يف العالقة بني البيت واملدرسة فيام 

يتعلق بمناقشة نتائج االختبارات الوطنية وأسباب تدين مستوى أبنائهم فيها وسبل حتسني مستواهم.

وهدفت دراسة طولية لكل من بارك وهولوي )Park & Holloway, 2017( إىل الكشف عن تأثري املشاركة 
الوالدية عىل حتصيل التالميذ عىل مدار عدة مراحل دراسية، حتديًدا من صف رياض األطفال إىل الصف اخلامس 
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دراسية،  سنة  كل  يف  الطلبة  أداء  لتقييم  االختبارات  استخدام  تم  وقد  األمريكية.  املتحدة  الواليات  يف  االبتدائي 
الوالدية إىل ثالثة أنواع كالتايل: أواًل:  ومقابلة اإلداريني واملعلمني وأولياء األمور. وقد صنفت الدراسة املشاركة 
أنشطة خاصة، وهي املشاركة الوالدية التي تفيد الطفل بعينه مثل املناقشة التي تتم بني ويل األمر واملعلم حول نمو 
الطفل، أو تعاون ويل األمر ملتابعة الطفل يف املنزل. ثانًيا: أنشطة عامة، وهي املشاركة الوالدية التي تفيد األطفال 
ثالًثا: شبكات اجتامعية،  التطوع ملساعدة املعلم يف الفصل، أو مساعدة املدرسة يف أحد فعالياهتا؛  بشكل عام مثل 
وهي مشاركة الوالدين بشبكات إلكرتونية تربط بني أولياء األمور ملشاركة امللفات والروابط واملعلومات التي تتعلق 
بتعلم أطفاهلم يف املدرسة. أظهرت النتائج أن املشاركة الوالدية من خالل األنشطة اخلاصة والشبكات االجتامعية 
للمراحل  االنتقال  مع  الطالب  أداء  أن  ولوحظ  بل  والقراءة،  الرياضيات  الطالب يف  أداء  إجيايب عىل  تأثري  هلا  كان 
املتقدمة يفوق زمالءه مع هناية املرحلة االبتدائية، أما ما يتعلق باألنشطة العامة فلها تأثري إجيايب عىل الطالب ولكن 

لوحظ أن هذا التأثري ال يتطور مع نمو الطفل وانتقاله للمراحل الدراسية الالحقة.

وهدفت دراسة ملكاوي والقضاة )2018( إىل تعرف واقع الرشاكة بني األرسة واملدرسة من وجهة نظر معلمي 
ومعلامت املدارس العاملني يف مديرية الرتبية والتعليم ملنطقة إربد األوىل، حيث تم توزيع استبانة عىل )62( معلم 
ومعلمة. وأظهرت النتائج أن واقع الرشاكة بني البيت واملدرسة قد جاء بدرجة متوسطة. وجاء باملرتبة األوىل جمال 

مشاركة األرسة يف صنع القرار، يف حني جاء يف املرتبة األخرية جمال التواصل بني البيت واملدرسة.

ويف دراسة أعدها امحيدة وآخرون )Ihmeideha et al., 2018( هدفت إىل الكشف عن واقع العالقة بني األرسة 
واملدرسة يف )25( مدرسة ابتدائية، تم اختيارها عشوائيا يف الدوحة. تكونت عينة الدارسة من أولياء األمور، ومعلمني، 
الوالدية،  للمشاركة  ابشتاين  مقياس  من  تبنيه  تم  استبيان  عن  عبارة  الدراسة  أدوات  وكانت  وإداريني.  ومنسقني، 
باإلضافة إىل مقابلة عدد من أفراد العينة. بينت النتائج أن درجة استجابات أفراد العينة حول واقع العالقة بني البيت 
واملدرسة كانت من مرتفعة إىل معتدلة. ومن بني املجاالت الست يف نموذج ابشتاين للمشاركة الوالدية، حصل جمال 
التعلم يف املنزل عىل أعىل درجة متوسط حسايب، بينام حصل جمال صنع القرار عىل أقل درجة متوسط. وبينت الدراسة 

أن استجابات العاملني يف املدرسة حول واقع العالقة بني البيت واملدرسة كانت أكثر إجيابية من أولياء األمور. 

تتفق الدراسات السابقة عىل أمهية تفعيل املشاركة الوالدية؛ ملا هلا من أثر إجيايب عىل التحصيل الدرايس لألبناء 
 Park & Holloway, 2017; 2008،وتنمية اجلانب االجتامعي والسلوكي واللغوي بشكل عام، كدراسات )نرص
Ma et al., 2016; (. وقد ركزت دراسات أخرى عىل الصعوبات التي تواجه كالًّ من األرسة واملدرسة يف جمال 

 .)Kocyigit, 2015; Ihmeideh et al., 2008; Williams & Sanchez, 2013( املشاركة الوالدية مثل دراسات
كام أن بعض الدراسات التي قيمت واقع أداء املشاركة الوالدية يف املدارس كشفت عن أداء متوسط، أو ضعيف 
للمشاركة الوالدية منها دراسة )اليعقوب، 2010( ودراسة )ملكاوي والقضاة، 2018( ودراسات بينت أداًء مرتفًعا 
للمشاركة الوالدية )الزكي، 2008(. وهناك بعض الدراسات أوضحت أن هناك ضعًفا يف بعض جوانب املشاركة 
 Ihmeideh & Oliemat,) الوالدية مثل املشاركة املتعلقة بصنع القرار كالتخطيط والتنفيذ والتقييم لربامج املدرسة

 .)2015; Ihmeideha et al., 2018
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 والدراسة احلالية ركزت عىل مرحلة تعليمية واحدة وهي رياض األطفال؛ ملا هلذه املرحلة من أمهية يف حتقيق 
القرار  واختاذ  التطوع  تضمنت  الوالدية  للمشاركة  خمتلفة  أبعاًدا  تناولت  أهنا  كام  للطفل،  واملتكامل  الشامل  النمو 
الدراسة  اعتنت  التعليمية، وأيًضا  العملية  الفعالة يف  للمشاركة  للوالدين  لتعطي دوًرا أكرب  التواصل  إىل  باإلضافة 
بالكشف عن الصعوبات إلجياد احللول املناسبة. كام أن استهداف الدراسة لوجهة نظر املرشفات الرتبويات باإلضافة 
إىل املعلامت يعطي بعًدا خمتًلفا يف تناول موضوع املشاركة الوالدية يف املنظومة التعليمية، حيث مل يتم تناوله يف دراسات 

سابقة يف دولة الكويت عىل حد علم الباحثة.

 وبشكل عام، فإن الدراسات احلديثة التي هتتم باملشاركة الوالدية تؤكد أن حتقيق املدرسة ألهدافها الرتبوية 
مرهون بتفعيلها مفهوم املشاركة الوالدية بجميع عنارصه عىل أرض الواقع من خالل بناء تواصل فعال بني البيت 
واملدرسة، وتشجيع تطوع األرس يف األنشطة املدرسية، ومتكينهم كرشكاء يف العملية التعليمية، باإلضافة إىل السعي 
للحد من الصعوبات التي تواجه املدرسة يف تفعيل تلك املشاركة. وهلذا جاءت هذه الدراسة لتسهم يف كشف واقع 
املشاركة الوالدية يف رياض األطفال؛ لتطويرها وتعزيزها، بام حيقق األهداف الرتبوية املنشودة، وبالتايل حتقيق النمو 

الشامل واملتوازن لطفل الروضة. 

مشكلة الدراسة وأسئلتها:

يتفق الرتبويون عىل أمهية توطيد الرشاكة بني البيت واملدرسة؛ ملا له من أمهية يف نمو وتعلم الطفل، فقد أكدت 
العديد من الدراسات فعالية املشاركة الوالدية يف تنمية اجلانب األكاديمي والسلوكي وتنمية املهارات والقيم للطفل.

 )Hara, 1998; Ma et al., 2016(

ومن هذا املنطلق برز مفهوم املشاركة الوالدية ليكون من ضمن أولويات املؤسسات التعليمية بدًءا بمرحلة 
الطفولة املبكرة إىل مرحلة الثانوية. فعىل سبيل املثال، يف الواليات املتحدة األمريكية، وضعت الرابطة القومية لرتبية 
املعايري  املبكرة، ومن ضمن هذه  الطفولة  برامج  األساس جلدوى  اعتربهتا  أساسية  معايري  الصغار عرشة  األطفال 
مشاركة األرسة، وتعني إقامة عالقة إجيابية يملؤها االحرتام والتقدير مع مجيع أرس األطفال والتعاون مع الوالدين 
لضامن أقىص حدود النمو والتعلم للطفل )NAEYC, 2010(. أما يف إنجلرتا، فقد أقرت وزارة التعليم هناك املعايري 
املهنية للمعلم ومن ضمنها أن يتمكن املعلم من تفعيل الرشاكة مع أولياء األمور لتحقيق النمو املتكامل للمتعلم.

 )Department of Education UK, 2013(

سبيل  فعىل  العربية.  الدول  من  العديد  يف  والتعليم  الرتبية  عىل  القائمني  بعناية  الوالدية  املشاركة  حظيت  كام 
املثال، صممت وزارة التعليم يف دولة قطر ستة معايري مهنية للمعلم واملنسق، كرشط للحصول عىل الرخص املهنية، 
من ضمنها معيار احلفاظ عىل الرشاكة الفاعلة مع أولياء األمور واملجتمع )وزارة التعليم والتعليم العايل، 2016(. 
وأيًضا من ضمن املعايري املهنية للمعلم التي تم ادراجها من قبل وزارة الرتبية والتعليم يف اململكة العربية السعودية، 
يتواصل  وأن  فعالة  املعلم عالقات عمل  يمتلك  أن  واملجتمع، ومن مؤرشاهتا  الرتبويني  مع  املهني  التفاعل  معيار 
بمهنية مع الطالب وأولياء األمور )هيئة تقويم التعليم العام، 2016(. ويف مرص تم تضمني معيار املشاركة املجتمعية 
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الذي ينادي بأمهية املشاركة بني البيت واملدرسة يف وثيقة املعايري القومية للتعليم )وزارة الرتبية والتعليم، 2003(. أما 
يف دولة الكويت فقد تم اإلشارة يف وثيقة اإلطار املرجعي والتنفيذي لربنامج وزارة الرتبية إىل أن املشاركة املجتمعية 
يف العمل الرتبوي والتي من أحد أشكاهلا املشاركة الوالدية هي من ضمن العنارص التي حتقق تطور املنظومة التعليمية 
فلسفة مرحلة رياض األطفال يف دولة  فإن  باإلضافة لذلك،   .)2013 الرتبية،  مميًزا )وزارة  ا  تربويًّ نموذًجا  وتنشئ 
الكويت، كام ُذكر يف دليل معلمة الروضة، هي »فلسفة تقوم عىل اإليامن بدور األرسة اإلجيايب والفعال يف العملية 
الطفل  لرتبية  التكامل  من  نوع  حتقيق  هبدف  والروضة  األرسة  بني  الصلة  توثيق  عىل  تعمل  فهي  ثم  ومن  الرتبوية 
وتنشئته بصورة تشمل كافة جوانب نموه النفيس، والعقيل، واالجتامعي، واجلسمي« )الغانم وآخرون، 2010: 10(.

الوالدية، وخاصة يف مرحلة ما قبل املدرسة )Morrison, 2014(، إال أهنا  املتزايد بتفعيل املشاركة  ورغم االهتامم 
تواجه بعض املعوقات التي حتد من فعالية املشاركة منها: ضيق الوقت عند بعض األرس واملعلمني، واجتاهات اإلدارة 
املدرسية التي ال تشجع هذا النوع من التعاون، وقلة الوعي بأساليب املشاركة بني البيت واملدرسة، سواء من أولياء 

)Swap, 1993; Kocyigit, 2015; Ihmeideh et al., 2008(.األمور، أومن املعلمني

ولضامن حتقيق فلسفة وأهداف الروضة اخلاصة بمشاركة األرسة واحلد من الصعوبات التي حتول دون حتقيقها 
عىل أرض الواقع، فمن املهم االعتناء باملعلمة من خالل الكشف عن مدى وعيها بأمهية املشاركة الوالدية، فهي املنّفذ 
األول ألهداف الروضة، كام جيب أن يصاحب ذلك اهتامم مماثل باإلرشاف الرتبوي، الذي هيدف إىل االرتقاء باملعلم 
وحتسني أداءه وزيادة وعيه باالجتاهات احلديثة للتعليم، وحل املشاكل التي تواجهه والتغلب عليها بشكل فاعل من 
أجل حتقيق األهداف املنشودة )خليل، 2012(. وهلذا جاءت هذه الدراسة للكشف عن وجهة نظر املرشفة الرتبوية 
واملعلمة ملا هلام من دور بارز يف تفعيل املشاركة الوالدية وحتقيقها بشكل فاعل. وتأسيًسا عىل ما تقدم، فإنه من املهم 
أن يتم الوقوف عىل واقع املشاركة الوالدية والكشف عن املعوقات التي حتول دون حتقيقها عىل أرض الواقع، حتى 

يتم تقديم التوصيات واملقرتحات التي تدعم عملية تطويرها. 

وتتحدد مشكلة الدراسة يف السؤالني التاليني:

ما واقع املشاركة الوالدية يف رياض األطفال من وجهة نظر املعلامت واملرشفات الرتبويات بدولة الكويت؟. 1

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية يف استجابات املعلامت واملرشفات الرتبويات حول واقع املشاركة الوالدية . 2
يف رياض األطفال يف الكويت وفًقا لنوع املهنة وعدد سنوات اخلربة؟

أهداف الدراسة:

هتدف الدراسة احلالية إىل الكشف عن وجهة نظر املعلامت واملرشفات الرتبويات حول واقع املشاركة الوالدية 
يف رياض األطفال وذلك يف جمال التواصل بني األرسة واملدرسة، ويف جمال التطوع واملشاركة يف أنشطة الروضة، 
ويف جمال املشاركة يف صنع القرار، ويف جمال الصعوبات التي حتول دون مشاركة الوالدين يف العملية التعليمية. كام 
املتغريات  لبعض  تبًعا  الوالدية  املشاركة  لواقع  العينة  أفراد  استجابات  الفروق يف  الكشف عن  إىل  الدراسة  هتدف 

الديموغرافية. 
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أهمية الدراسة:

تسهم الدراسة احلالية يف توعية العاملني يف رياض األطفال بأمهية املشاركة الوالدية وفائدهتا لكل من الطفل 	 
الربامج  اجلوانب وتسهم يف إصالح  الروضة من مجيع  نمو طفل  لتعزيز  تؤدي  األمر، كوهنا  والروضة وويل 

التعليمية يف الروضة.

تساعد الدراسة عىل الكشف عن املعوقات التي حتد من املشاركة الوالدية يف رياض األطفال حتى يتم العمل 	 
عىل جتاوز العقبات، وبالتايل تفعيل املشاركة الوالدية لتحقيق األهداف الرتبوية املطلوبة.

توضح الدراسة أشكال املشاركة الوالدية كالتواصل والتطوع وصنع القرار حتى يتم تعزيز اجلهود لتفعيلها 	 
بشكل متكامل وشامل. 

تفيد الدراسة الباحثني يف إجراء بحوث جديدة حول املشاركة الوالدية من خالل االطالع عىل ما توصلت إليه 	 
هذه الدراسة من نتائج وتوصيات.

حدود الدراسة: 

اقترصت الدراسة عىل اآليت:

تعرف واقع املشاركة الوالدية يف رياض األطفال بدولة الكويت. 	 

عينة من املرشفات الرتبويات واملعلامت يف رياض األطفال احلكومية يف املناطق التعليمية الست بدولة الكويت. 	 

طبقت الدراسة يف العام الدرايس 2019/2018.	 

مصطلحات الدراسة: 

مرشفة تربوية: هي مهنية مؤهلة تم تكليفها من قبل وزارة الرتبية والتعليم يف الكويت لإلرشاف عىل برامج 
رياض األطفال وتقييم أداء معلامت رياض األطفال، وغالبا ما يتم تعيني مرشفتني تربويتني يف كل روضة.

ا ومهنيًّا، وتعمل يف رياض األطفال احلكومية التابعة لوزارة  معلمة الروضة: هي معلمة مؤهلة علميًّا وتربويًّ
الرتبية والتعليم الكويتية، وتقوم بتعليم األطفال الذين ترتاوح أعامرهم بني الثالث سنوات ونصف إىل ست سنوات.

الوالدين،  سواء  الطفل  أرسة  بني  ومتطورة  ومستمرة  وتبادلية  إجيابية  مشاركة  عملية  هي  الوالدية:  املشاركة 
 Morrison,( أومن ييل أمر الطفل وبني املعلمني يف املدرسة هدفها املسامهة يف حتقيق النمو املتكامل واملتوازن للطفل
2014(. ويقصد هبا يف هذه الدراسة التواصل بني أولياء األمور والروضة لتبادل املعلومات، وتطوع ويل األمر يف 

أنشطة الروضة، واملشاركة يف اختاذ القرارات بخصوص األنشطة والربامج املقدمة للطفل. وتتحدد املشاركة الوالدية 
وصعوبات  القرار  صنع  وأنواع  التطوع  وأنشطة  التواصل  أساليب  لواقع  االستبانة  من  املقيسة  بالدرجة  إجرائيًّا 

مشاركة الوالدين يف الروضة.
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منهجية الدراسة وإجراءاتها

منهج الدراسة:

تم استخدام املنهج الوصفي الذي يعتمد عىل البيانات واإلحصاءات الرقمية لوصف واقع املشاركة الوالدية 
يف رياض األطفال.

مجتمع الدراسة وعينتها: 

تكون جمتمع الدراسة من مرشفات تربويات ومعلامت رياض األطفال احلكومية التابعة لوزارة الرتبية والتعليم 
يف مجيع حمافظات دولة الكويت خالل العام الدرايس 2019/2018، والبالغ عددهم )496( مرشفة تربوية و)6822( 
معلمة رياض أطفال، وذلك وفق التقرير اإلحصائي لوزارة الرتبية والتعليم 2019/2018. وتم اختيار عينة عشوائية 
طبقية من املناطق التعليمية الست يف دولة الكويت مكونة من )53( مرشفة تربوية، بام نسبته )10.7%( من املجتمع 
األصيل. و)613( معلمة رياض أطفال، بام نسبته )9%( من املجتمع األصيل. واجلدول رقم )1( يوضح توزيع أفراد 

العينة حسب متغرياهتا.

جدول )1(

توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغريات املهنة وسنوات اخلربة

النسبةالعدداملتغريات

نة 
امله

8%53مرشفة

92%613معلمة 

100%666املجموع
ربة

اخل
ت 

نوا
21.2%141أقل من 5 سنواتس

35.4%236من 5 إىل 10 سنوات

43.4%289أكثر من 10 سنوات

100%666املجموع

أداة الدراسة:

تم تصميم استبانة للتعرف عىل واقع املشاركة الوالدية يف رياض األطفال من وجهة نظر املعلامت واملرشفات 
املدارس  الوالدية يف  باملشاركة  املتعلقة  السابقة  والدراسات  الصلة،  ذات  األدبيات  مراجعة  اعتامًدا عىل  الرتبويات 
من ضمنها دراسة )Epstein,2001( ودراسة )الزكي، 2008( ودراسة )Williams & Sanchez, 2013( ودراسة 
)Ihmeideh & Oliemat, 2015(، إضافة إىل االستعانة بآراء املعلامت واملرشفات الرتبويات يف رياض األطفال 
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عن  عبارة  األول  اجلزء  جزأين:  من  االستبانة  وتكونت  حتسينها.  وسبل  والروضة  البيت  بني  العالقة  واقع  حول 
معلومات شخصية تتضمن متغريات الدراسة )املهنة وسنوات اخلربة(، واجلزء الثاين يتضمن 29 عبارة تقيس واقع 
املشاركة الوالدية يف رياض األطفال توزعت عىل أربعة حماور: التواصل )10 عبارات(، التطوع )6 عبارات(، صنع 

القرار )6 عبارات(، الصعوبات )7 عبارات(.

 تم اختيار مقياس ليكرت اخلاميس لإلجابة عن فقرات االستبانة، ويقابل كل فقرة يف جماالت التواصل، التطوع، 
)درجة  أًبدا  )درجتان(،  نادًرا  درجات(،   3( أحياًنا  درجات(،   4( غالًبا  درجات(،   5( دائاًم  ييل:  ما  القرار،  وصنع 
واحدة(، أما فقرات حمور الصعوبات فيقابله: أوافق بشدة )5 درجات(، موافق )4 درجات(، حمايد )3 درجات(، 
النتائج حول واقع املشاركة الوالدية يف  غري موافق )درجتان(، غري موافق بشدة )درجة واحدة(. ولتسهيل تفسري 
رياض األطفال، تم حتديد ثالثة مستويات لدرجة استجابات العينة )منخفضة، متوسطة، مرتفعة(، وتم حتديد طول 
الفئة بطرح احلد األدنى من احلد األعىل للتدرج وتقسيمه عىل عدد املستويات. وبينت النتيجة أن طول الفئة يساوي 
)1.33(، وبناء عليه تكون درجة استجابة العينة منخفضة إذا كانت قيمة املتوسط احلسايب من 1 إىل 2.33، ودرجة 
االستجابة متوسطة إذا كانت قيمة املتوسط احلسايب من 2.34 إىل 3.67، ودرجة االستجابة مرتفعة إذا كانت قيمة 

املتوسط احلسايب من 3.68 إىل 5.

صدق األداة:

تم عرض األداة التي تكونت يف صورهتا األولية من )31( فقرة عىل عرش حمكمني يف وزارة الرتبية والتعليم من 
معلامت ومرشفات يف رياض األطفال، ومن أعضاء هيئة التدريس يف جمال الرتبية بجامعة الكويت. وشمل التحكيم 
صدق األداة فيام تقيس، ومالءمة العبارات ملحاور االستبانة، ووضوح العبارات. واعتربت موافقة 80% فأكثر من 
املحكمني دلياًل عىل صدق الفقرة. وقد تم األخذ بآراء املحكمني وتم عمل تعديالت من حيث احلذف واإلضافة. 

وتم دمج بعض البنود املتشاهبة، حتى وصلت االستبانة لصيغتها النهائية مكونة من 29 فقرة. 

ثبات األداة:

األربع وفق  األداة  لكل جمال من جماالت  الداخيل  االتساق  ثبات  تم حساب داللة  األداة  ثبات  للتحقق من 
معادلة ألفا كرونباخ، كام هو موضح يف اجلدول رقم )2(. 

جدول )2(

معامالت ثبات ألفا كرونباخ ملجاالت األداة

باخ الفاعدد العباراتاملجال معامل كرون
100.79التواصل

60.81صنع القرار

60.84التطوع

70.89الصعوبات
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يتضح من اجلدول رقم )2( أن معامالت ثبات االستبانة يف مجيع املجاالت قد تراوحت ما بني )0.79( و)0.89( 
وهذا يدل عىل أن األداة عىل درجة مقبولة من الثبات. 

املعاجلة اإلحصائية: 

تم استخراج املتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية والرتب للتعرف عىل استجابات أفراد العينة عىل كل 
عبارة من عبارات االستبانة. وتم استخدام اختبار »ت« ملعرفة الفروق يف استجابات عينة الدراسة وفق متغري املهنة، 
واختبار حتليل التباين األحادي ملعرفة الفروق يف استجابات عينة الدراسة وفق متغري سنوات اخلربة. كام استخدم 

معامل الفا كرونباخ للتحقق من ثبات االستبانة.

نتائج الدراسة:

لإلجابة عن السؤال األول »ما واقع املشاركة الوالدية يف رياض األطفال من وجهة نظر املعلامت واملرشفات 
الرتبويات بدولة الكويت؟« تم استخراج املتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية والرتتيب لعبارات كل جمال 

من جماالت االستبانة، عىل النحو التايل:

املجال األول: التواصل بني البيت والروضة

يظهر اجلدول رقم )3( تقديرات املعلامت واملرشفات الرتبويات لكل عبارة من عبارات جمال التواصل.

جدول )3(

املتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية والرتتيب والدرجة الستجابات املعلامت واملرشفات الرتبويات عىل 
املجال األول )التواصل(

االنحراف املتوسطالعبارةم
الدرجةالرتتيباملعياري

1

تصدر الروضة دلياًل حيتوي معلومات عن 
قوانني الروضة وأساليب التواصل بني األرسة 

والروضة 
متوسطة3.521.329

2

تقوم الروضة بإجراء مسٍح سنوٍي لألرس 
لطلب معلومات حول الطفل وحالة األرسة 

االجتامعية واالقتصادية 
مرتفعة4.101.097

3
تستخدم الروضة عدة وسائل اتصال ثنائية من 

مرتفعة4.121.016البيت إىل الروضة ومن الروضة إىل البيت 
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4

ترسل الروضة للبيت معلومات عن حمتوى 
املنهج واألنشطة التي ستقدم للطفل بشكل 

دوري 
مرتفعة4.241.035

5

ا  ترسل الروضة للبيت تقريًرا أسبوعيًّا، أو شهريًّ
يقّيم تطور نمو الطفل كي يطلع ويعلق عليها 

أولياء األمور 
متوسطة3.281.3810

6
تعقد الروضة اجتامًعا مع ويل األمر مرة واحدة 

مرتفعة4.490.851يف العام عىل األقل 

7
ا حيتوي أعامل  ترسل الروضة للبيت ملًفا إنجازيًّ

مرتفعة4.331.014الطفل خالل العام

8
تعقد الروضة حمارضات ودورات تثقيفية حول 

متوسطة3.661.248تطور نمو األطفال ألولياء األمور 

9
تنظم الروضة يوًما مفتوًحا ألولياء األمور 

مرتفعة4.430.892لالطالع عىل أنشطة وأعامل أطفاهلم 

10

توظف الروضة وسائل التواصل االجتامعي 
لبث إعالناهتا وأنشطتها، مثل: االنستغرام، 

تويرت، سناب شات. 
مرتفعة4.420.933

مرتفعة4.060.65درجة جمال التواصل ككل 

املتعلق  املجال األول  الرتبويات عىل  املعلامت واملرشفات  يالحظ من اجلدول رقم )3( أن درجة استجابات 
وجاءت   .)0.65( معياري  وانحراف   ،)4.06( حسايب  بمتوسط  مرتفعة،  جاءت  والروضة  البيت  بني  بالتواصل 
العبارات التي حصلت عىل )أعىل متوسط حسايب وأقل انحراف معياري(، كالتايل: عبارة »تعقد الروضة اجتامًعا 
مع ويل األمر مرة واحدة يف العام عىل األقل« جاءت يف الرتتيب األول، بمتوسط حسايب )4.49(، وانحراف معياري 
بمتوسط  أطفاهلم«  أنشطة وأعامل  األمور لالطالع عىل  مفتوًحا ألولياء  يوًما  الروضة  »تنظم  عبارة  يليها   ،)0.85(
حسايب )4.43(، وانحراف معياري )0.89(، يليها وبفرق بسيط عبارة« توظف الروضة وسائل التواصل االجتامعي 
معياري  وانحراف   ،)4.42( حسايب  بمتوسط  شات،«  سناب  تويرت،  االنستقرام،  مثل:  وانشطتها،  إعالناهتا  لبث 
تثقيفية  ودورات  حمارضات  الروضة  »تعقد  عبارة  هي  متوسطة  درجة  عىل  حصلت  التي  العبارات  ومن   .)0.93(
حول تطور نمو األطفال ألولياء األمور،« بمتوسط حسايب )3.66(، وانحراف معياري )1.24(. أما عبارة »تصدر 
الروضة دلياًل حيتوي معلومات عن قوانني الروضة وأساليب التواصل بني األرسة والروضة« فقد جاءت باملرتبة 
قبل األخرية، وبمتوسط حسايب )3.52(، وانحراف معياري )1.32(. وجاء باملرتبة األخرية عبارة »ترسل الروضة 
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حسايب  بمتوسط  األمور«  أولياء  عليها  ويعلق  يطلع  كي  الطفل  نمو  تطور  يقّيم  ا  شهريًّ أو  أسبوعيًّا،  تقريًرا  للبيت 
)3.28(، وانحراف معياري )1.38(. 

املجال الثاين: التطوع

الوالدية يف جمال  املشاركة  بواقع  يتعلق  فيام  الرتبويات  املعلامت واملرشفات  تقديرات   )4( اجلدول رقم  يظهر 
التطوع.

جدول )4(

املتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية والرتتيب والدرجة الستجابات املعلامت واملرشفات الرتبويات عىل 
املجال الثاين )التطوع(

املتوسطالعبارةم
االنحراف 

املعياري
الدرجةالرتتيب

11

ا للتعرف عىل  جتري الروضة مسًحا سنويًّ
اهتاممات ومواهب أولياء األمور ومدى رغبتهم 

يف التطوع 
متوسطة3.191.306

12
ختصص جداول زمنية مرنة تتيح ألولياء األمور 

متوسطة3.541.233العاملني املشاركة يف الروضة 

13
تدعو الروضة أولياء األمور للمشاركة يف 
مرتفعة4.290.931الفعاليات االجتامعية والدينية والوطنية 

14

تدعو الروضة اخلرباء من أولياء األمور لتقديم 
املحارضات والورش لألطفال والعاملني يف 

الروضة 
متوسطة3.501.294

15

تشجع الروضة أولياء األمور عىل املشاركة 
يف أنشطة الفصل مثل قراءة القصص، عمل 

مرشوع فني
متوسطة3.451.305

16
تكرم الروضة املتطوعني من أولياء األمور عىل 

مرتفعة3.911.222ما بذلوه من وقت وجهد 

متوسطة3.650.93درجة جمال التطوع ككل

جاءت  التطوع  جمال  عىل  الرتبويات  واملرشفات  املعلامت  استجابات  درجة  أن   )4( رقم  اجلدول  من  يتضح 
درجة  عىل  التطوع  حمور  يف  عبارتان  وحصلت   .)0.93( معياري  وانحراف   ،)3.65( حسايب  بمتوسط  متوسطة، 
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بمتوسط  والوطنية«  والدينية  االجتامعية  الفعاليات  يف  للمشاركة  األمور  أولياء  الروضة  »تدعو  ومها:  مرتفعة، 
حسايب )4.29(، وانحراف معياري )0.93(، وعبارة »تكرم الروضة املتطوعني من أولياء األمور عىل ما بذلوه من 
»تشجع  عبارة  حصلت  أخرى،  جهة  ومن   ،)1.22( معياري  وانحراف   ،)3.91( حسايب  بمتوسط  وجهد،«  وقت 
الروضة أولياء األمور عىل املشاركة يف أنشطة الفصل مثل قراءة القصص، عمل مرشوع فني« عىل رتبة قبل األخرية، 
الرتبة األخرية فهي »جتري  التي حصلت عىل  العبارة  أما  وبمتوسط حسايب )3.45(، وانحراف معياري )1.30(. 
ا للتعرف عىل اهتاممات ومواهب أولياء األمور ومدى رغبتهم يف التطوع« وبمتوسط حسايب  الروضة مسًحا سنويًّ

)3.19(، وانحراف معياري )1.30(. 

املجال الثالث: املشاركة يف صنع القرار 

الوالدية يف جمال  املشاركة  بواقع  يتعلق  فيام  الرتبويات  املعلامت واملرشفات  تقديرات   )5( اجلدول رقم  يظهر 
صنع القرار.

جدول )5(

املتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية والرتتيب والدرجة الستجابات املعلامت واملرشفات الرتبويات عىل 
املجال الثالث )صنع القرار(

املتوسطالعبارةم
االنحراف 

املعياري
الدرجةالرتتيب

17

تقوم الروضة بعمل استطالع رأي ألولياء 
األمور مرة واحدة يف العام عىل األقل لتقويم 

أنشطة وبرامج الروضة
متوسطة3.281.425

18
تشجع الروضة أولياء األمور لتقديم 

االقرتاحات لتطوير عملية التعلم 
متوسطة3.511.314

19
يتم مناقشة مشكالت األطفال بصفة فردية مع 

الوالدين الختاذ قرارات لصالح نمو الطفل 
مرتفعة4.230.951

20
جملس األمهات له دور فاعل يف تنظيم أنشطة 

الروضة 
متوسطة3.641.202

21
تعطى فرصة ألولياء األمور ملراجعة مناهج 

الروضة 
متوسطة3.001.436
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22
آراء ومقرتحات أولياء األمور يتم النظر فيها 

ومناقشتها أثناء اجتامع إدارة الروضة مع 
املعلامت

متوسط3.531.263

متوسطة3.531.01درجة جمال صنع القرار ككل 

يتضح من اجلدول رقم )5( أن درجة استجابات املعلامت واملرشفات الرتبويات عىل جمال صنع القرار جاءت 
متوسطة، بمتوسط حسايب )3.53( وانحراف معياري )1.01(. وجاءت يف املرتبة األوىل عبارة »يتم مناقشة مشكالت 
األطفال بصفة فردية مع الوالدين الختاذ قرارات لصالح نمو الطفل« بمتوسط حسايب )4.23(، وانحراف معياري 
)0.95(. أما العبارات التي حصلت عىل أدنى الرتب هي عبارة »تقوم الروضة بعمل استطالع رأي ألولياء األمور 
مرة واحدة يف العام عىل األقل لتقويم أنشطة وبرامج الروضة« بمتوسط حسايب )3.28(، وانحراف معياري )1.42(، 
وعبارة »تعطى فرصة ألولياء األمور ملراجعة مناهج الروضة« بمتوسط حسايب )3.0(، وانحراف معياري )1.43(. 

املجال الرابع: صعوبات املشاركة الوالدية 

بواقع معوقات وأسباب ضعف  يتعلق  فيام  الرتبويات  املعلامت واملرشفات  تقديرات  يظهر اجلدول رقم )6( 
املشاركة الوالدية.

جدول )6(

املتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية والرتتيب والدرجة الستجابات املعلامت واملرشفات الرتبويات عىل 
املجال الرابع )صعوبات املشاركة الوالدية يف الروضة(

املتوسطالعبارةم
االنحراف 

املعياري
الدرجةالرتتيب

23
عدم توفري املعلومات ألولياء األمور حول 

متوسطة3.251.282منهج الروضة

24
قلة فرص املشاركة التي توفرها الروضة ألولياء 

متوسطة3.011.266األمور من فعاليات ويوم مفتوح واجتامعات 

25
عدم مناسبة أوقات فعاليات وأنشطة الروضة 

متوسطة3.211.253ألولياء األمور العاملني 

26
نقص معرفة املعلامت بأمهية مشاركة األرسة يف 

متوسطة2.871.297برامج الروضة 
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27
ضيق وقت املعلامت للتواصل وإرشاك أولياء 

متوسطة3.571.251األمور يف نشاطات الروضة 

28

ضعف تدريب املعلامت حول كيفية التعامل مع 
أولياء األمور واالستفادة من خرباهتم يف حتسني 

أنشطة الروضة
متوسطة3.081.265

29
عدم األخذ برأي ومقرتحات أولياء األمور 

متوسطة3.151.284بجدية

متوسطة3.161.0درجة جمال الصعوبات ككل

املشاركة  معوقات  جمال  الرتبويات يف  واملرشفات  املعلامت  استجابات  درجة  أن   )6( رقم  اجلدول  من  يتبني 
الصعوبات  أبرز  ومن   .)1.0( معياري  وانحراف   )3.16( حسايب  بمتوسط  متوسطة،  جاءت  الروضة  يف  الوالدية 
يف  األمور  أولياء  وإرشاك  للتواصل  املعلامت  وقت  »ضيق  هي  العينة  أفراد  قبل  من  موافقة  بأعىل  حظيت  التي 
الثانية صعوبة »عدم  املرتبة  الروضة« بمتوسط حسايب )3.57(، وانحراف معياري )1.25(، وجاءت يف  نشاطات 
توفري املعلومات ألولياء األمور حول منهج الروضة« بمتوسط حسايب )3.25(، وانحراف معياري )1.28(. ويليها 
وبفارق بسيط، جاءت صعوبة »عدم مناسبة أوقات فعاليات وأنشطة الروضة ألولياء األمور العاملني« بالرتبيب 
الثالث، بمتوسط حسايب )3.21(، وانحراف معياري )1.25(، أما املعوقات التي حصلت عىل مستويات متدنية يف 
املتوسط احلسايب، فكانت »ضعف تدريب املعلامت حول كيفية التعامل مع أولياء األمور واالستفادة من خرباهتم 
عبارة  األخرية  املرتبة  يليها ويف   ،)1.26( معياري  وانحراف   ،)3.08( بمتوسط حسايب  الروضة«  أنشطة  يف حتسني 
»قلة فرص املشاركة التي توفرها الروضة ألولياء األمور من فعاليات ويوم مفتوح واجتامعات« بمتوسط حسايب 

)3.01(، وانحراف معياري )1.26(. 

 لإلجابة عن السؤال الثاين »هل توجد فروق ذات داللة إحصائية يف استجابات املعلامت واملرشفات الرتبويات 
حول واقع املشاركة الوالدية يف رياض األطفال يف الكويت وفًقا لنوع املهنة وسنوات اخلربة؟« تم استخدام اختبار 

»ت« لعينتني مستقلتني، واختبار حتليل التباين األحادي وفًقا ملتغريات الدراسة، كام ييل: 

متغري املهنة:

يف  الوالدية  املشاركة  واقع  نحو  واملعلامت  الرتبويات  املرشفات  من  كل  تصورات  بني  الفروق  للكشف عن 
الروضة وفًقا ملتغري املهنة، تم استخدام اختبار »ت« للعينات املستقلة، كام يوضحها اجلدول رقم )7(. وقد تم التحقق 
ليفني بني )0.07( اختبار  قيم  العينات، وتراوحت  الكبري يف أحجام  نظًرا لالختالف  التباين،  افرتاض جتانس  من 

 .)0.05 ≤α( وكانت غري دالة عند مستوى الداللة ،)و)0.15(، عند درجات حرية )664
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جدول )7( 

نتائج اختبار »ت« للعينات املستقلة للتعرف عىل داللة الفروق يف استجابات أفراد العينة تبًعا ملتغري املهنة

املتوسط العدداملهنة املجاالت 
احلسايب

االنحراف 
مستوى قيمة تاملعياري

الداللة

التواصل
6134.070.66معلمة 

5.49*000.
534.390.38مرشفة تربوية 

التطوع
6133.700.94معلمة 

2.43*006.
534.030.78مرشفة تربوية 

صنع القرار 
6133.531.02معلمة 

0.61540.
533.620.87مرشفة تربوية 

الصعوبات
6133.210.98معلمة 

3.99*000.
532.640.96مرشفة تربوية

)0.05 ≤α( ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة*

يتبني من اجلدول رقم )7( وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )α≥ 0.05( يف استجابات 
جمايل  يف  املهنة، وذلك  ملتغري  تبًعا  األطفال  رياض  يف  الوالدية  املشاركة  واقع  حول  الرتبويات  واملرشفات  املعلامت 

التواصل والتطوع، لصالح املرشفات الرتبويات، ويف جمال الصعوبات، لصالح املعلامت. 

متغري سنوات اخلربة:

تم استخدام اختبار حتليل التباين األحادي ملقارنة متوسطات درجات عينة الدراسة وفًقا ملتغري سنوات اخلربة، 
كام هو موضح يف اجلدول رقم )8(. 

جدول )8(

نتائج اختبار حتليل التباين األحادي للتعرف عىل داللة الفروق يف استجابات أفراد العينة تبًعا ملتغري عدد سنوات اخلربة

مصدر التبايناملجاالت 
جمموع 
املربعات

درجة احلرية
متوسط 
املربعات

قيمة ف
مستوى 
الداللة

التواصل
2.221.08بني املجموعات

2.600.08 276.46630.42داخل املجموعات

 278.6665املجموع
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التطوع
1.420.72بني املجموعات

0.820.44 579.86630.88داخل املجموعات

 581.3665املجموع

صنع القرار
0.120.05بني املجموعات

0.050.95 677.86631.02داخل املجموعات

 677.9665املجموع

الصعوبات
3.021.52بني املجموعات

1.550.21 641.66630.98داخل املجموعات

644.6665املجموع

يف   )0.05  ≤α( الداللة  مستوى  عند  إحصائية  داللة  ذات  فروق  وجود  عدم   )8( رقم  اجلدول  من  ويظهر 
استجابات املعلامت واملرشفات الرتبويات حول واقع املشاركة الوالدية يف رياض األطفال تبًعا ملتغري سنوات اخلربة. 

مناقشة النتائج: 

بتحليل نتائج السؤال األول املتعلق بواقع املشاركة الوالدية يف رياض األطفال يف جماالت التواصل والتطوع 
وصنع القرار والصعوبات، يتضح أن حصول جمال التواصل عىل درجة استجابة مرتفعة يدل عىل مدى وعي معلامت 
أثر إجيايب يف حتقيق أهداف تعليم طفل  له من  ملا  التواصل مع أرس األطفال،  الرتبويات بأمهية  الروضة واملرشفات 
وتعديل سلوكياته.  واالنفعالية واالجتامعية،  والعقلية  اجلسمية  اجلوانب  الطفل من مجيع  لنمو  متابعة  من  الروضة 
فقد أكد موريسون )Morrison, 2014( أن تواصل املدرسة مع الوالدين وخاصة يف مرحلة ما قبل املدرسة أصبح 
 Ihmeideh &( أمًرا مسلاًم به وال غنى عنه. وحصول جمال التواصل عىل درجة استجابات مرتفعة تتفق مع دراسة
بينام ختتلف  فعالية،  املشاركة  أكثر أشكال  والروضة هو  البيت  بني  التواصل  أن  التي أوضحت   )Oliemat, 2015

التي  العبارات  أن  كام  األخرية.  املرتبة  التواصل يف  2018( حيث جاء جمال  والقضاة،  )ملكاوي  دراسة  مع  النتيجة 
حصلت عىل أعىل متوسط يف جمال التواصل تؤكد حرص الروضة عىل إشعار أولياء األمور بكل ما خيص تعليم الطفل 
الوالدين للحضور شخصيا للروضة  الدرايس، وبشكل مستمر، وباستخدام عدة أساليب، منها دعوة  العام  طوال 
وسائل  استخدام  وأيًضا  نموهم،  مستوى  عىل  والتعرف  أطفاهلم  أعامل  عىل  لالطالع  الفصل  معلمة  مع  لالجتامع 
التواصل االجتامعي التي تسهل عملية تواصل أولياء األمور مع الروضة. ومن جهة األخرى، فحصول عبارة »تعقد 
الروضة حمارضات ودورات تثقيفية حول تطور نمو األطفال ألولياء األمور« عىل درجة متوسطة، تستدعي وجوب 
عناية القائمني يف رياض األطفال بتقديم املعلومات التثقيفية التي حيتاجها أولياء األمور للمساعدة يف حتسني سلوك 
األطفال من الصغر، وبالتايل حتسني خمرجات التعلم )Jordan et al., 2002(. واملطلوب أيًضا من القائمني عىل 
رياض األطفال العناية بإصدار دليل حيوي كافة املعلومات املهمة التي جيب أن يعرفها ويل األمر من قوانني وسياسات 
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يتم توزيعها يف بداية العام الدرايس؛ لتكون األمور واضحة للطرفني، ولتجسري الفجوة بني البيت واملدرسة، وهو ما 
ا  أوىص به اليعقوب )2010( يف دراسته. أما بالنسبة إىل حصول عبارة »ترسل الروضة للبيت تقريًرا أسبوعيًّا، أو شهريًّ
التقييم  بأن نظام  املرتبة األخرية، فيمكن تفسريه  الطفل كي يطلع ويعلق عليها أولياء األمور« عىل  يقّيم تطور نمو 
الرسمي الذي يتم يف رياض األطفال يف الكويت هو أن ترسل املعلمة إىل البيت تقريًرا يقيم أداء الطفل يف هناية كل 
فصل درايس، أي مرتني يف العام الدرايس، بحيث يتم إشعار ويل األمر بأداء طفله يف جوانب النمو املختلفة كاحلركية 
واالجتامعية واللغوية، وعىل ويل األمر االطالع عليها والتوقيع باالستالم. ورغم ذلك، فعىل املسؤولني يف رياض 
األطفال حتسني نظام التقييم ليتوافق مع االجتاهات احلديثة يف تعليم الطفل، والتي تؤكد عىل أمهية تزويد الوالدين، 

.(Epstein, 2001( وبشكل مستمر طوال العام الدرايس، بتقارير توضح أداء الطفل يف املدرسة

 Copple et al.,( أكدته  ما  مع  يتفق  متوسطة ال  استجابة  التطوع، فحصوله عىل درجة  إىل جمال  وبالنسبة   
2013( من أن درجة تطوع الوالدين يف برامج الطفولة املبكرة عادة ما يكون مرتفًعا، حيث إن أشكال تطوع أولياء 

األمور يف رياض األطفال متنوعة وأكثر شيوًعا من أشكال التطوع يف املراحل الدراسية األخرى، من أمثلتها قراءة 
الروضة  املتعلقتني بدعوة  العبارتني  املهنة مع األطفال. وحصول  القصة لألطفال، وعمل جتربة علمية، ومشاركة 
أولياء األمور للمشاركة يف الفعاليات وتكريم املتطوعني عىل درجة مرتفعة، يدل عىل حرص العاملني يف الروضة 
املبذولة  اجلهود  أن  عىل  النتيجة  هذه  تدل  كام  فيها.  واملشاركة  املتنوعة  الفعاليات  حلضور  األمور  أولياء  دعوة  عىل 
عىل  األمور  أولياء  محاس  لزيادة  مطلوب  التقدير  وهذا  الروضة،  يف  ومقدر  به  مرحب  أمر  األمور  أولياء  قبل  من 
املشاركة والتطوع جمدًدا، وهذا ما أكدته دراسة )Nitecki, 2015(. ومن ناحية أخرى، تدل النتائج عىل أن بعض 
املعلامت يكون لدهين حتفظ يف إرشاك األرسة بأنشطة الفصل، ربام يكون بسبب ختوف املعلمة من التدخل الزائد، 
التخوف أوضحته كل من دراسة )Ihmeideh et al., 2008( ودراسة  أولياء األمور، وهذا  النقد من بعض  أو 
الوالدية، وأيًضا ربام يكون  املشاركة  التي تؤثر عىل فعالية  املعوقات األساسية  )Swap, 1993( حيث اعتربوه من 
السبب القوانني الصارمة التي تفرضها بعض إدارات الروضة، والتي متنع من تطوع أولياء األمور داخل الصفوف 
)Ihmeideh et al., 2008(. ورغم ذلك، فعىل املعلامت واإلداريات يف رياض األطفال أن يكّن عىل وعي بأمهية 
دور األرسة يف إثراء برامج الروضة، وأن ترشكهم يف العملية التعليمية بشكل خمطط ومنسق، بحيث يتم تفادي أي 
ا للتعرف عىل اهتاممات ومواهب أولياء  سوء تفاهم بني الطرفني. كام أن حصول عبارة »جتري الروضة مسًحا سنويًّ
األمور ومدى رغبتهم يف التطوع« عىل املرتبة األخرية ال تواكب االجتاهات احلديثة يف تفعيل تطوع أولياء األمور يف 
املدرسة، والذي أكدت عليه دراسة )Epstein, 2001(، فتطبيق املسح السنوي يكون بمثابة إعالن ألولياء األمور 
بأن مواهبكم وختصصاتكم هلا أمهية خاصة، وأن مشاركتكم هبذه املواهب واالهتاممات مع طفل الروضة أمر مرحب 
به، مما يشجع أولياء األمور عىل التطوع يف الروضة، باإلضافة لذلك، فإن هذا املسح يساعد املعلمة عىل معرفة مهن 
ومواهب أولياء األمور من بداية العام الدرايس، مما يسمح هلا بالتنسيق مع ويل األمر للمشاركة يف أنشطة الروضة 
بام يتناسب مع املنهج والربنامج الرتبوي للروضة طوال العام الدرايس، وهذا بدوره يثري اخلربات املقدمة للطفل. 

نتيجة حصول جمال صنع القرار عىل درجة متوسطة تتفق مع دراسة )Ihmeideh & Oliemat, 2015( التي 
البيت  القرار من تقييم وختطيط وتنفيذ، هو األقل ممارسة يف عملية الرشاكة بني  أوضحت أن كل ما يتعلق بصنع 
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والروضة. فعىل العاملني يف الروضة احلرص عىل إعطاء الفرصة ألولياء األمور للمسامهة يف اختاذ القرارات املناسبة 
يف برامج التعليم ملا هلا من دور إجيايب يف إصالح املناهج التعليمية )Jordan et al., 2002(. وحصول عبارة »يتم 
مناقشة مشكالت األطفال بصفة فردية مع الوالدين الختاذ قرارات لصالح نمو الطفل« عىل املرتبة األوىل يدل عىل 
التي  الوالدين، فمناقشة نمو الطفل واملشاكل  العينة أن تعديل سلوك الطفل ال يتم من دون مشاركة  أفراد  إدراك 
يعاين منها جيب أن تتم من خالل تبادل املعلومات بني الطرفني وبشكل فردي، ألن القرار الذي سيتم اختاذه وتنفيذه، 
إذا كان مبنًيا عىل تعاون بني البيت والروضة فإنه أدعى يف هناية املطاف بأن يستمر وحيقق األهداف املنشودة بنجاح. 
املراتب  الروضة عىل  برامج ومناهج  لتقويم ومراجعة  األمور  الفرصة ألولياء  بإعطاء  املتعلقة  العبارات  وحصول 
األخرية تتفق مع نتيجة دراسة )Nitecki,2015(، التي بينت أن مشاركة األرسة يف اختاذ قرارات خاصة باألنشطة 
العامة يف برامج املدرسة مل يرق إىل املستوى املطلوب. وقد يرجع األمر إىل االعتقاد السائد بأن تقويم برامج الروضة 
ومراجعة املناهج هي من مهام واضعي املنهج واملسؤولني يف الرتبية، لكن من جهة أخرى، أكدت الدراسات احلديثة 
املقدم  التعليمي  الربنامج  وتكامل  توازن  يضمن  املنهج  مراجعة  يف  اآلباء  جمالس  ومنها  جهة  من  أكثر  مشاركة  أن 

.)Epstein, 2001( للمتعلمني

بالنسبة إىل جمال صعوبات املشاركة الوالدية يف الروضة، فقد لوحظ أن مجيع العبارات يف هذا املجال جاءت 
متوسطاهتا بدرجة متوسطة وانحرافاهتا املعيارية مرتفعة؛ مما يدل عىل تفاوت استجابات أفراد العينة نحو صعوبات 
وقت  بضيق  املتعلقة  تلك  كانت  موافقة  أعىل  عىل  حظيت  التي  والصعوبة  األطفال.  رياض  يف  الوالدين  مشاركة 
 Kocyigit, 2015; Ihmeideh et al., 2008 ; Williams &( املعلمة، وهذه النتيجة تتفق مع دراسات عديدة مثل
Sanchez, 2013( التي بينت أن ضيق الوقت يؤثر بشكل مبارش عىل فعالية املشاركة الوالدية. ويمكن تفسري هذه 

النتيجة بأن كثرة األعباء التدريسية املطلوب من املعلمة القيام هبا حتد من تركيزها عىل إرشاك أولياء األمور يف أنشطة 
الروضة وخاصة تلك املتعلقة بالفصل. ويمكن جتاوز مشكلة ضيق وقت املعلامت من خالل القيام بعدة اسرتاتيجيات 
مدروسة مثل حتديد أيام الستقبال أولياء األمور خارج أوقات العمل، أو من املمكن استحداث وظيفة إدارية تعمل 
عىل تنسيق التعاون بني ويل األمر ومعلمة الفصل، باإلضافة لذلك، تستطيع املعلمة أن تستغل فرتة النشاط الالصفي 
فبالنظر إىل نموذج اجلدول األسبوعي املوضح يف دليل  الفعلية يف الفصل،  احلر يف دعوة أولياء األمور للمشاركة 
معلمة الروضة يف الكويت، يتبني لنا أن القائمني عىل برنامج رياض األطفال قد خصص فرتة نشاط الصفي مدهتا 
املعلمة  مما يشجع   ،)24  :2010 )الغانم وآخرون،  املعلمة«  اختيار  »نشاط حر من  ُكتب عندها  تقريًبا  دقيقة   )40(
عىل استغالل هذه الفرتة يف دعوة اآلباء للمشاركة يف أنشطة الفصل من غري أن يكون هلا تأثري عىل أوقات األنشطة 
األخرى يف الروضة، وبالتايل تتجاوز مشكلة ضيق الوقت. وجاءت يف املرتبة الثانية بالنسبة إىل الصعوبات التي حتد 
من املشاركة الوالدية العبارة املتعلقة بعدم توفري املعلومات ألولياء األمور حول منهج الروضة، وتتفق هذه النتيجة 
التي أوضحت أن   )Nitecki, 2015(  بينام ختتلف مع دراسة  ،)Swap, 1993; Kocyigit, 2015( مع دراسات
برامج ما قبل املدرسة الناجحة هي التي حترص عىل توضيح املنهج التعليمي الذي تتبعه املدرسة للوالدين بشكل 
واضح وعىل مدار السنة الدراسية. أما الصعوبة الثالثة، فكانت حول عدم مناسبة أوقات فعاليات الروضة ألولياء 
األمور العاملني، ويمكن جتاوز هذه املشكلة بتوفري جدول مرن يناسب العاملني من أولياء األمور، وأيًضا توعية 
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أولياء األمور بأمهية املشاركة الوالدية، وكيف أهنا تعود بالنفع عىل نمو أطفاهلم، مما يشجعهم عىل استقطاع وقت من 
عملهم حلضور أنشطة وفعاليات الروضة )Jordan et al., 2002(. أما الصعوبات التي حظيت عىل موافقة أقل؛ 
فكانت حول ضعف تدريب املعلامت وقلة فرص املشاركة التي توفرها الروضة ألولياء األمور، وتدل هذه النتيجة 
عىل أن بعض أفراد العينة يرون أن هناك جهوًدا مبذولة لتدريب املعلامت، سواء كان ذلك قبل اخلدمة، أو بعدها، 
عىل أساليب التواصل مع أولياء األمور وتفعيل املشاركة بني األرسة والروضة. كام أن الروضة تقدم فعاليات خمتلفة 
ألولياء األمور طوال العام الدرايس، مثل يوم التخضري، واليوم املفتوح، ويوم األرسة، وهذه النتيجة تتفق مع دراسة 
2003(. وبشكل عام، فقد أكدت )Epstein, 2001( بأن وضع أطر عامة وأهداف إجرائية  )املجادي وفرماوي، 
واضحة وقوانني ملزمة يف رياض األطفال حول تفعيل املشاركة الوالدية، هي بداية جوهرية للحد من املعوقات التي 
تواجه العاملني وأولياء األمور، وهي أيًضا ضامن لنجاح واستمرارية حتسني الرشاكة بني البيت والروضة، وبالتايل 

حتقيق نمو شامل ومتكامل للطفل. 

الرتبويات  املرشفات  من  كل  تصورات  بني  الفروق  عن  بالكشف  املتعلق  الثاين  السؤال  نتائج  حتليل  وعند 
واملعلامت نحو واقع املشاركة الوالدية يف الروضة، يتضح وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات العينة 
النتيجة  هذه  تفسري  ويمكن  الرتبويات.  املرشفات  لصالح  والتطوع،  التواصل  جمايل  يف  وذلك  املهنة،  ملتغري  تعزى 
 Park & Holloway,( بتوضيح أن مشاركة األرسة تنقسم إىل مشاركة عامة ومشاركة خاصة، كام وضحتها دراسة
2017(، فمشاركة الوالدين يف األنشطة العامة يف الروضة كحضور االحتفاالت واملناسبات واالجتامعات يالحظها 

املرشفات الرتبويات، بينام مشاركة الوالدين يف األنشطة اخلاصة التي تكون يف الفصل كحضور اجتامعات خاصة 
بالفصل، أو اشرتاك بأنشطة معينة مع أطفال الفصل فيالحظها املعلامت بشكل أكرب. وربام تعزى هذه النتيجة أيًضا 
إىل الدور املناط باملرشفة الرتبوية من خالل حرصها عىل إعداد وجتهيز االحتفاالت واملناسبات التي حيرضها األهايل 
الفرق لصالح  كان  فقد  الصعوبات،  إىل جمال  بالنسبة  أما  الروضة.  فعاليات  للمشاركة يف  األهايل  بدعوة  وعنايتها 
النتيجة أنه بام أن املعلامت أكثر تعامال بشكل مبارش مع أولياء األمور من املرشفات  املعلامت. ويمكن تفسري هذه 

الرتبويات، فإهنن أقدر عىل حتديد األسباب التي تؤدي إىل ضعف املشاركة الوالدية.

ملتغري  تعزى  العينة  متوسطات  بني  إحصائية  داللة  ذات  فروق  توجد  ال  أنه  النتائج  بينت  أخرى،  جهة  ومن 
سنوات اخلربة. وتدل هذه النتيجة عىل أن أفراد العينة مجيعها وبغض النظر عن سنوات خربهتم عىل مستوى متقارب 
الطفولة  برامج  للعاملني يف  اجليد  التدريب واإلعداد  أن  السبب يف ذلك هو  الوالدية. ولعل  باملشاركة  الوعي  من 
 et al., 2009( اخلربة  تأثري سنوات  أكثر من  الوالدية  املشاركة  توجهاهتم ووعيهم حول  يؤثر عىل  ما  املبكرة هو 
Halgunseth(. وهذه النتيجة تتفق مع نتيجة )أبونيان، 2015( حول عدم تأثري سنوات اخلربة للعاملني يف املجال 

التعليمي عىل فعالية املشاركة الوالدية.

التوصيات:

العاملني يف رياض األطفال وأولياء األمور بأمهية 	  العمل لتوعية  التدريبية والندوات وورش  الدورات  عقد 
املشاركة الوالدية، وكيفية التغلب عىل الصعوبات التي حتد من فعاليتها. 
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إعداد دليل يتم توزيعه عىل أولياء األمور بداية العام الدرايس يتضمن معلومات عن قوانني الروضة وأنشطتها 	 
ومنهجها وأساليب التواصل بني األرسة والروضة لتكون األمور واضحة بني الطرفني. 

استحداث وظيفة إدارية خمتصة بالتعامل مع أولياء األمور من خالل التنسيق واملتابعة بني البيت والروضة، 	 
ومهمتها تكمن يف تفعيل وتطوير املشاركة الوالدية يف جماالت التواصل والتطوع وصنع القرارات مع معاجلة 

الصعوبات التي حتد من املشاركة الوالدية. 

تنمية قدرة املرشفات الرتبويات عىل توجيه املعلامت حول سبل تطوير املشاركة الوالدية من خالل إمدادهن 	 
بنتائج البحث العلمي، ودعوهتن حلضور املؤمترات والندوات لالطالع عىل أحدث االجتاهات الرتبوية حول 

املشاركة الفعالة بني البيت واملدرسة. 

برنامج 	  وتقييم  وتنفيذ  ختطيط  من  القرار  اختاذ  جمال  خيص  فيام  للمشاركة  األمور  ألولياء  الصالحية  إعطاء 
الروضة واألنشطة الرتبوية. 

رياض 	  يف  الوالدية  املشاركة  وتشجيع  لتحسني  والتعليم؛  الرتبية  وزارة  قبل  من  ملزمة  ولوائح  أنظمة  وضع 
األطفال. 

املعارصة، وإجراء 	  الكويت يف ضوء االجتاهات  الوالدية يف رياض األطفال يف  املشاركة  إجراء دراسة تقويم 
دراسة للكشف عن واقع املشاركة الوالدية من وجهة نظر أولياء األمور.
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