Journal of Al-Quds Open University for Educational &
Psychological Research & Studies
Volume 2

Number 5

Article 10

2014

Assessment of the Presented Kindergarten Programs in Gaza in
accordance with the Children’s Legitimate Rights from the
Perspective of the Principals.
Mahmoud Abd Almajeed Assaf
Ministry of Education/Palestine, massaf1000@hotmail.com

Follow this and additional works at: https://digitalcommons.aaru.edu.jo/jaqou_edpsych

Recommended Citation
Assaf, Mahmoud Abd Almajeed (2014) "Assessment of the Presented Kindergarten Programs in Gaza in
accordance with the Children’s Legitimate Rights from the Perspective of the Principals.," Journal of AlQuds Open University for Educational & Psychological Research & Studies: Vol. 2 : No. 5 , Article 10.
Available at: https://digitalcommons.aaru.edu.jo/jaqou_edpsych/vol2/iss5/10

This Article is brought to you for free and open access by Arab Journals Platform. It has been accepted for
inclusion in Journal of Al-Quds Open University for Educational & Psychological Research & Studies by an
authorized editor. The journal is hosted on Digital Commons, an Elsevier platform. For more information, please
contact rakan@aaru.edu.jo, marah@aaru.edu.jo, u.murad@aaru.edu.jo.

تقويم برامج رياض األطفال
مبحافظات غزة يف ضوء حقوقهم
املشروعة من وجهة نظر مدرائها

د .حممود عبد اجمليد عساف

تاريخ التسليم2013 /5 /21 :م ،تاريخ القبول2013 /9 /8 :م.
أستاذ اإلدارة والتخطيط التربوي المساعد /وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية.
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ملخص:
هدفت �إىل الدرا�سة التعرف �إىل حقوق الأطفال امل�رشوعة يف املواثيق الدولية واملحلية،
وكذلك التعرف �إىل درجات التقومي لربامج ريا�ض الأطفال مبحافظات غزة يف �ضوء حقوق
الأطفال امل�رشوعة من وجهة نظر مديريها ،والك�شف عما �إذا كان هناك فروق ذات داللة
�إح�صائية عند م�ستوى داللة ( )0.05 ≤ αبني متو�سطات درجات تقدير �أفراد العينة لهذه
الربامج تعزى �إىل متغريات( :اجلن�س واجلهة امل�رشفة و�سنوات اخلدمة وامل�ؤهل العلمي) ،
وقد ا�ستخدمت الدرا�سة املنهج الو�صفي ،من خالل ا�ستخدام ا�ستبانة مكونة من ( )63فقرة
موزعة على ( )5جماالت ،وزعت على ( )65مديراً ومديرة بواقع ( )%16.5من �أفراد املجتمع
الأ�صلي.وقد �أظهرت نتائج الدرا�سة:
�أن الدرجة الكلية لتقدير �أفراد العينة لربامج ريا�ض الأطفال مبحافظات غزة يف
�ضوء حقوق الأطفال امل�رشوعة ( )%75.728وهو م�ستوى متو�سط ،حيث جاء املجال الأول
واملتعلق بـ « احلق يف اللعب « يف املركز الأول ،واملجال اخلام�س املتعلق بـ (احلماية من
العنف والإ�ساءة) يف املركز الأخري.ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى داللة (α
≤  )0.05بني متو�سطات درجات تقدير �أفراد العينة لربامج ريا�ض الأطفال مبحافظات
غزة يف �ضوء حقوقه امل�رشوعة تعزى �إىل متغريات (اجلن�س ،و�سنوات اخلدمة ،وامل�ؤهل
العلمي) يف حني وجدت فروق تعزى ملتغري التبعية (اجلهة امل�رشفة)  ،ولقد كانت الفروق
ل�صالح ريا�ض الأطفال اخلا�صة(.التي ميتلكها �أفراد) .

ويف �ضوء هذه النتائج �أو�صت الدرا�سة مبجموعة من التو�صيات� ،أهمها:
�رضورة �أن يكون تعلم الطفل يف ريا�ض الأطفال من خالل خربات مبا�رشة� ،أكرث وقعاً
وت�أثرياً ،تدعم حقه يف املعرفة ،و�رضورة دعم حق الطفل يف امل�شاركة وحتمل امل�س�ؤولية،
وذلك من خالل �إ�رشاك الأطفال يف �إعداد برنامج الن�شاط اليومي ،وجعل لكل طفل دور يف
ممار�سة هذا الن�شاط �أو جتهيزه.
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Abstract:
This study aimed to identify the legitimate rights of children in
international and domestic treaties, as well as the evaluation of kindergarten
programmes in Gaza in the light of the legal rights of children from
the principal’s viewpoint.It also aimed to detect if there are significant
differences in the level of significance (α ≤ 0.05) due to variables of (sex,
supervision, years of service, and educational qualification) .The study used
a questionnaire (63) a distributed on five areas, distributed to (65) items
as director and director (16.5%) members of the original society.The study
found the following results:
The total degree for college class assessing respondents to kindergarten
programmes in Gaza in light of the legal rights of children was (75.728%)
It is an intermediate level, first, on the “right to play” in the first place, the
fifth area (protection from violence and abuse) came in the last place.There
were significant differences at the level of significance (α ≤ 0.05) there were
no attributable to the variables of (sex, years of service, and educational
qualifications) .While there were no differences due to the variable:
dependency (the supervisor) , in favour of private kindergartens.Based on the
above results in this study, the researcher recommends the following:
It is necessary for children to learn in kindergartens through direct
experience as it is more influential and effective.It is necessary to support the
child’s right to knowledge and his right to participate and take responsibility
through the involvement in the preparation of the daily activity programme,
and to make every child involved in such activities.
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مقدمة:
مرحلة الطفولة هي �أخ�صب مراحل عمر الإن�سان ،ففيها تتم كل عمليات بناء �شخ�صية
الطفل يف �سبيل ا�ستمرار حياة اجلماعة حيث �إن تربية الأطفال تع ّد على ر�أ�س الواجبات التي
تعني بها املجتمعات ،ومن �أهم امل�سئوليات التي تقع على عاتقها ،وقد �أ�صبح االهتمام
بالأطفال وق�ضاياهم وم�شكالتهم يف املجتمعات هو العن�رص الأ�سا�سي يف �أي حوار حول
م�ستقبل الإن�سان وتقدمه ،ولهذا ف�إن حكمنا على م�ستقبل جمتمع ما يتوقف على مدى ما
يهي�أ لأطفال جيله -يف اللحظة الراهنة -من فر�ص التكوين الأخالقي ،واملعريف ،واجل�سمي
والوجداين والروحي (عبد الرحمن. )7 :2003 ،
تعد مرحلة ريا�ض الأطفال من �أهم املراحل التعليمية و�أخ�صبها بل هي الأ�سا�س
القوى يف ال�سلم التعليمي ،لأنها بحق مرحلة تربوية تعليمية �رضورية يف التمهيد مل�سار
العملية الرتبوية لتكون الطريقة امل�شوقة واجل�رس القوى الذي يعرب من خالله الطفل ال�صغري
من جو الأ�رسة �إىل جو املدر�سة ،وهى مرحلة حتتاج �إىل قدر كبري من االهتمام ب�صحة
الطفل وتوفري الأمن وال�سالمة له �إذ يتميز طفل الرو�ضة ب�رسعة منو �أجهزة اجل�سم ب�شكل
عام(.عاطف)20 :2001 ،
وت�ستمد ريا�ض الأطفال �أهميتها يف هذه املرحلة مما تتميز به من خ�صائ�ص يف
مقدمتها ا�ستحواذ فكرة اللعب على وقت الطفل لدرجة تن�سيه حاجاته الأخرى ،ومن تلك
اخل�صائ�ص كون الطفل قوة تنمو ،وباندفاع نحو الر�شد ونحو املجتمع ،جمتمع الرا�شدين
يف �صور منظمة من خالل تقليده لهم فيما يقومون به من �أعمال ،وفى �صور غري منظمة
من خالل حركته يف الأن�شطة الأخرى املرتبطة بالبيئة املحيطة به كافة ،فالطفولة تتميز
بعملها الأ�سا�سي الذي هو اللعب مبختلف �أنواعه مبا ي�صحبه من �صيحات تنم عن ال�سعادة
والغبطة(.فهمي ،د.ت)8 :
�إن االهتمام بالطفل كركيزة �أ�سا�سية يف بناء م�ستقبل املجتمعات املتقدمة منها
والنامية ،دفع الأمم املتحدة �إىل درا�سة �أحوال الطفل ،وتبنت اجلمعية العامة يف  20نوفمرب
� 1959إعالن حقوق الطفل ،ثم تاله �إعالن اجلمعية للأمم املتحدة عام ( 1979عاماً دولياً
للطفل)  ،ليكون هاديا جلميع دول العامل يف االهتمام بالطفل ،وقد ترجم هذا االهتمام ب�أن
�أعلنت اجلمعية عن وثيقة رعاية الطفل واجتاهاته النف�سية والرعاية ال�سليمة لها ،وتن�ص
الوثيقة على �أن « :الب�رشية مدينة للطفل ب�أف�ضل ما لديها»(.معو�ض)34 :1990 ،
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وخالل العقود الأربعة املا�ضية �أكدت ال�رشعية الدولية حلقوق الإن�سان احلقوق
مهمة وخمل�صة لإقرار هذا احلق
الرتبوية وامل�رشوعة للطفل ،وبذلت دول العامل جهوداً ّ
ب�إعالن املواثيق الدولية حلماية الأطفال ورعايتهم الرعاية الكاملة ورفع مبد�أ (الطفل �أوال)
باعتباره من الفئات ال�ضعيفة يف املجتمع والأكرث ت�أثرا باملتغريات ال�سيا�سية واالقت�صادية
واالجتماعية(.عبد النبي)7 :2001 ،
ولقد �سبق الإ�سالم املواثيق وال�رشائع الو�ضعية يف �إر�ساء مبادئ حقوق الطفل،
فللطفولة – يف الإ�سالم – �أهمية وا�ضحة ،وظهر ذلك يف احتفاء امل�سلمني الأوائل بها ،وذلك
ملا وجدوا يف كتاب اهلل ،وال�سنة املطهرة من تعاليم تت�صل كلها باحلياة التي ين�ش�أ فيها
الطفل بدءاً من اختيار الزوجة ،وتكوين الأ�رسة الطيبة ومروراً ب�إجناب الأطفال ،وانتهاءً
بت�أديبهم وتعليمهم خالل مراحل العمر املتتابعة.
وهذا يعني �أن حقوق الطفل يف الإ�سالم �رضورات ال حقوق ،فلقد كانت حقوقه �شاملة
لكل احتياجاته الإن�سانية من احتياجات ج�سدية وفكرية ونف�سية ،كما كانت �أي�ضاً �شاملة
ملراحل حياته املختلفة منذ وجوده يف بطن �أمه جنيناً ،حتى ي�صبح رجالً يتحمل م�س�ؤولية
طفل �آخر �أو م�ؤهالً لذلك ،ولذلك فقد �أ�شارت وزارة الرتبية والتعليم -يف م�ؤمتر« :جتارب
عملية يف حماية الأطفال ودعم حقوقهم» الذي عقد يف مدينة بيت حلم يف �شهر ني�سان
 2012م �إىل �أن الوزارة تتطلع �إىل جمتمع �أف�ضل ،يراعي احلقوق ،ويلبي احتياجات جميع
فئاته ،خالياً من العنف ،وي�ستثمر جميع طاقات �أفراده ،م�شددة على �أن هذا ال يتحقق �إال
ب�أطفال تعلموا حقوقهم واحرتموا واجباتهم مبكراً ،الأمر الذي يتطلب الو�صول �إىل الأطفال
يف فل�سطني �إىل درجة من الوعي ،حتقق الأمل املن�شود.ولقد �أو�صت ثماين ع�رشة دولة عربية
من بينها فل�سطني يف ندوة« :دور الربملانات العربية يف تفعيل وحماية ت�رشيعات حقوق
الطفل»� ،إىل ت�ضمني اتفاقية حقوق الطفل �ضمن املناهج الدرا�سية للأطفال.

اخللفية النظرية للبحث:
�إن مرحلة الرو�ضة (� )6 -3سنوات �أو كما يع ّدها بع�ضهم (� )6 -4سنوات تع ّد مرحلة
الإعداد للمدر�سة ،فهي تهدف �إىل توفري قاعدة متينة من اخلربات واملعلومات املهمة
للأطفال ،والتي ت�ساعدهم على التعلم يف املراحل الالحقة ،وتثري دافعيتهم للتعلم بتوفري
الفر�ص التي تنمي املهارات املختلفة ،وحب اال�ستطالع واحرتام الذات.

وعليه ،فمن الأ�س�س واملبادئ الرتبوية التي ينبغي �أن تقوم عليها ريا�ض الأطفال
كي تعمل يف �إطا ٍر �سليم قائم على حقوق الطفل لتنمية جوانبه املختلفة:
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1 .1ا�ستثمار الن�شاط الذاتي للطفل كي يتعرف على ما حوله ويتفاعل معه ت�أثراً وت�أثرياً،
بحيث ي�شمل الن�شاط جوانب الطفل جميعها ،والنظر �إىل ن�شاط الطفل نظرة �سليمة على اعتبار
�أنه من �أهم خ�صائ�ص مرحلة الطفولة ،ومن �أهم �أ�سباب منو الطفل اجل�سمي والنف�سي ،و�أن
ي�شكل هذا الن�شاط التعاوين بني الكبار وال�صغار يف الرو�ضة ب�شكل له معنى يف حياة الطفل.
2 .2مراعاة احلرية ال�شخ�صية للطفل داخل الرو�ضة من خالل حركته فيها ،وبني
�أدواتها املختلفة ،ولعبه فيها ،وتنقله بحيث ال تكون حركة مطلقة ،وال تخرج عن احلدود
التي ت�شكل خطراً عليه ،و�إعطاء الطفل الفر�صة للتعبري عن ذاته ،واحرتام ذلك فيه بالإن�صات
له ومناق�شته بطريقة منطقية على قدر فهمه مع عدم فر�ض �أي عمل عليه ملجرد �أن الكبار
يرون يف ذلك فائدة ،وكذلك من خالل حتميله م�سئولية تتنا�سب مع حالته ،وعدم عقابه
بطريقة تهينه(.عبد الرحيم )253 :1990 ،وهذا ما �أكدته درا�سة (�سليمان ومطر)2011 ،
من حيث تدريب الأطفال على تكوين الر�أي والتعبري عن امل�شاعر بحرية ،وتوفري احلماية
الكافية له من �شتى �أنواع الإ�ساءة.
3 .3تنمية املهارات التي ت�ساعد الطفل على اال�ستك�شاف والبحث عن احلقائق والظواهر
الطبيعية من خالل مرافق الرو�ضة من حديقة ومبان و�أثاث ،ومالعب ومكتبة مبا فيها من
كتب ور�سومات وت�سجيالت �صوتية ومرئية ،والرحالت التي تت�ضمن التعرف على الطيور
واحليوانات والنباتات ب�شكل واقعي(.حوا�شني)114 :1990 ،
4 .4تنمية املهارات اللغوية اخلا�صة ببيئة الطفل ،واملرتبطة بن�ضجه ،وما يتعلق
بها من قدرات وا�ستعدادات كبرية الفائدة يف ا�ستخدامها يف مفردات لغوية يف املرحلة
االبتدائية ،وذلك مع مراعاة ا�ستخدام اللغة العربية املب�سطة يف التعامل اليومي مع الطفل
يف الرو�ضة ،مع احلذر من ا�ستخدام لغة �أجنبية لت�أثريها ال�سلبي على اكت�ساب اللغة العربية.
(املجل�س القومي للطفولة والأمومة)3 :1992 ،
5 .5تنويع م�صادر التعلم ومواده و�أدواته التي يحتاج �إليها الطفل ،مما ي�ساهم يف
تعلمه ب�سهولة و�إك�سابه كثرياً من املعارف التي تهذب �سلوكه مع االهتمام با�ستخدام
الرموز وال�شخ�صيات العربية يف الق�ص�ص والو�سائل والأن�شطة املختلفة(.را�شد)54 :1989 ،
6 .6توفري املناخ الرتبوي للأطفال باالهتمام بالبيئة التعليمية لهم من حيث تهيئة
املناخ النف�سي واالجتماعي داخل الرو�ضة من قبل املعلمة ،وكل من له مهمة �إ�رشافية داخل
الرو�ضة حتى يتوافر مناخ تربوي �سليم داخل الرو�ضة ،ويدخل حتت هذا �رضورة مراعاة
الفروق الفردية يف تق�سيم الأطفال بني جمموعات الن�شاط ،مع االهتمام بال�ضعفاء ،وعدم
تكليف اجلميع بالواجبات نف�سها(.عبد الرحيم )253 :1990 ،وهذا ما �أ�شارت �إليه درا�سة
354

مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات التربوية والنفسية  -اجمللد الثاني  -ع ( - )5نيسان 2014

(يو�سف )2011 ،ودرا�سة (ال�صقرات ،والق�ضاة )2011 ،من �رضورة وعي املربيات بحقوق
الطفل ،و�أكدته درا�سة (�إخليل )2012 ،بتعزيز ثقافة حماية حقوق الطفل يف املدر�سة من
خالل اطالع املعلمني واملديرين واملر�شدين على الن�رشات وقوانني حماية حقوق الطفل،
و�أن يوفر امل�س�ؤولون الرتبويون و�صانعو القرار الرتبوي مناخاً مدر�سياً يحد من معوقات
حقوق الطفل.
لقد زاد الوعي العاملي ب�أهمية االهتمام بالأطفال وحت�سني ظروفهم كخطوة �أ�سا�سية
ومهمة ،وانعك�ست تطلعات املجتمع الدويل نحو حقوق الطفل ب�شكل �أف�ضل منذ بد�أ احلديث
عن حقوق الطفل منذ عقود طويلة -و�إن مل تنفرد ن�صو�ص خا�صة بالطفل كما ورد يف
اتفاقات الهاي  ،1907ومن بعدها اتفاقات جنيف عام  ،1949والإعالن العاملي حلقوق
الإن�سان� ،إال �أن �أبرز املبادرات باحلديث عن حقوق الأطفال ب�شكل منفرد ،جاءت يف ما �سمي
بـ «�إعالن جنيف ل�سنة  »1924الذي تطور الحقاً لي�صدر عام  ،1959حتت عنوان « الإعالن
العاملي حلقوق الطفل»؛ هذا الإعالن الذي حتدث عن ع�رشة مبادئ �أ�سا�سية حلقوق الطفل.
وبجهد دويل ،وبخا�صة جهد املنظمات الأهلية ،تطور الإعالن عام  ،1979و�صدرت عام
 1989اتفاقية حقوق الطفل.
بعد م�ضي ع�رش �سنوات على انعقاد م�ؤمتر القمة العاملي من �أجل الطفل ،عقدت اجلمعية
العامة للأمم املتحدة عام  2002جل�سة خا�صة حول الأطفال ملراجعة ما �أحرز من تقدم
يف العقد املا�ضي ،واالتفاق على ر�ؤية م�ستقبلية من �أجل الطفل.اُتفق -خالل هذه اجلل�سة-
على التزام عاملي من �أجل الأطفال يف وثيقة جديدة هي« :عامل جدير بالأطفال» «World
 ،”Fit for Childrenواتفق زعماء العامل على ا�ستخدام الإطار العام لهذه الوثيقة يف تطوير
اخلطط الوطنية للطفولة.
عقدت جامعة الدول العربية امل�ؤمتر العربي الثاين حلقوق الطفل عام 2001م الذي
�صدر عنه “�إعالن القاهرة حول عامل جدير بالأطفال” لتفعيل �آليات العمل العربي امل�شرتك
من �أجل الطفولة ،و�أُ�صدر بيان مبوقف عربي موحد للم�شاركة الفعالة يف اجلل�سة اخلا�صة
للأمم املتحدة حول الطفولة ،واُقر �إعداد م�رشوع اخلطة العربية الثانية للطفولة.يف عام
� 2003أقيمت الدورة اال�ستثنائية للجنة الفنية اال�ست�شارية للطفولة العربية يف البحرين،
حيث متت درا�سة “م�رشوع اخلطة العربية للطفولة” ،و�أو�صت اللجنة باعتماد امل�رشوع،
ورفعه �إىل امل�ؤمتر العربي الثالث الذي عقد يف اجلمهورية التون�سية عام .2003هدف
امل�ؤمتر �إىل اعتماد خطة العمل العربية للطفولة ( ، )2015 -2004كي ت�سرت�شد بها الدول
العربية يف تطوير خططها الوطنية للطفولة.
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ويف ني�سان من العام 1995م ،عقد امل�ؤمتر اخلا�ص بالطفل الفل�سطيني يف مدينة غزة؛
ُقر البدء باخلطة من قبل الرئي�س عرفات ،و�أُعلن –كذلك -عن اخلام�س من ني�سان من
حيث ا َّ
كل عام يوماً للطفل الفل�سطيني.يف كانون �أول عام � 1994شكِّلت اللجنة التوجيهية امل�ؤلفة
من �أع�ضاء معتمدين من الوزارات ،وامل�ؤ�س�سات احلكومية وغري احلكومية ،وامل�ؤ�س�سات
الدولية :وزارة التخطيط من�سقًا عاماً للخطة ،ووزارة الرتبية والتعليم ،ووزارة ال�صحة،
ووزارة ال�ش�ؤون االجتماعية ،ووزارة الثقافة ،ووزارة ال�شباب والريا�ضة ،ووزارة الإعالم،
ووزارة العمل ،ومركز م�صادر الطفولة (�شبكة امل�ؤ�س�سات غري احلكومية)  ،واليوني�سيف،
والأونروا راعيةً للطفل؛ بحيث كان دور هذه اللجنة الإ�رشاف على اخلطة الوطنية للطفل
الفل�سطيني ،وحتديد الأهداف واال�سرتاتيجيات ،وتطوير الربامج وامل�شاريع املتعلقة بالطفل
الفل�سطيني ،من �أجل العمل على حماية الطفل الفل�سطيني ومنوه وتنميته وم�شاركته،
م�سرت�شدة باالتفاقية العاملية حلقوق الطفل ،وميثاق حقوق الطفل العربي ،يف �آب ،2004
اُعتمدت اخلطة الوطنية كوحدة �إدارية مرتبطة بوزير التخطيط يف ال�سلطة الوطنية ،وتقرر
العمل على اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية ال�ستيعاب هذه الوحدة �ضمن هيكلية وزارة
التخطيط(.وزارة التخطيط)4 :2011 ،
و ُيع ّد الإعالن العاملي حلقوق الطفل الأكرث قبوالً واعتماداً من دول العامل.يركز هذا
الإعالن على ت�أمني حقوق الطفل يف جماالت �أربعة ت�شمل :البقاء ،واحلماية ،والتنمية،
وامل�شاركة.وي�شتمل الإعالن العاملي حلقوق الطفل على املبادئ الآتية:
♦ ♦عدم التمييز� :أن يتمتع الأطفال بحقوقهم جميعها بغ�ض النظر عن العرق� ،أو
اللون� ،أو اجلن�س� ،أو اللغة� ،أو الدين� ،أو االنتماء ال�سيا�سي� ،أو املوطن� ،أو امللكية� ،أو الإعاقة،
�أو مكان الوالدة.
♦ ♦االهتمام مب�صلحة الطفل :يف جميع الأمور يكون االهتمام مب�صالح الأطفال هو
االعتبار الأ�سا�سي.
♦ ♦البقاء والتنمية :جميع الأطفال لهم احلق يف العي�ش والبقاء ،وت�أمني �أق�صى حد
ممكن من البقاء والتنمية للطفل.
♦ ♦امل�شاركة :جميع الأطفال لهم احلق يف التعبري عن �آرائهم يف ال�ش�ؤون التي تخ�صهم.
(عبد ال�سالم)233 :2006 ،
وهذا ما �أظهرته درا�سة (�سليمان ،ومطر ، )2011 ،ودرا�سة (عبد ال�سالم، )2006 ،
ودعت خاللها �إىل �رضورة تبني اجلمعيات اخلا�صة القوانني املوحدة حلماية الأطفال ،كما
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�أكدت درا�سة (�أبو الهيجا )2007 ،ودرا�سة ( )Michael, 2009على �رضورة توعية الأطفال
بحقوقهم من خالل املناهج يف املدار�س االبتدائية ،وريا�ض الأطفال.

�أما فيما يخ�ص املواثيق والقوانني املحلية ،فين�ص قانون الطفل الفل�سطيني رقم
( )7ل�سنة 2004م على احلقوق التالية( :وزارة التخطيط)24 -22 :2011 ،

األحكام العامة:
 مادة ( )2احلق يف تن�شئة الطفل على الأخالق الفا�ضلة واحلق يف تن�شئة الطفل على
االعتزاز بهويته الوطنية والقومية والدينية وعلى الوالء لفل�سطني ،واحلق يف االعتماد على
الذات.
 مادة ( )3حماية الطفل من كل �أ�شكال التمييز ،ب�سبب اللون �أو اجلن�س �أو اللغة �أو
الدين �أو الر�أي ال�سيا�سي �أو الأ�صل �أو الرثوة.
والدي الطفل� ،أو من يقوم على رعايته ،بتحمل امل�س�ؤوليات
 مادة ( )5احلق يف التزام
ْ
والواجبات امل�شرتكة املنوطة بهما يف تربيته.

احلقوق األساسية:
 مادة ( )12احلق يف حرية الر�أي والتعبري.
 مادة ( )13احلق يف احرتام الطفل واملحافظة على كرامته ،وعدم امل�سا�س ب�رشفه
�أو �سمعته.
 مادة ( )14حماية الطفل من العمل يف ظروف خمالفة للقانون ،قبل بلوغه �سن
اخلام�سة ع�رشة.

احلقوق الصحية:
مادة ( )22احلق يف التثقيف ال�صحي من قبل الأ�رسة واملدر�سة.
مادة ( )27حماية الطفل من تعاطي املخدرات ،والكحول ،والتدخني.

احلقوق االجتماعية:
مادة ( )29احلق يف الإنفاق على الطفل من طعام وك�سوة وم�سكن وتطبيب وتعليم.
مادة ( )30احلق يف م�ستوى معي�شي مالئم لنموه البدين والعقلي والروحي واالجتماعي.
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احلقوق األسرية:
مادة ( )19احلق يف العي�ش يف كنف �أ�رسة متما�سكة ومت�ضامنة.
مادة ( )20احلق يف معرفة الطفل والديه وتلقي رعايتهما.
مادة ( )21احلق يف مراعاة م�صلحة الطفل الف�ضلى للطفل املنف�صل عن والديه �أو عن
�أحدهما.

احلقوق الثقافية:
مادة ( )33احلق يف طلب جميع �أنواع املعلومات والأفكار ،وتلقيها ونقلها و�إذاعتها
مبا ال يتعار�ض مع النظام العام والآداب العامة.
مادة ( )34للطفل احلق يف طلب �أنواع املعلومات والأفكار جميعها ،وتلقيها ونقلها
و�إذاعتها ،مبا ال يتعار�ض مع النظام العام ،والآداب العامة.
♦ ♦للطفل احلق يف امل�شاركة الوا�سعة يف حتديد وتنفيذ الربامج الرتفيهية والثقافية
والفنية والعلمية ،التي تتفق مع النظام العام والآداب العامة ،وذلك ت�أكيداً حلقه يف امتالك
املعرفة ،وو�سائل االبتكار والإبداع.

احلقوق التعليمية:
مادة ( )37احلق يف التعليم املجاين يف مدار�س الدولة حتى �إمتام مرحلة التعليم
الثانوي.
مادة ( )40احلق يف وقت للراحة.
مادة ( )41للطفل ذي االحتياجات اخلا�صة احلق يف التعليم والتدريب باملدار�س
واملراكز املعدة للأطفال العاديني نف�سها.

احلق يف احلماية:
مادة ( )42حماية الطفل من كل �أ�شكال العنف �أو ال�رضر �أو الإ�ساءة البدنية �أو العقلية
�أو الإهمال.
مادة ( )43حماية الطفل من تكليفه بعمل يعوق تعليمه �أو ي�رض ب�سالمته �أو ب�صحته
البدنية �أو النف�سية.
مادة ( )44تت�ضمن حماية الطفل من اال�ستغالل اجلن�سي.
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مادة ( )45حماية الطفل من خماطر اللعب غري املطابقة للموا�صفات واملعايري
ال�صحية.
مادة ( )46حماية الطفل من ا�ستغالله يف الأعمال الع�سكرية �أو النزاعات امل�سلحة.
مادة ( )47حماية الطفل من تواجده يف بيئة تعر�ض �سالمته الأخالقية �أو النف�سية �أو
البدنية للخطر
كل ما �سبق ي�ؤكد �أهمية حقوق الطفل ،و�رضورة تبنيها على امل�ستوى الر�سمي
والإجرائي يف ريا�ض الأطفال ،ملا ي�شكله الأطفال من طاقة ب�رشية �إذا ما �أح�سن تنميتها
ورايتها املتكاملة �ساهمت يف حتقيق منو املجتمع.

مشكلة الدراسة:
من خالل االطالع على قانون الطفل رقم  12ل�سنة 1996 ،والئحته التنفيذية رقم
 3452ل�سنة  1997ال�صادر عن منظمة الطفولة والأمومة الدويل التابعة ملنظمة اليوني�سكو،
جند �أن هناك موا�صفات خا�صة لربامج ريا�ض الأطفال يجب �أن تتوافر لتحقق احلد الأدنى
من حقوقهم ،وهو ما يحقق احتياجات ه�ؤالء الأطفال يف هذا العمر الزمني ،ويف الوقت الذي
ال يهتم فيه القائمون على هذه الريا�ض باملتابعة يف حمافظات غزة ،وبخا�صة مبا يرتبط
بعوامل الأمن وال�سالمة ب�شكل عام ،من خالل ما �أظهرته درا�سة (�أبودقة ،و�آخرون)2007 ،
وكذلك �رشوع وزارة الرتبية والتعليم يف قطاع غزة ،بتنفيذ خطة دمج «ريا�ض الأطفال
«مبرحلة التعليم الأ�سا�سي احلكومي ،يف م�رشوع �سينفذ لأول مرة يف مطلع العام املقبل
كعينة جتريبية يف بع�ض مدار�س مديريات حمافظات غزة مع بداية الف�صل الدرا�سي الأول
للعام الدرا�سي .2013 -2014كان من ال�رضوري تقومي برامج ريا�ض الأطفال مبحافظات
غزة يف �ضوء حقوق الطفل امل�رشوعة من وجهة نظر مدرائها.
فعلى الرغم من االهتمام بحقوق الطفل يف املواثيق الدولية والإ�سالم ،فقد ال جند
تطبيقاً واقعياً يكفل للطفل حياة �إن�سانية كرمية ذات جودة عالية ،خا�صة يف ريا�ض
الأطفال ك�أحد م�ؤ�س�سات تربية الطفل حديثة الن�ش�أة ب�شكلها املعروف لدينا الآن ،خا�صة يف
جمتمعنا الفل�سطيني الذي يعاين من قلة الإمكانات ،والتحوالت االقت�صادية واالجتماعية
وال�سيا�سية املتالحقة ،وعليه تتحدد م�شكلة الدرا�سة احلالية يف ال�س�ؤال الرئي�س الآتي:

ما درجة تقومي برامج ريا�ض الأطفال مبحافظات غزة يف �ضوء حقوق
الأطفال امل�رشوعة من وجهة نظر مديريها؟
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ويتفرع من هذا ال�س�ؤال ،الأ�سئلة الفرعية الآتية:
1 .1ما حقوق الأطفال امل�رشوعة يف املواثيق الدولية واملحلية؟
2 .2ما الدرجات التقوميية لربامج ريا�ض الأطفال مبحافظات غزة يف �ضوء حقوق

الطفل امل�رشوعة من وجهة نظر مديريها؟
3 .3هل توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى داللة ( )0.05 ≤ αبني متو�سطات
درجات تقدير �أفراد العينة لربامج ريا�ض الأطفال مبحافظات غزة يف �ضوء حقوق الطفل
امل�رشوعة ،تعزى �إىل املتغريات( :اجلهة امل�رشفة و�سنوات اخلدمة وامل�ؤهل العلمي) ؟

فروض الدراسة:
ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى داللة ( )0.05 ≤ αبني متو�سطات
درجات تقدير �أفراد العينة لربامج ريا�ض الأطفال مبحافظات غزة يف �ضوء حقوقهم
امل�رشوعة ،تعزى �إىل متغري اجلن�س( :ذكر� ،أنثى)  ،واجلهة امل�رشفة (خا�صة ،جمعيات) ،
و�سنوات اخلدمة (�أقل من � 5سنوات�10 -5 ،سنوات� ،أكرث من � 10سنوات)  ،وامل�ؤهل العلمي
متغري( :بكالوريو�س� ،أعلى من بكالوريو�س� ،أقل من بكالوريو�س) .

أهداف الدراسة:
تهدف الدرا�سة احلالية �إىل:
1 .1التعرف �إىل حقوق الأطفال امل�رشوعة يف املواثيق الدولية واملحلية.
2 .2التعرف �إىل الدرجات التقوميية لربامج ريا�ض الأطفال مبحافظات غزة يف �ضوء

حقوق الأطفال امل�رشوعة.
3 .3الك�شف عما �إذا كان هناك فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى داللة (≤ α
( 0.05بني متو�سطات درجات تقدير �أفراد العينة لربامج ريا�ض الأطفال مبحافظات غزة
يف �ضوء حقوق الأطفال امل�رشوعة ،تعزى �إىل املتغريات( :اجلن�س واجلهة امل�رشفة و�سنوات
اخلدمة وامل�ؤهل العلمي) .

أهمية الدراسة:
تنبع �أهمية الدرا�سة احلالية من:
1 .1ت�أتي ا�ستجابة ملا تنادي به كثري من الهيئات احلقوقية واجلمعيات الإن�سانية
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وامل�ؤمترات العلمية من مراعاة حقوق الطفل واحرتامها.
2 .2احلاجة �إىل حتديد �أولويات حت�سني برامج الطفولة يف ريا�ض الأطفال يف حمافظة
غزة التي تعاين من نق�ص الإمكانات واحل�صار واالنق�سام ال�سيا�سي.
3 .3احلاجة �إىل االرتقاء بجودة اخلدمات املقدمة لقطاع الطفولة مبحافظات غزة.
4 .4قلة الدرا�سات املحلية التي تناولت تقومي برامج ريا�ض الأطفال ،يف الوقت الذي
تتجه به وزارة الرتبية والتعليم نحو دمج ريا�ض الأطفال يف �سلم التعليم الأ�سا�سي.
5 .5قد ي�ستفيد من نتائج هذا الدرا�سة مديرو ريا�ض الأطفال والقائمون عليها يف وزارة
الرتبية والتعليم (�إدارة التعليم اخلا�ص) من خالل العمل على جتويد اخلدمات والربامج
املقدمة للأطفال.

مصطلحات الدراسة:
◄◄ريا�ض الأطفال:
يعرفها (تي�سري )22 :1992 ،ب�أنها « :امل�ؤ�س�سة التعليمية االجتماعية التي يق�ضي
يوم يف ن�شاط متنوع ،ي�ساعده على النمو املتكامل يف �أبعاده اجل�سمية
فيها الطفل بع�ض ٍ
واحلركية»
وتعرفها (عاطف )20 :2001 ،ب�أنها « :امل�ؤ�س�سة التعليمية االجتماعية التي
يق�ضي فيها الطفل بع�ض الوقت ملمار�سة الأن�شطة احل�سية والعقلية واللغوية واالنفعالية
واالجتماعية الهادفة �إىل �أق�صى حد ت�سمح به قدراته ،وذلك يف املرحلة العمرية بني 6 -4
�سنوات»
وت�ؤكد (قناوي )30 :2004 ،ب�أنها “ :م�ؤ�س�سة تربوية تنموية تن�شئ الطفل وتك�سبه
فن احلياة باعتبار �أن دورها امتداد لدور املنزل و�إعداد للمدر�سة النظامية حيث توفر
الرعاية ال�صحية ،وحتقق مطالب منوه وت�شبع حاجاته بطريقة �سوية ،وتتيح له فر�ص
اللعب املتنوعة ،فيكت�شف ذاته ويعرف قدراته ويعمل على تنميتها ويت�رشب ثقافة جمتمعه،
فيعي�ش �سعيداً متوافقاً مع ذاته ومع جمتمعه”.
ويعرفها الباحث �إجرائياً ب�أنها « :تلك امل�ؤ�س�سة الرتبوية االجتماعية املرخ�صة من
قبل وزارة الرتبية والتعليم التي يلتحق بها الأطفال من �سن الرابعة �إىل ال�ساد�سة من العمر
�ستقوم براجمها من خالل �أداة الدرا�سة احلالية»
ليحظوا بقدر من الرعاية والرتبية ،والتي
َّ
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◄◄برامج ريا�ض الأطفال:
يعرفها الباحث �إجرائيا ب�أنها « :جمموعة الن�شاطات واخلدمات املتنوعة التي تقدمها
ريا�ض الأطفال املرخ�صة من وزارة الرتبية والتعليم ،وت�ساعد الطفل على النمو املتكامل يف
�أبعاده اجل�سمية واحلركية واحل�سية والعقلية واللغوية واالنفعالية واالجتماعية �إىل �أق�صى
حد ت�سمح به قدراته عن طريق ممار�سته لهذه الأن�شطة ،والتي �سيتم احلكم على تقوميها من
خالل ا�ستجابة �أفراد العينة على �أداة الدرا�سة».

◄◄حقوق الأطفال امل�رشوعة:
تعرفها (ب�سيوين )9 :2001 ،ب�أنها « :احلاجات الأ�سا�سية للأطفال باعتبارها حق من
حقوق الإن�سان وت�شمل الرعاية املتكاملة لإمناء �شخ�صياتهم وتوفري فر�ص �أف�ضل لبلوغ
التعليم الأ�سا�سي»
ويعرفها الباحث �إجرائيا ب�أنها« :املكت�سبات القانونية واملعايري الأ�سا�سية التي متكن
الطفل من �أن يعي�ش بحرية ،وت�ساعده على حتقيق النمو املتكامل ،واملتمثل يف �أبعاده
�سيقوم
اجل�سمية واحل�سية واحلركية والعقلية واللغوية واالنفعالية واالجتماعية ،والتي
َّ
توافرها يف ريا�ض الأطفال مبحافظة غزة من خالل �أداة الدرا�سة احلالية».

حدود الدراسة:
ا�شتملت الدرا�سة احلالية على حمددات عدة وجهت الدرا�سة ،وهي:
1 .1حد املو�ضوع /اقت�رصت الدرا�سة احلالية على تقومي برامج ريا�ض الأطفال

مبحافظات غزة يف �ضوء حقوق الأطفال امل�رشوعة من وجهة نظر مديريها.

2 .2احلد امل�ؤ�س�سي /ريا�ض الأطفال مبحافظات غزة التابعة ملديريات الرتبية والتعليم
ال�سبعة (رفح و�رشق خان يون�س وغرب خان يون�س والو�سطى و�رشق غزة وغرب غزة و�شمال
غزة)  ،والبالغ عددهم ( )392رو�ضة للعام .2013 /2012
3 .3احلد الب�رشي /مديرو ومديرات ريا�ض الأطفال.
4 .4احلد اجلغرايف /حمافظات غزة.
طبق ال�شق امليداين من هذه الدرا�سة يف نهاية الف�صل الدرا�سي الأول
5 .5احلد الزماينِّ /
من العام الدرا�سي .2013 /2012
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الطريقة واإلجراءات:
جمتمع الدراسة وعينتها:
تكون جمتمع الدرا�سة من جميع مديري ريا�ض الأطفال مبحافظات غزة يف العام
الدرا�سي  ،2013 /2012والبالغ عددهم ( 135( )392تابعة جلمعيات  257 +تابعة
لأفراد) ح�سب �إح�صائات الإدارة العامة للتخطيط الرتبوي.وقد ا�شتملت عينة الدرا�سة على
( )65مديراً ومديره بواقع ( )%16.5من �أفراد املجتمع الأ�صلي ،واجلدول الآتي يو�ضح
توزيع العينة تبعاً ملتغريات الدرا�سة.
الجدول ()1
توزيع أفراد العينة حسب المتغيرات

املتغري
اجلن�س
اجلهة امل�رشفة

�سنوات اخلدمة

امل�ؤهل العلمي

العدد

الن�سبة

النوع
�أنثى

58

89.23

ذكر

7

10.77

�أفراد

36

55.38

جمعيات

29

44.62

�أقل من � 5سنوات

31

47.69

من � 10 – 5سنوات

14

21.54

�أكرث من � 10سنوات

20

30.77

بكالوريو�س

27

41.54

�أكرث من بكالوريو�س

20

30.77

�أقل من بكالوريو�س

18

27.69

املجموع
65
65

65

65

أداة الدراسة:
بعد االطالع على الأدب الرتبوي ،وا�ستطالع عينة من املتخ�ص�صني يف ريا�ض
الأطفال عن طريق املقابالت ال�شخ�صية ،بنى الباحث اال�ستبانة بتحديد املجاالت الرئي�سة
التي �شملت اال�ستبانة و�صياغة الفقرات التي تقع حتت كل جمال.
وقد ُعر�ضت اال�ستبانة على ( )10من املحكمني الرتبويني يف اجلامعات الفل�سطينية
والتعليم اخلا�ص بوزارة الرتبية والتعليم ،وبعد �إجراء التعديالت التي �أو�صى بها املحكمون،
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وع ِّدلت بع�ض الفقرات و�صيغت ،وقد بلغ عدد الفقرات بعد
حذفت ( )6من فقرات اال�ستبانةُ ،
�صياغتها النهائية ( )63فقرة موزعة على ( )5جماالت ،حيث �أعطي لكل فقرة وزن مدرج
وفق مقيا�س ليكرت اخلما�سي.
صدق االستبانة:

ويق�صد به �أن تقي�س فقرات اال�ستبانة ما و�صفت لقيا�سه ،وت�أكد الباحث من
ال�صدق بطريقتني:
�1 .1صدق املحكمني :حيث ُعر�ضت اال�ستبانة يف �صورتها الأولية على جمموعة من

املتخ�ص�صني ،ممن يعملون يف اجلامعات ووزارة التعليم الفل�سطينية مبحافظات غزة ،حيث
قاموا ب�إبداء �آرائهم ومالحظاتهم حول منا�سبة فقرات اال�ستبانة ،ومدى انتماء الفقرات �إىل
كل جمال من املجاالت اخلم�سة ،وكذلك و�ضوح �صياغتها اللغوية ،ويف �ضوء تلك الآراء
وع ِّدل بع�ضها الآخر لي�صبح عدد فقرات اال�ستبانة ( )63فقرة
اُ�ستبعدت بع�ض الفقراتُ ،
موزعة كما يف اجلدول ()2
الجدول ()2
يوضح المجاالت وعدد الفقرات في كل مجال

م

املجال

عدد الفقرات

املتعلق باحلق باللعب

13

املتعلق بالتعبري عن الر�أي وامل�شاعر

13

املتعلق بالتعزيز وامل�ساواة

11

املتعلق باكت�شاف املواهب وامليول

14

املتعلق باحلماية من العنف والإ�ساءة

12
63

املجموع

صدق االتساق الداخلي:
ويق�صد به ات�ساق كل فقرة مع فقرات اال�ستبانة مع املجال الذي تنتمي �إليه هذه
الفقرات ،وقد حتقق الباحث من �صدق االت�ساق الداخلي بتطبيق اال�ستبانة على عينة
وح�سب معامل
ا�ستطالعية مكونة من ( )20مديراً ومديرة من خارج العينة الأ�صليةُ ،
االرتباط) بري�سون (بني درجات كل فقرة من فقرات اال�ستبانة والدرجة الكلية للمجال،
وكذلك ُح�سب معامل ارتباط بري�سون بني كل جمال من جماالت اال�ستبانة ،وذلك با�ستخدام
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الربنامج الإح�صائي ( ، )spssوكانت جميع فقرات اال�ستبانة دالة �إح�صائياً عند م�ستوى
داللة ( )0.05 -0.01وهذا ي�ؤكد �أن اال�ستبانة تتمتع بدرجة عالية من الثبات واالت�ساق
الداخلي ،وللتحقق من �صدق االت�ساق الداخلي للمجاالت َح�سب الباحث معامالت االرتباط
بني درجة كل جمال من جماالت اال�ستبانة واملجاالت الأخرى ،حيث�إ�أن جميع املجاالت
ترتبط ببع�ضها بع�ضاً ،وبالدرجة الكلية لال�ستبانة ارتباطاً ذا داللة �إح�صائية عند م�ستوى
داللة ( ، )0.01وهذا ي�ؤكد �أن اال�ستبانة تتمتع بدرجة عالية من الثبات واالت�ساق الداخلي.
ثبات االستبانة:

�أجرى الباحث خطوات الت�أكد من ثبات اال�ستبانة ،وذلك بعد تطبيقها على �أفراد
العينة اال�ستطالعية بطريقتني ،وهما التجزئة الن�صفية ومعامل �ألفا كرونباخ.
1 .1طريقة التجزئة الن�صفية split – Half coefficient
اُ�ستخدمت درجات العينة اال�ستطالعية حل�ساب ثبات اال�ستبانة بطريقة التجزئة
الن�صفية ،حيث احت�سبت درجة الن�صف الأول لكل عامل من عوامل اال�ستبانة ،وكذلك درجة
الن�صف الثاين من الدرجات ،وذلك بح�ساب معامل االرتباط بني الن�صفني ،ثم جرى تعديل
الطول با�ستخدام معادلة �سبريمان براون ( ، )spearman – Brown Coefficientوكان
معامل الثبات ( )0.885وهذا يدل على �أن اال�ستبانة تتمتع بدرجة عالية من الثبات ،تطمئن
الباحث �إىل تطبيقها على عينة الدرا�سة.

2 .2طريقة �ألفا كرونباخ:
ا�ستخدم الباحث طريقة �أخرى من طرق ح�ساب الثبات ،وهي طريقة �ألفا كرونباخ،
وذلك لإيجاد معامل ثبات اال�ستبانة ،حيث ح�صل على قيمة معامل �ألفا لكل جمال من
جماالت اال�ستبانة وكذلك لال�ستبانة كلها ،حيث كان معامل الثبات الكلي ( ، )0.966وهذا
يدل على �أن اال�ستبانة تتمتع بدرجة عالية من الثبات ،تطمئن الباحث �إىل تطبيقها على
عينة الدار�سة.

نتائج الدراسة وتفسرياتها:
◄◄ين�ص ال�س�ؤال الثاين على« :ما الدرجات التقوميية لربامج ريا�ض الأطفال
مبحافظات غزة يف �ضوء حقوق الأطفال امل�رشوعة من وجهة نظر مدرائها؟»
وللإجابة على هذا ال�س�ؤال ا�ستخدم الباحث التكرارات واملتو�سطات والن�سب املئوية،
وكانت النتائج على النحو التايل:
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الجدول ()3
المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي الستجابات أفراد العينة

جمموع اال�ستجابات

املتو�سط

االنحراف

الوزن الن�سبي

الرتتيب

املجال
الأول

3323

51.108

8.995

78.63

1

الثاين

3267

50.262

7.296

77.33

2

الثالث

2739

42.138

7.365

76.62

3

الرابع

3365

51.769

12.106

73.96

4

اخلام�س

2812

43.262

11.361

72.10

5

47.708

9.424

75.728

الدرجة الكلية

يت�ضح من نتائج اجلدول (� )3أن (الدرجة الكلية) لتقدير �أفراد العينة لربامج ريا�ض
الأطفال مبحافظات غزة يف �ضوء حقوقهم امل�رشوعة ( )%75.728وهو يدل على �أن
امل�ستوى متو�سطاً ،وكذلك املتو�سط احل�سابي للمجاالت كل على حدة هي �أي�ضا جميعها تدل
على م�ستوى متو�سط.وهو ما يتفق مع ما جاءت به درا�سة (�سليمان ومطر )2011 ،التي
كانت درجة التقدير فيها لتوافر متطلبات دعم حقوق الطفل متو�سطة ،ويختلف مع درا�سة
(يو�سف ، )2011 ،و (�أبودقة و�آخرون )2007 ،التي كان فيها امل�ستوى منخف�ضاً من خالل
�ضعف الدرجة الكلية للم�ستجيبني.
كما يت�ضح �أن املجال الأول واملتعلق بـ» احلق يف اللعب « ح�صل على املركز الأول،
وقد يعزى ال�سبب يف ذلك �إىل �أنه غالباً ما يكون اللعب يف ريا�ض الأطفال من �أجل �إ�سعاد
الطفل من خالل م�شاركته �أن�شطة تعليمية ترفيهية �أكرث منها تربوية ،للتخفيف عنه ما
يتعر�ض له من �ضغوطات نف�سية ناجمة عن ممار�سات االحتالل القهرية.
يف حني احتل املجال اخلام�س املتعلق بـ (احلماية من العنف والإ�ساءة) على املركز
الأخري ،وقد يعزى ال�سبب يف ذلك �إىل �أن الطفل الفل�سطيني ال يتمتع كغريه من الأمن والأمان،
�أ�ضف �إىل ذلك قلة الإمكانات و�صور العنف املتكررة الناجمة عن ممار�سات االحتالل
الإ�رسائيلي ،وقد جاءت هذه النتيجة متوافقة يف هذا املجال مع درا�سة (�سليمان ومطر،
)2011

وفيما يلي تف�صيل النتائج لكل جمال على حدة:
♦ ♦�أوالً /املجال املتعلق باحلق يف اللعب:
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الجدول ()4
التكرارات والمتوسطات واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي لكل فقرة من فقرات المجال األول
وكذلك في ترتيبها في المجال (ن = )65

م

االنحراف الوزن
جمموع
املتو�سط
املعياري الن�سبي
اال�ستجابات

الفقرة

الرتتيب

 1توافر �أماكن اللعب الأطفال بحرية

230

3.538

70.77 1.032

12

 2ت�شجع بيئة الرو�ضة الأطفال على احلركة والن�شاط

272

4.185

83.69 0.934

3

 3تنوع العلب يف الرو�ضة ما بني احلر واملوجة

248

3.815

76.31 0.967

10

 4ت�ستخدم الرو�ضة اللعب ك�أ�سا�س للتعليم

282

4.338

86.77 0.906

1

 5تتوافر �رشوط الأمن وال�سالمة يف الألعاب

244

3.754

75.88 1.016

11

 6تتوافر بيئة غنية باملوارد والأدوات املخلفة للعب

216

3.323

78.46 1.105

13

 7تعطي الطفل وفقاً كافياً ملمار�سة اللعب احلر

261

1.015

85.23 0.992

5

 8متنح فر�صة ممار�سة اللب ب�شكل يومي

265

4.077

79.69 10.050

4

 9تركز الرو�ضة على ا�ستخدام اللب للرتفيه عن الطفل

262

4.015

80.33 0.9766

6

 10تتنوع الألعاب ما بني الفردية واجلماعية

259

3.985

81.54 0.927

7

 11تتوافر يف الألعاب �أن�شطة الرتفيه والن�شيد الهادف

277

4.262

80.31 0.871

2

 12تعمل الرو�ضة على �إنهاء اللعب بطريقة مرنة مع الطفل.

255

3.923

66.46 1.150

8

 13ال ت�ضع الرو�ضة قيود �إىل ممار�سة لدى الأطفال.

252

3.877

77.54 0.893

9

3323

51.108

78.63 8.995

الدرجة الكلية

يت�ضح من اجلدول ال�سابق �أن �أعلى فقرتني يف هذا املجال كانت :الفقرة ( )4التي
تن�ص على « :ت�ستخدم الرو�ضة اللعب ك�أ�سا�س للتعليم» بوزن ن�سبي ( )86.77%والفقرة
( )11التي تن�ص على« :تتوافر يف الألعاب �أن�شطة الرتفيه والن�شيد الهادف» بوزن ن�سبي
( ، )%80.31وقد يعزى ال�سبب يف ذلك �إىل �أن الرو�ضة حتر�ص على اختيار الألعاب من باب
الرتفيه والن�شاط اليومي املعتاد يف ريا�ض الأطفال �أكرث من االهتمام بدافع اللعب لديهم.
و�أن �أدنى فقرتني يف هذا املجال كانتا :الفقرة ( )6التي تن�ص على « :تتوافر بيئة غنية
باملوارد والأدوات املختلفة للعب « بوزن ن�سبي ( ، )%66.46والفقرة ( )1والتي تن�ص على:
«تتوافر �أماكن للعب الأطفال بحرية» بوزن ن�سبي ( ، )%70.77وقد يعزى ال�سبب يف ذلك �إىل
قلة الإمكانات ،و�ضعف الو�ضع االقت�صادي لأولياء الأمور ،مما ي�ؤدي �إىل خف�ض الر�سوم،
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تقومي برامج رياض األطفال مبحافظات غزة في ضوء
حقوقهم املشروعة من وجهة نظر مدرائها

د .محمود عبد اجمليد عساف

ومن ثم احلد من توفري املوارد يف ريا�ض الأطفال ،خا�صة التابعة لأفراد منها.
♦

♦ثانياً -املجال الثاين املتعلق بالتعبري عن الر�أي وامل�شاعر:
الجدول ()5

التكرارات والمتوسطات واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي لكل فقرة من فقرات المجال الثاني
وكذلك في ترتيبها في المجال (ن = )65

م

االنحراف الوزن
جمموع
املتو�سط
املعياري الن�سبي
اال�ستجابات

الفقرة

الرتتيب

 1تتاح الفر�ص للأطفال للفح�ص والتجريب واالكت�شاف

757

3.954

79.08 0.779

4

 2غالباً ما تتم مناق�شة الطفل واحلوار معه

240

3.692

73.85 0.934

11

 3يتم الربط بني اخلربات التعليمية واحلياتية للطفل

261

4.015

80.31 0.875

3

 4تقدم �أن�شطة داعمة للتفكري الناقد لدى الطفل

249

3.831

76.62 0.894

10

 5تعمل على تدريب الأطفال على �أداء العبادات

251

3.862

77.23 0.933

8

 6تقدم ملومات ومهارات تتلق بالتكنولوجيا

235

3.615

72.31 1.056

13

 7ي�سمح للطفل التحدث احلر والتعبري عن نف�س يف املواقف املختلفة

250

3.846

76.92 1.064

9

262

4.031

80.62 0.829

1

262

4.031

80.62 1.104

2

� 10إتاحة فر�ص متكررة لتبادل الآراء بني الأطفال بع�ضهم بع�ض.

239

3.677

73.54 1.133

12

 11قبول اجلديد من �أفكار الأطفال وتقديرها

252

3.877

77.54 0.875

7

�إظهار االهتمام ب�آراء الطفل وا�ستف�ساراته و�شكواه وتقومي
12
ا�ستجاباته

254

3.908

78.15 0.964

6

 13تدعيم كفرد الطفل واحلفاظ عل �شخ�صية املميزة

255

3.923

78.46 1.108

5

3267

50.262

77.33 7.296

توفر �أن�شطة يتيح للطفل التعبري عن نف�سه (م�رسح – ق�ص�ص –
8
فنون)
ا�ستخدام �أ�ساليب متنوعة لتعبري الطفل عن ر�أيه
9
الكلمة املنطوقة – الر�سم والت�شكيل -ال�صور)

املجموع

يت�ضح من اجلدول ال�سابق �أن �أعلى فقرتني يف هذا املجال كانتا :الفقرة ( )8التي
تن�ص على « توفري �أن�شطة تتيح للطفل التعبري عن نف�سه (م�رسح و ق�ص�ص و فنون) بوزن
ن�سبي ( ، )%80.62والفقرة ( )9التي تن�ص على« :ا�ستخدام �أ�ساليب متنوعة لتعبري الطفل
عن ر�أيه -الكلمة املنطوقة الر�سم والت�شكيل – ال�صور» بوزن ن�سبي ( ، )%80.62وقد يعزى
ال�سبب يف ذلك �إىل �إميان القائمني على ريا�ض الأطفال ب�أن الطفل يف هذه املرحلة يحتاج
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�إىل هذه الأن�شطة �أكرث من غريها ملمار�سة ن�شاطه التعبريي.
و�أن �أدنى فقرتني يف هذا املجال كانتا :الفقرة ( )6التي تن�ص على « :تقدم معلومات
ومهارات تتعلق بالتكنولوجيا « بوزن ن�سبي ( ، )%72.31والفقرة ( )10التي تن�ص على« :
�إتاحة فر�ص متكررة لتبادل الآراء بني الأطفال بع�ضهم بع�ضاً “ بوزن ن�سبي (، )%73.54
وقد يعزى ال�سبب يف ذلك �إىل ارتفاع عدد الأطفال يف الرو�ضة كلها ،ويف داخل ال�صف الواحد،
مما يقلل من �إتاحة الفر�صة املتكررة ملمار�سة الن�شاط �أو ا�ستخدام مهارات ومعلومات
متعلقة بالتكنولوجيا التي ال تتوافر بال�شكل املطلوب ،نتيجة لنمطية نوع ريا�ض الأطفال.
♦

♦ثالثاً -املجال الثالث املتعلق بالتعزيز وامل�ساواة:
الجدول ()6

التكرارات والمتوسطات واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي لكل فقرة من فقرات المجال الثاني
وكذلك ترتيبها في المجال (ن= )65

م

االنحراف الوزن
جمموع
املتو�سط
املعياري الن�سبي
اال�ستجابات

الفقرة

الرتتيب

ت�شجيع ال�سلوك احل�سن للطفل ب�شكل م�ستمر

259

3.985

79.69 0.875

2

تقدمي الدعم النف�سي الالزم بعد االعتداءات الإ�رسائيلية

266

4.092

81.85 0.861

1

ا�ستخدام �أ�ساليب التعزيز املعنوي �أكرث من املادي

254

3.905

78.15 0.824

5

مراعاة كرامة الطفل وعدم اللجوء للعنف ب�أ�شكاله

254

3.908

78.15 0.964

6

م�شاركة جميع الأطفال يف الأن�شطة املختلفة

258

3.969

79.38 0.935

3

مراعاة الفروق الفردية بني الأطفال يف ممار�سة الأن�شطة

252

3.877

77.54 0.927

7

توافر �أن�شطة لدمج الأطفال ذوي االحتياجات اخلا�صة

235

3.615

72.31 0.979

10

توافر �أن�شطة ت�ساعد على اكت�شاف الطفل املوهوب

238

3.662

73.23 0.906

8

جتنب مقارنة الأطفال بع�ضهم ببع�ض

258

3.969

79.38 1.060

4

تقومي كل طفل على حدة تبعاً لقدراته وحاجاته

229

3.523

70.46 1.062

11

مراعاة الأن�شطة املحببة للطفل ب�شكل متقطع كلما �أمكن

236

3.631

72.62 0.928

9

2739

42.138

76.62 7.365

الدرجة الكلية

يت�ضح من اجلدول ال�سابق �أن �أعلى فقرتني يف هذا املجال كانتا :الفقرة ( )2التي
تن�ص على« :تقدمي الدعم النف�سي الالزم بعد االعتداءات الإ�رسائيلية» ،والفقرة ( )1التي
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تقومي برامج رياض األطفال مبحافظات غزة في ضوء
حقوقهم املشروعة من وجهة نظر مدرائها

د .محمود عبد اجمليد عساف

تن�ص على« :ت�شجيع ال�سلوك احل�سن للطفل ب�شكل م�ستمر» ،وقد يعزى ال�سبب يف ذلك �إىل
�إميان القائمني على ريا�ض الأطفال ب�رضورة التخفيف عن الأطفال �أثر ال�صدمات النف�سية
امل�صاحبة لالعتداءات الإ�رسائيلية املتكررة ،والتي يتابعها الأطفال من خالل الواقع �أو
�شا�شات التلفاز.
و�أن �أدنى فقرتني يف هذا املجال كانتا :الفقرة ( )10التي تن�ص على « :تقومي كل طفل
على حدة تبعاً لقدراته وحاجاته» ،والفقرة ( )7التي تن�ص على« :توافر �أن�شطة لدمج الأطفال
ذوي االحتياجات اخلا�صة» وقد يعزى ال�سبب يف ذلك �إىل �أن مثل هذه الأن�شطة حتتاج �إىل
�إمكانات عالية وم�صادر مالية ،وهو غري املتاح يف ريا�ض الأطفال يف حمافظات غزة،
نتيجة للح�صار ،و�ضعف املوارد االقت�صادية ،وعدم م�ساهمة الوزارة يف دعمها.
♦

♦رابعاً -املجال الرابع املتعلق باكت�شاف املواهب وامليول:
الجدول ()7

التكرارات والمتوسطات واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي لكل فقرة من فقرات المجال الرابع
وكذلك ترتيبها في المجال (ن = )65

م

االنحراف الوزن
جمموع
املتو�سط
املعياري الن�سبي
اال�ستجابات
74.15 1.114 3.708
241

5

�إعداد برامج �إثرائية للطفل املوهوب

250

3.846

76.92 1.093

3

توجد �أن�شطة ت�سهم يف اكت�شاف الطفل املوهوب

234

3.600

72.00 1.183

13

�إعداد برامج تدعم كفرد الطفل من خالل ممار�سة �أن�شطة فردية

236

3.631

72.62 0.945

10

االهتمام بالأن�شطة الدرا�سة التي ت�سمح للأطفال ممار�سة الأدوار
االجتماعية

259

3.985

79.69 0.960

1

توجيه الإر�شادات للوالدين لتنمية موهبة الطفل

234

3.600

72.00 1.058

12

240

3.692

73.85 1.236

7

239

3.677

73.54 1.276

8

�إعطاء الطفل حق اختيار املقرر املحبب له

238

3.662

73.23 1.149

9

�إعطاء الطفل حق حتديد قواعد اللعب ب�أنف�سهم

243

3.738

74.77 1.108

4

ت�شجيع الطفل املوهوب با�ستمرار (عادياً – معنوياً)

250

3.846

76.92 1.079

2

الفقرة
تتنوع الأن�شطة لإ�شباع ميول الطفل

مراعاة رغبات الطفل يف مزاولة �أن�شطة حمدودة (فنية– اجتماعية
– علمية)
�إعداد �أن�شطة بديلة و�إثرائيه تنا�سب احتياجات الطفل دون النظر
لنتائج تقوميية

370
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الفقرة

م

االنحراف الوزن
جمموع
املتو�سط
املعياري الن�سبي
اال�ستجابات

الرتتيب

مينح الطفل م�ساحة من احلرية يف االختيار مما هو متاح من بدائل
اللعب

224

3.446

68.92 1.173

14

تقدم برامج حل�ساب الذكاء العقلي للطفل

241

3.708

74.15 1.142

6

تقدمي العاب يف �سياق اجتماعي مهاري

236

3.631

72.62 1.602

11

3365

73.96 12.106 51.76

الدرجة الكلية

يت�ضح من اجلدول ال�سباق �أن �أعلى فقرتني يف هذا املجال كانتا :الفقرة ( )5التي
تن�ص على« :االهتمام بالأن�شطة الدرامية التي ت�سمح للأطفال ممار�سة الأدوار» ،والفقرة
( )11التي تن�ص على« :ت�شجيع الطفل املوهوب با�ستمرار (مادياً – معنوياً)» وقد يعزى
ال�سبب يف ذلك �إىل طبية املجتمع الفل�سطيني املحافظ ،والقائم على العالقات االجتماعية
يف م�ساحة �أر�ض ال تتجاوز 365كم مربع يقطنها  1.75مليون ن�سمة.
وان �أدنى فقرتني يف هذا املجال كانتا :الفقرة ( )12التي تن�ص على« :مينح الطفل
م�ساحة من احلرية يف االختيار مما هو متاح من بدائل اللعب» والفقرة ( )3التي تن�ص على:
«توجد �أن�شطة ت�سهم يف اكت�شاف الطفل املوهوب» ،وقد يعزى ال�سبب يف ذلك �إىل ق�رص اليوم
الدرا�سي يف ريا�ض الأطفال ،والرتفاع الكثافة ال�صفية ،ف�أغلب ريا�ض الأطفال تبد�أ دوامها
من ال�سابعة �صباحا وتنتهي احلادية ع�رش قبل الظهر.
♦

♦خام�ساً -املجال اخلام�س املتعلق باحلماية من العنف والإ�ساءة:
الجدول ()8

التكرارات والمتوسطات واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي لكل فقرة من فقرات المجال الخامس
وكذلك ترتيبها في المجال (ن = )65

م

االنحراف الوزن
جمموع
املتو�سط
املعياري الن�سبي
اال�ستجابات

الفقرة

الرتتيب

 1و�ضع برامج عالجية للتعامل مع امل�شكالت النف�سية للطفل

230

3.538

70.77 1.076

8

توعية الآباء بحق الطفل يف احلماية من اال�ستغالل بكافة
2
�أ�شكاله

243

3.738

74.77 1.203

3

 3عر�ض الق�ص�ص التي تعرب عن حقوق الإن�سان

233

3.585

71.69 1.088

6

 4عر�ض مواد فتعليمية تو�ضح عواقب الإ�ساءة للآخرين

233

3.585

71.69 1.117

7
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م

د .محمود عبد اجمليد عساف

االنحراف الوزن
جمموع
املتو�سط
املعياري الن�سبي
اال�ستجابات

الفقرة

الرتتيب

جتنب عر�ض الق�ص�ص التي تع ّد القوة البدنية هي الأ�سلوب
5
الأمثل حل�سم املواقف

239

3.677

73.53 0.970

4

 6تو�ضيح مفهوم القدرة و�صورة البطل من خالل ق�ص�ص واقعية

227

3.492

69.85 1.161

9

عدم معاقبة الطفل معنوياً (الإهمال – عدم لإن�صات له –
7
نعته ب�صفات م�ؤذية)

221

3.400

68.00 1.183

12

 8جتنب معاقبة الطفل بال�رضب �أو ال�رصاخ �أو التعنيف

226

3.477

69.54 1.251

11

 9و�ضع قوانني قائمة على االحرتام بني الأقران

236

3.631

72.62 0.928

5

 10متابعة امل�شكالت التي قد تطر�أ على �سلوك الطفل

254

3.908

78.15 0.964

1

 11تزويد الأ�رسة بتقارير �أ�سبوعية عن �سلوك الطفل

244

3.754

75.08 1.275

2

هناك برنامج دوري ملتابعة م�شكالت الأطفال (�صحي –
12
نف�سي)...

226

3.477

69.54 1.312

10

2812

72.10 11.361 43.262

الدرجة الكلية

يت�ضح من اجلدول ال�سباق �أن �أعلى فقرة يف هذا املجال كانت الفقرة ( )10التي تن�ص
على« :متابعة امل�شكالت التي قد تطر�أ على �سلوك الطفل» ،وقد يعزى ال�سبب يف ذلك �إىل وعي
القائمني على ريا�ض الأطفال ب�أهمية تعديل �سلوك الأطفال و�رضورته يف هذه املرحلة.
و�أن �أدنى فقرة يف هذا املجال كانت الفقرة ( )7التي تن�ص على« :عدم معاقبة الطفل
معنوياً» (الإهمال وعدم الإن�صات له ونعته ب�صفات م�ؤذية)  ،وقد يعزى ال�سبب يف ذلك �إىل
قلة وعي املربيات بالأ�س�س الرتبوية للتعزيز ،حيث �إن �أغلب املعلمات من غري احلا�صالت
على م�ؤهل جامعي ،و ُتعينَّ املربيات برواتب متدنية لتحقيق اكرب قدر ممكن من الربح ،وقلة
تنا�سب عدد الكادر التعليمي مع �أعداد الأطفال يف الرو�ضة ،ففي الغالب كرثة عدد الأطفال
امل�س�ؤولة عنهم املعلمة ما زال ي�ؤثر �سلباً يف هذا اجلانب.

◄◄النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الثاين:
ين�ص ال�س�ؤال على « :هل توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى داللة (0.05
≥  )αبني متو�سطات الدرجات التقوميية لربامج ريا�ض الأطفال مبحافظة غزة يف �ضوء
حقوق الأطفال امل�رشوعة تعزى �إىل متغريات (اجلن�س وجهة الإ�رشاف و�سنوات اخلدمة
وامل�ؤهل العلمي)».
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وللإجابة على هذا ال�س�ؤال حت َّقق الباحث من الفر�ضيات الآتية:
الفر�ضية الأوىل -ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة (0.05
≥  )αبني متو�سطات الدرجات التقوميية لربامج ريا�ض الأطفال مبحافظة غزة يف �ضوء
حقوقهم امل�رشوعة تعزى �إيل متغري اجلن�س�( :أنثى ،ذكر) .
وللتحقق من هذا الغر�ض ا�ستخدم الباحث اختبار ( )T.testواجلدول الآتي يو�ضح:
الجدول ()9
المتوسطات واالنحرافات المعيارية يتم « ت « لالستبانة تعزى لمتغير الجنس

العدد

املتو�سط

االنحراف
املعياري

�أنثى

58

50.828

9.244

ذكر

7

53.429

6.655

�أنثى

58

49.845

7.417

ذكر

7

53.714

5.438

�أنثى

58

41.879

7.676

ذكر

7

44.286

3.592

�أنثى

58

21.172

12.438

ذكر

7

56.714

7.847

�أنثى

58

43.259

11.231

ذكر

7

43.286

13.363

�أنثى

58

236.983

37.246

ذكر

7

251.429

35.071

املجال
الأول
الثاين
الثالث
الرابع
اخلام�س
الدرجة الكلية

اجلن�س

قيمة (ت)

قيمة
الداللة

م�ستوى
الداللة

0.720

0.474

غري دالة
�إح�صائياً

1.334

0.187

غري دالة
�إح�صائياً

0.814

0.418

غري دالة
�إح�صائياً

1.147

0.256

غري دالة
�إح�صائياً

-0.006

0.995

غري دالة
�إح�صائياً

0.975

0.333

غري دالة
�إح�صائياً

يت�ضح من اجلدول ال�سابق �أن قيمة «ت» املح�سوبة �أقل من قيمة (ت) اجلدولية يف
جميع املجاالت والدرجة الكلية لال�ستبانة ،وهذا يدل على عدم وجود فروق ذات داللة
�إح�صائية تعزى ملتغري اجلن�س ،وعليه ُيقبل الفر�ض ال�صفري ،وقد يعزى ال�سبب يف ذلك
املهمات نف�سها ،ويف الظروف نف�سها ،حماولني توفري قدر الإمكان
�إىل �أن كليهما ميار�س
َّ
برامج حتافظ ،ولو فى احلد الأدنى من حقوق الطفل ،وهذا ما يتفق مع ما جاءت به درا�سة
(ال�صقرات ،والق�ضاة )2011 ،ودرا�سة (�أبو دقة و�آخرين )2007 ،ويختلف مع درا�سة
(�أبوالهيجا )2007 ،التي كانت الفروق فيها ل�صالح الإناث.
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الفر�ضية الثانية -ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة
( )α ≥ 0.05بني متو�سطات الدرجات التقوميية لربامج ريا�ض الأطفال مبحافظة غزة
يف �ضوء حقوقهم امل�رشوعة تعزى ملتغري اجلهة امل�رشفة( :خا�صة ،جمعيات)
الجدول ()10
المتوسطات واالنحرافات المعيارية يتم “ ت “ لالستبانة تعزى لمتغير التبعية

املجال
االول
الثاين
الثالث
الرابع
اخلام�س
الدرجة الكلية

العدد

املتو�سط

االنحراف
املعياري

خا�صة

36

52.167

8.875

جمعيات

29

49.793

9.124

خا�صة

36

51.028

6.448

جمعيات

29

49.310

8.247

خا�صة

36

44.139

6.137

جمعيات

29

39.655

8.086

خا�صة

36

55.389

10.715

جمعيات

29

47.276

12.398

خا�صة

36

46.139

10.401

جمعيات

29

39.690

11.659

خا�صة

36

30.860 248.861

جمعيات

29

40.456 225.724

اجلن�س

قيمة (ت)

قيمة
الداللة

م�ستوى
الداللة

1.059

0.294

غري دالة
�إح�صائياً

0.943

0.349

غري دالة
�إح�صائياً

2.542

0.014

غري دالة
�إح�صائياً

2.829

0.006

دالة عند
0.01

2.354

0.022

دالة عند
0.05

2.616

0.011

دالة عند
0.05

يت�ضح من اجلدول ال�سابق �أن قيمة «ت» املح�سوبة اقل من قيمة (ت) اجلدولية يف
املجاالت الأول والثاين والثالث ،وهذا يدل على عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية تعزى
ملتغري التبعية ،ولكن قيمة (ت) املح�سوبة �أكرب من اجلدولية يف املجاالت الرابع واخلام�س
والدرجة الكلية لال�ستبانة ،وهذا يدل على وجود فروق ذات داللة �إح�صائية تعزى ملتغري
التبعية ،ورف�ض الفر�ض ال�صفري ،حيث كانت الفروق ل�صالح ريا�ض الأطفال اخلا�صة ،وقد
يعزى ال�سبب يف ذلك �إىل �أن ريا�ض الأطفال اخلا�صة تكون �إمكاناتها املادية �أكرث من تلك
التابعة جلمعيات خريية نتيجة خلف�ض الر�سوم ،وهذا ما يختلف مع ما جاءت به درا�سة كل
من (ال�صقرات ،والق�ضاة )2011 ،ودرا�سة (�أبو دق و�آخرون ، )2007 ،التي مل جتد فروقا
دالة تعزى ملتغري تبعية الرو�ضة
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الفر�ضية الثالثة -ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة
( )α ≥ 0.05بني متو�سطات الدرجات التقوميية لربامج ريا�ض الأطفال مبحافظة غزة
يف �ضوء حقوقهم امل�رشوعة تعزى ملتغري �سنوات اخلدمة�( :أقل من � 5سنوات)10 – 5( ،
�سنوات� ،أكرث من � 10سنوات) وللتحقق من �صحة هذه الغر�ض قام الباحثان با�ستخدام
�أ�سلوب حتليل التباين الأحادي One Way ANOVA
الجدول ()11
نتائج تحليل التباين األحادي تبعاً لمتغير سنوات الخدمة

املجال
الأول

جمموع
املربعات

درجات
احلرية

متو�سط
املربعات

بني املجموعات

102.388

3

34.129

داخل املجموعات

5075.85

61

83.211

5178.246

64

بني املجموعات

247.983

3

82.661

داخل املجموعات

315.571

61

51.780

3406.554

64

بني املجموعات

43.029

3

14.343

داخل املجموعات

3428.725

61

56.209

3471.754

64

بني املجموعات

402.740

3

134.247

داخل املجموعات

8976.798

61

147.161

9379.538

64

بني املجموعات

794.055

3

264.685

داخل املجموعات

7466.499

61

122.402

8260.554

64

بني املجموعات

2867.766

3

955.922

داخل املجموعات

84890.38

61

1391.646

87758.15

64

م�صدر التباين

املجموع
الثاين

املجموع
الثالث

املجموع
الرابع

املجموع
اخلام�س

املجموع
الدرجة الكلية

املجموع

375

قيمة (ف)
0.410

1.596

0.255

0.912

2.162

0.687

قيمة
الداللة
0.746

0.199

0.857

0.440

0.102

0.564

م�ستوى
الداللة
غري دالة
�إح�صائياً
غري دالة
�إح�صائياً
غري دالة
�إح�صائياً
غري دالة
�إح�صائياً
غري دالة
�إح�صائياً
غري دالة
�إح�صائياً
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د .محمود عبد اجمليد عساف

يت�ضح من اجلدول ال�سابق �أن قيمة «ف» املح�سوبة اقل من قيمة (ف) اجلدولية عند
م�ستوى داللة ( )0.05يف جميع املجاالت والدرجة الكلية لال�ستبانة� ،أي انه ال توجد فروق
ذات داللة �إح�صائية تعزى ملتغري �سنوات اخلدمة ،وبالتايل ُيقبل الفر�ض ال�صفري ،ويعزى
ال�سبب يف ذلك �إىل �أن مديري هذه الريا�ض يتعر�ضون للخربات التعليمية نف�سها ،ويتعاملون
مع ال�رشيحة املجتمعية لأولياء الأمور نف�سها� ،إ�ضافة �إىل �أن القائمني على هذه الريا�ض
�سواء كانت (خا�صة ،جمعيات)  ،ال ي�شرتط لديهم اخلدمة يف حمال العمل الرتبوي ،بقدر ما
ي�شرتط ح�سن الإدارة.وهذا ما يتفق مع ما جاءت به درا�سة كل من (ال�صقرات ،والق�ضاة،
 )2011ودرا�سة (�أبو دقة و�آخرين ، )2007 ،التي مل جتد فروقاً ذات داللة �إح�صائية تعزى
ملتغري �سنوات اخلدمة.
الفر�ضية الرابعة -ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة (0.05
≥  )αبني متو�سطات الدرجات التقوميية لربامج ريا�ض الأطفال مبحافظة غزة يف �ضوء
حقوق الأطفال امل�رشوعة تعزى ملتغري امل�ؤهل العلمي( :بكالوريو�س� ،أعلى من بكالوريو�س،
�أقل من بكالوريو�س) وللتحقق من �صحة هذا الغر�ض ا�ستخدم الباحث �أ�سلوب حتليل التباين
الأحادي One Way ANOVA
الجدول ()12
نتائج تحليل التباين األحادي تبعاً لمتغير المؤهل العلمي

املجال
الأول

جمموع
املربعات

درجات
احلرية

متو�سط
املربعات

بني املجموعات

174.011

2

87.005

داخل املجموعات

5004.235

62

80.713

5178.246

64

بني املجموعات

24.659

2

12.330

داخل املجموعات

3381.894

62

54.547

املجموع

3406.554

64

بني املجموعات

100.343

2

50.171

داخل املجموعات

3371.411

62

54.378

3471.754

64

م�صدر التباين

املجموع
الثاين

الثالث

املجموع
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قيمة (ف)
1.078

0.226

0.923

قيمة
الداللة
0.347

0.798

0.403

م�ستوى
الداللة
غري دالة
�إح�صائياً
غري دالة
�إح�صائياً
غري دالة
�إح�صائياً

مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات التربوية والنفسية  -اجمللد الثاني  -ع ( - )5نيسان 2014

جمموع
املربعات

درجات
احلرية

متو�سط
املربعات

بني املجموعات

669.887

2

334.943

داخل املجموعات

8709.652

62

140.478

املجموع

9379.53

64

بني املجموعات

546.809

2

273.405

داخل املجموعات

7713.744

62

124.415

املجموع

8260.554

64

بني املجموعات

5794.176

2

2897.088

داخل املجموعات

81963.97

62

1322.00

87758.154

64

م�صدر التباين

املجال
الرابع

اخلام�س

الدرجة الكلية

املجموع

قيمة (ف)
2.384

2.198

2.191

قيمة
الداللة
0.101

0.102

0.120

م�ستوى
الداللة
غري دالة
�إح�صائياً
غري دالة
�إح�صائياً
غري دالة
�إح�صائياً

يت�ضح من اجلدول ال�سابق �أن قيمة «ف» املح�سوبة �أقل من قيمة (ف) اجلدولية عند
م�ستوى داللة ( )0.05يف جميع املجاالت والدرجة الكلية لال�ستبانة� ،أي �أنه ال توجد فروق
ذات داللة تعزى ملتغري امل�ؤهل العلمي ،وهذا يعني قبول الفر�ض ال�صفري ،وقد يعزى ال�سبب
يف ذلك �إىل �أن طبيعة العمل الإداري ملدير الرو�ضة ما هو �إال �إ�رشاف على عمل املربيات،
فمديرو الريا�ض �إما �أن يكونوا هم �أ�صحاب هذه الريا�ض� ،أو موظفون لدى املالكني الفعليني،
وهذا ما يتفق مع ما جاءت به درا�سة (ال�صقرات ،والق�ضاة)2011 ،

التوصيات:
يف �ضوء ما تو�صلت �إليه الدرا�سة من نتائج ،ميكن �صياغة التو�صيات الآتية:
�1 .1رضورة �أن يكون تعلم الطفل يف ريا�ض الأطفال من خالل خربات مبا�رشة� ،أكرث

وقعاً وت�أثرياً ،تدعم حقه يف املعرفة وذلك من خالل:
 ا�ستثمار املواقف الطارئة وال�صدمات النف�سية التي يتعر�ض لها الطفل ل�صالح
تدعيم تعلمه ،وتوجيه �سلوكه ب�شكل م�ستمر.
 العمل على و�ضع خطة من قبل وزارة الرتبية والتعليم ال�ستثمار التكنولوجيا،
وتوفري البنية التحتية لها.
�2 .2رضورة دعم حق الطفل يف امل�شاركة وحتمل امل�س�ؤولية ،وذلك من خالل:
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د .محمود عبد اجمليد عساف

 �إ�رشاك الأطفال يف �إعداد برنامج الن�شاط اليومي ،وبحيث يكون لكل طفل دور يف
ممار�سة هذا الن�شاط �أو جتهيزه.
 تعويد الأطفال على التقومي الذاتي ،بحيث يتمكن الطفل من تقومي نف�سه بنف�سه،
واحلكم على �سلوكياته.
 �إعداد تقومي �شامل م�ستمر على �أداء الطفل وممار�سته للأن�شطة ،ومدى تقدمه يف
�إجنازها.
3 .3توفري الإمكانات املادية والأدوات واملواد الالزمة لأن ميار�س الطفل حقه يف
اللعب والتعبري عن ر�أيه ب�شكل فردي ومتكرر ،وذلك من خالل:
 احلد من الكثافة ال�صفية بحيث ال يتجاور عدد الأطفال ( )15طفالً.
 تقدمي �أن�شطة تك�شف مواهب الطفل وميوله وتراعي ذوي االحتياجات اخلا�صة.
 �أن يكون برنامج الن�شاط مفتوحاً ،وغري حمدد بزمان ،و�إمنا حمدد مبيول الطفل
واحتياجاته.
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املصادر واملراجع:
أوالً -املراجع العربية:
.1
.2
.3
.4

�1أبو الهيجا ،فرا�س ( : )2007حقوق الطفل (الأمن – ال�سالمة -الرعاية ال�صحية) يف
مدار�س وكالة الغوث الدولية يف الأردن بني الواقع والطموح ،جملة حقوقنا ،العدد،1
عمان.
�2أبو دقة� ،سناء و�آخرون ( : )2007درا�سة تقوميية جلودة التعليم يف ريا�ض الأطفال
بقطاع غزة ،جملة اجلامعة الإ�سالمية ،املجلد  ،15العدد الثاين� ،ص .978 -925
�3أحمد ،حافظ فرج ( : )2006دور الرتبية يف تنمية الوعي بحقوق الطفل ،امل�ؤمتر الثالث
ملركز رعاية وتنمية الطفولة ،حقوق الطفل بني الت�رشيع والتطبيق يف الفرتة من -22
 23مار�س ،جامعة املن�صورة ،القاهرة.
�4إخلیل ،غامن یو�سف ( : )2012املعوقات املتعلقة بحمایة حقوق الطفل على م�ستوى
املدر�سة ،وزارة الرتبیة والتعليم العايل ،رام اهللwww. mohe. gov. ps/ Uploads/ .
.admin

5 .5ال�صقرات ،خلف و الق�ضاة ،حممد �أمني ( : )2011مدى ت�ضمني املنهاج ال�شمويل
التكاملي لريا�ض الأطفال حلقوق الطفل من وجهة نظر معلمات ريا�ض الأطفال ،جملة
العلوم الرتبوية ،املجلد  ،19العدد الثاين ،ج ،2جامعة القاهرة� ،ص .330 -303
6 .6املجل�س القومي للطفولة والأمومة ( : )1992امل�ؤمتر الأول لتطوير برامج �إعداد معلمات
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