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ملخص: 
هدفت اإىل الدرا�ضة التعرف اإىل حقوق االأطفال امل�رسوعة يف املواثيق الدولية واملحلية، 
وكذلك التعرف اإىل درجات التقومي لربامج ريا�ص االأطفال مبحافظات غزة يف �ضوء حقوق 
اإذا كان هناك فروق ذات داللة  االأطفال امل�رسوعة من وجهة نظر مديريها، والك�ضف عما 
اإح�ضائية عند م�ضتوى داللة )α ≥ 0.05( بني متو�ضطات درجات تقدير اأفراد العينة لهذه 
 ، العلمي(  اإىل متغريات: )اجلن�ص واجلهة امل�رسفة و�ضنوات اخلدمة واملوؤهل  الربامج تعزى 
وقد ا�ضتخدمت الدرا�ضة املنهج الو�ضفي، من خالل ا�ضتخدام ا�ضتبانة مكونة من )63( فقرة 
موزعة على )5( جماالت، وزعت على )65( مديراً ومديرة بواقع )16.5%( من اأفراد املجتمع 

االأ�ضلي.وقد اأظهرت نتائج الدرا�ضة: 
يف  غزة  مبحافظات  االأطفال  ريا�ص  لربامج  العينة  اأفراد  لتقدير  الكلية  الدرجة  اأن 
�ضوء حقوق االأطفال امل�رسوعة )75.728%( وهو م�ضتوى متو�ضط، حيث جاء املجال االأول 
واملتعلق بـ » احلق يف اللعب » يف املركز االأول، واملجال اخلام�ص املتعلق بـ )احلماية من 
 α( يف املركز االأخري.ال توجد فروق ذات داللة اإح�ضائية عند م�ضتوى داللة )العنف واالإ�ضاءة
االأطفال مبحافظات  ريا�ص  لربامج  العينة  اأفراد  تقدير  ≥ 0.05( بني متو�ضطات درجات 
واملوؤهل  اخلدمة،  و�ضنوات  )اجلن�ص،  متغريات  اإىل  تعزى  امل�رسوعة  حقوقه  �ضوء  يف  غزة 
العلمي( يف حني وجدت فروق تعزى ملتغري التبعية )اجلهة امل�رسفة( ، ولقد كانت الفروق 

ل�ضالح ريا�ص االأطفال اخلا�ضة.)التي ميتلكها اأفراد( .
ويف �سوء هذه النتائج اأو�ست الدرا�سة مبجموعة من التو�سيات، اأهمها: 

�رسورة اأن يكون تعلم الطفل يف ريا�ص االأطفال من خالل خربات مبا�رسة، اأكرث وقعاً 
وتاأثرياً، تدعم حقه يف املعرفة، و�رسورة دعم حق الطفل يف امل�ضاركة وحتمل امل�ضوؤولية، 
وذلك من خالل اإ�رساك االأطفال يف اإعداد برنامج الن�ضاط اليومي، وجعل لكل طفل دور يف 

ممار�ضة هذا الن�ضاط اأو 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 اأخ�ضب مراحل عمر االإن�ضان، ففيها تتم كل عمليات بناء �ضخ�ضية 
الطفل يف �ضبيل ا�ضتمرار حياة اجلماعة حيث اإن تربية االأطفال تعّد على راأ�ص الواجبات التي 
االهتمام  اأ�ضبح  تقع على عاتقها، وقد  التي  امل�ضئوليات  اأهم  بها املجتمعات، ومن  تعني 
باالأطفال وق�ضاياهم وم�ضكالتهم يف املجتمعات هو العن�رس االأ�ضا�ضي يف اأي حوار حول 
م�ضتقبل االإن�ضان وتقدمه، ولهذا فاإن حكمنا على م�ضتقبل جمتمع ما يتوقف على مدى ما 
يهياأ الأطفال جيله- يف اللحظة الراهنة- من فر�ص التكوين االأخالقي، واملعريف، واجل�ضمي 

والوجداين والروحي )عبد الرحمن، 2003: 7( .
االأ�ضا�ص  هي  بل  واأخ�ضبها  التعليمية  املراحل  اأهم  من  االأطفال  ريا�ص  مرحلة  تعد 
القوى يف ال�ضلم التعليمي، الأنها بحق مرحلة تربوية تعليمية �رسورية يف التمهيد مل�ضار 
العملية الرتبوية لتكون الطريقة امل�ضوقة واجل�رس القوى الذي يعرب من خالله الطفل ال�ضغري 
ب�ضحة  االهتمام  من  كبري  قدر  اإىل  حتتاج  مرحلة  وهى  املدر�ضة،  جو  اإىل  االأ�رسة  جو  من 
ب�ضكل  اجل�ضم  اأجهزة  ب�رسعة منو  الرو�ضة  يتميز طفل  اإذ  له  وال�ضالمة  االأمن  الطفل وتوفري 

عام.)عاطف، 2001: 20( 
يف  خ�ضائ�ص  من  به  تتميز  مما  املرحلة  هذه  يف  اأهميتها  االأطفال  ريا�ص  وت�ضتمد 
تلك  االأخرى، ومن  تن�ضيه حاجاته  لدرجة  الطفل  اللعب على وقت  ا�ضتحواذ فكرة  مقدمتها 
الرا�ضدين  الر�ضد ونحو املجتمع، جمتمع  اخل�ضائ�ص كون الطفل قوة تنمو، وباندفاع نحو 
يف �ضور منظمة من خالل تقليده لهم فيما يقومون به من اأعمال، وفى �ضور غري منظمة 
من خالل حركته يف االأن�ضطة االأخرى املرتبطة بالبيئة املحيطة به كافة، فالطفولة تتميز 
بعملها االأ�ضا�ضي الذي هو اللعب مبختلف اأنواعه مبا ي�ضحبه من �ضيحات تنم عن ال�ضعادة 

والغبطة.)فهمي، د.ت: 8( 
منها  املتقدمة  املجتمعات  م�ضتقبل  بناء  يف  اأ�ضا�ضية  كركيزة  بالطفل  االهتمام  اإن 
والنامية، دفع االأمم املتحدة اإىل درا�ضة اأحوال الطفل، وتبنت اجلمعية العامة يف 20 نوفمرب 
1959 اإعالن حقوق الطفل، ثم تاله اإعالن اجلمعية لالأمم املتحدة عام 1979 )عاماً دولياً 
للطفل( ، ليكون هاديا جلميع دول العامل يف االهتمام بالطفل، وقد ترجم هذا االهتمام باأن 
اأعلنت اجلمعية عن وثيقة رعاية الطفل واجتاهاته النف�ضية والرعاية ال�ضليمة لها، وتن�ص 

الوثيقة على اأن: » الب�رسية مدينة للطفل باأف�ضل ما لديها«.)معو�ص، 1990: 34( 
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احلقوق  االإن�ضان  حلقوق  الدولية  ال�رسعية  اأكدت  املا�ضية  االأربعة  العقود  وخالل 
احلق  هذا  الإقرار  وخمل�ضة  مهّمة  جهوداً  العامل  دول  وبذلت  للطفل،  وامل�رسوعة  الرتبوية 
باإعالن املواثيق الدولية حلماية االأطفال ورعايتهم الرعاية الكاملة ورفع مبداأ )الطفل اأوال( 
باعتباره من الفئات ال�ضعيفة يف املجتمع واالأكرث تاأثرا باملتغريات ال�ضيا�ضية واالقت�ضادية 

واالجتماعية.)عبد النبي، 2001: 7( 
الطفل،  حقوق  مبادئ  اإر�ضاء  يف  الو�ضعية  وال�رسائع  املواثيق  االإ�ضالم  �ضبق  ولقد 
فللطفولة – يف االإ�ضالم – اأهمية وا�ضحة، وظهر ذلك يف احتفاء امل�ضلمني االأوائل بها، وذلك 
ملا وجدوا يف كتاب اهلل، وال�ضنة املطهرة من تعاليم تت�ضل كلها باحلياة التي ين�ضاأ فيها 
وانتهاءً  االأطفال،  باإجناب  الطيبة ومروراً  االأ�رسة  وتكوين  الزوجة،  اختيار  بدءاً من  الطفل 

بتاأديبهم وتعليمهم خالل مراحل العمر املتتابعة.
وهذا يعني اأن حقوق الطفل يف االإ�ضالم �رسورات ال حقوق، فلقد كانت حقوقه �ضاملة 
لكل احتياجاته االإن�ضانية من احتياجات ج�ضدية وفكرية ونف�ضية، كما كانت اأي�ضاً �ضاملة 
ملراحل حياته املختلفة منذ وجوده يف بطن اأمه جنيناً، حتى ي�ضبح رجالً يتحمل م�ضوؤولية 
الرتبية والتعليم- يف موؤمتر: »جتارب  اأ�ضارت وزارة  اأو موؤهالً لذلك، ولذلك فقد  اآخر  طفل 
ني�ضان  �ضهر  الذي عقد يف مدينة بيت حلم يف  االأطفال ودعم حقوقهم«  عملية يف حماية 
2012 م اإىل اأن الوزارة تتطلع اإىل جمتمع اأف�ضل، يراعي احلقوق، ويلبي احتياجات جميع 
اإال  اأن هذا ال يتحقق  اأفراده، م�ضددة على  فئاته، خالياً من العنف، وي�ضتثمر جميع طاقات 
باأطفال تعلموا حقوقهم واحرتموا واجباتهم مبكراً، االأمر الذي يتطلب الو�ضول اإىل االأطفال 
يف فل�ضطني اإىل درجة من الوعي، حتقق االأمل املن�ضود.ولقد اأو�ضت ثماين ع�رسة دولة عربية 
من بينها فل�ضطني يف ندوة: »دور الربملانات العربية يف تفعيل وحماية ت�رسيعات حقوق 

الطفل«، اإىل ت�ضمني اتفاقية حقوق الطفل �ضمن املناهج الدرا�ضية لالأطفال.

اخللفية النظرية للبحث: 
اإن مرحلة الرو�ضة )3- 6( �ضنوات اأو كما يعّدها بع�ضهم )4- 6( �ضنوات تعّد مرحلة 
املهمة  واملعلومات  اخلربات  من  متينة  قاعدة  توفري  اإىل  تهدف  فهي  للمدر�ضة،  االإعداد 
لالأطفال، والتي ت�ضاعدهم على التعلم يف املراحل الالحقة، وتثري دافعيتهم للتعلم بتوفري 

الفر�ص التي تنمي املهارات املختلفة، وحب اال�ضتطالع واحرتام الذات.
وعليه، فمن االأ�س�س واملبادئ الرتبوية التي ينبغي اأن تقوم عليها ريا�س االأطفال 

كي تعمل يف اإطاٍر �سليم قائم على حقوق الطفل لتنمية جوانبه املختلفة: 
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ا�ضتثمار الن�ضاط الذاتي للطفل كي يتعرف على ما حوله ويتفاعل معه تاأثراً وتاأثرياً، . 1
بحيث ي�ضمل الن�ضاط جوانب الطفل جميعها، والنظر اإىل ن�ضاط الطفل نظرة �ضليمة على اعتبار 
اأنه من اأهم خ�ضائ�ص مرحلة الطفولة، ومن اأهم اأ�ضباب منو الطفل اجل�ضمي والنف�ضي، واأن 
ي�ضكل هذا الن�ضاط التعاوين بني الكبار وال�ضغار يف الرو�ضة ب�ضكل له معنى يف حياة الطفل.

وبني . 2 فيها،  حركته  خالل  من  الرو�ضة  داخل  للطفل  ال�ضخ�ضية  احلرية  مراعاة 
اأدواتها املختلفة، ولعبه فيها، وتنقله بحيث ال تكون حركة مطلقة، وال تخرج عن احلدود 
التي ت�ضكل خطراً عليه، واإعطاء الطفل الفر�ضة للتعبري عن ذاته، واحرتام ذلك فيه باالإن�ضات 
له ومناق�ضته بطريقة منطقية على قدر فهمه مع عدم فر�ص اأي عمل عليه ملجرد اأن الكبار 
يرون يف ذلك فائدة، وكذلك من خالل حتميله م�ضئولية تتنا�ضب مع حالته، وعدم عقابه 
بطريقة تهينه.)عبد الرحيم، 1990: 253( وهذا ما اأكدته درا�ضة )�ضليمان ومطر، 2011( 
من حيث تدريب االأطفال على تكوين الراأي والتعبري عن امل�ضاعر بحرية، وتوفري احلماية 

الكافية له من �ضتى اأنواع االإ�ضاءة.
تنمية املهارات التي ت�ضاعد الطفل على اال�ضتك�ضاف والبحث عن احلقائق والظواهر . 3

الطبيعية من خالل مرافق الرو�ضة من حديقة ومبان واأثاث، ومالعب ومكتبة مبا فيها من 
كتب ور�ضومات وت�ضجيالت �ضوتية ومرئية، والرحالت التي تت�ضمن التعرف على الطيور 

واحليوانات والنباتات ب�ضكل واقعي.)حوا�ضني، 1990: 114( 
يتعلق . 4 وما  بن�ضجه،  واملرتبطة  الطفل،  ببيئة  اخلا�ضة  اللغوية  املهارات  تنمية 

املرحلة  يف  لغوية  مفردات  يف  ا�ضتخدامها  يف  الفائدة  كبرية  وا�ضتعدادات  قدرات  من  بها 
االبتدائية، وذلك مع مراعاة ا�ضتخدام اللغة العربية املب�ضطة يف التعامل اليومي مع الطفل 
يف الرو�ضة، مع احلذر من ا�ضتخدام لغة اأجنبية لتاأثريها ال�ضلبي على اكت�ضاب اللغة العربية.

)املجل�ص القومي للطفولة واالأمومة، 1992: 3( 
يف . 5 ي�ضاهم  مما  الطفل،  اإليها  يحتاج  التي  واأدواته  ومواده  التعلم  م�ضادر  تنويع 

با�ضتخدام  االهتمام  مع  �ضلوكه  تهذب  التي  املعارف  من  كثرياً  واإك�ضابه  ب�ضهولة  تعلمه 
الرموز وال�ضخ�ضيات العربية يف الق�ض�ص والو�ضائل واالأن�ضطة املختلفة.)را�ضد، 1989: 54( 

توفري املناخ الرتبوي لالأطفال باالهتمام بالبيئة التعليمية لهم من حيث تهيئة . 6
املناخ النف�ضي واالجتماعي داخل الرو�ضة من قبل املعلمة، وكل من له مهمة اإ�رسافية داخل 
الرو�ضة حتى يتوافر مناخ تربوي �ضليم داخل الرو�ضة، ويدخل حتت هذا �رسورة مراعاة 
الفروق الفردية يف تق�ضيم االأطفال بني جمموعات الن�ضاط، مع االهتمام بال�ضعفاء، وعدم 
اإليه درا�ضة  اأ�ضارت  تكليف اجلميع بالواجبات نف�ضها.)عبد الرحيم، 1990: 253( وهذا ما 
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)يو�ضف، 2011( ودرا�ضة )ال�ضقرات، والق�ضاة، 2011( من �رسورة وعي املربيات بحقوق 
الطفل، واأكدته درا�ضة )اإخليل، 2012( بتعزيز ثقافة حماية حقوق الطفل يف املدر�ضة من 
الن�رسات وقوانني حماية حقوق الطفل،  خالل اطالع املعلمني واملديرين واملر�ضدين على 
واأن يوفر امل�ضوؤولون الرتبويون و�ضانعو القرار الرتبوي مناخاً مدر�ضياً يحد من معوقات 

حقوق الطفل.
لقد زاد الوعي العاملي باأهمية االهتمام باالأطفال وحت�ضني ظروفهم كخطوة اأ�ضا�ضية 
ومهمة، وانعك�ضت تطلعات املجتمع الدويل نحو حقوق الطفل ب�ضكل اأف�ضل منذ بداأ احلديث 
يف  ورد  كما  بالطفل  خا�ضة  ن�ضو�ص  تنفرد  مل  واإن  طويلة-  عقود  منذ  الطفل  حقوق  عن 
اتفاقات الهاي 1907، ومن بعدها اتفاقات جنيف عام 1949، واالإعالن العاملي حلقوق 
االإن�ضان، اإال اأن اأبرز املبادرات باحلديث عن حقوق االأطفال ب�ضكل منفرد، جاءت يف ما �ضمي 
بـ »اإعالن جنيف ل�ضنة 1924« الذي تطور الحقاً لي�ضدر عام 1959، حتت عنوان » االإعالن 
العاملي حلقوق الطفل«؛ هذا االإعالن الذي حتدث عن ع�رسة مبادئ اأ�ضا�ضية حلقوق الطفل.

االأهلية، تطور االإعالن عام 1979، و�ضدرت عام  وبجهد دويل، وبخا�ضة جهد املنظمات 
1989 اتفاقية حقوق الطفل.

بعد م�ضي ع�رس �ضنوات على انعقاد موؤمتر القمة العاملي من اأجل الطفل، عقدت اجلمعية 
العامة لالأمم املتحدة عام 2002 جل�ضة خا�ضة حول االأطفال ملراجعة ما اأحرز من تقدم 
يف العقد املا�ضي، واالتفاق على روؤية م�ضتقبلية من اأجل الطفل.اُتفق- خالل هذه اجلل�ضة- 
 World« »على التزام عاملي من اأجل االأطفال يف وثيقة جديدة هي: »عامل جدير باالأطفال
Fit for Children”، واتفق زعماء العامل على ا�ضتخدام االإطار العام لهذه الوثيقة يف تطوير 

اخلطط الوطنية للطفولة.
عقدت جامعة الدول العربية املوؤمتر العربي الثاين حلقوق الطفل عام 2001م الذي 
�ضدر عنه “اإعالن القاهرة حول عامل جدير باالأطفال” لتفعيل اآليات العمل العربي امل�ضرتك 
من اأجل الطفولة، واأُ�ضدر بيان مبوقف عربي موحد للم�ضاركة الفعالة يف اجلل�ضة اخلا�ضة 
عام  للطفولة.يف  الثانية  العربية  اخلطة  م�رسوع  اإعداد  واُقر  الطفولة،  حول  املتحدة  لالأمم 
البحرين،  العربية يف  الفنية اال�ضت�ضارية للطفولة  الدورة اال�ضتثنائية للجنة  اأقيمت   2003
امل�رسوع،  باعتماد  اللجنة  واأو�ضت  للطفولة”،  العربية  اخلطة  “م�رسوع  درا�ضة  متت  حيث 
2003.هدف  عام  التون�ضية  اجلمهورية  يف  عقد  الذي  الثالث  العربي  املوؤمتر  اإىل  ورفعه 
املوؤمتر اإىل اعتماد خطة العمل العربية للطفولة )2004- 2015( ، كي ت�ضرت�ضد بها الدول 

العربية يف تطوير خططها الوطنية للطفولة.
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ويف ني�ضان من العام 1995م، عقد املوؤمتر اخلا�ص بالطفل الفل�ضطيني يف مدينة غزة؛ 
حيث اُقرَّ البدء باخلطة من قبل الرئي�ص عرفات، واأُعلن –كذلك- عن اخلام�ص من ني�ضان من 
لت اللجنة التوجيهية املوؤلفة  كل عام يوماً للطفل الفل�ضطيني.يف كانون اأول عام 1994 �ضكِّ
واملوؤ�ض�ضات  احلكومية،  وغري  احلكومية  واملوؤ�ض�ضات  الوزارات،  من  معتمدين  اأع�ضاء  من 
ال�ضحة،  ووزارة  والتعليم،  الرتبية  ووزارة  للخطة،  عاماً  من�ضقًا  التخطيط  وزارة  الدولية: 
االإعالم،  ووزارة  والريا�ضة،  ال�ضباب  ووزارة  الثقافة،  ووزارة  االجتماعية،  ال�ضوؤون  ووزارة 
واليوني�ضيف،   ، احلكومية(  غري  املوؤ�ض�ضات  )�ضبكة  الطفولة  م�ضادر  ومركز  العمل،  ووزارة 
للطفل  الوطنية  اخلطة  االإ�رساف على  اللجنة  دور هذه  كان  للطفل؛ بحيث  راعيةً  واالأونروا 
الفل�ضطيني، وحتديد االأهداف واال�ضرتاتيجيات، وتطوير الربامج وامل�ضاريع املتعلقة بالطفل 
وم�ضاركته،  وتنميته  ومنوه  الفل�ضطيني  الطفل  حماية  على  العمل  اأجل  من  الفل�ضطيني، 
م�ضرت�ضدة باالتفاقية العاملية حلقوق الطفل، وميثاق حقوق الطفل العربي، يف اآب 2004، 
اُعتمدت اخلطة الوطنية كوحدة اإدارية مرتبطة بوزير التخطيط يف ال�ضلطة الوطنية، وتقرر 
العمل على اتخاذ االإجراءات القانونية واالإدارية ال�ضتيعاب هذه الوحدة �ضمن هيكلية وزارة 

التخطيط.)وزارة التخطيط، 2011: 4( 
العامل.يركز هذا  االأكرث قبوالً واعتماداً من دول  الطفل  العاملي حلقوق  االإعالن  وُيعّد 
والتنمية،  واحلماية،  البقاء،  ت�ضمل:  اأربعة  جماالت  يف  الطفل  حقوق  تاأمني  على  االإعالن 

وامل�ضاركة.وي�ستمل االإعلن العاملي حلقوق الطفل على املبادئ االآتية: 
اأو  ♦ العرق،  عن  النظر  بغ�ص  جميعها  بحقوقهم  االأطفال  يتمتع  اأن  التمييز:  عدم 

اللون، اأو اجلن�ص، اأو اللغة، اأو الدين، اأو االنتماء ال�ضيا�ضي، اأو املوطن، اأو امللكية، اأو االإعاقة، 
اأو مكان الوالدة.

االهتمام مب�سلحة الطفل: يف جميع االأمور يكون االهتمام مب�ضالح االأطفال هو  ♦
االعتبار االأ�ضا�ضي.

البقاء والتنمية: جميع االأطفال لهم احلق يف العي�ص والبقاء، وتاأمني اأق�ضى حد  ♦
ممكن من البقاء والتنمية للطفل.

امل�ساركة: جميع االأطفال لهم احلق يف التعبري عن اآرائهم يف ال�ضوؤون التي تخ�ضهم. ♦
)عبد ال�ضالم، 2006: 233( 

 ،  )2006 ال�ضالم،  )عبد  ودرا�ضة   ،  )2011 ومطر،  )�ضليمان،  درا�ضة  اأظهرته  ما  وهذا 
ودعت خاللها اإىل �رسورة تبني اجلمعيات اخلا�ضة القوانني املوحدة حلماية االأطفال، كما 
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اأكدت درا�ضة )اأبو الهيجا، 2007( ودرا�ضة )Michael, 2009( على �رسورة توعية االأطفال 
بحقوقهم من خالل املناهج يف املدار�ص االبتدائية، وريا�ص االأطفال.

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

األحكام العامة: 
مادة )2( احلق يف تن�ضئة الطفل على االأخالق الفا�ضلة واحلق يف تن�ضئة الطفل على  -

االعتزاز بهويته الوطنية والقومية والدينية وعلى الوالء لفل�ضطني، واحلق يف االعتماد على 
الذات.
مادة )3( حماية الطفل من كل اأ�ضكال التمييز، ب�ضبب اللون اأو اجلن�ص اأو اللغة اأو  -

الدين اأو الراأي ال�ضيا�ضي اأو االأ�ضل اأو الرثوة.
مادة )5( احلق يف التزام والدْي الطفل، اأو من يقوم على رعايته، بتحمل امل�ضوؤوليات  -

والواجبات امل�ضرتكة املنوطة بهما يف تربيته.

احلقوق األساسية: 
مادة )12( احلق يف حرية الراأي والتعبري. -
مادة )13( احلق يف احرتام الطفل واملحافظة على كرامته، وعدم امل�ضا�ص ب�رسفه  -

اأو �ضمعته.
�ضن  - للقانون، قبل بلوغه  العمل يف ظروف خمالفة  الطفل من  مادة )14( حماية 

اخلام�ضة ع�رسة.

احلقوق الصحية: 
مادة )22( احلق يف التثقيف ال�ضحي من قبل االأ�رسة واملدر�ضة.

مادة )27( حماية الطفل من تعاطي املخدرات، والكحول، والتدخني.

احلقوق االجتماعية: 
مادة )29( احلق يف االإنفاق على الطفل من طعام وك�ضوة وم�ضكن وتطبيب وتعليم.

مادة )30( احلق يف م�ضتوى معي�ضي مالئم لنموه البدين والعقلي والروحي واالجتماعي.
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احلقوق األسرية: 
مادة )19( احلق يف العي�ص يف كنف اأ�رسة متما�ضكة ومت�ضامنة.

مادة )20( احلق يف معرفة الطفل والديه وتلقي رعايتهما.
مادة )21( احلق يف مراعاة م�ضلحة الطفل الف�ضلى للطفل املنف�ضل عن والديه اأو عن 

اأحدهما.

احلقوق الثقافية: 
مادة )33( احلق يف طلب جميع اأنواع املعلومات واالأفكار، وتلقيها ونقلها واإذاعتها 

مبا ال يتعار�ص مع النظام العام واالآداب العامة.
مادة )34( للطفل احلق يف طلب اأنواع املعلومات واالأفكار جميعها، وتلقيها ونقلها 

واإذاعتها، مبا ال يتعار�ص مع النظام العام، واالآداب العامة.
للطفل احلق يف امل�ضاركة الوا�ضعة يف حتديد وتنفيذ الربامج الرتفيهية والثقافية  ♦

والفنية والعلمية، التي تتفق مع النظام العام واالآداب العامة، وذلك تاأكيداً حلقه يف امتالك 
املعرفة، وو�ضائل االبتكار واالإبداع.

احلقوق التعليمية: 
التعليم  مرحلة  اإمتام  حتى  الدولة  مدار�ص  يف  املجاين  التعليم  يف  احلق   )37( مادة 

الثانوي.
مادة )40( احلق يف وقت للراحة.

باملدار�ص  والتدريب  التعليم  يف  احلق  اخلا�ضة  االحتياجات  ذي  للطفل   )41( مادة 
واملراكز املعدة لالأطفال العاديني نف�ضها.

احلق يف احلماية: 
مادة )42( حماية الطفل من كل اأ�ضكال العنف اأو ال�رسر اأو االإ�ضاءة البدنية اأو العقلية 

اأو االإهمال.
مادة )43( حماية الطفل من تكليفه بعمل يعوق تعليمه اأو ي�رس ب�ضالمته اأو ب�ضحته 

البدنية اأو النف�ضية.
مادة )44( تت�ضمن حماية الطفل من اال�ضتغالل اجلن�ضي.
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واملعايري  للموا�ضفات  املطابقة  غري  اللعب  خماطر  من  الطفل  حماية   )45( مادة 
ال�ضحية.

مادة )46( حماية الطفل من ا�ضتغالله يف االأعمال الع�ضكرية اأو النزاعات امل�ضلحة.
مادة )47( حماية الطفل من تواجده يف بيئة تعر�ص �ضالمته االأخالقية اأو النف�ضية اأو 

البدنية للخطر 
الر�ضمي  امل�ضتوى  على  تبنيها  و�رسورة  الطفل،  حقوق  اأهمية  يوؤكد  �ضبق  ما  كل 
واالإجرائي يف ريا�ص االأطفال، ملا ي�ضكله االأطفال من طاقة ب�رسية اإذا ما اأح�ضن تنميتها 

ورايتها املتكاملة �ضاهمت يف حتقيق منو املجتمع.

مشكلة الدراسة: 
التنفيذية رقم  ل�ضنة، 1996 والئحته  الطفل رقم 12  من خالل االطالع على قانون 
3452 ل�ضنة 1997 ال�ضادر عن منظمة الطفولة واالأمومة الدويل التابعة ملنظمة اليوني�ضكو، 
جند اأن هناك موا�ضفات خا�ضة لربامج ريا�ص االأطفال يجب اأن تتوافر لتحقق احلد االأدنى 
من حقوقهم، وهو ما يحقق احتياجات هوؤالء االأطفال يف هذا العمر الزمني، ويف الوقت الذي 
ال يهتم فيه القائمون على هذه الريا�ص باملتابعة يف حمافظات غزة، وبخا�ضة مبا يرتبط 
بعوامل االأمن وال�ضالمة ب�ضكل عام، من خالل ما اأظهرته درا�ضة )اأبودقة، واآخرون، 2007( 
االأطفال  »ريا�ص  دمج  بتنفيذ خطة  غزة،  قطاع  والتعليم يف  الرتبية  وزارة  وكذلك �رسوع 
العام املقبل  �ضينفذ الأول مرة يف مطلع  االأ�ضا�ضي احلكومي، يف م�رسوع  التعليم  »مبرحلة 
كعينة جتريبية يف بع�ص مدار�ص مديريات حمافظات غزة مع بداية الف�ضل الدرا�ضي االأول 
للعام الدرا�ضي 2014- 2013.كان من ال�رسوري تقومي برامج ريا�ص االأطفال مبحافظات 

غزة يف �ضوء حقوق الطفل امل�رسوعة من وجهة نظر مدرائها.
جند  ال  فقد  واالإ�ضالم،  الدولية  املواثيق  يف  الطفل  بحقوق  االهتمام  من  الرغم  فعلى 
ريا�ص  يف  خا�ضة  عالية،  جودة  ذات  كرمية  اإن�ضانية  حياة  للطفل  يكفل  واقعياً  تطبيقاً 
االأطفال كاأحد موؤ�ض�ضات تربية الطفل حديثة الن�ضاأة ب�ضكلها املعروف لدينا االآن، خا�ضة يف 
جمتمعنا الفل�ضطيني الذي يعاين من قلة االإمكانات، والتحوالت االقت�ضادية واالجتماعية 

وال�ضيا�ضية املتالحقة، وعليه تتحدد م�ضكلة الدرا�ضة احلالية يف ال�ضوؤال الرئي�ص االآتي: 

ما درجة تقومي برامج ريا�س االأطفال مبحافظات غزة يف �سوء حقوق 
االأطفال امل�رضوعة من وجهة نظر مديريها؟ 
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ويتفرع من هذا ال�سوؤال، االأ�سئلة الفرعية االآتية: 
ما حقوق االأطفال امل�رسوعة يف املواثيق الدولية واملحلية؟ . 1
حقوق . 2 �ضوء  يف  غزة  مبحافظات  االأطفال  ريا�ص  لربامج  التقوميية  الدرجات  ما 

الطفل امل�رسوعة من وجهة نظر مديريها؟ 
هل توجد فروق ذات داللة اإح�ضائية عند م�ضتوى داللة )α ≥ 0.05( بني متو�ضطات . 3

درجات تقدير اأفراد العينة لربامج ريا�ص االأطفال مبحافظات غزة يف �ضوء حقوق الطفل 
امل�رسوعة، تعزى اإىل املتغريات: )اجلهة امل�رسفة و�ضنوات اخلدمة واملوؤهل العلمي( ؟ 

فروض الدراسة: 
≥ 0.05( بني متو�ضطات   α( ال توجد فروق ذات داللة اإح�ضائية عند م�ضتوى داللة
حقوقهم  �ضوء  يف  غزة  مبحافظات  االأطفال  ريا�ص  لربامج  العينة  اأفراد  تقدير  درجات 
 ، جمعيات(  )خا�ضة،  امل�رسفة  واجلهة   ، اأنثى(  )ذكر،  اجلن�ص:  متغري  اإىل  تعزى  امل�رسوعة، 
و�ضنوات اخلدمة )اأقل من 5 �ضنوات، 5- 10�ضنوات، اأكرث من 10 �ضنوات( ، واملوؤهل العلمي 

متغري: )بكالوريو�ص، اأعلى من بكالوريو�ص، اأقل من بكالوريو�ص( .

أهداف الدراسة: 

تهدف الدرا�سة احلالية اإىل: 
التعرف اإىل حقوق االأطفال امل�رسوعة يف املواثيق الدولية واملحلية.. 1
التعرف اإىل الدرجات التقوميية لربامج ريا�ص االأطفال مبحافظات غزة يف �ضوء . 2

حقوق االأطفال امل�رسوعة.
3 . ≤  α( داللة  م�ضتوى  عند  اإح�ضائية  داللة  ذات  فروق  هناك  كان  اإذا  عما  الك�ضف 

0.05 )بني متو�ضطات درجات تقدير اأفراد العينة لربامج ريا�ص االأطفال مبحافظات غزة 
يف �ضوء حقوق االأطفال امل�رسوعة، تعزى اإىل املتغريات: )اجلن�ص واجلهة امل�رسفة و�ضنوات 

اخلدمة واملوؤهل العلمي( .

أهمية الدراسة: 

تنبع اأهمية الدرا�سة احلالية من: 
االإن�ضانية . 1 واجلمعيات  احلقوقية  الهيئات  من  كثري  به  تنادي  ملا  ا�ضتجابة  تاأتي 
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واملوؤمترات العلمية من مراعاة حقوق الطفل واحرتامها.
احلاجة اإىل حتديد اأولويات حت�ضني برامج الطفولة يف ريا�ص االأطفال يف حمافظة . 2

غزة التي تعاين من نق�ص االإمكانات واحل�ضار واالنق�ضام ال�ضيا�ضي.
احلاجة اإىل االرتقاء بجودة اخلدمات املقدمة لقطاع الطفولة مبحافظات غزة.. 3
قلة الدرا�ضات املحلية التي تناولت تقومي برامج ريا�ص االأطفال، يف الوقت الذي . 4

تتجه به وزارة الرتبية والتعليم نحو دمج ريا�ص االأطفال يف �ضلم التعليم االأ�ضا�ضي.
قد ي�ضتفيد من نتائج هذا الدرا�ضة مديرو ريا�ص االأطفال والقائمون عليها يف وزارة . 5

والربامج  اخلدمات  جتويد  على  العمل  خالل  من  اخلا�ص(  التعليم  )اإدارة  والتعليم  الرتبية 
املقدمة لالأطفال.

مصطلحات الدراسة: 
ريا�س االأطفال:  ◄

يق�ضي  التي  االجتماعية  التعليمية  املوؤ�ض�ضة   « باأنها:   )22  :1992 )تي�ضري،  يعرفها 
فيها الطفل بع�ص يوٍم يف ن�ضاط متنوع، ي�ضاعده على النمو املتكامل يف اأبعاده اجل�ضمية 

واحلركية« 
التي  االجتماعية  التعليمية  املوؤ�ض�ضة   « باأنها:   )20  :2001 )عاطف،  وتعرفها 
واللغوية واالنفعالية  والعقلية  االأن�ضطة احل�ضية  الوقت ملمار�ضة  الطفل بع�ص  يق�ضي فيها 
واالجتماعية الهادفة اإىل اأق�ضى حد ت�ضمح به قدراته، وذلك يف املرحلة العمرية بني 4- 6 

�ضنوات«
الطفل وتك�ضبه  تن�ضئ  تنموية  تربوية  “ موؤ�ض�ضة  باأنها:  )قناوي، 2004: 30(  وتوؤكد 
توفر  حيث  النظامية  للمدر�ضة  واإعداد  املنزل  لدور  امتداد  دورها  اأن  باعتبار  احلياة  فن 
فر�ص  له  وتتيح  �ضوية،  بطريقة  حاجاته  وت�ضبع  منوه  مطالب  وحتقق  ال�ضحية،  الرعاية 
اللعب املتنوعة، فيكت�ضف ذاته ويعرف قدراته ويعمل على تنميتها ويت�رسب ثقافة جمتمعه، 

فيعي�ص �ضعيداً متوافقاً مع ذاته ومع جمتمعه”.
املرخ�ضة من  االجتماعية  الرتبوية  املوؤ�ض�ضة  تلك   « باأنها:  اإجرائياً  الباحث  ويعرفها 
قبل وزارة الرتبية والتعليم التي يلتحق بها االأطفال من �ضن الرابعة اإىل ال�ضاد�ضة من العمر 

م براجمها من خالل اأداة الدرا�ضة احلالية« ليحظوا بقدر من الرعاية والرتبية، والتي �ضتقوَّ
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برامج ريا�س االأطفال:  ◄
يعرفها الباحث اإجرائيا باأنها: » جمموعة الن�ضاطات واخلدمات املتنوعة التي تقدمها 
ريا�ص االأطفال املرخ�ضة من وزارة الرتبية والتعليم، وت�ضاعد الطفل على النمو املتكامل يف 
اأبعاده اجل�ضمية واحلركية واحل�ضية والعقلية واللغوية واالنفعالية واالجتماعية اإىل اأق�ضى 
حد ت�ضمح به قدراته عن طريق ممار�ضته لهذه االأن�ضطة، والتي �ضيتم احلكم على تقوميها من 

خالل ا�ضتجابة اأفراد العينة على اأداة الدرا�ضة«.
حقوق االأطفال امل�رضوعة:  ◄

تعرفها )ب�ضيوين، 2001: 9( باأنها: » احلاجات االأ�ضا�ضية لالأطفال باعتبارها حق من 
لبلوغ  اأف�ضل  �ضخ�ضياتهم وتوفري فر�ص  املتكاملة الإمناء  الرعاية  وت�ضمل  االإن�ضان  حقوق 

التعليم االأ�ضا�ضي«
ويعرفها الباحث اإجرائيا باأنها: »املكت�ضبات القانونية واملعايري االأ�ضا�ضية التي متكن 
اأبعاده  يف  واملتمثل  املتكامل،  النمو  حتقيق  على  وت�ضاعده  بحرية،  يعي�ص  اأن  من  الطفل 
م  �ضيقوَّ والتي  واالجتماعية،  واالنفعالية  واللغوية  والعقلية  واحلركية  واحل�ضية  اجل�ضمية 

توافرها يف ريا�ص االأطفال مبحافظة غزة من خالل اأداة الدرا�ضة احلالية«.

حدود الدراسة: 
ا�ستملت الدرا�سة احلالية على حمددات عدة وجهت الدرا�سة، وهي: 

االأطفال . 1 ريا�ص  برامج  تقومي  على  احلالية  الدرا�ضة  اقت�رست  املو�ضوع/  حد 
مبحافظات غزة يف �ضوء حقوق االأطفال امل�رسوعة من وجهة نظر مديريها.

احلد املوؤ�ض�ضي/ ريا�ص االأطفال مبحافظات غزة التابعة ملديريات الرتبية والتعليم . 2
ال�ضبعة )رفح و�رسق خان يون�ص وغرب خان يون�ص والو�ضطى و�رسق غزة وغرب غزة و�ضمال 

غزة( ، والبالغ عددهم )392( رو�ضة للعام 2012/ 2013.
احلد الب�رسي/ مديرو ومديرات ريا�ص االأطفال.. 3
احلد اجلغرايف/ حمافظات غزة.. 4
احلد الزماين/ طبِّق ال�ضق امليداين من هذه الدرا�ضة يف نهاية الف�ضل الدرا�ضي االأول . 5

من العام الدرا�ضي 2012/ 2013.
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الطريقة واإلجراءات: 

جمتمع الدراسة وعينتها: 

العام  يف  غزة  مبحافظات  االأطفال  ريا�ص  مديري  جميع  من  الدرا�ضة  جمتمع  تكون 
تابعة   257  + جلمعيات  تابعة   135(  )392( عددهم  والبالغ   ،2013  /2012 الدرا�ضي 
الأفراد( ح�ضب اإح�ضائات االإدارة العامة للتخطيط الرتبوي.وقد ا�ضتملت عينة الدرا�ضة على 
يو�ضح  االآتي  واجلدول  االأ�ضلي،  املجتمع  اأفراد  من   )%16.5( بواقع  ومديره  مديراً   )65(

توزيع العينة تبعاً ملتغريات الدرا�ضة.
الجدول (1) 

توزيع أفراد العينة حسب المتغيرات

املجموعالن�سبة العدد النوعاملتغري 

اجلن�ص 
5889.23اأنثى

65
710.77ذكر

اجلهة امل�رسفة 
3655.38اأفراد

65
2944.62جمعيات

�ضنوات اخلدمة 
3147.69اأقل من 5 �ضنوات

65 1421.54من 5 – 10 �ضنوات
2030.77اأكرث من 10 �ضنوات

املوؤهل العلمي 
2741.54بكالوريو�ص

65 2030.77اأكرث من بكالوريو�ص
1827.69اأقل من بكالوريو�ص

أداة الدراسة: 

ريا�ص  يف  املتخ�ض�ضني  من  عينة  وا�ضتطالع  الرتبوي،  االأدب  على  االطالع  بعد 
االأطفال عن طريق املقابالت ال�ضخ�ضية، بنى الباحث اال�ضتبانة بتحديد املجاالت الرئي�ضة 

التي �ضملت اال�ضتبانة و�ضياغة الفقرات التي تقع حتت كل جمال.
وقد ُعر�ضت اال�ضتبانة على )10( من املحكمني الرتبويني يف اجلامعات الفل�ضطينية 
والتعليم اخلا�ص بوزارة الرتبية والتعليم، وبعد اإجراء التعديالت التي اأو�ضى بها املحكمون، 
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حذفت )6( من فقرات اال�ضتبانة، وُعدِّلت بع�ص الفقرات و�ضيغت، وقد بلغ عدد الفقرات بعد 
�ضياغتها النهائية )63( فقرة موزعة على )5( جماالت، حيث اأعطي لكل فقرة وزن مدرج 

وفق مقيا�ص ليكرت اخلما�ضي.

صدق االستبانة: 

من  الباحث  وتاأكد  لقيا�سه،  و�سفت  ما  اال�ستبانة  فقرات  تقي�س  اأن  به  ويق�سد 
ال�سدق بطريقتني: 

االأولية على جمموعة من . 1 اال�ضتبانة يف �ضورتها  ُعر�ضت  �ضدق املحكمني: حيث 
املتخ�ض�ضني، ممن يعملون يف اجلامعات ووزارة التعليم الفل�ضطينية مبحافظات غزة، حيث 
قاموا باإبداء اآرائهم ومالحظاتهم حول منا�ضبة فقرات اال�ضتبانة، ومدى انتماء الفقرات اإىل 
االآراء  تلك  اللغوية، ويف �ضوء  وكذلك و�ضوح �ضياغتها  اخلم�ضة،  املجاالت  كل جمال من 
فقرة   )63( اال�ضتبانة  فقرات  عدد  لي�ضبح  االآخر  بع�ضها  وُعدِّل  الفقرات،  بع�ص  اُ�ضتبعدت 

موزعة كما يف اجلدول )2( 
الجدول (2) 

يوضح المجاالت وعدد الفقرات في كل مجال

عدد الفقراتاملجالم

13املتعلق باحلق باللعب
13املتعلق بالتعبري عن الراأي وامل�ضاعر

11املتعلق بالتعزيز وامل�ضاواة
14املتعلق باكت�ضاف املواهب وامليول

12املتعلق باحلماية من العنف واالإ�ضاءة

63املجموع

صدق االتساق الداخلي: 

هذه  اإليه  تنتمي  الذي  املجال  مع  اال�ضتبانة  فقرات  مع  فقرة  كل  ات�ضاق  به  ويق�ضد 
عينة  على  اال�ضتبانة  بتطبيق  الداخلي  االت�ضاق  �ضدق  من  الباحث  حتقق  وقد  الفقرات، 
معامل  وُح�ضب  االأ�ضلية،  العينة  خارج  من  ومديرة  مديراً   )20( من  مكونة  ا�ضتطالعية 
للمجال،  الكلية  والدرجة  اال�ضتبانة  فقرات  من  فقرة  كل  درجات  )بني  بري�ضون  االرتباط( 
وكذلك ُح�ضب معامل ارتباط بري�ضون بني كل جمال من جماالت اال�ضتبانة، وذلك با�ضتخدام 
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الربنامج االإح�ضائي )spss( ، وكانت جميع فقرات اال�ضتبانة دالة اإح�ضائياً عند م�ضتوى 
اأن اال�ضتبانة تتمتع بدرجة عالية من الثبات واالت�ضاق  داللة )0.01- 0.05( وهذا يوؤكد 
الداخلي، وللتحقق من �ضدق االت�ضاق الداخلي للمجاالت َح�ضب الباحث معامالت االرتباط 
بني درجة كل جمال من جماالت اال�ضتبانة واملجاالت االأخرى، حيثاإاأن جميع املجاالت 
ترتبط ببع�ضها بع�ضاً، وبالدرجة الكلية لال�ضتبانة ارتباطاً ذا داللة اإح�ضائية عند م�ضتوى 
داللة )0.01( ، وهذا يوؤكد اأن اال�ضتبانة تتمتع بدرجة عالية من الثبات واالت�ضاق الداخلي.

ثبات االستبانة: 

اأجرى الباحث خطوات التاأكد من ثبات اال�ستبانة، وذلك بعد تطبيقها على اأفراد 
العينة اال�ستطلعية بطريقتني، وهما التجزئة الن�سفية ومعامل األفا كرونباخ.

1 . split – Half coefficient طريقة التجزئة الن�سفية
التجزئة  بطريقة  اال�ضتبانة  ثبات  حل�ضاب  اال�ضتطالعية  العينة  درجات  اُ�ضتخدمت 
الن�ضفية، حيث احت�ضبت درجة الن�ضف االأول لكل عامل من عوامل اال�ضتبانة، وكذلك درجة 
الن�ضف الثاين من الدرجات، وذلك بح�ضاب معامل االرتباط بني الن�ضفني، ثم جرى تعديل 
، وكان   )spearman – Brown Coefficient( با�ضتخدام معادلة �ضبريمان براون  الطول 
معامل الثبات )0.885( وهذا يدل على اأن اال�ضتبانة تتمتع بدرجة عالية من الثبات، تطمئن 

الباحث اإىل تطبيقها على عينة الدرا�ضة.
طريقة األفا كرونباخ: . 2

كرونباخ،  األفا  الثبات، وهي طريقة  اأخرى من طرق ح�ضاب  الباحث طريقة  ا�ضتخدم 
من  جمال  لكل  األفا  معامل  قيمة  على  ح�ضل  حيث  اال�ضتبانة،  ثبات  معامل  الإيجاد  وذلك 
جماالت اال�ضتبانة وكذلك لال�ضتبانة كلها، حيث كان معامل الثبات الكلي )0.966( ، وهذا 
اإىل تطبيقها على  الباحث  الثبات، تطمئن  اأن اال�ضتبانة تتمتع بدرجة عالية من  يدل على 

عينة الدار�ضة.

نتائج الدراسة وتفسرياتها: 

ين�ص ال�ضوؤال الثاين على: »ما الدرجات التقوميية لربامج ريا�س االأطفال  ◄
مبحافظات غزة يف �سوء حقوق االأطفال امل�رضوعة من وجهة نظر مدرائها؟« 
ولالإجابة على هذا ال�ضوؤال ا�ضتخدم الباحث التكرارات واملتو�ضطات والن�ضب املئوية، 

وكانت النتائج على النحو التايل: 



366

د. محمود عبد اجمليد عساف
تقومي برامج رياض األطفال مبحافظات غزة في ضوء 

حقوقهم املشروعة من وجهة نظر مدرائها 

الجدول (3) 
المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي الستجابات أفراد العينة 

الرتتيبالوزن الن�سبياالنحرافاملتو�سطجمموع اال�ستجاباتاملجال

332351.1088.99578.631االأول
326750.2627.29677.332الثاين
273942.1387.36576.623الثالث
336551.76912.10673.964الرابع

281243.26211.36172.105اخلام�ص

47.7089.42475.728الدرجة الكلية

يت�ضح من نتائج اجلدول )3( اأن )الدرجة الكلية( لتقدير اأفراد العينة لربامج ريا�ص 
اأن  على  يدل  وهو   )%75.728( امل�رسوعة  حقوقهم  �ضوء  يف  غزة  مبحافظات  االأطفال 
امل�ضتوى متو�ضطاً، وكذلك املتو�ضط احل�ضابي للمجاالت كل على حدة هي اأي�ضا جميعها تدل 
التي  على م�ضتوى متو�ضط.وهو ما يتفق مع ما جاءت به درا�ضة )�ضليمان ومطر، 2011( 
كانت درجة التقدير فيها لتوافر متطلبات دعم حقوق الطفل متو�ضطة، ويختلف مع درا�ضة 
)يو�ضف، 2011( ، و )اأبودقة واآخرون، 2007( التي كان فيها امل�ضتوى منخف�ضاً من خالل 

�ضعف الدرجة الكلية للم�ضتجيبني.
كما يت�ضح اأن املجال االأول واملتعلق بـ« احلق يف اللعب » ح�ضل على املركز االأول، 
وقد يعزى ال�ضبب يف ذلك اإىل اأنه غالباً ما يكون اللعب يف ريا�ص االأطفال من اأجل اإ�ضعاد 
ما  عنه  للتخفيف  تربوية،  منها  اأكرث  ترفيهية  تعليمية  اأن�ضطة  م�ضاركته  خالل  من  الطفل 

يتعر�ص له من �ضغوطات نف�ضية ناجمة عن ممار�ضات االحتالل القهرية.
يف حني احتل املجال اخلام�ص املتعلق بـ )احلماية من العنف واالإ�ضاءة( على املركز 
االأخري، وقد يعزى ال�ضبب يف ذلك اإىل اأن الطفل الفل�ضطيني ال يتمتع كغريه من االأمن واالأمان، 
االحتالل  ممار�ضات  عن  الناجمة  املتكررة  العنف  و�ضور  االإمكانات  قلة  ذلك  اإىل  اأ�ضف 
)�ضليمان ومطر،  درا�ضة  املجال مع  النتيجة متوافقة يف هذا  االإ�رسائيلي، وقد جاءت هذه 

 )2011
وفيما يلي تف�سيل النتائج لكل جمال على حدة: 

اأوالً/ 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) 

جمموع الفقرةم
االنحراف املتو�سطاال�ستجابات

املعياري
الوزن 
الرتتيبالن�سبي

2303.5381.03270.7712توافر اأماكن اللعب االأطفال بحرية 1
2724.1850.93483.693ت�ضجع بيئة الرو�ضة االأطفال على احلركة والن�ضاط 2
2483.8150.96776.3110تنوع العلب يف الرو�ضة ما بني احلر واملوجة 3
2824.3380.90686.771ت�ضتخدم الرو�ضة اللعب كاأ�ضا�ص للتعليم 4
2443.7541.01675.8811تتوافر �رسوط االأمن وال�ضالمة يف االألعاب 5
2163.3231.10578.4613تتوافر بيئة غنية باملوارد واالأدوات املخلفة للعب 6
2611.0150.99285.235تعطي الطفل وفقاً كافياً ملمار�ضة اللعب احلر 7
2654.07710.05079.694متنح فر�ضة ممار�ضة اللب ب�ضكل يومي 8
2624.0150.976680.336تركز الرو�ضة على ا�ضتخدام اللب للرتفيه عن الطفل 9

2593.9850.92781.547تتنوع االألعاب ما بني الفردية واجلماعية 10
2774.2620.87180.312تتوافر يف االألعاب اأن�ضطة الرتفيه والن�ضيد الهادف 11
2553.9231.15066.468تعمل الرو�ضة على اإنهاء اللعب بطريقة مرنة مع الطفل.12
2523.8770.89377.549ال ت�ضع الرو�ضة قيود اإىل ممار�ضة لدى االأطفال.13

332351.1088.99578.63الدرجة الكلية

التي   )4( الفقرة  كانت:  املجال  هذا  يف  فقرتني  اأعلى  اأن  ال�ضابق  اجلدول  من  يت�ضح 
والفقرة   )86.77%( ن�ضبي  بوزن  للتعليم«  كاأ�ضا�ص  اللعب  الرو�ضة  ت�ضتخدم   « على:  تن�ص 
ن�ضبي  الهادف« بوزن  والن�ضيد  الرتفيه  اأن�ضطة  االألعاب  »تتوافر يف  التي تن�ص على:   )11(
)80.31%( ، وقد يعزى ال�ضبب يف ذلك اإىل اأن الرو�ضة حتر�ص على اختيار االألعاب من باب 

الرتفيه والن�ضاط اليومي املعتاد يف ريا�ص االأطفال اأكرث من االهتمام بدافع اللعب لديهم.
واأن اأدنى فقرتني يف هذا املجال كانتا: الفقرة )6( التي تن�ص على »: تتوافر بيئة غنية 
باملوارد واالأدوات املختلفة للعب » بوزن ن�ضبي )66.46%( ، والفقرة )1( والتي تن�ص على: 
»تتوافر اأماكن للعب االأطفال بحرية« بوزن ن�ضبي )70.77%( ، وقد يعزى ال�ضبب يف ذلك اإىل 
قلة االإمكانات، و�ضعف الو�ضع االقت�ضادي الأولياء االأمور، مما يوؤدي اإىل خف�ص الر�ضوم، 
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د. محمود عبد اجمليد عساف
تقومي برامج رياض األطفال مبحافظات غزة في ضوء 

حقوقهم املشروعة من وجهة نظر مدرائها 

ومن ثم احلد من توفري املوارد يف ريا�ص االأطفال، خا�ضة التابعة الأفراد منها.
ثانياً- املجال الثاين املتعلق بالتعبري عن الراأي وامل�ساعر:  ♦

الجدول (5) 
التكرارات والمتوسطات واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي لكل فقرة من فقرات المجال الثاني 

وكذلك في ترتيبها في المجال (ن = 65(

جمموع الفقرةم
االنحراف املتو�سطاال�ستجابات

املعياري
الوزن 
الرتتيبالن�سبي

7573.9540.77979.084تتاح الفر�ص لالأطفال للفح�ص والتجريب واالكت�ضاف 1
2403.6920.93473.8511غالباً ما تتم مناق�ضة الطفل واحلوار معه 2
2614.0150.87580.313يتم الربط بني اخلربات التعليمية واحلياتية للطفل 3
2493.8310.89476.6210تقدم اأن�ضطة داعمة للتفكري الناقد لدى الطفل 4
2513.8620.93377.238تعمل على تدريب االأطفال على اأداء العبادات 5
2353.6151.05672.3113تقدم ملومات ومهارات تتلق بالتكنولوجيا 6
2503.8461.06476.929ي�ضمح للطفل التحدث احلر والتعبري عن نف�ص يف املواقف املختلفة 7

توفر اأن�ضطة يتيح للطفل التعبري عن نف�ضه )م�رسح – ق�ض�ص – 8
2624.0310.82980.621فنون( 

ا�ضتخدام اأ�ضاليب متنوعة لتعبري الطفل عن راأيه9
2624.0311.10480.622الكلمة املنطوقة – الر�ضم والت�ضكيل- ال�ضور( 

2393.6771.13373.5412اإتاحة فر�ص متكررة لتبادل االآراء بني االأطفال بع�ضهم بع�ص.10
2523.8770.87577.547قبول اجلديد من اأفكار االأطفال وتقديرها 11

اإظهار االهتمام باآراء الطفل وا�ضتف�ضاراته و�ضكواه وتقومي 12
2543.9080.96478.156ا�ضتجاباته 

2553.9231.10878.465تدعيم كفرد الطفل واحلفاظ عل �ضخ�ضية املميزة 13

326750.2627.29677.33املجموع

التي   )8( الفقرة  كانتا:  املجال  هذا  يف  فقرتني  اأعلى  اأن  ال�ضابق  اجلدول  من  يت�ضح 
تن�ص على » توفري اأن�ضطة تتيح للطفل التعبري عن نف�ضه )م�رسح و ق�ض�ص و فنون( بوزن 
اأ�ضاليب متنوعة لتعبري الطفل  ن�ضبي )80.62%( ، والفقرة )9( التي تن�ص على: »ا�ضتخدام 
عن راأيه- الكلمة املنطوقة الر�ضم والت�ضكيل – ال�ضور« بوزن ن�ضبي )80.62%( ، وقد يعزى 
ال�ضبب يف ذلك اإىل اإميان القائمني على ريا�ص االأطفال باأن الطفل يف هذه املرحلة يحتاج 
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اإىل هذه االأن�ضطة اأكرث من غريها ملمار�ضة ن�ضاطه التعبريي.
واأن اأدنى فقرتني يف هذا املجال كانتا: الفقرة )6( التي تن�ص على: » تقدم معلومات 
ومهارات تتعلق بالتكنولوجيا » بوزن ن�ضبي )72.31%( ، والفقرة )10( التي تن�ص على: » 
اإتاحة فر�ص متكررة لتبادل االآراء بني االأطفال بع�ضهم بع�ضاً “ بوزن ن�ضبي )%73.54( ، 
وقد يعزى ال�ضبب يف ذلك اإىل ارتفاع عدد االأطفال يف الرو�ضة كلها، ويف داخل ال�ضف الواحد، 
ومعلومات  مهارات  ا�ضتخدام  اأو  الن�ضاط  ملمار�ضة  املتكررة  الفر�ضة  اإتاحة  من  يقلل  مما 
متعلقة بالتكنولوجيا التي ال تتوافر بال�ضكل املطلوب، نتيجة لنمطية نوع ريا�ص االأطفال.

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) 

جمموع الفقرةم
االنحراف املتو�سطاال�ستجابات

املعياري
الوزن 
الرتتيبالن�سبي

2593.9850.87579.692ت�ضجيع ال�ضلوك احل�ضن للطفل ب�ضكل م�ضتمر
2664.0920.86181.851تقدمي الدعم النف�ضي الالزم بعد االعتداءات االإ�رسائيلية

2543.9050.82478.155ا�ضتخدام اأ�ضاليب التعزيز املعنوي اأكرث من املادي
2543.9080.96478.156مراعاة كرامة الطفل وعدم اللجوء للعنف باأ�ضكاله

2583.9690.93579.383م�ضاركة جميع االأطفال يف االأن�ضطة املختلفة
2523.8770.92777.547مراعاة الفروق الفردية بني االأطفال يف ممار�ضة االأن�ضطة

2353.6150.97972.3110توافر اأن�ضطة لدمج االأطفال ذوي االحتياجات اخلا�ضة
2383.6620.90673.238توافر اأن�ضطة ت�ضاعد على اكت�ضاف الطفل املوهوب

2583.9691.06079.384جتنب مقارنة االأطفال بع�ضهم ببع�ص
2293.5231.06270.4611تقومي كل طفل على حدة تبعاً لقدراته وحاجاته

2363.6310.92872.629مراعاة االأن�ضطة املحببة للطفل ب�ضكل متقطع كلما اأمكن

273942.1387.36576.62الدرجة الكلية

التي   )2( الفقرة  كانتا:  املجال  هذا  يف  فقرتني  اأعلى  اأن  ال�ضابق  اجلدول  من  يت�ضح 
التي   )1( والفقرة  االإ�رسائيلية«،  االعتداءات  بعد  الالزم  النف�ضي  الدعم  »تقدمي  على:  تن�ص 
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تقومي برامج رياض األطفال مبحافظات غزة في ضوء 

حقوقهم املشروعة من وجهة نظر مدرائها 

اإىل  ذلك  ال�ضبب يف  يعزى  وقد  م�ضتمر«،  ب�ضكل  للطفل  احل�ضن  ال�ضلوك  »ت�ضجيع  على:  تن�ص 
اإميان القائمني على ريا�ص االأطفال ب�رسورة التخفيف عن االأطفال اأثر ال�ضدمات النف�ضية 
اأو  الواقع  خالل  من  االأطفال  يتابعها  والتي  املتكررة،  االإ�رسائيلية  لالعتداءات  امل�ضاحبة 

�ضا�ضات التلفاز.
واأن اأدنى فقرتني يف هذا املجال كانتا: الفقرة )10( التي تن�ص على: » تقومي كل طفل 
على حدة تبعاً لقدراته وحاجاته«، والفقرة )7( التي تن�ص على: »توافر اأن�ضطة لدمج االأطفال 
ذوي االحتياجات اخلا�ضة« وقد يعزى ال�ضبب يف ذلك اإىل اأن مثل هذه االأن�ضطة حتتاج اإىل 
االأطفال يف حمافظات غزة،  اإمكانات عالية وم�ضادر مالية، وهو غري املتاح يف ريا�ص 

نتيجة للح�ضار، و�ضعف املوارد االقت�ضادية، وعدم م�ضاهمة الوزارة يف دعمها.
رابعاً- املجال الرابع املتعلق باكت�ساف املواهب وامليول:  ♦

الجدول (7) 
التكرارات والمتوسطات واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي لكل فقرة من فقرات المجال الرابع 

وكذلك ترتيبها في المجال (ن = 65) 

جمموع الفقرةم
االنحراف املتو�سطاال�ستجابات

املعياري
الوزن 
الرتتيبالن�سبي

2413.7081.11474.155تتنوع االأن�ضطة الإ�ضباع ميول الطفل 
2503.8461.09376.923اإعداد برامج اإثرائية للطفل املوهوب 

2343.6001.18372.0013توجد اأن�ضطة ت�ضهم يف اكت�ضاف الطفل املوهوب 
2363.6310.94572.6210اإعداد برامج تدعم كفرد الطفل من خالل ممار�ضة اأن�ضطة فردية 

االهتمام باالأن�ضطة الدرا�ضة التي ت�ضمح لالأطفال ممار�ضة االأدوار 
2593.9850.96079.691االجتماعية 

2343.6001.05872.0012توجيه االإر�ضادات للوالدين لتنمية موهبة الطفل 
مراعاة رغبات الطفل يف مزاولة اأن�ضطة حمدودة )فنية– اجتماعية 

2403.6921.23673.857– علمية( 

اإعداد اأن�ضطة بديلة واإثرائيه تنا�ضب احتياجات الطفل دون النظر 
2393.6771.27673.548لنتائج تقوميية 

2383.6621.14973.239اإعطاء الطفل حق اختيار املقرر املحبب له 
2433.7381.10874.774اإعطاء الطفل حق حتديد قواعد اللعب باأنف�ضهم 

2503.8461.07976.922ت�ضجيع الطفل املوهوب با�ضتمرار )عادياً – معنوياً( 
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جمموع الفقرةم
االنحراف املتو�سطاال�ستجابات

املعياري
الوزن 
الرتتيبالن�سبي

مينح الطفل م�ضاحة من احلرية يف االختيار مما هو متاح من بدائل 
2243.4461.17368.9214اللعب 

2413.7081.14274.156تقدم برامج حل�ضاب الذكاء العقلي للطفل 
2363.6311.60272.6211تقدمي العاب يف �ضياق اجتماعي مهاري 

336551.7612.10673.96الدرجة الكلية

التي   )5( الفقرة  كانتا:  املجال  هذا  يف  فقرتني  اأعلى  اأن  ال�ضباق  اجلدول  من  يت�ضح 
والفقرة  االأدوار«،  لالأطفال ممار�ضة  ت�ضمح  التي  الدرامية  باالأن�ضطة  »االهتمام  تن�ص على: 
– معنوياً(« وقد يعزى  التي تن�ص على: »ت�ضجيع الطفل املوهوب با�ضتمرار )مادياً   )11(
ال�ضبب يف ذلك اإىل طبية املجتمع الفل�ضطيني املحافظ، والقائم على العالقات االجتماعية 

يف م�ضاحة اأر�ص ال تتجاوز 365كم مربع يقطنها 1.75 مليون ن�ضمة.
اأدنى فقرتني يف هذا املجال كانتا: الفقرة )12( التي تن�ص على: »مينح الطفل  وان 
م�ضاحة من احلرية يف االختيار مما هو متاح من بدائل اللعب« والفقرة )3( التي تن�ص على: 
»توجد اأن�ضطة ت�ضهم يف اكت�ضاف الطفل املوهوب«، وقد يعزى ال�ضبب يف ذلك اإىل ق�رس اليوم 
الدرا�ضي يف ريا�ص االأطفال، والرتفاع الكثافة ال�ضفية، فاأغلب ريا�ص االأطفال تبداأ دوامها 

من ال�ضابعة �ضباحا وتنتهي احلادية ع�رس قبل الظهر.
خام�ساً- املجال اخلام�س املتعلق باحلماية من العنف واالإ�ساءة:  ♦

الجدول (8) 
التكرارات والمتوسطات واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي لكل فقرة من فقرات المجال الخامس 

وكذلك ترتيبها في المجال (ن = 65) 

جمموع الفقرةم
االنحراف املتو�سطاال�ستجابات

املعياري
الوزن 
الرتتيبالن�سبي

2303.5381.07670.778و�ضع برامج عالجية للتعامل مع امل�ضكالت النف�ضية للطفل1

توعية االآباء بحق الطفل يف احلماية من اال�ضتغالل بكافة 2
2433.7381.20374.773اأ�ضكاله 

2333.5851.08871.696عر�ص الق�ض�ص التي تعرب عن حقوق االإن�ضان3
2333.5851.11771.697عر�ص مواد فتعليمية تو�ضح عواقب االإ�ضاءة لالآخرين 4
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حقوقهم املشروعة من وجهة نظر مدرائها 

جمموع الفقرةم
االنحراف املتو�سطاال�ستجابات

املعياري
الوزن 
الرتتيبالن�سبي

جتنب عر�ص الق�ض�ص التي تعّد القوة البدنية هي االأ�ضلوب 5
2393.6770.97073.534االأمثل حل�ضم املواقف 

2273.4921.16169.859تو�ضيح مفهوم القدرة و�ضورة البطل من خالل ق�ض�ص واقعية 6

عدم معاقبة الطفل معنوياً )االإهمال – عدم الإن�ضات له – 7
2213.4001.18368.0012نعته ب�ضفات موؤذية( 

2263.4771.25169.5411جتنب معاقبة الطفل بال�رسب اأو ال�رساخ اأو التعنيف 8
2363.6310.92872.625و�ضع قوانني قائمة على االحرتام بني االأقران 9

2543.9080.96478.151متابعة امل�ضكالت التي قد تطراأ على �ضلوك الطفل 10
2443.7541.27575.082تزويد االأ�رسة بتقارير اأ�ضبوعية عن �ضلوك الطفل 11

هناك برنامج دوري ملتابعة م�ضكالت االأطفال )�ضحي – 12
2263.4771.31269.5410نف�ضي...( 

281243.26211.36172.10الدرجة الكلية

يت�ضح من اجلدول ال�ضباق اأن اأعلى فقرة يف هذا املجال كانت الفقرة )10( التي تن�ص 
على: »متابعة امل�ضكالت التي قد تطراأ على �ضلوك الطفل«، وقد يعزى ال�ضبب يف ذلك اإىل وعي 

القائمني على ريا�ص االأطفال باأهمية تعديل �ضلوك االأطفال و�رسورته يف هذه املرحلة.
واأن اأدنى فقرة يف هذا املجال كانت الفقرة )7( التي تن�ص على: »عدم معاقبة الطفل 
معنوياً« )االإهمال وعدم االإن�ضات له ونعته ب�ضفات موؤذية( ، وقد يعزى ال�ضبب يف ذلك اإىل 
قلة وعي املربيات باالأ�ض�ص الرتبوية للتعزيز، حيث اإن اأغلب املعلمات من غري احلا�ضالت 
على موؤهل جامعي، وُتعنيَّ املربيات برواتب متدنية لتحقيق اكرب قدر ممكن من الربح، وقلة 
تنا�ضب عدد الكادر التعليمي مع اأعداد االأطفال يف الرو�ضة، ففي الغالب كرثة عدد االأطفال 

امل�ضوؤولة عنهم املعلمة ما زال يوؤثر �ضلباً يف هذا اجلانب.
النتائج املتعلقة بال�سوؤال الثاين:  ◄

ين�ص ال�ضوؤال على: » هل توجد فروق ذات داللة اإح�ضائية عند م�ضتوى داللة )0.05 
التقوميية لربامج ريا�ص االأطفال مبحافظة غزة يف �ضوء  الدرجات  متو�ضطات  ≤ α( بني 
اخلدمة  و�ضنوات  االإ�رساف  وجهة  )اجلن�ص  متغريات  اإىل  تعزى  امل�رسوعة  االأطفال  حقوق 

واملوؤهل العلمي(«.
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ق الباحث من الفر�ضيات االآتية:  ولالإجابة على هذا ال�ضوؤال حتقَّ
 0.05( الداللة  م�ضتوى  عند  اإح�ضائية  داللة  ذات  فروق  توجد  ال  االأوىل-  الفر�سية 
≤ α( بني متو�ضطات الدرجات التقوميية لربامج ريا�ص االأطفال مبحافظة غزة يف �ضوء 

حقوقهم امل�رسوعة تعزى اإيل متغري اجلن�ص: )اأنثى، ذكر( .
وللتحقق من هذا الغر�ص ا�ضتخدم الباحث اختبار )T.test( واجلدول االآتي يو�ضح: 

الجدول (9) 
المتوسطات واالنحرافات المعيارية يتم » ت » لاستبانة تعزى لمتغير الجنس

االنحراف املتو�سطالعدداجلن�ساملجال
قيمة قيمة )ت( املعياري

الداللة
م�ستوى 
الداللة

االأول
5850.8289.244اأنثى

غري دالة 0.7200.474
اإح�ضائياً 753.4296.655ذكر

الثاين
5849.8457.417اأنثى

غري دالة 1.3340.187
اإح�ضائياً 753.7145.438ذكر

الثالث
5841.8797.676اأنثى

غري دالة 0.8140.418
اإح�ضائياً 744.2863.592ذكر

الرابع
5821.17212.438اأنثى

غري دالة 1.1470.256
اإح�ضائياً 756.7147.847ذكر

اخلام�ص
5843.25911.231اأنثى

غري دالة 0.0060.995- 
اإح�ضائياً 743.28613.363ذكر

الدرجة الكلية
58236.98337.246اأنثى

غري دالة 0.9750.333
اإح�ضائياً 7251.42935.071ذكر

اجلدولية يف  )ت(  قيمة  اأقل من  املح�ضوبة  قيمة »ت«  اأن  ال�ضابق  اجلدول  يت�ضح من 
داللة  ذات  فروق  وجود  عدم  على  يدل  وهذا  لال�ضتبانة،  الكلية  والدرجة  املجاالت  جميع 
ذلك  يف  ال�ضبب  يعزى  وقد  ال�ضفري،  الفر�ص  ُيقبل  وعليه  اجلن�ص،  ملتغري  تعزى  اإح�ضائية 
ات نف�ضها، ويف الظروف نف�ضها، حماولني توفري قدر االإمكان  اإىل اأن كليهما ميار�ص املهمَّ
برامج حتافظ، ولو فى احلد االأدنى من حقوق الطفل، وهذا ما يتفق مع ما جاءت به درا�ضة 
درا�ضة  مع  ويختلف   )2007 واآخرين،  دقة  )اأبو  ودرا�ضة   )2011 والق�ضاة،  )ال�ضقرات، 

)اأبوالهيجا، 2007( التي كانت الفروق فيها ل�ضالح االإناث.
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حقوقهم املشروعة من وجهة نظر مدرائها 

الداللة  م�ضتوى  عند  اإح�ضائية  داللة  ذات  فروق  توجد  ال  الثانية-  الفر�سية 
غزة  االأطفال مبحافظة  ريا�ص  لربامج  التقوميية  الدرجات  متو�ضطات  ≤ α( بني   0.05(

يف �ضوء حقوقهم امل�رسوعة تعزى ملتغري اجلهة امل�رسفة: )خا�ضة، جمعيات( 
الجدول (10) 

المتوسطات واالنحرافات المعيارية يتم “ ت “ لاستبانة تعزى لمتغير التبعية

االنحراف املتو�سطالعدداجلن�ساملجال
قيمة قيمة )ت( املعياري

الداللة
م�ستوى 
الداللة

االول
3652.1678.875خا�ضة

غري دالة 1.0590.294
اإح�ضائياً 2949.7939.124جمعيات

الثاين
3651.0286.448خا�ضة

غري دالة 0.9430.349
اإح�ضائياً 2949.3108.247جمعيات

الثالث
3644.1396.137خا�ضة

غري دالة 2.5420.014
اإح�ضائياً 2939.6558.086جمعيات

الرابع
3655.38910.715خا�ضة

دالة عند 2.8290.006
0.01 2947.27612.398جمعيات

اخلام�ص
3646.13910.401خا�ضة

دالة عند 2.3540.022
0.05 2939.69011.659جمعيات

الدرجة الكلية
36248.86130.860خا�ضة

دالة عند 2.6160.011
0.05 29225.72440.456جمعيات

اجلدولية يف  )ت(  قيمة  اقل من  املح�ضوبة  قيمة »ت«  اأن  ال�ضابق  اجلدول  يت�ضح من 
املجاالت االأول والثاين والثالث، وهذا يدل على عدم وجود فروق ذات داللة اإح�ضائية تعزى 
ملتغري التبعية، ولكن قيمة )ت( املح�ضوبة اأكرب من اجلدولية يف املجاالت الرابع واخلام�ص 
والدرجة الكلية لال�ضتبانة، وهذا يدل على وجود فروق ذات داللة اإح�ضائية تعزى ملتغري 
التبعية، ورف�ص الفر�ص ال�ضفري، حيث كانت الفروق ل�ضالح ريا�ص االأطفال اخلا�ضة، وقد 
يعزى ال�ضبب يف ذلك اإىل اأن ريا�ص االأطفال اخلا�ضة تكون اإمكاناتها املادية اأكرث من تلك 
التابعة جلمعيات خريية نتيجة خلف�ص الر�ضوم، وهذا ما يختلف مع ما جاءت به درا�ضة كل 
، التي مل جتد فروقا  من )ال�ضقرات، والق�ضاة، 2011( ودرا�ضة )اأبو دق واآخرون، 2007( 

دالة تعزى ملتغري تبعية الرو�ضة
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الداللة  م�ضتوى  عند  اإح�ضائية  داللة  ذات  فروق  توجد  ال  الثالثة-  الفر�سية 
غزة  االأطفال مبحافظة  ريا�ص  لربامج  التقوميية  الدرجات  متو�ضطات  ≤ α( بني   0.05(
 )10 – يف �ضوء حقوقهم امل�رسوعة تعزى ملتغري �ضنوات اخلدمة: )اأقل من 5 �ضنوات، )5 
با�ضتخدام  الباحثان  قام  الغر�ص  هذه  �ضحة  من  وللتحقق  �ضنوات(   10 من  اأكرث  �ضنوات، 

 One Way ANOVA اأ�ضلوب حتليل التباين االأحادي
الجدول (11) 

نتائج تحليل التباين األحادي تبعًا لمتغير سنوات الخدمة

جمموع م�سدر التبايناملجال
املربعات

درجات 
احلرية

متو�سط 
قيمة قيمة )ف( املربعات

الداللة
م�ستوى 
الداللة

االأول
102.388334.129بني املجموعات 

غري دالة 0.4100.746
اإح�ضائياً 5075.856183.211داخل املجموعات 

5178.24664املجموع 

الثاين
247.983382.661بني املجموعات 

غري دالة 1.5960.199
اإح�ضائياً 315.5716151.780داخل املجموعات 

3406.55464املجموع 

الثالث
43.029314.343بني املجموعات 

غري دالة 0.2550.857
اإح�ضائياً 3428.7256156.209داخل املجموعات 

3471.75464املجموع 

الرابع
402.7403134.247بني املجموعات 

غري دالة 0.9120.440
اإح�ضائياً 8976.79861147.161داخل املجموعات 

9379.53864املجموع 

اخلام�ص
794.0553264.685بني املجموعات 

غري دالة 2.1620.102
اإح�ضائياً 7466.49961122.402داخل املجموعات 

8260.55464املجموع 

الدرجة الكلية

2867.7663955.922بني املجموعات 
غري دالة 0.6870.564

اإح�ضائياً 84890.38611391.646داخل املجموعات 
87758.1564املجموع 
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حقوقهم املشروعة من وجهة نظر مدرائها 

يت�ضح من اجلدول ال�ضابق اأن قيمة »ف« املح�ضوبة اقل من قيمة )ف( اجلدولية عند 
م�ضتوى داللة )0.05( يف جميع املجاالت والدرجة الكلية لال�ضتبانة، اأي انه ال توجد فروق 
ذات داللة اإح�ضائية تعزى ملتغري �ضنوات اخلدمة، وبالتايل ُيقبل الفر�ص ال�ضفري، ويعزى 
ال�ضبب يف ذلك اإىل اأن مديري هذه الريا�ص يتعر�ضون للخربات التعليمية نف�ضها، ويتعاملون 
مع ال�رسيحة املجتمعية الأولياء االأمور نف�ضها، اإ�ضافة اإىل اأن القائمني على هذه الريا�ص 
�ضواء كانت )خا�ضة، جمعيات( ، ال ي�ضرتط لديهم اخلدمة يف حمال العمل الرتبوي، بقدر ما 
)ال�ضقرات، والق�ضاة،  االإدارة.وهذا ما يتفق مع ما جاءت به درا�ضة كل من  ي�ضرتط ح�ضن 
2011( ودرا�ضة )اأبو دقة واآخرين، 2007( ، التي مل جتد فروقاً ذات داللة اإح�ضائية تعزى 

ملتغري �ضنوات اخلدمة.

اإح�ضائية عند م�ضتوى الداللة )0.05  ال توجد فروق ذات داللة  الرابعة-  الفر�سية 
≤ α( بني متو�ضطات الدرجات التقوميية لربامج ريا�ص االأطفال مبحافظة غزة يف �ضوء 
حقوق االأطفال امل�رسوعة تعزى ملتغري املوؤهل العلمي: )بكالوريو�ص، اأعلى من بكالوريو�ص، 
اأقل من بكالوريو�ص( وللتحقق من �ضحة هذا الغر�ص ا�ضتخدم الباحث اأ�ضلوب حتليل التباين 

 One Way ANOVA االأحادي
الجدول (12) 

نتائج تحليل التباين األحادي تبعًا لمتغير المؤهل العلمي

جمموع م�سدر التبايناملجال
املربعات

درجات 
احلرية

متو�سط 
قيمة قيمة )ف( املربعات

الداللة
م�ستوى 
الداللة

االأول
174.011287.005بني املجموعات

غري دالة 1.0780.347
اإح�ضائياً 5004.2356280.713داخل املجموعات

5178.24664املجموع 

الثاين
24.659212.330بني املجموعات

غري دالة 0.2260.798
اإح�ضائياً 3381.8946254.547داخل املجموعات

3406.55464املجموع 

الثالث
100.343250.171بني املجموعات

غري دالة 0.9230.403
اإح�ضائياً 3371.4116254.378داخل املجموعات

3471.75464املجموع 
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جمموع م�سدر التبايناملجال
املربعات

درجات 
احلرية

متو�سط 
قيمة قيمة )ف( املربعات

الداللة
م�ستوى 
الداللة

الرابع
669.8872334.943بني املجموعات

غري دالة 2.3840.101
اإح�ضائياً 8709.65262140.478داخل املجموعات

9379.5364املجموع 

اخلام�ص
546.8092273.405بني املجموعات

غري دالة 2.1980.102
اإح�ضائياً 7713.74462124.415داخل املجموعات

8260.55464املجموع 

الدرجة الكلية

5794.17622897.088بني املجموعات
غري دالة 2.1910.120

اإح�ضائياً 81963.97621322.00داخل املجموعات 
87758.15464املجموع 

يت�ضح من اجلدول ال�ضابق اأن قيمة »ف« املح�ضوبة اأقل من قيمة )ف( اجلدولية عند 
م�ضتوى داللة )0.05( يف جميع املجاالت والدرجة الكلية لال�ضتبانة، اأي اأنه ال توجد فروق 
ذات داللة تعزى ملتغري املوؤهل العلمي، وهذا يعني قبول الفر�ص ال�ضفري، وقد يعزى ال�ضبب 
يف ذلك اإىل اأن طبيعة العمل االإداري ملدير الرو�ضة ما هو اإال اإ�رساف على عمل املربيات، 
فمديرو الريا�ص اإما اأن يكونوا هم اأ�ضحاب هذه الريا�ص، اأو موظفون لدى املالكني الفعليني، 

وهذا ما يتفق مع ما جاءت به درا�ضة )ال�ضقرات، والق�ضاة، 2011( 

التوصيات: 

يف �سوء ما تو�سلت اإليه الدرا�سة من نتائج، ميكن �سياغة التو�سيات االآتية: 
�رسورة اأن يكون تعلم الطفل يف ريا�ص االأطفال من خالل خربات مبا�رسة، اأكرث . 1

وقعاً وتاأثرياً، تدعم حقه يف املعرفة وذلك من خالل: 
ل�ضالح  - الطفل  لها  يتعر�ص  التي  النف�ضية  وال�ضدمات  الطارئة  املواقف  ا�ضتثمار 

تدعيم تعلمه، وتوجيه �ضلوكه ب�ضكل م�ضتمر.
التكنولوجيا،  - ال�ضتثمار  والتعليم  الرتبية  وزارة  قبل  من  خطة  و�ضع  على  العمل 

وتوفري البنية التحتية لها.
�رسورة دعم حق الطفل يف امل�ضاركة وحتمل امل�ضوؤولية، وذلك من خالل: . 2
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حقوقهم املشروعة من وجهة نظر مدرائها 

اإ�رساك االأطفال يف اإعداد برنامج الن�ضاط اليومي، وبحيث يكون لكل طفل دور يف  -
ممار�ضة هذا الن�ضاط اأو جتهيزه.

بنف�ضه،  - نف�ضه  تقومي  الطفل من  يتمكن  الذاتي، بحيث  التقومي  االأطفال على  تعويد 
واحلكم على �ضلوكياته.

الطفل وممار�ضته لالأن�ضطة، ومدى تقدمه يف  - اأداء  اإعداد تقومي �ضامل م�ضتمر على 
اإجنازها.

يف . 3 حقه  الطفل  ميار�ص  الأن  الالزمة  واملواد  واالأدوات  املادية  االإمكانات  توفري 
اللعب والتعبري عن راأيه ب�ضكل فردي ومتكرر، وذلك من خالل: 

احلد من الكثافة ال�ضفية بحيث ال يتجاور عدد االأطفال )15( طفالً. -
تقدمي اأن�ضطة تك�ضف مواهب الطفل وميوله وتراعي ذوي االحتياجات اخلا�ضة. -
الطفل  - الن�ضاط مفتوحاً، وغري حمدد بزمان، واإمنا حمدد مبيول  اأن يكون برنامج 

واحتياجاته.
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املصادر واملراجع: 

أوالً- املراجع العربية: 
ال�ضحية( يف . 1 الرعاية  – ال�ضالمة-  )االأمن  الطفل  : حقوق  الهيجا، فرا�ص )2007(  اأبو 

مدار�ص وكالة الغوث الدولية يف االأردن بني الواقع والطموح، جملة حقوقنا، العدد1، 
عمان. 

االأطفال . 2 التعليم يف ريا�ص  درا�ضة تقوميية جلودة   : واآخرون )2007(  �ضناء  اأبو دقة، 
بقطاع غزة، جملة اجلامعة االإ�ضالمية، املجلد 15، العدد الثاين، �ص 925- 978. 

اأحمد، حافظ فرج )2006( : دور الرتبية يف تنمية الوعي بحقوق الطفل، املوؤمتر الثالث . 3
ملركز رعاية وتنمية الطفولة، حقوق الطفل بني الت�رسيع والتطبيق يف الفرتة من 22- 

23 مار�ص، جامعة املن�ضورة، القاهرة. 
الطفل على م�ضتوى . 4 : املعوقات املتعلقة بحماية حقوق  اإخليل، غامن يو�ضف )2012( 

 www. mohe. gov. ps/ Uploads/ .املدر�ضة، وزارة الرتبية والتعليم العايل، رام اهلل
 .admin

ال�ضمويل . 5 املنهاج  ت�ضمني  مدى   :  )2011( اأمني  حممد  الق�ضاة،  و  خلف  ال�ضقرات، 
التكاملي لريا�ص االأطفال حلقوق الطفل من وجهة نظر معلمات ريا�ص االأطفال، جملة 

العلوم الرتبوية، املجلد 19، العدد الثاين، ج2، جامعة القاهرة، �ص 303- 330. 
املجل�ص القومي للطفولة واالأمومة )1992( : املوؤمتر االأول لتطوير برامج اإعداد معلمات . 6

دور احل�ضانة وريا�ص االأطفال، تو�ضيات اجلل�ضتني االأوىل والثانية، املجل�ص القومي 
للطفولة واالأمومة، القاهرة. 

تي�ضري، خالد )1992( : “ ريا�ص االأطفال يف االأردن واقعها واإدارتها واالإ�رساف عليها . 7
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