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﴿ أَفَمَنْ يَمْشِي مُكِبًّا عَلًَ وَجْهِهِ أَهْدَي أَمَّنْ يَمْشِي
سَىِيًّا عَلًَ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾

أ

امللك (آية )11

اإلهداء
 إلى من تُكسر عند صدره الدافئ عقباتي  ..رمز الكفاح الذي لم يبخل عمى بأي جيد في سبيل
تحقيق طموحي  ...الذي أرى فيو كل يوم ....قمباً يكبر .... .وعبرة تزداد  ....وحنان يتدفق
 ....أروع ٍ
مثل لي والدي الغالي...
 إلى تمك الدمعة المالئكية التي تنساب حباً وحناناً  ...التي تزرع أشواقيا في حقل األمل لتضحي
ومضات تنير دربي ....ينادييا فؤادي قبل لساني إلى من تقف الكممات حائرة عمى بابيا

لتصفيا ...تمك التي غمرتني بدعائيا وسيرت ألجمي وذرفت دموعيا شوقاً ألجمي  ....أمي
الحانية.

 إلى من أنار دربي ووقف بجانبي طول ىذه المدة ...نبراسي الذي ينير دربي  ....من عممني أن
أصمد أمام أمواج البحر الثائرة ...من أعطاني ولم يزل يعطيني بال حدود  ..نبع الحنان الصافي
 ....والبمسم الشافي لجروحي  ....من أمسك بيدي وكان عوني وسندي  ..رفيق عمري ودربي

 ...زوجي الحبيب

 إلى من أرى فييم أممي ومستقبمي ..زىرات حياتي النضرة التي يمدني أريجيا بخيوط التفاؤل
المشرقة  ....أبنائي

 إلى من خط بيم الزمان بكممات جميمة في قاموس ذكرياتي الخالدة فرسموا أروع المحظات التي
ال تنسى  ....إخوتي

أهدي مثرة هذا اجلهد املتىاضع

ب

شـكر وتقدير
الحمد هلل حمداً يميق بمقامو ,والصالة والسالم عمى نبي الخمق وامامو محمد بن عبد اهلل,

المعمم األول والقائد األعظم ,وعمى ألو وصحبو ومن وااله .

الحمد هلل الذي وفق إلنجاز ىذا العمل المتواضع والذي ما كان لو أن يرى النور لوال توفيقو عز وجل

أوالً وأخي اًر ,ومن بعد إلى جيد المخمصين في ىذه الجامعة الرائدة  :جامعة األزىر .يقول نبينا محمد
صمي اهلل عميو وسمم" :من ال يشكر الناس ال يشكر اهلل" (الترمذي,1978,ج.)339:4

حق عمى وقد انتييت من ىذه الدراسة أن أشكر
فإذا كان الشكر ترجمان النية ,ولسان الطوية ,فإنو ّ
يد يداً لمعون ,يقول المصطفى رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم ":ال يشكر اهلل من ال
كل َمن مد ّ
يشكر الناس" ,واعترافاً بمن كان لو الفضل بعد اهلل في إنجاز ىذه الرسالة يسرني أن أتقدم بخالص

الشكر والتقدير لجامعة األزىر معقل األصالة ,ومنبع الرسالة ,كما يطيب لي أن أتقدم بخالص الشكر
والعرفان إلى قسم أصول التربية.

كما أتقدم بالشكر والتقدير واإلجالل لمدكتور /صييب كمال األغا والدكتور /محمود إبراىيم خمف

اهلل لتفضميما باإلشراف ومساندتيما لي  ,ولما بذال من توجيو سديد ووقت ثمين فكان ليما الفضل
الكبير بعد اهلل تعالى في تقديم العون وتذليل الصعاب ,حتى إنجاز ىذه الدراسة التي أسأل اهلل أن

ينفع بيا الباحثين.

والشكر موصول كذلك إلى عضوي لجنة المناقشة الدكتور /محمد ىاشم اآلغا عضو لجنة المناقشة
الداخمي ,والدكتورة /رندة عيد شرير عضو لجنة المناقشة الخارجي ,لتفضميما بقبول مناقشة ىذه

الرسالة ولدورىم الكبير في إثراء وتجويد ىذه الرسالة من فيض عمميا وخبرتيا ,فإني محظوظة بيما.

وال يفوتني أن أتقدم بالشكر والتقدير إلى محكمي أدوات الدراسة لما أبدوه من ممحوظات وتوجييات

في ىذا المجال .كما أتقدم بالشكر والتقدير لو ازرة التربية والتعميم ممثمة بكل طاقميا لممساعدة في
تطبيق أداة الدراسة .كما أتقدم بالشكر لزوجي الغالي لمنحي الفرصة إلكمال دراستي فقد كان نعم

المعين والمساند والمثري باآلراء القيمة التي أفادتني كثي اًر لخروج البحث لما وصل اليو.

كما أتقدم بأسمى آيات الشكر والتقدير لعائمتي التي كانت نعم المعين والداعم في حثي عمى المثابرة

والتقدم وتحقيق طموحاتي وأخص أمي الحنون وأبي الغالي واخوتي.
ج
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الصفحة 1
امتنان شحدة عواد

الفصل األول

مقدمة:

اإلطار العام للدراسة
يدين العالم للمبدعين من أبنائه ,بكل ما أحرزه من تقدم في العلوم والفنون واآلداب ,وما

توصل إليه من حضارة إنسانية شامخة .وفي ظل التقدم الحضاري المطرد ,تتسابق المجتمعات في
جميع الميادين ,ووسيلتها في ذلك استثمار كل طاقاتها وامكاناتها وثرواتها ,وعلى رأسها الثروة

البشرية ,فهي المحرك لكل القوى األخرى ,وبدونها تصبح الثروات واإلمكانات األخرى عديمة القيمة,

فالبترول والمعادن موجودة في باطن األرض منذ آالف السنين ,والشمس موجودة منذ بدء الخليقة.
وعليه فإن الصراع بين الدول المتقدمة هو صراع بين عقول أبنائها من أجل الوصول إلى سبق علمي
وتكنولوجي يضمن لها الريادة والقيادة.

وفي ظل ما يشهده القرن الحادي والعشرون من تغييرات جذرية في المجاالت االقتصادية واالجتماعية
والثقافية والعلمية والتقنية في بلدان العالم جميعها ,واجهت مرحلة الطفولة تحديات كبيرة ,ألنها أساس

بناء اإلنسان ,فهي تشكل إلى حد كبير نوع التنشئة والرعاية التي تحظى بها شخصية اإلنسان عبر
مراحل نموه المختلفة(.حوري . )4:2482,ومن أهم هذه التغيرات ,السلوك االستهالكي ,واختالف
القيم ,والبحث عن الهوية ,والتقدم العلمي والتكنولوجي المتسارع.

ِ
ات
ولقد عنى إسالمنا الحنيف برعاية الطفل واالهتمام بشئونه ويتضح ذلك في قوله تعالىَ ( ":واْل َوال َد ُ
ود َله ِرْزُقه َّن و ِكسوتُه َّن ِباْلمعر ِ
ِ
ِ ِ
ِ
وف
َن ُيِت َّم َّ
ُي ْرض ْع َن أ َْوَال َد ُه َّن َح ْوَل ْي ِن َكامَل ْي ِن ل َم ْن أ ََرَاد أ ْ
الر َ
ض َ
َ ُْ
اع َة َو َعَلى اْل َم ْولُ ُ ُ َ ْ َ ُ
ِ
َّ
َّ
ود َل ُه ِب َوَلِد ِه َو َعَلى اْل َو ِار ِث ِم ْث ُل َذلِ َك َفِإ ْن أ ََرَادا
ض َّار َوالِ َدةٌ ِب َوَلد َها َوَال َم ْوُل ٌ
ف َنْف ٌس ِإال ُو ْس َع َها َال تُ َ
َال تُ َكل ُ
ِ
اال عن تَر ٍ ِ
ِ
اح َعَل ْي ُك ْم ِإ َذا
اح َعَل ْي ِه َما َواِ ْن أ ََرْدتُ ْم أ ْ
َن تَ ْستَ ْرض ُعوا أ َْوَال َد ُك ْم َف َال ُج َن َ
اض م ْن ُه َما َوتَ َش ُاوٍر َف َال ُج َن َ
ص ً َْ َ
فَ
َّللا ِبما تَعمُلون ب ِ
سَّلمتُم ما آَتَيتُم ِباْلمعر ِ
اعَل ُموا أ َّ
ص ٌير) " (البقرة .)222 ,وكان رسول
وف َواتَُّقوا َّ
َّللاَ َو ْ
َن َّ َ َ ْ َ َ َ
َ ْ ْ َ ْ ْ َ ُْ
هللا صلى هللا عليه وسلم يدعو إلى التربية الحسنة في قوله( :أكرموا أوالدكم وأحسنوا إليهم) (صحيح

البخاري .)282/622

ولما كانت مرحلة الطفولة هي أخصب مراحل عمر اإلنسان ,ففيها تتم كل عمليات بناء شخصية
الطفل في سبيل استمرار حياة الجماعة حيث إن تربية األطفال تعتبر من أول الواجبات التي تعني
بها المجتمعات ,ومن أهم المسئوليات التي تقع على عاتقها ,بل لقد أصبح االهتمام باألطفال

وقضاياهم ,ومشاكلهم في المجتمعات هو العنصر األساسي في أي حوار حول مستقبل اإلنسان

وتقدمه ,ولهذا فإن حكمنا على مستقبل مجتمع ما يتوقف على مدى ما يهيأ ألطفال جيله  -في

اللحظة الراهنة  -من فرص التكوين األخالقي ,والمعرفي ,والجسمي والوجداني والروحي ,وقد كان

الوقوف على حاجات الطفل وعلى كيفية تحقيقها واشباعها شيئاً ضرورياً ومهماً لكي ينمو الطفل,
الصفحة 2

امتنان شحدة عواد

ويتفتح بشكل كامل متزن في جوانب شخصيته المختلفة الجسمية والنفسية واالجتماعية والعقلية

والروحية ,ومن هنا يظهر دور المؤسسات التربوية ومنها الروضة ,في تنمية قدرات المعلمات
اإلبداعية لضمان حسن التعامل مع كافة العوامل المؤدية لنجاح العملية التربوية في رياض األطفال.

(بوفتين.)89:2482 ,

إن السنوات األولى من حياة الطفل تعد من أهم فترات الحياة اإلنسانية وأخطرها فقد حرصت

معظم دول العالم على إنشاء رياض األطفال ,وهي مؤسسات تربوية تنموية لها دور مهم في تنشئة
الطفل واكسابه فن الحياة باعتبار أن دورها هو امتداد لدور األسرة ,وتوفر الروضة للطفل الرعاية
بكل صورها وتحقق مطالب نموه وتشبع حاجاته وتتيح له فرص اللعب المتنوعة ليكتشف ذاته ويعرف

قدراته ويعمل على تنميتها ويتشرب ثقافة مجتمعه ,فيعيش سعيداً متوافقا مع ذاته ومجتمعه.

(عثامنه.)25:2484.

هذا وقد أدرك الفالسفة وعلماء النفس أهمية السنوات الست األولى في نمو الطفوول مما دفعهم إلى

االتفاق على ضرورة وجود لبنة أساسية تعليمية مناسبة في هذه السنوات ,حتى كان القرن الثامن
عشر مصحوبا بظهور برامج ألطفال هذه المرحلة ,والتي تطورت فيما بعد عندما بدأ التركيز األكبر

يتجه إلى البيئة المنزلية وأهميتها لفترة ما قبل المدرسة في منتصف القرن العشرين مما جعلها ذات
تأثير واضح على الفترة التالية لها وهى فترة المدرسة ,ومن هذا المنطلق كان االهتمام ببرامج األطفال

في بيئة بعيدة عن المنزل ,حتى يحصلوا على القسط الضروري من الممارسة اللغوية والمهارات

المختلفة الالزمة لنمو الطفل في هذه المرحلة)Philippines, 2000: 553( .

لذا اهتمت الدول في الوقت الحاضر اهتماماً كبي اًر بتربية الطفل العتبارات كثيرة منها العالقة الوثيقة
بين التنمية وتربية الطفل ,وايماناً منها بأن مستقبل األمم يتوقف على بناء أجيال الطفولة واعدادهم

للحياة المعاصرة " ألن أي تنمية اقتصادية واجتماعية البد وأن ترتكز على أساس متين من التنمية

البشرية ,فبدون اإلنسان القادر على اإلبداع ال وجود ألي تنمية إال في الخيال " (األحمد:8771 ,
)21

ولوذلك فقود أشوارت و ازرة التربيوة والتعلويم – الفلسوطينية فوي موؤتمر" تجطارب عمليطة فطي حمايطة األطفطال

ودعطم حقطوقهم "الوذي عقود فوي مدينوة بيوت لحوم فوي شوهر نيسوان  2012م إلوى أن الوو ازرة تتطلوع إلوى

مجتمع أفضل ,يراعي الحقوق ,ويلبي احتياجات جميع فئاته ,خاليا مون العنوف ,ويسوتثمر جميوع طاقوات

أفوراده ,مشوددة علوى أن هوذا ال يتحقوق إال بأطفوال تعلمووا حقووقهم واحترمووا واجبواتهم مبكو اًر فوي ريواض
األطفوال ,األمور الوذي يتطلوب الوصوول باألطفوال فوي فلسوطين إلوى درجوة مون الووعي ,تحقوق األمول

المنشود.

الصفحة 3
امتنان شحدة عواد

ولقود أوصوت ثمواني عشورة دولوة عربيوة مون بينهوا فلسوطين فوي نودوة" دور البرلمانوات العربيوة فوي تفعيول

وحماية تشريعات حقوق الطفل" ,إلى تضمين اتفاقية حقوق الطفول ضومن المنواهج الد ارسوية لألطفوال فوي
الرياض.

مما سبق ومن خالل االطالع على جهود الباحثين في هذا المجال مثل دراسة (األغا )8772,ودراسة

(بسيسو )8777,ودراسة (البارودي( ,)2442,عساف ( , )2484 ,أبو دقة ,وآخرين )2449 ,يتبين

للباحثة أهمية رياض األطفال ,إذ إنه خالل هذه المرحلة ينمو الطفل نمواً متكامالً وقد بسطت له
األمور وأتيحت له شتى الفرص لكي ينمو نمواً سليماً وتتوسع مداركه وتصقل مهارته من خالل

األلعاب واألنشطة المختلفة ,كما يتم إشباع حاجاته المختلفة وتوجيه ميوله بالشكل الصحيح.
مشكلة الدراسة:

من خالل االطالع على قانون الطفل رقم  82لسنة  8776والئحته التنفيذية رقم  2452لسنة

 8779الصووادر عوون منظمووة الطفولووة واألمومووة الوودولي التابعووة لمنظمووة اليونيسووكو ,نجوود أن مواصووفات

ريواض األطفووال فووي محافظووة غوزة ال تحقوق الحوود األدنووى موون درجووة الجوودة ألنهووا كانووت مشواريع ربحيووة
وليست تربوية  ,وهو ما يتعارض مع احتياجات هؤالء األطفال في هذا العمر الزمني ,في الوقت الذي
ال يهتم فيه القائمون على هذه الرياض بالمتابعة ,وتحقيق عوامل األمن والسالمة بشكل عام ,لذا تعتبر

سوونة  2482نقلووة نوعيووة فووي واقووع ريوواض األطفووال موون حيووث مواصووفات المبوواني والجووودة واالمكانيووات
والخدمات المقدمة للطفل.

اعتماداً على نتائج دراسات السوابقة سونذكرها بالتفصويل الحقواً ال نجود تطبيقواً واقعيواً يكفول للطفول حيواة
إنسووانية كريمووة ذات جووودة عاليووة ,خاصووة فووي ريوواض األطفووال كأحوودى مؤسسووات تربيووة الطفوول حديثووة

النشووأة بشووكلها المعووروف لوودينا اآلن ,خاصووة فووي مجتمعنووا الفلسووطيني الووذي يعوواني موون قلووة اإلمكانووات,
والتحو ووالت االقتص ووادية واالجتماعي ووة والسياس ووية المتالحق ووة .وعلي ووه تتح وودد مش ووكلة الد ارس ووة الحالي ووة ف ووي

السؤال الرئيس التالي:

ما واقع رياض األطفال بمحافظات غزة وسبل تطويره في ضوء متطلبات العصر؟
وينبثق من هذا السؤال الرئيس األسئلة الفرعية التالية:

-8

ما الدرجات التقديرية لواقع رياض األطفال بمحافظات غزة في ضوء متطلبات العصر من

وجهة نظر المديرين والمربيات؟

-2

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة (  )0.05 ≥ αبين متوسطات درجات

تقدير أفراد العينة لواقع رياض األطفال تعزى إلى المتغيرات ( :الوظيفة ,المؤهل العلمي ,المنطقة

التعليمية ,سنوات الخبرة ,مكان الروضة ,الجهة المشرفة ,طبيعة العمل)؟

الصفحة 4
امتنان شحدة عواد

 -2ما أكثر التحديات التي تواجه رياض األطفال بمحافظات غزة من وجهة نظر المديرات
والمربيات؟

فروض الدراسة:

ينبثق عن السؤال الثاني ،الفرضيات التالية:

 -8ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة (  )0.05 ≥ αبين متوسطات درجات

تقدير أفراد العينة لواقع رياض األطفال تعزى إلى متغير المؤهل العلمي ( ثانوية عامة فأقل,

دبلوم ,بكالوريوس فأكثر)

 -2ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة (  )0.05 ≥ αبين متوسطات درجات

تقدير أفراد العينة لواقع رياض األطفال تعزى إلى متغير المحافظة ( شرق وغرب شمال غزة ,

الوسطى ,خانيونس ,رفح)

 -2ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة (  )0.05 ≥ αبين متوسطات درجات
تقدير أفراد العينة لواقع رياض األطفال تعزى إلى متغير سنوات الخدمة ( أقل من  2سنوات,

9-2سنوات ,أكثر من 9سنوات)

 -4ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة (  )0.05 ≥ αبين متوسطات درجات
تقدير أفراد العينة لواقع رياض األطفال تعزى إلى متغير مكان الروضة ( مخيم ,قرية ,مدينة)

 -5ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة (  )0.05 ≥ αبين متوسطات درجات
تقدير أفراد العينة لواقع رياض األطفال تعزى إلى متغير الجهة المشرفة المسئولة عن اإلدارة
( حكومة ,جمعية ,خاصة).

 -6ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة (  )0.05 ≥ αبين متوسطات درجات
تقدير أفراد العينة لواقع رياض األطفال تعزى إلى الدورات التدريبية)

أهداف الدراسة:

 -1التعرف إلى الدرجات التقديرية لواقع رياض األطفال بمحافظات غزة في ضوء متطلبات
العصر من وجهة نظر المديرين والمربيات.

 -2الكشف عما إذا كان هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة (  )0.05 ≥ αبين

متوسطات درجات تقدير أفراد العينة لواقع رياض األطفال تعزى إلى المتغيرات ( :الوظيفة,
المؤهل العلمي ,المنطقة التعليمية ,سنوات الخبرة ,مكان الروضة ,الجهة المشرفة ,طبيعة

العمل).

 -3التعرف إلى أكثر التحديات التي تواجه رياض األطفال بمحافظات غزة من وجهة نظر
المديرات والمربيات.

الصفحة 5
امتنان شحدة عواد

 -4صياغة بعض المقترحات التي تسهم في تطوير واقع رياض األطفال من وجهة نظر مديري
رياض األطفال والمربيات بمحافظات غزة.

أهمية الدراسة:
تكمن أهمية الدراسة الحالية في:

 -8كونهووا تووأتي اسووتجابة لمووا تنووادي بووه الكثيوور موون الهيئووات الحقوقيووة والجمعيووات اإلنسووانية والمووؤتمرات
العلميوة موون م ارعوواة حقوووق الطفوول واحترامهووا ,وتلبيووة احتياجاتوه فووي ريوواض األطفووال وتوووفر لووه البيئووة
الصالحة للنمو والتعلم.

 -2الحاجووة إلووى تحديوود أولويووات تحسووين بورامج الطفولووة فووي ريوواض األطفووال فووي محافظووات غوزة التووي
تعاني من نقص اإلمكانات والحصار واالنقسام السياسي.

 -2الحاجة إلى االرتقاء بجودة الخدمات المقدمة لقطاع الطفولة في رياض األطفال بمحافظات غزة.
 -4قلووة الد ارسووات المحليووة التووي تناولووت تقيوويم ب ورامج ريوواض األطفووال ,فووي الوقووت الووذي تتجووه بووه و ازرة
التربية والتعليم نحو دمج مرحلة رياض األطفال في سلم التعليم األساسي.

 -5قود يسوتفيد موون نتوائج هووذا الد ارسوة مووديرو ريواض األطفوال والقووائمون عليهوا فووي و ازرة التربيوة والتعلوويم
(إدارة التعليم العام) من خالل العمل على تجويد الخدمات والبرامج المقدمة لألطفال.

 -6قوود تسوواعد هووذه الد ارسووة باإلضووافة إلووى الوودور الووذي تقوووم بووه مووديرات ومعلمووات ريوواض األطفووال فووي
تسووليط الض وووء عل ووى م ووا تع وواني ب ووه ريوواض األطف ووال م وون تح ووديات ووض ووع المقترح ووات والتوص وويات

المناسبة

حدود الدراسة:

تتحدد الدراسة بالحدود التالية:

 )8حد الموضوع :واقع رياض األطفال بمحافظات غزة.

 )2الحد المؤسساتي :رياض األطفال المرخصة من و ازرة التربية والتعليم.
 )2الحد المكاني :محافظات غزة.

 )2الحد البشري :مديريات ومربيات رياض األطفال.

 )5الحد الزماني :تم تطبيق الشق الميداني من هذه الدراسة خالل الفصل الدراسي الثاني
.2484/2482

الصفحة 6
امتنان شحدة عواد

مصطلحات الدراسة:

 -0رياض األطفال:
عرف كتاب فلسطين اإلحصائي ( )2449رياض األطفال بأنها " :كل مؤسسة تعليمية تقدم تربية

للطفل قبل مرحلة التعليم األساسي بسنتين على األكثر ويحصل على ترخيص مزاولة المهنة من و ازرة

التربية والتعليم العالي وتقسم لمرحلتين :مرحلة البستان ,ويكون األطفال فيها عادة في سن الرابعة,

ومرحلة التمهيدي ويكون األطفال فيها عادة في سن الخامسة "( كتاب فلسطين اإلحصائي وزارة
التربية والتعليم.)271:2449 ,

وعرفها (الحريري  ) 2442,بأنها :مؤسسات تربوية واجتماعية ,تقوم بتأهيل الطفل تأهيال سليما
لدخول المرحلة االبتدائية وذلك لكي ال يشعر باالنتقال المفاجئ من البيت إلي المدرسة ,تاركه له

الحرية التامة لممارسة نشاطاته واكتشاف قدراته وميوله (الحريري.)26:2442 ,

وتعرف الباحثة رياض األطفال إجرائيا بأنها " :مؤسسات تربوية تعليمية ,تستقبل األطفال في سن

الرابعة حتى السادسة لتوفر لهم الرعاية الشاملة والمتكاملة التي تضمن لهم النمو المتكامل والمتوازن
جسمياً وعقلياً ونفسياً واجتماعياً.
متطلبات العصر وتعرفها الباحثة إجرائياً " :مجموع المعايير والمواصفات واالحتياجات التي يؤدي

توافرها إلى الحصول على جودة عالية في مجال العملية التربوية في رياض األطفال بما ينسجم مع

أهداف المجتمع الشاملة ,وتحقيق النمو السليم والسالمة للطفل".
محافظات غزة:

2
الشاطئ الشرقي للبحر
هي جزء من السهل الساحلي تبلغ مساحته ( )265كم ,2ويمتد هذا الجزء على

المتوسط بطول ( )45كم ,وبعرض ما بين ( )82-6كم ,ومع قيام السلطة الفلسطينية تم تقسيم قطاع
غزة إدارياً إلى خمس محافظات هي :شمال غزة ,غزة ,الوسطى ,خان يونس ,رفح( .و ازرة التخطيط
والتعاون الدولي الفلسطينية.)84 :8779 ,

الصفحة 7
امتنان شحدة عواد

الفصل الثاني

المحور األول :رياض األطفال:

اإلطار النظري

 -0مفهوم رياض األطفال.

 -2لمحة تاريخية عن رياض األطفال في محافظات غزة .
 -2عناصر العملية التربوية في مرحلة رياض االطفال .

لوزرة التربية والتعليم .
 -4الرياض الحكومية في قطاع غزة التابعة ا
 -5مبررات مجتمعية جسدت أهمية رياض األطفال .
 -6أهداف رياض األطفال وأهميتها .

المحور الثاني  :إدارة رياض األطفال :

 -8مفهوم إدارة رياض االطفال .
 -2خصائص إدارة رياض األطفال .

 -2أهمية تطبيق فنون االدارة برياض األطفال .
اوالً  :مديرة الروضة .

ثانياً  :معلمة رياض األطفال .

المحور الثالث  :المنهج في رياض األطفال:
أوال :مفهوم المنهج .

ثانياً :المنهج في رياض األطفال:

أهمية مناهج رياض األطفال .
خصائص منهج الروضة .

الفلسفة التي تقوم عليها مناهج الروضة .
أنواع المناهج في رياض األطفال .

مواصفات المنهج الجيد لرياض األطفال 4

المحور الرابع  :مبنى الروضة وتجهيزاته وشروطه .

الصفحة 8
امتنان شحدة عواد

الفصل الثاني

المحور األول  /رياض األطفال:

اإلطار النظري

مما الشك فيه أن مرحلة الرياض ( )6-4سنوات هي مرحلة اإلعداد للمدرسوة ,فهوي تهودف إلوى تووفير
قاعدة متينة من الخبرات والمعلومات المهمة لألطفال ,والتي تساعدهم على التعلم في المراحل الالحقة,
وتثيوور دافعيووتهم للووتعلم بتوووفير الفوورص التووي تنمووي المهووارات المختلفووة ,وحووب االسووتطالع واحتورام الووذات.

وعليه ,فمن األسوس والمبوادا التربويوة التوي ينبغوي أن تقووم عليهوا ريواض األطفوال كوي تعمول فوي إطوار

سليم قائم على حقوق الطفل لتنمية جوانبه المختلفة:

 -8استثمار النشاط الذاتي للطفل كي يتعرف على ما حوله ويتفاعل معه تأث ار وتأثي اًر ,بحيث يشمل
النشوواط جميووع جوانووب الطفوول ,والنظوور إلووى نشوواط الطفوول نظورة سووليمة علووى اعتبوواره أنووه موون أهووم
خصائص مرحلة الطفولة ومن أهم أسباب نمو الطفل الجسمي والنفسي ,وأن يشكل هذا النشاط

التعاوني بين الكبار والصغار في الروضة يشكل أهم جانب له معنى في حياة الطفل.

 -2م ارعوواة الحريووة الشخصووية للطفوول داخوول الروضووة موون خووالل حركتووه فيهووا وبووين أدواتهووا المختلفووة ,

ولعبووه فيهووا وتنقلووه بحيووث ال تكووون حركووة مطلقووة ,وانمووا ال تخوورج عوون الحوودود التووي تشووكل خط و اًر

عليه ,واعطواء الطفول الفرصوة للتعبيور عون ذاتوه واحتورام ذلوك فيوه باإلنصوات لوه ومناقشوته بطريقوة
منطقيووة علووى قوودر فهمووه مووع عوودم فوورض أي عموول عليووه لمجوورد أن الكبووار يوورون فووي ذلووك فائوودة,

وكذلك من خالل تحميله مسئولية تتناسب مع حالته ,وعدم عقابه بطريقة تهينه.

مفهوم رياض األطفال:

تعد مرحلة رياض األطفال حاسمة في إرساء الشخصية السوية وتشكل مسار نموها الجسمي

والعقلي واللغوي و االجتماعي والخلقي واالنفعالي والروحي ,فهي مدينة لعب مشوقة ومختبر طفولي
فاعل ,لما يتوفر فيها من أنشطة معرفية وجسمية هادفة ومواقف اجتماعية وانسانية فعالة وممارسات
علمية تسهم في تكوين المفاهيم العلمية المبسطة ,وغرس القيم الدينية والوطنية والقومية وتربية

الذوق واالحساس بالجمال ,بحيث يتم ذلك كله من خالل عمليات التعليم القائمة على النشاط الحر
واللعب الموجه للتأكيد على التعلم الذاتي واالستقاللية والعمل الفردي والجماعي.

(فهمي.)87:2441 ,

تعرف (بطانية )2446 ,رياض األطفال بأنها " :مرحلة خاصة باألطفال وتقسم إلى صفين بستان

وتمهيدي وترعى األطفال من سن( ) 4سنوات حتى السادسة ,وهى المؤسسة التربوية التي من خاللها
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تحسم حياة األفراد والجماعات ويتوقف مستقبل األسرة والمجتمع على مدى االهتمام والنهوض

بحاجات األطفال واشباع رغباتهم حتى يؤدي إلى النمو اإلنساني الخالق ويقاس نجاح هذه الرياض

بمدى تقدم العمل التعليمي فيها ,فالروضة حاجة ملحة تيسر لألطفال فرص النماء والتعليم وتشكل

نواة الشخصية في جميع جوانبها في هذه المرحلة إذا ما أعدت الظروف والشروط الصحية والتربوية
المالئمة ,بما يحقق أهداف هذه الرياض التعليمية( .بطانية)2446:28 ,

وعرفها جود (  )Good,2008بأنها" :مؤسسة تعليمية أو جزء من النظام المدرسي المخصص لتعليم

األطفال الصغار عادة من () 6-4سنوات ,وتتميز بأنشطة اللعب المنظم الذي يتيح الفرص للتعبير
الذاتي والتدريب على كيفية العمل والحياة معا في بيئة وأدوات ومناهج وبرامج بعناية لتزيد نمو كل

طفل" ()Good,2008: 121

ويعرفها (أبو هولي )2444 ,بأنها" :هي المؤسسة التي ترعى األطفال من ثالث أو أربع سنوات
حتى ست سنوات أو بداية االلتحاق بالمدرسة االبتدائية وتعنى رياض األطفال بالبستان والبقعة

الخضراء التي يجد فيها الطفل راحته وجنته وهي مؤسسة تربوية واجتماعية تهدف إلى تحقيق النمو
المتكامل والتوازن لألطفال من النواحي الجسمية والعقلية والنفسية واالجتماعية"( .أبو هولي,
.)69:2444

كما عرفت (عبد الغني )2442 ,رياض األطفال بأنها :المؤسسات الخاصة بتربية الطفل من سن
الثالثة وحتى السادسة من العمر ,والتي تعتني بالطفل من جميع جوانب نموه ,وتقدم له العديد من

األنشطة المتنوعة ,وتكسبه الكثير من المفاهيم والمعلومات تتالءم مع حاجات هذه المرحلة ,كما
تكسبه السلوكيات المرغوبة فيها ليكون مقبوالً وسط البيئة المحيطة (عبد الغنى.)28:2442 ,

وعرفها (الراشد )8771 ,بقوله :مؤسسات رياض األطفال هي تلك المؤسسات التعليمية الحكومية

واألهلية التي تقوم بقبول األطفال دون سن الدخول للمدرسة االبتدائية ,وتقوم بتقديم البرامج التربوية

لهم بهدف إعدادهم واكسابهم بعض القدرات والمهارات المعرفية واالجتماعية استعداداً لدخولهم
المرحلة االبتدائية .ويشمل اهتمامها نواحي نموهم المختلفة من لغوية واجتماعية ونفسية وادراكية
وانفعالية وغيرها ,مما يحقق توفير بيئة تعليمية وترويحية أفضل تمكن من النمو السليم المتوازن في

هذه النواحي (الراشد.)7:8771 ,

وعرفها (الفايز) بأنها الدور التربوية التي تنهض برعاية األطفال ,وترعى نموهم الجسمي والعقلي
والنفسي ,وتسهل انتقالهم من الحياة المنزلية إلى التربية المدرسيوة ,وتستقبل األطفال الصغار الذين

أكملوا السنة الثالثة من عمرهم" (الفايز.)2:8779 ,

وقد عرف كتاب فلسطين اإلحصائي ( )2449رياض األطفال بأنها " :كل مؤسسة تعليمية تقدم تربية
للطفل قبل مرحلة التعليم األساسي بسنتين على األكثر ويحصل على ترخيص مزاولة المهنة من و ازرة
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التربية والتعليم العالي وتقسم لمرحلتين :مرحلة البستان ,ويكون األطفال فيها عادة في سن الرابعة,

ومرحلة التمهيدي ويكون األطفال فيها عادة في سن الخامسة “ (كتاب فلسطين اإلحصائي,
.)271:2449

وعرفها (بدر) بأنها مؤسسات تربوية تعليمية ترعى األطفال في المرحلة العمرية من ثالث أو أربع
سنوات حتى سن السادسة ,وتسبق المرحلة التعليمية أو التعليم األساسي .وتقدم رياض األطفال رعاية
منظمة هادفة محددة المعالم ,لها فلسفتها وأسسها وأساليبها وطرقها التي تستند إلى مبادا ونظريات

علمية ينبغي السير على هديها" (بدر.)29:2444 ,

وتعد رياض األطفال بذلك الحلقة األولى في التسلسل التعليمي كمؤسسة تعليمية أو جزء من نظام

تربوي مخصص لتعليم األطفال الصغار من () 6 – 4سنوات وهذه تتميز-كما أشار إلى ذلك " جود

- " Goodبأنشطة اللعب المنظم ذي القيم التعليمية واالجتماعية ,وبإتاحة الفرص للتعبير الذاتي
للطفل والتدريب على كيفية العمل والحياة مع ما يتناسق ,في بيئة وبرامج وأدوات مختارة بعناية

لتشجيع نمو الطفل (بدر.)27:2444 ,

وتعرف الئحة العمل الداخلي برياض األطفال الصادرة من الرئاسة العامة لتعليم البنات بالمملكة
العربية السعودية روضة األطفال على أنها " مؤسسة تربوية اجتماعية تقوم على رعاية األطفال في

السنوات الثالث التي تسبق دخولهم المرحلة االبتدائية ,ويشمل اهتمامها نواحي نموهم المختلفة من

لغوية وبدنية واجتماعية ونفسية وادراكية وانفعالية وغيرها ,هادفة إلى توفير أفضل الظروف التي
تمكن النمو السليم المتوازن في هذه النواحي ,وذلك بتقديم برنامج يشمل اللعب والتسلية والتعليم "

(الرئاسة العامة لتعليم البنات)9:8772 ,

ومن خالل ما سبق تعرف الباحثة رياض األطفال بأنها " :مؤسسة تربوية تحقق التنمية للطفل فيما

قبل المدرسة ,ويقضى فيها األطفال جزءاً من الوقت لتنمية شخصيتهم بمجاالت الجسمية والصحية
والعقلية واللغوية واالنفعالية واالجتماعية التي تتالءم مع حاجات المرحلة والخاصة بعمرهم الذي يكون
ما بين سن الرابعة والسادسة وتسهم بشكل فعال في تطورهم لبناء مجتمع حضاري عصري".

لمحة تاريخية عن رياض األطفال في محافظة غزة:
أدركت األسرة الفلسطينية في الوطن المحتل أهمية رياض األطفال ألنها نابعة من أهمية الطفل

الفلسطيني رجل المستقبل وأمل الغد ,والذي يقع على عاتقه مهمة التحرير والتغيير على الصعيد
السياسي واالجتماعي واالقتصادي (برقان.)14:8714 ,

والمتابع لمرحلة رياض األطفال في الضفة وغزة يجد أنها ليست الزامية ,ويبدأ التعليم األساسي من

سن ( )6سنوات حيث إن خدمات مؤسسات ما قبل المدرسة االبتدائية غير مركزية وغير منظمة في
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قطاع غزة وكذلك الضفة الغربية ,بل يعتمد على المؤسسات الخاصة واألفراد والمنظمات غير

الحكومية المحلية ,وساعدت اليونيسيف في تطوير خدمات تربوية للطفولة المبكرة لألطفال
الفلسطينيين دون السادسة من العمل من ِقبل مكتبات اليونيسيف في الضفة الغربية وقطاع غزة.

(اليونيسف.)62:8775 ,

وتعتبر رياض األطفال في فلسطين من المؤسسات التربوية غير النظامية التي تستقبل

األطفال من سن ( )6-4سنوات وذلك إلعدادهم للمرحلة التالية وهى مرحلة التعليم األساسي ,وتعتبر

ظاهرة حضارية تربوية ومطلباً أساسياً وقومياً للمجتمعات الحضارية والواعية ,وتتلخص الوظيفة
التربوية األساسية لرياض األطفال في تحقيق أهداف المجتمع فيما يتصل برعاية األطفال واتاحة
الفرصة لهم لالستمتاع بطفولتهم وتحقيق النمو المتكامل لهم داخل بيئتهم وتزويدهم من خالل الحرية

والتلقائية والتوجيه السليم بالعادات والسلوكيات اإليجابية والقيم األخالقية والمهارات الضرورية للعيش

في المجتمع .ولقد تأثرت رياض األطفال في محافظات غزة بأسباب تراكمية االهمال نتيجة االحتالل

اإلسرائيلي الذي أعاق المسيرة التعليمية سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.

كما تعاني الرياض من قصور في الكفايات التدريبية لدى المشرفات من النواحي االكاديمية

والتربوية ,ويرجع ذلك إلى أن المربية المؤهلة تربوياً وأكاديمياً ال تتجه للعمل في رياض األطفال نظ اًر

لتدني رواتبها ,وعليه فان المربيات الملتحقات في رياض األطفال من حملة الثانوية العامة التي ال

تجد مجاالً للعمل في مؤسسات تربوية أو مهنية أخرى ,لذلك ينقص المربيات التأهيل المالئم.

(بسيسو.)858:8777.

وكانت الرياض ال تتناسب مع متطلبات الرياض الحديثة ,فهي في معظمها توجد في أماكن ال تحقق

للطفل الظروف الصحية وال تتيح له ممارسة النشاطات واللعب بحرية ,كما أنها ال تستند على
األسس التربوية الواجب توافرها في هذه الرياض ,كما أنها ال تقدم لألطفال الخدمات الالزمة فدورها

تقليدي في الغالب ,ويركز على تثقيف الطفل واالهتمام بالجانب المعرفي على حساب جوانب

شخصية الطفل األخرى( .الخطيب.)82:8771 ,

كما تعاني رياض االطفال من نقص في التأهيل الفني واإلداري ,تتضح المشكلة أكثر إذا علمنا أن

إدارة الرياض سواء كانت خاصة أم مؤسسات عامة هي التي تؤثر في القرار التربوي داخل الرياض,

وأيضاً تتحكم في البيئة التربوية ,وفي قطاع غزة نجد ظهور كثير من األشخاص الذين يدعون

أصحاب الحق في تبني مثل هذه المشاريع التربوية الهامة في بناء المجتمع واالنسان الفلسطيني
بدون اعتبار الشروط الضرورية التي يجب توافرها في الشخص الذي يرغب في تحمل المسئولية في

هذه البرامج التربوية( .الحواجري.)2:8772 ,
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وقد قامت الو ازرة منذ البدايات األولى لتسلمها هذه المسئوليات باتخاذ اجراءات عملية لحصر هذه

الرياض والتعرف على أحوالها وجميع الجوانب تربوياً وصحياً وهندسياً وقام فريق عمل بزيارة جميع
المؤسسات بالتعاون مع أجهزة السلطة الوطنية الفلسطينية المختلفة( .أبوحلوب.)28 :8771 ,
أما اإلجراءات التي أتبعتها الو ازرة في التعامل مع أصحاب رياض األطفال فهي( :حجو.)2:8771 ,

 -8إخطار أصحاب الرياض لمراجعة مديريات التربية والتعليم للتقدم بطلبات الحصول على
التراخيص للرياض األطفال الخاصة بهم.

-2

تزويد أصحاب الرياض بالشروط والمواصفات الواجب توافرها في مبنى رياض األطفال.

-2

الزيارات الميدانية لهذه المؤسسات وكتابة التقارير المختلفة بشأنها بهدف دراسة وضع كل

باإلضافة إلى تعليمات الو ازرة الصادرة بهذا الخصوص.

مؤسسة بمفردها التخاذ اإلجراءات الكفيلة بتحقيق الشروط والمواصفات الواجب توافرها ,وحث

أصحابها على استكمال أي نقص سواء في المستندات أو في البناء (حجو.)2:8771 ,

وقد بدأ االهتمام برياض األطفال في قطاع غزة في بداية األربعينيات من القرن الماضي عندما أسس
عارف العارف ( )8742روضة رياض األطفال في مدينة غزة (المدهون  )87:8778وتبعته مدارس

أخرى محدودة (األغا )92:8772 ,وفى عهد اإلدارة المصرية لقطاع غزة قبل ( )8769كانت

الرياض تتبع و ازرة الشئون االجتماعية أما في عهد االحتالل اإلسرائيلي للقطاع كانت الرياض من

اختصاصات دائرة الشؤون االجتماعية باإلدارة المدينة لقطاع غزة باعتبارها مأوى لألطفال ولم ينظر

لها على أنها تتضمن برامج تعليمية وتربوية( .حجو)82:8774

تعد رياض األطفال في قطاع غزة لها خصوصية ألنها نشأت في ظروف استثنائية ( وهى ظروف

االحتالل) ,ولقد تأثرت رياض األطفال في محافظات غزة بسبب تراكمية االهمال نتيجة االحتالل
اإلسرائيلي ,فقد حالت ظروف االحتالل اإلسرائيلي  8769م من أن يتمتع الطفل الفلسطيني بالحقوق
التي نصت عليها الوثيقة العالمية لحقوق الطفل عام 8797م سواء ما اتصل تلك الحقوق بالحرية
والقضية والهوية والعقيدة والتعليم والرعاية الخاصة واألرض والوطن والمسكن الالئق ,ولقد فرضت

األحداث السياسية واالقتصادية أنماطاً من السلوكيات واألدوار على البالغين وشئون الحياة مما أدى
ألن يصبح أطفال غزة يمرون بمرحلة الطفولة المبكرة دون أن يستمتعوا بها ,كما أن الجهات التي

أشرفت عليها وقت االحتالل وبعده متعددة ومتنوعة وأن لها أهدافاً خاصة وتفتقر إلى أدنى مواصفات
الروضة الجيدة.

وشهدت الثمانينات تحمساً شديداً في قطاع غزة إلنشاء رياض األطفال أكثر من ذي قبل واستيعاب

أعداد كبيرة ,وهذا االهتمام بتربية األطفال وتنشئتهم تنشئة تربوية يتزايد عاماً بعد عام ,وعلى الرغم
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من هذا التقدم الملحوظ في عدد رياض األطفال وانتشارها بأرقام متزايدة سواء كان ذلك مهمة

الجمعيات المختلفة أو من قبل أفراد بصورة شخصية فكان هناك قصور كبير في تجهيزات هذه

الرياض وأسلوب العمل بها ,فهناك فجوة كبيرة بين ما هو موجود وبين ما ينبغي أن يكون( .الصباغ,
.)5:8716

وقبل مجيء السلطة كانت سياسة االحتالل اإلسرائيلي تحارب التعليم في المجتمع الفلسطيني وعدم

دعم رياض األطفال إلضعاف االنتماء الوطني الفلسطيني عند جميع أفراد الشعب وكذلك عدم توفير
جو مناسب يسوده الهدوء والطمأنينة حتى ال تتشكل الشخصية الفلسطينية التي تنادي بهويتها

المستقلة ,لذلك لم يكن أي اهتمام برياض األطفال كمراكز تعليمية هامة ولم يكن هناك أدنى حد
للرفع من شأنها مادياً وتربوياً وثقافياً واجتماعياً ,وفى السنوات األخيرة قبل مجيء السلطة بدأ االهتمام

برياض األطفال يتزايد ففتحت عشرات الرياض أبوابها سنوياً حتى أصبح عددها أكثر من ()244

روضة ,وتتسم رياض األطفال في القطاع بالتنوع من حيث ملكيتها وفلسفتها وأهدافها ومناهجها
وأعداد األطفال الملتحقين بها ,كما تتباين من حيث عدد العاملين فيها ومؤهالتهم واعدادهم التربوي
والجهة المشرفة عليها ,وما إلى ذلك( .األغا.)29:8772 ,

واذا ما نظرنا إلى واقع رياض األطفال في ظل السلطة الوطنية الفلسطينية أقيمت الرياض في أزمة
المخيمات والمدن في مساكن لم تخصص باألساس لهذا الغرض وتعاني رياض األطفال في قطاع
غزة من نقص شديد في الخدمات التربوية والتعليمية والصحية التي أخذت على عاتقها إعادة النظر

في الرياض القائمة واغالق تلك الرياض التي ال تمتلك مواصفاتها المطلوبة والمحددة من و ازرة التربية
والتعليم فتناقص عدد هذه الرياض.

فقد بلغ عدد األطفال في قطاع غزة ممن هم في سن الرياض عام  8775/8774حوالي

( )28254طفالً وطفلة منهم ( )8468في رياض األطفال أي بنسبة التحاق تقدر ( )%214وهذا
يدلل على ضعف االقبال الشديد لألهالي إللحاق اطفالهم بالرياض وقد يكون عائداً لقلة رياض
األطفال.

وفى عام  8779/8776بلغ عدد األطفال ( )26442طفل وطفلة منهم ( )81851ملتحقون برياض

األطفال أي بنسبة التحاق تقدر (( )%4711العمايرة.)242:8777 ,

ويعود انخفاض العام لمستوى عدد األطفال الملتحقين برياض األطفال بالنسبة لعددهم اإلجمالي

لعدة عوامل منها انخفاض عدد الرياض بالنسبة لعدد األطفال وارتفاع معدل األطفال في غرفة
الصف ونقص الخدمات المادية ,باإلضافة الى عدم وجود سياسة تربوية قادرة على وضع مناهج

لرياض األطفال وبعد عودة السلطة قامت بنقل مسئولية الرياض من و ازرة الشؤون االجتماعية إلى

الصفحة 14
امتنان شحدة عواد

و ازرة التربية والتعليم وأصبحت الجهة المخولة بمنح التراخيص لتلك الرياض لمزاولة عملها بقرار

رئاسي في تاريخ  8776/2/22م وحتى تاريخه( .حجو.)8:8771 ,

ولقد بلغ عدد رياض األطفال المرخصة في عام  2448/2444حوالي ( )225روضة ,وغير

المرخصة ( )844روضة (بارود.)16:2448 ,

كما قامت و ازرة التربية والتعليم بإصدار مجموعة من التعليمات كالقبول والتسجيل واالستيعاب
وحددت المناهج والهيئة والتدريسية ومتطلبات الرياض واألثاث والتجهيزات من األلعاب والوسائل

وذلك من أجل االرتقاء بهذه الرياض وفق المعايير التربوية الحديثة.

أرقام ومؤشرات رياض األطفال بمحافظات غزة( :وزارة التربية والتعليم العالي)1:4104 ،

بلغ عدد رياض األطفال في محافظات غزة ( )272روضة مرخصة بنسبة ال تتجاوز %54

من إجمالي رياض األط فال العاملة في القطاع مما يشير إلى وجود عدد كبير من رياض األطفال ال
تزال تعمل بدون ترخيص من الو ازرة مما يدلل على غياب القوانين واالجراءات الملزمة لترخيص

رياض األطفال مما أدى إلى عزوف هذا العدد الكبير من رياض األطفال عن الحصول على
التراخيص الالزمة من و ازرة التربية والتعليم العالي  ,وتشرف الو ازرة على أربع عشرة روضة بشكل

مباشر ,فيما تشرف على باقي الرياض المرخصة بشكل عام.

تصنف رياض األطفال من حيث السلطة المشرفة إلى رياض تابعة لجمعيات المجتمع المحلى

ومؤسساته وعددها ( )859روضة بنسبة بلغت ( )%4818من إجمالي رياض األطفال في محافظات

غزة ,وبالتالي تحصل هذه النسبة من الرياض على نصيب من الدعم المالي مما يوفر مصادر دخل
اضافية بمعزل عن مصادر الدخل المعتمدة على تحصيل رسوم االلتحاق .فيما تقع باقي الرياض
تحت اشراف أفراد من المجتمع وعددها ( )228روضة بنسبة بلغت ( )%5117من إجمالي رياض

األطفال في محافظات غزة.

تصنف رياض األطفال من حيث ملكية المبنى إلى رياض مستأجرة وعددها ( )281بنسبة بلغت

( )%5516من إجمالي رياض األطفال في محافظات غزة.

فيما باقي الرياض غير مستأجرة(ملك) وعددها ( )894روضة بنسبة بلغت ( )%4414من إجمالي
رياض األطفال في محافظات غزة.

تساوت نسبة التحاق األطفال من سن () 4-2سنوات في األراضي الفلسطينية بأحد برامج التعليم

المبكر النظامية (رياض االطفال) في العام  2484حيث بلغت نسبة ( )%8516للذكور مقابل نسبة

( )%8417لإلناث ويعود سبب االلتحاق لعدة أسباب أهمها عمل األمهات.

الصفحة 15
امتنان شحدة عواد

عناصر العملية التربوية في مرحلة رياض االطفال (وزارة التربية والتعليم نشرة تشخيص الواقع

)4104

أوال :المنهاج في مرحلة رياض األطفال:
يعتبر المنهاج في هذه المرحلة هو العنصر األهم واألبرز من عناصر العملية التربوية في هذه

المرحلة لما له من أثر واضح على البنية العقلية والجسدية واالجتماعية لألطفال في هذه المرحلة
ومن خالل النقاش واالطالع على الدراسات السابقة تبين أن رياض األطفال في قطاع غزة تختلف

من اعتماد مناهج مختلفة قد يتعارض بعضها مع أهداف هذه المرحلة ويعود ذلك إلى أربعة أسباب:
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ال يوجد منهاج محدد ومعتمد من قبل و ازرة التربية والتعليم العالي لمرحلة الطفولة المبكرة وانما

تم اعتماد ما مجموعه ( )84دليالً وتُرك إلدارة الرياض اختيار األنسب منها وهذه األدلة هي
المرجعية الوحيدة لمربيات رياض األطفال ورغم ذلك ال تلتزم بعض الرياض باألدلة المطروحة
وبعض الرياض ال زالت تستخدم "سلسلة كراز" المطبوعة في مدينة الخليل وبالمجمل تتسم معظم

المطبوعات بالقدم وغياب النسخ األصلية الملونة منها حيث يتم استخدام مصورة مما يفقدها الجانب
التفاعلي المؤثر.

-2

صعوبة المنهاج في مرحلة التعليم األساسي انعكس سلباً على أداء رياض األطفال مما

اضطرهم ألخذ منحى مختلف في تعليم األطفال من أجل المساهمة في إعداد الطفل وتأهيله لالنتقال

لمرحلة المدرسة وبالتالي تحولت بيئة الروضة لبيئة مدرسية حقيقية مما عزز هذا الواقع رغبة أولياء
أمور األطفال بهذا الواقع وغياب المعرفة الحقيقية بأهداف الطفولة المبكرة.
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غموض األهداف الوطنية لمرحلة الطفولة المبكرة أدى لحدوث إرباك واضح في هذه المرحلة

وفى كافة جوانبها انعكس على غياب االنسجام والتكامل ما بين مرحلتي الطفولة المبكرة والتعليم

األساسي حيث لوحظ وجود تشابه كبير بين منهاج مرحلتي البستان والتمهيدي.
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ضعف نظام الرقابة والمتابعة لدى و ازرة التربية والتعليم العالي على أداء رياض األطفال كان

له األثر السلبي على المنهاج المستخدم في رياض األطفال باإلضافة ألسعار المنهاج المرتفع في
بعض الرياض ما ادى لعزوف بعض األهالي عن اقتنائه.

ثانيا :أساليب التعليم والتقييم في مرحلة رياض األطفال.

في هذا المحور تم البحث والنقاش في أساليب التعلم والتقييم المتبعة في رياض األطفال وتبين من
خالل النقاش والدراسات السابقة أن األسلوب العام للتقييم في رياض األطفال وهو األسلوب التقليدي

الذي يعتمد على أسلوب الصفوف الدراسية في التعليم وهناك محدودية الستخدام أساليب حديثة
كالتعلم باللعب أو التعلم النشط ,حيث يتم التركيز على التلقين بشكل كبير إضافة الى أسلوب النقاش

ولكن بشكل محدود ويعود السبب لعدة عوامل أهمها:

الصفحة 16
امتنان شحدة عواد

-8يتماشى هذا األ سلوب مع رغبة األهالي في تمكن أطفالهم من الكتابة والحفظ الناتج من غياب
الوعي بالدور المناط بالروضة وأهداف رياض األطفال والذي يركز على نمو الذكاء وعاطفة الحب
والعالقات االجتماعية بالرغم من ضعف اإلمكانيات الالزمة لتطبيق أساليب تعلم مختلفة وعدم كفاية

المواد واألدوات التعليمية في رياض األطفال وال توجد صالحيات كافية لدى مربيات األطفال
الستخدام الوسائل المتاحة في الرياض وتستخدم هذه الوسائل غالباً للعرض أمام الزوار.

-2غياب المربيات المؤهالت والمدربات لتطبيق أساليب تعلم حديثة كالتعلم باالكتشاف والتعلم
التعاوني الجماعي والناتج عن انخفاض في برامج التدريب والتأهيل التي تستهدف قطاع رياض
األطفال خالل األعوام الخمسة األخيرة مما كان له األثر السلبي على أداء مربيات رياض األطفال

من جانب وغياب القناعة الحقيقة لدى المربيات بجدوى استخدام أساليب تعلم متنوعة وحديثة من
جانب آخر وعزز هذه القناعات غياب الوعي بنتائج هذه األساليب وفي بعض االحيان لحالة
اإلحباط السائدة لدى نسبة كبيرة من المربيات.

وفيما يتعلق بأساليب التقييم فالواضح أن معظم الرياض تضطر إلجراء اختبارات لألطفال في نهاية
الفصل الدراسي وفى أفضل األحوال يتم استخدام أوراق العمل والدافع الرئيس وراء هذا األسلوب في
التقييم هو إلحاح أولياء األمور.

ثالثاً :الجهاز التعليمي في مرحلة رياض األطفال.

ال تزال مؤسسات رياض األطفال في فلسطين تأخذ مكانها خارج السلم التعليمي المتعارف عليه في

فلسطين وفي هذا المحور تم التطرق للمؤهل العلمي والتدريب والكفاءة للعامالت في هذا القطاع ومن
خالل النقاش والحوار الذي جرى مع العينة المستهدفة تبين أن مؤهالت مربيات رياض األطفال
تتراوح بين حملة شهادة الثانوية العامة وحملة الدبلوم المتوسط والعدد ينحصر بشكل كبير فيما يتعلق

بحملة البكالوريوس أو من لم يحصلن على شهادة الثانوية العامة مما أدى إلى افتقار نسبة كبيرة من

المربيات إلى المهارات الالزمة لتحديد احتياجات األطفال ويعود ذلك لألسباب اآلتية:
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تحول رياض األطفال إلى مشاريع تجارية واالنخفاض الكبير في مستوى األجور والذي قد

يصل في بعض األحيان لمبالغ زهيدة جداً مما يؤثر سلباً على حماس المربيات للعمل وتقديم خدمات

تعليمية ذات جودة عالية لألطفال يضاف ذلك إلى غياب األمن الوظيفي لجميع العامالت في مجال

رياض األطفال والناتج عن غياب قانون ينظم العمل في هذا القطاع المهم مما أدى الى اعتبار

المربيات للعمل في رياض األطفال محطة مؤقتة تُترك في حالة فرصة عمل أخرى.
 -2تعدد الجهات المشرفة والمتابعة لعمل المربيات ما بين مديرة الروضة ومشرفة المؤسسة
الممولة للروضة باإلضافة لمشرفة الو ازرة وأخي اًر األهالي مما يضيف على عاتق المربية الكثير من

األعباء.

الصفحة 17
امتنان شحدة عواد
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محدودية مشاركة المربيات في وضع الخطط السنوية والفصلية والشهرية ومشاركتهن في

اختيار المنهاج ,األلعاب والكتب واألدوات المعروضة لألطفال.

 -4ارتفاع كثافة األطفال في الروضة وعدد األطفال المخصص لكل مربية مما يؤثر سلباً على
عملية التعليم والتحصيل لدى األطفال.

رابعاً :الوسائل التعليمية وبيئة التعلم في قطاع رياض األطفال

في هذا المحور تم تسليط الضوء على جودة الوسائل التعليمية المستخدمة في عملية التعلم باإلضافة

للتجهيزات واألثاث المتوفر في رياض األطفال .كما تم التطرق لقضية ترخيص رياض األطفال وتبين
من خالل النقاش ضعف واضح في االعتماد على استخدام وسائل تعلم وترفيه حديثة ومالئمة على
الرغم من توفر معايير وشروط واضحة للترخيص لدى الو ازرة ولكنه ال يتم العمل بها من قبل رياض

األطفال لألسباب اآلتية:
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محدودية سلطة الجهات المشرفة في و ازرة التربية والتعليم العالي على هذا القطاع حيث أن
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نقص في األدوات التعليمية كالمصادر الصوتية ,األسطوانات المدمجة ,أشرطة الكاسيت,

ٍ
مساو لعدد الرياض المرخصة.
هناك عدداً كبي اًر من الرياض غير المرخصة وهذا العدد

المصادر البصرية ,األفالم الوثائقية ,المجسمات ,الوسائل التوضيحية ,وقصص األطفال والمجالت
مما ادى إلى غياب الوسائل المستخدمة لتنمية المواهب والميول المهنية في رياض األطفال.

 -2األلعاب ووسائل الترفيه المتوفرة في رياض األطفال غير آمنة ويضاف إليها عدم كفاية عوامل
السالمة مثل مداخل ومخارج الطوارا وطفايات الحريق باإلضافة لعدم كفاية مناطق اللعب الخارجية
من حيث المساحة واألماكن المغطاة ....الخ
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عدد األطفال في الفصل لجميع الرياض كبير باإلضافة لعدم كفاية وجودة التجهيزات واألثاث

الموجود في الصفوف مما يؤدي إلى عدم إمكانية تطبيق المنهجيات الحديثة في التعليم.

-5غياب ثقافة التغذية الصحية والوجبات المناسبة والمياه الصالحة للشرب في معظم رياض األطفال
وعزز ذلك النقص في عدد ونوعية المراحيض ومرافق غسل األيدي.

-6تواجه الرياض صعوبة في تحصيل الرسوم المستحقة من أولياء االمور مما يضيف أعباء مالية
زائدة.

خامساً :اإلرشاد التربوي والنفسي وعالقة األسر برياض األطفال.

بالرغم من أهمية اإلرشاد التربوي والنفسي في مرحلة الطفولة إال أنه لوحظ الغياب الواضح لهذا

الجانب في رياض األطفال مما خلق فجوة بين األطفال والرياض وأعاق التقدم العلمي للطفل ويضاف

إلى ذلك محدودية استخدام المناهج السلوكية الحديثة في حل المشاكل مثل الدراما النفسية

الصفحة 18
امتنان شحدة عواد

والمنهجيات التفاعلية األخرى ,حيث إن العقاب البدني أصبح مصدر قلق حقيقي للكثير من األهالي

واألطفال .باإلضافة لعدم االهتمام الكافي باالحتياجات المتباينة لألطفال الذكور واإلناث ويعود ذلك

لألسباب اآلتية:
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غياب المتخصصين في مجال الدعم النفسي واالجتماعي لدى رياض األطفال بسبب ضعف

قدرة رياض األطفال على تغطية التبعات المالية المترتبة على توفير مرشد نفسي أو اجتماعي.

-2

طبيعة رياض األطفال في محافظات غزة تصنف ضمن المشاريع التجارية باستثناء روضتين

-2

افتقار مربيات األطفال لمهارات تطوير المناخ االجتماعي في رياض األطفال.

تابعتين لإلشراف الوزاري مباشرة.

 -4معظم رياض األطفال ال تمتلك الموارد البشرية والمالية الكافية لتقديم الرعاية النفسية المناسبة.
 -5المشاركة المحدودة لألهالي في هذه المرحلة فقد حظي أكثر من نصف االطفال ( )%51في
العمر ( )4-2سنوات في األراضي الفلسطينية بمشاركة أحد البالغين في أُسرهم لهم بأكثر من أربعة
أنشطة تنمي التعلم واالستعداد لاللتحاق بالمدرسة فيما شارك  %99من اآلباء أطفالهم بنشاط واحد
على األقل لنفس الفترة.

-6

هناك رغبة كبيرة من مديرات رياض األطفال لمشاركة أكبر من األهالي ولكن في المحصلة

يتبين أن التواصل بين األهالي ورياض األطفال ضعيف كذلك فإن زيارات العامالت في الرياض

لألهالي نادرة.

وترى الباحثة أن و ازرة التربية والتعليم وعلى الرغم من بدئها في االهتمام برياض األطفال إال أنها لم

تصل إلى المستوى المطلوب والذي نسعى ونأمل للوصول اليه .فأطفالنا يحتاجون إلى رعاية كبيرة
وخاصة الطفل الفلسطيني لتأسيسه لمواجهة ظروف الحياة ,بل يجب تدريب المديرات والمعلمات

التدريب والتأهيل التربوي واألكاديمي الالزم ,لذا نناشد ونأمل من و ازرة التربية والتعليم والمهتمين
برياض األطفال التركيز أكثر على تأسيس رياض مناسبة لبناء جيل كامل قادر على مواجهة ظروف
الحياة بكافة نواحيها ومن أحد المقترحات ضم رياض األطفال ضمن مرحلة أساسية بمنهاج معين

على أسس سليمة يقتدى بها وقبول من يمتلك المؤهالت المناسبة للعمل في الرياض.

الرياض الحكومية في قطاع غزة التابعة لوزارة التربية والتعليم:

بدأت الو ازرة بمشروع خاص بمساهمة وتبرع من( ) 24مؤسسة غير حكومية تهدف إلى إنشاء الصف

التمهيدي داخل المدارس بهدف توفير التعليم للجميع وهي مجانية وموجهة إلى ذوي الدخل المحدود

ويكون الطفل غير مسجل بأي من الرياض وعمره( ) 411أشهر وتم تطبيق المشروع سنة 2482
على أربع عشرة مدرسة بمعدل صفين لكل مدرسة وتم افتتاحهم في المدارس النائية بحكم فرص

الصفحة 19
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التعليم سيئة والوضع االقتصادي سيء ,ولم يتم تكملة المشروع لسنة( 2484م) بالرغم من نجاحه
بسبب ظروف الحرب وتضرر عدد من الرياض أثناء الحرب.

باإلضافة أن المشروع لم يوفر كافة األساسيات الخاصة بالصفوف التمهيدية حيث تم التركيز على

القرطاسية والمكان دون توفير األجهزة والوسائل الحديثة واأللعاب الخاصة باألطفال ,كما تم توظيف

مربيات على بند التشغيل المؤقت دون راتب ثابت أو توظيفهم رسمياً ضمن و ازرة التربية والتعليم.

(و ازرة التربية والتعليم والعالي :مقابلة مع رئيسة قسم الرياض)2484 ,

(جدول  )0أسماء الرياض التابعة لوزارة التربية والتعليم العالي
المنطقة
شمال غزة
شرق غزة

اسم المدرسة

العنوان

فترة الدوام

الشيماء األساسية "ب" للبنات

مسائي "فترتين

بيت الهيا-شارع الشيماء

معاوية بن أبي سفيان

صباحي دائم

بيت الهيا-العطاطرة

جعفر بن أبي طالب االساسية مسائي "فترتين"

غزة الزيتون-قرب جامعة غزة

المشتركة
بجوار مسجد مصعب بن

بيسان األساسية المشتركة

مسائي "فترتين"

أم القرى األساسية المشتركة

صباحي دائم

تل اإلسالم-شارع عوني الشوا

ابن سينا األساسية للبنات

صباحي دائم

النصر شارع المشتل

عين الحلوة األساسية المشتركة

صباحي دائم

مدينة الزهراء

رودلف فلتر األساسية المشتركة

صباحي دائم

قرب مستشفى األقصى

صباحي دائم

خانيونس –بطن السمين

عمير
غرب غزة
الوسطى
خانيونس

طارق بن زياد األساسية المشتركة

عبد العزيز الرنتيسي االساسية صباحي دائم

شرق

للبنات

قزان النجار

خانيونس

أم سلمة األساسية للبنات

مسائي دائم

معن بجوار مركز()89

بني سهيال األساسية المشتركة

مسائي "فترتين"

بني سهيال البلد

رفح

عقبة بن نافع األساسية "أ" للبنات

صباحي "فترتين" رفح اإلسكان-تل السلطان

المسمية األساسية المشتركة

مسائي دائم

رفح -حي النصر
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فيما يلي مصفوفة التحديات والتدخالت االستراتيجية لقطاع رياض االطفال (وزارة التربية
والتعليم )04:404
عناصر العملية

التحديات االستراتيجية

التدخالت االستراتيجية

 -8غموض األهداف الوطنية لقطاع رياض

-8إعالن األهداف الوطنية لقطاع رياض

األطفال.

األطفال.

التربوية

المنهاج

 -2غياب المنهاج فلسطيني يلبي المتطلبات

-2وضع فلسفة لتخطيط وصياغة منهاج

الحقيقة لقطاع رياض االطفال.

فلسطيني لقطاع رياض االطفال.

 -2ضعف أنظمة التنسيق واإلشراف والمتابعة

-2تعزيز اإلشراف الفعال والجاد من قبل

لمؤسسات رياض االطفال.

و ازرة التربية والتعليم العالي على مؤسسات

 -4االنفصام بين مرحلة رياض األطفال ومرحلة

قطاع رياض االطفال.

التعليم العام.

-4تحقيق التكامل والتدرج بين مرحلة
رياض األطفال ومرحلة التعليم العام.

أساليب التعليم
والتعلم

الجهاز

التعليمي

 -8عدم توفر دليل توجيهي لمربيات الرياض

 -2البرامج الجامعية ال تلبي المتطلبات الحقيقة
لقطاع رياض االطفال.
 -8الهيكلية اإلدارية للجهات اإلشراقية على قطاع
رياض االطفال.

 -2انخفاض مستوى األجور لمربيات الرياض

-8إعداد دليل مربيات رياض االطفال.

-2مراجعة وتطوير البرامج األكاديمية
الجامعية وفق المتطلبات الحديثة لقطاع

رياض األطفال.

-8إعادة هيكلة المنظومة اإلدارية المشرفة
على قطاع رياض االطفال.

-2إقرار قانون الحد األدنى لألجور في
قطاع الرياض

الوسائل والبيئة

التعليمية

اإلرشاد التربوي
والنفسي وعالقة

األسر برياض

األطفال

 -8محدودية توفر الوسائل التعليمية التي تساهم
في التنمية العقلية لألطفال.

 -8ضعف مشاركة األهالي في تنمية قدرات
أطفالهم على التعلم.

-8إنشاء مركز لمصادر التعلم لقطاع

الرياض.

-8تعزيز المشاركة الفاعلة لألهالي في
مرحلة رياض األطفال

 -2ضعف الدعم النفسي المقدم لمرحلة الرياض

-2تعزيز وتكثف مبادرات الدعم النفسي

 -2ضعف التنشئة االجتماعية رغم أهميتها في

لقطاع رياض االطفال.

هذه المرحلة

-2تعزيز األخالق واالتجاهات االجتماعية.
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ومن وجهة نظر الباحثة يمكن القول أن الطفل الفلسطيني ما زال محروماً من أدنى حقوقه له وهو
حقه في التعلم وتوفير أدنى درجات الرقى والحضارة ,واألسس التي يجب أن يربى عليها ,فالرياض

التي تستقبله تفتقر إلى التجهيزات اللوجستية الكافية والكوادر البشرية المدربة والقادرة على تلبية
احتياجاته وتأمين متطلباته.

فقد أثبتت العديد من الدراسات وأهمها دراسة ( أبوو دقوة والحوولي ,وآخورون )2449 ,أن )%29 ( :مون

رياض األطفال لم يكن التصميم الهندسي لها مصمماً لروضوة )%52( ,مون الريواض غيور مقسومة إلوى

م ارك ووز نش وواط )%24 ( ,م وون ري وواض األطف ووال ال يوج وود به ووا م ووزج ب ووين ( الص ووفوف وم ارك ووز النش وواط),

( )%2115م وون ري وواض األطف ووال تق ووع عل ووى شو ووارع عام ووة قريب ووة م وون من وواطق الض ووجيج )%58 ( ,م وون
الرياض ال يتووفر فيهوا حديقوة مزروعوة )%85( ,ال يوجود بهوا مظوالت واقيوة )%2715( ,منهوا ال يوجود

بهوا مالعووب )%4519 ( ,ال يتووفر فيهووا غرفوة متعووددة األغوراض )%7414 ( ,بهووا سواحات رمليووة غيوور
نظيفة )%62 ( ,مون الريواض تسوتخدم ميواه الشورب العاديوة )%44 ( ,منهوا ال تقودم لوه خودمات طبيوة
عامة ( فحوصات :سمع ,بصر ,نطق ,أسنان) )%9818( ,ال يقودم لهوا إرشواد اجتمواعي)%6215 ( ,

ال يقدم لها إرشاد نفسي .أموا مون حيوث تووافر الموواد التربويوة ,فقود وجود أن ( )%54منهوا ال يتووفر فيهوا

جهاز تليفزيون )%59 ( ,ال يوجد بها جهاز فيديو )%42( ,ال يوجد بها مكتبوة قصوص )%64 ( ,ال
يوجد بها أدوات موسيقى.

الصفحة 22
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مبررات مجتمعية جسدت أهمية رياض األطفال:

للسنوات األولى من حياة الطفل أهمية قصوى وتأثير كبير على صقل شخصيته وتشكل الروضة

وفضاء مهماً لألطفال من جيل الثالثة حتى السادسة ,وتساهم بشكل فعال في تطورهم,
إطا اًر تربوياً
ً
وهي تلبي احتياجاتهم في مرحلة الطفولة المبكرة وتشكل عتبة لدخول جهاز التعليم العام ألنها جزء ال
يتج أز منه.

وقد تضافرت مجموعة من العوامل االجتماعية والنفسية التي جعلت من رياض األطفال مرحلة بالغة

األهمية في حياتنا .ولعل من أهم المرتكزات التي جسدت أهمية الرياض هي:
-1

سوء األحوال السكنية:

ٍ
ومبان ضخمة ,وخاصة في المدن
لقد أدت ظروف المدينة الحديثة إلى تجميع المساكن في عمارات

الكبرى ,وفى ظل هذه المباني تقع األسرة بالحياة في شقة صغيرة ربما تكون كبيرة  ,ومن هنا فإن

الطفل يعيش أغلب وقته في مسكن بين جدران الحجرات الضيقة ,حيث إن مجال اللعب محدود في

أغلب األحيان ,كما أن رغبة الطفل في البحث والتنقيب والتجريب فيما حوله من األشياء ,تقيدها
رغبة الكبار في المحافظة على األثاث وأدواته وصيانته من العبث ,وهذا األمر ال يثير في نفس

الطفل إال الضيق والتوتر والضغط والشعور بالحرمان ,ألنه ال يستطيع أن يدرك األسباب الداعية

لها ,ولذلك فإن األطفال في حاجة إلى أماكن ينطلقون وينشطون وينعمون فيها بشيء من الحرية,
ويتوفر لهم فيها الشعور باألمن واإلحساس بأن المكان أُعد لهم انهم ينتمون له وينتمي اليهم ويرى

الباحث أن رياض األطفال خير مكان لتحقيق ذلك
-2

ظروف الحياة وتعقيداتها:

باإلضافة إلى الوعي المستنير الذي أدى إلى مساهمة المرأة في التنمية من خالل خروجها إلى

العمل ,وتحقيق ذاتها ,والنزوع إلى االستقالل ,ودعم أوضاع األسرة المادية ,كل هذه التغيرات
االجتماعية واالقتصادية أوجبت ضرورة االهتمام بمؤسسات دور الحضانة ورياض األطفال( .قناوي,

)882 :2442

تعقد الحياة في مجتمعنا المعاصر جعل خروج الطفل بمفرده مجازفة غير مأمونة العواقب ,حيث إنالبيئة خطرة والشوارع مزدحموة بوسائل النقل والمواصالت ,وعدم وجود الوقت الكافي إلشباع حاجة

الطفل إلى االنطالق والحركة خارج المنوزل( .حسان.)99 :8776 ,
-3

الظروف االقتصادية:

قد أدى ارتفاع المستوى االقتصادي لدى بعض األسر في المجتمعات المختلفة إلى التطلع نحو إتاحة

فرصة أفضل لتربية أطفالهم ,وقد ساعد التقدم االقتصادي لبعض الدول المتقدمة على توفير

اإلمكانات المادية الضرورية وتطوير مؤسسات ما قبل المدرسة ,كما أن الظروف االقتصادية لبعض
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األسر تحول دون تزويد الطفل بما يحتاجه من لعب وأدوات واجهزة مختلفة ينفس فيها طاقاته
ونشاطه ,وينمي من خاللها حواسه ومداركه( .قناوي)888:8772 ,

-4

التطور العلمي والتكنولوجي:

يتميز عالمنا المعاصر بالتطور الكمي والكيفي الهائل للمعرفة االنسانية ,وبالتغير السريع المذهل,

وقبول هذا التغيير وامتالكه وقيادته ,أمور تستلزم نفوساً واثقة مطمئنة ,ولتكوين هذه النفوس البد من
توفير مشاعر األمن والطمأنينة لألطفال ,بحيث تكون هذه المشاعر عندهم درعاً يحتمون به من أجل
تكوين شخصيتهم المستقلة ,ومن أجل مواجهة التغيرات وتهيئتهم للعيش في عالم فيه التحديات ماال

يستطيع أن يواجهها إال االنسان المزود بالعلم والمعرفة والقيم (عبد الدايم.)27:8711 ,

ولتسخير العلم في خدمة االنسان ,وتحقيق رفاهية الشعوب جميعا أصبح ضرورياً ايجاد أفراد قادرين

على استخدام المنهج العلمي ,وقادرين على استخدام اآلالت واألجهزة الحديثة (سليمان,
.)865:8772
-5

تغير النمط السائد في األسرة:

يوجد تحول في النمط األسري ,فمن األسرة الكبيرة الممتدة إلى األسر النووية الصغيرة ,ويرجع ذلك

إ لى الظروف االقتصادية والظروف السكنية والتحول من االتجاهات والقيم والمفاهيم الخاصة باألسرة,
ويترتب على ذلك عدم وجود من يرعى األطفال في البيت في غياب الوالدين ,بعد أن كانت الجدة أو
الخالة أو العمة التي تقيم مع األسرة وال تخرج للعمل خارج البيت ,فكن يساعدن األم في الماضي في

تربية األبناء( .الناشف.)46:8716 ,
-6

الهدر التربوي في التعليم االبتدائي:

إن انتشار التعليم االبتدائي نسبياً أدى إلى ظهور ظاهرة خطيرة تمثلت في ارتفاع نسبة اإلهدار

المدرسي خاصة أثناء السنوات األولى من التعليم االبتدائي ,ويرجع بعض أسباب ذلك إلى عدم تهيئة
الطفل ذهنياً ونفسياً واجتماعياً لدخول المدرسة ,ومن هنا برزت ضرورة وجود رياض األطفال تقدم
لألطفال تربية لمرحلة ما قبل المدرسة تتناسب إعدادهم للتعليم االبتدائي (قناوي)846:8772 ,

وترى الباحثة مما سبق أن هناك عوامل مختلفة ومميزة أدت إلى الحاجة الملحة والضرورية لوجود

رياض األطفال لما تتميز به من مميزات كبيرة ومهمة وحيث إن العصر الحالي الذي نعيش فيه
يجعل رياض األطفال من األساسيات وليست من الكماليات كما يجعلها متطلباً أساسياً .بسبب هذه

الحياة المعقدة والسريعة والظروف الصعبة والتغييرات التكنولوجية واالجتماعية واالقتصادية واستناداً
لألسباب السابقة كان لها األثر الكبير والبالغ إلنشاء دور رياض األطفال التي تعتبر مرحلة األطفال

مرحلة حرجة وتعتبر مصدر للثروة البشرية مستقبالً ,وهي من أهم مراحل النمو ,وال سيما السنوات

الصفحة 24
امتنان شحدة عواد

األولى التي تتشكل خاللهوا شخصية الطفل اإلنسانية ,وتتحدد اتجاهاته وميوله ,وتعتبر بمثابة امتداد

للخب ارت التي يمر بها ,والتي قد تترك آثارها على شخصيته في المستقبل لينمو نمواً متكامالً متوازناً.
أهداف رياض األطفطال:

تعد مرحلة رياض األطفال مرحلة تعليمية هادفة ال تقل أهمية عن المراحل التعليمية األخرى

كما أنها مرحلة تربوية متميزة ,وقائمة بذاتها لها فلسفتها التربوية وأهدافها السلوكية وسيكولوجيتها

التعليمية الخاصة بها ,وترتكز أهداف رياض األطفال على احترام ذاتية األطفال وفرديتهم ,واستثارة
تفكيرهم اإلبداعي المستقل وتشجيعهم على التغير دون خوف ,ورعاية األطفال بدنياً وتعويدهم على
العادات الصحية السليمة ومساعدتهم على المعيشة والعمل واللعب مع اآلخرين وتذوق الفن وجمال
الطبيعة وتعويدهم التضحية ببعض رغباتهم في سبيل صالح الجماعة.

وتعتبر مرحلة رياض األطفال بمثابة مرحلة تمهيد وتهيئة لدخول الطفل المدرسة االبتدائية,

كما أنها تساعده على التكيف السوي ,ولتوضيح تلك األهداف تشير الدراسات إلى أن طفل المرحلة

تكيفا وأحسن تحصيالً من زميله الذي لم يلتحق
االبتدائية الذي سبق له االلتحاق بالروضة أفضل ً
برياض األطفال ,وبذلك يتضح أن الروضة تهيئ الطفل للتكيف والتوافق اإليجابي مع مراحل التعليم
المختلفة بعد ذلك وتزوده بخبرات متنوعة تسهل االنتقال للمدرسة والتحصيل فيها ,ومن هنا يالحظ

أن رياض األطفال ُيعطي فيها الطفل كامل الحرية في الحركة واللعب حتى يكتشف ذاته وسط رفواقه,
وتتكون لديوه خبرات تسهم في نموه ,ويظهر ذلك من اسمها إذ تسمى "روضة األطفال " أي أنها

الحديقة أو البستان الذي يجتمع فيه األطفال من سن الثالثة أو الرابعة إلى سن السادسة ,أي بدء

معا في الحديقة ومن خالل لعبهم ونشاطهم وجريهم واختبائهم
دخولهم المدرسة االبتدائية ,ليلعبوا ً
ولمسهم لما حولهم تنمو حواسهم وتزداد خبراتهم وتصقل شخصياتهم وينفسون عن مكبوتاتهم في
تلقائية وعفوية( .العناني.)54:2445 ,

مبررات تربوية لوجود رياض األطفال

ويؤكود البعض على ضرورة االهتمام بتربية الطفولة المبكرة في الروضة لألسباب

التالية(:بدران.)82 :2444,

 -8إ ن السنوات األولى في حياة الطفولة هي سنوات تكوين وترسيخ المفاهيم االجتماعية والنفسية,
بحيث يبدأ األطفال في التعرف على أنفسهم ,وتكوين عالقات اجتماعية باآلخرين خارج محيط
األسرة ,وتلك المفاهيم تؤثر على مستقبل حياتهم.

الصفحة 25
امتنان شحدة عواد

-2

أن السنوات المبكرة في حياة األطفال هي سنوات تشكيل القدرة العقلية ,حيث يبدأ الطفل في

اكتساب آفاق عقلية جديدة ,وذلك في إطار من التعلم عن طريق المحاولة والخطأ ,وكذلك االقتران

الشرطي والتقليد ,ويؤثر ذلك على كيفية تعامله مع األفراد في مستقبل حياتهم.

-2

أن السنوات المبكرة في حياة الطفل تترسخ فيها مفاهيم النمو اللغوي الذي يبدأ بدوره في

التطور عن طريق التفكير واالتصال باآلخرين ,وأن التطوير المبكر للمهارة اللغوية كوسيلة تعبير عن

أمر حاسماً وفعاالً في هذه السنوات المبكرة .يظهر ويتضح في هذه
الذات واتصال باآلخرين يكون ًا
المرحلوة بعض المفاهيم االبتكاريوة واإلبداعية ,فالطفولة المبكرة هي مرحلة تحليل وتركيب وتجميع
لدى األطفال( .بدران.)82 :2444,

وقد ذكرت ( الحريري )82:2442,أهداف رياض األطفال والتي تتمثل في:
صيانة فطرة الطفل ورعاية نموه الخلقي والعقلي والجسمي في ظروف طبيعية سوية لجو األسرةمتجاوبة مع مقتضيات االسالم.

أخذ الطفل بآداب السلوك ,وتيسير امتصاصه الفضائل اإلسالمية ,واالتجاهات الصالحة ,بوجودأسوة حسنة وقدوة محببة أمام الطفل

إيالف الطفل الجو المدرسي ,وتهيئته للحياة المدرسية أو نقله برفق من (الذاتية المركزية) إلىالحياة االجتماعية المشتركة مع أترابه.

تزويده بثروة من التعابير الصحيحة واألساسيات الميسرة والمعلومات المناسبة لسنه والمتصلة بمايحيط به.

-تدريب الطفل على المهارات الحركية وتعويده العادات الصحيحة وتربية حواسه وتمرينه على حسن

استخدامها.

-تشجيع نشاطه االبتكاري وتعهد ذوقه الجمالي واتاحة الفرصة أمام حيويته لالنطالق الموجه.

-التيقظ لحماية األطفال من األخطار وطبيعية السلوك غير السوي لديهم ,وحسن المواجهة لمشكالت

الطفولة .

وذهب (الفايز8481 ,ه )9:أن هناك أهدافاً تربوية منشودة لمؤسسات رياض األطفال تتلخص في:

 - 8تنمي شعور الطفل بالثقة في نفسه وفي اآلخرين وتشبع حاجاته إلى االستقالل.
 – 2توفر للطفل المواد المناسبة التي يتمكن بواسطتها من استكشاف محيط بيئته.
 – 2تنمي في الطفل رغبته للعيش مع اآلخرين وتقديره لذاته.

 – 4تساعد الطفل على التكيف االجتماعي وتهيئ لديه القدرة على التعبير عن أحاسيسه وشعوره.
 – 5تمأل نفس األطفال بحب كل ما هو جميل في الحياة.
 – 6تنمي في الطفل حب العطاء.

الصفحة 26
امتنان شحدة عواد

 – 9توفر الرعاية الصحية للطفل.

 – 1تعنى بتنمية قوى الطفل العقلية.
 – 7تنمي االتجاه العاطفي عند الطفل.

 – 84تعده لحياته الدراسية المقبلة.

ويضع (شريف )225:2446 ,اإلطار العام لرياض األطفال في:


إكساب الطفل بعض القيم والمبادا الدينية السامية بما يتناسب ومرحلته وغرس روح االنتماء



تعلم المشاركة النشطة مع اآلخرين صغا اًر وكبا اًر.

لوطنه وأمته لديه.





إرشادهم إلى كيفية العناية بأجسامهم واستخدام أعضائهم استخداماً وظيفياً.
توضيح كيفية التعامل مع مكونات البيئة الطبيعية.

إثراء األطفال بالكلمات الجديدة وفهم التعبيرات اللغوية.

تعلم كيفية تكوين العالقات االجتماعية في األسرة والمجتمع.

يرى (الكيتاني )2484 ,أن هناك دعوة متنامية على مستوى العالم إلى المزيد من االهتمام برعاية
األطفال خالل سنوات ما قبل المدرسة ,وعلى وجه التحديد تتمثل تلك الدعوة المتنامية في مجالين

رئيسين هما :الصحة والتعليم ,وهما مجاالن مترابطان ,حيث ال يستغني أحدهما عن اآلخر ,فالطفل

الذي يتمتع بصحة جيدة يملك فرصاً أكبر للتعلم الجيد ,والطفل الذي يحظى بتعليم جيد يملك فرصاً
أفضل لحياة صحية بعيداً عن األمراض ,لذلك نجد بعض المنظمات الدولية المعنية بالطفولة المبكرة
تنظر إلى هذين المجالين كمجال واحد ذي بعدين متكاملين ,ومن تلك المنظمات منظمة اليونسكو

التي استحدثت مبادرة التعليم للجميع منذ أكثر من عقدين ووضعت لها عدداً من األهداف ,على

رأسها هدف الرعاية الصحية والتعليمية في مرحلة الطفولة لمبكرة.

ويمكن تحديد األهداف العامة لهذه المرحلة فيما يلي( :محمد( ,)7:8774 ,على.)86:2446 ,




متكامال ومتوازناً :جسمياً وعقلياً واجتماعياً وانفعالياً.
شامال
ً
ً
تنمية الطفل نمواً

مراعاة خصائص نمو مرحلة ما قبل المدرسة.



إكساب الطفل المبادا والقيم في ضوء أهداف المجتمع وفلسفته.



تأكيد إيمان الطفل باهلل ,وابراز قدرة هللا عز وجل ,وتكوين االتجاه الديني القائم على التوحيد

والمطابق للفطرة االنسانية ,واكتساب القيم والمبادا اإلسالمية ,بما يتناسب مرحلته العمرية وتعزيز

مشاعر االنتماء للوطن ولألمة العربية والعالم اإلسالمي واإلنسانية جمعاء.

الصفحة 27
امتنان شحدة عواد



مساعدة األطفال على العناية بصحتهم من خالل ممارستهم العادات الصحية السليمة

والمهارات البدنية والحركية وتطبيق القواعد البسيطة المتعلقة بأمنهم وسالمتهم واختيارهم السليم
لعناصر الوجبة الغذائية المتكاملة.


تنمية قدرة الطفل على حل المشكالت من خالل إثارة حب االستطالع ومالحظتهم المنظمة

لمعالم بيئتهم واشتراكهم في التخطيطات الجماعية وتقويمهم الذاتي ألعمالهم الجماعية والتقويم الذاتي
ألعمالهم الجماعية للكشف عن أخطائهم.

وترى (اللواتي )95:2484,أن مناقشة موضوع أهمية رياض األطفال هو كاستعراض موضوع أهمية
وجود جامعة أو مدرسة أو مستشفى في دولة ما ,ألن موضوع أهمية رياض األطفال لم يعد من

المواضيع التي يتم التطرق إليها في البحوث أو المؤتمرات التربوية في دول العالم المختلفة .وعدم

التطرق إليها ليس بسبب عدم أهميتها ,فكما أن وجود مستشفى أمر ضروري ومهم للمجتمع
والمواطنين وللصحة العامة كما أن وجود جامعات في الوطن دليل على االهتمام الذي توليه الدولة
للتعليم ما بعد المدرسي والبحوث فكذلك الحال بالنسبة لرياض األطفال .وكل إنسان مهما بلغت

ثقافته فهو مدرك ألهمية وجود رياض األطفال وأن وجود تلك الخدمات التعليمية سوف تسهم بشكل

كبير في تفوق الطفل األكاديمي وفي اكتساب السلوكيات السليمة مستقبال ,لكن بما أننا من الدول
نوعا آخر من
اما علينا في هذه الحقبة الزمنية أن نناقش ً
التي حباها هللا سبحانه بنعم جمة فقد كان لز ً
المواضيع ونجيب عن أشكال مختلفة من األسئلة في ضوء تجربة كان من المفترض أننا مررنا بها.

أما في وضعنا الحالي فالبد أن تتكاتف جهود مختلف الجهات مثل مجلس البحث العلمي وو ازرة
التربية والتعليم وغيرها من استخدامها.

ويلخص (عبد الرؤوف )42:4110 ،أهداف رياض األطفال في النقاط التالية:
تأكيد اإليمان بمبادا اإلسالم وغرس القيم والمثل األخالقية السامية في نفوس األطفال.

احترام فردية األطفال وتشجيعهم على التعبير عن ذاتهم دون خوف ومساعدتهم على تكوين

اتجاهات إيجابية نحو الذات ونحو الغير.

تنمية روح المبادرة والمثابرة والشعور بالمسئولية واالعتماد على النفس واحترام القواعد وااللتزام

بالنظام.

مساعدة األطفال على اإلدراك الكمي لألشياء وتنمية قدرته على التصنيف واكمال السلسلة

والعد والتعرف على بعض المفاهيم.

إطالق طاقة الطفل الجسمية والحركية عن طريق اللعب والممارسة الفعلية للتربية البدنية.

مساعدة الطفل على تكوين اتجاهات إيجابية نحو المناخ المدرسي وتنمية الدوافع الضرورية

لعمليه التعلم مثل االلتحاق بالمدرسة االبتدائية.

الصفحة 28
امتنان شحدة عواد

مساعدة الطفل على تحقيق النمو االنفعالي السوي وتهيئة الظروف المناسبة للمحافظة على

صحته النفسية والعقلية ومساعدته على تنمية الثقة بالذات وتكوين اتجاهات إيجابية نحو األفراد.

وترى (البوسعيدية )45:2484 ,أن السنوات األولى من حياة الطفل وخاصة من سن ) (6-3سنوات
هي المرحلة الذهبية التي تتشكل فيها شخصيته وتتطور اللغة لديه ويتصف طفل هذه المرحلة

بالتمركز حول ذاته واعتماده على إدراك المحسوسات ,والرغبة في استكشاف ما حوله ,لذا تولي أغلب

أساسيا من السلم التعليمي ,وقد
بالغا وتعدها جزًءا
األنظمة التعليمية مرحلة رياض األطفال
اهتماما ً
ً
ً
أكد االتحاد العالمي لتربية الطفولة على أهمية التعليم في مرحلة رياض األطفال ,وأثره البالغ في
نموهم بمظاهره المختلفة الجسمية والعقلية واالجتماعية والوجدانية ,ويؤكد بشدة على ضرورة تبني

برامج تعلمية تعليمية ذات جودة توفر خب ارت مناسبة لألطفال لغوياً وثقافياً وانمائياً.

أما األهداف الخاصة فهي األهداف السلوكية أو التعليمية أو اإلجرائية ,والتي تتسم بالتعدد والتنوع

والترابط بعضها ببعض على شكل وحدة متكاملة لتحقيق األهداف العامة لرياض األطفال .وهذه

األهداف تعنى بجوانب نمو الطفل المعرفية واللغوية والنفسية واالجتماعية واألخالقية والجمالية

واإلبداعية ,وتتلخص في المجاالت الثالثة التالية( :العتيبىي وسويلم.)06-04 :4110 ،

أ – أهداف المجال المعرفي (العقلي واللغوي):

وتشمل بوجه عام األهداف التي ترمي إلى تطوير ذكاء الطفل الذي يتطلب تنمية حواسه وانتباهه,

وادراك وتنمية قدراته على االستكشاف والتجريب وحل المشكالت .كما تتضمن العمل على تنمية
تفكيره واكسابه المفاهيم واللغة والتعبير بها واإلدراك ,والذي يتطلب نتيجة حب االستطالع لديه,
وتعويده على أساليب التفكير واعمال العقل .ومن أبرز األهداف المرتبطة بالمجال المعرفي واللغوي:



تنمية قدرات الطفل العقلية من حيث التذكر ,والفهم ,واإلدراك ,والتخيل.



تنمية قدرة الطفل على التصنيف والعد والتسلسل وادراك العالقة بين السبب والنتيجة.



تنمية جوانب المالحظة واالستكشاف والبحث والتجريب.



تنمية قدرة الطفل في التعرف على خواص األشياء.



تنمية قدرة الطفل على إيجاد العالقة بين األشياء (الصفات المشتركة وغير المشتركة).



إثراء حصيلة الطفل اللغوية.



تنمية قدرة الطفل على المحادثة والتعبير عن أفكاره ومشاعره.



إكساب الطفل المفاهيم التي تساعده على تنمية مشاعر االنتماء ألسرته.



تنمية بعض المفاهيم األساسية في مجاالت الفن والمجال االجتماعي.



تنمية قدرة الطفل على التخيل واإلبداع.

ب – أهداف المجال الوجداني (العاطفي واالنفعالي واالجتماعي)( :العتيبىي وسويلم.)82 :2442

الصفحة 29
امتنان شحدة عواد

هي األهداف التي تعنى باألحاسيس والمشاعر واالنفعاالت ,وتركز على ما يراد تنميته في الطفل من

أحاسيس وميول واتجاهات نحو نفسه ومن حوله .فهي ترتبط بالتشكيل النفسي واالجتماعي للطفل
ذاته (ثقته بنفسه واعتماده عليها وعالقاته بمن حوله من أفراد وأشياء) .ومن خالل تنميته اجتماعياً
(بالتمييز بين ما هو صواب وما هو خطأ في سلوكياته ,فيتعلم أن هناك حدوداً مرعية ال يستطيع

تخطيها في تعامالته ,وأن هناك آداباً عامة يجب أن يلتزم بها – يلزمه بها الكبار في إطار من

الحب والعطف والطمأنينة – وأن يتقبل التوجيه ويتعود المشاركة والعيش مع اآلخرين.
ومن أبرز األهداف المرتبطة بالمجال الوجداني:

 – 8تنمية الشعور بالثقة في النفس وتقدير الذات ,واالعتماد عليها والشعور بالمسئولية.
 – 2ترسيخ االتجاهات اإليجابية نحو حرية التعبير والمناقشة.

 – 2تكوين اتجاهات سلبية نحو األنانية ,وحب الذات ,والعدوان والسيطرة.
 – 4تحقيق قدرة الطفل على الضبط الذاتي لسلوكه والسيطرة على انفعاالته.

 – 5تنمية السلوكيات السليمة نحو النظافة والتغذية والمحافظة على الصحة.
 – 6تعزيز قدرة الطفل على التعبير عن مشاعره وأحاسيسه.

 – 9تنمية الشعور بالمشاركة والرغبة في العيش مع اآلخرين ,والقدرة على تبادل وظائف القيادة
والتبعية.

 – 1تكوين االتجاهات اإليجابية نحو العمل وتثبيت العادات السليمة المرتبطة به.
 – 7تنمية مشاعر الحب واالنتماء للوطن واحساسه بمعنى العطاء والتضحية.

 – 84تعزيز الشعور بالجمال ,وملء نفوس األطفال بكل ما هو جميل.

جط – أهداف المجال المهارى (الحسي والحركي)( :العتيبىي وسويلم.)02 :4114
وهي األهداف الخاصة التي ترتبط بما يراد تنميته لدى الطفل من مهارات حركية جسمية ورياضية,

وأخرى حركية تعبيرية فنية .أما األولى فتعنى بالجانب الحركي الذي يقوم به الطفل من أجل تنمية
عضالته ومفاصله وحركاته المختلفة بغرض بناء الجسم وتنسيق وتآزر حركاته .فتنمية قدرات الطفل

الحركية تتطلب إحساسه بالحرية في الحركة واإلحساس بالعالقة بين الحركة التي يؤديها والفراغ

المتاح له (اإلدراك المكاني) وكذلك العالقة بين حركته وحركات اآلخرين – وللنمو الحركي صلته
الوثيقة بالنمو العقلي ,فالنمو الحركي وما يصاحبه من نمو عضلي وعصبي ,يساعد في تنظيم

تحصيل الطفل للجانب اللغوي وأنماط التفكير التي يكتسبها من خالل أنشطته الحركية المتنوعة.

وكذلك فالنمو الحركي له صلة وثيقة بالنمو الحسي ,إذ يعتمد إدراك الطفل الحسي لما حوله على
لمسه وتناوله والتعامل معه ,وهذا ما يؤكده " بدياجيه " من ضرورة التركيز على تعامل الطفل مع

األشياء مباشرة كأمر جوهري في عملية تجريد الطفل ألشكالها ولتجريده العالقات الفراغية التي

الصفحة 31
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انبعثت عن هذا التفاعل .وهذا يؤكد أهمية الفرص التي تطيحها األلعاب واألنشطة الحرة واألنشطة

التعبيرية في تكوين الصور الذهنية المختلفة لدى الطفل واكتشافه وادراكه لنفسه وللبيئة الطبيعية
واالجتماعية المحيطة به.

أما الثانية المرتبطة بالمهارات الحركية التعبيرية الفنية ,فهي تعنى بتنمية قدرات الطفل من خالل

الفنون (الرسم والتلوين والقص والتركيب والنحت والتشكيل والتمثيل والتعبير بعرائس األيدي واألصابع
والرقص التعبيري والحركات اإليقاعية وأعمال النجارة … الخ).
ومن أبرز األهداف المرتبطة بالمجال المهارى:

 – 8تنمية التوافق العضلي  /العصبي للعضالت الصغرى والكبرى للطفل.
 – 2تنمية التوافق الحركي  /البصري ,الحركي  /السمعي للطفل.

 – 2تنمية التآزر بين اليد والعين بصفة خاصة للتهيئة لتعلم الكتابة (عن طريق رسم الخطوط
واألشكال).

 – 4تنمية استخدام حواسه بما يساعده على التفاعل مع البيئة الطبيعية المحيطة به.
 – 5تنمية قدرته على االستخدام السليم واآلمن لألدوات واألجهزة.

 – 6اكتساب المهارة الحركية التي تساعده على استخدام أعضاء جسمه بطريقة فعالة.
 – 9تنمية قدرته على تقليد الحركات.

 – 1استثارة طاقات الطفل اإلبداعية الكامنة وتوجيهها دون فرض أو إكراه.
 – 7تنمية خيال الطفل ,واتاحة الفرص لتفتح طاقاته اإلبداعية الكامنة

وعليه ,ومن األهمية بمكان تحديد أهداف رياض األطفال في محافظات غزة بدقة للتوافق مع

المجتمع ,وتتوافق على أهمية دورها لتأسيس األطفال للمراحل المتقدمة من العمر فاإلبداع والتميز
يبدآن من الصغر فيجب صقلهما حيث تسعى الرياض إلى تحقيق تنمية شخصية الطفل تنمية
متكاملة وغرس حب اآلخرين وحب العمل الجماعي لدى األطفال ,باإلضافة إلى مساعدة الطفل على

االندماج مع أقرانه كما أن هدف الرياض هو تنشئة الطفل تنشئة تربوية بعيدة عن العنف والخوف
والحرمان من ممارسة حقوقه في اللعب واعداده لقبول المدرسة والعيش فيها واإلقبال عليها من غير

أن يجد في نفسه نفو اًر أو إكراهاً وعدم الهرب منها وال يتوفر ذلك إال إذا حلت الروضة محل أحضان

أمه كما تعتبر الرياض سبيالً إلنعاش الوضع االقتصادي من خالل خلق فرص عمل للخريجين من
هذا الوطن .وكذلك البد أن تتناسب األهداف مع عاداتنا وديننا الحنيف وتكون قابلة للتحقيق ومناسبة
للموارد واإلمكانات المتوفرة.

الصفحة 31
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احملور الثاني  /إدارة رياض األطفال.

اإلدارة بشكل عام هي المفتاح للتقدم في جميع مجاالت االزدهار فهي تعتبر التنظيم البشري

الجماعي الهادف للوصول ألهدافنا كما أن اإلدارة تعتبر من الظواهر االجتماعية التي تقوم على

التمازج بين كثير من مجموعات من األفكار والنشاطات والمهام يكاد الصراع والمزج بينها ال ينتهي

وتعتبر إدارة رياض األطفال هي مجموعة من القوانين واألنظمة واألنشطة األنشطة التي تستخدمها

المديرات والمربيات لتنمية ورقي الرياض  ,وتحقيق نظام اجتماعي فعال ومنتج داخل الروضة
والمحافظة على استم ارريته .

عرفها السليماني بأنها " مرحلة متميزة لنمو الطفل حينما يكون أكثر قابلية للتغير والتأقلم

النفسي والبيئي ,لذلك أجمع علماء النفس والتربية على وصف الطفولة المبكرة ب " المرحلة الحرجة"
لما لها من تأثير بالغ في تشكيل شخصية الطفل وتنمية قدراته واستعداده للتعلم؛ فهي مرحلة تكوين

الضمير والخروج من المركزية الذاتية وبداية نمو الشعور بالمسئولية وحقوق اآلخرين .وهي مرحلة

تشكيل القيم األخالقية واالجتماعية مثل االستقالل الذاتي وحب العمل واالنجاز والتعاون واحترام

النظام( .السليماني8422 ,هو .)22 :

واإلدارة في مجال التربية تقوم على تحقيق أهداف على درجة عالية من األهمية نظ اًر لتعلقها
بالعنصر اإلنساني على جميع مستوياتها على خالف إدارة مصنع مثالً من حيث إن المنتج عبارة

عن سلعة مجتمع ولكن في اإلدارة التربوية فإن المنتج عبارة عن أبناء المنتج وأفراده ,لذا فإن أي

سوء في اإلدارة من جهة التنسيق والتنظيم واتخاذ القرار سوف ينعكس سلباً على المجتمع ككل في

جميع أنشطته.

مفهوم إدارة رياض األطفال " تنفيذ الخطط والسياسات الصادرة من اإلدارة العليا وذلك بتوزيع

األعمال على العاملين وتوجيههم ومتابعتهم ,وبالتالي المساهمة الجادة في تطوير العملية التربوية

ككل ,وذلك عن طريق التقويم الشامل ,ومالحقة نمو األطفال ومدى إيجابية تفاعلهم وتأهيلهم
واعدادهم لدخول المرحلة االبتدائية (الحريري.)62:2442 ,

مهام إدارة رياض األطفال.

ترى (الحريري )59:2442 ,أن إدارة رياض األطفال تعني بتنفيذ السياسات الصادرة من اإلدارة العليا

للتربية ,والوقوف على تطور نمو األطفال الشامل وتتعهد بتطوير العملية التربوية ككل ,واعداد
المواطن الصالح إعداداً سليماً ؛ لذا فإنها أي إدارة رياض األطفال بحاجة ماسة إلى ممارسة الوظائف
اإلدارية (شأنها شأن اإلدارات األخرى ) والدور المتوقع من مديرة الروضة يتعدى بكثير الدور الذي
يقوم به مدير المؤسسة عامة بعيدة عن التربية والتعليم ؛ ألنه يتولى أمر إعداد النشء وبناء

شخصيات األطفال الذين يعدون من أهم شرائح المجتمع".

الصفحة 32
امتنان شحدة عواد

أهمية تطبيق النظام اإلداري برياض األطفال:

يرى (الشربيني )88:2446 ,أن السبب الرئيس لدخول األطفال الرياض هو التأكد من أنهم يصبحون
على استعداد للمدرسة االبتدائية؛ واكسابهم الثقة بالنفس بصورة مبكرة في ظروف المدرسة ,وفي

أنضج أماكن العالم تعطى تربية الطفولة اهتماماً متزايداً ,ولم يعد إعداد األجيال منذ طفولتهم المبكرة

ليكونوا في المستقبل صناعاً وعماالً مهرة بل ليكونوا في مجال هندسة االتصاالت وتقنيات الفضاء,
وليس من المعقول أن تستمر األفكار التقليدية التي أعدت برامج قرن ماض قريب هي التي تؤخذ في
الحسبان فقط رغم التطورات المعاصرة والذكاء االصطناعي".

وعليه فإن إدارة رياض األطفال عبارة عن هرم إداري قاعدته المديرة وينتهي بالطفل نفسه وهي عملية

تحويل المدخالت إلى مخرجات الذي هي عبارة عن طفل الرياض ناجح ,فإدارة الرياض عبارة عن
هيكل تنظيمي نمطي لها هيكلية خاصة بها ليحقق األهداف المرجوة من الرياض ويتشكل من عدة

وظائف وسنتناول منها محور مديرة الروضة بالمجمل ومحور معلمة الرياض التي ستكون بالتفصيل

لما لها من أهمية ودور بارز في الوصول إلى األهداف المأمولة.

مديرة الروضة:

إن رياض األطفال شأنها شأن المنظومات التعليمية األخرى في حاجة إلى إدارة تربوية ذات

طابع مهني قادرة على استيعاب التطورات الحاصلة في ميادين التربية بكافة فروعها تستطيع أن
تواكب التطور المعرفي التربوي ولعل نزوع التربية بكافة فروعها إلى التكاملية أضاف لمديرات رياض

األطفال أدوا اًر جديدة لم تكن تهتم بها من قبل ,فأصبح لدور المديرة جوانب إدارية وأخرى فنية.

(نبهان.)27:2447 ,

وتُعرف مديرات األطفال بأنهن الالتي تقع على عاتقهن عملية التخطيط والتوجيه والمراقبة فيكن
مسئوالت عن سير عمليات تربية األطفال بهدف تنشئتهم حسب األسس التربوية السليمة (بارود,
 )85:2442فهي المسئولة األولى عن كل جوانب العملية التربوية والصحية في الروضة ومن

األهمية بمكان أن تكون مديرة الروضة متخصصة تربوياً في مجال رياض األطفال وأن تكون واسعة

الثقافة وأن تلم اإللمام التام بأهداف المرحلة واستيعابها وأن تضع نصب عينيها الوسائل التي تنير لها
الطريق لتحقيق هذه األهداف فالدراسات النفسية واالجتماعية واالقتصادية ما زالت تؤكد أهمية مرحلة
الطفولة األولى باعتبارها األساس الذي ترسى عليه قواعد الشخصية اإلنسانية وتطورها وأطفال

الروضة هم جيل األمة في مستقبلها( .بدر.)297:2484 ,

الصفحة 33
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كما تعد المركز األول للعملية التربوية بالرياض فعليها يقع عبء تنظيمها للحصول على أفضل

النتائج الممكنة ,وأكد الباحثون أن المديرة تعتبر مفتاح أية عمليات تغيير وأنها تمد المعلمات وأولياء
األمور بالكثير من المعلومات الضرورية لتربية الطفل( .فهمي)282:2442 ,

وتتمثل مهام مديرة الروضة باآلتي( :الحريري:)847:2484 ,
-

اإلشراف على سير العملية التربوية في الروضة ,والتعرف على مشاكلها ,ومن ثم تقديم الحلول

-

تقوية االتصال والتفاعل بين الروضة والعاملين فيها وبين أولياء أمور األطفال وادارة الروضة

الالزمة والمناسبة لها بالتعاون مع العاملين في الروضة وأولياء االمور.
ومعلماتها ,وتعزيز الثقة والروابط بين هذه األطراف.

-

توفير كل ما من شأنه أن يعمل على اكتشاف مواهب الطفل وقدراته للعمل على تنميتها

وصقلها مع العناية بالطفل.

-

توفير المناخ التربوي المناسب في جو يسوده المرح والثقة والمودة.

-

العمل على تنمية كفايات المعلمات ,ومواكبة التطور والمستجدات في ميدان عملهن.

-

الوعي التام بأهداف الروضة ,والعمل على تحقيقها.

ومن المهام األخرى التي ينبغي على مديرة الروضة االهتمام بها ,حسن إدارة الوقت ,والقدرة

على التخطيط الجيد ,والتخطيط االستراتيجي والتقويم وتطوير العمل بشكل دائم ومستمر من خالل

اإلشراف والمتابعة المستمرين ,واقامة برامج تدريبية للمعلمات أثناء الخدمة.

وترى الباحثة أن مديرة الروضة كقبطان السفينة الذي يديرها ويوجهها السفينة إلى الطريق الصحيح

من ثم إلى بر األمان ,ويجب أن يكون على دراية واسعة ومعمقة لكل ركن من أركان السفينة
ومميزاتها وعيوبها وكيفية عالج العيوب ,وأن يكون كل من في السفينة أمانة في عنقه ويوجههم

التوجيه الفاعل للوصول إلى هدفه وأن يكون تحت يديه كافة الصالحيات واإلمكانيات العلمية
واإلدارية للتوجيه والوصول للهدف.

معلمة رياض األطفال:

المعلمة هي حجر الزاوية في رياض األطفال ,فهي أهم عنصر في العملية التربوية فإذا تم

استكمال كل عناصر العلمية التعليمية بدون وجود معلمة ستكون دون جدوى ,فهي التي تتعامل مع

األطفال وهى التي تنفذ المنهج وتكيف الموقف التعليمي و توفر المناخ النفسي المالئم لعملية تربوية,

وهي قادرة على استغالل االمكانات وتدريس األنشطة على وجهها األمثل ,وهذا ال يتأتى بدون إعداد

المعلمة إعداداُ جيداً ألن العمل مع األطفال عمل فني ,ويلقي مسئولية عظيمة على المعلمة من
ناحية نمو الطفل نمواً شامالً صحياً وعقلياً واجتماعياً ,ويتوقف على المعلمة نجاح البرنامج التربوي
وتأثير المعلمة ال يرتبط فقط بمهاراتها الفنية ولكنه أيضاً يربط باتجاهاتها وقيمها ومشاعرها وعاداتها

الصفحة 34
امتنان شحدة عواد

التي تنعكس على أفكارها وتصرفاتها والتي سرعان ما تنتقل إلى األطفال باعتبارها القدوة والنموذج

الذي يقلدونه ,فهي المعين له للتوافق مع البيئة التي تحيط به وتساهم في اكسابه المهارات والخبرات
وتشعره بالراحة والسعادة.
مفهوم معلمة رياض األطفال:
المتابع لدور رياض األطفال يتضح له أنها البيئة الوحيدة التي تستطيع أن تكمل وتعوض األطفال
عما فقدوه من أسباب التربية الحسنة ,فهي تضع اللبنات األولى لتعلم الطفل ولزرع األسس الضرورية

للقيم االقتصادية لديه ,فأي منهاج إذا لم يكن لمعلميه القدرة على تنفيذه بشكل صحيح لن يحقق

الفائدة المرجوة منه ,واألدوار التي تقوم بها معلمة الروضة متعددة وتطلب منها جهداً كبي اًر للقيام
بمتطلبات كل دور سواء أكان ذلك في أثناء اإلعداد أو التنفيذ أو التقويم وربما يكون اإلعداد الجيد

والخبرة والممارسة سبالً أساسية لتسهيل قيامها بأدوارها بشكل صحيح.

وان برامج رياض األطفال ونشاطاتها اليومية وأهدافها التربوية ال يمكن إنجازها اال بواسطة المعلمة

المتخصصة الواعية لمتطلبات الطفولة المبكرة واحتياجاتها األساسية الفاهمة لدور التربية في مرحلة

رياض األطفال (بسيسو .)99:8777

ومن أهم تعريفات معلمة رياض األطفال ما يلي:
يعرف (عبد الرؤوف )62:2441 ,معلمة رياض األطفال" :بأنها شخصية تربوية تم اختيارها بعناية
بالغة من خالل مجموع من المعايير الخاصة بالسمات والخصائص الجسمية والعقلية واالجتماعية

واألخالقية واالنفعالية المناسبة لمهنة تربية الطفل حيث تلقت إعداداُ وتدريباً تكاملياً في كليات جامعية
وعالية لتتولى مسئوليات العمل التربوي في مؤسسات تربية ما قبل المدرسة".

ويعرفها (بطانية )22 :24446 ,بأنها" معلمة تعمل في مؤسسات تربوية خاصة ضمن عقود عمل
خاصة مسجلة في سجالت و ازرة التربية والتعليم وتشرف عليها الو ازرة"( .بطانية.)22:2446 ,

ويرى (حسان )14:2444 ,معلمة رياض األطفال " أنها خبيرة بفنون التدريس وممثلة لقيم المجتمع
وثقافته وحريصة على غرس المبادا واألصول االسالمية المنبعثة من القرآن الكريم والسنة النبوية

المطهرة وأن تكون خبيرة في العالقات اإلنسانية وقناة اتصال بين دار الحضانة والمنزل ومرشدة
وموجهة نفسية ومتعلمة ومعلمة في نفس الوقت ".

ويعرف (مصلح )849:8777 ,مفهوم معلمة رياض األطفال بأنها " من تمنح أطفالها حرية

االختيار ,وتسمح لهم بحرية الحركة والعلم وتشجيعهم على حرية التعبير عن الفكر والشعور
باإلضافة الى الهيبة التي تقود على الود واالحترام.

الصفحة 35
امتنان شحدة عواد

فمعلمة الروضة تحتاج إلى أن يكون لديها مهارات متعددة تخدم أغراضاً مختلفة والبد من توفر ما

يلى( :عدس.)848:8774 ,
-8

الجرأة واالستكشاف .

-2

القدرة على التأثير في االخرين .

-2

الجرأة في المحاولة والتجربة.

وتعرف الباحثة معلمة رياض األطفال بأنها " :هي العنصر األساسي في برنامج التعليم بمرحلة ما

قبل المدرسة ,فهي أول الراشدين الذين يتعامل معهم الطفل خارج نطاق األسرة مباشرة ,وتعمل على

إثراء المفردات اللغوية لدى الطفل وتعودهم وتدربهم على النطق السليم وتدربهم على إدراك البيئة

المحيطة بهم باإلضافة إلى التأثير القوى على نمو الطفل الوجداني وصحته النفسية .
إعداد معلمة الروضة:

-8اإلعداد قبل العمل :من الضروري أن يتم تأهيل معلمة الروضة تأهيالً تربوياً من خالل برنامج
تربوي جيد ألعداد رياض األطفال ,وذلك لرفع المستوى الثقافي العام وتزويدها بخلفية مناسبة عن
خصائص المرحلة العمرية للطفولة المبكرة واحتياجاتها ,باإلضافة إلى إكسابها المهارات المتعلقة

بتعليم األطفال وتخطيط األنشطة ,ودفع عملية التعلم (الناشف.)889:2445 ,

-2النمو المهني اثناء العمل :باإلضافة إلى إعداد معلمة الروضة قبل عملها في رياض األطفال,
فإنها بحاجة إلى النمو المهني المستمر أثناء عملها ,وهذا ما تفرضه طبيعة العصر من انفجار
معرفي أدى إلى تطور مستمر في جميع مجاالت المعرفة.

ويتطلب ذلك من المعلمة المتابعة المستمرة لكل ما هو جديد في مجاالت المعرفة والممارسة في

رياض األطفال ,وحضور الدورات والندوات المتعلقة بمجال عملها( .الخثيلة.)22:2444 ,

وتبادل الزيارات بين معلمات الروضات محلياً واقليمياً ودولياً للوقوف على المستحدثات التربوية,
واألساليب المتبعة في تقديم األنشطة بشكل ممتع ومثير الستعدادات األطفال( .فهمي)28:2482 ,

أدوار المعلمة في رياض األطفال ومهامها:
إذا كان المعلم مطالباً في مراحل التعليم المختلفة بأن يتقن مادة علمية معينة ,ويحسن إدارة

الفصل فإن الموقف مختلف مع معلمة رياض األطفال فالتربية في رياض األطفال ذات أهمية خاصة
في حد ذاتها ,باإلضافة الى أهميتها بالنسبة لإلعداد للمرحلة التالية في سلم التعلم ,لذلك فهي تحتاج

الى المربي الدارس لعلم نفس النمو خاصة سيكولوجية الطفولة ,وأيضاً المربي ال ارعي لحاجات الطفل
في هذه المرحلة ,وتعد المعلمة من أهم العوامل المؤثرة في تكيف الطفل وتقبله رياض األطفال ؛ فهي

أول الراشدين الذين يتعامل معهم الطفل خارج نطاق األسرة مباشرة ومن ثم فهي تقوم بدور مهم في

الصفحة 36
امتنان شحدة عواد

المعوقات وتساعده أيضاً على نمو مواهبه ,والعناية بها ,أو قد تصدمه ,وتشعره باإلحباط وذلك لعدم
مراعاتها لخصائص نمو هذه المرحلة فبدون معرفة المعلمة لطبيعة الطفل الذي يقع في نطاق رعايتها
فسوف تفقد الدالئل أو المفاتيح التي ترشدها ,وتوضح لها الرؤية لحاجات الطفل( .السعود,

)7:2484

إن طفل الرياض فطري يسهل تشكيله وتنمية مواهبه وقدراته سواء كانت عقلية أو جسدية أم حسية
وبالتالي تسهيل اكتسابه لكل المهارات الالزمة إذا أحسن التعامل معه واٌجيدت عناصر مهارات

االتصال معه فهو ينمو من خالل تفاعل قدراته مع البيئة التعليمية في رياض األطفال وهناك يتضح

لنا مهام معلمة رياض األطفال في التمكن في تحقيق أقصى قدر ممكن من االبتكار وفقا لقدراته
واستعداداته( .عبد الكافي.)821:2442 ,

لذلك فإن برامج رياض األطفال ونشاطاتها اليومية وأهدافها التربوية ال يمكن إنجازها إال بواسطة

معلمات مؤهالت أكاديمياً وقادرات على فهم متطلبات الطفولة المبكرة ,واحتياجاتها األساسية والفاهمة
لدور التربية في مرحلة رياض األطفال.

ولكي تقوم المربية بدورها فهذا يتطلب إعداداً كامالً من النواحي الجسمية والصحية والنفسية والحياة

العائلية وتربية الطفل طالما أنها بحاجة لتفسير سلوك الطفل وارشاده وتوجيهه( .مصلح,
.)12:8774

وتقوم مربية رياض األطفال بأدوار عديدة وتؤدي مهاماً كثيرة ومتنوعة تتطلب مهارات فنية مختلفة

يصعب تحديدها وتقصيها ,فهي مسئولة عن كل ما يتعلمه الطفل إلى جانب مهمة توجيهية حول نمو

كل طفل من أطفالها في مرحلة حساسة من حياتهم ,وتبدأ هذه المرحلة بالتخطيط وتستمر بالتنفيذ

وتنتهي بالتقويم والمراجعة كما أن للمعلمة دو اًر رئيسياً في تطوير العملية التربوية ألنها على تماس

دائماً مع األطفال( .السعود.)886:2484 ,
ويمكن إجمال أدوار معلمة الروضة فيما يلي( :السعود )000:4101

-8

دور معلمة الروضة كبديلة لألم :إن دور المعلمة ال يقتصر على التدريس وتلقين المعلومات

لألطفال بل لها أدوار ذات وجوه وخصائص متعددة فهي بديلة لألم من حيث التعامل مع أطفال

تركوا أمهاتهم ومنازلهم ألول مرة ووجدوا أنفسهم في بيئة جديدة ومحيط غير مألوف لذا فإن مهمتها

مساعدتهم على التكيف واالنسجام.

-2

دور المعلمة في التربية والتعليم :فيجب أن يكون دور المعلمة الخبيرة في فن التدريس ,حيث

إنها تتعامل مع أفراد يحتاجون إلى الكثير من الصبر واإللمام بطرق التدريس الحديث.

الصفحة 37
امتنان شحدة عواد

-2

دور المعلمة كممثلة لقيم المجتمع :إضافة إلى ذلك فهي ممثلة لقيم المجتمع وعليها مهمة

تنشئة األطفال تنشئة اجتماعية مرتبطة بقيم وتقاليد المجتمع الذين يعيشون فيه وتستخدم األساليب

المناسبة.

-4

دور المعلمة كقناة اتصال بين المنزل والروضة :المعلمة أيضاً حلقة اتصال بين الروضة

والمنزل فهي القادرة على اكتشاف خصائص األطفال وعليها مساعدة الوالدين في حل المشكالت التي
تعترض طريق ابنائهم في مسيرتهم التعليمية.

-5

دور المعلمة كمسئولة عن إدارة الصف وحفظ النظام :من أساسيات العمل التربوي للمعلمة

توفير النظام المرتبط مع الحرية في رياض األطفال وتعد الفوضى من أكبر المعيقات في العمل
والمعلمة الناجحة هي التي تقوم بالجمع ما بين انضباط الطفل وحريته وتشجيع الطفل على التعبير

الحر الخالق في روح حب الطاعة.

-6

دور معلمة الروضة كمعلمة ومتعلمة في الوقت ذاته :على المعلمة أن تطلع على كل ما هو

جديد في مجال التربية وعلم النفس وأن تجدد من ثقافتها وتطور من قدراتها متبعة األساليب التربوية

الحديثة

-9

معلمة الروضة كموجهة نفسية وتربوية :تقوم معلمة الروضة بتحديد قدرات األطفال

واهتماماتهم وميولهم وتوجه طاقاتهم وبالتالي تستطيع تحديد األنشطة واألساليب والطرائق المناسبة
لتلك الخصائص والتي تميز كل طفل.

كما البد لمعلمة الروضة من تحديد المشكالت التي يعاني منها الطفل والقيام بالتعاون مع المرشد
النفسي في عالج تلك المشكالت واتخاذ التدابير الوقائية للطفل قبل ظهور مشكالت نفسية أخرى.

وعليه فإنه ,مهما كان منهج رياض األطفال زاخ اًر وجيداً فبدون معلمة ملمة إلماماً كامالً ,ومدرك ًة
لوظيفتها لن تحقق األهداف المرجوة ,كما يجب عليها أن تكون واسعة المعرفة بكل ما يخص الطفولة
المبكرة وكل ما يخص عاداتنا وتقاليدنا وديننا الحنيف وتشخص الصعوبات واالحتياجات الخاصة

باألطفال.

ولذلك تؤكد الباحثة على أن األسرة والرياض مؤسستان ضروريتان لتربية الطفل وذلك أن الرياض

ليست بديالً عن األسرة بل إن هناك تكامالً في األدوار والوظائف التربوية والصحية واالجتماعية
والثقافية التي تتطلب التنشئة السليمة لألطفال ,وتري الباحثة أن االشكالية ليست فقط في توظيف أو

تعييين معلمة في الرياض بل أيضاً في اختيار المعلمة المناسبة التي تتطلب قدوةً ألطفال الرياض
ومثلها العليا لتثبتها فيهم من خالل احتكاكها اليومي معهم ومكانتها
بما تحمله من قيمها األخالقية ُ

الخاصة لديهم.

الصفحة 38
امتنان شحدة عواد

كفايات معلمة رياض األطفال:
قبل أن نصف كفايات معلمة رياض األطفال البد من تحديد معنى الكفاية " وهي قدرة المعلم على
توظيف مجموع مرتبة من المعارف وأنماط السلوك والمهارات أثناء أدائه ألدواره التعليمية داخل

الفصل نتيجة لمروره في برنامج تعليمي محدد ,بحيث ترتقي بأدائه إلى مستوى معين من اإلتقان

يمكن مالحظته وتقويمه (سالم)85:8776,

ويعرف (حمدان )8777 ,الكفاية نقال عن ( الشرافي )2445 ,بأنها  ":جملة تضاف إلى القدرة أو

المهارة التي يحصل عليها المعلم ولها أثر مباشر في تعليم التالميذ أو القدرة على استحضار مهمة
خاصة في موقف تربوي ما" (الشرافي .)881:2445 ,واشتملت كفايات المعلمة في رياض األطفال

على :

أ-كفاية السمات الشخصية.
ب-كفايات المسئولية المهنية .
ج-كفايات السمات التنفيذية .

د-كفايات قوة التدريس.

ه-كفايات الناحية االكاديمية (الشرافي.)824:2444 ,

ومن هنا ترى الباحثة أن معلمة رياض األطفال هي الركيزة األساسية التي تمنح الطفل المعرفة

والسعادة والصحة النفسية والتي من شأنها أن توجه وترشد وتنمي مواهب الطفل وسلوكياته اإليجابية

وتهذب سلوكياته السلبية في أفعاله بما تملك من قدرة بل يجب أن تتميز بكفايات وصفات جمة لما
يقع على كاهلها عظمة المسئولية فهي األم والمعلم في نفس الوقت والمكمل واالمتداد لألسرة حتى

اكتمال جميع السلوكيات المرغوبة للطفل.

الصفحة 39
امتنان شحدة عواد

احملور الثالث  :املنهج يف رياض األطفال.
مفهوم المنهج:

استخدم لفظ المنهج قديماً للداللة على محتوى المادة الدراسية في المدرسة حيث كان االهتمام
مرك اًز على التحصيل الدراسي وكان ذلك مرتبطاً بالبيئة المحلية أو بمستوى تالميذ الفصل أو االهتمام

بالعالقات بين المواد الدراسية المقررة على هؤالء التالميذ في النهاية يؤدي تكدس المقرر الدراسي

بالموضوعات التي تثقل كاهل التلميذ ,وكان المدرس يتبع جميع األساليب التي تعينه على االهتمام

بتدريس تلك المقررات والمادة الدراسية.

ولكن تبدل ذلك المفهوم القديم إلى اتجاه جديد وأصبح لفظ المنهج أكثر اتساعاً وشموالً ويشير إلى
الحياة المدرسية للتلميذ ويتضمن كل خبرات التلميذ التي تنظمها المدرسة وتشرف عليها سواء داخل

المدرسة أو خارجها ويتحدد بعاملين( .جاد)88:2484 ,

-8التالميذ من حيث قدراتهم واستعداداتهم.

-2يتمثل في مشكالت الحياة في المجتمع.
المنهج في رياض األطفال:

يقصد بالمنهج في رياض األطفال كل ما تحتويه عليه الروضة من مواقف وخبرات وأنشطة وأساليب
ووسائل تتجه في مجموعها نحو تحقيق التكامل في مظاهر نمو الطفل المختلفة (الناشف,

 .)885:8775وبما أن رياض األطفال تهدف إلى تنمية المهارات المعرفية والعقلية واللغوية

واالجتماعية للطفل ,والى تعويده على النظام وتحمل المسئولية واستقالل الشخصية وتحقيق الذات,

لذا فإن مناهج رياض األطفال يجب أن تكون معدة لتحقيق هذه األهداف.

يقوم هذا المنهج بمرحلة رياض األطفال على أساس تلبية جميع حاجات الطفل المختلفة وذلك من

خالل ارتباطه بمجموعة من الركائز األساسية التالية(:بدر)42:2447 ,

أوالً :الجو العائلي :يترك الطفل البيت ليلتحق بالروضة ,لذا يتوقع أن يكون الجو السائد في الفصل
هو جو عائلي حميم حيث تمارس المعلمة و األطفال دور أفراد العائلة.
ثانيا :التجربة الذاتية أو التعلم الذاتي :حيث تعتبر رياض األطفال مختب اًر للتعلم فالمكان وما يحتويه
من أشياء يثير رغبته و حماسه و فضوله لالكتشاف واالختبار.

ثالثا :تقوية الذات عند الطفل :فالسنوات األولى من عمر الطفل ه ووي السنوات التي تتكون فيها

شخصيته يبدأ فيها بالكالم والتعبير عن نفسوه والتي من خاللهما تعزز ذاته.

رابعاً :االختيار :عندما نقول للطفل اختر ركناً من األركوان أو لعبة من األلع و وواب ,معنى هذا أننا
نحترمه ونعترف بأنووه فرد لو ووه كيانووه ونعلمو و ووه كيف يتحمل مسئولية اختياره.

الصفحة 41
امتنان شحدة عواد

خامساً :الروضة وعالقتها بالبيت :الروضو ووة هي امتداد البيت فوي عمليووة التعلم فيجب أن تكو ووون

العالقة بينهما قوية ومتينة لتصل بالطفل إلووى اإلنسان السو وووي تربية وعلماً ونفسياً وعقلياً
أهمية مناهج رياض األطفال:

تستمد مناهج رياض األطفال أهميتها من أهمية المرحلة العمرية من(  )6-2سنوات في ذاتها وما
يمكن أن تحققه من فوائد أو يترتب عليها من آثار في تشكيل الشخصية اإلنسانية ,ذلك أن المنهج

هو الترجمة الواقعية لفلسفة التربية وأهدافها ورسالتها في خدمة الفرد والمجتمع .ومهما يكن لرياض
األطفال من وظائف ,فإن هذه الوظائف ال تتحقق إال بمقدار ما تسمح به مناهجها ,وتشتق مناهج
الرياض أهميتها من مصادر متعددة ,يرتبط بعضها بالظروف التاريخية واالجتماعية التي أدت الى

قيام الرياض كمؤسسة تربوية ,ويرتبط البعض اآلخر بنظرتنا إلى مراحل الطفولة من حيث أهميتها
وآثارها في حياة الطفل والمجتمع ,كما يرتبط بعضها كذلك بما يقدمه البحث العلمي حول وظائف

الرياض وآثارها( .جاد)29:2484

خصائص منهج الروضة:

بما أن العملية التربوية هي عملية منظمة تخضع إلى معايير محددة في ضوء األهداف التي يراد

تحقيقها ,لذا فإن المنهج الذي يوضع لرياض األطفال يجب أن يكون له خصائص مميزة تساعد في

تنمية الطفل تنمية شاملة متوازنة وهذه الخصائص هي(الحريري )92:2484

-التكامل :ويتحقق ذلك من خالل إلغاء الفواصل بين المواد المختلفة ,وبالتبعية وعدم الحاجة الى

معلمين متخصصين في شتى مجاالت المعرفة.

الشمولية :حيث يقوم المنهج على شكل خبرات وأنشطة متعددة تعمل على تنمية مفاهيم الطفلالمعرفية ,ومهاراته األدبية ,واتجاهاته االجتماعية والخلقية.

-المرونة :وذلك من خالل إعطاء معلمة رياض األطفال حرية االختيار محتوى المناهج التي تراها

مناسبة للمرحلة تبعاً لإلدارة  ,وتراعي خصائص نموهم وحاجاتهم النفسية واالجتماعية والعقلية
والجسمية بحيث تقدم لهم المستوى المناسب لقدراتهم واستعداداتهم ,هذه المرونة التي تتسم بها مناهج

األطفال تتيح للمعلمة مراعاة الفروق الفردية بين األطفال ,واعطاء كل طفل الفرصة للتعليم والتقدم
حسب قدراته ,ومعدالت نموه.

-االستمرارية :تتميز مناهج الروضة باالستم اررية حيث تكمل الخبرات التي يمر بها الطفل بالروضة

خبراته في المنزل ,كما يجب أن تكون الخبرات التي اكتسبها الطفل في بيته وفي الروضة النواة

واألساس الذي تبنى عليه الخبرات التي ستقدم له في مرحلة التعليم األساسي ,لهذا يجب أن تعرف
مه الطفل قبل مجيئه للروضة ,بحيث تبدأ من حيث وصل إليه وتكمل الخبرات
المعلمة ما تَعَل ُ
وتعوض ما ينقصه ,حتى يكون معداً لتعلم المهارات األساسية.

الصفحة 41
امتنان شحدة عواد

التنوع :ويعنى أن تكون الخبرات متنوعة ,مراعاة الفروق الفردية بين األطفال ,وكسر حاجز الملل
والروتين والرتابة ,ومنح كل طفل الفرصة لتلبية حاجاته وميوله من خالل الخبرات المتنوعة التي تقدم

له.

التدرج :يقدم منهج رياض األطفال الخبرات بشكل متدرج منطقياً فيتم تقديمها من البسيط الى

الصعب ,ومن السهل إلى المركب ,ومن المحسوس إلى المجرد وهكذا.

أهداف منهج النشاط في دور الحضانة ورياض االطفال(:سكينة والصفتي)010:4100 ،
يعتبر الطفل في المناهج الحديثة هو المحور األساسي في جميع نشاطاتها ,فهي تدعوه دائماً إلى

النشاطات الذاتية ,وتنمي فيه عنصر التجريب والمحاولة واالكتشاف ,وتشجعه على اللعب الحر,
وترفض مبدأ اإلجبار والقسر ,بل تركز على مبدأ المرونة واإلبداع والتجديد والشمول ,وال يكفي أن

تعرف المعلمة كيف تخطط منهجاً أو تنفذه ,بل البد أن تعرف الفلسفة التي تستند إليها المناهج.

األهداف التي تقوم عليها مناهج الروضة هي(: :سكينة والصفتي)061:4100 ،

* االهتمام بالنمو الشامل والمتكامل للطفل جسمياً وانفعاليا واجتماعيا ,مع مراعاة الفروق الفردية بين

األطفال.

* التأكيد على دور الطفل في عملية التعلم وعلى فاعليته من خالل النشاط الذاتي التلقائي,
واالعتماد على اللعب والممارسة الفعلية واألنشطة التي تتمشى وطبيعة الطفل في هذه المرحلة مثل:

األنشطة الحركية والقصة والرسم والتعبير بالغناء ,والرقص والتمثيل والدراما وكل ما يجد الطفل نفسه
فيه ,ويعبر من خالل ذاته.

* توثيق العالقة بين الطفل والبيئة المحيطة به للتعامل مع األشياء بشكل مباشر ,والقيام بجوالت

وزيارات إلى األماكن الطبيعية ,وتنمية حواس الطفل والقدرة على المالحظة والتجريب واالكتشاف

للتوصل إلى استنتاجات ,وادراك العالقات بين األشياء ,والمبادرة في حل المشكالت.

اإلكثار من الوسائل التعليمية الحسية ,واألدوات واإلمكانات والخامات واأللعاب التربوية لتكون بمثابة
المعلم بالنسبة للطفل ,تنمي فيه مهارات التعلم الذاتي واالبتكار واالكتشافات.

* إطالق طاقة الجسم الحركية ,وتنمية المهارات الحركية المختلفة ,واالهتمام بصحة الطفل وغذائه,
وتوفير أماكن للعب في الهواء الطلق تتوفر فيها شروط األمن والسالمة.

* توفير الفرص للنمو االجتماعي والخلقي السوي ,وتنمية المهارات االجتماعية التي تساعد الطفل
على العيش في جماعة مثل التعاون والعمل الجماعي واالنتماء األسري مع األقران ,والتعاطف مع

اآلخرين ,واالنتماء للوطن

الصفحة 42
امتنان شحدة عواد

* إتاحة الفرصة لكل طفل لتحقيق ذاته ,وتنمية قد ارته واستعداداته الى أقصى حد ممكن ,وتكوين
صورة إيجابية عن نفسه ,مع مراعاة الفروق الفردية بين األطفال في معدالت النمو ,والظروف الثقافية

األسرية.

* االهتمام بالنمو المعرفي واللغوي ,إلى جانب التنمية الشاملة لكن بأسلوب يختلف عن أسلوب

التدريس المتبع في مراحل التعليم األخرى ,وهو أسلوب يقوم على اندماج الطفل في المواقف التعليمية
لتكوين مفاهيم ,وتنمية مهاراته بمبادرة ذاتية.

* تحقيق التعاون الوثيق بين البيت والروضة لتنسيق الجهود ,من أجل تنمية الطفل وتحقيق االنتقال
التدريجي من البيت إلى المدرسة ,واشراك األسرة في عمليات تخطيط وتنفيذ البرامج التربوية للروضة.
* متابعة نمو كل طفل على حدة واستخدام األساليب والتقنيات الحديثة في تقويم األطفال ,واألنشطة

التعليمية ومهارات المعلمة.

أنواع المناهج في رياض األطفال:

يمكن تحديد المناهج المتبعة في رياض األطفال فيما يلي( :جاد)45:2484 ,



منهج نشاط ذاتي تبنوى خبراته وتصمم على الحركة واللعب واالنطالق والحرية واالستقاللية



منهج نشاط ذاتي محوره الطفل حيث تتجه عملية التعلم من داخل الطفل إلى الخارج ,ليتحقق

والبحث واالكتشاف ,لتحقيق مبدأ التعلم من أجل التعلم.

التفاعل بين عناصر أربعة هي (الطفل ,الخبرة المباشرة وغير المباشرة ,البيئة المحيطة بالطفل
والمجتمع ,المعلمة التي تمنحه المحبة والعطف والحنان).


منهج منوع ومنظم حيث يعتمد على التعلم المنظم والموجه جنباً إلى جنب مع التعلم الحر,



منهج متدرج تبنى خبراته في صورة محققة لالستمرار والتتابع وتطبق من واقع المستوى العمري

ليكتسب الطفل مبادا المهارات األساسية التي تهيئه للمراحل التعليمية الالحقة بخطى ثابتة.

والعقلي ,وتتدرج من السهل إلى الصعب ,ومن البسيط إلى المركب ,ومن القريب إلى البعيد ,ومن
المحسوس إلى المجرد.


منهج شامل ومتوازن يقدم أنشطة تلبي حاجات الطفل الجسمية والعقلية والحركية واالجتماعية

في إطار من التكامل والترابط لتحقيق وحدة المعرفة ,وفي إطار من التوازن لتحقيق نمو الشخصية

المتوازنة جسدياً وروحياً ونفسياً واجتماعياً وعقلياً حيث يوازن بين األنشطة الحرة والمنظمة ,واألنشطة
الفردية والجماعية ,واألنشطة الفكرية والترفيهية.



منهج تعلم يؤكد على مبدأ التعلم بالممارسة والمران وربط التعلم بالعمل.

الصفحة 43
امتنان شحدة عواد

منهج تعلم يؤكد على مبدأ الحرية واالختيار حيث يوفر بدائل وخيارات في البرنامج اليومي



ليختار الطفل ما يحب القيام به ,وما يميل إليه ,وما يثير اهتمامه في ظل بيئة مادية غنية تتيح له
(النمو الحر) الذي يتماشى مع دوافعه وحاجاته الخاصة.


منهج تعلم يراعي مبدأ الفروق الفردية بين األطفال من خالل المحتوى المفتوح الذي يناسب

التنوع في قدرات األطفال واستعداداتهم المختلفة ,وأيضا من خالل التنوع باألساليب والوسائل تحقيقاً

لمطالب النمو المختلفة.

منهج تعلم يعتمد على مبدأ التعلم من خالل اللعب باعتباره أداة الفهم واإلدراك ,ووسيلة نمو


الطفل.


منهج تعلم يؤكد على إيجابية الطفل وفعاليته مع عناصر البيئة التعليمية التي تستثير حواسه.

الصفحة 44
امتنان شحدة عواد

احملور الرابع  :مبىن الروضة وجتهيزاته وشروطه-:

تُعد السنوات األولى من حياة الطفل من أهم مراحل حياته ,فهي األساس الذي تبني عليه
الحياة المستقبلية لألجيال القادمة ,وقد اهتمت الهيئات والمؤسسات التربوية العالمية بضرورة العناية
بطفل الروضة وبجوانب نموه المختلفة ,وذلك بهدف تعرف سلوكهم وتوجيه طاقاتهم ,فقد أصدرت

منظمة اليونيسف اإلعالن العالمي لحقوق الطفل منذ عام  ,8757الذي يؤكد من خالل مبادئه

الرئيسة إعطاء الفرص والتسهيالت ,التي تمكن الطفل من النمو الشامل المتكامل جسمياً وعقلياً لذلك
فقد أولت الدول المتقدمة عناية لطفل هذه المرحلة (السعود.)97:2484 ,

ُيعتبر تصميم مبنى رياض األطفال وما يشمله من تجهيزات الوعاء الذي تتم فيه النشاطات المختلفة
التي تُمارس في الروضة ,ومن هنا فإن تصميم الروضة قد يكون مالئماً لألنشطة ومساعداً على

إثرائها وتنوعها ,وقد يكون محجماً لتلك األنشطة وعائقاً في سبيل تحقيقها ,لذلك كان البد من وجود

مبادا أساسية عالمية يرتكز عليها تصميم أبنية رياض األطفال وتجهيزها ,فقد حددت نتائج

الدراسات في هذا المجال شروط أساسية هي بمثابة تلك المبادا بشأن تصميم وتجهيز أبنية رياض

األطفال وهى :الشروط الصحية التي توفر للطفل مناخاً سليماً يساعده على النشاط ,وشروط تتعلق
بأمن وسالمة الطفل وتجنبه المخاطر ,إضافة الى الشروط العمرانية والمرتبطة بموقع الروضة من
تجمعات السكنية للمدن (بدران.)81:2442 ,

وقد حدث تطور كبير في أبنية رياض األطفال بناء على اتجاهات حديثة التي أخذت احتياجات
الطفولة بعين االعتبار فالروضة عامل مكمل للبيت في أداء مهمته ,ولذا يجب تصمم الروضة كبيت

خاص للطفل ,بمعنى أن يتم إعدادها كمكان يوفر للطفل ما ال يوفره المنزل إضافة إلى ما يوفره

أصالً ,وتكون بالتالي مكاناً من نوع خاص ليس للكبار وانما للصغار على وجه التحديد في كل ركن
من أركانها وفي كل زاوية من زواياه ,وفي كل ما يقع عليه النظر فيه ,وأن تبدو هذه الحقيقة بارزة

في تصميمها من الداخل والخارج وفي ألوان الجدران وما يعلق عليها من صور ولوحات وأشكال
إيضاحية وما يعمل على تيسير األنشطة التي يزاولها األطفال ضمن فراغاتها الداخلية بحيث تتفق

وطبيعة األنشطة سواء أكان ذلك داخل الحجرات أم خارجها أو في المالعب والساحات الخارجية,

كما تُراعي طبيعة األطفال وظروفهم الخاصة بالنسبة ألشكال المقاعد ,وارتفاعها وكذلك رفوف الكتب
والطاوالت وتجهيزات الحمامات وغيرها من مرافق الروضة التي يستخدمها األطفال(.عدس,
.)45:2448

وقد حظيت أبنية رياض األطفال باهتمام التربويين ,والمهندسين المعماريين ,وعلماء النفس ,ولجعل

الروضة حقا جنة أطفال ومرتعاً خصباً إلشباع حاجاتهم في البحث والكشف والجري والتسلق
واالنطالق واالندماج مع أقرانه في جو هادا ومليء بالتقدير والمحبة( .مروان)67:8778.

الصفحة 45
امتنان شحدة عواد

* مبنى الروضة الخاصة حسب شروط وزارة التربية والتعليم الفلسطينية(:وزارة التربية والتعليم

ورقة الشروط.) 4102

* أال يقل ارتفاع السقف عن ( 214سنتيمتر) كحد أدنى.

* توفر مراكز نشاط متعددة في الروضة ,أو توفر غرفة صفية ال تقل مساحتها عن( )85متر مربع.

* أن تكون أرضية مبنى الروضة من البالط.

* توفر الشروط الصحية من حيث اإلضاءة والتهوية والمرافق الصحية ضمن اإلجراءات الصحية
والهندسية المطلوبة.

* أن تكون الروضة مستقلة في بنائها وساحتها وتجهيزاتها وهيئاتها اإلدارية والتعليمية.
دور أول كحد أقصى.
* أن يكون مبنى الروضة أرضياً ,أو اً

* ال يجوز استخدام الممرات المؤدية إلى الغرف الستيعاب مجموعات أو شعب أطفال.
* توفر قاعة للنشاطات الحرة ,ويفضل توفر غرفة إدارة ,وقاعة للمربيات.
* توفر كافيتريا مناسبة.

* تخصيص فتحة صحية واحدة لكل ( )25طفالً أو أقل في الروضة وبمقاييس تتناسب وعمر

الطفل.

* توفر مشارب ومياه صالحة للشرب وبمقاييس تتناسب وعمر الطفل وبعيدة عن الوحدة الصحية.

المتطلبات العصرية للروضة:
أ .الساحات:

ٍ
مماثل للمساحة المخصصة لألطفال داخل الروضة كحد أدنى
* ساحة خارجية مكشوفة بمعدل

ويحدد بذلك عدد األطفال في الروضة.

* قسم مظلل من الساحة الخارجية يتناسب مع عدد األطفال في الروضة ,بحيث ال تقل مساحته

عن ( )%25من مساحة الساحة الخارجية.

* تحتسب البرندات المفتوحة على الساحة الخارجية جزءاً من القسم المظل.

* ال يجوز استخدام سطح الحفر االمتصاصية كساحة خارجية لألطفال.

ب .األثاث والتجهيزات:

* يخصص لكل طفل كرسي منفصل حتى يتمكن من ممارسة األنشطة الجماعية والفردية.
* أثاث آمن ومناسب في حجمه وتصميمه لألطفال.

* سبورة ذات ارتفاع مناسب لمستوى األطفال.
* جزء مفروش من قاعة النشاطات.

* تجهيز غرفة اإلدارة وقاعة المكتبة.

الصفحة 46
امتنان شحدة عواد

ج .األلعاب والوسائل التعليمية:

* وسائل لتنمية المواهب والميول المهنية :معجون ملون ,أقالم تلوين ,إسفنج ,ورق ملون ,ورق رسم,
عدة نجارة ,أدوات تمريض ,أدوات موسيقية......الخ.

* أدوات اللعب :كرات ,ألعاب فك وتركيب ,سيارات صغيرة ,لعب بالستيكية أو خشبية...الخ.
* وسائل تعليمية:

 -وسائل إيضاح مجسمة (أعداد وأحرف ,مكعبات ,علب ,أحرف بالستيكية).

 -وسائل إيضاح غير مجسمة (لوحة جيوب لألعداد واألحرف ,ولوحة توضيح الفصول األربعة,

أرقام وصور لتوضيح مفهوم العدد) ,ووسائل تعليمية مساندة تتعلق بمفاهيم لغوية ورياضية ,ووسائل
إيضاح خاصة بالطبيعة والحيوانات.

 وسائل علمية (متر ,مغناطيس ,مرآة ,عدسة ,ساعة ,عينات زراعية ,أحجار كالصدف). -زوايا الخيال ,زاوية الطبيب ,الدكان ,المطبخ . . . ,الخ.

د .األلعاب الخارجية:

 أراجيح متنوعة وألعاب خارجية سليمة وآمنة مصنوعة من الفيبرجالس ومطابقة للمواصفات معاألخذ بعين االعتبار تحديد مسافة ( )2متر على األقل بين كل لعبة.

 دراجات ثالثية العجالت ,وعربات صغيرة .وغيرها. حوض رمل نظيف وأدوات بستنة مناسبة لألطفال.هو .وسائل حماية وسالمة:

 -أسطوانات إطفاء حريق.

 صندوق إسعاف يحتوي على كافة المستلزمات الطبية. حافالت مرخصة ومؤمنة لنقل األطفال.-

أسوار وأبواب آمنة ,مع أهمية توفر سياج بارتفاع مترين على األقل في حالة وجود سور

منخفض.

 -وجود نوافذ آمنة باستخدام (شبك وحماية).

 أباريز كهربائية آمنة ومرتفعة عن األرض. -وجود درابزين للدرج بغض النظر عن عدد الدرجات.

الصفحة 47
امتنان شحدة عواد

نقدم بعض المواصفات لرياض األطفال في الدول العربية المجاورة كالمواصفات المصرية والسورية
كونها قريبة من الوضع الفلسطيني المعيشي والتعليمي.

الشروط المعيارية لضمان جودة رياض االطفال (وثيقة المستويات المعيارية المصرية،

)42:4104
-

مبنى مناسب ومجهز.

-

تكون مجهزة بالمقاعد واألدراج المناسبة للمرحلة العمرية لألطفال (االرتفاع ,حجم الطفل,

-

تتناسب أعداد ومساحات وتجهيزات القاعات مع أعداد األطفال خصائص نموهم.

األعداد ,سهولة الحركة) وتراعي مواصفات المعيارية ,المطلوبة لتلك المرحلة ,وتسمح المساحة

بممارسة األنشطة في األركان ,وسبورة مناسبة من حيث اللون واالرتفاع ,مع توافر دواليب أو أرفف

يستخدمها الطفل في حفظ معلقاتهم ,ومصادر إضاءة وتهوية مناسبة وآمنة وتُراعي عوامل األمن
والسالمة.
-

يشترك األطفال في تجميل القاعات.

تتوافر مساحات بفناء الروضة تلبي احتياجات أداء األطفال.

 يتوافر بفناء الروضة (بالطابق األرضي) مساحات خاصة برياض األطفال وبها تجهيزات (المقاعد–متطلبات األلعاب المختلفة-أحواض رمل-مساحات خضراء –أرضية الملعب مناسبة وآمنة – ِسالل

المهمالت-أحواض وصنابير مياه) المناسبة للمرحلة العمرية والالزمة لممارسة األنشطة المختلفة ,مع
مراعاة عوامل األمن والسالمة.

 تتوافر إرشادات مصورة تساعد األطفال على استخدام تجهيزات الفناء. -تتوافر بالروضة مراكز تعلم مجهزة داخل القاعات وخارجها4

 -يتوافر بالروضة مراكز التعلم الداخلية (ركن المكتبة ,الفن ,العلوم ,األسرة وخارجية (مركز الفك

والتركيب ,مركز البناء).

 يتوافر بكل منها التجهيزات ومصادر التعلم المتنوعة (مقروءة-مصورة-ألعاب تلبي متطلباتعمليتي التعليم والتعلم لألطفال وممارسة األنشطة من خاللها.

 -تحتوي األركان التعليمية على وسائل وأجهزة تكنولوجية.

 تتوافر بالروضة المرافق الصحية الصالحة لالستخدام حيث تتناسب أعداد المرافق (دورات المياه-أحواض وصنابير مياه) مع أعداد األطفال وتراعي هذه المرافق طبيعة النوع (ذكور-إناث) والمرحلة

العمرية ,مع وجودها في أماكن مناسبة وتوفر متطلبات وأدوات النظافة ,والصيانة الدورية لتلك

الصفحة 48
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المرافق مع توافر إرشادات لضمان صالحية استخدامها وتحقيق عوامل األمن والسالمة مع توافر

دورة مياه خاصة بكل قاعة من قاعات رياض األطفال.

 -تتوافر في الروضة التجهيزات الالزمة للرعاية الصحية حيث يتوافر لدى الروضة التجهيزات

والمواد الطبية المناسبة الالزمة للرعاية الصحية ,كما تتوافر أماكن مناسبة تساعد األطفال على
الراحة واالسترخاء ,وتتوافر المواد الطبية الالزمة لإلسعافات األولية في كل قاعة من قاعات رياض

األطفال ,ويتمكن المعلم والمعلم المساعد من استخدامها ,مع مراعاة في الروضة متطلبات ذوي

االحتياجات الخاصة في حاالت الدمج إن وجد.

 يوجد بالمبنى ممرات ومطالع ودورة مياه مناسبة الستخدام ذوي االحتياجات الخاصة وحجرةومصادر تعلم تراعى طبيعة االعاقة ,وتفي احتياجاتهم.

 يتوافر بالقاعات متطلبات استيعاب األطفال ذوي االحتياجات الخاصة. -تستوفى الروضة مواصفات األمن والسالمة.

 تتوافر متطلبات األمن والسالمة في مبنى الروضة والقاعات (أرضيات ,ساللم ,نوافذ ,األفنية,الممرات ,مداخل ومخارج الروضة والقاعات ,مصادر الكهرباء ,التهوية الجيدة) وتتوافر عوامل األمن
والسالمة أثناء ممارسة األطفال لألنشطة المختلفة.

 -توجد دائرة اتصال إلكترونية (تلفزيونية ,صوتية) تستخدم لالتصال داخل الروضة.

تطبق الروضة خطة األمن والسالمة حيث تنفذ الروضة خطة تنمية مهارات األمن والسالمة وادارة

المواقف الطارئة لدى العاملين واألطفال مثل (اإلسعافات األولية ,الحرائق ,دخول األطفال والخروج
من والى الروضة أو القاعات ,التعامل مع األجهزة الخطرة ,مصادر الكهرباء).

 -تتبادل الروضة الخبرات مع المؤسسات المعنية لتنمية مهارات األمن والسالمة لدى العاملين.

(وثيقة المستويات المعيارية المصرية.)2:2482 ,

المعايير السورية (كمثال على أحد الدول العربية) المتعلقة ببناء الروضة وتجهيزاتها تقسم

إلى)و ازرة التربية والتعليم السورية.)85:2484
معايير تتعلق بسالمة األطفال :

يجب أن يصمم مبنى الروضة بحيث يؤمن المساحة الواسعة ,واالعتماد على األدوار األرضية التي
ال تتطلب من األطفال صعود الساللم ,وتأمين تهوية مستمرة للغرف التعليمية واألنشطة ,وهذا يعتمد

على التصميم بحيث يمكن تحديد جهة الرياح في المنطقة ومناسبة النوافذ مع اتجاهها ,واالعتماد
على التكييف الطبيعي بدالً من الصناعي ما أمكن ,وأن تكون الصفوف خالية من األتربة والغبار
ومختلف األشياء التي يمكن أن تؤذي الطفل ,وتجنب األلعاب التي تحوي مواد سامة كاأللعاب

المصنوعة من البالستيك الرديء ,أو التي تحتوي مادة الرصاص أو الزئبق ,أو التي تحتوي أطراف ًا

الصفحة 49
امتنان شحدة عواد

حادة ,وابعاد المواد الخطرة كالمنظفات واألدوية عن متناول يد األطفال ,وأن تكون اللوحات

والمعلقات الجدارية مصنوعة من مواد خفيفة الوزن ,واألسالك الكهربائية مخفية ,وال يظهر منها

للطفل ما يمكن أن يعبث به ,وأن يكون هناك عوازل للمآخذ الكهربائية ,وأن يكون للنوافذ شبكة من
األسالك المعدنية بحيث تشكل حماية لألطفال في حال استطاع الوصول إليها ,كما يجب أن تكون
بيئة الروضة خالية من الحيوانات والحشرات الضارة ,وهذا يتطلب اتخاذ إج ارءات تمنع دخول

الحشرات إلى المبنى ,والقيام بالصيانة المستمرة لما يتلف من تلك االحتياطات ,أما األرضيات

المفروشة بالسجاد والموكيت تعمل على حماية الطفل من االنزالق ومخاطره ,وتخفف من أثره,

بشرط أن تكون من النوع قصير الوبر وسهل التنظيف ويجف بسرعة ,ألن السجاد الكثيف والطويل

الوبر يؤذي الجهاز التنفسي كاإلصابة بالسعال المستمر أو يعرض الطفل لحاالت التحسس

الصدرية ,كما يعد مالذاً للحشرات والجراثيم ,وألنه يختزن الرطوبة بشكل أكبر مما يزيد من تلك
المخاطر.

معايير تتعلق باألقسام والمساحة والتصميم :
يفضل اختيار الموقع في مكان هادا بعيد عن األماكن التي تنتشر فيها أعمال تسبب الضوضاء

مثل األسواق والمطارات والمصانع ,ومن الممكن حماية الروضة من الضوضاء بإنشاء سور من

األشجار التي تقلل مستوى الضوضاء إلى أكبر درجة ممكنة مثل األشجار ذات األوراق الصغيرة

التي تعمل على تكسير الموجات الصوتية وتخفض أثرها ,وأن يكون الموقع بعيداً عن أسباب التلوث
الهوائي مثل المصانع التي تنبعث منها الغازات والروائح الكريهة وأماكن معالجة النفايات أو مقالب

القمامة ,والبعد عن الشوارع العامة ما أمكن ,أو اتخاذ مسافات حماية بحيث ال يكون مدخل الروضة
على الشارع مباشرًة ,وأن يراعى في التصميم اختيار النمط األفقي في حال توافر المساحة الواسعة
للمبنى ,أما في حالة المساحة الضيقة كما هو الحال في المدن الكثيفة والمتالصقة عمرانياً فيتبع
التوسع العمودي للمبنى بشرط اتخاذ األدوار األولى ألنشطة أطفال الروضة ,وأن تشمل الروضة

أركان نشاط متنوعة ,وأن يراعى في تصميم المكان المرونة بحيث نستطيع التعديل أو اإلضافة فيما
بعد.

معايير تتعلق بالمواصفات الجمالية :

تعد المعايير الجمالية من المواصفات التي يصعب إدراك تأثيرها مباشرًة على أطفال الرياض ,وتعد
المواصفات الجمالية مسألة نسبية إلى حد ما ,لكن ما هو مهم في المعايير الجمالية البساطة والخلو
من التعقيدات ,واالبتعاد عن تكديس الممرات والقاعات والصاالت بأثاث أو مواد ال تفيد الطفل
تربوياً ,كما ينصح باالعتماد على التنوع في تزيين الروضة كالجدران الملونة بألوان هادئة ,والنباتات

الطبيعية ,والديكورات البسيطة.
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معايير تتعلق بالناحية االقتصادية :
ويقصد بها توافر عدد مناسب من األلعاب مع أعداد األطفال ,ومتانة األلعاب ومقاومتها للتلف,
والتعدد الوظيفي للوسيلة ,ومرونة االستخدام ,وامكانية استخدامها مع الفئات العمرية الثالث.

معايير تتعلق بالخصائص النمائية للطفل :
يقصد بالمعايير النمائية للبيئة والتجهيزات ,أن تسمح بحرية الحركة ,وتثير االستطالع والرغبة في

االكتشاف,

وتشجع على السلوك االجتماعي ,وتنمي المشاعر اإليجابية ,وتدرب القدرات الفردية كاالعتماد على

الذات وادراكها

معايير تتعلق بمتطلبات المنهاج :
يقصد بها تلبية التصميم ألهداف المنهاج وفلسفته ,فالمنهاج القائم على برامج النشاط المفتوح

ونظام األركان يتطلب تنظيماً عمرانياً مفتوحاً خالياً من الحواجز والفواصل وقاعات متعددة الوظائف,

أما البرامج القائمة على أساس النشاط الحر فقوامها يعتمد على توفير أعداد كبيرة من األلعاب
والتجهيزات ,وموضوعة في رفوف قريبة من متناول يد الطفل ,في حين أن المناهج القائمة على أساس

البرنامج األكاديمي فطبيعة التجهيزات فيه قريبة إلى حد ما للصفوف الدراسية ,أو ذات طاوالت
وكراسي تتيح ممارسة التدريبات الفكرية والتعليمية.

لعل كل ما سبق يوضح أهمية جودة رياض األطفال ,وضرورة أن تكون في أحسن صورة وأحسن حال
ألنها مكان مخصص لتنشئة األطفال ,وتمهيدهم للدخول في معترك الحياة ,فبعد مضي عشر سنوات

على انعقاد مؤتمر القمة العالمي من أجل الطفل ,عقدت الجمعية العامة لألمم المتحدة عام 2442

جلسة خاصة حول األطفال لمراجعة ما تم إح ارزه من تقدم في العقد الماضي ,واالتفاق على رؤية
مستقبلية من أجل الطفل .تم االتفاق -خالل هذه الجلسة -على التزام عالمي من أجل األطفال في
وثيقة جديدة هي "عالم جدير باألطفال" " ,"World Fit for Childrenواتفق زعماء العالم على

استخدام اإلطار العام لهذه الوثيقة في تطوير الخطط الوطنية للطفولة ,خاصة في رياض األطفال.
فأين نحن من هذا؟
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الفصل الثالث

الدراسات السابقة

أوال /الدراسات العربية

ثانيا /الدراسات األجنبية
ثالثا /التعقيب على الدراسات السابقة
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الفصل الثالث

الدراسات السابقة

بالرغم من كثرة الدراسات حول رياض األطفال ومناهجها ,وأهمية دور رياض األطفال في

إعداد الطفل وتنشئته إال أنها نرى واقع رياض األطفال في فلسطين وقطاع غزة باألخص يعاني من
واقع مرير ومتهالكة جراء االحتالل االسرائيلي والوضع االقتصادي السيء لذا رأت الباحثة التسليط

الضوء على واقع رياض األطفال لما تتميز من أهمية جليلة لبناء ونمو الحاضر والمستقبل ,ولقد
اح عديدة
اطلعت الباحثة على العديد من الدراسات السابقة المتعلقة بموضوع رياض األطفال من نو ٍ

والتي تتصل بموضوع الدراسة الحالية والتي تم االستفادة منها ,وقد تم ترتيب الدراسة من األحدث إلى

األقدم).

أوال :الدراسات العربية
-1

دراسة عساف ( )4102بعنوان " :تقييم برامج رياض األطفال بمحافظات غزة في ضوء

حقوقهم المشروعة من وجهة نظر مدرائها"

ه وودفت التع وورف إل ووى حق وووق األطف ووال المش ووروعة ف ووي المواثي ووق الدولي ووة والمحلي ووة ,وك ووذلك التع وورف إل ووى
الدرجات التقييمية لبرامج رياض األطفال بمحافظات غزة في ضوء حقوق األطفال المشروعة من وجهة
نظر مدرائها ,والكشف عما إذا كان هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة (( 4145 ≤ α

بين متوسطات درجات تقدير أفوراد العينوة لهوذه البورامج تعوزى إلوى المتغيورات ( الجونس -الجهوة المشورفة
– سوونوات الخدمووة – المؤه ول العلمووي) ,وقوود اسووتخدمت الد ارسووة الموونهج الوصووفي ,موون خووالل اسووتخدام

اسووتبانة مكونووة موون ( )62فقورة موزعووة علووى ( )5مجوواالت ,وزعووت علووى )  ( 65موودي اًر ومووديره بواقووع

( )%8615من أفراد المجتمع األصلي .وقد أظهرت نتوائج الد ارسوة أن الدرجوة الكليوة لتقودير أفوراد العينوة

لبرامج رياض األطفال بمحافظات غوزة فوي ضووء حقووق األطفوال المشوروعة كانوت ( )%951921وهوي

عنوود مس ووتوى متوس ووطاً ,حي ووث ج وواء المج ووال األول والمتعل ووق بو وو" الح ووق ف ووي اللع ووب " ف ووي المرك ووز األول,
والمجال الخامس المتعلق بو (الحماية من العنف واإلساءة) جاء في المركز األخير .ال توجد فروق ذات

داللووة إحصووائية عنوود مسووتوى داللووة ( ( 4145 ≤ αبووين متوسووطات درجووات تقوودير أفوراد العينووة لبورامج

ريوواض األطفووال بمحافظووات غ وزة فووي ضوووء حقوقووه المشووروعة تعووزى إلووى المتغي ورات ( الجوونس ,سوونوات

الخدمووة ,المؤهوول العلمووي) فووي حووين وجوودت فووروق تعووزى لمتغيوور التبعيووة ( الجهووة المش ورفة) ,ولقوود كانووت
الفروق لصالح رياض األطفال الخاصة( .التي يمتلكها أفراد).

وأوصت الدراسة بضرورة أن يكون تعلم الطفل في رياض األطفال من خالل خبرات مباشرة ,أكثر وقعواً
وتأثيرا ,تدعم حقه في المعرفوة ,وضورورة دعوم حوق الطفول فوي المشواركة وتحمول المسوؤولية  ,وذلوك مون
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خالل إشراك األطفال في إعداد برنوامج النشواط اليوومي ,وجعول لكول طفول دور فوي ممارسوة هوذا النشواط

أو تجهيزه.
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دراسة قناديلي ( )4104بعنوان " :تطوير أداء مديرات مدارس الرياض األطفال األهلية

بمدينة جدة في ضوء االتجاهات المعاصرة من وجهة نظر الهيئة اإلدارية والتعليمية".

هدفت التعرف إلى األساليب التي تؤدى إلى تطوير أداء مديرات مدارس رياض األطفال األهلية بمدينة
جدة في ضوء االتجاهات المعاصرة من وجهة نظر الهيئة اإلدارية والتعليمية بمدينة جدة كمرحلة

نموذجية ,وقد اتبعت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي مستخدم ًة االستبانة كأداة لجمع البيانات الالزمة
ألغراض الدراسة وتضمنت ( )22فقرة موزعة على أربعة محاور هي المهارات اإلدارية ,المهارات

التربوية المهارات الفنية ,المهارات االنسانية ,وتكونت عينة الدراسة من جميع مدارس رياض األطفال
بجدة والبالغ عددهم ( )891روضة .وكان من أهم نتائج الدراسة:

 -8أن ممارسة مديرة المدرسة للمهارات اإلدارية جاءت ضعيفة ,وتشير إلى اختالف آراء أفراد العينة.
 -2وجاء المحور الثاني(مهارات تربوية ) في المرتبة األولى من المهارات التي تمارسها مديرة
المدرسة؛ حيث سجل متوسطاً حسابياً قدره(  )21265وانحرافاً معيارياً(  )81457مما جعل المحور
يأخذ درجة ضعيفة

 -2جاء المحور األول(مهارات إدارية) في المرتبة الثانية بمتوسط قدره ( )21224وانحراف معياري
قدره  81884وهي درجات تشير الى أن تلك المهارات تمارسها المديرة بدرجة ضعيفة

-4وفي الترتيب الثالث جاء محور (المهارات الفنية) وتمارسها المديرة أيضاً بدرجة ضعيفة؛ حيث
سجل المتوسط  21244وانحراف معياري( .)81499

-5المحور الرابع محور (المهارات اإلنسانية) وتمارسه مديرة الروضة بدرجة ضعيفة أيضاً من وجهة
نظر آراء العينة؛ حيث سجل المتوسط(  ,)21492واالنحراف المعياري( .)21492
 -3دراسة الحراحشة وأحمد ( )4104بعنوان " :المشكالت التي تواجه إدارات مؤسسات رياض

األطفال في محافظات المفرق /األردن من وجهة نظر العامالت فيها".

هدفت التعرف إلى المشكالت التي تواجه إدارات مؤسسات رياض األطفال في محافظات المفرق/
األردن من وجهة نظر العامالت فيها ,وأثر المتغيرات اآلتية :نوع المؤسسة ,المؤهل العلمي ,سنوات

الخدمة ,وتكونت عينة الدراسة من ( )12من العامالت ,ولتحقيق هدف الدراسة تم تطوير استبانة

تكونت من ( )21فقرة موزعة على خمسة مجاالت هي (مشكالت المعلمات ,مشكالت األبنية,
والمرافق والتجهيزات ,مشكالت الوسائل التعليمية ,مشكالت األطفال ,والمشكالت الصحية).

ومن أهم النتائج:

الصفحة 54
امتنان شحدة عواد

 -8درجة تقدير العامالت للمشكالت التي تواجه مؤسسات رياض األطفال بشكل كلي متوسطة ,وفيما
يتعلق بالمجاالت فقد كان تقدير العامالت لمشكالت المعلمات مرتفعاً ,في حين جاءت بقية المجاالت

بتقدير متوسط .
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وجود فروق ذات داللة إحصائية في درجة تقدير العامالت للمشكالت التي تواجه مؤسسات

رياض األطفال في األردن تعزى لمتغير نوع المؤسسة وكانت الفروق لصالح مؤسسات رياض

األطفال الخاصة .
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كما دلت نتائج الدراسة على وجود فروق ذات داللة إحصائية في درجة تقدير العامالت

للمشكالت التي تواجه مؤسسات رياض األطفال في األردن تعزى إلى متغير سنوات الخدمة وكانت

الفروق لصالح فئة الخدمة من ( )5-8سنوات .

 -4أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في درجة تقدير العامالت للمشكالت
التي تواجه إدارات مؤسسات رياض األطفال في األردن تعزى الى المؤهل العلمي.
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دراسة السليماني ( )4104بعنوان" :رؤية مستقبلية لتطبيق اإلدارة االستراتيجية في إدارات

رياض األطفال".

هدفت إلى التعرف على مفهوم اإلدارة االستراتيجية وخطواتها ومراحل صياغة الرسالة والرؤية
االستراتيجية وابراز دور اإلدارة االستراتيجية في تطور المنظمات التعليمية وال سيما دور رياض
األطفال وتقييم الوضع الحالي إلدارات رياض األطفال .وتحديد الفروق ذات الداللة اإلحصائية

لوجهة نظر مديرات رياض األطفال متبع ًة المنهج الوصفي المسحي ,وكان مجتمع الدراسة من جميع
مديرات رياض األطفال بمدينة مكة المنورة والبالغ عدده ( )65مديرة ,مستخدم ًة االستبانة كأداة

للدراسة .وكان من أهم النتائج:

 -8أظه رت نتائج الدراسة أن تطبيق مراحل اإلدارة االستراتيجية لدى مديرات رياض األطفال بمدينة
مكة المكرمة والتي تتعلق بكل من (التحليل والرصد البيتي ,صياغة االستراتيجية ,التقييم
والسيطرة) كانت بدرجة عالية ,لذا توصي الباحثة بضرورة تطبيق اإلدارة االستراتيجية في إدارات

رياض األطفال.

 -2أظهرت النتائج أن مفهوم اإلدارة االستراتيجية لدى مديرات رياض األطفال واضح بدرجة
متوسطة ,لذا توصي الباحثة بالعمل على زيادة الوعي بمفهوم اإلدارة االستراتيجية.

 -5دراسة خياط ( )4100بعنوان :إسهام مرحلة رياض األطفال في اإلعداد للمرحلة االبتدائية.
هدفت إلى بيان مكانة وأهمية الطفل في اإلسالم ,والتعرف على طبيعة وخصائص الطفل في الرياض,
والدور التربوي لرياض األطفال وبيان أهميتها لإلعداد للمرحلة االبتدائية ,وقد اتبعت الباحثة المنهج

الوصفي التحليلي والمنهج االستنباطي .وكان من أهم نتائج البحث:

الصفحة 55
امتنان شحدة عواد

-8أظهرت الدراسة ضرورة رعاية الطفولة ألهميتها في الحياة المستقبلية.
-2بينت الدراسة الدور التربوي لرياض األطفال.

-2تمثل رياض األطفال األساس التعليمي للمرحلة االبتدائية.
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دراسة مطر وآخرون ( )4101بعنوان ":التباين في مناهج رياض األطفال في األردن

وعالقته بالفروق النمائية في الجوانب االجتماعية المعرفية والجسدية لهؤالء األطفال".

هدفت إلى معرفة مدى التباين في مناهج رياض األطفال في األردن وعالقته بالفروق النمائية في

الجوانب االجتماعية المعرفية والجسدية لهؤالء األطفال .تكون مجتمع الدراسة من أطفال الصف
التمهيدي في رياض األطفال العامة والخاصة في مدينة عمان ,أما عينة الدراسة فقد تكونت من

( )252طفالً منهم ( )887طفالً ضمن المنهج األكاديمي من القطاع الخاص و( )75طفالً ضمن
المنهج النمائي من القطاع الخاص أيضاً و( )881طفالً ضمن المنهج الوطني التفاعلي من القطاع

العام باإلضافة إلى وجود ( )28طفالً لم يلتحقوا بالروضة ,ولتحقيق أغراض الدراسة تم استخدام مقياس
أداء أطفال ما قبل المدرسة األساسية والروضة .مستخدمين استبانة المهمات والممارسات التربوية

الفعلية التي تمارسها المعلمة في الروضة .وكان من أهم النتائج:

 إن المنهجين األكاديمي والنمائي قد احتال منزلة متقدمة على المنهاج الوطني التفاعلي لدىقياس الجوانب النمائية الثالثة االجتماعية والمعرفية والجسدية .أي أن المنهاج النمائي لم يسهم
في نمو األطفال على هذه الجوانب على نحو أفضل من المنهاج األكاديمي ,كما أن المنهاج

الوطني التفاعلي لم يحقق إنجا اًز أفضل من المنهاج األكاديمي.
 -7دراسة نبهان ( .)4110بعنوان " :دور مديرات رياض األطفال كمشرفات مقيمات في تحسين
أداء المعلمات من وجهة نظرهن وسبل تطويره في محافظات غزة" .

هدفت إلى معرفة دور مديرات رياض األطفال كمشرفات مقيمات في تحسين أداء المعلمات من
وجهة نظرهن وسبل تطويره في محافظات غزة والتوصل إلى التوصيات والمقترحات ,وقد اتبع الباحث

المنهج الوصفي التحليلي ,لتقصي البيانات وتحليلها ,مستخدماً االستبانة كأداة للدراسة مكونة من64

فقرة موزعة على أربعة مجاالت ( :التخطيط ,التنفيذ ,إدارة الصف ,التقييم).
وكان من أهم نتائج البحث:

-8درجة تقدير معلمات رياض األطفال لدور مديرات رياض األطفال كمشرفات مقيمات في تحسين
أداء المعلمات درجة كبيرة بلغت ( )%9111من إجمالي تقدير عينة الدراسة.

-2احتل مجال إدارة الصف المرتبة األولى في مدى اهتمام مديرات رياض االطفال وتساوى مجال
التخطيط وتنفيذ التدريس وجاء في المرتبة الرابعة مجال التقييم في تقديرات أفراد العينة.

الصفحة 56
امتنان شحدة عواد

-2ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )4145≤αفي تقديرات معلمات رياض
األطفال في محافظات غزة لدور مديرات رياض األطفال كمشرفات مقيمات في تحسين أدائهن في
مجال التخطيط تعزى لمتغير التخصص عدا مجاالت تنفيذ التدريس وادارة الصف والتقييم والدرجة

الكلية لالستبيان ,توجد فروق لمتغير التخصص لصالح معلمات التخصص (العلوم اإلنسانية).

 -4ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة( )4145≤αفي تقديرات معلمات رياض
االطفال في محافظات غزة لدور مديرات رياض األطفال كمشرفات مقيمات في تحسين أدائهن في

مجال إدارة الصف تعزى لمتغير المؤهل ولكن توجد فروق في مجاالت التخطيط والتقييم والدرجة
الكلية لالستبيان لصالح معلمات الدبلوم وترتفع عند حملة الدبلوم في مجال تنفيذ التدريس.

 -5ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة( )4145≤αفي تقديرات معلمات رياض
االطفال في محافظات غزة لدور مديرات رياض األطفال كمشرفات مقيمات في تحسين أدائهن في

مجال التخطيط تعزى لمتغير سنوات الخدمة ,بينما توجد فروق في مجاالت تنفيذ التدريس ,إدارة

الصف ,التقييم والدرجة الكلية لالستبيان تعزى لسنوات الخدمة األقل.

 -6توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة( )4148=αفي تقديرات معلمات رياض

األطفال في محافظات غزة لدور مديرات رياض األطفال كمشرفات مقيمات في تحسين أدائهن في
مجاالت التخطيط ,تنفيذ التدريس ,إدارة الصف ,التقييم ,االستبيان ككل تعزى لمتغير عدد الدورات

التدريبية.
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دراسة احميدة ( )4110بعنوان ":درجة تقدير معلمات األطفال لممارستهن في إعداد بيئة

تعليمية لتطوير مهارتي القراءة والكتابة لدى أطفال الروضة".

هدفت إلى التعرف إلى درجة تقدير معلمات األطفال لممارستهن في إعداد بيئة تعليمية لتطوير
مهارتي الق ارءة والكتابة لدى أطفال الروضة في األردن .مستخدم ًة استبانة مكونة من ( )54فقرة
موزعة على أربعة مجاالت هي :البيئة التعليمية الغنية بالمواد المطبوعة ,والزوايا التعليمية ,ومكتبة
الصف ,والبيئة الخارجية ,وتضمنت عينة الدراسة ( )254معلمة رياض أطفال من مديرية التعليم
الخاص في عمان .متبع ًة المنهج الوصفي التحليلي .وكان من أهم النتائج:
 أن درجة ممارسة المعلمات إلعداد بيئة تطوير مهارتي القراءة والكتابة كانت عالية على مجالالبيئة التعليمية الغنية بالمواد المطبوعة ,ومتوسطة على مجالي الزوايا التعليمية والبيئة الخارجية

ومتدنية على مجال إعداد مكتبة الصف.

 وجود فروق ذات داللة إحصائياً فيما يتعلق بدرجة الممارسة تعزى للمؤهل العلمي لصالحالمؤهل العلمي األعلى وسنوات الخبرة لصالح الخبرة الكبيرة ,فيما تبين عدم وجود فروق
إحصائية تعزى للتخصص.

الصفحة 57
امتنان شحدة عواد
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دراسة الخالدي ( )4110بعنوان ":معلمة رياض األطفال الواقع والطموح".

هدفت إلى بيان دور معلمة رياض األطفال بين الواقع والطموح ,حيث اتبع الباحث المنهج الوصفي

التحليلي كأداة للدراسة واشتملت عينة الدراسة من ( )6معلمات ينتمين إلى روضة واقعة في ريف
دمشق وذلك بأسلوب دراسة حالة ,مستخدمة الباحثة استبيان كأداة للبحث مكونة من (  ) 21فقرة

الهدف منها اإلجابة عن أسئلة الدراسة:
-1
-2

هل تتوافر في معلمة الروضة السمات الشخصية المالئمة للعمل؟
هل تتفق المعلمة مع زميالتها بالعمل بشكل جيد؟

-3

هل مشاعرها اتجاه مهنتها إيجابية؟

-4

هل تدرك أهمية التأهيل العلمي لمهنتها؟

وكان من أهم نتائج الدراسة ما يلي:

إن السمات الشخصية لدى معلمة رياض األطفال منخفضة.

-1
-2

إن نسبة اإلجابة التي تعبر عن عالقة المعلمة بزميالتها كانت إيجابية وجاءت متوسطات

نسبة اإلجابة التي تعبر عن مشاعر المعلمة اتجاه مهنتها ايجابية.

أما نسبة اإلجابة التي تعبر عن إدارتها ألهمية التأهيل العلمي المهني كانت جيدة

 -11دراسة حمدى:)4110( ،عنوان الدراسة" :دور األسرة والروضة في تشكيل القيم األخالقية
للطفل :دراسة ميدانية ألطفال الرياض في محافظة الالذقية بين ()6-1سنوات".

هدفت إلى رصد أساليب التربية األسرية في األسر التي لديها أطفال في عمر الفئة الثالثة بمؤسسات

رياض األطفال في محافظة الالذقية وأثر تلك األساليب على مستوى نمو السلوكيات األخالقية لدى
هذه الفئة من األطفال باإلضافة إلى رصد أساليب التربية لمعلمات أطفال الفئة الثالثة في مؤسسات

رياض األطفال وأثر تلك األساليب على مستوى نمو السلوكيات األخالقية لدى هذه الفئة وتحديد
مستويات نمو السلوكيات األخالقية لدى أطفال الفئة الثالثة من العمر في مؤسسات رياض األطفال.

ومن أجل تحقيق هدف الدراسة قامت الباحثة بإعداد استبانة الرعاية في األسرة ,واستبانة الرعاية في

الروضة والتي وجهت للمعلمات ,مستخدمة مقياس التفكير األخالقي المصور والمؤلف من خمس

قصص واختبا اًر كلياً له .أما عينة الدراسة فبلغت( )524طفالً وطفلة و( )524أسرة ألطفال هذه الفئة
العمرية و( )524معلمة يقمن بتعليم هؤالء األطفال واتبعت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي.
توصلت الدراسة إلى نتائج أهمها:

-8

توجد عالقة ارتباطية إيجابية بين السلوكيات األخالقية للطفل وأساليب التربية األسرية

الديمقراطية بشكل عام واستناداً إلى المستوى التعليمي لديهم والدخل االقتصادي لألسرة بصورة
خاصة.

الصفحة 58
امتنان شحدة عواد
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توجد عالقة ارتباطية إيجابية بين مستوى الطفل األخالقي وأساليب الوالدين تبعا لبيئة الطفل

-2

توجد عالقة ارتباطية إيجابية بين مستوى الطفل األخالقي وأساليب الوالدين تبعاً لترتيب الطفل

وهذه النتيجة لصالح بيئة الريف.

في األسرة وهذا لصالح ترتيب الطفل الثاني وتبعاً لجنس الطفل لصالح الذكور بالنسبة للنضج في
األحكام األخالقية على الرغم من تميز معاملة الوالدين الديمقراطية لألطفال اإلناث.

-4

توجد عالقة ارتباطية بين مستوى الطفل األخالقي وأساليب المعلمة في تربية أطفالها وهذه

-5

توجد عالقة ارتباطية بين مستوى الطفل األخالقي وأساليب المعلمة تبعا لخبرة المعلمات وهذه

النتيجة لصالح المعلمة التي تحمل شهادة جامعية فما فوق.

لصالح المعلمات اللواتي لديهن خبرة التعليم في الروضة أكثر من ( )24سنة وأقل من( ) 5سنوات.

 -6أظهرت المعلمات أنهن أقدر على توجيه األطفال في عمر الروضة بتشكيل قيم الطاعة
واآلداب العامة أكثر من الوالدين كما لوحظ أن الوالدين أقدر على توجيه األطفال في تشكيل قيم

الصدق واإليثار واألمانة لديهم أكثر من المعلمات أما بالنسبة لقيم النظام والعرفان بالجميل ال توجد
فروق ذات داللة إحصائية بين أسلوب كل من المعلمات والوالدين في تشكيل هاتين القيمتين.

 -11دراسة غزيل ( )4110بعنوان ":الحاجات اإلرشادية لمعلمات رياض األطفال في منطقة تبوك
التعليمية".

هدفت التعرف إلى الحاجات اإلرشادية لمعلمات رياض األطفال في مدينة تبوك ومعرفة أثر المؤهل
العلمي والخبرة في التدريس وعدد الدورات التدريبية على هذه الحاجات .التقدم بتصورات اإلصالح

واقع رياض األطفال في تبوك لما تشكله هذه المرحلة من أهمية .وتكونت عينة الدراسة من ()815

معلمة في رياض األطفال في المدارس الحكومية والخاصة في و ازرة التربية والتعليم واإلدارة العامة
في منطقة تبوك للعام الدراسي(  )2441/2449مستخدم ًة استبانة اشتملت على ( )54فقرة موزعة
على خمسة مجاالت متبع ًة المنهج الوصف التحليلي .وكان من أهم النتائج التي أسفرت عنها

النتائج:

 جميع المجاالت اإلرشادية اعتبرت حاجات إرشادية حيث احتل المجال االجتماعي المرتبةاألولى ثم المجال الصحي احتل المرتبة الثانية ثم المجال األكاديمي المرتبة الثالثة وفي المرتبة
الرابعة المجال النفسي وفي المرتبة األخيرة المجال األسري كما اشارت النتائج إلى عدم وجود

فروق ذات داللة احصائية تعزى لكل من متغير المؤهل العلمي والخبرة في التدريس بينما
أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير عدد الدورات التدريبية.

 -12دراسة بطانية ( )4110بعنوان" :مشكالت رياض األطفال في األردن".

الصفحة 59
امتنان شحدة عواد

هدفت التعرف إلى أهم المشكالت التي تعيق سير العمل في رياض األطفال في مدينة الزرقاء بعمان.
وقد اتبع الباحث المنهج الوصفي التحليلي كأداة للدراسة ,وبلغ عينة الدراسة ( )864مديرة ومعلمة.

فقرتها ( )42تقيس أهم المشكالت التي تعاني منها
مستخدماً االستبانة كأداة للدراسة حيث بلغ عدد ا
الرياض من وجهة نظر مديرات ومعلمات رياض األطفال .وكان من أهم النتائج:
-8

وجود مشكالت حقيقية تعاني منها معلمات رياض األطفال من وجهة نظر معلمات ومديرات

-2

وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير سنوات الخبرة العاملة في الروضة.

-2

وجود ذات داللة إحصائية تعود لطبيعة عمل العامل في الروضة.

رياض األطفال في مدينة الزرقاء.

-4

وجود فروق ذات داللة إحصائية تعود لمتغير المؤهل األكاديمي لصالح من يحملون مؤهالً

اكاديمياً عكس من يفتقد المؤهل األكاديمي.
 -13دراسة أبو دقة ،وآخرين ( .)4110بعنوان ":دراسة تقويمية لجودة التعليم في رياض
األطفال بقطاع غزة".

هدفت إلى تقييم جودة التعليم في رياض األطفال بقطاع غزة من خالل :التعرف على واقع رياض
األطفال في محافظات غزة من حيث جودة التعلم ,وخاصة في المجاالت التالية المنهج ,كفاءة

المربيات ,المواد التربوية المستخدمة في الرياض ,مشاركة أولياء األمور ,وتحديد معوقات جودة التعليم

المقدم إلى رياض األطفال من وجهة نظر مديرات رياض األطفال والمربيات ,و تحديد نتائج تحسن

األداء المتوقع في رياض األطفال في المجاالت التي تم تحديدها في هذه الدراسة :المنهج ,كفاءة

المربيات ,المواد التربوية ,مشاركة أولياء األمور ,وتحديد مؤشرات الجودة النوعية والكمية لقياس تحقيق

هذه النتائج .وتكونت الدراسة من ( )54روضة عشوائية موزعة في محافظات غزة.

مستخدمين االستبانة وبطاقات المالحظة وبطاقة تحليل الكتب وبطاقة تحليل الخطة السنوية للرياض

وبطاقة تحليل الخطة اليومية للرياض والمقابلة الشخصية كأدوات للدراسة.

وكان من أهم النتائج:

 -8وجود العديد من التدخالت في مجاالت :المنهج ,كفاءة المربيات ,المواد التربوية ,مشاركة
أولياء األمور وخاصة بوجود العديد من المعوقات.

 -2بالنسبة للمنهج فقد بينت النتائج استخدام نظام الصف التقليدي (نظام الحصص) وهيمنة البعدين
االجتماعي والمعرفي كأهداف رئيسة للروضة من وجهة نظر المديرات والمربيات وأولياء األمور.

 -2أما بالنسبة لكفاءة المربيات فقد بينت النتائج أن جميعهن لديهن شهادة الثانوية العامة وثلث
األفراد العينة لديهن مؤهل جامعي.

 -4بالنسبة للمواد التربوية فقد بينت النتائج انها غير متوفرة بشكل كاف في رياض األطفال.

الصفحة 61
امتنان شحدة عواد

 -5اما بالنسبة لمشاركة أولياء األمور فقد بينت النتائج أن مشاركتهم ال تتعدى دفع الرسوم وحضور
بعض االجتماعات والندوات.

أما المعوقات من وجهة نظر المربيات والمديرات فهي كثيرة أهمها تلك المتعلقة بعدم دفع الرسوم,

والمشاكل السلوكية من قبل األطفال ,وضعف تفاعل األهل إلى جانب تدني راتب المربيات وقلة
خبرتهن في مجال الطفولة المبكرة.

 -14دراسة ندى ( )4116بعنوان" :واقع التخطيط االستراتيجي في رياض األطفال كما تراه
المربيات في محافظات شمال الضفة الغربية"

هدفت إلى التعرف على واقع التخطيط االستراتيجي في رياض األطفال شمال الضفة وفحص أثر

المتغيرات (المؤهل –سنوات الخدمة –الحالة االجتماعية –طبيعة الروضة –مكانة الروضة) ,اتبع
الباحث المنهج الوصفي واختار الباحث عينة عشوائية بلغت ( )851مربية للعام الدراسي

 .2445/2444مستخدماً االستبانة كأداة للدراسة والمكونة من خمسة مجاالت توزعت حول رسالة

الروضة ,أهداف الروضة ,سياسة الروضة ,البرامج ,التقويم) فقرة ومكونة من ( .)62وكان من أهم
نتائج الدراسة:

أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى الداللة ( )4145= αلكل من

متغيرات (سنوات الخدمة ,الحالة االجتماعية ,طبيعة الروضة ,مكان الروضة) بينما توجد فروق تبعا

لمتغير المؤهل العلمي.

 -15دراسة المزين وغراب ( )4111بعنوان ":الكفايات األساسية لمربيات رياض األطفال من
وجهة نظر مديرات الرياض".

هدفت إلى تحديد الكفايات األساسية لمربيات رياض األطفال لمحافظة غزة من وجهة نظر المديرات
في الرياض ,اتبع الباحثان المنهج الوصفي التحليلي وتكونت عينة الدراسة من ( )824مديرة من

مديرات رياض األطفال بنسبة ( )%8615من حجم المجتمع األصلي البالغ من ( )921مديرة,
مستخدماً االستبانة كأداة للدراسة .وكان من أهم نتائج الدراسة:

 حصلت الكفايات الجسمية على أعلى درجة في االهتمام للمديرات وتالها الكفايات االنفعاليةوالعاطفية وأخي اًر المجال المعرفي في المرتبة الرابعة.

 -تمتعت الكفايات بنسبة مرتفعة مما يؤكد أهميتها ألفراد العينة.

 -16دراسة ياسين ( )4114بعنوان " :تقويم مهارات معلمة رياض األطفال بالعاصمة المقدسة".
هدفت إلى الدراسة إلى تقويم مهارات رياض األطفال بالعاصمة المقدسة ,واتبعت الباحثة الوصف
التحليلي ,وتكونت عينة الدراسة من ( )91معلمة من (  )9روضات حكومية مستخدم ًة أداء
االستبانة تكونت من ( )51مهارة .وكان من أهم نتائج الدراسة ما يلي:

الصفحة 61
امتنان شحدة عواد

-1

إن معلمات رياض األطفال في مدارس الروضات الحكومية يتمتعن بكفايات شخصية وممتازة

-2

إن درجة هذه الكفايات ال تختلف باختالف التخصص وبحاجة إلى تدريب واتقان لجميع

وبدرجة عالية.

المهارات التدريسية.

 -3إن درجة توافر الكفايات التعليمية األساسية لدى معلمات رياض األطفال ال تختلف باختالف
سنوات الخبرة أو عدد الدورات التدريبية التي التحقت بها.

 -17دراسة بارود ( )4114بعنوان" :المشكالت اإلدارية والفنية لرياض األطفال التابعة للجمعية
االسالمية وسبل عالجها من وجهة نظر القائمين عليها"

هدفت إلى الكشف عن المشكالت اإلدارية والفنية في رياض األطفال التابع للجمعية االسالمية واتبع
الباحث المنهج الوصفي التحليلي ,واقتصرت عينة الدراسة على ( )892مربية )25( ,مشرفة,

()86عضو إدارة وبلغ مجتمع الدراسة ( )254مربية ,مستخدماً استبانة كأداة للدراسة للتعرف إلى
أكثر المشكالت شيوعاً في رياض األطفال .وكان من أهم نتائج الدراسة:

-8

وجود مشكالت بنسبة متعادلة وبلغت أعلى المشكالت بنسبة ( )%22في مجال الوسائل

-2

اختالف النتائج حول الحلول المقترحة لمشكالت رياض األطفال حول موضوعات قبل زيادة

التعليمية.

الراتب وتوفير وسائل تعليمية ,توفير حديقة للرياض.

 -18دراسة الصويغ (  )4111بعنوان" :التدريب أثناء الخدمة وفعاليته في تطوير أداء معلمة
الروضة في مدينة الرياض".

هدفت إلى التعرف إلى برامج التدريب أثناء الخدمة وفعاليتها في تطوير أداء معلمة الروضة في

مدينة الرياض ,اتبعت الباحثة المنهج التجريبي ,وتكونت العينة من ()26معلمة من ( )7روضات
حكومية في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية ,تم تقسيم العينة إلى مجموعتين ,حصلت

المجموعة األولى على تدريب في تطبيق المنهج المطور ومجموعة ضابطة لم تحصل على التدريب,

تكونت األداة من " "96جملة اعتمادا على محتوى التدريب.وكان من أهم نتائج الدراسة:

أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية بين المجموعتين التجريبية والضابطة ,لصالح

المعلمات المتدربات "التجريبية " .حيث حسن البرنامج التدريبي أداء المربيات الالتي تعرضن

للتدريب.

 -19دراسة بسيسو( )0000بعنوان" :مشكالت مؤسسات رياض األطفال بمحافظة غزة".
هدفت إلى تحديد بعض مشكالت رياض األطفال التي تشرف عليها و ازرة التربية والتعليم في محافظة

غزة ,والتقدم بصيغة مقترحة لعالج بعض المشكالت التي تعاني منها رياض األطفال ,اتبعت الباحثة

الصفحة 62
امتنان شحدة عواد

المنهج الوصفي التحليلي ,اشتملت عينة الدراسة على ( 79روضة)79( ,مشرفة) من ( 444مربية),

وبلغت عينة الدراسة ( )%25من المجتمع األصلي ,مستخدم ًة االستبانة للتعرف إلى أهم المشكالت
التي تواجه رياض األطفال واشتملت على عدة أبعاد هي :مشكلة األطفال والمربيات ومشكالت تتعلق
بالمباني واألثاث ومشكالت تتعلق بالخدمات الصحية .وكان من أهم نتائج الدراسة:

-

أن عدد الرياض ال يتناسب مع حجم الزيادة السكانية.

-

وجود مشكالت في األبنية واألثاث ونقص الوسائل التعليمية واأللعاب التربوية.

-21

ضعف إدراك المربيات بمشكالت األطفال.

دراسة األحمد ( )0000بعنوان" :واقع رياض األطفال الفلسطينية كما تراه مديرات ومعلمات

الرياض في محافظات شمال الضفة الغربية".

هدفت إلى التعرف على واقع رياض األطفال في محافظات شمال الضفة الغربية وهى سلفيت,
نابلس ,جنين ,قلقيلية ,طولكرم ,من حيث :المنهاج وطرق تنظيمه ,وطرق عرضه (تعليمه) وطرق
إدارته من وجهة نظر مديرات ومعلمات الرياض لهذه المحافظات ,ومعرفة أثر متغيرات الدراسة من

حيث المحافظة ومكان تواجد الروضة وسنة تأسيسها والخبرة والحالة االجتماعية والمؤهل العلمي,

وطبيعة العمل على واقع رياض األطفال في محافظات شمال الضفة الغربية كما تراه المديرات

والمعلمات ,اتبع الباحث المنهج الوصفي ,تكون مجتمع الدراسة من جميع رياض األطفال التابعة

لو ازرة التربية والتعليم في محافظات شمال الضفة الغربية والبالغ عدد ( )224روضة و( )224مديرة
و( )512معلمة وبلغت نسبة عينة الدراسة ()%24من عدد الرياض في كل محافظة.

مستخدماً االستبانة أداة للدراسة تضمنت ( )79بنداً موزعة على عدة مجاالت هي :طرق تنظيم

المنهاج في الروضة وتعليم المنهاج والمهام اإلدارية واألكاديمية المنوطة بمعلمة الروضة والوسائل
المعينة التي تستخدم في الروضة والنشاطات التربوية التي تقوم بها الروضة ومشاركة أولياء األمور

والمشاكل التي تواجه الرياض .وكان من أهم نتائج الدراسة:
-8

عدم وجود مؤهالت تربوية أكاديمية ومسلكية لدى المعلمات والعامالت في رياض األطفال أي

-2

تدنى مستوى الراتب والدخل الشهري للمعلمات العامالت في رياض األطفال مما يؤدى

أنهن غير متخصصات بالعمل التعليمي في هذه المؤسسات التعليمية.

وينعكس سلباً على سير العمل التربوي داخل هذه الرياض لعدم وجود الدافعية الحقيقية والرغبة

األكيدة بالعمل.
-2

عدم كفاءة مباني رياض األطفال بالنسبة الستيعابها لعدد األطفال حيث توجد أعداد زائدة

داخل الغرف الصفية والمساحات المرخصة رسمياً ,كذلك ال تساعد على استيعاب الزيادة العددية

لألطفال.

الصفحة 63
امتنان شحدة عواد

-4

عدم جاهزية رياض األطفال من حيث التجهيزات الداخلية من أثاث ولوازم وكذلك ساحات

-5

ضعف مستوى الخدمات الصحية الطبية المقدمة من قبل طبيب الروضة المختص باألطفال

خارجية.

ويعزى ذلك لتراجع االمكانات المادية المتوافرة والتي تتيح المجال إلى تقديم أفضل الخدمات لألطفال
والعاملين من معلمات ومديرات في رياض األطفال.

-6

عدم االلتزام بشروط الصحة العامة كالنظافة الداخلية في الصفوف والنظافة الخارجية في

المرافق الصحية ,وهذا يؤثر سلباٌ على البيئة المكانية الخاصة باألطفال ,ويعزى ذلك لعدم االهتمام
من قبل المسئولين عن رياض األطفال وعدم اكتراث بعض المديرات والمعلمات بمستويات الخدمات

الصحية المقدمة.

 -0المناهج التربوية الخاصة والتي يعد بعضها عائقاً تعليمياً غير مساعد وغير فعال في العمل
التعليمي بحيث ال يلبى حاجات األطفال التعليمية وعدم توفر مكتبات خاصة باألطفال.

 -21دراسة القحطاني( )0000بعنوان " تقويم الخبرات التربوية في مؤسسات رياض األطفال
بالمملكة العربية السعودية وقطر والكويت في ضوء أهدافه".

هدفت إلى التعرف على الخبرات التربوية المقدمة لألطفال في مؤسسات رياض األطفال في السعودية
وقطر والكويت والتعرف إلى مدى تحقيق األهداف التربوية في مؤسسات رياض األطفال .اتبعت

الباحثة المنهج الوصفي التحليلي والمنهج المقارن ,بلغت عينة الدراسة حوالي ( )124معلمة ومديرة.
مستخدم ًة االستبيان كأداة للدراسة .وكان من أهم نتائج الدراسة:
كشفت الدراسة عن وجود فروق ذات داللة إحصائية بين رؤية أفراد العينة لمدى مساهمة الخبرات

التربوية في تحقيق أهداف رياض االطفال ال بين الخبرة في تخطيط وتنفيذ األنشطة المتصلة

بالخبرات التربوية.

 -22دراسة الخطيب ( )0006بعنوان ":أسس استراتيجية تربوية ألطفال ما قبل المدرسة
بفلسطين".

هدفت الدراسة إلى التعرف على واقع تربية أطفال ما قبل المدرسة في فلسطين وتحديد جوانب

القصور والقوة ,ووضع استراتيجية لتربية الطفولة لتسهيل عملية التخطيط واعداد البرامج لهذه التربية,
شملت عينة الدراسة ( )75روضة موزعة على مدن وقرى محافظات غزة ,اتبع الباحث المنهج

الوصفي التحليلي .مستخدماً االستبانة التي وجهت لمديرات ومربيات الحضانة ورياض االطفال,
وللتحقق من النتائج استخدم الباحث النسب المئوية في المعالجة اإلحصائية .وكان من أهم نتائج

الدراسة:

الصفحة 64
امتنان شحدة عواد

 -أن رياض األطفال ال تتيح التفاعل االجتماعي للطفل بدرجة كبيرة ,وال تتيح له الفرصة المناسبة

للتعرف على البيئة ,وال تتيح له النمو الشامل والمتكامل ,وال تتيح له تنمية إبداعاته ومعلوماته وخبراته
ومهاراته اللغوية بصورة كبيرة ,وزيادة ثروته الثقافية ,بسبب تركيز هذه الرياض على الجانب المعرفي

أكثر من الجوانب األخرى ,كما أن الكثير من الرياض يتبع لتنظيمات وأحزاب سياسية باإلضافة إلى
قصور في اإلمكانيات التدريبية لمعلمات الرياض.

 -23دراسة قمبر( )0006بعنوان ":واقع رياض األطفال في الوطن العربي" دراسة تحليلية.
هدفت التعرف إلى واقع رياض األطفال في الوطن العربي من حيث الكم حسب التوزيع الجغرافي

اتبع الباحث المنهج الوصفي التحليلي ,مستخدماً االستبيانات اإلحصائية المتوفرة من المصادر
الدولية .وكان من أهم نتائج الدراسة:

 -8معظم مباني رياض األطفال غير مؤهلة لتكون مؤسسات تعليمية خاصة كونها مستهلكة زمنياً
و ال تخدم العمل التعليمي بل تعد عامالً رئيسي مثبطاً لجميع األطراف في رياض األطفال.
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عدم وجود ساحات ألعاب كافية تلبى حاجات األطفال الحركية وتشجع رغباتهم باللعب كونهن

-2

عدم وجود كفايات ومؤهالت تربوية أكاديمية للمعلمات والمديرات العامالت في رياض األطفال

مدخالً هاماً للنضج والنماء التربوي السوي.

حيث أكدت الدراسة على وجود نسبة ( )%46من حملة شهادة الثانوية العامة يقمن بالعمل التعليمي

في رياض األطفال.

-4

ضعف اإلمكانات والتجهيزات التربوية من وسائل تعليمية حديثة تخدم العمل وتطور سير

العملية التعليمية مما يحقق أهداف و ازرة التربية.

 -24دراسة اليونسيف ( )0001بعنوان " :أوضاع التربية ما قبل المدرسة في الضفة الغربية
وقطاع غزة" .

هدفت إلى التعرف إلى أوضاع التربية ما قبل المدرسة في الضفة الغربية وقطاع غزة ,حيث أجرى

مركز موارد الطفولة المبكرة في القدس دراسة ميدانية لمؤسسات التربية في الضفة الغربية عام

( ,)8711أما في قطاع غزة فقد قامت مؤسسة إنقاذ الطفل بدراسة تقويمية ( ,)8778شملت ()24
مؤسسة للتربية قبل المدرسة ,ومن السلطات المشرفة عليها الجمعيات الخيرية ,واللجان الشعبية,
ومؤسسات خاصة كالبلديات كذلك قامت اليونيسيف بدراسة تقويمية عام ( )8775لواقع تنمية

الطفولة المبكرة في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية .وكان من أهم نتائج الدراسة:

-8

أن غالبية المربيات لسن مؤهالت ومعظمهن من حملة الثانوية العامة ,والرواتب متدنية لدرجة

كبيرة مما أفقدهن دافعية العمل والتسرب من الوظائف.

الصفحة 65
امتنان شحدة عواد
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أن األبنية غير مناسبة وتفتقر إلى الخدمات ,بينما الساحات غير متوافرة والفصول مزدحمة
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هناك نقص في التمويل ,وقصور في التجهيزات األساسية كاأللعاب والمواد التربوية ,وغياب

تصل إلى ما بين ( )64(– )54طفالً.

التعاون بين المجتمع المحلي واألسرة مع مؤسسات ما قبل المدرسة.

 -25دراسة االغا ( :)0004بعنوان "واقع ومشكالت رياض األطفال في قطاع غزة".
هدفت إلى التعرف على واقع ومشكالت رياض األطفال في قطاع غزة ,اتبع الباحث المنهج الوصفي

التحليلي ,مستخدماً أسلوباً إحصائياً يتضمن النسب المئوية لتحليل النتائج كأداة للدراسة .وكان من
أهم نتائج الدراسة:

 -8أن العدد التقديري لرياض األطفال كان في نهاية العام الدراسي( )72/78هو ( )852روضة
منها ( )92مرخصة ,منها ( )14غير مرخصة معظمها حديث التأسيس.

 -2المؤهالت األكاديمية والتربوية للعامالت في رياض األطفال فكانت منخفضة المستوى ومرتباتهن
متدنية من ( )54-25دينا اًر وأكثرهن غير متزوجات.

-2أظهرت النتائج أن المشكالت اإلدارية تتركز حول اكتظاظ رياض األطفال والغرف وصغر
حجمها ,وقلة التأهيل التربوي لمربيات رياض األطفال.

-4أظهرت النتائج أن مشكالت المنهاج فهناك غياب فلسفة متفق عليها لتربية األطفال.
-5أظهرت النتائج أن مشكالت البيئة التعليمية تتمحور حول نقص المواد التعليمية ونقص األلعاب
بأنواعها وأدواتها وكذلك الوسائل السمعية والبصرية ووسائل الرعاية والخدمات الصحية واالتصاالت

والمواصالت.
الدراسات

 -8دراسة تومس جنيس ( )0000بعنوان " :معلمات رياض األطفال ومرحلة الطفولة المبكرة في
والية ).(Columbia

هدفت التعرف إلى األطفال الذين بلغوا سن الخامسة والسادسة والتحقوا برياض األطفال ,واستمرت

هذه الدراسة مدة طويلة وكانت تهدف إلى الوقوف على مراحل النمو اإلبداعي واالبتكاري عندهم
فوجدت أن الطفل يمر في ثالث مراحل وهو يلعب بالمكعبات الخشبية.
 -المرحلة األولى :ال يهدف فيها الطفل إلى تكوين شيء معين.

 -المرحلة الثانية :تبرز فكرة تكوين شيء معين أثناء لعبه في تصفيف المكعبات.

 -المرحلة الثالثة :يقرر فيها الطفل تكوين شيء معين أوالً ثم يبدأ في تصفيف المكعبات لتكوين

الشيء الذي حدده مسبقاً ,استخدم الباحثان المنهج الوصفي التحليلي

الصفحة 66
امتنان شحدة عواد

وكان من أهم نتائج الدراسة:
 يمكن تعويد الطفل من خالل اللعب على وضع أهداف وأن يعمل على تحقيقها مستخدماً
األجهزة البسيطة.

 يبدأ الطفل في تكوين اتجاهات إيجابية خاصة بمفهوم العمل.

 البد من التفريق العشوائي الذي يأتي مصادفة من اإلبداع المقصود.

 -4دراسة كنج سسون لى ( )0000بعنوان " :تطوير الكفايات لدى معلمات رياض األطفال في
كوريا".

هدفت التعرف على أهداف المؤسسات التعليمية (رياض األطفال) واألنشطة والبرامج المستخدمة

فيها ,اتبع الباحث المنهج الوصفي التحليلي ,مستخدماً استبانة اشتملت على مائة سؤال حول أهداف

رياض األطفال ومجاالت األنشطة المختلفة العقلية والحركية والعاطفية واالنفعالية واالجتماعية
واللغوية وقد وزعت االستبانة على مائتي روضة باإلضافة إلى قيام الباحث بزيارة إلى رياض األطفال

بصورة شخصية.

من أهم وكان نتائج الدراسة:

 -في مجال األهداف أن رياض األطفال تهدف إلى ما يلي حسب األهمية:

تنمية المجال العاطفي واالجتماعي لألطفال.

تنمية قدرات ومفاهيم األطفال األساسية لحل مشكالتهم.
تنمية عادات حسن اإلصغاء واالستماع لدى األطفال.

تنمية القدرات الحسية والحركية لدى األطفال.

 -4دراسة تايلور( .)Tayler ,1972بعنوان " :دراسة أراء معلمات رياض األطفال الواليات المتحدة
األمريكية رياض األطفال" .

هدفت إلى التعرف على آراء معلمات رياض األطفال حول أهداف رياض األطفال التي ينبغي

االضطالع بها ,وقد بينت الدراسة من معلمات رياض األطفال يتمثل في مساعدة األطفال على
تكوين عالقات اجتماعية متزنة وتحمل المسئولية والثقة بالنفس ,ومراعاة شعور الغير ورغباتهم ,واتبع

الباحث المنهج التحليلي ,مستخدماً االستبانة كأداة للبحث.

وكان من أهم نتائج الدراسة :أنها أظهرت عدم تأييد أفراد العينة تحول دور رياض األطفال إلى

تحقيق أهداف معرفية أو أكاديمية.

الصفحة 67
امتنان شحدة عواد

التعقيب على الدراسات السابقة:
تحاول الدراسة الحالية التعرف إلى واقع رياض األطفال بمحافظات غزة وسبل تطويره بضوء

متطلبات العصر ,وخاصة بعد أن أصبحت رياض األطفال محور اهتمام الدراسات التربوية والعلمية
والنفسية ,باعتبارها المرحلة األهم في تأهيل الطفل لاللتحاق بمراحل التعليم المختلفة ,لدرجة أننا قد
نعتبر أن نجاح الطفل في هذه المرحلة يحدد المستقبل كله ,وأي خلل قد يؤدي إلى خفض ملموس

في الطاقات المستقبلية ما لم يكتشف في الوقت المناسب ثم يعالج بالطريقة المناسبة.

ومن هنا ترى الباحثة أن هذه الدراسة تتكامل مع سابقتها في حل الفجوة وتكمل ما بدأته الدراسات

السابقة مع وضع اإلضافات حسب البيئة الزمانية والمكانية .ويمكن إظهار جوانب التشابه واالختالف
وجوانب االستفادة من تلك الدراسات باإلضافة إلبراز ما تميزت به الدراسة الحالية على النحو اآلتي:

أوجه التشابه بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة:
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من حيث موضوع الدراسة:
من خالل استعراض الدراسات السابقة نجد أن هناك دراسات تناولت دور معلمات الرياض

لتنشئة وتربية األطفال ,ومنها دراسة (الخالدي ,)2441 ,أحميدة ( )2441دراسة غزيل ()2441

دراسة ندى( )2446دراسة المزين ( )2445دراسة (ياسين ,)2442 ,دراسة (الصويغ ,)2444 ,دراسة
بسيسو دراسة (النادي ,)8719 ,تايلور(.)Tayler8792

بينما نرى االختالف في دراسة حمدي ( )2441حيث تناولت دور أولياء األمور باإلضافة إلى دور

المعلمات لتنشئة وتربية الطفل .ونري دراسة قناديلي ( )2482ودراسة نبهان ( )2447دراسة بطانية
( )2449دراسة األحمد ( ,)8777القحطاني ( )8779تناولت دور المديرات والمعلمات.

كما نرى دراسة ( أبو دقة ,وآخرين )2449 ,تناولت تقويم جودة التعليم في رياض األطفال بقطاع غزة"
دور المديرات والمربيات كما تناولت جانب أولياء األمور .في حين أن دراسة عجاوي وأبو هالل

( )8777سجالت الطلبة أنفسهم.

كما ان هناك من الدراسات ما تناولت أثر التدريب في فعالية إدارة رياض األطفال ومهاراتها ,مثل

الصويغ (2444م) ,ياسين(2442م) ,المزين وغراب (2445م) .في حين هناك العديد من الدراسات
التي تناولت اإلدارة في رياض األطفال والتخطيط مثل ندى (2446م) ,السليماني (2482م) وقناديلي

(2482م).

الصفحة 68
امتنان شحدة عواد
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من حيث المنهج المستخدم في الدراسة:

من خالل استعراض الدراسات السابقة نجد أن معظم الدراسات استخدمت المنهج الوصفي التحليلي

نذكر منها كمثال كدراسة (الخالدي ,)2441 ,دراسة (ياسين ,)2442 ,دراسة (النادي,)8719 ,
ودراسة (تايلور ,)8792 ,ياسين( , ,)2442ومنها من اختلف في منهج الدراسة التي استخدمت

الوصف التجريبي دراسة (الصويغ.)2444 ,
-3

من حيث أداة الدراسة:

من خالل استعراض الدراسات السابقة نجد أن معظم الدراسات استخدمت االستبانة كأداة كدراسة

(الخالدي ,)2441 ,دراسة (ياسين ,)2442 ,دراسة (النادي ,)8719 ,تايلور(.)Tayler8792

بينما نرى االختالف في دراسة (صويغ )2444 ,استخدمت الدورات كأداة للبحث .ونرى من

استخدم االستبانة والمقابلة كأداة للدراسة أي أكثر من أداة كدراسة الحوري (( ,)2482أبو دقة,

وآخرين)2449 ,
-4

من حيث مجتمع عينة الدراسة:

اتفقت بعض الدراسات في مجتمع عينة الدراسة مثل دراسة الحرحشة( , )2482ودراسة

نبهان( ,)2447دراسة (الخالدي ,)2441 ,دراسة (ياسين ,)2442 ,دراسة (الصويغ,)2444 ,

دراسة (النادي ,)8719 ,دراسة تايلور ( )Tayler ,879والذي كان مجتمع عينة الدراسة فيها
معلمات ومديرات رياض األطفال باإلضافة إلى دراسة الحوري ( )2482واختلف منها مثل الدراسة

التقويمية للجامعة اإلسالمية استخدموا أولياء األمور كعينة للدراسة ,باإلضافة الى المعلمات.
ما تتميز به الدراسة الحالية:

إن أهم ما يميز هذه الدراسة أنها تناولت موضوع الدراسة وهو واقع رياض األطفال بمحافظات غزة
وسبل تطويره في ضوء متطلبات العصر وهذا الموضوع لم تتناوله أي من الدراسات السابقة-على

حد علم الباحثة -كما وتميزت هذه الدراسة باستخدامها الستبانة كأداة أولى للدراسة والمقابلة كأداة
ثانية لها وأداة المالحظة كأداة ثالثة ,كما تميزت الدراسة الحالية بتناول محاور جديدة قديمة أي

مقارنتها وكيف تغيرت وهي بيئة الرياض والمنهاج ومعلمات الرياض واإلدارة بشكل عام.
أوجه استفادة الباحثة من الدراسات السابقة:
.1

إعداد اإلطار النظري للدراسة.

.2

اختيار أداة الدراسة المناسب وهي المقابلة واالستبيان واالستعانة ببعض الفقرات وأسئلة المقابلة

.3

اختيار المنهج المناسب للدارس وهو المنهج الوصفي.

من الدراسات السابقة وتحديد مجاالتها وفقراتها.

الصفحة 69
امتنان شحدة عواد

.4

استخدام األساليب اإلحصائية المالئمة.

.5

تحديد المتغيرات المناسبة للدراسة.

.6

التعرف على بعض التطبيقات ,الميدانية واالستفادة منها.

.7

التعرف على بعض نقاط الضعف لدى بعض الدراسات السابقة وتالف الوقوع فيها ومعرفة

جوانب القوة وتعزيزها.
.8
.9

سيتم تدعيم نتائج الدراسة بالدراسات السابقة.

االستفادة من مراجع الدراسات السابقة عن طريق توفير الجهد بتزويد أسماء الكتب والمراجع.

 .11خلق أفكار جديدة للباحثة ,وتزويدها بقاموس من المفردات والمصطلحات.

الصفحة 71
امتنان شحدة عواد

الفصل الرابع
إجـراءات الدراسـة
 منهج الدراسة
 مجتمع الدراسة
 أداة الدراسة

 صدق أداة الدراسة
 ثبات أداة الدراسة

 األساليب اإلحصائية

الصفحة 71
امتنان شحدة عواد

الفصل الرابع

إجراءات الدراسـة
يتضمن هذا الفصل الخطوات واإلجراءات التي تمت في الجانب الميداني من هذه الدراسة من

حيث منهج الدراسة ,ومجتمع الدراسة ,والعينة التي طبقت عليها ,واألدوات المستخدمة ,والدراسة
االستطالعية التي هدفت للتحقق من صدق وثبات األدوات ,والتوصل إلى النتائج النهائية للدراسة,
وذلك على النحو التالي:

منهج الدراسة:

انطالقاً من أهداف الدراسة والبيانات المراد الحصول عليها لتحديد واقع رياض األطفال

بمحافظات غزة وسبل تطويره في ضوء متطلبات العصر استخدمت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي,

الذي يبحث عن الحاضر ,ويهدف إلى تجهيز بيانات إلثبات فروض معينة تمهيداً لإلجابة عن
تساؤالت محددة بدقة تتعلق بالظواهر الحالية ,واألحداث الراهنة التي يمكن جمع المعلومات عنها في

زمان إجراء البحث ,وذلك باستخدام أدوات مناسبة (األغا ,)42 :2442 ,إذ تحدد الدراسة الوصفية

الوضع الحالي للظاهرة المراد دراستها وهو منهج يستخدم االستبيانات في جمع البيانات على أن تكون
على درجة من الموضوعية والثبات (أبو عالم.)54 :2488 ,
مجتمع الدراسة:

يتكون مجتمع الدراسة من جميع مديرات ومربيات رياض األطفال بمحافظات غزة للعام الدراسي

() 2484-2482والبالغ عددهم  466مديرة ,و 2292مربية أطفال( .إحصائيات دائرة التربية
والتعليم بغزة.)2484 ,

عينة الدراسة:


العينة االستطالعية :تم تطبيق أدوات الدراسة على عينة استطالعية حجمها(  )44مديرة

و() 244مربية من خارج عينة الدراسة األصلية بهدف التأكد من صدق األداة وثباتها وأهليتها
لالستخدام في هذه الدراسة.


عينة الدراسة الفعلية :تم تطبيق أداة الدراسة على عينة ممثلة من مجتمع الدراسة مستثنى منه

العينة االستطالعية وبلغت 844مديرة و 244مربية أطفال .بنسبة ( )%2814للمديرات ,و()%8212

للمربيات ( المعلمات)

والجدول التالي يبين التك اررات والنسب المئوية لتوزيع أفراد العينة تبعاً لعدد من المتغيرات المستقلة

التصنيفية ،وذلك كما يلي:

الصفحة 72
امتنان شحدة عواد

جدول ( )4توزيع عينة الدراسة حسب متغير الوظيفة
التكرار

النسبة المئوية

الوظيفة
مديرة

844

25

مربية

244

95

المجموع

444

844

يتضح من الجدول رقم ( )2أن ( )%25من عينة الدراسة هن من المديرات ,و( )%95مربيات,

ويعزى ذلك الى أن لكل روضة مديرة واحدة ويتراوح عدد المربيات حسب عدد الطالب والفصول
وحجم الروضة وتم األخذ بعين االعتبار لكل مديرة روضة وبمتوسط  2مربيات.

جدول ( )4توزيع عينة الدراسة حسب متغير المؤهل العلمي

المؤهل العلمي

النسبة المئوية

الوظيفة
مديرة

مربية

مديرة

مربية

المجمطططططططططوع

النسبة المئوية

و

و

(مديرة

(مديرة

مربية)

مربية)

ثانوية عامة

2

64

2

24

62

85195

دبلوم متوسط

64

844

64

41

241

52

بكالوريوس فأكثر

22

76

22

22

827

22125

المجموع

844

244

844

844

444

844

يتضح من الجدول رقم ( )2أنه بالنسبة للمديرات )%3( :منهن يحملن مؤهل علمي ثانوية عامة,

و( )%64يحملن دبلوم متوسط ,و( )%22يحملن درجة البكالوريوس فأكثر ويعزى ذلك إلى أن يتم

التدقيق بمركز المديرة من ناحية المؤهل حتى يكون لها القدرة على اإلدارة واإلنتاجية.

أما بالنسبة للمربيات )%24):منهن يحملن مؤهل علمي ثانوية عامة ,و( )%48يحملن دبلوم

متوسط ,و( )%22يحملن درجة البكالوريوس فأكثر وترى الباحثة أن ذلك مؤشر إيجابي إال أنه يجدر
اإلشارة إلى أن هذه المؤهالت ال تعني بالضرورة تأهيل المربية للعمل مع األطفال.

أما بالنسبة للعينة (مديرات ومربيات) )%15.75) :فمنهن يحملن مؤهالً علمياً بدرجة ثانوية

عامة ,و( )%52يحملن دبلوماً متوسطاً ,و( )%22125يحملن درجة البكالوريوس أو أكثر ويعزى
ذلك إلى أن التطلع إلى توظيف حاملي الشهادات المتوس طة بالرياض للرقي بها أو إلى كثرة عدد

الخريجات وعدم وجود وظائف فوجدن بالرياض المتنفس لهن للتوظيف بالرغم أنه لسن من حامالت
الشهادات الخاصة بالطفولة المبكرة (مالحظة الباحثة من المقابالت).

الصفحة 73
امتنان شحدة عواد

جدول ( )2توزيع عينة الدراسة حسب متغير المحافظة
النسبة

المحافظة

التكرار

شمال غزة

86

86

غزة

24

24

المنطقة الوسطى

81

81

خانيونس

22

22

رفح

82

82

المجموع

844

844

المئوية

يتضح من الجدول رقم ( )4أن النسبة األغلبية من رياض األطفال في محافظة غزة وبلغت (,)%24
تليها محافظة خانيونس بنسبة ( ,)%22ومحافظة المنطقة الوسطى ( ,)%81ومحافظة شمال غزة

( ,)%86بينما أقل نسبة رياض أطفال كانت في محافظة رفح بنسبة ( ,)%82ويعزى ذلك إلى أن

العدد الكبير في غزة لرياض األطفال يعود إلى الكثافة السكانية ,ويليها مباشرة مدينة خانيونس ويعزى
إلى ِك َبر حجم المدينة.
جدول رقم ( )1توزيع عينة الدراسة حسب متغير سنوات الخدمة
سنوات الخدمة

التكرار

النسبة المئوية

أقل من  4سنوات

62

%62

 0-4سنوات

24

%24

أكثر من  0سنوات

1

%1

المجموع

844

%844

يتضح من الجدول رقم ( )5أن األغلبية من المديرات والمربيات( ) %62أقل من ثالث سنوات

 %24يخدمن من( ) 9-2سنوات و()%1يخدمن أكثر من( ) 9سنوات ويعزى ذلك إلى اعتبار
البعض أن العمل في مجال الرياض ما هو إال مرحلة مؤقتة بسبب قلة الوظائف حيث إن األغلبية
العظمى ال تحمل شهادات خاصة تؤهلهم للبقاء كمربيات في رياض األطفال.

جدول ( )6توزيع عينة الدراسة حسب متغير مكان الروضة
المكان

التكرار

النسبة المئوية

مخيم

41

41

قرية

24

24

مدينة

22

22

المجموع

844

844
الصفحة 74

امتنان شحدة عواد

يتضح من الجدول رقم ( )6أن األغلبية من رياض األطفال تقع في المخيمات وبلغت ( ,)%41تليها

المدن بنسبة ( ,)%22بينما أقل نسبة رياض أطفال كانت في القرى وبنسبة ( ,)%24ويعزى ذلك

إلى أن اهتمام المؤسسات والجمعيات بإقامة رياض األطفال بمناطق الكثافة السكانية كالمخيمات

واالهتمام باألطفال.

جدول ( )0توزيع عينة الدراسة حسب متغير الجهة المشرفة
الجهة المشرفة

التكرار

النسبة المئوية

الوزارة

22

22

جمعية أو مؤسسة

62

62

خاصة

85

85

المجموع

844

844

يتضح من الجدول رقم ( )9أن النسبة الكبرى من رياض األطفال تشرف عليها جمعية أو مؤسسة
بنسبة ( ,)%62يليها اإلشراف من ِقبل الو ازرة بنسبة (( )%22من وجهة نظر المربيات) ,بينما كان

أقل إشراف من قبل الجهات الخاصة بنسبة ( ,)%85ويعزى ذلك إلى أن اهتمام المؤسسات الخيرية

وخاصة اإلسالمية باإلشراف على رياض األطفال إما ألنه مشروع ناجح ومربح أو االهتمام بجيل
جديد ورعايته ٍ
كل حسب أهداف مؤسسته ,أما نسبة الخاصة ( )% 85فهي ليست بقليلة حيث اهتمام

الكثير باعتبار مشروع الرياض مشروعاً مجدياً ومربحاً.

جدول ( )0توزيع عينة الدراسة حسب متغير الدورات
المجمطططططططططوع

النسبة

(مديرة

المئوية

مديرة

مربية

مديرة

مربية

ومربية)

(مديرة

4-0

4

829

%4

%45169

848

%25125

0-2

57

824

%57

%48122

812

%45195

أكثر من 0

29

27

%29

%82

96

%87

المجموع

844

244

%844

%844

444

%844

الوظيفة
الدورات

النسبة المئوية

ومربية)

يتضح من الجدول رقم ( )1أن األغلبية من المديرات حصلن على دورات ( )9-4وبنسبة (,)%57
تليها ( 1فأكثر) بنسبة ( ,)%29بينما أقل نسبة من المديرات حصلن على ( )2-8وبنسبة (,)%4

ويعزى ذلك إلى مواجهة التحديات التي تواجهن في الرياض وتطلع الجهة المشرفة على عمل دورات

للرقي باإلدارة والتطلع لنجاحها.

الصفحة 75
امتنان شحدة عواد

أما المربيات فكانت النسبة الغالبة منهن حاصلة على دورات ( )2-8وبنسبة ( ,)%45169تليها

( )9-4بنسبة ( ,)%48122بينما أقل نسبة من المربيات حصلن على (أكثر من  )9وبنسبة

( ,)%82ويعزى ذلك الى أن التطلع إلى عمل دورات لتعويض النقص إما بسبب عدم تخصصهم

في مجال الطفولة المبكرة أو لمساعدتهم في إدارة الرياض واالهمام بما هو جديد عليهم.
أدوات الدراسة:

تم استخدام أداتين للدراسة وهما:

 -8االستبانة ,وأداة المالحظة.
 -2المقابلة المقننة.

أوال /االستبانة:

بعد االطالع على األطر النظرية والدراسات السابقة مثل دراسة نبهان( )2447ودراسة (الحولي

وآخروين )2449 ,ودراسة بسيسو (8777م)( ,عساف2484 ,م) واألدبيات ذات العالقة تم تصميم
اإلستبانة لتشمل ثالثة محاور ( :طبيعة العمل  ,األنشطة ,اإلدارة ).وتتم االستجابة على االستبانة وفقاً

لتدرج خماسي على طريقة ليكرت (( )Likert Scaleأوافق بشدة – أوافق– محايد– ال أوافق– ال

أوافق بشدة) وتصحح على التوالي بالدرجات ( ,)8 - 2 – 2 – 4 – 5وجميع الفقرات إيجابية
التصحيح .حيث تم احتساب الوسط الحسابي لفقرات كل مجال لتصبح درجة كل متغير تتراوح بين
درجة واحدة وخمس درجات ,بحيث تشير الدرجة المنخفضة إلى محدودية توافر المتغير من وجهة

نظر المستج يبين ,بينما تدل الدرجات المرتفعة على توافر ذلك المتغير من وجهة نظرهم .كما وتم
احتساب الوسط الحسابي الستجابات مجتمع الدراسة لفقرات كل مجال من مجاالت االستبانة.

ويتم احتساب درجة المفحوص على االستبانة بجمع درجاته على كل مجال وجمع درجاته على جميع

المجاالت لحساب الدرجة الكلية للمناخ التنظيمي ,وتتراوح الدرجة على االستبيان ككل بين (– 52
 264درجة).

الخطوات التي اتبعتها الباحثة في بناء االستبانة:


االطالع على األدب التربوي والدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع الدراسة واالستفادة منها



استشارة بعض ذوي الخبرة واالختصاص من العاملين في هذا المجال من الجامعات والباحثين.



تحديد المجاالت الرئيسة لالستبانة من خالل إجراء مقابلة مع عينة من معلمات رياض األطفال



إعداد االستبانة في صورتها األولية.

في بناء االستبانة وصياغة فقراتها.

بمحافظات غزة.


عرض االستبانة علي المشرف من أجل اختبار مدي مالئمتها لجمع البيانات.

الصفحة 76
امتنان شحدة عواد



عرض االستبانة على مجموعة من المحكمين التربويين وسيتم تعديل وحذف وصياغة الفقرات



تجهيز االستبانة في صورتها النهائية.

التي يوصون بها.

صدق وثبات االستبانة:
 -0الصطدق:

 صدق المحكمين:للتعرف على مدى صالحية االستبانة للدراسة ,عرضت الباحثة االستبانة بشكلها األولي – ملحق رقم
( - )8على ( )15من المحكمين التربويين للتحقق من صدقها واألخذ بآرائهم المشتركة والملحق رقم
( )2يبين أعضاء لجنة التحكيم ورتبهم األكاديمية.

واستجابت الباحثة للتعديالت التي اتفق عليها غالبية المحكمين ,واسترشدت ببقيتها بالرجوع للمشرف.

ويمكن تلخيص أبرز التعديالت التي أجرتها الباحثة على النسخة األولية لالستبانة على النحو التالي:

 -8التدقيق اللغوي لبعض الفقرات.

 -2دمج بعض الفقرات في مجاالت مشابهة.

وعليه أصبحت االستبانة جاهزة الختبار صدق اتساقها الداخلي والبنائي باالعتماد على العينة

االستطالعية.

 -صطدق االتساق الداخلي:

لحساب صدق االستبانة قامت الباحثة بحساب معامالت االرتباط بين درجة كل فقرة ودرجة المجال

الذي تنتمي إليه ,والجداول التالية تبين ذلك:

يوضح الجدول ( )7معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات المجال والدرجة الكلية لفقراته ومع
جميع مجاالت االستبانة ,والذي يظهر أن معامالت االرتباط تنحصر بين (,)41781 – 41222

وهي دالة عند مستوى داللة ( 4148أو  .)4145وبذلك تعتبر االستبانة بصفة عامة على درجة عالية
من االتساق الداخلي أي أنها صادقة لما وضعت لقياسه.
جدول رقم ( )0معامالت االرتباط المتعلقة بصدق االتساق الداخلي لالستبانة
المجال

رقم

الفقرة

معامل ارتباط

معامل ارتباط

الفقرة

الفقرة

بالمجال

باالستبانة

رقم

الفقرة

معامل ارتباط

معامل ارتباط

الفقرة

الفقرة

بالمجال

باالستبانة

طل

العمطططططططططططططططططططططططططططططططططططططططط

طبيعططططططططططططططططططططططططططططة

8

** 41626

**41574

84

* 41222

*41448

2

*41271

*41422

88

**41571

**41566

2

**41147

**41942

82

**41188

**41974

4

**41986

**41654

82

**41684

**41622

5

**41112

**41911

84

**41918

**41925

الصفحة 77
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المجال

رقم

معامل ارتباط

معامل ارتباط

الفقرة

الفقرة

الفقرة

باالستبانة

بالمجال

رقم
الفقرة

معامل ارتباط

معامل ارتباط

الفقرة

الفقرة

بالمجال

باالستبانة

األنشططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططة

6

**41566

**41648

85

**41522

**41682

9

**41657

**41948

86

**41957

**41948

1

**41418

**41471

89

**41748

**41112

7

*41482

**41548

81

**41969

**41148

8

**41626

**41671

1

**41526

**41648

2

*41275

*41488

7

**41415

**41499

2

**41967

**41188

84

**41667

**41948

4

**41144

**41129

88

**41655

**41682

5

**41649

**41579

82

**41688

**41571

6

**41987

**41148

82

**41784

**41111

9

**41695

**41982

اإلدارة

8

**41988

**41911

82

**41688

**41948

2

**41687

**41629

82

**41682

**41666

2

**41147

**41994

84

**41188

**41977

4

**41746

**41781

85

**41146

**41145

5

**41917

**41959

86

**41617

**41948

6

**41181

**41129

89

**41555

**41517

9

**41669

**41948

81

**41668

**41629

1

**41474

**41548

87

**41588

**41642

7

**41642

**41681

24

**41691

**41685

84

**41126

**41911

28

**41925

**41912

88

**41987

**41929

* معامل االرتباط دال إحصائياً عند مستوى 4145
** معامل االرتباط دال إحصائياً عند مستوى 4148

 -الصدق البنائي لالستبانة

يعتبر الصدق البنائي أحد مقاييس صدق األداة الذي يقيس مدى تحقق األهداف التي تسعى األداة

للوصول إليها ,ويقيس مدى ارتباط كل مجال من مجاالت البحث بالدرجة الكلية لفقرات البحث,
وتم استعمال معامل ارتباط "بيرسون" لحساب هذا االرتباط ,حيث يوضح الجدول ( )84هذا

االرتباط.
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جدول ( )01معامالت االرتباط بين كل مجال من المجاالت والدرجة الكلية
م

المجطططططططططططططططططال

معامل االرتباط

8

طبيعة العمل

**41692

2

األنشط و و و و و و و ووة

**41982

2

االدارة

**41965

** معامل االرتباط دال إحصائيا عند مستوى 4148

يوضح الجدول ( )84أن معامالت االرتباط بين كل مجال من مجاالت االستبانة والدرجة الكلية

لفقرات االستبانة هي ( )41965 – 41692عند مستوى داللة ( ,) 4148وهذا يدل على أن جميع
مجاالت البحث صادقة لما وضعت لقياسه ,ومحتوى كل مجال له عالقة قوية بأهداف الدراسة.
ثبات االستبانة:

يقصد بثبات االستبانة االستقرار في نتائجها فيما لو تم إعادة توزيعها على أفراد العينة مرة أخرى

وتحت نفس الظروف ,وقد استخدم الباحث طريقتين للتحقق من ثبات االستبانة ,وهما طريقة التجزئة

النصفية وطريقة معامل ألفا كرونباخ.
أوال :طريقة التجزئة النصفية

يوضح الجدول ( )88معامالت االرتباط والثبات بين األسئلة الفردية واألسئلة الزوجية لكل مجال من
مجاالت الدراسة ,وكذلك معامل االرتباط والثبات بين كل الفقرات الفردية والزوجية.

جدول ( )00معامالت االرتباط والثبات باستخدام التجزئة النصفية
المجال

مسلسل

معامل
االرتباط

معامل الثبات

مستوى

المعنوية

8

طبيعة العمل

41112

41729

**41444

2

األنشط و و و و و و و ووة

41922

41145

**41444

2

االدارة

41611

41185

**41444

41148

41117

**41444

جميع المجاالت

يتضح من الجدول ( )88أن معامالت الثبات تنحصر بين ( ,)41729 – 41185وبلغ معامل الثبات

لجميع الفقرات ( ,)41117مما يدل على تمتع فقرات االستبانة بمعامل ثبات كبير.
ثانيا :قياس الثبات باستخدام معامل ألفا كرونباخ

تم قياس ثبات االستبانة بطريقة أخرى وهي معامل ألفا كرونباخ حيث يوضح الجدول ( )82نتائج

تلك الطريقة.

تم تقدير ثبات االستبانة بحساب معامل ألفا كرونباخ لفقرات االستبيان بمجاالته ,وتنص المعادلة على
الصفحة 79
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2
k  s i 

1 

k  1 
si2 

حيث يرمز ( )kعلي أنه عدد مفردات االستبانة
( )k-1عدد مفردات االستبانة – 8
(  )  s iتباين درجات كل مفردة من مفردات االستبانة
2

2
(  ( siالتباين الكلي لمجموع مفردات االستبانة

جدول ( )04معامالت االرتباط والثبات باستخدام معامل ألفا كرونباخ
مسلسل

المجال

عدد

الفقرات

معامل الثبات

8

طبيعة العمل

81

41166

2

األنشط و و و و و و و ووة

82

41182

2

االدارة

28

41974

52

41148

جميع الفقرات

يتضح من الجدول ( )82أن معامالت الثبات تنحصر بين ( ,)41166 – 41974وبلغ معامل الثبات
لجميع الفقرات ( ,)41148مما يدل على تمتع فقرات االستبانة بمعامل ثبات كبير.
بطاقة المالحظة:

تم االستعانة في تحديد بنودها بالشروط الواجب توافرها برياض األطفال المدرجة في و ازرة التربية

والتعليم الفلسطينية( 2484م).

األساليب اإلحصائية:

تم استخدام برنامج الرزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية  SPSSلتفريغ البيانات وتصفيتها وتصحيحها
ومعالجتها كما يلي:

أ -األساليب اإلحصائية المستخدمة في التحقق من صدق وثبات األدوات:

 معامل ارتباط بيرسوون ) :(Pearson’s Correlation Coefficientللتحقوق مون صودق االتسواقالداخلي لالستبيان ,ولثبات التجزئة النصفية.

 معادلووة سووبيرمان ب وراون ( ,(Spearman-Brownومعادلووة جتمووان :لتعووديل طووول االسووتبيان فوويثبات التجزئة النصفية.
الصفحة 81
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 -معادلة ألفا كرونباخ ) : (Cronbach's Alphaلحساب الثبات.

ب -األساليب اإلحصائية المستخدمة في اإلجابة عن أسئلة الدراسة والتحقق من فروضها:

أ -المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي ( Frequency, Percentages,
 )Mean and Standard deviationوتُستخدم لوصف التك اررات في عينة الدراسة ,و ترتيب
األولويات وفي اختبار الفرضيات.

 اختبووار "ت"  )Independent Samples T-Test( T-Testللكشووف عوون داللووة الفووروق بووينمتوسطات درجات عينتين مستقلتين.

 تحليل التباين األحادي ( )One Way ANOVAللكشف عن داللة الفروق بين متوسطات درجاتأكثر من عينتين مستقلتين.

 -اختبار شيفيه ( )Scheffeللكشف عن اتجاه الفروق الناتجة عن تحليل التباين األحادي.

الصفحة 81
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الفصل اخلامس






نتائج الدراسة وحتليلها

إجابة السؤال األول
إجابة السؤال الثاني
إجابة السؤال الثالث
إجابة السؤال الرابع
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الفصل اخلامس

نتائـج الدراسـة وتفسريها

يتضوومن هووذا الفصوول النتووائج التووي تووم التوصوول إليهووا فووي هووذه الد ارسووة ,وذلووك بع ود اإلجابووة عوون

األسووئلة والتحقووق موون الفرضوويات باسووتخدام األسوواليب اإلحصووائية المناسووبة لكوول منهووا ,كمووا تووم تفسووير

ومناقشة النتائج التي يتم التوصل إليها في ضوء اإلطار النظري والدراسات السابقة.
لإلجابة على أسئلة الدراسة قامت الباحثة بإتمام اإلجراءات التالية:

أوالً :تصنيف درجات التوافر
صنفت الباحثة درجة التوافر لكل فقرة من فقرات المجاالت على النحو الموضح في جدول رقم (,)82
حيث إن مقياس ليكرت الخماسي يتدرج من  1إلى  5فبالتالي فإن مدى التدريج يكون(  ,)4وبتقسيم

المدى على خمس درجات من التوافر؛ فإن طول فئة كل درجة توافر يساوي ( )0.8و بوزن نسبي

( ,)%16وبالتالي فإنه يمكن تحديد درجة التوافر لكل فقرة أو المجال ككل بناء على قيم الوزن النسبي
كما هو مبين في جدول رقم ()82

جدول ( )04درجات التوافر للفقرات ومجاالت االستبانة

طول الفقرة

الوزن النسبي

من 8144إلى 8197

من  24إلى 25177

من  811إلى 2157

من  2614إلى 58177

قليلة

من  216إلى 2127

من  5214إلى 69177

متوسطة

من  214إلى 4187

من  6114إلى 12177

كبيرة

من  412إلى 5144

من  1414إلى 844

درجة التوافر
قليلة جداً

كبيرة جداً

جاءت الدراسة الحالية بهدف التعرف على واقع رياض األطفال بمحافظات غزة وسبل تطويره في ضوء
متطلبات العصر .وقد تم دراسة الواقع في ضوء مجموعة من المتغيرات :
 -0متغير الوظيفة

 -2متغير المؤهل العلمي ( ثانوية عامة فأقل ,دبلوم ,بكالوريوس فأكثر)

 -2متغير المحافظة( :شمال غزة ,غزة ,المنطقة الوسطى ,خان يونس ,رفح).

 -4متغير سنوات الخدمة( :أقل من  2سنوات9-2 ,سنوات ,أكثر من  9سنوات).
 -5متغير مكان الروضة( :مخيم ,قرية ,مدينة).

زرة ,جمعية أو مؤسسة ,خاصة).
 -6متغير الجهة المشرفة من وجهة نظر المديرات والمربيات( :الو ا

 -9الدورات التدريبية
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جمع ومراجعة البيانات األولية:

بعد االنتهاء من تعديل االستبانة بصورتها النهائية ,قامت الباحثة بتوزيعها على عينة البحث بغرض

إجراء الدراسة الميدانية ,وتم توزيع ( )444استبانة .استردت الباحثة منها ( )424استبانة منها ()24

غير صالحة للتحليل ,وبذلك يكون إجمالي االستبانات الصالحة إلجراء التحليل اإلحصائي ()444
استبانة تمثل ما نسبته ( )%84من مجتمع الدراسة ,وهي كافية احصائيا وتلبي شروط المقياس

المستخدم.

إجابة السؤال األول:

ينص السؤال " :ما الدرجات التقديرية لواقع رياض األطفال بمحافظات غزة في ضوء متطلبات العصر

من وجهة نظر المديرين والمربيات؟

ولإلجابة على السؤال قامت الباحثة بحساب المتوسطات والتكرارات واألوزان النسبية لكل فقرة من

فقرات كل مجال من مجاالت االستبانة ,والجداول التالية توضح ذلك.

جدول ( )02المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي الستجابات أفراد العينة على مجاالت
االستبانة مجتمعة

الحسابي

االنحراف
المعياري

الوزن

1.94

%72.98

2

%81.93

2
8

المتوسط

م

الفقرة

8

طبيعة العمل

2.33

2

األنشطة

2.46

2.26

2

االدارة

2.5

2.3

83.9%

المجال الكلي

2.43

2.16

79.6

النسبي

الترتيب

يتضح من الجدول رقم ( )84أن درجة التقدير الكلية لواقع رياض األطفال في محافظات غزة وفقاً
لجميع مجاالت الدراسة (العمل ,األنشطة ,واإلدارة) درجة كبيرة بوزن نسبي ( )%9716وهي درجة
معقولة تدل على واقع جيد لرياض األطفال وتفسر الباحثة النسبة بما يلي:

أنه بالرغم من الكثير من الصعوبات والتحديات التي تواجه الرياض إال أنه يعتبر مشروعاً استثمارياً

جيداً وتسعى الجهة المشرفة إلرضاء المستفيدين والرقي برياض األطفال .وقد جاء ترتيب المجاالت:
 المرتبة األولى للمجال الثالث (اإلدارة) بوزن نسبي ( )% 1217وهي نسبة كبيرة . -المرتبة الثانية للمجال الثاني (األنشطة) بوزن نسبي ( )% 18172وهي نسبة كبيرة.

 -المرتبة األخيرة للمجال األول ( طبيعة العمل) بوزن نسبي ( )%92171وهي درجة كبيرة.

وهذه النتيجة تختلف مع ما جاءت به دراسة (قناديلي ,)2482 ,ودراسة (عساف,)2484 ,

(بارود )2442 ,التي وجدت أن درجة الممارسة اإلدارية جاءت ضعيفة ,ولكن تتفق مع ما جاءت
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به دراسة ( نبهان ,)2447 ,ومع دراسة (احميدة( ,)2441 ,حمدي )2441 ,من حيث توفير

بيئة النشاط.

ويعزى السبب في ذلك إلى أن المربيات يبذلن مجهوداً جيداً نظ اًر لتردي األوضاع االقتصادية
داخل المجتمع ونظ اًر لحرص القائمين على ادارة هذه المؤسسات على الوصول لمستوى مقبول
تربوياً ومجتمعياً .وتعزى لحالة االنفتاح التي يشهدها المجتمع بفضل وسائل التواصل الحديثة والتي
سمحت لتبادل المعلومات والثقافات .وتعزى الباحثة ذلك إلى نسبة من عينة الدراسة لم تكن
صادقة في تعبئة نموذج االستبانة مما قد يعكس نتائج مزيفة إن صح التعبير.
أوالً :مجال طبيعة العمل

جدول ( )01المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي الستجابات أفراد العينة على فقرات
المجال األول
م
8
2
2
4
5
6
9
1

أشعر

األطفال.
ينمى

بالسعادة
منهاج

المعياري

3.18

2.84

96.82

8

3.08

2.71

93.99

4

2.56

2.09

79.99

9

2.53

2.06

79.41

1

2.46

2.00

77.33

84

2.03

1.60

64.49

86

1.58

1.28

51.66

81

2.09

1.72

67.33

84

المتوسط

الفقرة
في

الحسابي

االنحراف

الوزن

التعامل

الروضة

مع

المهارات

والخبرات التربوية لدى األطفال.
أشارك في إعداد الخطة السنوية
لألنشطة.
تتبع الروضة نظام الثواب والعقاب في

تعديل سلوك األطفال.

عدد ساعات العمل في الروضة مناسب
ومريح.

أتمتع بحقوق الموظفين من حيث
االرتقاء بالسلم الوظيفي.
الراتب مناسب للجهد الذي ابذله.
اتحرى الدقة عند التعامل مع مشكالت

االطفال.

النسبي

الترتيب

أتابع الدورات وورش العمل وبرامج
7

التدريب

والتأهيل

الخاصة

بمنهاج

2.34

1.90

74.41

88

رياض األطفال وكل ما هو حديث
84

أشعر بتقدير المجتمع.

2.52

2.06

79.33

7

88

توفر لي إدارة الروضة تأميناً صحياً

1.84

1.45

58.66

89
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م
82
82
84
85
86
89
81

يتعاون
أشارك

في

األمور

على

حل

التنظيف

في

المشكالت التي يعاني منها األطفال.
أعمال

المعياري

2.18

1.79

69.99

82

2.25

1.80

70.66

82

المتوسط

الفقرة
أولياء

الحسابي

االنحراف

الوزن

الروضة.
تتوافر ألعاب ووسائل كافية للتدريب
والتعليم في الروضة.
سهولة إدارة وضبط الصف.
تشمل أهداف الروضة على المجاالت
المعرفية والوجدانية والحركية

يوجد منهاج محدد ومتابع من قبل
الو ازرة
يربى منهاج الروضة األطفال تربية
وطنية على حب وطنهم

المجال الكل و و و و ووي

النسبي

الترتيب

2.09

1.72

67.33

84

3.09

2.69

94.66

2

2.70

2.24

83.99

5

2.63

2.17

81.99

6

3.09

2.69

94.66

2

2.33

1.94

72.98

يتضح من الجدول السابق أن مظاهر مجال (طبيعوة العمول) مون اسوتبانة واقوع ريواض األطفوال مون
وجهووة نظوور أف وراد العينووة تراوحووت بووين ( )%96.82 –51.66بوودرجات كبي ورة جوودا فأقوول ,وجوواءت أعلووى

الفقرات كما يلي:

 فقرة رقم ( " )0أشعر بالسعادة في التعامل مع األطفال" بوزن نسبي ( )%96.82ويعزى ذلكإلى حب المربيات لعملهن والتمتع به رغم أنه ليس اختصاصهم ,ويعزى ذلك أن معظم

المربيات هن في مقتبل العمر وحبهم لتربية الطفل كبير ,كما أن طبيعة المرأة تقبل على

األطفال في سن الروضة.

 فقرة( " )00يربى منهاج الروضة األطفال تربية وطنية على حب وطنهم" بوزن نسبي( )%94.66ويعزى ذلك إلى تركيز المربيات على حب الوطن لما يواجهه من تحديات واحتالل
وغرس قيم االنتماء للوطن ,باعتباره رسالة وطنية ومجتمعية .وهذا ما يتفق مع ما جاءت به

دراسة (احميدة( ,)2441 ,غزيل ,)2441 ,ودراسة ( المزين وغ ارب )2445 ,التي أظهرت
كفايات جيدة ومقبولة من قبل المربيات للتعامل مع األطفال.

في حين كانت أدنى الفقرات كما يلي:

 فقرة رقم ( " )0الراتب مناسب للجهد الذي ابذله ".بوزن نسبي ( )%51.66ويعزى ذلك إلىتدنى رواتبهم بالنسبة إلى المجهود ويعود ذلك إلى استغالل المشرفين للمربيات واستغالل
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الوضع االقتصادي السيء الذي نعيشه .تليها فقرة رقم ( " )88توفر لي إدارة الروضة تأميناً
صحياً" بوزن نسبي(  .) %58.66ويعزى السبب في ذلك إلى أن معظم رياض األطفال تابعة
ألشخاص أو جمعيات ,كما أن العمل بها يكون في ظل البحث عن وظيفة نتيجة الرتفاع
نسبة البطالة .وهذا ما يتفق مع ما جاءت به دراسة ( األحمد )8777 ,ودراسة ( أبو دقة
وآخرين ,)2449 ,دراسة (قمبر.)8776 ,

ثانياً :مجال األنشطة

جدول ( )06المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي الستجابات أفراد العينة على فقرات
المجال الثاني
الحسابي

االنحراف

المعياري

الوزن

2.48

2.20

82.66

88

2.62

2.40

87.32

1

2.84

2.69

94.66

2

2.72

2.51

90.66

6

5

يتم التزويد بنماذج حديثة للتقييم الذاتي

2.12

1.79

70.66

82

6

يتم التحضير اليومي لنشاطات الروضة

2.70

2.56

89.99

9

2.94

2.88

97.99

8

2.79

2.61

93.07

4

2.42

2.07

80.66

82

2.58

2.23

85.99

84

2.56

2.35

85.32

7

2.90

2.81

96.66

2

م
8
2
2
4

9
1
7
84
88
82

82

المتوسط

الفقرة
يوجد خبرة في إعداد برامج الروضة.
ألتزم بنشاطات أقرتها و ازرة التربية
والتعليم.
إعطاء األولوية للنطق السليم والكتابة.
أَعطي األطفال حرية التعبير عن آرائهم
وأفكارهم.

غرس قيم األخالق النظافة والنظام
بنفوس األطفال.
استخدام الصور والرسومات والقصص
المصورة في مقرر الروضة.
يتوفر لدي دراية واسعة باإلسعافات
األولية.
يحافظ الطفل على حاجاته وممتلكاته.

أَراعي الفروق

الفردية

عند تنفيذ

األنشطة التعليمية.
أركز على تهيئة األطفال لجو المدرسة
المقبل.
توفر أنشطة المنهاج النمو المتكامل
للطفل من النواحي الجسمية والعقلية

2.74

2.52

النسبي

91.32

الترتيب

5

واالجتماعية
المجال الكلي

2.46

2.26

81.93
الصفحة 87

امتنان شحدة عواد

يتضح من الجدول السابق أن مظاهر مجال (األنشطة) من استبانة واقع رياض األطفال من وجهة

نظر أفراد العينة تراوحت بين ( )%97.99 –70.66بدرجات كبيرة جدا فأقل ,وجاءت أعلى الفقرات كموا
يلي:

 -فقرة رقم (" )0غرس قيم األخالق النظافة والنظام بنفوس األطفال" بوزن نسبي ()%97.99

وتعزو الباحثة ذلك إلى :ارتفاع درجة فهم المربيات لسيكولوجية الطفل والتعليم في مرحلة ما قبل
المدرسة ورغبتهم في إنماء الذات وبلورة القيم األخالقية في نفوس األطفال من خالل غرس قيم
األخالق والنظام.

 -فقرة رقم ( " )04أركز على تهيئة األطفال لجو المدرسة المقبل" بوزن نسبي ( )%96.66وتعزو

الباحثة ذلك إلى:

 -تركيز المديرات والمربيات على تجهيز األطفال لجو المدرسة بالنسبة ألعمارهم وأجيالهم.

 طلب األهالي من اإلدارة ووضع جل اهتمامهم باستعداد أطفالهم لجو المدرسة للتخفيف عليهموجهوزية قبولهم لالنتقال للمرحلة األصعب .وهذا ما يتفق مع ما جاءت به دراسة ( نبهان,)2447 ,

ودراسة (الحراحشة ,وأحمد ( ,)2482 ,ياسين)2442 ,

في حين كانت أدنى الفقرات كما يلي:

 فقرة رقم (" )1يوتم التزويود بنمواذج حديثوة للتقيويم الوذاتي" بووزن نسوبي ( )%70.66ويعوزى ذلوكإلوى عودم اهتموام الموديرات بتووفير الوالزم للمربيوات لتووفير األمووال حيوث يعتبور مشوروع الريوواض
مشروع ربحي والعمل بقدر المستطاع على توفير المال .ثوم الفقرة رقطم ( " )0يتووفر لودي د اريوة

واسووعة باإلسووعافات األوليووة ".بوووزن نسووبي ( )%80.66وقوود يعووزى السووبب فووي ذلووك إلووى ضووعف

مسووتوى الشووروط الالزمووة للمربيووات للعموول فووي الروضووة ,وهووذا مووا يتفوق مووع مووا جوواءت بووه د ارسووة

(بطانية , )2449 ,ودراسة (عساف ( ,)2484 ,االحمد.)8777 ,

ثالث ًا :مجال اإلدارة

جدول ( )00المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي الستجابات أفراد العينة على فقرات
المجال الثالث
الفقرة

م

المتوسط
الحساب
ي

االنحراف
المعياري

الوزن

النسبي

الترتيب

8

توجد عالقة احترام بين المديرة والمعلمة.

2.66

2.46

88.66

9

2

تهتم المديرة بمصالح المربيات واهتماماتهم.

2.74

2.56

91.32

4

2

تمارس المديرة رقابة دقيقة على المربيات.

2.82

2.66

93.99

2
الصفحة 88

امتنان شحدة عواد

المتوسط
م

4

الفقرة
توجه المديرة المربيات بصورة غير مباشرة على

الحساب
ي

االنحراف
المعياري

الوزن

النسبي

الترتيب

2.58

2.33

85.99

7

5

تُكرم المديرة المربيات استنادًا على أدائهن
الجيد.

2.18

1.85

72.66

87

6

يسود الروضة االحترام والتقدير بين المربيات.

2.76

2.57

91.99

3

2.28

1.95

75.99

85

2.08

1.75

69.33

24

7

المديرة لها دور في جعل جو الروضة اخوياً

2.70

2.53

89.99

4

84

اإلدارة تعزز شعور المربيات بااللتزام والوالء

2.66

2.46

88.66

8

88

تشجع المديرة على تطبيق طرق تدريسية حديثة
يتم تقييم األداء من ِقبل المديرة بناء على أسس

2.90

2.83

96.66

8

2.22

1.95

73.99

81

1.78

1.46

59.33

28

2.49

89.99

6

84.66

82
84

9
1

82

أعمالهم.

تواجه االدارة صعوبة في تحصيل الرسوم
المستحقة من أولياء األمور.
القدرة على التعامل مع الحاالت الخاصة" ذوي
االحتياجات الخاصة"

موضوعية وخطة موضوعة مسبقاً.

82

توفر االدارة نشاط موسيقى

84

إدارة الروضة تتابع آلية تنفيذ الخطة السنوية

2.70

85

أتابع االتصال مع األهالي باستمرار

2.54

2.24

2.40

2.07

79.99

2.70

2.47

89.99

5

2.54

2.28

84.66

84

2.70

2.49

89.99

6

2.54

2.28

84.66

88

2.24

1.92

74.66

89

2.5

2.3

83.9

86
89
81
87
24
28

يتابع األهالي ويشاركون فيما يخص أطفالهم
يوجد نظام رقابة ومتابعة من و ازرة التربية
والتعليم على أداء رياض األطفال
متابعة أطفال الرياض من الناحية الصحية

والتواصل مع األهالي في حالة مرضهم

التواصل مع األهالي واالطمئنان على الطفل
المريض
عزل الطفل المريض صحياً عن باقي األطفال

يتم تطبيق ثقافة التغذية الصحية والوجبات

المناسبة

المجال الكل و و و و و و و ووي

الصفحة 89
امتنان شحدة عواد

يتضح من الجدول السوابق أن مظواهر مجوال (اإلدارة) مون اسوتبانة واقوع ريواض األطفوال مون وجهوة

نظر أفراد العينة تراوحت بين ( )%96.66 –59.33بدرجات كبيرة جدا فأقل ,وجاءت أعلى الفقرات كموا
يلي:

 -فقرة رقم ( " )00تشجع المديرة على تطبيق طرق تدريسية حديثة"

بدرجة كبيرة جدا وتفسر الباحثة تلك النسبة يعود إلى:

بوزن نسبي ()%96.66

 -0اهتمام اإلدارة بإثراء المادة التعليمية في ظل غياب اإلشراف الفني من و ازرة التربية والتعليم

واالكتفاء باإلشراف اإلداري مما يجعل المديرة تعوض الفاقد التدريبي بإبراز وتنمية الطرق الحديثة في

التربية التدريسية.

 -4ارتفاع مستوى إدراك المديرات ألهمية وجدوى تنويع أساليب التدريس الجديدة لتطور مناهج

رياض األطفال.

 -فقرة (" )2تمارس المديرة رقابة دقيقة على المربيات" بوزن نسبي ( )%93.99وبدرجة كبيرة جداً

وتعزو الباحثة ارتفاع هذه النسبة إلى:

 -فئة كبيرة من المربيات حملة الدبلوم وغير مؤهالت للتربية األطفال ألنهن لسن متخصصات في

الطفولة المبكرة.

 -ضعف القدرات المهارية للمربيات وعدم االلتفاف لتنمية االبتكار واإلبداع واكتشاف المواهب لدى

األطفال .وهذا ما يتفق مع ما جاءت به دراسة ( مطر وآخرون ( ,)2484 ,الخالدي,)2441 ,
(ندى ,)2446 ,ويختلف مع دراسة (قناديلي)2484 ,

في حين كانت أدنى الفقرات كما يلي:

 فقرة رقم (" )04توفر اإلدارة نشاط موسيقى" بوزن نسبي  % 5712وتعزو الباحثة ذلك إلىأن المديرة والمشرفين يهتمون بمهارات القراءة والحساب دون االلتفاف للجوانب السلوكية

والموهبة والنفسية .ثم الفقرة رقم ( " )0القدرة على التعامل مع الحاالت الخاصة من ذوي

االحتياجات الخاصة" بوزن نسبي ( )%69.33وتعزو الباحثة ذلك إلى أن المعلمات غير

متخصصات في الطفولة المبكرة او تعليم ذوي االحتياجات الخاصة ,وهذا ما يختلف مع

دراسة (موسى وسالمة ,)2444 ,ويتفق مع ما جاءت به دراسة (عساف)2484 ,

إجابة السؤال الثاني:

ينص على " :هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة (  )0.05 ≥ αبين
متوسطات درجات تقدير أفراد العينة لواقع رياض األطفال تعزى إلى المتغيرات ( :الوظيفة ،المؤهل

العلمي ،المنطقة التعليمية ،سنوات الخبرة ،مكان الروضة ،الجهة المشرفة ،الدورات التدريبية)؟
ولإلجابة عليه ,تم صياغة مجموعة من الفرضيات للتحقق منها وفيما يلي ذلك .

الصفحة 91
امتنان شحدة عواد

الفرضية األولى:

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة (  )0.05 ≥ αبين متوسطات درجات تقدير
أفراد العينة لواقع رياض األطفال تعزى إلى متغير الوظيفة (مديرة ،مربية)

والختبار صحة هذا الفرضية قامت الباحثة باستخدام اختبار( ) tلعينتين مستقلتين وذلك للتعرف على

داللة الفروق بين المجموعتين (مديرة ,مربية) والجدول رقم ( )81يوضح ذلك:

جدول ( )18اختبار (ت) للفروق بين متوسطي تقديرات أفراد العينة تعزى لمتغير الوظيفة
المجال
طبيعة العمل
األنشطة
االدارة
االستبانة

المتوسط

االنحراف

الوظيفة

العدد

مربية

411

4346

مديرة

011

4340

1340

مربية

411

4340

1340

مديرة

011

4341

1344

مربية

411

430

1344

مديرة

011

431

1340

مربية

411

4301

1340

مديرة

011

4321

1346

الحسابي

المعياري
1321

قيمة t

مستوى
الداللة

03416

غير دالة

03400

غير دالة

03400

غير دالة

0340

غير دالة

* من خالل الجدول السابق نجد أنه ال توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى داللة ()4145

في جميع مجاالت الدراسة تعزى لمتغير الوظيفة ,وهذا ما يتفق مع ما جاءت به دراسة (الصويغ,
 )2444ودراسة (قناديلي )2482 ,ويعزى السبب في ذلك إلى:
 -بيئة الروضة واحدة من وجهة نظر ( المربيات ,المديرات)

 -مستوى األطفال في البيئة الواحد ال يؤثر على طبيعة العمل والتعامل معهم.

 -مستوى التفاهم المرتفع بين اإلدارة والمربيات من حيث تقدير حجم المسئولية والمعاناة.

الفرضية الثانية:

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة (  )0.05 ≥ αبين متوسطات درجات تقدير
أفراد العينة لواقع رياض األطفال تعزى إلى متغير المؤهل العلمي ( ثانوية عامة  ،دبلوم متوسط،

بكالوريوس فأكثر).

وال ختبار صحة هذا الفرض قامت الباحثة باستخدام تحليل التباين األحادي وذلك للتعرف على داللة

الفروق بين مستويات المتغيرات الثالث والجدول رقم ( )87يوضح ذلك:

جدول( )00اختبار تحليل التباين لقياس الفروق حول واقع رياض األطفال تعزى لمتغير المؤهل العلمي

الصفحة 91
امتنان شحدة عواد

مجموع

درجات

متوسط

المجال

المربعات

الحرية

المربعات

6306

4

4320

061341

400

1321

المجموع

060340

400

بين المجموعات

0346

4

2304

064360

400

1320

المجموع

001302

400

بين المجموعات

0362

4

4304

021341

400

1341

المجموع

020302

400

بين المجموعات

0300

4

بين المجموعات
طبيعة العمل

األنشطة

االدارة

االستبانة

داخل
المجموعات

داخل

المجموعات

داخل

المجموعات

داخل
المجموعات
المجموع

000341

400

006304

400

قيمة F

مستوى الداللة

23216

63160

03000

دالة عند
1311

دالة عند
1311

دالة عند
1311

4302
1320

0342

دالة عند
1311

اتضح من الجدول رقم ( )87أنه توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى داللة ( )4145في
جميع مجاالت الدراسة تعزى لمتغير المؤهل العلمي ,استخدمت الباحثة اختبار شيفيه للمقارنات ,كما
هو مبين في جدول ()24

جدول ( )41اختبار شفيه للمقارنات المتعددة حسب (المؤهل العلمي)

عنوان المجال
طبيعة العمل

األنشطة

االدارة

االستبانة

المؤهل العلمي

دبلوم متوسط

جامعي

ثانوية عامة فأقل

312*0.

*0.964

دبلوم متوسط
ثانوية عامة فأقل

0.812
*940.2

دبلوم متوسط
ثانوية عامة فأقل

0.750
*1.601

دبلوم متوسط
ثانوية عامة فأقل

*1.190

*1.798
0.625

*0.532

دبلوم متوسط

*0.752
0.951

* تعني وجود فروق ذات داللة احصائية عند مستوى داللة 4145
الصفحة 92
امتنان شحدة عواد

والجدول ( )24يوضح أنه في جميع مجاالت االستبانة وجود فروق ذات داللة احصائية عند مستوى

داللة ( )4145بين المؤهل العلمي (ثانوية عامة فأقل) و(دبلوم متوسط) لصالح المؤهل العلمي

(ثانوية عامة فأقل) في متغير المؤهل العلمي ,وال وجود لفروق ذات داللة احصائية عند مستوى

داللة ( )4145بين المؤهل العلمي (دبلوم متوسط) و( جامعي) في متغير المؤهل العلمي.

وتفسر الباحثة وجود فروق بين المؤهل العلمي (ثانوية عامة فأقل) و (دبلوم متوسط) لصالح المؤهل

العلمي (ثانوية عامة فأقل) في متغير المؤهل العلمي في مجال طبيعة العمل إلى أن المربيات ذوات
المؤهل العلمي األقل ذو خبرة أطول في الرياض حيث يشترط حديثا وجود مؤهل علمي أعلى من

الثانوية للتوظيف بالرياض باإلضافة عدم وجود بديل لدى المربيات ذات المؤهل العلمي األقل بالعمل

بمجاالت أخرى لعدم حصولهم على شهادات عليا.

أما في مجال األنشطة واإلدارة فتعزو الباحثة ذلك إلى أن المربيات ذوات المؤهل العلمي ثانوية عامة
فأقل يعملن في هذا المجال من منطلق الحصول على الخبرة وحب للعمل مما يجعلهن يعطين األنشطة

حقها ولكن ذو الدبلوم والجامعي وليس تخصص الطفولة المبكرة يعتبرن الرياض مرحلة انتقالية حتى
الحصول على وظيفة في تخصصهم مما يجعلهن غير فاعالت كثي اًر .وهذا ما يتفق مع ما جاءت به

دراسة

أحميدة( )2441ودراسة بطانية ( )2449ودراسة ندى ( )2446وتختلف مع دراسة

الحراحشة( )2482ودراسة غزيل( )2441التي كانت الفروق فيها لذوي المؤهل العلمي األعلى ,ومع

دراسة ( عساف )2484 ,ودراسة (الحراحشة ,وأحمد )2842 ,ودراسة نبهان( )2482التي لم تجد
فروقا دالة تعزى لمتغير المؤهل العلمي.

الفرضية الثالثة:

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة (  )0.05 ≥ αبين متوسطات درجات تقدير
أفراد العينة لواقع رياض األطفال تعزى إلى متغير المحافظة ( شمال غزة ،غزة ،الوسطى،

خانيونس ،رفح ).

والختبار صحة هذا الفرض قامت الباحثة باستخدام تحليل التباين األحادي وذلك للتعرف على داللة

الفروق بين مستويات المتغير الخمس والجدول رقم ( )28يوضح ذلك
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جدول( )40اختبار تحليل التباين لقياس الفروق حول واقع رياض االطفال تعزى لمتغير المحافظة
مجموع

درجات

متوسط

المجال

المربعات

الحرية

المربعات

1306

2

0320

062341

401

1324

المجموع

001340

400

بين المجموعات

6342

2

0310

060341

401

1320

المجموع

060312

400

بين المجموعات

0340

2

4342

040344

401

1341

المجموع

020300

400

بين المجموعات

0301

2

0300

000340

401

1320

006300

400

بين المجموعات
طبيعة العمل

داخل
المجموعات

داخل

األنشطة

المجموعات

داخل

االدارة

المجموعات

داخل

االستبانة

المجموعات
المجموع

قيمة F

4320

4320

0302

4306

مستوى الداللة

غير دالة

غير دالة

غير دالة

غير دالة

يتضح من الجدول رقم ( )28أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )4145في

جميع مجاالت الدراسة تعزى لمتغير المحافظة .ويعزى السبب في ذلك إلى أن محافظات غزة

جميعها تقع في بقعة جغرافية صغيرة ,تتحكم فيها عادات وتقاليد واحدة ,وثقافة تعامل مع األطفال

واحدة في ضوء قوانين حقوق الطفل ,وهذا ما يتفق مع ما جاءت به دراسة ( عساف)2484 ,
ودراسة (ندى )2446 ,ودراسة (بسيسو )8777 ,ودراسة ( أبو دقة ,وآخرين )2449

الفرضية الرابعة:

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة (  )0.05 ≥ αبين متوسطات درجات تقدير
أفراد العينة لواقع رياض األطفال تعزى إلى متغير (طبيعة الدوام).

والختبار صحة هذا الفرض قامت الباحثة باستخدام اختبار  tلعينتين مستقلتين وذلك للتعرف على

داللة الفروق بين المجموعتين (صباحي ,فترتين) والجدول رقم ( )22يوضح ذلك:

جدول( )44اختبار  tلقياس الفروق حول واقع رياض األطفال تعزى لمتغير طبيعة الدوام
المجال
طبيعة العمل

دوام

العدد

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

صباحي

420

4300

1341

فترتين

014

4301

1344

الروضة

قيمة t
03004

مستوى
الداللة
غير

دالة
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المجال
األنشطة
االدارة
االستبانة

دوام

المتوسط

العدد

االنحراف

الحسابي

المعياري

صباحي

420

4321

1346

فترتين

014

4301

1340

صباحي

420

4300

1300

فترتين

014

434

1340

صباحي

420

4301

1342

فترتين

014

4341

1340

الروضة

قيمة t
03441
03200
03444

مستوى
الداللة
غير

دالة

غير

دالة

غير
دالة

يتضح من الجدول ( )22أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )4145في

جميع مجاالت الدراسة تعزى لمتغير طبيعة الدوام ,ويعزى السبب في ذلك إلى أن فترات الدوام ال
تتأثر ببيئة الروضة وواقعها خاصة أن معظم الرياض تغير ورديات المربيات حيث إن المعلمات في

الفترة الصباحية يختلفن عمن في الفترة الثانية.

الفرضية الخامسة:

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة (  )0.05 ≥ αبين متوسطات درجات تقدير
أفراد العينة لواقع رياض األطفال تعزى إلى متغير مكان الروضة ( قرية ،مخيم ،مدينة).

والختبار صحة هذا الفرض قامت الباحثة باستخدام تحليل التباين األحادي وذلك للتعرف على داللة

الفروق بين مستويات المتغير الثالث والجدول رقم ( )22يوضح ذلك:

جدول( )44اختبار تحليل التباين لقياس الفروق حول واقع رياض االطفال تعزى لمتغير مكان الروضة
مجموع

درجات

متوسط

المجال

المربعات

الحرية

المربعات

2306

4

4320

064341

400

1320

المجموع

060340

400

بين المجموعات

0342

4

4360

061300

400

1321

المجموع

060321

400

بين المجموعات

0321

4

4341

040344

400

1341

المجموع

026360

400

بين المجموعات

6301

4

4321

000344

400

1320

006304

400

بين المجموعات
طبيعة العمل

األنشطة

االدارة

االستبانة

داخل
المجموعات

داخل
المجموعات

داخل

المجموعات

داخل
المجموعات
المجموع

قيمة F

4311

0300

0302

0300

مستوى
الداللة
غير
دالة

غير
دالة

غير

دالة

غير
دالة
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يتضح من الجدول( )22أنه ال توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى داللة ( )4145في

جميع مجاالت الدراسة تعزى لمتغير مكان الروضة ,ويعزى السبب في ذلك إلى أن هذه المسميات لم

تعد ذات أهمية في واقع الحياة بشكل عام في محافظات غزة ,وفي واقع رياض األطفال بشكل

خاص ,ألن البقعة الجغرافية صغيرة ,والناس يعرفون بعضهم ويمارسون حياتهم في ظل قاعدة تقاليد
وانماط حياة شبه واحدة .وهذا ما يتفق مع ما جاءت به دراسة (ندى.)2446 ,

الفرضية السادسة:

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة (  )0.05 ≥ αبين متوسطات درجات تقدير
أفراد العينة لواقع رياض األطفال تعزى إلى متغير الجهة المشرفة ( وزارة ،جمعية  ،خاصة ).

والختبار صحة هذا الفرض قامت الباحثة باستخدام تحليل التباين األحادي وذلك للتعرف على داللة

الفروق بين مستويات المتغيرات الثالث والجدول رقم ( )24يوضح ذلك:

جدول( )42اختبار تحليل التباين لقياس الفروق حول واقع رياض االطفال تعزى لمتغير الجهة المشرفة
المجال

طبيعة
العمل

األنشطة

االدارة

االستبانة
ككل

مجموع

درجات

متوسط

المربعات

الحرية

المربعات

بين المجموعات

031

4

2311

داخل المجموعات

02131

400

1341

المجموع

02031

400

بين المجموعات

031

4

231

داخل المجموعات

041300

400

1344

المجموع

040300

400

بين المجموعات

00304

4

1316

داخل المجموعات

024341

400

1346

المجموع

024340

400

بين المجموعات

00341

4

1361

داخل المجموعات

004312

400

1320

المجموع

414302

400

قيمة F

0320

4306

0301

4310

مستوى
الداللة

غير دالة

غير دالة

غير دالة

غير دالة

يتضح من الجدول رقم ( )24أنه ال توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى داللة ( )4145في

جميع مجاالت الدراسة تعزى لمتغير الجهة المشرفة ,ويعزى السبب في ذلك إلى أنه مهما كانت جهة
اإلشراف فإن الغرض األساسي للروضة هو الحفاظ على ميزتها التنافسية في ظل اإلقبال الشديد من
األهالي لدفع أبنائهم إلى الرياض ,وكذلك الحفاظ على الحد األدنى المقبول من األنشطة والبيئة

المناسبة لنشاط األطفال في الروضة .وهذا ما يختلف مع ما جاءت به دراسة (عساف )2484 ,التي
أثبتت أن هناك فروقا لصالح الرياض الخاصة.
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الفرضية السابعة:

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة (  )0.05 ≥ αبين متوسطات درجات تقدير
أفراد العينة لواقع رياض األطفال تعزى لمتغير سنوات الخدمة ( أقل من  2سنوات9-2 ,سنوات,

أكثر من 9سنوات)

والختبار صحة هذا الفرض قامت الباحثة باستخدام تحليل التباين األحادي وذلك للتعرف على داللة

الفروق بين مستويات المتغير الثالث والجدول رقم ( )25يوضح ذلك

جدول( )41اختبار تحليل التباين لقياس الفروق حول واقع رياض االطفال تعزى لمتغير سنوات الخدمة
المجال

طبيعة العمل

األنشطة

االدارة

االستبانة

مجموع

درجات

متوسط

المربعات

الحرية

المربعات

بين المجموعات

631

4

431

داخل المجموعات

04032

400

1341

المجموع

02232

400

بين المجموعات

031

4

4301

داخل المجموعات

040304

400

1344

المجموع

040360

400

بين المجموعات

0310

4

23111

داخل المجموعات

046302

400

1342

المجموع

026301

400

بين المجموعات

0322

4

2304

داخل المجموعات

004310

400

1320

المجموع

410301

400

قيمة F

0340

مستوى
الداللة
دالة
عند

1310
دالة
04314

عند

1310

دالة
00304

عند

1310

دالة
0300

عند

1310

يتضح من الجدول رقم ( )25أنه توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى داللة ( )4145في

جميع مجاالت الدراسة تعزى لمتغير الدورات التدريبية ,وللتعرف إلى وجهة الفروق ,استخدمت
الباحثة اختبار شيفيه للمقارنات ,كما هو مبين في جدول ()24

جدول ( )46اختبار شفيه للمقارنات المتعددة حسب (سنوات الخدمة)
عنوان المجال
طبيعة العمل
األنشطة
االدارة
االستبانة

الخدمة

0-2

أكثر من 0

أقل من 4

*0.231

*0.296
0.650

0-4سنوات
أقل من 4

*0.256

0.754

0-4سنوات
أقل من 4

*1.701

0-4سنوات
أقل من 4
0-4سنوات

*1.790
*1.790
0.825

*0.332

*0.452
0.251
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الجدول ( )26يبين ما يلي:

وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )4145بين سنوات الخدمة (أقل من 2سنوات)

و( 9-2سنوات) في متغير عدد سنوات الخدمة لصالح (أقل من  2سنوات) ووجود فروق ذات داللة

احصائية عند مستوى داللة ( )4145بين سنوات الخدمة (أقل من  2سنوات) و(أكثر من  )9في متغير

عدد سنوات الخدمة لصالح سنوات الخدمة (أقل من  2سنوات) وعدم وجود فروق ذات داللة احصائية

عند مستوى داللة ( )4145بين سنوات الخدمة ( 9-2سنوات) و(أكثر من  )9في متغير سنوات

الخدمة.

ويعزى وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )4145بين سنوات الخبرة ( 2-8سنوات)

و ( 9-4سنوات) في متغير عدد سنوات الخدمة لصالح ( 2-8سنوات) في بمجال العمل واألنشطة
واإلدارة ,وتعزي الباحثة ذلك إلى أن المعلمات أصحاب الدورات األكثر فإنهن مع مرور الوقت يقل

مستواهم الفني مع ازدياد الدورات والروتين وعدم وجود حوافز للعمل المبدع داخل الرياض .وتتشابه

هذه الدراسة مع دراسة (نبهان ,)2447ودراسة (غزيل )2441ودراسة (ندى )2446وتختلف مع

دراسة الحراحشة ( )2482ودراسة أحميدة ودراسة بطانية ( )2449ودراسة القحطاني( )8779ودراسة
عساف ( )2484التي لم تجد فروقا تعزى لمتغير سنوات الخدمة.

إجابة السؤال الثالث:

ينص السؤال على  " :ما أكثر التحديات التي تواجه رياض األطفال بمحافظات غزة من وجهة نظر

المديرات والمربيات؟

ولإلجابة عن هذا السؤال تم طرح مجموعة من األسئلة على أفراد العينة ,وفيما يلي تفصيل ذلك:

 -8ما أهم التحديات التي تواجه تحسين واقع رياض األطفال وتطوير جودتها في محافظات غزة من
وجهة نظر( المديرات)؟

كانت إجابات المديرات على هذا السؤال ,كما هو موضح في الجدول التالي بعد حساب التك اررات,
وحساب النسبة المئوية.

جدول( )40التحديات التي تواجه تحسين واقع رياض األطفال

التحديات

م

النسبة

-8

قلة خبرة المربيات

%2512

-2

غالء الرسوم وصعوبة تحصيلها

%2216

-2

تدني رواتب المربيات

%2416

-4

قلة األلعاب لألطفال

%82

-5

صعوبة التواصل مع األهالي

%8816
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-6

الجو النفسي لألطفال وعدوانيتهم

%916

-9

مبنى الروضة واألثاث غير جيد

%716

-1

انقطاع االطفال عن الدراسة

%612

ويعد التحدي الرئيسي الذي يواجه المربيات هو قلة خبرة المربيات حيث فئة كبيرة بنسبة ()%2512

كبير من المربيات غير مؤهالت تربوياً أو مهنياً يعملن
من مديرات رياض األطفال يجدن أن عدداً اً

بمجال الرياض  .وهذا ما يتفق مع ما جاءت به دراسة ( الحراحشة ,واحمد ,)2482 ,و( الخالد,
 ( , )2441بطانية ( ,)2449 ,أبودقة ,وآخرون)2449 ,

أما التحدي الثاني الذي يواجه المديرات تحصيل الرسوم وتدني الرواتب بنسب متتالية (( , )%2216
 )%2416ويعزى ذلك إلى الظروف االقتصادية الصعبة والمتدنية التي يواجهها القطاع في شتى

النواحي ,وهو ما يتفق مع ما جاءت به دراسة ( أبو دقة( ,)2449 ,بسيسو ( )8777 ,األحمد,
 ( , )8777اليونسيف.)8775 ,

وحول مقترحاتهن لمواجهة هذه التحديات ,أجمع أفراد العينة على ما يلي:

جدول ( )40اقتراحات المديرات لمواجهة التحديات
 -زيادة الدعم المالي للرياض وتخصيص

 -تقديم دورات للمربيات مدفوعة األجر.

مباني مجهزة.

 -زيادة جهود و ازرة التربية والتعليم في االهتمام

 -تحسين رواتب المربيات.

 -توفير أثاث جيد وألعاب واحتياجات الرياض.

 -زيادة التواصل واالجتماع مع األهالي

بواقع عمل مربيات رياض األطفال

 -زيادة االهتمام بالطفل من النواحي النفسية.

 -زيادة الفصول وتقليل عدد األطفال.

ما أهم التحديات التي تواجه تحسين واقع رياض األطفال وتطوير جودتها في محافظات غزة من

وجهة نظر( المربيات)؟

جدول ( )40التحديات التي تواجه تحسين واقع رياض األطفال وتطوير جودتها في محافظات غزة
(المربيات)

الرقم

المعوقات

النسبة

-0

تكدس الصفوف.

%21157

-4

قلة الراتب.

%2517

-4

وقت الدوام طويل.

%87

-2

عدم توفر اماكن ترفيه كافية لألطفال.

%8415
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-1

الحالة المادية لألطفال.

%8212

-6

صعوبة تحصيل الدراسي لألطفال.

%8415

-0

الجو النفسي لألطفال ومشاكلهم العدائية

%919

-0

قلة اهتمام األهل باألبناء

%517

-0

الوضع االقتصادي العام

% 216

-01

تدخل األهالي في عمل المربية

%216

-00

الحصار

%214

كانت إجابات المربيات على هذا السؤال ,كما هو موضح في الجدول السابق بعد حساب التك اررات,
وحساب النسبة المئوية.

من المالحظ أن التحديات التي تواجه مربيات األطفال كثيرة ولكن من المالحظ أن تكدس الصفوف

هي األعلى بوزن نسبي () %21157من بين التحديات حيث تُعاني رياض قطاع غزة من تكدس
الطالب في الفصل الواحد أكثر من المسموح به مما يجعل الضغط على المربية كبير وانتاجها قليل
ويعزى ذلك إلى عدة أسباب يمكن إجمالها من وجهة نظر الباحثة في تكدس قطاع غزة بالسكان وقلة

عدد الرياض بالنسبة لعدد األطفال باإلضافة إلى أن معظم الرياض عبارة عن مشروع استثماري من

وجهة نظر المشرفين عليها .وهذا ما يتفق مع دراسة ( األغا )8772 ,ودراسة (عساف)2484 ,
ودراسة ( أبو دقة ,وآخرون.)2449 ,

أما التحدي اآلخر الذي يواجه المربيات هو تدني الرواتب بالنسبة لمجهودهم الكبير بوزن نسبي
 %2517وهو ما يتوافق مع آراء المديرات .وكذلك مع ما توصلت إليه دراسة (نبهان ,)2447ودراسة

(غزيل )2441ودراسة (ندى )2446والحراحشة ( )2482ودراسة احميدة ودراسة بطانية ()2449
ودراسة القحطاني( )8779ويعزى ذلك إلى ارتفاع نسبة الخريجات وعدم وجود فرص عمل وعزوفهم
عن العمل بأقل الرواتب بسبب األوضاع االقتصادية الصعبة واستغالل أصحاب الرياض لهن وتقليل

رواتبهن.

وحول مقترحاتهن لمواجهة هذه التحديات ,أجمع أفراد العينة على ما يلي:

جدول ( )41سبل الحد من التحديات من وجهة نظر (المربيات)

 -زيادة الفصول وتقليل عدد األطفال بالفصل.

 -توفير مرشدة نفسية في كل روضة.

 -زيادة عدد الرياض.

 -الحد من الرياض غير المرخصة

 -تطبيق الحد االدنى لألجور أو زيادة األجور.

 -تقليل وقت الدوام.

 -جعل حقوق مربيات الرياض كمعلمي المداس

على األقل.

-زيادة التواصل مع األهالي.
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 -توفير منهج موحد لرياض األطفال.

 -زيادة االلعاب.

 عقد دورات تدريبية مدفوعة األجر. -4ما الصعوبات التي تواجهكم للتواصل مع أولياء األمور؟
كانت إجابات المديرات على هذا السؤال ,كما هو موضح في الجدول التالي بعد حساب التك اررات,
وحساب النسبة المئوية.
الرقم
-0
-4

الصعوبات
انشغال األهالي بالعمل
ضعف استجابة األهالي لحضور االجتماعات في الروضة

النسبة
%2411
%8512

-4

عدم الرد والسؤال حين التواصل

%8214

-2

عدم حل واجب االطفال

%8412

-1

ال توجد صعوبات

%4

من المالحظ أن النسبة األكبر من نسبة اآلراء والتي كانت( ) %2411هي انشغال األهالي بالعمل

وصعوبة التواصل معهم ويعزى ذلك إلى أن اختيار اآلباء الرياض كملجأ لألطفال في غيابهم لرعاية

أطفالهم بسبب انشغالهم باإلضافة إلى الظروف االقتصادية السيئة وعمل األمهات لمواكبة الظروف

االقتصادية الصعبة.
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وللحكم على جودة رياض األطفال في محافظات غزة تم االستعانة ببطاقة المالحظة والتي تضمنت
الشروط الواجب توافرها برياض األطفال المدرجة في وزارة التربية والتعليم الفلسطينية (وزارة التربية

والتعليم ورقة شروط الترخيص .)4102،حيث تمت زيارة رياض األطفال محل الدراسة بشكل

محدد .وكانت النتائج على النحو التالي:

جدول ( )40النسب المئوية لنتائج بطاقة المالحظة ( شروط الجودة)
العبططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططارة

م

نعم

ال

.8

 -مساحة الغرفة الصفية ( )24متر مربع فأكثر.

%01

%01

.2

 -ارتفاع السقف ( 214سنتيمتر) كحد أدنى وال يزيد عن ( )254سنتيمتر

.2

 -سقف الدور األول من الباطون المسلح.

%00

%44

%01

%01

.4

 -أسقف الروضة وحدودها آمنة.

%01

%1

.5

 -أرضية الروضة من البالط الجيد.

%00

%04

.6

 -الروضة مستقلة في بنائها وساحتها وتجهيزاتها وهيئاتها اإلدارية والتعليمية.

%66

%42

.9

 -عرض الممرات الداخلية يزيد عن مترين (2م).

%01

%01

.1

 -يوجد قاعة للنشاطات الحرة.

%41

%61

.7

 -يوجد غرفة لإلدارة.

%11

%21

-88

يوجد غرفة للمربيات.

%01

%01

-82

استخدام الممرات المؤدية إلى الغرف الستيعاب مجموعات أو شعب أطفال.

%44

%00

-82

يوجد كافتيريا ومقصف.

%01

%01

-84
-85

تخصيص فتحة صحية واحدة لكل ( )24طفالً في الروضة.

%44

%00

يوجد مشارب ومياه صالحة للشرب وبعيدة عن الوحدة الصحية.

%21

%11

-86

يوجد الشروط الصحية توفر اإلضاءة المناسبة.

%11

%21

-89

الروضة بعيدة عن مصدر ضجيج.

%01

%41

-81

يوجد مساحة خارجية مكشوفة.

%01

%01

-87

قسم مظلل من الساحة الخارجية يتناسب مع عدد األطفال في الروضة.

%01

%01

-24

الجدار الخارجي المحيط بالساحة الخارجية ال يقل ارتفاعه عن 2م.

%01

%01

-28

استخدام سطح المبنى كساحة خارجية لألطفال.

%01

%01

-22

يوجد مساحات خضراء كافية.

%40

%64

%04

%00

-24

يوجد التهوية المناسبة للقاعات والفصول.

%00

%44

-25

حوائط الدرج مكسوة أو مدهونة.

%14

%20

-26

يتوفر حماية كاملة للشبابيك والبرندات.

%01

%01

-22

يخصص جزء من ساحة الروضة لأللعاب الخارجية بحيث يغطى بالرمال.
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-29

يوجد مكتبة للروضة.

-21

سالمة ال ٍجدران.

%01

%01

%24

%10

-27

أثاث الروضة من حيث النوعية مناسب.

%41

%01

-24

يوجد أجهزة للتدفئة شتاء.

%00

%00

-28
-22

يوجد أجهزة للتبريد صيفاً.

%61

%41

يوجد عدد األثاث كافي بالنسبة لعدد األطفال.

%01

%01

-22

يتم تنظيف وتنظيم الروضة يوميا.

%04

%40

-24
-25

التصميم الهندسي للمبنى كان مصمماً للروضة أصالً.

%06

%02

الروضة قريبة من سكن األطفال.

%11

%21

-26

يوجد وسائل علمية مساعدة.

%41

%01

-29

أباريز الكهرباء آمنة ومرتفعة.

-21

يوجد صندوق اإلسعاف األولي يحتوي على كافة أدوات اإلسعافات األولية.

%01

%1

%12

%26

-27

يوجد أسطوانة إطفاء حريق.

%24

%10

يتضح من بطاقة المالحظة أن عدداً كبي اًر من الرياض غير ملتزم بالشروط الواجب توافرها كافة

وممكن القول أن أكثر من( ) %74من الرياض المرخصة غير مطبقة للشروط الواجب توافرها
وممكن التركيز على عدة شروط مهمة نسبة تحقيقها متدنية منها"

-8

فقرة رقم( () 82تخصيص فتحة صحية واحدة لكل ( )24طفالً في الروضة ).حيث تجد

الباحثة أن نسبة( ) % 91غير محققين للشروط نسبة عالية وخطيرة جداً حيث وجدت الباحثة أن
الفتحات الصحية غير مناسبة نهائياً ألعداد األطفال وأن عدد األطفال لكل فتحة هو ٍ
عال جداً مما
يسبب األمراض وعدم الرعاية الصحية باإلضافة إلى أن عددها قليل إال أنها تعاني من قلة النظافة

واالهتمام.

-2

يتضح من فقرة (( )85من الشروط الصحية توفر اإلضاءة المناسبة) أن نسبة( ) %45غير

محققة للشرط مرتفع جداً حيث لوحظ أن االضاءة متدنية وغير محققة للشروط الصحية بما يؤثر
على استقبال األطفال للمعلومات باإلضافة إلى تحصيلهم العلمي.

الجدران ).وأن
 -2كما يتضح من فقرة ()28أنه (يوجد مساحات خضراء كافية) و( 29سالمة ُ
االهتمام بسالمة األطفال والترفيه والراحة متدن جداً.
-4

أما فقرة (( )21أثاث الروضة من حيث النوعية مناسب) .فنسبة ( )%95عالية جداً حيث

-5

أما فقرة (( )25يوجد وسائل علمية مساعدة) .فنسبة  %95مرتفعة حيث يحاول المشرفون

لوحظ أن األثاث إما قديم أو ليس من النوعية الجيدة واما متهالك غير صالح لالستخدام.

وأصحاب الرياض توفير قدر اإلمكان من المصروفات المالية ألنها مؤسسات ربحية غير معنيين

بالتحصيل التربوي والعلمي وتوفير الوسائل المساعدة للرقى بالتعليم.
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-6

أما فقرة (( )29يوجد صندوق اإلسعاف األولي) يحتوي على كافة أدوات اإلسعافات األولية

تجد الباحثة أن نسبة( ) %49عالية جداً حيث عدم توفر صندوق اإلسعافات يعرض الكثير من
األطفال للخطر حيث من المعروف احتمالية تعرض األطفال في الرياض للحوادث لذلك وجوب توفر

االسعافات األولية للرعاية واالهتمام باإلضافة إلى فقرة ( )21عدم وجود أسطوانة إطفاء حريق بنسبة
 %59عالية ألنه شرط أساسي للرعاية واالهتمام بالرياض.

ومن هنا ترى الباحثة أن عدداً كبي اًر من الرياض غير ٍ
ملب للشروط مما يعرض أطفالنا للخطر وننوه
إلى أن بطاقة المالحظة فقط للرياض المرخصة أي أن و ازرة التربية والتعليم لم تدقق كثي اًر في

يعطي الترخيص لذا نهيب من المسؤولين
الشروط الواجب توافرها ألنه في حالة اإلخالل بأي شرط ال ُ
االهتمام والمتابعة لتطبيق الشروط للرياض المرخصة وعدم إعطاء أي ترخيص جديد إال بتطبيق كافة
الشروط وذلك لمصلحة أطفالنا وأبنائنا كما نحب أن ننوه إلى أن هناك بعض الرياض مثل روضة

الشابات المسلمات (براعم القدس اإلسالمية) في منطقة الشجاعية هي إحدى الرياض النموذجية حيث

كانت مطبقة كافة الشروط وتنظيمها الجمالي واإلداري الناجح بجانب رسومها الرمزية لألطفال التي
يمكن اعتبارها كنموذج لكافة الرياض باإلضافة إلى الرسوم الدراسة الرمزية وسوف يتم وضع صور

لها في المالحق كروضة نموذجية.

إجابة السؤال الرابع:

ينص السؤال على " :ما سبل تطوير واقع رياض االطفال من وجهة نظر المديرات بمحافظات غزة؟"
ولإلجابة عن هذا السؤال تم توجيه السؤال التالي لمديريات الرياض ,ما اقتراحاتك لتطوير رياض

األطفال في ضوء متطلبات العصر؟( اإلدارة ,بيئة الرياض ,المنهاج ,المربيات) .وكانت اإلجابات

على النحو التالي :اوالً /مجال االدارة:

 حرية اتخاذ القرار والتصرف إلدارة الرياض -عمل زيارات واجتماعات بين الرياض لمناقشة

المشاكل ووضع الحلول المناسبة
 -اختيار المربيات األكفاء.

 توفير غذاء صحي متكامل لألطفال.ثانياً/بيئة الرياض

- -زيادة عدد الفصول .

 زيادة الرواتب م ارعاة مشاعر المربيات والتخفيف عنهن إشراف مباشر من جهات التربية والتعليم توحيد الرسوم الدراسية لسهولة تحصيلها. -تقليل عدد الطالب في الفصل الواحد.

 -زيادة عدد األلعاب الخارجية.

 -تجديد أثاث الرياض.

 -تجديد المبنى وتأهيله بما يناسب االطفال صحيا

-عمل صيانة دورية لأللعاب والوحدات

الصحية

الصفحة 114
امتنان شحدة عواد

ثالثاً/المنهاج

 اختيار منهاج بما يناسب اعمارهم زيادة الصور واأللوان بالكتب -توفير أجهزة كمبيوتر وLCD

 المنهج السلس والبسيط -زيادة المساحات المخصصة للتلوين

واللصق

 -توفير قاعات مخصصة لألنشطة

 -زيادة الوسائل العلمية واألنشطة الالمنهجية

 -تناسق وتوازن مضمون المنهاج لتغطي

 -توفير األدوات واأللعاب الالزمة لنظام الزوايا

لنمو شخصية الطفل

(كالتمثيل والمسرح والرحالت والدمى والقصص)
واألركان.

رابعاً  /المربيات

 زيادة عدد الدورات التعليمية والبرامج التأهيلية -تفعيل القوانين والتشريعات لحماية المربيات.

كافة الجوانب التعليمية واألخالقية المساعدة

 زيادة الرواتب. -م ارعاة مشاعر المربيات والتخفيف عنهن

 -زيادة مشاركة األهالي بالتعليم وحل مشاكل

 -زيادة التواصل واالجتماعات مع أهالي

 -توفير كتب تربوية ودراسات لرقى المهني

 -السعي لوجود تخصصات بالجامعات

األطفال.

للمربيات.

األطفال.

لرعاية الطفولة.

التوصيات:

في ضوء نتائج الدراسة توصي الباحثة بما يلي:

-8

تحسين بيئة الروضة من خالل تحسين (التهوية ,االضاءة ,نوعية األثاث والتجهيزات).....

-2

عمل برامج تثقيفية لألهالي والمجتمع بشكل عام حول طفل الروضة وأهداف الروضة من

-4

زيادة اإلشراف الوزاري والعمل وزيادة التعاون بين أقسام و ازرة التربية والتعليم والعمل على

-2

إعداد كوادر متخصصة في رياض األطفال ,وتفعيل عملية التدريب واإلشراف المستمر.

خالل وسائل اإلعالم المختلفة المسموعة والمقروءة والمرئية.

تشكيل فرق عمل ولجان جودة لتطوير رياض األطفال بشكل عام ورفع مستوى جودتها وزيادة المراقبة

الصحية.
-5

منح معلمات رياض االطفال مكافآت تشجيعية سنوية مادية ومعنوية والتخطيط لدمج الرياض

ضمن المناهج األساسية الرسمية وجعلها في السلم التعليمي والعمل على منهاج موحد لكافة الرياض.
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-6

عقد دورات لتنمية قدرات المعلمات والمديرات على مهارات التخطيط وتنفيذ التدريس واإلدارة

-9

قيام و ازرة التربية والتعليم بإمداد الرياض بمكتبات مجهزة بالمراجع واألبحاث واألنشطة والوسائل

الصفية والتقويم ونظم اإلدارة.

التعليمة ودراسة احتياجات رياض األطفال من مواد وأدوات تعليمية والعمل على توفيرها بالتنسيق مع
الجهات المعنية الو ازرة .

-1

إيجاد تخصص خاص بالطفولة واعداد مربيات لرياض األطفال ويتم متابعته من ِقبل و ازرة

التربية والتعليم( .مع العلم وجوده سابقاً بجامعة األقصى وتم إيقافه).
 -7ضرورة االهتمام بالتأهيل التربوي لمعلمات رياض األطفال وبخاصة في مجال اإلرشاد
والتوجيه التربوي والنفسي لرعاية األطفال واالهتمام بهم.

 -84عمل لجان خاصة بالو ازرة لمتابعة ما هو جديد من أبحاث ودراسات خاصة بالرياض
واالستفادة منها وتطبيق التوصيات على أرض الواقع.

مقترحات الدراسة:
تقترح الباحثة إجراء دراسات تتعلق بواقع ومشكالت رياض األطفال مثل:
 -8إجراء دراسة عن تطوير مباني رياض األطفال والشروط الواجب توافرها.

 -2إجراء دراسات تربوية عن مدى مالءمة األساليب التربوية الحديثة لتحسين أداء المربيات
في رياض األطفال

 -2إجراء دراسة عن المشكالت التربوية والفنية التي تواجه المديرات والمربيات برياض األطفال.
-4

إجراء دراسة عن المنهاج الخاص برياض األطفال ومدي فاعليته وتطبيقه وعمل منهاج جديد

موحد.

 -5إجراء دراسة عن مدى فعالية برامج إعداد وتدريب المعلمات في رياض األطفال في ضوء
االتجاهات المعاصرة.

-6إجراء دراسة حول استخدام التكنولوجيا وادخال الحاسوب ومواكبة العصر في رياض األطفال.

الصفحة 116
امتنان شحدة عواد

قائمة المراجع
أوالً :الكتب
 -8أبو سكينة,

وفاء صالح والصفتي نادية حسن ( :)2488دور الحضانة ورياض األطفال

النظرية والتطبيق ,دار الفكر ,عمان.

 -2الخطيب ,إبراهيم ( :)2442إعداد معلمات رياض األطفال ,دار قنديل للطباعة والنشر,
عمان,األردن.

 -2األغا ,إحسان ( :)8775أساليب التعلم والتعليم في اإلسالم ط ,2غزة /فلسطين.

 -4الباز ,أحمد ماهر عبد الحميد والسعيد ,رضا مسعد ( :)2484معايير الجودة الشاملة في
رياض األطفال .دار التعليم الجامعي ,االسكندرية.

 -5البهادر شفشق ( :)8797معلمة الرياض ,دار البحوث العلمية للطباعة والنشر ,الكويت.

 -6التكالوي ,محمد ( :)8716الوضع التعليمي للطفل في دول الخليج العربي في ضوء اإلعالن
العلمي لحقوق الطفل ,مكتبة التربية لدول الخليج ,الرياض.

 -9الحريري ,رافدة ( :)2442نشأة وادارة رياض األطفال من المنطور اإلسالمي ,مكتبة العبيكان,
الرياض.

 -1الحريري ,رافدة :)2484( )2442( .نشأة وادارة رياض األطفال ,دار المسيرة للنشر والتوزيع,
عمان األردن.

 -7الخطيب ,عامر ( :)2444محاضرات في مناهج البحث العلمي ,مكتبة القدس ,غزة.

 -84البدري,

طارق عبد الرحيم ( :)2442إدارة دور الحضانة ورياض األطفال .دار الفكر

للطباعة والنشر والتوزيع ,عمان.

 -88الخوالدة ,محمد محمود ( :)2442المنهاج االبداعي الشامل في تربية الطفولة المبكرة .دار
المسيرة للنشر والتوزيع ,عمان.

 -82الخثيلة ,هند بنت ماجد بن محمد ( :)2444إدارة رياض األطفال ,دار الكتاب الجامعي,
السعودية.

 -82السالم ,مؤيد سعيد ( :)2445اساسيات االدارة االستراتيجية ,دار وائل للنشر والتوزيع ,عمان.

 -84السلطة الوطنية الفلسطينية ( :)2484كتاب اإلحصائي الفلسطيني ,و ازرة التربية والتعليم  ,غزة
فلسطين.

 -85السلطة الوطنية الفلسطينية ( :)4104الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني ,فلسطين.

 -86الشريف ,السيد عبد القادر( :)2447إدارة رياض األطفال وتطبيقاتها ,دار المسيرة . ,عمان.

الصفحة 117
امتنان شحدة عواد

 -89الشرافي ,إنشراح ( :)2445تعليم التفكير االبداعي لطفل الروضة ,الدار المصرية اللبنانية,
القاهرة.

 -81الشربيني ,ماهر أحمد ( :)2446التخطيط والتنفيذ في خدمة األهداف االستراتيجية,
االسكندرية.

 -87الصائغ ,تغريد أبو طالب ليلي ( :)2449إدارة الحضانة ورياض األطفال ,الشركة العربية
المتحدة للتسويق والتوريدات ,القاهرة.

 -24الصباغ ,عايدة ( :)8716المرشد لمعلمة الحضانة والروض ,دار الفكر ,القاهرة.
 -28العمايرة ,محمد حسن .)2442( .مبادىء اإلدارة المدرسية ,دار المسيرة للنشر والتوزيع,
عمان.

 -22الفايز ,حصة سليمان8481( .هو ) :دمج األطفال ذوي الحاجات الخاصة مع العاديين في
مؤسسات رياض األطفال ,مطابع الفرزدق التجارية ,السعودية

 -22الميالوي ,مدحت سمير والسراج ( :)8717رياض األطفال في الوطن العربي بين الواقع
والمستقبل .مطبوعات المجلس العربي للطفولة والتنمية ,القاهرة.

 -24الناشف ,الهدى ( :)2442معلمة الروضة ،دار الفكر للطباعة والنشر ,عمان ,األردن.

 -25النادي ,عزة محمد جاد ( :)8719الكفايات األدائية األساسية ومدى توافرها في معلمات
رياض األطفال ,الهيئة المصرية للكتاب ,القاهرة.

 -26بدر ,سهام ( :)2444اتجاهات الفكر التربوي في مجال الطفولة ,مكتبة الفالح للطباعة,
الكويت.

 -29بدر ,سهام محمد ( :)2447مدخل إلى رياض األطفال ،دار المسيرة ,عمان/األردن.

 -21بدران ,شبل ( :)2442نظم رياض األطفال في الدول العربية واألجنبية ,الدار المصرية
اللبنانية ,القاهرة.

 -27بدير ,كريمان ( :)8775االنشطة العلمية لطفل ما قبل المدرسة ,عالم الكتب ,القاهرة.

 -24بهادر ,سعدية ( :)2441برامج تربية أطفال ما قبل المدرسة بين النظرية والتطبيق ،دار
المسيرة . ,عمان.

 -28بطانية ونور ( :)2446مشكالت رياض األطفال ،عالم الكتب الحديثة ،عمان ,االردن.

 -22توحيدة ,عبد العزيز على ( :)2446تدريس الوحدات في مرحلة رياض األطفال ,دار
الخريجي للنشر والتوزيع ,الرياض.

 -22حطيبة ,ناهدة فهمي ( :)2447منهج األنشطة في رياض األطفال ،دار المسيرة ,عمان.
 -24جاد ,منى محمد على ( :)2484مناهج رياض األطفال .دار المسيرة ,عمان.

الصفحة 118
امتنان شحدة عواد

 -25خالد محمد السعود ( :)2484مدخل إلى المعايير الفنية الخاصة بتصميم رياض األطفال،
مكتبة المجتمع العربي للنشر والتوزيع ,عمان.

 -26خلف ,أمل ( :)2445مدخل إلى رياض األطفال الكتاب الشامل ،دار المناهج للنشر والتوزيع,
االردن.

 -29دياب ,فوزية ( :)8714نمو الطفل وتنشئته بين األسرة ودور الحضانة ,مكتبة النهضة
العربية ,القاهرة.

 -21دياب ,فوزية ( :)8718دور الحضانة ,مكتبة النهضة المصرية للطباعة والنشر ,القاهرة,
مصر.

 -27زياد مفيد حواشين ( :)2442خصائص واحتياجات الطفولة المبكرة ,دار الفكر ,القاهرة.

 -44سليمان ,نايف وآخرون ( :)2448أساليب تعليم األطفال القراءة والكتابة ط ,8دار صفاء
للنشر والتوزيع ,عمان.

 -48رجوواء محمووود أبووو عووالم ( :)2488منططاهج البحططث فططي العلططوم النفسططية والتربويططة ,ط ,6دار
النشر للجامعات ,القاهرة.

 -42صالح,

ماجدة محمود ( :)2444األركان التعليمية للطفل وبيئة التعلم الذاتي ,المكتب

العلمي للنشر والتوزيع ,االسكندرية.

 -42طافش ,محمود ( :)2444االبداع في االشراف التربوي المدرسي ,دار الفرقان ,عمان,
االردن.

 -44طراونة ,ساهر نابلس ( :)8711دليل البرامج والنشاطات الطفل ما قبل المدرسة ,دار
غسان ,عمان.

 -45عواطف ,إبراهيم محمد ( :)2444أساسيات بناء منهج إعداد معلمات رياض األطفال .عين
شمس ,القاهرة.

 -46عبد الرؤوف ,طارق ( :)2441معلمة رياض األطفال ،مؤسسة طيبة للطباعة والنشر ,القاهرة,
مصر.

 -49عدس ,عارف مصلح ( :)8775رياض األطفال ,دار الفكر ,عمان األردن.

 -41عدس ,محمد عبد الرحيم ( :)8777اإلدارة المدرسية والمدرسة المنفردة ،دار المجدالوي
للنشر ,عمان.

 -47عثامنة ,محسن ( :)2484الطفولة المبكرة .و ازرة الثقافة ,عمان.

 -54عطية ,محسن علي ( )2441الجودة الشاملة والمنهج ،دار المناهج ,عمان.

الصفحة 119
امتنان شحدة عواد

 -58عووالم ,صووالح الوودين محمووود ( :)2445األسططاليب اإلحصططائية االسططتداللية فططي تحليططل بيانططات
البحوث النفسية والتربوية واالجتماعية "البارامترية والالبارامترية" ,دار الفكر العربي ,القاهرة.

 -52غراب ,يوسف .)8776( .فنون األطفال .القاهرة :زهرة الشرق.

 -52فهمي ,عاطف عدلي ( :)2484معلمة الروضة ،دار المسيرة للنشر والتوزيع ,عمان.
 -54قناوي ,هدى ( :)8776الطفل تنشئته وحاجاته  ,مكتبة األنجلو ,القاهرة.

 -55كتاب فلسطين االحصائي ( :)8775كتاب فلسطين االحصائي ,الجهاز المركزي لإلحصاء
الفلسطينى ,فلسطين.

 -56كتاب فلسطين اإلحصائي ( :)2484كتاب االحصاء الفلسطيني ,الجهاز المركزي لإلحصاء
الفلسطينى ,غزة ,فلسطين.

 -59لطيفة ,رائد فخري والعساف ,عبد الفتاح ( :)2484مناهج رياض األطفال ( رؤية معاصرة).
مكتبة المجتمع العربي للنشر والتوزيع ,الرياض.

 -51محمد ,جاسم محمد ( :)2445النمو والطفولة في رياض األطفال ,دار الثقافة للنشر والتوزيع,
االردن.

 -57محمود ,صالح ( :)8779واقع اإلشراف الفني والتربوي في قطاع غزة في مجال تنمية
الكفايات المهنية ،جامعة القدس ,فلسطين.

 -64مصلح ,عدنان عارف ( :)8774التربية في رياض األطفال ،دار المعرفة االسكندرية ,عمان,
االردن.

 -68محمد ,عواطف ابراهيم ( :)8774الطرق الخاصة بتربية الطفل وتعليمه في الروضة ,مكتبة
االنجلو المصرية ,القاهرة.

 -62مكتب التريية العربي لدول الخليج ( :)2445استشراق مستقبل التعليم ما قبل االبتدائي في
الدول األعضاء بمكتب التربية العربية لدول الخليج ,الرياض.

الصفحة 111
امتنان شحدة عواد

ثانياً :الرسائل والدوريات

 -8اآلغا ,إحسان ( :)8772واقع مشكالت رياض االطفال في محافظات غزة .غزة ,فلسطين
ص :46/بحوث المؤتمر العلمي األول لكلية التربية الحكومية ,غزة

 :)8772( -2حقوق الطفل الفلسطيني وتطبيقاتها التربوية .غزة :المؤتمر التربويى األول لتطوير
التعليم في األرض المحتلة ,جامعة األزهر ,غزة.

 -2أبو حلوب ,محمد عرفة ( :)2448مقابلة شخصية ,و ازرة التربية والتعليم ,غزة.
 -4احميدة ,فتحي ( :)2441درجة تقدير معلمات رياض األطفال لممارساتهن في إعداد بيئة

تعليمية لتطوير -مهارتي القراءة والكتابة لدى أطفال الروضة ,مجلة جامعة النجاح لألبحاث

مجلد  ,)5(22نابلس فلسطين

 -5الحراحشة ,ياسين عبد الوهاب وأحمد محمد عبود ( :)2482المشكالت التي تواجه إدارات
مؤسسات رياض األطفال في محافظة المفرق /األردن من وجهة نظر العامالت فيها .مجلة

جامعة جرش للبحوث والدراسات /المجلد  84العدد الثانى ,االردن.

 -6األحمد ,افذ أيول محمد ( :)8771واقع رياض األطفال الفلسطينية كما تراه مديرات ومعلمات

الرياض في محافظات شمال الضفة الغربية .رسالة ماجستير غير منشورة ,جامعة النجاح,

نابلس فلسطين.

 -9البارودي ,محمود سليمان ( :)2442المشكالت اإلدارية والفنية لرياض االطفال التابعة
للجمعية اإلسالمية وسبل عالجها من وجهة نظر القائمين عليها ,رسالة ماجستير غير

منشورة ،الجامعة اإلسالمية ,غزة.

 -1الخالدي ,مريم ( :)2441معلمة رياض األطفال بين الواقع والطموح ،دراسات وبحوث مكتبة
الطالب الجامعي ،مكة المكرمة.

 -7العمايرة ,محمد ( :)8777رياض األطفال في قطاع غزة بين الواقع والطموح ,مجلة صامد
اإلقتصادية ،دار الكرمل للنشر والتوزيع ,ص ,71/عمان .االردن.

 -84الفقيه ,محمد هادي (8428هو ) :أهداف التعليم المتوسط في المملكة العربية السعودية.
السعودية ,رسالة ماجستير غير منشورة ،كلية التربية ,جامعة الملك سعود ,الرياض.

 -88بسيسو ,نادرة ( :)8777مشكالت رياض األطفال في محافظة غزة ,رسالة ماجستير غير
منشورة  ,كلية التربية جامعة األزهر ,غزة.

 -82حوري ,عائشة ( :)2482تعليم األطفال وتعلمهم في تحسين إعدادهم للمستقبل ,مجلة
بحوث ودراسات ،مجلد( )84العدد الثاني ,األردن.

الصفحة 111
امتنان شحدة عواد

 -82الخطيب ,رناد ( :)8715تقويم فاعلية مديرات ومعلمات رياض األطفال في األردن في

تنفيذ برنامج الروضة وفق نموذج مقترح ,رسالة ماجستير غير منشورة  ,الجامعة األردنية,

عمان األردن.
 -84البيشي ,غزيل حسين سعد ( :)2441الحاجات اإلرشادية لمعلمات رياض األطفال في
منطقة تبوك التعليمية ,جامعة مؤتة ,رسالة ماجستير غير منشورة ,السعودية.

 -85الحواجري ,صابر ( :)8772رياض األطفال في الضفة والقطاع إلى أين؟ نشرة خاصة
بالمعلمات ,و ازرة التربية والتعليم ,فلسطين.

 -86أبو دقة ,سناء وآخرون ( :)2449دراسة تقويمية لجودة التعليم في رياض األطفال بقطاع
غزة .غزة -فلسطين :مجلة الجامعة اإلسالمية (سلسلة الدراسات اإلنسانية) ،المجلد الخامس

عشر -العدد الثاني.

 -89الخطيب ,ختام حافظ  ,وآخرون ( :)2446المشكالت االجتماعية التي تعاني منها مربيات

رياض األطفال في شمال غزة .مشروع تخرج بكالوريوس غير منشور ,الجامعة االسالمية,

غزة.
 -81الخطيب ,عامر ( :)8771أسس استراتيجية تربوية مقترحة ألطفال ما قبل المدرسة في
فلسطين .غزة  25-24فبراير :ملخصات المؤتمر التربويى األول في فلسطين ,وتحديات

المستقبل ,كلية التربية الحكومية.

 -87الرئاسة العامة لتعليم البنات (ألعوام  8482هو – 8481هو ) ":البطاقة اإلحصائية ,المملكة
العربية السعودية.

 -24الراشد ,مضاوي عبد الرحمن ( (8487ه) :مضامين مفهوم القدوة كما تدركها معلمات

رياض األطفال ودرجة ممارستهن له ,رسالة ماجستير غير منشورة  ,كلية التربية ,جامعة

الملك سعود ,الرياض.

 -28السويلم  ,بندر والعتيبي ,منير( :)2442أهداف التعليم المبكر (رياض األطفال) بالمملكة
العربية السعودية  ,جامعة الملك سعود ,السعودية.

 -22السليماني ,حنان بنت عبد الرحمن ( :)2482رؤية مستقبلية لتطبيق اإلدارة االستراتيجية

في إدارات رياض االطفال ,رسالة ماجستير غير منشورة ,جامعة أم القرى السعودية ,مكة –

السعودية.
 -22الصويغ ,سهام عبدالرحمن( :)2444التدريب أثناء الخدمة وفعاليته في تطوير أداء معلمة
الروضة في مدينة الرياض ,رسالة الخليج العربي ,عدد(.)96

الصفحة 112
امتنان شحدة عواد

 -24الشريف ,سحر بنت ناصر بن عبدهللا ( :)2449دور بيئة الروضة في إكساب األطفال
بعض مهارات االستعداد للقراءة .دراسة ميدانية على بعض الروضات الحكومية في مدينة

الرياض ,الرياض –السعودية.

 -25القناديلي ,بنت محمد أحمد ( :)2484تطوير اداء مديرات رياض األطفال بمدينة جدة في
ضوء االتجاهات المعاصرة من وجهة نظر الهيئة اإلدارية والتعليمية,

منشورة جامعة أم القرى ,السعودية

رسالة ماجستير

 -26النجار ,دعاء إبراهيم والنجار ,باسمة محمد ( :)2445اإلتزان اإلنفعالي لدى معلمات

رياض األطفال في محافظة خانيونس ومنطقة الشجاعية وعالقته ببعض المتغيرات ,مشروع

تخرج بكالوريوس غير منشور ,الجامعة اإلسالمية ,غزة.

 -29اليونسيف ( :)8775أوضاع التربية ما قبل المدرسة في الضفة وغزة .فلسطين.

 -21بوفتين ,فاطمة عبد الرضا ( :)2482درجة إسهام رياض األطفال في تنمية اإلبداع التربوي
للمعلمات وعالقته بالوالء التنظيمي من وجهة نظر المعلمات في الكويت ,رسالة ماجستير

غير منشورة ،كلية العلوم التربوية -جامعة الشرق األوسط ,الكويت.

 -27حمود ,هناء قاسم ( :)2484دور معلمة الروضة في بناء القيم االقتصادية لدى أطفال
الرياض ما بين ( )6-5سنوات ,رسالة ماجستير غير منشورة ,دمشق.

 -24حوري ,عائشة عهد :)2482( .دور استراتيجيات تعليم األطفال وتعلمهم في تحسين

غعدادهم للمستقبل دراسة ميدانية في رياض األطفال ,مجلة جامعة جرش للبحوث والدراسات

المجلد  84العدد الثاني.

 -28شريم ,ورغدة الزعبي ,ورفعة مطر ,جيهان ( :)2448التباين في مناهج رياض األطفال
في األردن وعالقته بالفروق النمائية في الجوانب االجتماعية المعرفية والجسدية ,مجلة جامعة

النجاح لألبحاث (العلوم االنسانية)مجلد  )8(25نابلس فلسطين.

 -22صالح ,نجوى فوزي ديب ( :)2445برنامج مقترح لتنمية االستعداد للقراءة لدى أطفال
الرياض في محافظة غزة ,رسالة ماجستير غير منشورة ،الجامعة اإلسالمية ,غزة –فلسطين.

 -22ظفر ,سمية بنت عبد الرازق أحمد ( :)2484أثر االلتحاق برياض األطفال في تنمية
الوعى البيئى لدى عينة من األطفال ( )6-5سنوات بمدينة مكة المكرمة ،رسالة ماجستير

غير منشورة جامعة أم القرى.

 -24عاطف الغصين ( :)2445تطوير إعداد معلمة رياض األطفال في محافظات غزة في

ضوء خب ارت الدول المتقدمة .جامعة عين شمس ،رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة

األقصى /البرنامج المشترك.
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 -25عبد الهادي ,وسام ( :)8716واقع رياض األطفال ,رسالة ماجستير غير منشورة ,جامعة
النجاح ,بنابلس.

 -26عجاوي ,محمود ( :)8774أثر رياض األطفال على التحصيل األكاديمي في المرحلة
االبتدائية .المجلة العربية للتربية المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ,المجلد الرابع

عشر ,العدد األول.

 -29عتيبة ,آمال محمد محسن ( :)8774فلسفة تربية طفل ما قبل المدرسة في مصر ,رسالة
دكتوراة غير منشورة  ,كلية البنات جامعة عين شمس ,القاهرة.,

 -21غراب ,هشام والمزين ,سليمان ( :)2445الكفايات األساسية لمربيات رياض األطفال من

وجهة نظر مديرات الرياض .بحث في المؤتمر التربوي الثاني للطفل بين تحديات الواقع
والطموح /كلية التربية الجامعة اإلسالمية ,غزة –فلسطين.

 -27عساف ,محمود عبد المجيد ( :)2484تقييم برامج رياض األطفال بمحافظات غزة في
ضوء حقوقهم المشروعة من وجهة نظر مدرائها ,مجلة جامعة القدس المفتوحة لألبحاث

والدراسات التربوية والنفسية المجلد الثاني  -العدد الخامس –نيسان  ,2484ص .247

 -44قناوي ,هدى ومحمد :)8776( .دراسة لبعض المتغيرات المرتبطة ببعض جوانب النمو
ألطفال الروضة .مجلة مستقبل التربية العربية ،المجلد الثاني ,العدد األول.

 -48ياسين ,نوال حامد ( :)2442تقويم مهارات معلمات رياض األطفال بالعاصمة المقدسة.
السعودية ,رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة أم القرى.

 -42نعيم,

وفاء ( :)8776الكفايات المهنية الالزمة لمعلمات رياض األطفال في المملكة

العربية السعودية ودولة الكويت دراسة مقارنة .السعودية :رسالة ماجستير غير منشورة,

جامعة الملك سعود.
ثالثا :المراجع األجنبية

1-Tayler, A.(1972): Study of nursery education ,London, Evans, Methuen.
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املالحق

الصفحة 115
امتنان شحدة عواد

ملحق ( )0اإلستبانة في صورتها األولية
االخت الفاضلة :
السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته،،،،
يسرنا عرض هذه االستمارة عليكم بغرض مجع معلومات عن واقع رياض االطفال مبحافظات غزة  ،وذلك لدراسة ميدانية حتت
عنوان "واقع رياض االطفال مبحافظات غزة و سبل تطويرها " وذلك ملعرفة واقع الرياض وسبل حتسني جودة الرياض وتطويرها .
الرجاء االجابة على الفقرات بكل موضوعية ودقة بوضع اشارة أمام االجابة املناسبة أو كتابة ما هو مناسب ،مع مراعاة بأن
البيانات لن يطلع عليها احد سوى القائمني على الدراسة .
الوظيفة :

( )مربية

( ) مديرة

( ) غري ذلك

ما هو املؤهل العلمي احلاصلة عليه :
( ) أقل من ثانوية عامة ( ) دبلوم متوسط (
احملافظة ) (:مشال غزة

(

) غزة

(

) مؤهل جامعي او اكثر ( ) شهادة يف ختصص الطفولة املبكرة
) املنطقة الوسطى

عدد الغرف الصفية يف الروضة ................................

)خانيونس

(

(

) رفح

متوسط عدد االطفال يف الصف..........................

دوام الروضة

(

) صباحي

(

)مسائي

(

)صباحي ومسائي

مكان الروضة

(

)خميم

(

)قرية

(

) مركز املدينة

اجلهة املشرفة على الروضة ( :

) الوزارة

(

)مجعية

(

)مؤسسة

(

)

خاصة
من وجهة نظركم  ،ما هى اهم املعوقات اليت تواجه حتسني رياض األطفال وتطوير جودتها يف حمافظات غزة؟
-1
-2
-3
من وجهة نظرك من متخذ وصانع القرار يف ما تقدمه روضتك يف أطار الربنامج الرتبوي للروضة؟
الصفحة 116
امتنان شحدة عواد

....................................................................................................................................
...........
ما هى أهم  3حتديات تواجهكم يف الروضة (الذكر حسب االهمية)؟
.................................................................................-1
.................................................................................-2
.................................................................................-3
كيف ميكن احلد من التحديات املذكورة سابقاً من وجهة نظركم؟
...................................................................................-1
...................................................................................-2
..................................................................................-3
ما هى االهداف اليت تسعى روضتكم اىل حتقيقها من وجهة نظركم (الرجاء سردها حسب االهمية):
.........................................................................................................-1
........................................................................................................-2
..........................................................................................................-3
ما هى اقرتاحاتك لتحسني ورقى وتطوير رياض االطفال يف ضوء متطلبات العصر؟( اإلدارة  ،بيئة الرياض  ،املنهاج ،املربيات)
....................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
ما الصعوبات اليت تواجهكم للتواصل مع األهل؟
....................................................................................................................................

الصفحة 117
امتنان شحدة عواد

الدورات التدريبية اليت حصلت عليها يف جمال رياض االطفال"
الرقم اسم الدورة أو موضوعاتها

اجلهة املنفذة للدورة

مدة الدورة

-1
-2
-3

الرجاء وضع اشارة يف اخلانة اليت تعرب عن مدى احتياجك التدرييب للموضوعات التالية من وجهة نظرك أو ترغبني للمربيات
حصوهلا:
أهمية ودرجة االحتياج التدرييب
موضوع التدريب

غري مهم

غري مهم

مطلقاً

نوعاً ما

مهم

بالغ االهمية

 -1ا لتعامل مع االطفال
 -2إ إدارة وضبط الصف
 -3ا التخطيط الرتبوي لربامج الطفولة املبكرة
-4

طرق التعلم والتعليم يف الروضة

-5

مهارات التواصل( األهل  ،اإلدارة  ،اجملتمع)

 -6ا الوقاية والسالمة يف رياض االطفال
 -7كيفة إعداد واستخدام الوسائل التعليمية
 -8الصحة والتغذية للطفل
 -9حقوق الطفل وتطبيقاتها الرتبوية

الصفحة 118
امتنان شحدة عواد

بسم هللا الرحمن الرحيم
االخ الدكتور /االخت الدكتورة..................................................... .الموقر/ة
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،،،،،
الموضوع /تحكيم استبانة
تقوم الباحثة بإجراء دراسة ميدانية بعنوان :واقع رياض األطفال بمحافظات غزة وسبل تطويره في

ضوء متطلبات العصر ،وذلك استكماالً لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في اصول التربية
جامعة األزهر.
وقد أعد لهذا الغرض ثالث أدوات:
األولى استبان تتعلق بواقع رياض األطفال.
الثانية  /قائمة مالحظة تتعلق ببيئة الروضة.
الثالثة :مقابلة.
ونظ اًر لما تعهده الباحثة في سيادتكم من خبرة واسعة واطالع وفير ،وسعة أفق في هذا المجال،
يرجى من سيادتكم التكرم بإبداء رأيكم في فقرات االستبانة المرفقة من حيث مالءمتها وانتمائها

للمجاالت المذكورة ،وحذف واضافة ما ترونه مناسباً .علماً بأن االستبانة ستكون موجهة للمديرات
والمربيات والمشرفات في رياض األطفال.

شاكرين لكم حسن تعاونكم الصادق

الباحثة :امتنان شحدة عواد

الصفحة 119
امتنان شحدة عواد

ملحق رقم ( )4االستبانة في صورتها النهائية
األخت الفاضلة.
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،،،،

يسرنا عرض هذه االستمارة عليكم بغرض جمع معلومات عن واقع رياض األطفال بمحافظات
غزة .لذا يرجى التكرم باإلجابة على الفقرات بكل موضوعية ودقة ,بوضع إشارة أمام اإلجابة المناسبة
أو كتابة ما هو مناسب ,مع اإلشارة إل ى أن البيانات لن يطلع عليها سوى القائمين على الدراسة.

الوظيفة ) ( :مديرة ( ) مربية

( ) غير ذلك

ما هو المؤهل العلمي الحاصلة عليه ) ( :أقل من ثانوية عامة ( ) دبلوم متوسط (

) مؤهل جامعي أو

أكثر
المحافظة ) ( :شمال غزة ( ) غزة ( ) المنطقة الوسطى (

سنوات الخبرة:

(

مكان الروضة( :

)  2-8سنة
) مخيم

(
(

) قرية

الجهة المشرفة على الروضة ) ( :الو ازرة

الدورات التدريبية ( )2-8

)  9-4سنوات
(
(

( )9-4

) خان يونس ( ) رفح.
(

)  9سنوات فأكثر

) مدينة.

) جمعية أو مؤسسة (

(

) خاصة.

) 9فأكثر

أوال :المقابلة:

من وجهة نظرك من متخذ القرار في ما تقدمه روضتك في إطار البرنامج التربوي للروضة؟
.....................................................................................................

من وجهة نظركم ,ما هي أهم التحديات التي تواجه تحسين واقع رياض األطفال وتطوير جودتها في
محافظات غزة؟

.....................................................................................................
كيف يمكن الحد من التحديات المذكورة سابقاً من وجهة نظركم؟

..................................................................................................

ما جهودكم لتحقيق األهداف (التربوية) بالجودة المطلوبة (الرجاء سردها حسب األهمية):

الصفحة 121
امتنان شحدة عواد

ثانيا ً:بطاقة المالحظة
الرقم
-8
-2

العبططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططارة
مساحة الغرفة الصفية ( )24متر مربع
ارتفاع السقف ( 214سنتيمتر) كحد أدنى وال يزيد عن ( )254سنتيمتر

-2

سقف الدور األول من الباطون.

-4

أسقف الروضة وحدودها آمنة.

-5

أرضية مبنى الروضة من البالط.

-6

الروضة مستقلة في بنائها وساحتها وتجهيزاتها وهيئاتها اإلدارية والتعليمية.

-9

عرض الممرات الداخلية عن مترين (2م).

-1

توفر قاعة للنشاطات الحرة.

-7

توفر غرفة لإلدارة.

.84

توفر غرفة للمربيات.

.88

استخدام الممرات المؤدية إلى الغرف الستيعاب مجموعات أو شعب أطفال.

.82

توفر مطبخ مناسب.

.82
.84

تخصيص فتحة صحية واحدة لكل ( )24طفالً في الروضة.

توفر مشارب ومياه صالحة للشرب وبعيدة عن الوحدة الصحية.

.85

توفر الشروط الصحية توفر اإلضاءة المناسبة.

.86

الروضة قريبة من مصدر ضجيج.

.89

ساحة خارجية مكشوفة بمعدل مماثل المساحة المخصصة لألطفال داخل الروضة كحد أدنى.

.81

قسم مظلل من الساحة الخارجية يتناسب مع عدد األطفال في الروضة.

.87

الجدار الخارجي المحيط بالساحة الخارجية ال يقل ارتفاعه عن 2م.

.24

استخدام سطح المبنى كساحة خارجية لألطفال.

.28

وجود حفر امتصاصية في الساحة الخارجية لألطفال.

.22

يخصص جزء مناسب من الساحة الخارجية لزراعة األزهار.

.22

يخصص جزء من ساحة الروضة لأللعاب الخارجية بحيث يغطى بالرمال.

.24

وجود التهوية المناسبة للقاعات والفصول.

.25

حوائط الدرج مكسوة أو مدهونة.

.26

يتوفر حماية لكامل الشبابيك والبرندات.

.29

وجود مكتبة للروضة.

.21

سالمة ال ٍجدران.

.27

أثاث الروضة من حيث النوعية مناسب.

.24

شتاء.
أجهزة للتدفئة ً

.22

عدد األثاث كافي بالنسبة لعدد األطفال.

.28

نعم

أجهزة للتبريد صيفاً.

الصفحة 121
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ال

.22
.24

يتم تنظيف وتنظيم الروضة يوميا.
وجود مالعب والعاب كافية مع عدد األطفال.

.25
.26

التصميم الهندسي للمبنى كان مصمماً للروضة أصالً.
الروضة قريبة من سكن األطفال.

.29

وجود وسائل علمية مساعدة.

.21

أباريز الكهرباء آمنة ومرتفعة.

.27
.44

صندوق اإلسعاف األولى يحتوي على كافة أدوات اإلسعافات األولية.
وجود اسطوانة إطفاء حريق.

.....................................................................................................

ما اقتراحاتك لتحسين واقع رياض األطفال في ضوء متطلبات العصر؟ ( اإلدارة ,بيئة الرياض ,المنهاج,

المربيات).

.....................................................................................................
ما الصعوبات التي تواجهكم للتواصل مع األهل؟

..................................................................................................
الرجاء وضع إشارة في الخانة التي تعبر عن مدى احتياجك التدريبي للموضوعات التالية من وجهة نظرك:
أهمية ودرجة االحتياج التدريبي
موضوع التدريب

م
.0

التعامل مع األطفال

.4

إدارة وضبط الصف

.4
.2

نوعاً ما

التخطيط التربوي لبرامج الطفولة المبكرة

طرق التعلم والتعليم في الروضة

.1

مهارات التواصل ( األهل ،اإلدارة ،المجتمع)

.6

الوقاية والسالمة في رياض األطفال

.0

كيفية إعداد واستخدام الوسائل التعليمية

.0

الصحة والتغذية للطفل

.0

غير مهم

مهم

بالغ األهمية

حقوق الطفل وتطبيقاتها التربوية

خاص باإلدارة ( مديرة الروضة)  /ما هي أهم احتياجاتك لتطوير أداء الروضة؟
...................................................................................-8
...................................................................................-2
.................................................................................-2

الصفحة 122
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ثالثا :االستبانة:
العبطططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططارة

الرجاء وضع إشارة عند اإلجابة األدق من وجهة نظرك

بدرجة بدرجة

كبيرة

متوسطة ضعيفة

المجال األول :طبيعة العمل
-8

تشعرين بالسعادة في التعامل مع األطفال.

-2

ينمى منهاج الروضة المهارات والخبرات التربوية لدى األطفال.

-2

تشارك المربية في إعداد الخطة السنوية لألنشطة.

-4

تتبع الروضة نظام الثواب والعقاب في تعديل سلوك األطفال.

-5

عدد ساعات العمل في الروضة مناسب ومريح.

-6

تتمتعين بحقوق الموظفين من حيث االرتقاء بالسلم الوظيفي.

-9

الراتب جيد حسب المجهود المبذول.

-1

تتمتعين بثقافة واسعة.

-7
-84

اإلدراك الجيد بمشكالت األطفال وطرق عالجها.
أتابع الدورات وورش العمل وبرامج التدريب والتأهيل الخاصة بمنهاج رياض األطفال وكل ما

هو حديث
-88

تشعرين بالتقدير واالحترام من قبل المجتمع.

-82

توفر لي إدارة الروضة تأميناً صحياً

-84

عدد األطفال مناسب لكل شعبة في الروضة.

-85

تشارك المربيات في أعمال التنظيف في الروضة.

-86

تتوافر ألعاب ووسائل كافية للتدريب والتعليم في الروضة.

-82

يتعاون أولياء األمور على حل المشكالت التي يعاني منها األطفال.

المجال الثاني :االنشطة
-8

تشارك المربية في حلقات تدريبية.

-2

يوجد خبرة في إعداد برامج الروضة.

-2

تلتزمين بنشاطات أقرتها و ازرة التربية والتعليم.

-4

إعطاء األولوية للنطق السليم والكتابة.

-5

تعطين األطفال حرية التعبير عن آرائهم وأفكارهم.

-6

يوجد نشاط موسيقى.

-9

يتم التحضير اليومي لنشاطات الروضة

-1

غرس قيم األخالق النظافة والنظام بنفوس األطفال.

-7

استخدام الصور والرسومات والقصص المصورة في مقرر الروضة.

-84

يتوفر لديك دراية واسعة باإلسعافات األولية.

-88

يحافظ الطفل على حاجاته وممتلكاته.
الصفحة 123
امتنان شحدة عواد

بدرجة

-82

تراعين الفروق الفردية عند تنفيذ األنشطة التعليمية.

-82

تهيئين األطفال لجو المدرسة المقبل.

المجال الثالث :االدارة
-8

سهولة إدارة وضبط الصف.

-2

توجد عالقة احترام بين المديرة والمعلمة.

-2

تهتم المديرة بمصالح المربيات.

-4

تمارس المديرة رقابة دقيقة على المربيات.

-5

توجه المديرة المربيات بصورة غير مباشرة على أعمالهم.
يتم تقييم األداء من ِقبل المديرة بناء على أسس موضوعية.

-9

تُكرم المديرة المربيات استناداً على أدائهن الجيد.
تميل المربيات في الروضة إلى احترام وتقدير بعضهن البعض.

-7

تواجه الروضة صعوبة في تحصيل الرسوم المستحقة من أولياء األمور.

84

القدرة على التعامل مع الحاالت الخاصة" ذوي االحتياجات الخاصة"

88

يتم التزويد بنماذج حديثة للتقييم الذاتي

82

المديرة لها دور في جعل جو الروضة اخويا

82

اإلدارة تعزز شعور المربيات بااللتزام والوالء

-6
-1

84

تشجع المديرة على تطبيق طرق تدريسية حديثة

85

تشمل أهداف الروضة على المجاالت المعرفية والوجدانية والحركية

86

توفر أهداف المنهاج النمو المتكامل للطفل من النواحي الجسمية والعقلية واالجتماعية

89

يربى منهاج الروضة األطفال تربية وطنية على حب وطنهم

81

إدارة الروضة تتابع آلية تنفيذ الخطة السنوية

87

أتابع االتصال مع األهالي باستمرار

24

يتابع األهالي ويشاركون فيما يخص أطفالهم

28

يوجد منهاج محدد ومتابع من قبل الو ازرة

22

وجود نظام رقابة ومتابعة من و ازرة التربية والتعليم على أداء رياض األطفال

22

متابعة أطفال الرياض من الناحية الصحية والتواصل مع األهالي في حالة مرضهم

24

التواصل مع األهالي واالطمئنان على الطفل المريض

25

عزل الطفل المريض صحياً عن باقي األطفال

الصفحة 124
امتنان شحدة عواد

ملحق رقم ( )2السادة المحكمين
مسلسل

مكان العمل

االسم

.8

أ.د .محمود أبو دف

كلية التربية – الجامعة اإلسالمية بغزة

.2

أ.د .فؤاد العاجز

كلية التربية – الجامعة اإلسالمية بغزة

.2

أ.د .عليان الحولي

كلية التربية – الجامعة اإلسالمية بغزة

.4

د .حمدان الصوفي

كلية التربية – الجامعة اإلسالمية بغزة

.5

د .فايز شلدان

كلية التربية – الجامعة اإلسالمية بغزة

.6

د .سليمان المزين

كلية التربية – الجامعة اإلسالمية بغزة

د .رزق شعت

جامعة األقصى

.1

د .صالح حماد

جامعة األقصى

.7

د .محمد هاشم أغا

جامعة األزهر

 .84أ.د .عامر الخطيب

جامعة األزهر

 .88د .فايز األسود

جامعة األزهر

 .82د .زياد الجرجاوي

جامعة القدس المفتوحة

 .82د .زياد ثابت

و ازرة التربية والتعليم

 .84د .علي خليفة

و ازرة التربية والتعليم

 .85د .نادرة بسيسو

و ازرة التربية والتعليم

 .86د .محمود عساف

و ازرة التربية والتعليم

 .89د .عبد السالم نصار

القدس المفتوحة /غير متفرغ

.9

الصفحة 125
امتنان شحدة عواد

ملحق رقم ( )2كتب تسهيل المهمة

الصفحة 126
امتنان شحدة عواد

الصفحة 127
امتنان شحدة عواد

الصفحة 128
امتنان شحدة عواد

الصفحة 129
امتنان شحدة عواد

الصفحة 131
امتنان شحدة عواد

الصفحة 131
امتنان شحدة عواد

الصفحة 132
امتنان شحدة عواد

ملحق رقم ( )5صور لواقع رياض األطفال
اوالً :القاعات الدراسية (نوعية االثاث-عدد األطفال-سالمة الجدران-الوسائل التعليمية

لروضة نموذجية وتوضح ترتيب جلسة األطفال داخل

صورة توضح ترتيب جلسة األطفال داخل الفصل وصعوبة الحركة

صورة

للمربية واألطفال

الفصل وحرية الحركة للمربية واالطفال

صورة توضح مدى زيادة عدد األطفال بالفصل الواحد وصعوبة

صورة لروضة نموذجية توضح عدد األطفال بالفصل الواحد

تشكيل مجموعات لتطبيق األنشطة

وسهولة إدارة األنشطة لألطفال

الصفحة 133
امتنان شحدة عواد

صورة توضح نوعية األثاث الغير آمن المستخدم ومدي جودته

صورة لروضة نموذجية توضح نوعية األثاث اآلمن المستخدم

صورة توضح ارتفاع الطاوالت لألطفال وصعوبة الكتابة عليها

صورة لروضة نموذجية توضح االرتفاع المناسب للطاوالت

الصفحة 134
امتنان شحدة عواد

ثانيا :الوحدات

صورة توضح قلة نظافة وترتيب الممرات

الصحية(دورات المياه-أحواض وصنابير مياه)

صورة لروضة نموذجية مدى جمال ونظافة الممرات

صورة توضح قلة نظافة الوحدات الصحية ومدى خطورتها

صورة لروضة نموذجية توضح مدى نظافة الوحدة الصحية

صورة توضح عدم استخدام االبواب للوحدات الصحية

صورة لروضة نموذجية لنظافة ونظام الوحدات الصحية

الصفحة 135
امتنان شحدة عواد

ثالثاً :الساحات الخارجية (مساحات خضراء بفناء الروضة المقاعد –متطلبات األلعاب المختلفة-أحواض رمل-

مساحات خضراء –أرضية الملعب مناسبة وآمنة – ِسالل المهمالت-أحواض وصنابير مياه)

صورة توضح تربية الدواجن بساحات لعب األطفال

صورة لروضة نموذجية توضح مدى ترتيب ساحة اللعب

صورة توضح تهالك وقدم وقلة العاب األطفال

صورة لروضة نموذجية مدى رقى االلعاب

الصفحة 136
امتنان شحدة عواد

صورة توضح مدى تزاحم األطفال على األلعاب بسبب قلتها

صورة لروضة نموذجية توضح تناسب األلعاب مع عدد األطفال

صورة توضح تهالك األلعاب وقدمها وعدم التجديد

صورة لروضة نموذجية لأللعاب الخاصة باألطفال

الصفحة 137
امتنان شحدة عواد

رابعاً( :المكاتب اإلدارية)
خامساً( :وسائل حماية وسالمة والكافتيريا)

صورة توضح استخدام الممرات كمكتب إداري وهو منافي لشروط

صورة لمكتب خاص باإلدارة لروضة نموذجية

صورة توضح وجود صندوق اسعافات أولية ولكنه فارغ

صورة لصندوق اسعافات أولية به اللوازم الطبية الالزمة

الصفحة 138
امتنان شحدة عواد

صورة توضح مطبخ لروضة غير صحي

صورة لكافتيريا لروضة نموذجية خاصة لألطفال

الصفحة 139
امتنان شحدة عواد

