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«ةالعربيفي برامج رياض األطفال في الدول 
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عرض مقدم 

المجتمع المدني العربي للطفولة الخامسلمنتدى 

تحت شعار 

..التنشئة في عالم متغير " 

"جديد إلنسان جديد لمجتمع جديدعقل 
2018األول تشرين / أكتوبر14–13:  القاهرة

محمد مطر. د: عد العرضأ

بكرةمنسق البحث والتقويم في الشبكة العربية لتنمية الطفولة الم
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محاور العرض

.خلفية الدراسة وسياقها التربوي1.

.منهجية الدراسة وإطارها البحثي2.

.أهداف الدراسة وغايتها3.

.  تقرر إنجاز4.

.ماذا بعد5.

.األثرعلى طريق الديمومة وتعظيم 6.
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خلفية الدراسة وسياقها التربوي

مركز اليونسكو "جاءت الدراسة ضمن منحة 1.
الجهود م لدع" اإلقليمي للجودة والتميز في التعليم

،اإلقليمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة

الثاني من المقصد خصصت الدراسة لخدمة 2.
يد تمتع جميع األطفال بمستوى ج"الهدف الرابع 

فولة من الرعاية والتعليم قبل االبتدائي في الط
دائي المبكرة حتى يكونوا جاهزين للتعليم االبت

".2030بحلول عام 
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(1)البحثيمنهجية الدراسة وإطارها 

بين المنحى دامجة ة منهجيتبنت الدراسة 
ليالتحليوالمنحى النوعي ( الوصفي)الكمي 

:عبر
المراجعة المكتبية 1.

(االستبيان)الوصفي المسحي المنهج 2.

الموجهة المقابالت 3.

(الحلقات البؤرية)مجموعات التركيز 4.
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(2)البحثيمنهجية الدراسة وإطارها 

:ستنظم الدراسة في مجموعة دول عربية
المغرب 1.

تونس2.

السودان3.

األردن4.

فلسطين5.

لبنان6.

اليمن7.

ُعمان 8.
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(3)البحثيمنهجية الدراسة وإطارها 

ات لتيسير أنشطة التواصل وتركيز العمل وجمع البيان
:الوطنية 

تم تسمية منسق عام للدراسة 1.

تم تسمية باحث رئيس للدراسة 2.

كةتم تسمية منسق وطني للدراسة من كل دولة شري3.

تم تمسية مؤسسة ناظمة للدراسة في كل دولة4.

ضمن يتم التواصل الدائم بين األطراف السابقة بما ي5.
...انتظام أنشطة الدراسة
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وغايتهاأهداف الدراسة 

(مقتبس من وثيقة الدراسة الصادرة عن مركز الجودة: )هدفت الدراسة إلى

ول التعرف على واقع االلتحاق ببرامج رياض األطفال في بعض الد1.
.العربية

المساعدة في تحسين وتسريع معدالت القبول في برامج رياض2.
.العربيةاألطفال في الدول 

:مخرجات رئيسة هيحددت الدراسة ثالثة للهدفين السابقين للوصول 

ل في االستيعاب في برامج رياض األطفالنسب الراهن عن الوضع تقرير •
(.الشريك)العربية الدول 

عاب دراسة مقارنة ألفضل الممارسات العالمية في مجال رفع نسب االستي•
.في برامج رياض األطفال

عاب في إعداد تصور مقترح بسياسات وآليات تحسين ورفع نسب االستي•
.برامج رياض األطفال في الدول العربية
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إنجازتقرر 

تسمية الفرق البحثية العملية في كل دولة1.

سب تطوير التقرير االستهاللي الجمعي عن واقع ن2.
االلتحاق في رياض األطفال في الدول الشريكة

تطوير األدوات البحثية الخاصة بجمع البيانات3.

أداة تحديد العينات المستهدفة بجمع البيانات لكل4.
بحثية

ة العام يسير العمل بتواصل ناجز بين منسق الدراس5.
.والباحث الرئيس والمنسقين الوطنيين
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...  ماذا بعد

إكمال أنشطة جمع البيانات1.

كتابة التقرير الرئيس للدراسة 2.

كتابة التقارير الفرعية3.

نشر النتائج على مستوى مركز الجودة 4.
والشبكة العربية

.5  ....
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على طريق الديمومة وتعظيم األثر

ميةنقل فكرة الدراسة لدول عربية أخرى لتصبح قاعدة البيانات إقلي1.

ات استخدام البيانات التي وفرتها الدراسة في تطوير مذكرات سياس2.
متخصصة

ياض إجراء دراسات على عالقة بعمليات التعليم والتعلم والتقويم في ر3.
ايناتاألطفال في بعض الدول العربية لتكتمل الصورة وبما يفسر التب

إجراء الدراسة بصورة دورية في الدول العربية بما يوفر مؤشرات 4.
TRENDSالتوجهات 

إجراء دراسات مقارنة بين بعض الدول العربية وبعض دول المقارنة 5.
. المرجعية لتوفير مؤشرات دولية

ة في المشاركة في دراسات دولية واسعة النطاق لوضع المؤشرات العربي6.
.سياقات نظيراتها المؤشرات الدولية 
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مع الشكر للحضور

ألية معلومات عن الدراسة واستحقاقاتها

arcgi@mawared.org غسان عيسى . د

drmatar.ps@gmail.com محمد مطر . د
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