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ملخص البحث :
مـن وجهـة الت الخاصة بالعمل في ریاض األطفـال التعرف على المشكهدف البحث الى 

) مـــدیرة ١٢) مـــدیرة ومعلمـــة وبواقـــع (٨٢نظـــر المـــدیرات والمعلمـــات . وتألفـــت عینـــة البحـــث مـــن (

) معلمة من العامالت فـي ریـاض األطفـال فـي محافظـة نینـوى تـم اختیـارهن بصـورة قصـدیة ٧٠و(

مشـــكالت العمـــل فـــي ریـــاض الحصـــول علـــى البیانـــات المطلوبـــة عـــنألجـــل ) روضـــة . و ١٢مـــن (

) فقــرة ٤٨األطفــال مــن وجهــة نظــر المــدیرات والمعلمــات ، قــام الباحثــان بإعــداد اســتبانة ضــمت (

) فقرة لكل مجال ، وأمام كل فقرة ثالثة بدائل لإلجابة هـي ١٢موزعة على أربعة مجاالت وبواقع (

: (نعم ، ال ، ال أدري ).

فأظهرت نتائج )SPSSبرنامج اإلحصائي (عولجت البیانات إحصائیًا باالستعانة بال

تحلیل البیانات أن هناك مشكلة تعد أساسیة یلیها مشكالت ست متوسطة األهمیة من حیث 

، هناك خمسة مشاكل أساسیة في مجال الوسائل التعلیمیة.وأن الترتیب في مجال األبنیة واآلثاث

أو التأثیر في مجال رغبة مشكالت متوسطة األهمیة واحدة وأربع مشكلة أساسیة وأن هناك 

هناك ثالثة مشاكل تعد مشكالت رئیسیة في مجال اإلدارة أن . وتبین أیضًا المعلمات وكفایتهن 

.والخدمات
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Abstract:

The current research aims to specify the problems related to

working in kindergarten from the point of view of headmistresses and
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teachers . The sample consisted of (82) headmistresses and teachers

measuring (12) headmistresses and(70) teachers working in kindergartens

in Nenevah governorate chosen intentionally from (12) kindergartens . To

obtain the data related to the problems of working in kindergarten from

the point of view of headmistresses and teachers, the researchers made a

questionnaire of (48) items divided equally to be (12) items on (4) aspects

with three answer alternatives (yes, No, I don’t know).

The data were statistically treated using (SPSS) program , the

results showed a major followed by six minor problems regarding

constructions and furnitures . There are five major problems in learning

aids , a major and four minor problems regarding the desire and the

efficiency of teachers, last but not least three major problems regarding

services and administration.

مشكلة البحث :
لقد أشارت بعض الدراسات المحلیة والعربیة الـى بعـض الجوانـب السـلبیة فـي واقـع ریـاض 

أن هــذه الــدور أو المؤسســات تواجــه بعــض المعوقــات فــي ســیر بینــت تلــك الدراســات األطفــال ، و 

) أن ١٩٧٨نتائج دراسة (الناصري وعبد العباس ، عملها ، فعلى سبیل المثال ال الحصر ، بینت

%) منهـا هـي فـي ٨٥.٩أبنیة ریاض األطفال غیر مستوفیة للشـروط والمواصـفات العلمیـة ، وأن (

)  ١٩٧٨األساس إما بیوت مؤجرة أو دوائر حكومیة أو مدارس ابتدائیة (الناصري وعبد العبـاس ، 

اجـة ماسـة الـى تطـویر إعـداد المعلمـات ألن ) الى أن هناك ح١٩٨٨، وتوصلت دراسة (مردان ، 

أغلـــبهن لـــم یكـــن إعـــدادهن للعمـــل فـــي ریـــاض األطفـــال ، وأن المـــنهج ال یحقـــق األهـــداف التربویـــة 

) ١٩٩٤وأشــارت دراســة (شــموط ،  ).١٩٨٨بســبب ضــعف امكانیــات ریــاض األطفــال (مــردان ، 

دن فـي مجـال الحـوافز الى انخفاض مستوى الرضا الوظیفي لدى معلمات ریاض األطفـال فـي األر 

والرواتب .

إن هــــذه المؤشــــرات العلمیــــة تــــدل علــــى الحاجــــة الــــى إجــــراء المزیــــد مــــن البحــــوث لغــــرض 

مـــن تشــخیص الواقـــع الـــراهن ومـــا یعتــرض ســـیر العمـــل فـــي ریـــاض األطفــال فـــي الوقـــت الحاضـــر

بــــالتغیرات ، ســــیما وأن ریــــاض األطفــــال شــــأنها شــــأن بقیــــة المؤسســــات التربویــــة تتــــأثر مشــــكالت

للمجتمـع هـذا مـن جانـب ، ومـن جانـب آخـر الحـظ الباحثـان جوانـب الحیـاة المختلفـةالحاصلة في

مــن خــالل زیــاراتهم المیدانیــة الــى ریــاض األطفــال وجــود شــكوى مــن قبــل بعــض العــاملین فــي هــذه 
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المؤسسات من بعض الظواهر المتمثلة في نقص المستلزمات المادیة أحیانـًا والكـوادر البشـریة فـي 

أخرى ، وكان لذلك دور فـي التشـجیع علـى إجـراء بحـث یتنـاول المشـكالت المتعلقـة بالعمـل أحیان 

فـــي هـــذه المؤسســـات ، خاصـــة وأنـــه علـــى الـــرغم مـــن تعـــدد الدراســـات التـــي تناولـــت واقـــع ریـــاض 

األطفـــال ومشـــكالت العمـــل فیهـــا إال أننـــا لـــم نجـــد أیـــة دراســـة تناولـــت مشـــكالت العمـــل فـــي ریـــاض 

ومن نوى على الرغم من أنها أكبر محافظات العراق بعد العاصمة بغداد . األطفال في محافظة نی

ما هي المشكالت المتعلقـة بالعمـل فـي ریـاض :في التساؤل اآلتيهنا تبرز مشكلة البحث الحالي 

  ؟ في محافظة نینوى األطفال 

أھمیة البحث :
مــن اً دى واســعتمــارس الروضــة دورًا مهمــًا فــي حیــاة الطفــل ، إذ تقــدم ریــاض األطفــال مــ

الخــدمات لألســر مــن خــالل تقــدیمها لألنشــطة والفعالیــات لألطفــال ، وهــي تختلــف فیمــا بینهــا مــن 

حیــث األهــداف والفلســفة والمیــول والمعــاییر المســتخدمة ، وكــذلك مــن حیــث مــؤهالت المعلمــات . 

قـائمین وبشكل عام فإن النشاط فیها یقوم على اللعـب وٕان كـان دور النشـاط یقـل أو یكثـر حسـب ال

.على الروضة ومقدار وعیهم الحتیاجات الطفل وضرورة العمل على تلبیتها 

  ) ١٢: ص ١٩٨٣(عدس ومصلح ، 

وتشیر األدبیات الى األهمیة المتزایدة لریاض األطفـال ودورهـا فـي إعـداد األجیـال القادمـة 

تضـن مرحلـة مهمـة وتحضیرها لمراحل الدراسة والتعلـیم واالنخـراط فـي الحیـاة العملیـة ، ولكونهـا تح

من مراحل تكوین الشخصیة التـي تتحـدد فیهـا أبعـاد سـلوك الفـرد ودوافعـه بشـكل یالزمـه فـي حیاتـه 

المقبلــة ، فضــًال عــن أنهــا تعتبــر الوســیط الــذي یســهم فــي نمــو األطفــال نمــوًا تكاملیــًا مــن النــواحي 

  ) .١٤: ص ١٩٩٢الجسدیة والعقلیة والوجدانیة (حالوة ، 

ریـــاض األطفــال فـــي العصــر الحـــدیث ، وبــدأت معالمهـــا تظهــر بكـــل ولقــد تزایـــدت أهمیــة

وضوح بفضل تحول اآلراء الفلسفیة والتربویة الـى میـادین التطبیـق والتطـویر ، حیـث اعتبـرت هـذه 

الفلسفات أن طفـل الروضـة هـو المحـور فـي كـل فعالیاتهـا ، وأن كـل عناصـر النظـام التربـوي فیهـا 

لـذاتي واللعــب عـن طریــق االستكشـاف الحــر ، لیتوصـل بنفســه تعـّود الطفـل علــى ممارسـة النشــاط ا

) ٢٤: ص ٢٠٠١الى مواقف یتعلم من خاللها فتترسخ المفاهیم وتنمو المعارف لدیه (الشیباني ، 

. إذ یـــؤمن (فروبـــل) بـــأن الطفـــل یـــدرك بطبیعتـــه حقـــائق الحیـــاة ، وأن هـــذه الحقـــائق كامنـــة لدیـــه ، 

غــي أن یكــون هــدف التربیــة فــي ریــاض األطفــال هــو توثیــق ویمكــن ایقاضــها أثنــاء اللعــب ، لــذا ینب

  ) .١٢: ص ١٩٩٤عالقة الطفل بالطبیعة عن طریق األنشطة الحرة (سنقر ، 

والشــك فــي أن أهمیــة مؤسســات ریــاض األطفــال تبــرز مــن خــالل أهمیــة مرحلــة الطفولــة 

مدرسة من أهـم المبكرة ، إذ یعد بعض من المتخصصین مرحلة الطفولة المبكرة أو عمر ما قبل ال
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الفترات في حیاة الطفل ، ذلك ألنه یبدأ في اكتساب التوافق الصحیح مع البیئة الخارجیـة فـي هـذه 

المرحلة إذا ما أحسن تربیته ، وكذلك تؤثر هذه المرحلة في سـلوك الطفـل فیمـا بعـد ، ذلـك ألن مـا 

ـــز لســـلوك الشـــخص و  ـــره ویصـــبح هـــو األســـلوب الممی ـــة یصـــعب تغیی األســـاس یكتســـب فـــي الطفول

السیما وأن ). ٣٧: ص ١٩٩٠الصلب الذي سیقام علیه صرح شخصیته في المستقبل (عزازي ، 

مرحلة الطفولة المبكرة تعد من أهم المراحل التي یمر بها االنسان في حیاته لكونها مرحلة حاسمة 

هـارات وقاعدة أساسیة لشخصیة الطفل المستقبلیة ، ففي هـذه المرحلـة یكتسـب الطفـل كثیـرًا مـن الم

االجتماعیة والعقلیة واللغویة والجسمیة والحركیة واالنفعالیة التي تبنى علیها مهاراته األكثر تعقیـدًا 

فــي المراحــل النمائیــة الالحقــة . وعلیــه فــإن هــذه المرحلــة العمریــة تســتحق كــل العنایــة واالهتمــام ، 

لحیاتیــة المختلفــة خاصــة علــى مســتوى ریــاض األطفــال التــي تهــدف الــى إكســاب الطفــل الخبــرات ا

) ١٨٧: ص ٢٠٠٠التي تساعده في بناء شخصیته وتطویرها وتحقیق نموه الشامل (أبو طالب ، 

) طفـًال ٢٠) طفـًال مـن بـین (١٥) الـى أن (Leonard,1995. فقد أشـارت نتـائج دراسـة لیونـارد (

ت بصـورة اشتركوا في برنامج للتعلم التعاوني تم تطبیقه في الروضة لتشـجیعهم علـى حـل المشـكال

جماعیــة اســتطاعوا حــل الصــراع مــع أقــرانهم باســتخدام المهــارات اللفظیــة التــي تــدعو الــى الســالم 

وقبول مشاركة اآلخرین فـي اللعـب ، وبینـت النتـائج أن مشـاركة األسـرة مـع الروضـة فـي مثـل هـذه 

Leonardالبـرامج تـؤدي الـى مـنح الفرصـة لألطفـال لتطـویر مهـاراتهم االجتماعیـة ( , 1995 :

P.1.(

كمـا ینظــر الـبعض الــى ریــاض األطفـال علــى أنهـا لیســت مرحلــة مخصصـة لتعلــیم القــراءة 

والكتابة ، وٕانما یمكن تنمیة االستعداد لتعلم القراءة والكتابة مـن خـالل توظیـف حـب الطفـل للكلمـة 

وراق المكتوبـة والمقـروءة ، وأن للكلمـة المكتوبـة داللتهـا ومفاهیمهـا ، فیتشـجع الطفـل علـى تصــفح أ

  ) . ١٦: ص ١٩٩٩الكتب والمجالت والتأمل في الصور (الیونیسیف ، 

تعـاون معهـا تولكي تؤدي الروضة دورهـا فـي إعـداد الطفـل وتنمیـة شخصـیته البـد مـن أن 

األســرة ، إذ یجمــع ذوو االهتمــام فــي مجــال الطفولــة علــى أن اســتفادة الطفــل مــن بــرامج الروضــة 

علــى التعــاون القــائم بــین األســرة والروضــة ، وأن نجــاح وتحقیــق مطالــب نمــوه یعتمــدان باألســاس

ریــاض األطفــال یقــاس بمــدى تحقیــق أهــدافها التربویــة والنمائیــة مــن خــالل طفــل الروضــة ، وتعــد 

تها وخلفیتها العلمیة ، من أهم المصـادر التـي تحقـق أهـداف ءمعلمة الروضة بتعاملها وأدائها وكفا

). سیما وأن األدبیات تشیر الى أن ریـاض األطفـال ١٨٧: ص ٢٠٠٠هذه المرحلة (أبو طالب ، 

بعــدها مؤسســات تربویــة تعــاني مــن جملــة أمــور منهــا نقــص المــنهج التربــوي وقلــة الكــادر المتــدرب 

.وضعف الرقابة الصحیة ونقص الكوادر التربویة والنفسیة واالجتماعیة 

  )٥٩: ص ١٩٩٠(محمد ، 
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تبرز من خالل أهمیة هذه المرحلة فـي حیـاة وأخیرًا یمكن القول بأن أهمیة البحث الحالي 

الطفل ونمو شخصیته ، كما تتجلى أهمیة البحث من خالل ضرورة التعرف على مشكالت العمل 

فـــي ریـــاض األطفـــال مـــن وجهـــة نظـــر المـــدیرات والمعلمـــات ، ذلـــك ألن المشـــكالت القائمـــة تمثـــل 

ومـن جانـب آخـر فـإن تحدیـد معوقات تـؤثر فـي أداء هـذه المؤسسـات التربویـة لعملهـا مـن جانـب ،

مة لتلك المشكالت بغیة تجاوزها وبهدف تطویر ءالمشكالت یساعد في إمكانیة تقدیم الحلول المال

العمــل فــي هــذه المؤسســات التربویــة وتمكینهــا مــن الوصــول الــى أهــدافها المنشــودة وبالشــكل الــذي 

نطمح إلیه جمیعًا . 

ھدف البحث :
علــى المشــكالت الخاصــة بالعمــل فــي ریــاض األطفــال التعــرفیهــدف البحــث الحــالي الــى 

من وجهة نظر المدیرات والمعلمات .

حدود البحث :
یتحدد البحث الحالي بمدیرات ومعلمات ریاض األطفال في محافظة نینوى للعـام الدراسـي 

  م .٢٠٠٥/٢٠٠٦

تحدید المصطلحات :
):Problem.المشكلة(١

أي موقف مبهم ومعقد وباعث على التحدي سواء أكان ) بأنها : ١٩٧٣عرفها قاموس (كود ، -

,Goodموقفًا طبیعیًا أو مصطنعًا والذي یستوجب إمعان التفكیر ( 1973 : P.438. (

) المشكلة في أنها : " أي نقص یواجهه الكائن الحي في التوافق ، ١٩٨٣وحدد (الملیجي ، -

غه بالسلوك الذي اعتاده الفرد ، وتنجم المشكلة عادة عن عائق في سبیل هدف ال یمكن بلو 

مما یؤدي الى شعوره بالتردد والحیرة والتوتر ، وهذا یدفعه الى أن یسعى لحل هذه المشكلة 

  ) .١٨٦: ص ١٩٨٣لیتخلص مما یعانیه من ضیق وتوتر " (الملیجي ، 

) بأنها : " كل موقف نفسي غیر مألوف ال تكفي لحله السلیم ١٩٨٦وعرفها (الهاشمي ، -

برات الشخصیة السابقة للسلوك المعتاد ، ولذا یشعر المرء بشيء من الحیرة والتردد أو الخ

  .)٢٣٥: ص١٩٨٦من ذلك الموقف الصعب " (الهاشمي،الضیق ، فیسعى للتفكیر للخروج

وفي ضوء ما تقدم یمكن تعریف المشكلة نظریًا بأنها: كل موقف صعب یؤدي الى إعاقة في -

من الحیرة والتوتر مما یستوجب التمعن في التفكیر بغیة حلها .األداء وینتج عنها حالة
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أي موقف صعب یعیق أداء وألغراض البحث الحالي یعرف الباحثان المشكلة إجرائیًا :-

العاملین في الروضة ویحول دون وصولهم الى تحقیق األهداف المنشودة في العمل وكما 

یًا من خالل اجابتهن عن االستبیان یعبر عنها مدیرات ومعلمات ریاض األطفال لفظ

المستخدم أداة في البحث .  

):Kindergarten.ریاض األطفال (٢

ـــل المدرســـة ، ومـــدة الدراســـة فیهـــا ســـنتان (الروضـــة - ـــة مـــا قب ـــة بأنهـــا " مرحل عرفتهـــا وزارة التربی

  .)١٩٨٦ربیة ، "(وزارة الت) سنوات٥-٤ال من الفئة العمریة (والتمهیدي) وُیقبل فیها األطف

) بأنهـــا : " مؤسســـة تربویـــة ذات مواصـــفات خاصـــة ١٩٨٩وعرفهـــا (المـــیالدي وســـراج الـــدین ، -

یلتحـق بهـا األطفـال مـن الرابعـة الـى السادسـة مـن العمـر ، وتهـدف الـى تحقیـق النمـو المتكامـل 

متمثلة في أبعاده الجسـمیة الحسـیة والعقلیـة واللغویـة واالنفعالیـة واالجتماعیـة ، الـى أقصـى حـد 

سمح به قدراته عن طریق ممارسته لألنشطة الهادفة التي توفرها له " ت

  )٤٧: ص ١٩٨٩(المیالدي وسراج الدین ، 

) ریــاض األطفــال بأنهــا : " مؤسســة تربویــة تســهم فــي تربیــة األطفــال ١٩٩٠وعــرف (محمــد ، -

ن ) ســنوات وتهــدف الــى تحقیــق النمــو المتكامــل لألطفــال مــ٦-٣الــذین تتــراوح أعمــارهم بــین (

جمیع الجوانب الجسـمیة والنفسـیة والسـلوكیة ، باإلضـافة الـى تنمیـة قـدراتهم عـن طریـق البـرامج 

"الحتیاجات هذه المرحلة من العمرواألنشطة واألسالیب المناسبة

  )١٦٣: ص ١٩٩٠(محمد ، 

الدراسات السابقة :
ة واألهلیـة لعل من أولى الدراسـات المحلیـة التـي تناولـت مشـكالت ریـاض األطفـال الرسـمی

) مـــدیرة ومعلمـــة تـــم ٥٠٥) ، والتـــي تألفـــت عینتهـــا مـــن (١٩٧٠فـــي العـــراق هـــي دراســـة (مـــردان ، 

اختیارهن من ریاض األطفال ، واعتمدت الدراسة على االستبیان أداًة لها . 

وأشـارت الدراسـة ضـمن نتائجهـا الـى مجموعـة مـن المشـكالت منهـا عـدم مالئمـة األبنیــة ، 

الیومیــة ، وافتقــار الریــاض الــى ممرضــة ، وقلــة خبــرة بعــض المعلمــات وعــدم وعــدم انتظــام التغذیــة

تخصصهن ، فضًال عن عدم انتظام وصول السیارات التي تنقل األطفال ، وضـعف التعـاون بـین 

  ) .١٩٧٠البیت والروضة (مردان ، 

) علــى مشــكالت العمــل فــي ریــاض األطفــال ، حیــث تــم ١٩٨٠وركــزت دراســة (النــوري ، 

) مــدیرة ومعلمــة فـــي ریــاض األطفــال فــي بغـــداد . ١٥٠بیان علــى عینــة تكونـــت مــن (تطبیــق اســت

وتوصــلت الدراســة الــى أن هنــاك مجموعــة مــن المشــكالت مــن وجهــة نظــر المــدیرات والمعلمــات ، 

والمتمثلــة فــي أن األبنیــة غیــر مســتوفیة للشــروط الصــحیة والتربویــة ، وعــدم تــوفر اللــوازم واألثــاث 
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م وجود ممرضة ومرشدة تربویة مقیمـة فـي الروضـة ، وعـدم تـوفر الوسـائل الضروریة للعمل ، وعد

ـــالالتعلیمیـــة ، وعـــدم تخصـــیص إجـــازة ز  ـــة لمعلمـــات ریـــاض األطف ـــة مؤقت  ) .١٩٨٠(النوري ، منی

) التـي تناولـت مشـكالت دور الحضـانة وراض األطفـال الحكومیـة ١٩٨٦وانتهت دراسة (حسـان ، 

یة ، الـى أن هنـاك بعـض المشـكالت التـي تواجـه هـذه الـدور ، واألهلیة في المملكة العربیة السـعود

ومنهــا عــدم تــوافر المعلمــة الجیــدة ، وعــدم مناســبة األبنیــة ، وعــدم تــوفر االمكانــات المادیــة ، وقلــة 

  ) .   ٩٨-٧٥: ص ١٩٨٦التعاون بین البیت والروضة (حسان ، 

معلمـــات ریـــاض ) المشـــكالت التـــي تواجههـــا ١٩٩٤وتناولـــت دراســـة (وریكـــات وجعـــارة ، 

) معلمــة مـن معلمـات ریـاض األطفــال ١٩٢األطفـال فـي مدینـة عمـان ، والتــي تألفـت عینتهـا مـن (

) فقـرة . فأشـارت النتـائج الـى أن أكثـر المشـكالت شـیوعًا ٣٢اللواتي طبق علیهن اسـتبانة ضـمت (

، هـــي عـــدم وجـــود فلســـفة واضـــحة لریـــاض األطفـــال ، وقلـــة الـــدورات والفـــرص التدریبیـــة للمعلمـــات

وتوقعات اآلباء العالیة التي ال تتناسب وقدرات أطفالهم ، وطول فتـرة العمـل ، وقلـة تـوفر األلعـاب 

التربویة . كما أظهرت النتائج عدم وجود فروق دالة تبعًا لمتغیرات الخبرة والمؤهل العلمـي والحالـة 

  ) .٧٦-٤٩: ص ١٩٩٤االجتماعیة (وریكات وجعارة ، 

) تحدیــد المشــكالت التــي تواجــه إدارات ریــاض ١٩٩٤ین ، وحاولــت دراســة (الجنیــد وحســ

) مـــدیرة ١٠٤األطفـــال فـــي دولـــة البحـــرین ، مـــن خـــالل تطبیـــق اســـتبانة علـــى عینـــة تكونـــت مـــن (

ومعلمة في ریاض األطفال . فأظهرت النتائج أن المشكالت المتعلقة بالعمل مـع مؤسسـات الدولـة 

دم وجـود فـروق دالـة بـین وجهـة نظـر  المـدیرات تحتل المرتبة األولى من حیث األهمیة ، وتبین ع

والمعلمــات حــول معظــم المشــكالت . كمــا أشــارت النتــائج أیضــًا الــى عــدم وجــود فــروق دالــة فــي 

المشكالت بین الریاض الرسمیة واألهلیة باستثناء المشكالت المتعلقة بإدارة وتنظـیم الروضـة التـي 

  ) .٢٦: ص ١٩٩٤كانت لمصلحة الریاض األهلیة (الجنید وحسین ، 

) علـى مشـكلة افتقـار معلمـات الروضـة لمهـارات Vergara,1995وركزت دراسـة فیرجـارا(

استخدام الكومبیوتر باعتباره تقنیة تربویة وتعلیمیة ، ومن أجل التغلب على هذه المشكلة تم إعداد 

ضـمن ) معلمة مـن اللـواتي یعملـن فـي ریـاض األطفـال ، إذ ت١٢برنامج تدریبي لعینة تكونت من (

) وعمــل فایــل Wordالبرنــامج معلومــات فــي كیفیــة تشــغیل الكومبیــوتر واســتخدام نظــام الطباعــة (

لخــزن معلومــات خاصــة بالروضــة ، وكــذلك الــتمكن مــن اســتخدام الكومبیــوتر فــي التــدریس وادارة 

.Vergara,1995الصف والرسم باستخدام الجهاز( (

التربوي في ریاض األطفال الرسمیة ) التي اهتمت بالمناخ١٩٩٩وفي دراسة (الجمیلي ، 

واألهلیــة فــي مدینــة بغــداد ، تبــین أن المعلمــات فــي الریــاض الرســمیة یــواجهن مشــكالت أكثــر مــن 

زمــیالتهن فــي الریــاض األهلیــة ، وتبــین أن اإلدارة فــي الریــاض الرســمیة ال تهــتم كثیــرًا بالحاجــات 
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المواتیــة للصــف وزیــادة عــدد األطفــال اإلنســانیة للمعلمــات ، فضــًال عــن الظــروف الفیزیاویــة غیــر 

  ).١٩٩٩(الجمیلي ، 

) مشــكالت ریــاض األطفــال فــي الجمهوریــة الیمنیــة ، ٢٠٠١وتناولــت دراســة (الشــیباني ، 

) ١٣٣) فقرة على عینة عشوائیة من المربیات بلغ عددهن (٥٠من خالل تطبیق استبانة ضمت (

النتــائج وجــود مشــكالت فــي مجــال ) روضــة حكومیــة وأهلیــة . فــأظهرت٢٦مربیــة یتــوزعن علــى (

تأهیــــل المربیــــات والتجهیــــزات واأللعــــاب واألبنیــــة والمواصــــالت ، وفــــي مجــــال اإلدارة واإلشــــراف ، 

وكــذلك فــي مجــال المــنهج واألنشــطة واألمــور المالیــة . كمــا بینــت النتــائج وجــود فــروق دالــة بــین 

  ).٢٠٠١ الریاض الحكومیة واألهلیة في العدید من المشكالت (الشیباني ،

ـــیم ٢٠٠٢ركـــزت دراســـة (حســـین ، و  ) علـــى مشـــكالت ریـــاض األطفـــال الحكومیـــة فـــي أقل

كوردستان العراق ، إذ تم تطبیق استبانة على عینة من المدیرات والمعلمات وأولیاء أمور األطفال 

) مستجیبًا . وانتهت نتائج الدراسـة الـى وجـود العدیـد مـن المشـكالت فـي المجـال ٢٥٢بلغ عددها (

اري وفي مجـال البنایـة واآلثـاث ، وكـذلك الخـدمات ، وفـي مجـال المنـاهج واألنشـطة والتقنیـات اإلد

  ).٢٠٠٢وفي مجال التعامل مع األطفال وأولیاء أمورهم (حسین ، 

وفـــي ضـــوء مـــا تقـــدم مـــن عـــرض لـــبعض الدراســـات الســـابقة فـــي هـــذا الصـــدد ، یمكننـــا أن 

نستنتج اآلتي :

تربویة حظیت باهتمام الباحثین سواء على الصعید المحلي .أن ریاض األطفال بعدها مؤسسات١

أو العربي ، في محاولة لرصد واقع هذه المؤسسات .

.أن نتــائج تلــك الدراســات تجمــع علــى وجــود قصــور فــي بعــض الجوانــب ممــا یترتــب علــى ذلــك ٢

وجود مشكالت في العمل .

ـــال الح٣ ـــین ریـــاض األطف ـــة ب ـــت إجـــراء مقارن ـــال .أن بعـــض الدراســـات حاول ـــة وریـــاض األطف كومی

األهلیة وفقًا لنوع المشكالت السائدة في كل منها .

.أن العینــات المســتخدمة فــي الدراســات الســابقة كانــت متباینــة مــن حیــث الحجــم ، وقــد یعــود ذلــك ٤

الى طبیعة المنهج المستخدم في كل دراسة .

بیانات .  .اعتمدت أغلب الدراسات على االستفتاء أو االستبیان أداًة لجمع ال٥

منھجیة واجراءات البحث :
اعتمـــد البحـــث علـــى المـــنهج الوصـــفي المســـحي فـــي دراســـة مشـــكالت العمـــل فـــي ریـــاض 

.طفال األ

مجتمع البحث : 
) روضة وبواقع ٤٦یتوزعن على () مدیرة ومعلمة ٣٤١یتألف مجتمع البحث الحالي من (

) مـدیرة ومعلمـة ١٠٠لموصـل و() روضـة فـي مركـز مدینـة ا٢٨) مدیرة ومعلمة یعملن في (٢٤١(
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) روضــــة فــــي األقضــــیة والنــــواحي الموجــــودة فــــي أطــــراف المدینــــة ، ١٨مــــن اللــــواتي یعملــــن فــــي (

) یوضح ذلك .١والجدول (
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  )١الجدول (

توزیع أفراد مجتمع البحث تبعًا للوظیفة والموقع

موقع الروضة
عدد 

الروضات
عدد المدیرات

عدد 

المعلمات
المجموع

٢٨٢٨٢١٣٢٤١مركز المدینة

١٨١٨٨٢١٠٠أطراف المدینة

٤٦٤٦٢٩٥٣٤١المجموع

عینة البحث :
) معلمــــة مــــن ٧٠) مــــدیرة و(١٢) مــــدیرة ومعلمــــة وبواقــــع (٨٢تألفــــت عینــــة البحــــث مــــن (

) روضـة ، ١٢العامالت في ریاض األطفال في محافظة نینوى تم اختیارهن بصورة قصـدیة مـن (

) یبـین ٢دینة الموصل وروضتان في قضاء الحمدانیـة ، والجـدول () ریاض في مركز م١٠منها (

خصائص العینة .  

  )٢الجدول (

یبین خصائص عینة البحث

النسبة المئویة التكرارالمتغیر

عدد سنوات الخدمة :

سنوات ١٠- ١

سنة ٢٠-١١

سنة ٣٠-٢١

سنة فأكثر٣١

٢٧  

٢٢  

١٨  

١٥  

٣٢.٩%  

٢٦.٨%  

٢٢.٠%  

١٨.٣%  

:التحصیل الدراسي

دار المعلمات 

معهد إعداد المعلمات

معهد المعلمین المركزي

معهد الفنون 

دورة تربویة

١٧  

٦  

٢٨  

١٧  

١٤  

٢٠.٧%  

٧.٣%  

٣٤.١%  

٢٠.٧%  

١٧.١%  

الحالة االجتماعیة :

عزباء

متزوجة

أرملة

١٥  

٦٣  

٤  

١٨.٣%  

٧٦.٨%  

٤.٩%  
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أداة البحث :
لعمــل فـــي ریــاض األطفـــال مـــن الحصـــول علــى البیانـــات المطلوبــة عـــن مشـــكالت األجــل 

وجهـــــة نظـــــر المـــــدیرات والمعلمـــــات ، قـــــام الباحثـــــان بإعـــــداد اســـــتبانة(الملحق) مـــــن خـــــالل إتبـــــاع 

اإلجراءات اآلتیة:

تحدید مجاالت االستبانة بعد اإلطالع على األدبیات وبعض الدراسات السابقة في هذا الصدد  .١

جـــاالت هـــي : مجـــال مشـــكالت البنایـــة والتـــي ســـبق اإلشـــارة إلیهـــا ، وعلیـــه تـــم تحدیـــد أربعـــة م

واألثــاث واللــوازم ، ومجــال الوســائل التعلیمیـــة والتربویــة ، ومجــال رغبــة المعلمــات وكفـــایتهن ، 

ومجال اإلدارة والخدمات .

إعداد فقرات مالئمة لكل مجال من خـالل االسـتفادة ممـا ورد فـي األدبیـات المتعلقـة بمشـكالت  .٢

العمل في ریاض األطفال . 

) فقرة لكل مجال ، وأمـام كـل ١٢) فقرة وبواقع (٤٨بناءًا على ما تقدم تم إعداد قائمة ضمت ( .٣

فقرة ثالثة بدائل لإلجابة هي : (نعم ، ال ، ال أدري ).

صدق األداة :
ألجــل التحقــق مــن صــدق األداة اعتمــد البحــث علــى الصــدق الظــاهري ، وذلــك مــن خــالل 

(*)مجموعة من المتخصصـین فـي العلـوم التربویـة والنفسـیةعرض االستبانة التي تم إعدادها على

، وذلــك لبیــان رأیهــم حــول صــالحیة كــل فقــرة مــن الفقــرات الــواردة فــي االســتبانة لقیــاس مشــكالت 

العمــل فــي ریــاض األطفــال ، وبعــد األخــذ بــبعض المالحظــات الطفیفــة التــي ذكرهــا المتخصصــون 

اق بـین الخبـراء علـى كـل فقـرة والتـي تراوحـت حول صیاغة بعض الفقـرات ، تـم حسـاب نسـبة االتفـ

%) یعــد مقبــوًال فــي الدراســات التربویــة ، علیــه ٨٠%) . ولمــا كانــت نســبة اتفــاق (١٠٠-٨٥بــین (

یمكن القول بأن األداة الحالیة صادقة وذلك لحصول فقراتها على نسبة اتفاق یفوق هذا المعیار .

تألفت مجموعة المتخصصین من السادة المدرجة أسماؤهم في أدناه :(*)

.األستاذ الدكتور فاضل خلیل ابراهیم / مناهج وطرائق التدریس/ كلیة التربیة األساسیة / جامعة الموصل .١

.جامعة الموصلة التربیة األساسیة // علم النفس التربوي / كلیذ المساعد الدكتور خشمان حسن علي.األستا٢

.التربیة األساسیة / جامعة الموصل/ علم النفس التربوي / كلیة المساعد الدكتور ثابت محمد خضیر.األستاذ٣

.المدرس الدكتور أنور علي صالح / إدارة تربویة / كلیة التربیة األساسیة / جامعة الموصل .٤

طرائق التدریس / كلیة التربیة األساسیة / جامعة الموصل ..المدرس الدكتورة أمل فتاح زیدان /٥
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ثبات األداة :
ــــم تطبیــــق  تة ُأســــتخدموألجــــل تحدیــــد معامــــل ثبــــات األدا طریقــــة إعــــادة االختبــــار ، إذ ت

) مدیرة ومعلمة تم اختیارهن من روضتین ، ثـم ُأعیـد تطبیـق األداة علـى نفـس ١٤االستبانة على (

) أیـــام ، وبعــد تصـــحیح إجابــاتهن فـــي التطبیقــین تـــم اســتخدام معامـــل ١٠األفــراد بعــد مـــرور فتــرة (

فــي التطبیــق األول ودرجــاتهن فــي التطبیــق الثــاني ، ارتبــاط بیرســون إلیجــاد العالقــة بــین درجــاتهن

) لمجــال الوســائل ٨٤) لمجــال األبنیــة واألثــاث واللــوازم  و(٠.٨٢فبلغــت قیمــة معــامالت الثبــات (

) لمجـــال اإلدارة والخـــدمات . ٧٨) لمجـــال رغبـــة المعلمـــات وكفـــایتهن و(٨٠التعلیمیـــة والتربویـــة و(

وهي مؤشرات جیدة تدل على ثبات األداة .

المعالجة اإلحصائیة :
) وباسـتخدام الوسـائل SPSSعولجت البیانات إحصائیًا باالستعانة بالبرنامج اإلحصـائي (

اآلتیة :

.معامل ارتباط بیرسون  .١

.الوسط الحسابي واالنحراف المعیاري .٢

  ).٢٢٠،  ١٤٦: ص ٢٠٠٠.االختبار التائي لعینة واحدة (عودة والخلیلي ، ٣

قشتھا :نتائج البحث ومنا
ألجل تحقیق هدف البحث فـي التعرف على مشكالت العمل الشـائعة فـي ریـاض األطفـال 

، قــام الباحثـــان بتحلیـــل البیانـــات الـــواردة فـــي البحـــث وذلـــك بإعطـــاء أوزان للبـــدائل المســـتخدمة فـــي 

ر اإلجابة ، ففي حالة اختیار البدیل (نعم) في اإلجابة عن الفقرة تعطى درجتان ، وفي حالة اختیا

البدیل (ال) تحصل المستجیبة على صفر ، أما في حالة اإلجابة بـ (ال أدري) فتحصل المسـتجیبة 

على درجة واحدة . ولهذا تم حساب المتوسط الحسابي واإلنحراف المعیـاري  لـدرجات أفـراد العینـة 

داللـة  على كل فقرة ، ومن ثم عولجت البیانات باستخدام االختبار التائي لعینة واحدة للكشف عن

) درجـــة ، فـــإذا كـــان المتوســـط ١الفـــرق بـــین المتوســـط المتحقـــق والمتوســـط النظـــري للفقـــرة البـــالغ (

المتحقق أعلى من المتوسط النظري وبداللة إحصائیة فـإن ذلـك یشـیر الـى وجـود مشـكلة حقیقیـة ، 

ى أن أما إذا كان المتوسط المتحقق أقل من المتوسط النظري وبداللـة إحصـائیة فـإن ذلـك یشـیر الـ

الفقرة ال تعد مشكلة في العمل ، أما الفقرات التي ال تظهر فیها فرق دال إحصائیًا فإنها تشیر الى 

المشكالت المتوسطة أي غیر حادة ، وقد تم ترتیب المشكالت حسب أوساطها الحسابیة ، وسـیتم 

عرض النتائج حسب المجاالت الواردة في أداة البحث وعلى النحو اآلتي : 
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المشكالت في مجال البنایة واآلثاث واللوازم: .أوالً 
أظهــرت نتــائج تحلیــل البیانــات أن هنــاك مشــكلة تعــد أساســیة تتمثــل فــي " افتقــار الروضــة 

الــى أســرة نــوم لألطفــال " ، وقــد احتلــت هــذه المشــكلة المرتبــة األولــى مــن حیــث الترتیــب ، إذ بلــغ 

ي للفقرة الذي یساوي واحد وبفرق دال ) وهي أكبر من المتوسط النظر ١.٠٧٣متوسطها الحسابي (

إحصائیًا ،  یلیهـا مشـكالت سـتة متوسـطة األهمیـة مـن حیـث الترتیـب وهـي: "افتقـار الروضـة الــى 

ـــة " و " افتقــار الروضــة الــى قاعــة تغذیــة لألطفــال " و "افتقــار الروضــة الــى  مخــزن لحفــظ األغذی

ألطفـال والمعلمـات " و " وبنایـة الروضـة قاعة نوم لألطفال " و " افتقار الروضة الى وسیلة نقـل ل

ـــد كانـــت  ـــد " . فق ـــة والتبری ـــى وســـائل التدفئ ـــار الروضـــة ال غیـــر مالئمـــة للعمـــل كروضـــة " و " افتق

األوســاط الحســابیة لهــذه الفقــرات مقاربــة للوســط النظــري ولــم یكــن بینهمــا فــرق دال إحصــائیًا . أمــا 

لوسـط النظـري بشـكل دال إحصـائیًا ممـا یـدل الفقرات الخمسة المتبقیة فكانت متوسطاتها أقـل مـن ا

) یوضح ذلك .٣على أنها ال تعد مشكالت للعمل في الریاض في الوقت الراهن ، والجدول (

  )٣الجدول (

نتائج االختبار التائي لداللة الفرق بین المتوسط المتحقق والنظري لفقرات المجال األول

(مجال البنایة واألثاث واللوازم)

  الفقرة  ت
المتوسط 

الحسابي

االنحراف

المعیاري

القیمة 

التائیة

مستوى 

  الداللة

  ٠.٠٥  ٢.٦٥٠  ٠.٩١٧  ١.٢٦٨تفتقر الروضة الى أسرة نوم لألطفال .  ١

  غ. د  ١.٥٥٩  ٠.٩٩١  ١.١٧١تفتقر الروضة الى مخزن لحفظ األغذیة .  ٢

  غ. د  ١.١٦٥  ٠.٩٤٨  ١.١٢٢تفتقر الروضة الى قاعة تغذیة لألطفال.  ٣

  غ. د  ٠.٦٩٥  ٠.٩٥٣  ١.٠٧٣تقر الروضة الى قاعة نوم لألطفال .تف  ٤

  غ. د  ٠.٦٦٠  ١.٠٠٣  ١.٠٧٣تفتقر الروضة الى وسیلة نقل لألطفال والمعلمات   ٥

  غ . د  ٠.٦٦٠  ١.٠٠٣  ٠.٩٢٧بنایة الروضة غیر مالئمة للعمل كروضة   ٦

  . دغ  ١.١٠٦  ٠.٩٩٩  ٠.٨٧٨تفتقر الروضة الى وسائل التدفئة والتبرید   ٧

  ٠.٠٥  ٣.٥٣٨  ٠.٩٣٦  ٠.٦٣٤تفتقر الروضة الى مغاسل ومرافق مناسبة لألطفال   ٨

  ٠.٠٥  ٥.٣٦٧  ٠.٨٥٤  ٠.٤٨٨تفتقر الروضة الى مطبخ مناسب .  ٩

  ٠.٠٥  ٦.٩٢٤  ٠.٧٩٧  ٠.٣٩٠تفتقر الروضة الى مخزن لحفظ لعب األطفال .  ١٠

  ٠.٠٥  ٧.٥٣٧  ٠.٧٦٢  ٠.٣٦٦تفتقر الروضة الى ثالجة أو مجمدة .  ١١

  ٠.٠٥  ٧.٨٧٦  ٠.٧٥٧  ٠.٣٤٢تقع بنایة الروضة في منطقة غیر مالئمة .  ١٢

:المشكالت في مجال الوسائل التعلیمیة والتربویةثانیاً. 
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هنـــاك خمســـة بینــت نتـــائج تحلیـــل البیانــات الـــواردة فـــي البحــث والمتعلقـــة بهـــذا المجــال أن 

ســطاتها أعلــى مــن الوســط النظــري حیــث كانــت متو مشــاكل أساســیة فــي مجــال الوســائل التعلیمیــة 

عـدم تـوفر ر أقفاص للطیور والحیوانات " و "عدم توفوهي حسب الترتیب : " بشكل دال إحصائیًا 

) " و " عـدم تـوفر جهـاز CDعدم توفر البرامج الخاصة باألطفـال (أقـراص مناضد رملیة  " و " 

  هاز عرض األفالم " . حاسوب مع جهاز عرض (داتاشو) " و " عدم توفر جهاز تلفزیون مع ج

طة مـــن حیـــث األهمیـــة حیـــث كانـــت متوســـللعمـــل تعـــد أربعـــة مشـــكالت مـــا تبـــین وجـــودك

عـدم تـوفر متوسطاتها قریبة من الوسط النظري ولم یكن الفرق بینهما دال إحصائیًا وتتمثل فـي : "

مـراجیح..) األقالم الملونة والطین الصناعي  " و " افتقار الروضة الى ألعاب مناسـبة (دراجـات ، 

" و " عدم توفر اللوحة الممغنطة أو حافظة الصور" و " قلة الكتب والرسوم المصورة " .

فهـــي ال تعـــد مشـــكالت فـــي الوقـــت الحاضـــر ألن متوســـطاتها لفقـــرات الـــثالث الباقیـــةأمـــا ا

) یوضح ذلك .٤والجدول (،متوسط النظري بشكل دال إحصائیاً كانت أقل من ال

  )٤الجدول (

ختبار التائي لداللة الفرق بین المتوسط المتحقق والنظري لفقرات المجال الثانينتائج اال

  الفقرة  ت
المتوسط 

الحسابي

االنحراف

المعیاري

القیمة 

التائیة

مستوى 

  الداللة

  ٠.٠٥  ٦.٠٠٩  ٠.٨٣٣  ١.٥٦١عدم توفر أقفاص للطیور والحیوانات .  ١

  ٠.٠٥  ٤.١٠١  ٠.٩١٦  ١.٤١٥عدم توفر مناضد رملیة .  ٢

  ٠.٠٥  ٣.٥٣٨  ٠.٩٣٦  ١.٣٦٦).CD(أقراص دم توفر البرامج الخاصة باألطفالع  ٣

  ٠.٠٥  ٣.٠٠٩  ٠.٩٥٤  ١.٣١٧عدم توفر جهاز حاسوب مع جهاز عرض (داتاشو)  ٤

  ٠.٠٥  ٣.٠٠٩  ٠.٩٥٤  ١.٣١٧عدم توفر جهاز تلفزیون مع جهاز عرض األفالم  ٥

  غ. د  ١.١٠٦  ٠.٩٩٩  ١.١٢٢عدم توفر األقالم الملونة والطین الصناعي .  ٦

  غ. د  ٠.٦٦٠  ١.٠٠٣  ١.٠٧٣افتقار الروضة الى ألعاب مناسبة (دراجات ، مراجیح..)  ٧

  غ. د  ٠.٢٢٠  ١.٠٠٦  ١.٠٢٤عدم توفر اللوحة الممغنطة أو حافظة الصور .  ٨

  غ. د  ٠.٢٢٠  ١.٠٠٦  ٠.٩٧٦قلة الكتب والرسوم المصورة .  ٩

  ٠.٠٥  ٢.٠٢٥  ٠.٩٨٢  ٠.٧٨١و المیكانو .افتقار الروضة الى ألعاب المكعبات أ  ١٠

  ٠.٠٥  ٣.٣١٦  ٠.٩٣٣  ٠.٦٥٩تفتقر الروضة الى وسائل العد وتعلم الحساب .  ١١

  ٠.٠٥  ٧.٥٣٧  ٠.٧٦٢  ٠.٣٦٦تفتقر الروضة الى مكتبة (قصص لألطفال).  ١٢

:المشكالت في مجال رغبة المعلمات وكفایتھن.ثالثاً 
واحـدة مشـكلة أساسـیة قرات هـذا المجـال أن هنـاك نتائج تحلیل البیانات الخاصة بفكشفت 

وأن .  "عـــدم وجــود حـــوافز ومكافـــآت للمعلمـــات:"ل فـــيفــي مجـــال رغبـــة المعلمـــات وكفــایتهن تتمثـــ



مشكالت العمل في ریاض األطفال من وجهة نظر المدیرات والمعلمات

١١٩

هنــاك أربــع مشــكالت متوســطة األهمیــة أو التــأثیر وهــي حســب الترتیــب : " افتقــار الروضــة الـــى 

یبیــة للمعلمــات " و" النظــرة الســلبیة معلمــة متخصصــة فــي ریــاض األطفــال " و " نــدرة الفــرص التدر 

.جازة زمنیة للمعلمات في الروضـة "في المجتمع لدور معلمات ریاض األطفال " و " عدم وجود إ

الحاضـر أما الفقرات المتبقیة في هذا المجال وعددها سبع فقرات فهي ال تعد مشكالت فـي الوقـت

، النظــــري بشــــكل دال إحصــــائیاً فــــي الریــــاض ألن أوســــاطها الحســــابیة كانــــت أقــــل مــــن المتوســــط 

) یوضح ذلك . ٥والجدول (

  )٥الجدول (

نتائج االختبار التائي لداللة الفرق بین المتوسط المتحقق والنظري لفقرات المجال الثالث

  الفقرة  ت
المتوسط 

الحسابي

االنحراف

المعیاري

القیمة 

التائیة

مستوى 

  الداللة

  ٠.٠٥  ٦.٠٩٩  ٠.٨٣٣  ١.٥٦١عدم وجود حوافز ومكافآت للمعلمات .  ١

  غ. د  ١.١٠٦  ٠.٩٩٩  ١.١٢٢تفتقر الروضة الى معلمة متخصصة في ریاض األطفال.  ٢

  غ. د  ٠.٨٩٣  ٠.٩٨٩  ٠.٩٠٢ندرة الفرص التدریبیة للمعلمات .  ٣

  غ. د  ٠.٩٤٢  ٠.٩٣٨  ٠.٩٠٢النظرة السلبیة في المجتمع لدور معلمات ریاض األطفال  ٤

  غ. د  ١.٣٤٨  ٠.٩٨٣  ٠.٨٥٤معلمات في الروضة .عدم وجود إجازة زمنیة لل  ٥

  ٠.٠٥  ٢.٣٥٧  ٠.٩٣٧  ٠.٧٥٦قلة الرواتب واألجور للمعلمات في الروضة .  ٦

  ٠.٠٥  ٥.١١٢  ٠.٨٦٤  ٠.٥١٢عدم مراعاة بعض المعلمات للفروق الفردیة بین األطفال  ٧

  ٠.٠٥  ٦.٠٤٢  ٠.٨٠٤  ٠.٤٦٣قلة االنسجام بین المعلمات .  ٨

  ٠.٠٥  ٦.٦٢٢  ٠.٨٠٠  ٠.٤١٥المعلمات في توجیه قدرات األطفال.ضعف كفاءة بعض  ٩

  ٠.٠٥  ٩.٤٨٠  ٠.٦٧٦  ٠.٢٩٣ضعف التأهیل واإلعداد التربوي للمعلمات .١٠

  ٠.٠٥  ٩.٩٢٥  ٠.٦٦٨  ٠.٢٦٨سوء معاملة بعض المعلمات لألطفال .١١

  ١١.٠٤٦٠.٠٥  ٠.٦٢٠  ٠.٢٤٤ضعف رغبة بعض المعلمات للعمل في الروضة١٢

:المشكالت في مجال اإلدارة والخدمات.عاً راب
هنـاك ثالثـة مشـاكل تعـد تشیر نتائج تحلیـل البیانـات المتعلقـة بفقـرات هـذا المجـال الـى أن 

قلـــة البـــرامج التطویریـــة مشـــكالت رئیســـیة فـــي مجـــال اإلدارة والخـــدمات وهـــي حســـب الترتیـــب : "  

و " قلة التخصیصات المالیة المطلوبـة إلدارات الریاض " و " افتقار الروضة الى مرشدة تربویة "

متوســطة األهمیــة تتمثــل فــي : " ضــعف تعــاون أولیــاء واحــدة إلجــراء الصــیانة". وأن هنــاك مشــكلة 

األمور مع إدارة الروضة " . 



جاجان جمعة وأحالم أدیب 

١٢٠

أما الفقرات المتبقیة في هـذا المجـال وعـددها ثمـان فـال تعـد مشـكالت فـي الوقـت الحاضـر 

دیرات والمعلمـات ألن متوسـطاتها الحسـابیة كانـت أقـل مـن في ریاض األطفال من وجهـة نظـر المـ

) یوضح ذلك .٦توسط النظري وبشكل دال إحصائیًا ، والجدول (الم

  )٦الجدول (

نتائج االختبار التائي لداللة الفرق بین المتوسط المتحقق والنظري لفقرات المجال الرابع

  الفقرة  ت
المتوسط 

الحسابي

االنحراف

المعیاري

القیمة 

التائیة

مستوى 

  الداللة

  ٠.٠٥  ٣.٥٣٨  ٠.٩٣٦  ١.٣٦٦قلة البرامج التطویریة إلدارات الریاض   ١

  ٠.٠٥  ٣.٥٣٨  ٠.٩٣٦  ١.٣٦٦افتقار الروضة الى مرشدة تربویة .  ٢

  ٠.٠٥  ٣.٣١٦  ٠.٩٣٣  ١.٣٤٢قلة التخصیصات المالیة المطلوبة إلجراء الصیانة   ٣

  غ. د  ١.٨٨٩  ٠.٩٣٥  ٠.٨٠٥روضة .ضعف تعاون أولیاء األمور مع إدارة ال  ٤

  ٠.٠٥  ٣.٩٢٩  ٠.٨٩٩  ٠.٦١٠قلة عدد المعینات والمراقبات في الروضة .  ٥

  ٠.٠٥  ٣.٨١٥  ٠.٩٢٦  ٠.٦١٠افتقار الروضة للبدیل في حالة غیاب إحدى المعلمات .  ٦

  ٠.٠٥  ٥.٧٦٢  ٠.٨٠٥  ٠.٤٨٨قلة التزام أولیاء األمور بتعلیمات اإلدارة (أوقات الدوام).  ٧

  ٠.٠٥  ٦.٥٨٦  ٠.٧٧١  ٠.٤٣٩ال أبالیة العمال وعدم قیامهم بأداء واجباتهم .  ٨

  ٠.٠٥  ٨.٢٣٨  ٠.٧٢٤  ٠.٣٤٢التنقالت المفاجئة للمالك الموجود في الروضة .  ٩

  ٠.٠٥  ٩.٠٠٥  ٠.٧١١  ٠.٢٩٣كثرة تغیب بعض المعلمات .١٠

  ١٠.٠٣٨٠.٠٥  ٠.٦٣٨  ٠.٢٩٣كثرة تدخل بعض أولیاء األمور في أنشطة الروضة ١١

  ٠.٠٥  ٩.٩٢٥  ٠.٦٦٨  ٠.٢٦٨افتقار الروضة الى حارس لیلي .١٢

مناقشة النتائج :
) الـــى وجـــود العدیـــد مـــن المشـــكالت فـــي ٦-٣أشـــارت النتـــائج المعروضـــة فـــي الجـــداول (

) ٧ریاض األطفال من وجهة نظر المدیرات والمعلمات ، ففـي مجـال البنایـة واألثـاث تبـین وجـود (

) مشــكالت ، وتبــین ٩مجــال الوســائل التعلیمیــة والتربویــة أظهــرت النتــائج وجــود (مشــكالت ، وفــي

) مشــكالت فــي مجــال رغبــة المعلمــات وكفــایتهن ، أمــا فــي مجــال اإلدارة والخــدمات فقــد ٥وجــود (

) مشــــكالت . وتنســــجم هــــذه النتــــائج مــــع مــــا توصــــلت إلیــــه بعــــض ٤كشــــفت النتــــائج عــــن وجــــود (

 ١٩٨٨و(هیشـان ومجیـد ،  )١٩٨٨) و(النـوري ، ١٩٧٩(حسـن ، الدراسات السابقة ومنها دراسة

  ) .٢٠٠٢و(حسین ، )

ویــرى الباحثــان أن وجــود مثــل هــذه المشــكالت ربمــا یعــود ســببها الــى طبیعــة األبنیــة التــي 

تشغلها هذه المؤسسات ، وكون هذه األبنیة غیر مالئمة لطبیعة عمل الریاض نتیجة افتقارهـا الـى 



مشكالت العمل في ریاض األطفال من وجهة نظر المدیرات والمعلمات

١٢١

ة ولخــزن المــواد الغذائیــة وكــذلك افتقارهــا الــى وســائل التدفئــة والتبریــد الحدیثــة قاعــات للنــوم والتغذیــ

(المكیفـــات) . ویضـــاف الـــى ذلـــك افتقـــار ریـــاض األطفـــال الـــى التقنیـــات الحدیثـــة المتمثلـــة بـــأجهزة 

التلفاز وعرض األفالم وأجهزة الكومبیوتر واألقراص الخاصة ببـرامج األطفـال ومـا الـى ذلـك نتیجـة 

صــــات المادیــــة واالعتمــــاد علــــى التجهیــــز المركــــزي مــــن قبــــل وزارة التربیــــة . إذ یهــــتم قلــــة التخصی

المسؤولون في تجهیز المدارس االبتدائیة والثانویة أكثر من اهتمامهم بمرحلة ما قبل المدرسة رغم 

أهمیة هـذه المرحلـة وربمـا كـان السـبب وراء ذلـك لمحدودیـة عـدد ریـاض األطفـال وعـدم شـمول كـل 

الریاض .األطفال في

ویضاف الى ما سبق ، فإن ریـاض األطفـال تعـاني مـن نقـص الوسـائل التعلیمیـة المتمثلـة 

في مناضد الرمل وأقفاص الطیور وكذلك مستلزمات الرسم (أقالم ملونـة وطـین صـناعي ..الـخ) ، 

وكذلك الكتب والقصـص المصـورة . ولعـل السـبب وراء ذلـك هـو نقـص التخصیصـات المالیـة التـي 

نقص القصص المصورة یعـود الـى ان الریاض لتوفیر مثل هذه المستلزمات . والشك في تحتاجها 

قلة المتخصصین في مجال أدب األطفال وندرة اهتمام دور النشـر المحلیـة بهـذا األمـر فـي الوقـت 

الــذي نلحــظ تســابق دور النشــر العربیــة واألجنبیــة فــي مجــال تــوفیر القصــص المصــورة لألطفــال ، 

تنمیة القدرات المعرفیة لدى األطفال .والتي من شأنها 

أمـــا بخصـــوص المشـــكالت التـــي ظهـــرت فـــي مجـــال رغبـــة المعلمـــات وكفـــایتهن فـــإن هـــذه 

النتائج تشیر بوضوح الى حاجـة الكـوادر العاملـة فـي هـذه المؤسسـات الـى التطـویر والـى مزیـد مـن 

ت فــي ریــاض األطفــال االهتمــام ، وتعكــس هــذه النتــائج عــدم اهتمــام وســائل اإلعــالم بــدور المعلمــا

ومــا یترتـــب علـــى ذلــك مـــن نظـــرة ســلبیة قاصـــرة فـــي المجتمــع لـــدور وجهـــود المعلمــات فـــي ریـــاض 

األطفـال . فضــًال عـن حــاجتهن الـى الحــوافز والمكافـآت بهــدف حـثهن علــى بـذل المزیــد مـن الجهــد 

سیما وأنهن یتعاملن مع شریحة تعد من أهم شرائح المجتمع . 

تـي ظهـرت فـي المجـال اإلداري والخـدمات تعكـس بوضـوح حاجـة وأخیرًا فـإن المشـكالت ال

إدارات هــذه المؤسســات الــى التــدریب ، وكــذلك ضــرورة تمكینهــا مــن أداء عملهــا مــن خــالل تــوفیر 

التخصیصــات المادیــة التــي تســاعدها فــي إقامــة األنشــطة والفعالیــات ، فضــًال عــن األعبــاء التــي 

جـــود مرشـــدة تربویـــة لتتـــولى عملیـــة حـــل مشـــكالت تتحملهـــا اإلدارة والضـــغوط الناجمـــة عـــن عـــدم و 

األطفال . كما أن قلة تعاون أولیاء األمور مع إدارات ریاض األطفال تؤدي الـى ظهـور المعانـات 

، فهناك من أولیاء األمور الذین ال یلتزمون بتوجیهات اإلدارة سواء في إحضار الطفل فـي الوقـت 

مــات اإلدارة ، ممــا یــنعكس بصــورة ســلبیة علــى المناســب أو فــي خــروج الطفــل أو فــي تطبیــق تعلی

عمل الروضة وأنشطتها .  

في ضوء ما تقدم من عرض للنتائج یمكننا أن نستنتج اآلتي :
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افتقــار بعــض ریــاض األطفــال الــى بعــض األمــور التــي تعــد ضــروریة فــي عملهــا وتــؤثر بشــكل  .١

ألطفال ، ومخزن لحفظ األغذیة ، سلبي في أدائها وفاعلیتها ، مثل قاعة للنوم مجهزة باَألِسرة ل

وقاعة مخصصة للتغذیة ، ووسائل التدفئة والتبرید ، ووسائل النقل .

حاجة ریاض األطفال الى الوسائل التعلیمیة والتقنیات التربویة التي تحتاجها في عملها ، مثل  .٢

لــك مــن أقفــاص الطیــور ومناضــد الرمــل واألجهــزة الكهربائیــة مــن تلفزیــون وحاســوب ومــا الــى ذ

تقنیات .

حاجــة الكــادر التعلیمــي فــي ریــاض األطفــال الــى الــدعم المــادي والمعنــوي ، تلــك الحاجــة التــي  .٣

تتمثــــل فــــي الحــــوافز والمكافــــآت المادیــــة ، وفــــرص التــــدریب والتخصــــص ، فضــــًال عــــن الــــدعم 

االجتماعي المتمثل في االتجاهات االیجابیة نحو عمل معلمة ریاض األطفال .

ــــوفیر الــــدعم المــــالي لتمكینهــــا مــــن القیــــام حاجــــة إدار  .٤ ات ریــــاض األطفــــال الــــى التطــــویر ، وت

بإجراءات الصیانة المطلوبة وكذلك حاجتها الى متخصصات في االرشاد التربوي .

واستكماًال للفائدة المتوخاة من البحث یمكننا تقدیم التوصیات اآلتیة :

ة نینـوى بإعـادة النظـر فـي األبنیـة المخصصــة ضـرورة قیـام المدیریـة العامـة للتربیـة فـي محافظـ .١

لریـــاض األطفـــال ، والعمـــل مـــن أجـــل تـــوفیر وبنـــاء دور تـــتالئم مـــع متطلبـــات العمـــل فـــي هـــذه 

المؤسسات ، وتأثیثها بالمستلزمات األساسیة .

ضرورة قیام مدیریة النشاط المدرسي في المدیریة العامة لتربیة نینوى بتوفیر الوسائل التعلیمیة  .٢

روریة لعمل ریاض األطفال وتجهیز ریاض األطفال بالتقنیـات التربویـة الحدیثـة مـن أجهـزة الض

تلفزیون وحاسوب وأقراص وبرامجیات خاصة باألطفال ، لتمكین العاملین في هذه الریاض من 

م مع التطورات المعاصرة .ءأداء دورهم بفاعلیة وبما یتال

ة وحوافز للمعلمات في ریاض األطفال وذلـك تقـدیرًا مالیاً ینبغي أن تخصص وزارة التربیة منح .٣

لجهودهن في العمل مع شریحة تعد من أهم الشرائح االجتماعیة أال وهم األطفال .

إتاحــة الفــرص أمــام معلمــات ریــاض األطفــال لالشــتراك فــي الــدورات التطویریــة التــي یمكــن أن  .٤

معة الموصل .  عقدها قسم ریاض األطفال في كلیة التربیة األساسیة بجای

ینبغي االهتمام بدور معلمات ریاض األطفال واإلشادة بجهودهن في تربیـة األطفـال وٕاعـدادهم  .٥

لعب اإلعالم التربـوي الـدور البـارز فـي یللحیاة من خالل وسائل اإلعالم المختلفة ، ویمكن أن 

هذا المجال .  

بــرامج تدریبیــة ، وكــذلك مــنح تطــویر كفایــات إدارات ریــاض األطفــال مــن خــالل إشــراكهن فــي .٦

اإلدارات التخصیصات المالیة المناسبة لتمكینهن من األداء الفعال .

ضرورة تعیین مرشدة تربویة في كل روضة لتتـولى دراسـة وحـل مشـكالت األطفـال وفـق أسـس  .٧

علمیة سلیمة وللتخفیف عن كاهل اإلدارة والمعلمات .
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د مـن الدراسـات والبحـوث العلمیـة للكشـف بصـورة وأخیرًا نرى أن هناك حاجة إلجـراء المزیـ

دقیقة عن واقـع المشـكالت وأسـبابها والسـبل الكفیلـة بحلهـا بغیـة تطـویر العمـل فـي ریـاض األطفـال 

بما یتالئم مع التغیرات المعاصرة .

المصادر :
): "مصـــادر ضـــغط العمـــل لـــدى معلمـــات ریـــاض األطفـــال فـــي ٢٠٠٠أبـــو طالـــب ،  تغریـــد (.١

) ، ٢٧كبــرى ". مجلــة دراســات(العلوم التربویــة) ، الجامعــة األردنیــة ، المجلــد(منطقــة عمــان ال

).  ١العدد(

ــــي ، .٢ ــــي (الجمیل ــــال الرســــمیة )١٩٩٩بشــــرى حســــین عل ــــاض األطف ــــي ری ــــوي ف ــــاخ الترب : المن

واألهلیة، رسالة ماجستیر (غیر منشورة) ، كلیة التربیة ، جامعة بغداد .

اســـة حـــول بعـــض المشـــكالت التـــي تواجـــه إدارات "در  :)١٩٩٤، مبـــارك وحســـین بـــدر(الجنیـــد .٣

ـــة ،  ـــة) ، الجامعـــة األردنی ـــوم التربوی ـــة دراســـات (العل ـــة الكویـــت " . مجل ـــال بدول ریـــاض األطف

) .١)أ ، العدد (٢١المجلد (

"دور الحضـانة وریـاض األطفـال فـي المملكـة العربیـة  :)١٩٨٦حسن محمـد ابـراهیم(حسان ، .٤

رســــالة الخلــــیج العربــــي ، مكتــــب التربیــــة العربــــي لــــدول مجلــــةالســــعودیة ، نظــــرة تحلیلیــــة " .

  ) .٢٠الخلیج، السنة السابعة ، العدد (

): مشكالت ریاض األطفال الحكومیة فـي أقلـیم كوردسـتان العـراق ٢٠٠٢نهاد عبید(حسین ، .٥

من وجهة نظر المدیرات والمعلمات وأولیـاء أمـور األطفـال . رسـالة ماجسـتیر (غیـر منشـورة) 

یة ، جامعة صالح الدین .، كلیة الترب

): مشــــكالت ریــــاض األطفــــال التابعــــة التحــــاد الجمعیــــات ١٩٩٢حــــالوة ، ابتســــام مرتضــــى (.٦

الخیریــة فــي محافظــة نــابلس ولــواء جنــین كمــا تراهــا المــدیرات والمعلمــات . رســالة ماجســتیر 

(غیر منشورة) ، كلیة التربیة ، جامعة النجاح .

مدرســة االبتدائیــة ، منشــورات جامعــة دمشــق ، كلیــة ): التربیــة قبــل ال١٩٩٤ســنقر ، صــالحة(.٧

التربیة .

): الرضا الوظیفي لدى معلمات ریاض األطفال في منطقة عمان ١٩٩٤شموط ، لینا أسامة(.٨

الكبرى . رسالة ماجستیر (غیر منشورة) ، كلیة التربیة ، الجامعة األردنیة .

فـي الجمهوریـة الیمنیـة مـن : مشكالت ریـاض األطفـال )٢٠٠١حلمي علي محمد(الشیباني ، .٩

وجهـة نظــر المربیــات . . رسـالة ماجســتیر (غیــر منشــورة) ، كلیـة التربیــة(ابن رشــد) ، جامعــة 

بغداد .
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، جمعیـة  ٣ریـاض األطفـال ، ط :)١٩٨٣، محمد عبد الرحیم ومصلح عدنان عـارف(عدس .١٠

عمال المطابع التعاونیة ، عمان .

السیكودراما في عالج بعـض المشـكالت النفسـیة استخدام  :)١٩٩٠عزة عبد الجواد(عزازي ، .١١

ألطفال ما قبل المدرسة . رسالة ماجستیر (غیـر منشـورة) ، معهـد الدراسـات العلیـا للطفولـة ، 

جامعة عین شمس .

): بعـــض الكفایـــات التعلیمیـــة المتعلقـــة بمعلمـــات ریـــاض ١٩٩٠محمـــد ، محمـــد أحمـــد كـــرش(.١٢

األطفال، مكتبة النهضة ، القاهرة . 

: ریاض األطفال في الجمهوریة العراقیة تطورها ومشكالتها )١٩٧٠نجم الدین علي(مردان ،.١٣

التربویة والنفسیة . . رسالة ماجستیر منشورة ، مطبعة الزهراء ، بغداد .

: تقویم منهج ریاض األطفال مـن وجهـة نظـر المعلمـات : بحـث میـداني ، )١٩٨٨(مردان ، .١٤

ة بغداد .مركز البحوث التربویة والنفسیة ، جامع

، دار المعرفـــــــة الجامعیــــــــة ،  ٥): علـــــــم الــــــــنفس المعاصـــــــر ، ط١٩٨٣الملیجـــــــي ، حلمـــــــي(.١٥

االسكندریة .

): ریـاض األطفـال فـي الـوطن العربـي ١٩٨٩المیالدي ، سمیر وسراج الدین ، حنان مدحت(.١٦

) ، المجلــس العربـــي ٦/٧/١٩٨٩-٣بــین الواقــع والمســـتقبل ، بحــث مقـــدم الــى نــدوة القـــاهرة (

لطفولة ، القاهرة .لتنمیة ا

: دراســـة وصـــفیة لواقـــع أبنیـــة )١٩٧٨الهـــام محمـــد(وعبـــد العبـــاس ، ، فـــائزة حســـن الناصـــري .١٧

ریاض األطفال في مركز محافظة بغداد ، مركز البحوث التربویة والنفسیة ، جامعة بغداد .

: مشكالت العمل في ریاض األطفال من وجهـة نظـر المـدیرات )١٩٨٠خولة أحمد(النوري ، .١٨

، دار الحریة للطباعة ، بغداد . ١معلمات ، طوال

، دار الشـــروق  ٢): أصـــول علـــم الـــنفس العـــام ، ط١٩٨٦الهاشـــمي ، عبـــد الحمیـــد محمـــد (.١٩

للطباعة والنشر ، جدة .

"مشــكالت معلمــات ریــاض األطفــال فــي  :)١٩٩٤یحیــى (وجعــارة ، ، خولــة یحیــى وریكــات .٢٠

) ، ٩مؤتــة للبحــوث والدراســات ، المجلــد(مدینــة عمــان وعالقتهــا بــبعض المتغیــرات " . مجلــة 

  ).  ٣العدد(

): تطــور التربیــة فــي العــراق خــالل ١٩٨٦وزارة التربیــة ، المدیریــة العامــة للتخطــیط التربــوي (.٢١

، مطبعة أشبیلیة ، بغداد . ١) ، ط٨٤/١٩٨٥-٨٣/١٩٨٤السنتین الدراسیتین (

تحضیر للمدرسة) ، منظمة الطفل في العام الخامس والعام السادس (ال :)١٩٩٩الیونیسیف (.٢٢

األمم المتحدة للطفولة یونیسیف ، برنامج التربیة ، مكتب األردن .
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الملحق

بسم اهللا الرحمن الرحیم

جامعة الموصل

كلیة التربیة األساسیة 

قسم ریاض األطفال

م/ استبیان 

األخت مدیرة الروضة المحترمة .

األخت معلمة الروضة المحترمة .

تحیة طیبة وبعد :

ن فـــي أیـــة مهنـــة العدیـــد مـــن المشـــاكل ، وهكـــذا فـــإن العـــاملین فـــي ریـــاض و املیواجـــه العـــ

األطفال قد یواجهون بعض المشاكل التي تؤثر على مختلف جوانب العمل التربوي في الروضة ، 

والشـــك فـــي أن العمـــل مـــن أجـــل إیجـــاد الحلـــول المالئمـــة لهـــا یتطلـــب أوًال تحدیـــد تلـــك المشـــكالت 

كم قائمة تحتوي على عدد مـن المشـكالت وفـي مجـاالت مختلفـة ، بأسلوب علمي . لذا نضع أمام

والتي قد تؤثر على الروضة التي تعملون فیها .

) أمـام كـل فقـرة √(راجین قراءة كل عبارة بدقة ، وٕاعطاء رأیك فیها ، وذلك بوضع عالمة 

وتحت البدیل الذي یعبر عن رأیك وعلى النحو اآلتي :

) تحت البدیل (نعم) .√(ي روضتك ، ضعي عالمة .إذا كانت المشكلة موجودة ف١

) تحت البدیل (ال) .√(.إذا كانت المشكلة غیر موجودة في روضتك ، ضعي عالمة ٢

) تحـــت √(.إذا كنــت غیــر متأكــدة مـــن كونهــا تمثــل أو ال تمثــل مشـــكلة لــدیك ، فضــعي عالمــة ٣

البدیل (ال أدري) .

د الســـبیل للكشـــف عـــن المشـــكالت ، إن تعاونـــك معنـــا مـــن خـــالل اإلجابـــة الصـــریحة یمهـــ

ویساهم في معالجتها .

شاكرین لكم تعاونكم معنا خدمة للبحث العلمي ..

الباحثةالباحث

د. أحالم أدیب داؤد د. جاجان جمعة محمد



مشكالت العمل في ریاض األطفال من وجهة نظر المدیرات والمعلمات

١٢٧

موقعها:اسم الروضة :

التحصیل الدراسي:: (        ) سنة .عدد سنوات الخدمة

الجتماعیة : متزوجة (     ) عزباء (     )  مطلقة (    ) أرملة (     ) .الحالة ا

أوًال. مجال بنایة الروضة واآلثاث واللوازم:

ال أدريالنعمالفقرةت

بنایة الروضة غیر مالئمة للعمل كروضة .١

تفتقر الروضة الى قاعة نوم لألطفال .٢

طفال .تفتقر الروضة الى أسرة نوم لأل٣

تفتقر الروضة الى قاعة تغذیة لألطفال.٤

تفتقر الروضة الى مخزن لحفظ لعب األطفال .٥

تفتقر الروضة الى مخزن لحفظ األغذیة .٦

تفتقر الروضة الى ثالجة أو مجمدة .٧

تفتقر الروضة الى مطبخ مناسب .٨

تبرید .تفتقر الروضة الى وسائل التدفئة وال٩

تقع بنایة الروضة في منطقة غیر مالئمة .١٠

تفتقر الروضة الى وسیلة نقل لألطفال والمعلمات .١١

تفتقر الروضة الى مغاسل ومرافق مناسبة لألطفال .١٢

:ثانیًا. مجال الوسائل التعلیمیة والتربویة

ال أدريالنعمالفقرةت

ر والحیوانات .عدم توفر أقفاص للطیو ١

عدم توفر مناضد رملیة .٢

عدم توفر جهاز حاسوب مع جهاز عرض (داتاشو) .٣

).CDعدم توفر البرامج الخاصة باألطفال (أقراص ٤

عدم توفر جهاز تلفزیون مع جهاز عرض األفالم .٥

قلة الكتب والرسوم المصورة .٦

طة أو حافظة الصور .عدم توفر اللوحة الممغن٧

افتقار الروضة الى ألعاب المكعبات أو المیكانو ٨

عدم توفر األقالم الملونة والطین الصناعي .٩

افتقار الروضة الى ألعاب مناسبة (دراجات ، مراجیح..)١٠

تفتقر الروضة الى مكتبة (قصص لألطفال).١١

عد وتعلم الحساب .تفتقر الروضة الى وسائل ال١٢



جاجان جمعة وأحالم أدیب 

١٢٨

ثالثًا. مجال رغبة المعلمات وكفایتهن:

ال أدريالنعمالفقرةت

ضعف رغبة بعض المعلمات للعمل في الروضة١

عدم وجود إجازة زمنیة للمعلمات في الروضة .٢

قلة الرواتب واألجور للمعلمات في الروضة .٣

یه قدرات األطفال.  ضعف كفاءة بعض المعلمات في توج٤

ضعف التأهیل واإلعداد التربوي للمعلمات .٥

سوء معاملة بعض المعلمات لألطفال .٦

ندرة الفرص التدریبیة للمعلمات .٧

تفتقر الروضة الى معلمة متخصصة في ریاض األطفال.٨

عدم وجود حوافز ومكافآت للمعلمات .٩

بین المعلمات .قلة االنسجام١٠

النظرة السلبیة في المجتمع لدور معلمات ریاض األطفال ١١

عدم مراعاة بعض المعلمات للفروق الفردیة بین األطفال١٢

رابعًا. مجال اإلدارة والخدمات :

ال أدريالنعمالفقرةت

افتقار الروضة الى مرشدة تربویة .١

المطلوبة إلجراء الصیانة . قلة التخصیصات المالیة٢

ال أبالیة العمال وعدم قیامهم بأداء واجباتهم .٣

ضعف تعاون أولیاء األمور مع إدارة الروضة .٤

قلة التزام أولیاء األمور بتعلیمات اإلدارة (أوقات الدوام).٥

كثرة تدخل بعض أولیاء األمور في أنشطة الروضة .٦

ت المفاجئة للمالك الموجود في الروضة .التنقال٧

قلة عدد المعینات والمراقبات في الروضة .٨

افتقار الروضة الى حارس لیلي .٩

كثرة تغیب بعض المعلمات .١٠

افتقار الروضة للبدیل في حالة غیاب إحدى المعلمات .١١

قلة البرامج التطویریة إلدارات الریاض .١٢

أیة مالحظات أو مقترحات :


