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رُِجُُكْ ِطفْ ﴿ ي َخلَقَُُكْ ِمْن تَُراٍب ُُثذ ِمْن هُْطَفٍة ُُثذ ِمْن عَلَقٍَة ُُثذ ُُيْ ِ ُُكْ ُهَو اَّلذ ًلا ُُثذ ِمَتْبلُُغوا َأُشدذ

ى َومََعلذُُكْ تَْعِقلُ  ٰ ِمْن قَْبُل ۖ َوِمَتْبلُُغوا َأَجًلا ُمَسمًّ ا ۚ َوِمنُُْكْ َمْن يُتََوَّفذ ُيوخا  ﴾ونَ ُُثذ ِمَتُكوهُوا ش ُ
 

 (67:غافر)

 

 



 ب 

 

 إهداء
 

 .صديقني والشهداء والصاحلنيإىل روح الىبيني وال
 .أبي وأمي احلبيبني أطال اهلل يف عمزهما :فسهم وعلمىوي علم احلياةإىل مه آثزووي على أو

 .خىاوي وأخىاتي األعشاءإىل مه يفزحىن لفزحي ويسزهم جناحي: إ
 .إىل مه بىجىدهم أكتسب قىة وحمبت ال مثيل هلا: صديقاتي الغالياث

 .وإىل سمالئي وسميالتي يف العمل ،إىل سميالتي يف الدراست
 .زيق العلم: أساتذتي األفاضلإىل مه مهدوا يل ط

 .إىل كل طالب علم مل تفرت همته
 .إىل كل أصدقائي وأحبابي وكل مه له حق علي

 .إىل كل مه مد يل يد العىن واملساعدة ممه مل تسعفىي الذاكزة بذكزهم
 

 إلييـ جميعان أىدم بحثي ىذا، فجزاىـ ا عني خير الجزاء

 

 



 ج 

 

 شكر وتقدير
 

، جعؿ ألىؿ العمـ مزيةن كأم مزية كمنزلةن رفيعةن عمية، ثـ الحمد هلل جميؿ النعـ ، باعث اليمـ، ذم الجكد كالكـر
صمى اهلل عمى صحبو - محمد بف عبد اهلل الصالة كالسالـ التاماف األكمالف عمى خير البرية كأزكى البشرية،

  .الذم أكصانا بالشكر، كعممنا البر، فجزاه اهلل عنا خير الجزاء -كمف كااله

إلى كؿ مف ساندني بجيده  جزيؿ شكرم كتقديرمنجاز ىذا العمؿ فإنني أتشرؼ أف أتقدـ بإعد تكفيؽ اهلل في ب
 .ىذه الرسالة بصكرتيا النيائيةككقؼ بجانبي حتى أحصؿ عمى  ،كمشاعره كخبرتو كمشكرتو

 فيؽ في ىذه الدراسة،بفضؿ رضاىما عني نمت التك  المذيف كما ربياني صغيرا، كالدٌم العزيزيف،ل فأتقدـ بالشكر
خكاتي كأخكاتي األحبة، الذيف لـ يقصركا في مساعدتي حتى أنجزت ىذه الرسالة كذلؾ الشكر مكصكؿ إلك 

 . كخرجت إلى النكر بصكرتيا البيية

الذم تفضؿ بقبكؿ اإلشراؼ عمى ، اذ الدكتكر/ محمكد خميؿ أبك دؼاألستكما أتقدـ بالشكر الجزيؿ إلى 
ي بالنصح كالتكجيو، فكاف نعـ المرشد كالمكجو لكؿ خطكة في ىذه الرسالة، فجزاه اهلل الرسالة، كلـ يبخؿ عم

 كأكجو جزيؿ شكرم كتقديرم لألستاذيف الفاضميف عضكم لجنة المناقشة: خير الجزاء، كزاده عممان كشرفان.

 حفظو اهلل       حمداف عبد اهلل الصكفيالدكتكر/    

 اهلل احفظي          ابراىيـ شتات  نيى /    ةكالدكتكر 

ثراءن لتخرج في أجمؿ صكرة،  لتفضميما بالمكافقة عمى مناقشة ىذه الرسالة، كتقديـ المالحظات عمييا تقكيمان، كا 
 كأبيى حمة.



 د 

كذلؾ الشكر  كال يفكتني في ىذا المقاـ أف أتقدـ بالشكر إلى جامعتي اإلسالمية التي أتشرؼ باالنتساب إلييا.
كأساتذة كمدرسيف الذيف كاف ليـ الفضؿ في تدريسي في مرحمة الماجستير، ككذلؾ مكصكؿ لكميتي عميدان 

 البحث مف أساتذة محكميف. أشكر كؿ مف قدـ لي خدمة إلنجاز ىذا

خالؿ فترة إلى أسرتي الثانية جمعية المنتدل االجتماعي التنمكم إدارة كزمالء، لكقكفيـ معي  مشكر بعث كما أ
الخركج مف العمؿ لحضكر بذكر األخ المدير/ محمكد الزنط لسماحو لي الماجستير، كأخص بالدراستي 

لى مساعدتو المكجستية لي أثناء التطبيؽ الميداني لمدراسة.المحاضرات  ، كا 

إلى أختي كابنة خالتي الغالية/ رانيا عمار لكقكفيا معي كمساعدتيا لي خالؿ  كما كأتقدـ بالشكر الجزيؿ
لؾ الشكر مكصكؿ لألخ الزميؿ/سائر مسعكد الذم ساعدني أيضان في تكزيع التطبيؽ الميداني لمدراسة، ككذ

 .كجمعيا االستبانات

القسـ  كرئيسجزيؿ الشكر كاالمتناف لكزارة التربية كالتعميـ العالي، كأخص بالذكر قسـ رياض األطفاؿ  كأىدم
 عمى ما قدمكه لي مف مساعدة.كالمشرفة فاتف المدكام شريف المصرم، 

ف أقدـ كؿ معاني الحب كالكفاء، كجزيؿ الشكر إلى زميالتي كصديقاتي العزيزات، المكاتي كقفف كال أنسى أ
 بجانبي، كلـ يبخمف عمي كلك بدعكة خير في ظير الغيب.

المتناف لكؿ مف ساعدني كشحذ اكأخيران يشرفني أف أتقدـ بفائؽ االحتراـ كجزيؿ العرفاف كبكؿ مشاعر الحب ك  
 .ىذا العمؿ المتكاضع نجازإىمتي كشاركني في 

، كأف يميمنا التكفيؽ، كالسداد، كأف يجعؿ عممنا في كختامان أسأؿ اهلل أف يجعؿ ىذا العمؿ خالصان لكجيو الكريـ
 رضاه، إنو كلي ذلؾ، كالقادر عميو.

 ك الحمد كالشكر في األكؿ كفي اآلخر...

 الباحثة   

 كالء نمر مدكخ
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 ممخص الدراسة
 في األطفاؿ رياض عمى اإلشراؼ في الفمسطينية العالي كالتعميـ التربية كزارة دكر لتطكير مقترح تصكر

 المعاصرة التجارب بعض ضكء

 محمكد خميؿ أبك دؼ أ.د.المشرؼ:                             الباحثة: كالء نمر مدكخ                  

 عمى اإلشراؼ في الفمسطينية لدكرىا ـ العاليكالتعمي التربية تحديد درجة ممارسة كزارة ىدفت الدراسة إلى
الكشؼ عف دالالت الفركؽ ، ك غزة بمحافظات األطفاؿ رياض مديرات نظر كجية مف األطفاؿ رياض

 ،الخدمة سنكات ،العممي المؤىؿ) لى متغيراتإعينة الدراسة تعزل أفراد  اتتقدير  بيف متكسطات حصائيان إ
 رياض عمى اإلشراؼ في العالي كالتعميـ التربية كزارة دكرتطكير تقديـ تصكر مقترح ل، ك (المحافظة
كقد استخدمت الباحثة المنيج الكصفي  المعاصرة. التجارب بعض ضكء في غزة بمحافظات األطفاؿ

مف مديرم رياض األطفاؿ المرخصة لمعاـ ( 250التحميمي كالمنيج البنائي، كقد بمغت عينة الدراسة )
، حيث تـ اختيار العينة ةن /ان ( مدير 468جتمع الدراسة األصمي) ، كذلؾ مف م2015-2014الدراسي 

 .مجتمع الدراسة%( مف مجمكع 53.4ما نسبتو تقريبان )ببطريقة العينة العشكائية الطبقية حسب المحافظة 
%( كىي نسبة مناسبة إلجراء المعالجات 85.2)استرداد  ( استبانة أم بنسبة213كتـ استرداد )

( 42تحقيؽ أىداؼ الدراسة قامت الباحثة بإعداد استبانة كأداة لمدراسة تككنت مف )كل .اإلحصائية عمييا
مجاالت كىي: المدير/ة كالمربيات، كتعمـ األطفاؿ، كبيئة رياض األطفاؿ،  ةفقرة مكزعة عمى أربع

مف خالؿ تطبيقيا عمى عينة  كثباتيا االستبانةكالعالقة مع المجتمع المحمي. كقد تـ التحقؽ مف صدؽ 
 (SPSS)رياض أطفاؿ، كقد قامت الباحثة باستخداـ برنامج ( مدير/مديرة 35)استطالعية مككنة مف 

، ككذلؾ قامت بعرض التصكر المقترح عمى مجمكعة بؤرية مف مشرفات لتحميؿ استجابات أفراد العينة
 رياض األطفاؿ في الكزارة كالمديريات التابعة ليا.

 

 



 و 

 ككاف أبرز نتائج الدراسة ما يمي:

 رياض عمى اإلشراؼ في الفمسطينية لدكرىا كالتعميـ العالي التربية الدرجة الكمية لممارسة كزارة -1
حيث حصمت عمى حسب المحؾ المستخدـ بالدراسة األطفاؿ بمحافظات غزة جاءت بدرجة متكسطة 

 (.3.37) االستبانة%( كمتكسط حسابي لجميع فقرات 67.33) كزف نسبي 

عينة تقديرات متكسطات  بيف (α ≤ 0.05إحصائية عند مستكل الداللة )فركؽ ذات داللة  ال تكجد -2
في اإلشراؼ عمى رياض األطفاؿ لدكرىا كزارة التربية كالتعميـ العالي درجة ممارسة ل الدراسة

، بكالكريكس،دراسات عميا( المؤىؿ العممي لمتغيرعزل تي  بمحافظات غزة ، )ثانكية عامة، دبمـك
 مس سنكات، مف خمسة سنكات إلى أقؿ مف عشرة، عشرة سنكات فأكثر(. )أقؿ مف خكسنكات الخدمة 

عينة تقديرات  متكسطات ( بيفα ≤ 0.05فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ) تكجد -3
في اإلشراؼ عمى رياض األطفاؿ لدكرىا كزارة التربية كالتعميـ العالي درجة ممارسة ل الدراسة

كذلؾ لصالح الذيف يتبعكف لمتغير المحافظة عزل تي رياض األطفاؿ حكؿ مجاؿ بيئة  بمحافظات غزة
، بينما ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية حكؿ باقي المجاالت تعزل إلى متغير محافظة الكسطى

   المحافظة.
قدمت الدراسة تصكران مقترحان يمكف تطبيقو لتطكير دكر كزارة التربية كالتعميـ العالي الفمسطينية في  -4

اؼ عمى رياض األطفاؿ بمحافظات غزة مف خالؿ النتائج التي تكصمت إلييا الدراسة كفي اإلشر 
 ضكء بعض التجارب المعاصرة.

 :بالتاليالباحثة  أكصتكفي ضكء نتائج الدراسة 

تبني التصكر المقترح في الدراسة مف قبؿ كزارة التربية كالتعميـ كالشركاء الدكلييف العامميف في مجاؿ  .1
 كرة.الطفكلة المب

 إنشاء نظاـ مكحد لإلشراؼ الشامؿ عمى مؤسسات رياض األطفاؿ كبرامجيا كأنشطتيا. .2
تعزيز ميارات مشرفات رياض األطفاؿ حكؿ تقنيات اإلشراؼ كتنمية الطفكلة المبكرة كمراقبة خدمات  .3

 . كتقييميا رياض األطفاؿ
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Abstract 
A suggested Approach to Develope the role of The Palestinian Ministry of 

Higher Education in supervising Kindergartens in the Light of Certain 
modern experiences  

Prepared by: Walaa N. Mdookh           Supervised by: Proff. Mahmoud K. Abo Daf 

The study aimed to identify the practice degree of the Palestinian MOEHE in its 

role in supervising Kindergartens in Gaza Governorates from the point of view of 

kindergartens’ principals, determine the significance differences in the average of 

the study sample according to the following variables (educational qualification, 

years of experience, governorate), and provide a suggested approach to the 

Palestinian MOEHE in supervising kindergartens in the light of certain modern 

experiences. The research used both the analytical descriptive method, and the 

constructive approach. The sample consisted of (250) principals of kindergartens 

which are legally registered during 2014-2015, as a part of the total population 

(468) principals, the sample is selected according to random stratified sampling 

with the proportion of (53.4%) from the total population. (213) questionnaires have 

been retrieved that representes (85.2%) which is approboriate to conduct the 

statstics. Aiming to achieve the objectives of the study the researcher designed a 

questionnaire of (42) items distributed on four main domains which are (principal 

and teachers, children’s learning, kindergarten environment, local community-

kindergarten relationship) the validity and reliability of the questionnaire have 

been verified by conducting pilot sample of (35) kindergartens’ principals, The 

researcher used Statistical Package for Social Studies (SPSS) to analysis of the 

sample responses. The researcher discussed the suggested approach with a focus 

group from kindergarten’s supervisors at MOEHE.  

The main findings of the study included: 

1. The total practice degree of MOEHE of its role in supervising kindergartens 

in Gaza Governorates is average with proportional weight is (67.33%) and 

with a total mean (3337). 

 

2. There are no significant statistical differences at the level (0.05 ≥ α) among 

averages of estimation of study sample to the practice degree of MOEHE in 

its role in supervising kindergartens in Gaza Governorates ascribed to 



 ح 

educational qualification ( general secondary, diploma, bachelor, 

postgraduate), and years of experience ( less than 5 years, from 5 to 10 

years, 10 years and more). 

3. There are significant statistical differences at the level (0.05 ≥ α) among 

averages of estimation of study sample in the practice degree of MOEHE in 

its role in supervising kindergartens in Gaza Governorates ascribed to 

Governorate in favor of middle area of Gaza Strip in kindergarten 

environment dimension, while there are no significant statistical differences 

about the other dimensions ascribed to Governorate.   

4. The study proposed an applicable suggested approach to develop the role of 

MOEHE in supervising kindergarten in Gaza Governorates based on the 

outcomes of the study and in the light of some modern experiences.  

Based on these findings the researcher recommended the following: 

1. Adopting this suggested approach by both MOEHE and the international 

partners operating in the field of early childhood.  

2. Setting up a unified system of inclusive supervision on kindergarten, its 

programmes, and its activities.  

3. Promoting the skills of kindergarten’s supervisors in supervision techniques, 

developing early childhood, monitoring, and evaluating kindergarten 

services.  
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 الفصؿ األكؿ
 اإلطار العاـ لمدراسة

 المقدمة 
أبناء األمة تنشئة سميمة يؤدم الرتقاء عقكؿ أبنائيا، مما يحقؽ ليا نمكان كازدىاران كبيريف، إف تنشئة 

الجميع، نظران لتغير فتتقدـ حاضران كمستقبالن، إلى جانب التعمـ مف الماضي كىذا يحتاج جيدان كبيران مف 
التي تجعؿ ىذه  ،كالتكنكلكجية المعمكماتية الثكرة حيثالعصكر، فالعصر الذم نعيشو ىك عصر السرعة 

 الميمة أكثر تعقيدان مف أزمافو مضت.

 ،الناميةدكؿ ال في حقيقية تنمية أحد أىـ المجاالت الرئيسة لمقياـ بعمميةالتعميـ ك  التربيةكال شؾ بأف 
مرحمة كال شؾ أيضان بأف  ،مكانية الكصكؿ لمتعميـإإال في حاؿ تمتع جميع أفراد المجتمع ب ـتقديحدث  فال

الطفكلة المبكرة ىي مرحمة حرجة في تعمـ األفراد ال سيما األربع سنكات األكلى مف عمر الطفؿ، ككذلؾ 
 دالتي تعياض األطفاؿ السنكات التي تمييا قبؿ التحاقو بالتعميـ الرسمي، حيث ينضـ األطفاؿ إلى مؤسسات ر 

 ألسرة. بيا بعد دائرة ا كفأكلى مؤسسات التعميـ التي يحتك

كىاٍلكىاًلدىاتي ييٍرًضٍعفى كلقد عيني اإلسالـ برعاية الطفؿ كاالىتماـ بشؤكنو كيتضح ذلؾ في قكلو تعالى " 
ٍكلىٍيًف كىاًممىٍيفأىٍكالى  اعىةى  ۖ   دىىيف  حى ـ  الر ضى ٍف أىرىادى أىف ييًت كًؼ  ۖ  ًلمى تيييف  ًباٍلمىٍعري ًكٍسكى ٍكليكًد لىوي ًرٍزقيييف  كى مىى اٍلمى الى  ۖ  كىعى
ٍسعىيىاتي  لىًدًه  ۖ   كىم ؼي نىٍفسه ًإال  كي لىًدىىا كىالى مىٍكليكده ل وي ًبكى ار  كىاًلدىةه ًبكى ًلؾى  ۖ  الى تيضى مىى اٍلكىاًرًث ًمٍثؿي ذىَٰ فىًإٍف أىرىادىا  ۖ  كىعى

االن عىف تىرىاضو  مىٍيًيمىا ًفصى نىاحى عى تىشىاكيرو فىالى جي ٍنييمىا كى ـٍ ًإذىا  ۖ  مِّ مىٍيكي نىاحى عى ـٍ فىالى جي دىكي دتُّـٍ أىف تىٍستىٍرًضعيكا أىٍكالى ٍف أىرى كىاً 
كًؼ  م ٍمتـي م ا آتىٍيتـي ًباٍلمىٍعري ا تىٍعمىميكفى بىًصيره )البقرة،  ۖ  سى  (233كىات قيكا الم وى كىاٍعمىميكا أىف  الم وى ًبمى

 ) إلييـ كأحسنكا أكالدكـ )أكرمكا قكلو في الحسنة التربية إلى يدعك كسمـ عميو اهلل صمى اهلل رسكؿ كاف كلقد
 (.213/ 622 البخارم، صحيح) كسمـ عميو ا صمى ا رسكؿ صدؽ

 بأف ـاإلسال فقياء أفتى فقد االطفاؿ بتربية المتعمؽ الشرعي المكقؼ الشأف ىذا في المسمميف مكقؼ كيحسـ
 قاضييـ أك المسمميف فحاكـ كصي، أك لو كالد ال يتيما كاف فإف كصيو، أك كالده عمى كاجب الصبي تعميـ
ال الكاجب ذلؾ عميو يتحتـ الذم ىك  تقي،.) األمة لمصمحة كالعقد الحؿ كأىؿ المصمحيف عمى ترتب كا 

2003 :95( 
 أف البياف عف كغني ،يالمناح كافة في الطفكلة برعاية اإلسالمي التراث اىتماـ مدل لنا يتضح كبيذا
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 كرجؿ المتخصص - يعرؼ فالكؿ اإلنساني التطكر في حاسمة كفترة المبكرة الطفكلة مرحمة أىمية عمى نؤكد
 فعالة شخصية منو الحقان  يخمؽ بما بؿ لمطفؿ السكم لمنمك فقط ليس المرحمة لتمؾ القصكل األىمية -الشارع

 . محيطيا في

 التربكية العممية األسس كفؽ تتـ أف يجب العمر مف المبكرة المرحمة ىذه في لطفؿا رعاية فإف كعميو
 تمؾ في فالطفؿ، التعمـ في كالتمقائية لمعفكية األمر ترؾ أك ،الكافي االىتماـ إعطائيا عدـ الخطكرة فمف

 بيةكالتر  النفس عمـ كنظريات كأسس مبادئ كفؽ شاممة تربكية رعاية إلى بحاجة العمرية المرحمة
 )15 :2001كأصكليما.)المجادم، 

كبناءن عميو بات لزامان عمى السياسات التربكية التعميمية التي تسعى إلى تأكيد مكانة اإلنساف في الكجكد كتنمية 
شخصيتو تنمية متكاممة كمتكزانة، االىتماـ برياض األطفاؿ حيث إنيا المؤسسة التربكية التي تؤدم دكران 

ؿ كتنمية قدراتو العقمية كالمغكية كاالنفعالية كاالجتماعية كالخمقية كالجسمية، كىي أساسيان في تنشئة الطف
 ( 165: 2010كنعاف،  (األساس الذم ييبنى عميو السمـ التعميمي بمراحمو المختمفة.

ذا ، مستكل أفضؿ إلى كيصؿ نجاحو ليتحقؽ اإلشراؼ مف نكعان  يتطمب األعماؿ مف عمؿ أم كاف كا 
تنيض بالمجتمع تحتاج إشرافان تربكيان عمى أسس سميمة أكثر مف غيرىا مف  ـ كالتعمـ التيالتعمي عممية فإف

 إشراؼ إلى يحتاج التعميمية السياسة فتنفيذ التربية منظكمة في الميمة العناصر أحد اإلشراؼ العمميات. كيعد
 حؿ في كاإلسياـ استخداميا كحسف فييا كالمادية البشرية اإلمكانات كتكجيو، تحسينيا عمى يعمؿ فعاؿ تربكم

 .)11:  2006المرجكة.)حسيف، كعكض اهلل،  بالصكرة تنفيذىا تكاجو التي المشكالت

 العامة كجكب ككف السياسة إلى إقرارمما دعا الحممة العالمية لمتعميـ لرعاية كتعميـ الطفكلة المبكرة 
مالئمة، إضافة  كرقابة كبإشراؼ، أفضؿ ؽتنسي كذات قكيةكتعميميا  المبكرة الطفكلة لرعاية التخطيط كعممية

 رؤية سياؽ في صياغتيا يتـ، المبكرة الطفكلة لمرحمة كمتكاممة كاحدة سياسة تبنيل الحككمات تأكيدىاعمىل
العالقة. )الحممة العالمية  ذات كالدكائر الكزارات جميع الخطط ىذه تشمؿ أف يجب كما، لألطفاؿ كطنية
تباع عممية التخطيط كالتنسيؽ مف قبؿ الحككمات لرياض ضح أىمية اتاكمف ىنا  )5: 2012 ،لمتعميـ

 األطفاؿ بعممية إشراؼ مالئمة.

جراء المؤتمرات ك  مما زاد مكضكع رياض األطفاؿ أىمية اعتناء الباحثيف كالمسئكليف التربكييف بو، كا 
 لحـ بيت جامعة في عيقد ذمالمبكرة" ال الطفكلة مرحمة في كالطمكح "الكاقع مؤتمر حيث أكد، كالبحكث العممية

 ان أكراق قدـ حيث، األطفاؿ رياض بقطاع العالي كالتعميـ التربية كزارة اىتماـ عمى، 2014 إبريؿ 28 بتاريخ
 .المرحمة ىذه في كاالحتياجات الميارات حيث مف األطفاؿ رياض في كالطمكح الكاقع منيا محاكر عدة حكؿ
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 القرف كتحديات الفمسطيني العممي "الطفؿ كالمؤتمر )2014كرة،الطمكح في مرحمة الطفكلة المب) الكاقع ك 
مثقفان المنعقد بتاريخ  الفمسطيني بغزة، كمؤتمر الطفؿ 2013كالعشريف" المنعقد في يناير  الحادم

 كأنشطتو المستقبؿ لطفؿ التربية بمنيج االىتماـ ضركرة كالذم أكدت تكصياتو بغزة أيضان  23/12/2012
المستقبؿ" المنعقد في  كطمكحات الكاقع تحديات بيف الفمسطيني "الطفؿ الثاني التربكم تمرالالمنيجية. كالمؤ 

 (. 2005سالمية بغزة )الجامعة اإل

ىدؼ المؤتمر الدكلي لمطفكلة المبكرة " نحك االستدامة  فقد، دكليةكال يخمك األمر مف كجكد مؤتمرات 
مارس  27-24ف" الذم عيقد في عماف باألردف بتاريخ في تنمية الطفكلة المبكرة في القرف الحادم كالعشري

إلى تحميؿ المعكقات  كالعقبات كالتحديات التي تكاجو تطكير الطفكلة المبكرة عمى المستكل المحمي  2014
 المبكرة الطفكلة تنمية كاالقميمي، كتحديد الفرص المتاحة لتطكير خدمات الطفكلة المبكرة.) نحك االستدامة في

 نفس اليدؼ منيا المؤتمرتحقيؽ ،كذلؾ العديد مف المؤتمرات التي ترنك ل)2014كالعشريف،  حادمال القرف في
المستقبمية" المنعقد في جامعة السمطاف قابكس  كاالتجاىات كاآلماؿ "التحديات المبكرة لمطفكلة األكؿ الدكلي

 بالسمطنة لمطفؿ ةالمقدم الخدمات كاقع تعرؼ لىإ ، فقد ىدؼ2013أكتكبر  10- 7بعيماف بتاريخ 
اآلماؿ  كاالتجاىات ) التحديات ك .كنمكىـ األطفاؿ تربية في المعاصرة المستجدات كمتابعة ،كمستقبميا
كاعد"  مستقبؿ... آمنة " طفكلة  المبكرة لمطفكلة ، عالكة عمى تكصيات المؤتمر الدكلي)2013المستقبمية،
، 2012نكفمبر 15-12 السعكدية بتاريخ العربية كةعبدالرحمف بالممم بنت نكرة األميرة جامعة المنعقد في

 الحككمية لمقطاعات جامعة تنسيقية كطنية كمظمة يعمؿ مجمس أك ىيئة كمف ىذه التكصيات تأسيس
 البالغ لتأثيرىا الصغار لألطفاؿ كالصحية النفسية التربكية البيئة الطفكلة، كتحسيف بشؤكف المعنية كالمجتمعية

 .)2012) طفكلة آمنة... مستقبؿ كاعد، .كاالجتماعي بالنمك العاطفي المرتبط لدماغا النمك لقشرة نظاـ عمى

 الدكؿ ىإل النامية الدكؿ مصاؼً  مف ماليزيا نقؿ رؤية تحقيؽ كسائؿ أىـ مف التعميـ كاف مقدف
كما  مراحمو، بجميع تاىتم حيث لكبر  أىمية التعميـت الحككمة الماليزية أكل فقد )2011 . )مطاكع،المتقدمة

 الحككمة الماليزية انتيجتيا التي التعميمية السياسات أىـ أحد" الرياض"  المدرسة قبؿ ما بالتعميـ االىتماـ كاف

 مسجمة األطفاؿ رياض دكر جميع تككف أف تكاشترط لمتعميـ، االتحادم النظاـ مف جزءت ىذه المرحمة فجعم
 .)2002)بشير،  ارةالكز  مف مقرر تعميمي بمنيج كممتزمة التعميـ، كزارة لدل

 التعميـ عمى اإلشراؼ مسؤكلية ما يخص الكضع الفمسطيني فإف كزارة التربية كالتعميـ العالي تتكلىكفي
 فرص لتكفير كتسعى. العالي كالتعميـ العاـ التعميـ قطاعي في مراحمو، مختمؼ في كتطكيره الفمسطيني
 مع يتالءـ بما بو لالرتقاء كالتعمـ التعميـ كجكدة ةنكعي تحسيف ككذلؾ التعميـ، سف في ىـ مف لجميع االلتحاؽ
 (shttp://www.mohe.gov.p). العصر مستجدات

http://www.mohe.gov.ps/
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التي أطمقتيا كزارة التربية كالتعميـ الفمسطينية جانبان ) 2020-2014كتفرد الخطة الخمسية لمتعميـ )
ت إطاران استراتيجيان لمرحمة رياض األطفاؿ كجزء أساسي في الخطة كبيران لمرحمة رياض األطفاؿ، فكضع

ة ىي االلتحاؽ، كالرعاية اض كتشمؿ أربعة مرتكزات رئيسحيث تناكؿ جكانب العممية التربكية لمرحمة الري
 )13: 2014كالنظـ.)ثابت،  ،كالتربية، كاألداء

الحياة اليكمية، ككجكد التحديات التي كفي ظؿ تعدد جكانب العممية التربكية في رياض األطفاؿ كتعقد 
يفرضيا االحتالؿ عمى المجتمع الفمسطيني، أصبح مف الضركرم زيادة اإلشراؼ الكزارم الفمسطيني عمى 

تكصيتيا بتعييف مديرات كمعممات باإلضافة إلى  )2009رياض األطفاؿ، كىذا ما أكصت بو دراسة )نبياف، 
بية كالتعميـ العالي الختيار األكفاء لمعمؿ، الذم يتكافؽ مع  تكصيات الرياض كفؽ اختبارات تعقد بكزارة التر 

 خاصة دكرات إلى الرياض كمشرفي المديرات مف كؿ حاجةالتي أكصت ب)2007) أبك دقة كآخركف،  دراسة
كال يخفى عمى أحد ما يشيده  .كفنياتو التربكم كاإلشراؼ، األطفاؿ رياض في التربكية كاإلدارة التخطيط في
، كقمة رضا مديرات رياض األطفاؿ كالمربيات ت غزة مف ارتفاع كثافة األطفاؿع رياض األطفاؿ بمحافظاكاق

عف كظائفيف بسبب تدني ركاتبيف، كمحدكدية استعماؿ المنيجيات السمككية الحديثة في حؿ المشكالت، 
كالمظممة كالمغطاة  كنقص المعدات كاألدكات كالمكاد التعميمية، كقمة مناطؽ المعب الخارجية الخضراء

كالمعدات المتاحة لمعب، كعدـ كفاية الفصكؿ الدراسية مف ناحية المساحة كالمعدات كاألثاث كاإلنارة كجكدة 
مكانية تطبيؽ منيجية الزكايا التعميمية، مما يؤكد عمى كجكد ضعؼ شديد في رياض األطفاؿ،  األرضية كا 

بأف ) 32 :2009كىك ما أشار إليو )نبياف،  ألطفاؿ،كقصكر في اإلشراؼ الكزارم الفمسطيني عمى رياض ا
غياب الدكر الحككمي في إنشاء رياض األطفاؿ ذات مكاصفات دكلية منذ مجيء السمطة قد أثر بالسمب 

 كجعؿ مشكالت الرياض ذات طبيعة تراكمية، مما حث الباحثة إلجراء ىذه الدراسة.

 مشكمة الدراسة:
إنساف، كاإلشراؼ  في حياة كؿالمبكرة باعتبارىا حجر األساس  نظران ألىمية كؿ مف مرحمة الطفكلة

 التعميـ مخرجات تحسيف في فعاؿ دكر مفكلما لو  المتطكرة التربكية لإلدارة األساسية العمميات أحد هباعتبار 
شرافي شامؿ لكؿ جكانب العممية التعميمية إظيرت الحاجة لكجكد نظاـ  المطمكبة، التعميـ جكدة يضمف بما
، كمع ىذه األىمية إال أف ىناؾ قصكران في تطبيؽ سسات رياض األطفاؿ مف قبؿ كزارة التربية كالتعميـلمؤ 

 السؤاؿ في تتمثؿ كالتي الدراسة ىذه بالتالي تبمكرت مشكمةرحمة رياض األطفاؿ في الميداف، ك اإلشراؼ عمى م
 :التالي الرئيس
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اإلشراؼ عمى رياض األطفاؿ  فيعميـ العالي الفمسطينية كزارة التربية كالت دكرالتصكر المقترح لتطكير ما  "
 : التالية األسئمة منو يتفرع كالذم "ة؟ عاصر الم تجارببمحافظات غزة في ضكء بعض ال

 مف األطفاؿ رياض عمى اإلشراؼ في لدكرىا كالتعميـ العالي الفمسطينية التربية كزارة ممارسة درجة ما -1
 غزة؟ فظاتبمحا األطفاؿ رياض مديرات نظر كجية

أفراد  اتمتكسطات تقدير  بيف )α  0.05) عند مستكل داللة  إحصائية داللة ذات فركؽ تكجد ىؿ -2
 ؟(المحافظة، الخدمة سنكات، العممي المؤىؿ) متغيرات إلى تعزل الدكر ليذا الدراسة عينة

 رياض عمى اإلشراؼ في لدكرىا العالي كالتعميـ التربية كزارة ممارسةما التصكر المقترح لتطكير  -3
 بمحافظات غزة في ضكء بعض التجارب المعاصرة؟ األطفاؿ

 فرضيات الدراسة:
أفراد  اتبيف متكسطات تقدير  )α  0.05) ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة  -1

في اإلشراؼ عمى رياض األطفاؿ دكرىا كزارة التربية كالتعميـ العالي درجة ممارسة ل عينة الدراسة
، بكالكريكس،دراسات عميا(.بمحاف  ظات غزة تعزل إلى متغير المؤىؿ العممي )ثانكية عامة، دبمـك

أفراد  اتبيف متكسطات تقدير  )α  0.05) ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة  -2
 في اإلشراؼ عمى رياض األطفاؿدكرىا كزارة التربية كالتعميـ العالي  رجة ممارسةدلعينة الدراسة 

بمحافظات غزة تعزل إلى متغير سنكات الخدمة ) أقؿ مف خمس سنكات، مف خمسة سنكات إلى أقؿ 
 مف عشرة، عشرة سنكات فأكثر(. 

أفراد  اتبيف متكسطات تقدير  )α  0.05) ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة  -3
في اإلشراؼ عمى رياض األطفاؿ كىا در كزارة التربية كالتعميـ العالي رجة ممارسة دلعينة الدراسة 

 بمحافظات غزة تعزل إلى متغير المحافظة  )شماؿ غزة، غزة، الكسطى، خانيكنس، رفح(.
 
 
 
 



7 

 :أىداؼ الدراسة
 :الدراسة إلى ىدفت
 األطفاؿ رياض عمى اإلشراؼ في الفمسطينية لدكرىا كالتعميـ العالي التربية تحديد درجة ممارسة كزارة -1

 غزة. بمحافظات األطفاؿ رياض اتمدير  نظر كجية مف
لدرجة ممارسة أفراد عينة الدراسة  اتالكشؼ عف دالالت الفركؽ إحصائيان بيف متكسطات تقدير  -2

، الخدمة سنكات، العممي المؤىؿ)تعزل إلى متغيراتشراؼ عمى الرياض الكزرارة لدكرىا في اإل
 . (المحافظة

 األطفاؿ رياض عمى اإلشراؼ في العالي عميـكالت التربية كزارة دكرتطكير تقديـ تصكر مقترح ل -3
 المعاصرة. التجارب بعض ضكء في غزة بمحافظات

 :أىمية الدراسة
 :تاليتكمف أىمية الدراسة مف خالؿ ال

أىمية دكر اإلشراؼ الكزارم عمى رياض األطفاؿ في تحسيف جكدة عممية التعميـ كالتعمـ، ككذلؾ  -1
 ،شباع حاجاتوا  ك   ،تحقيؽ مطالب نمكهالطفؿ ك أىمية مرحمة رياض األطفاؿ في صقؿ شخصية 

 كسابو ثقافة مجتمعو.ا  قدراتو العقمية كالمغكية كاالنفعالية كاالجتماعية كالخمقية كالجسمية ك كتنمية 
 :يتكقع أف يستفيد مف نتائج الدراسة -2
 مىع اإلشراؼ آليات تطكيرفي مجاؿ  الفمسطينية العالي كالتعميـ التربية كزارةفي  القرار أصحاب -

 .غزة بمحافظات األطفاؿ رياض
 رياض عمى لإلشراؼ كميارتيـ أدائيـ تطكير في العالي كالتعميـ التربية كزارة في التربكيكف المشرفكف -

، كتحديد االحتياجات التدريبية التي تحتاجيا المشرفة لمقياـ بدكرىا في اإلشراؼ عمى األطفاؿ
 الرياض.

مف الدراسات، حيث لـ يتـ دراسة دكر كزارة التربية كالتعميـ  حاجة البيئة الفمسطينية لمثؿ ىذا النكع -3
 في حدكد عمـ الباحثة.–العالي الفمسطينية في اإلشراؼ عمى رياض األطفاؿ 
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 حدكد الدراسة:
 في كالتعميـ العالي الفمسطينية لدكرىا التربيةتحددت الدراسة في بحث درجة ممارسة كزارة  حد المكضكع:

بيئة رياض  المدير/ة كالمربيات،في المجاالت التالية: ) غزة بمحافظات طفاؿاأل رياض عمى اإلشراؼ
األطفاؿ، ثـ تقديـ  رياض مديرات نظر كجية مف المجتمع المحمي( العالقة مع األطفاؿ، تعمـ األطفاؿ،

 تصكر مقترح لتطكيره في ضكء بعض التجارب المعاصرة )ماليزيا،المممكة المتحدة(.

 الدراسة عمى مديرات رياض األطفاؿ بمحافظات غزة. تقتصر  الحد البشرم:

 رياض األطفاؿ بمحافظات غزة.  الحد المؤسساتي:

 فمسطيف.-محافظات غزة الحد المكاني:

 ـ.2015-2014طبيؽ الدراسة في الفصؿ الدراسي الثاني مف العاـ الدراسي تـ تالحد الزماني: 

 مصطمحات الدراسة:
 :ليةتاالدراسة المصطمحات ال استخدمت

عممية تربكية تعاكنية غرضيا األساس تحسيف المكقؼ التعممي عف طريؽ المتابعة  اإلشراؼ التربكم: -1
 )2008:15كالتقكيـ المستمر لجميع جكانب العممية كفؽ أسس مكضكعية سميمة.) البدرم، 

العالي  كالتعميـ التربية كزارة بيا تقكـ تعاكنية تربكية عممية :ان صطالحإ التربكم اإلشراؼ الباحثة تعرؼك 
 المتابعة طريؽ عف التعممي المكقؼ تحسيف األساس غرضيا مديرياتيا الفمسطينية بمحافظات غزة عبر

 .سميمة مكضكعية أسس كفؽ كالفنية داريةاإل العممية لجكانب المستمر كالتقكيـ
راتيجية الكطنية االستبمفيـك كزارة التربية كالتعميـ العالي الفمسطينية الذم كرد في  رياض األطفاؿ: -2

 تتراكح الذيف األطفاؿ المستكل ىذا في البرامج تستيدؼ كالتالي: )25، 2013لتطكير الطفكلة المبكرة )
 لمدة برنامج أك( سنكات 6-5) عاـ لمدة برنامج: البرامج مف نكعيف إلى كتنقسـ، سنكات 6-4 مف أعمارىـ
 5-4 عمر) KG1   1الركضة مستكل: ىما عمريتيف فئتيف العاميف برنامج لدل(. سنكات 6-4) عاميف
 .( سنكات 6-5 ستراتيجيةعمر) KG2 2 الركضة كمستكل( سنكات

، معينة مكاقؼ في متكقع ىك ما تحقؽ التي السمككية األطر أك المرتبطة األنشطة مف مجمكعة :الدكر -3
 )2001:139) مرسي،  .المختمفة المكاقؼ في الفرد بسمكؾ التنبؤ إمكانية األدكار عمى كتترتب
 مجمكعة   بأنو :إجرائيان  األطفاؿ رياض عمى اإلشراؼ في العالي كالتعميـ التربية كزارة دكر الباحثة تعرؼ

 العممية تحسيف بيدؼ مديرياتيا عبر الفمسطينية العالي كالتعميـ التربية كزارة مفالقياـ بيا  المتكقع اإلجراءات
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 إجراءات مف الكزارة مديريات  بو تقكـ ما خالؿ مف غزة بمحافظات األطفاؿ رياض في التربكية التعميمية
العالقة مع ك ، األطفاؿ رياض كبيئة األطفاؿ كتعمـ المربياتالمدير/ة ك  عمى اإلشراؼ تشمؿ كتقييـ متابعة

 .ا الباحثة لذلؾأعدتيقياسو مف خالؿ أداة الدراسة التي  كالذم تـ، المحمي المجتمع
قيؽ لمجمكعة األنشطة كالممارسات األكاديمية الشاممة التي يجب ىك مخطط منظـ كد التصكر المقترح: -4

مدارس كالمؤسسات التعميمية في جميع عناصر العممية التعميمية الأف يمارسيا المسؤكلكف عف تسيير شئكف 
التربكية، كتشمؿ ) مدخالت، عمميات، مخرجات(، كمف خالؿ عمميات التخطيط كالتنظيـ كالتكجيو كالرقابة 

 )595 :2011رايرة، مجاالت العمؿ كافة. )العساؼ، كالصفي  كالتقكيـ
 مختمؼ في كتطكيره الفمسطيني التعميـ عمى اإلشراؼ مسؤكلية الكزارة تتكلى :العالي كالتعميـ التربية كزارة -5

 سف في ىـ مف لجميع االلتحاؽ فرص لتكفير كتسعى. العالي كالتعميـ العاـ التعميـ قطاعي في مراحمو،
 تنمية ككذلؾ .العصر مستجدات مع يتالءـ بما بو لالرتقاء كالتعمـ التعميـ كجكدة نكعية تحسيف كذلؾك  التعميـ،
 القياـ عمى كالقادر المؤىؿ، الفمسطيني المكاطف إعداد أجؿ مف التعميمي، القطاع في العاممة البشرية القكل

 (http://www.mohe.gov.ps/ العالي كالتعميـ التربية كزارة. )كاقتدار بكفاءة بكاجباتو
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 انفصم انثاني
 اإلطار اننظري

 

 

  مفيـك رياض األطفاؿ :أكالن. 
  أىداؼ رياض األطفاؿ :ثانيان. 
  أىمية رياض األطفاؿ :ثالثان. 
  نشأة رياض األطفاؿ :رابعان. 
  اإلشراؼ عمى رياض األطفاؿجيكد كزارة التربية كالتعميـ العالي في  :خامسان. 
  المعاصرة في اإلشراؼ عمى رياض األطفاؿ التجارب بعض :سادسان. 
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 الفصؿ الثاني
 اإلطار النظرم

 :أكالن: مفيكـ رياض األطفاؿ
 ثمار فيو عبر مجاالت التنمية الرئيسة لمتربية، كمنذتإف بناء جيؿ يحمؿ رسالة التحرير، يتطمب االس        

الطفكلة المبكرة التي تشمؿ مرحمة رياض األطفاؿ، ألنيا المرحمة االنتقالية ما بيف  م منذ مراحؿكقت مبكر أ
 دائرة األسرة كالتعميـ األساسي، كألنيا األساس الذم يتـ بناء األجياؿ عميو فيما بعد.

 الرياض لغة:

  العرب، افلس)كرد في لساف العرب: الركضة: األرض ذات الخضرة. كالركضة: البستاف الحسف. 
1999 :369) . 

ككممة رياض مأخكذة مف الفعؿ العربي )يركض( كالذم يفسرىا المعجـ الكسيط بذلؾ المعنى فيك 
 .)19: 2012)بدر،  مركض كىي مركضة يتـ العمؿ فييا عمى نحك معيف مكجو مف المركض أك المركضة

 قامكس اكسفكرد الحديث بأنيا:كتيعرؼ في 
Kindergarten: school for very young children, aged from about 3-5 (Oxford, 2003: 

420). 
 سنكات. 5-3تتراكح أعمارىـ مف  فكتعني بالعربية أنيا مدرسة لألطفاؿ الصغار الذي

 :المفيـك االصطالحي لرياض األطفاؿ

 كمنيا ،متشابية إلى حد كبيرتكاد معظـ التعريفات التي كردت لمرحمة رياض األطفاؿ أف تككف 
بأف رياض األطفاؿ ىي المرحمة التي ترعى الطفؿ ما بيف الثالثة أك الرابعة  )18: 2012تعريؼ بدر، )

كحتى السادسة أك السابعة في مؤسسات تربكية اجتماعية تيدؼ إلى تحقيؽ النمك المتكامؿ كالمتكازف لألطفاؿ 
لى تدعيـ كتنمية قدراتيـ عف طريؽ مف جميع النكاحي الجسمية كالعقمية كالنفسية كاالجتماعية. باإلضافة إ

 المعب كالنشاط الحر كتسمى ىذه المؤسسات في معظـ دكؿ العالـ )رياض األطفاؿ(.

تعرؼ التعميـ قبؿ  فإف اليكنسكك )15: 2014ككما كرد في تقرير التقييـ الكطني لمتعميـ لمجميع )
ستياللية مف التعميـ المنظـ كمصممة االبتدائي )المستكل صفر في إسكد( بأنو برامج تندرج في المرحمة اال

سنكات عمى األقؿ، في البيئة المدرسية كلمد  3أساسان لتيسير انخراط األطفاؿ الصغار، البالغيف مف العمر 



12 

 ،أك دكر الحضانة ،كتطمؽ عمى ىذه البرامج تسميات مختمفة مثؿ رياض األطفاؿ ،جسر بيف المنزؿ كالمدرسة
لتربية في مرحمة الطفكلة المبكرة كىي أىـ عنصر نظامي في الرعاية كالتربية أك ا ،أك التعميـ قبؿ المدرسي

مف تصنيؼ  1في مرحمة الطفكلة المبكرة. كبعد اتماـ ىذا البرنامج يكاصؿ األطفاؿ تعميميـ في المستكل 
 إسكد )التعميـ االبتدائي(.

االستراتيجية الكطنية م كرد في كرياض األطفاؿ بمفيكـ كزارة التربية كالتعميـ العالي الفمسطينية الذ
 تتراكح الذيف األطفاؿ المستكل ىذا في البرامج تستيدؼ كالتالي: )25، 2013لتطكير الطفكلة المبكرة )

 لمدة برنامج أك( سنكات 6-5) عاـ لمدة برنامج: البرامج مف نكعيف إلى كتنقسـ، سنكات 6-4 مف أعمارىـ
 5-4 عمر) KG1   1الركضة مستكل: ىما عمريتيف فئتيف العاميف برنامج لدل(. سنكات 6-4) عاميف
 .( سنكات 6-5 عمر) KG2 2 الركضة كمستكل( سنكات

 :أىداؼ رياض األطفاؿ ثانيان:
 .(102: 2012)بدر،مادامت التربية فنان يقكـ عمى عمـ، فال بد مف مؤسسة تمارسيا كأىداؼ تحكميا.

لقيـ السائدة في تمؾ المجتمعات كتنعكس حسب ابمف مجتمع آلخر رياض األطفاؿ أىداؼ  تختمؼك 
في صكرة أحكاـ قيمية لمصفات المرغكب إكسابيا لألطفاؿ، بما يحقؽ أكبر قدر ممكف لنمكىـ كأفراد يعيشكف 

 كمف األىداؼ التي يذكرىا ما يمي: )225: 2009)شريؼ، في إطار اجتماعي محدد.
ككف مستقال كمعتمدا عمى نفسو في القياـ النمك التدريجي المتكامؿ الذم يعطي الطفؿ الفرصة ألف ي -1

 ببعض المياـ المناسبة لو.
 إكساب الطفؿ بعض القيـ كالمبادئ الدينية السامية بما يناسب مرحمتو كغرس االنتماء لكطنو كأمتو. -2
 .ان تعمـ المشاركة النشطة مع اآلخريف صغاران كانكا أك كبار  -3
 ا.لقياـ بيتعمـ األدكار االجتماعية المناسبة لسنو ككيفية ا -4
: 2009)شريؼ،  .كاستخداـ أعضائيـ استخداما كظيفيا ،تعمـ األطفاؿ كيفية العناية بأجساميـ -5

225،226( 
 ىي:باإلضافة إلى أىداؼ أخرل 

رعاية أساليب التفكير المناسبة لدل األطفاؿ، كمساعدتيـ عمى تككيف ميارات اإلدراؾ الحسي كالمفاىيـ  .1
 يارات الالزمة إلشباع مطالب النمك.كالم ،كالميارات الخاصة ،الخاصة

شباع رغباتو .2  كتمبية حاجاتو مف خالؿ األنشطة. ،االىتماـ بالطفؿ كا 
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الحرية كاالنطالؽ كالسماح ليا بالنمك كالظيكر في جك يسكده  ،اكتشاؼ ميكؿ الطفؿ كاستعدادتو الخاصة .3
 كاإلرىاؽ مع مراعاة الفركؽ الفردية. بعيدان عف الكبت

نما تأتي نتيجة لمختمؼ النشاطات التي يمارسيا أف تككف المعارؼ  .4 المكتسبة ىدفان غير مقصكد لذاتو، كا 
 الطفؿ، بعيدان عف الضغط أك القيد.

ة بالبيئة كظركؼ التعمـ كسيمة رئيستكثيؽ الصمة بيف ما يتعممو الطفؿ كبيف حياتو كبيئتو، فاالىتماـ  .5
 لتحقيؽ أقصى نمك ممكف مع العناية بصحة الطفؿ كأمانو.

 كساب الطفؿ المفاىيـ كالميارات األساسية لكؿ مف المغة كالرياضيات كالعمكـ كالفنكف.إ .6
 )103: 2012تييئة الطفؿ لمرحمة التعميـ النظامي. )بدر،  .7

يجاد بيئة تعممية ممتعة تعزز إ ىكيتضح أف اليدؼ األساس لرياض األطفاؿ بشكؿ عاـ كمف خالؿ ما سبؽ 
 .كركحيان  كاجتماعيان  نفسيان ك  كعقميان  مف تنمية الطفؿ حسيان 

 :األطفاؿ رياض أىمية ثالثان:
يـ الذم كالتي تتمثؿ في جميع أنكاع التعم -فإف أىمية مرحمة الطفكلة المبكرة )2007(تبعان لميكنسكك، 

تتمثؿ  -لزامي كالمتمثمة برياض األطفاؿ، كقبؿ المدرسة كمؤسسات مماثمة أخرليسبؽ التعميـ المدرسي اإل
كائد اقتصادية، كاجتماعية، كفردية ىائمة. فعمى سبيؿ المثاؿ، تستكمؿ برامج الطفكلة المبكرة أدكار بأنيا ذات ف

كؿ مف الكالديف، كالمربيف في مجاؿ تربية األطفاؿ خالؿ السنكات المبكرة. تضع الطفكلة المبكرة األساس 
يـ عمى االحتياجات الصحية، يجابية، كأنو تـ حصكللمحياة، كتضمف بأف األطفاؿ حصمكا عمى الخبرات اإل

كالمحاكاة، كالدعـ، كأنيـ تعممكا التفاعؿ مع محيطيـ. كما أدت برامج الطفكلة المبكرة إلى تسييؿ االنتقاؿ إلى 
كتقميؿ الفقر، كساىمت في تحقيؽ العدالة  اىمت في ارتفاع معدالت االلتحاؽ،المدرسة االبتدائية، كس

 .(UNESCO 2007االجتماعية )

 ،العمؿ إلى المرأة خركج منيا األطفاؿ رياض مرحمة أىمية تبرز التي العكامؿ مف عديدال ىناؾك 
 آمف مكاف في أطفاليا ترؾ يضطرىا ، مما(OECD 2006: 12)كبالتالي مساىمتيا في النمك االقتصادم 

 الذم سكانيال كالنمك االقتصادية الظركؼ العكامؿ تمؾ كمف، كالتعمـ كالنمك السميمة التربية فرص ليـ يكفر
شباع كالمعارؼ بالميارات كتزكيده لمطفؿ سميمة معيشية ظركؼ تكفير إلى يدعك  كالثكرة، األساسية حاجاتو كا 

 إغراء مقاكمة بمسئكلية تضطمع التي األطفاؿ رياض أىمية تبرز التي لمعكامؿ آخر عامالن  تعد التكنكلكجية
 كىناؾ. كاستعداداتيـ قدراتيـ نمك دكف حائال كيقؼ ،باألطفاؿ كثيران  ضرت تيال كالسمعية المرئية األجيزة
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 الشامؿ النمك كتحقيؽ األطفاؿ رياض أىمية لتؤكد كالتعميمي التربكم بالجانب ترتبط التي العكامؿ مف العديد
 )30 :2010)الحريرم، .التعميمية الفرص تكافؤ مبدأ كتحقيؽ التعكيضية التربية كتقديـ، لمطفؿ

األطفاؿ مف أىمية مرحمة الطفكلة المبكرة كاستكماليا لدكر األسرة في كبذلؾ تتضح أىمية رياض 
 مجاؿ تنمية الطفؿ مف جميع النكاحي كضمانيا أف األطفاؿ حصمكا عمى االحتياجات المناسبة ليـ.

 :في محافظات غزة  نشأة رياض األطفاؿ رابعان:
 مف ان جزء يعد كالذم فمسطيف يف التعميـ تاريخ مف ان جزء غزة محافظات في األطفاؿ رياض نشأة تعد

 في العممية كالحركة التعميـ لتاريخ مشتركة أساسية كعناصر عامة مالمح فيناؾ. الشاـ بالد في التعميـ تاريخ
 .(5: 1990، العسمي) العصكر اإلسالمية مدل عمى جميعان  الشاـ أقطار

نظاـ الكتاتيب كالتي أنشئت سالمي ييتـ بمرحمة رياض األطفاؿ مف خالؿ نظاـ التعميـ اإل فمقد كاف
حيث تعد الكتاتيب التي كانت منتشرة في القرل الفمسطينية  )142: 1996تمبية لحاجة المسمميف )العاجز، 

: 1995اؿ )ميدم، ىي الصكرة القريبة نسبيان لدكر الحضانة كرياض األطف -مف فترة قريبة-كبعض المدف 
كاالبتدائي في العصكر اإلسالمية، لكنيا لـ تكف  يٌ عميـ األكل  أك المكتب ىك مؤسسة الت ابتٌ الكي ( فقد كاف 16

  )9: 1990بالد الشاـ الكتاتيب قبؿ الفتح اإلسالمي ) العسمي،  مف مستحدثات اإلسالـ فقد عرفت

 التعميـ مرحمة إلى بالتمييدم عيرؼ الذم السف صغار صؼ ييضاؼ أما في العصر العثماني فكاف
 (21: 1996، العاجز) (1869) عاـ العثماني التعميـ نظاـ عد صدكرالدنيا، كذلؾ ب االبتدائي

 التعميـ مراحؿ ناحية فمف ،عدة نكاحو  مف بالقصكر التعميـ اتصؼ البريطاني االنتداب ثـ في عيد
 كىي ،مراحمو أكلى االنتداب أياـ التعميـ يشمؿ فمـ، المراحؿ ىذه العرب استكماؿ دكف المنتدبة الدكلة حالت
 المدارس ببعض ألحقت صفكؼ سكل البالد في يكف لـ األطفاؿ رياض إلى فبالنسبة. طفاؿاأل رياض

  )71: 1990)الدباغ، . لو الالزمة األمكاؿ تكافر عدـ بحجة األمر ىذا ألغي ثـ لمبنات بتدائيةاال

 أكؿ ركضتيف لألطفاؿ في ككافمف تاريخ التعميـ في بالد الشاـ،  التعميـ في فمسطيف جزءه  كحيث
( )الحريرم، 1965(. كفي لبناف كاف افتتاح أكؿ ركضة أطفاؿ حككمية عاـ)1945عاـ) اأنشئت كرياس

( فمـ تختمؼ فمسطيف عف كسطيا المحيط فقد بدأ االىتماـ برياض األطفاؿ في غزة في بداية 30: 2010
 )1999:19أكؿ رياض أطفاؿ في غزة. )المدىكف،   ربعينات مف ىذا القرف عندما أيسساأل

أخرل في تأسيس رياض األطفاؿ كانتشرت الفكرة في عيد اإلدارة المصرية  ناطؽمأف قامت بع ذلؾ كت
كانت رياض األطفاؿ تتبع كزارة الشئكف االجتماعية، أما رياض األطفاؿ حيث ـ. 1967لقطاع غزة قبؿ عاـ 
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 )7691يـ )من )23500ركضة، كبمغ عدد األطفاؿ في سف الرياض ) )84في عيد االحتالؿ فقد بمغت )
%( كذلؾ يبرر مدل 32.7( طفالن لكؿ ركضة كبنسبة التحاؽ تقدر )91ممتحقكف برياض األطفاؿ أم بنسبة )

 )341: 1999)العمايرة،  ىاكقصكر  ضعؼ الخدمات المقدمة لرياض األطفاؿ في غزة

 الك  ،لطفكلةبا كال تكترث ،الفمسطيني المجتمع في التعميـ تحارب االسرائيمي االحتالؿ سياسة كانت لقد
 ان جك  رتكف ال ككذلؾ ،الشعب أفراد جميع عند الفمسطيني الكطني االنتماء الضعاؼ ؛األطفاؿ رياض دعـب

 لـ لذلؾ، المستقمة بيكيتيا تنادم التي الفمسطينية الشخصية تتشكؿ ال حتى ؛كالطمأنينة اليدكء يسكده ان مناسب
 كتربكيان  ماديان  شأنيا مف لمرفع حد أدنى ىناؾ يكف لـك  ىامة تعميمية كمراكز األطفاؿ برياض اىتماـ أم يكف

 (60: 1999، بسيسك) .كاجتماعيان  كثقافيان 

 ظركؼ في نشأت ألنيا ؛خصكصية ليا غزة محافظات في األطفاؿ رياض أف يتضح سبؽ مما
 صفاتمكا أدنى إلى كتفتقر، كمتنكعة متعددةكانت  عمييا المشرفة كالجيات ،االحتالؿ ظركؼ كىي استثنائية
 ليذا باألساس تخصص لـ مساكف في، كالمدف المخيمات أزقة في الرياض ىذه فأقيمت، الجيدة الركضة
نما الغرض  .(62: 1999، بسيسك)أخرل. أىداؼ لتحقيؽ انتشرت كا 

 االجتماعية الشئكف كزارة إلى األطفاؿ رياض جميع مسئكلية انتقمت الفمسطينية الكطنية السمطة كبعكدة
 حتى كالمعنكم المادم العكف كتقديـ كرعايتيا كتنظيميا، االطفاؿ، رياض عمى باإلشراؼ نشاطيا لتمارس
 التربية كزارة األطفاؿ رياض مراكز تتبع بأف 22/3/1996 في عرفات ياسر الرئيس السيد قرار صدكر
 الرياض لتمؾ التراخيص بمنح المخكلة الرسمية الجية ىي الكزارة تمؾ أصبحت التاريخ ذلؾ فمنذ كالتعميـ
 مف نكعان  باعتبارىا كاإلدارية التربكية الناحية مف عمييا اإلشراؼ تتكلى التي الجية كأيضان ، عمميا لمزاكلة
 (1 :1998، حجك. ) الخاص التعميـ

 ىذه لحصر عممية إجراءات باتخاذ المسئكليات ىذه لتسمميا األكلى البدايات منذ الكزارة قامت فقد
 عدد بمغ ك (1998، حالكب أبك. ) كىندسيان  كصحيان  تربكيان  الجكانب جميع مف اأحكالي عمى كالتعرؼ الرياض
 كطفمة طفالن ( 31250) حكالي 1994/1995 عاـ الرياض سف في ىـ ممف غزة محافظات في األطفاؿ
 (.342: 1999، العمايرة%( )49.8) تقدر التحاؽ بنسبة أم األطفاؿ رياض في (1061) منيـ

فقد بمغ عدد  2015 حصاء الفمسطينيلمجياز المركزم لإلكتبعان لمؤشرات، أما ما يخص األرقاـ كا
الكزارة بشكؿ  ياتشرؼ عميركضة مرخصة  )358)2013-2012 لمعاـ رياض األطفاؿ في محافظات غزة

 ركضتاف التربية كالتعميـ العالي الفمسطينية كزارة فمدل ،عاـ باستثناء إشرافيا المباشر عمى ركضتيف
(. 2014 يكليك/ تمكز عدكاف خالؿ بالكامؿ قصفت التي الكزير كخميؿ غزة شماؿ( السالـ) ؛فقط حككميتاف
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 الجغرافية المنطقة حسب الحككمية، محافظات غزة مدارس داخؿ مكزعان  كانتكنان  14 الكزارة لدل يكجد كما
 التمييدم، ألطفاؿ ككاليكنسك اليكنيسيؼ مؤسستا الكانتكنات بيذه تبرع. السبعة كالتعميـ التربية لمديريات
ال تتجاكز  كما أف رياض األطفاؿ المرخصة نسبتيا )2014 ،عبداهلل(. فقط كاحدان  فصالن  تمثؿ كجميعيا

% مف إجمالي رياض األطفاؿ العاممة في القطاع مما يشير إلى كجكد عدد كبير مف رياض األطفاؿ 50
غياب القكانيف كاإلجراءات الممزمة  مما يدؿ عمى ،التزاؿ تعمؿ بدكف الحصكؿ عمى ترخيص مف الكزارة

مما أدل إلى عزكؼ ىذا العدد الكبير مف رياض األطفاؿ عف الحصكؿ عمى  ؛لترخيص رياض األطفاؿ
 (.18،19: 2014 الخمسية لمتعميـ، ستراتيجيةاال الخطة) التراخيص الالزمة مف كزارة التربية كالتعميـ العالي.

جراءات ا  قرار قكانيف ك إمى تكثيؼ الجيكد لمضغط باتجاه العمؿ ع عمى ضركرةالباحثة  تؤكدلذلؾ 
 دراجيا ضمف السمـ التعميمي.إممزمة لترخيص رياض األطفاؿ، أك باتجاه 

 (1جدكؿ )
 األطفاؿ كمعدؿ األطفاؿ لكؿ شعبة لسنكات مختمفة في محافظات غزةأعداد عدد رياض األطفاؿ ك 

 معدؿ األطفاؿ لكؿ شعبة أعداد األطفاؿ أعداد رياض األطفاؿ العاـ الدراسي
4991/4991 13 1 061 30.8 

4991/4991 13 1 123 26.1 

4991/4991 200 25 114 29.8 

4991/4991 219 26 012 28.5 

4991/4999 206 24 969 28.0 

4999/0222 237 26 614 27.3 

0222/0224 215 22 519 26.1 

0224/0220 227 21 917 25.5 

0220/0222 220 21 553 25.8 

0222/0221 196 20 817 27.4 

0221/0221 207 21 053 30.8 

0221/0221 206 21 609 26.1 

0221/0221 257 27 391 26.1 

0221/0221 260 28 219 26.1 

0240/0242 358 41 869 26.9 

  )http://goo.gl/47zkmG) حصاء الفمسطينيجياز المركزم لإلالمكقع االلكتركني لم

http://goo.gl/47zkmG
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الرسـ البياني التالي ليكضح التطكر في أعداد رياض  ت الباحثةكبناءن عمى ىذه االحصائيات، أعد
 .لسنكات مختمفة األطفاؿ بمحافظات غزة

 
 ( أعداد رياض األطفاؿ1شكؿ رقـ )

 ينية في اإلشراؼ عمى رياض األطفاؿخامسان:جيكد كزارة التربية كالتعميـ العالي الفمسط
إثر تسمـ كزارة ( 1994)حديثان بعد عاـ في فمسطيف بدأ العمؿ عمى تطكير ىذا النكع مف التعميـ 

التربية كالتعميـ العالي مسئكلية التعميـ كتشجيعيا القطاع الخاص في ىذا المجاؿ. كتشرؼ الكزارة عميو حاليان 
منح اض األطفاؿ، ككضع قكاعد كأسس تنظـ عمؿ رياض األطفاؿ ك صفات الخاصة لريعف طريؽ كضع المكا

إضافة إلى  (26: 2010.)كزارة التربية كالتعميـ، التراخيص لمزاكلة ىذه المينة بعد استيفاء الشركط المحددة
، تكفر بعض الشركط المتعمقة بالكادر البشرم الذم يدير التعميـ قبؿ المدرسي كنكعية المناىج كالبرامج المقررة

إال أنيا في المرحمة األخيرة تكجو سياساتيا نحك افتتاح صفكؼ لممرحمة التمييدية في المدارس 
 .)7 :2014)كزارة التربية كالتعميـ، الحككمية.

كترد تعميمات منح كتجديد التراخيص لرياض األطفاؿ ضمف المكائح عمى مكقع كزارة التربية كالتعميـ 
 الشكؿ التالي:عمى حيث تككف التعميمات ( /http://www.mohe.psالعالي الفمسطينية االلكتركني )

 

http://www.mohe.ps/
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 القبكؿ كالتسجيؿ:  . أ
 ةثالثتككف مدة مرحمة رياض األطفاؿ سنتيف تسبقاف الصؼ األكؿ األساسي كتتضمف ىذه المرحمة  .1

 مستكيات عمى النحك التالي:

 سنكات كثمانية أشير. ثسنكات حتى ثال ثرعاية: مف عمر ثال  -

 كحتى أربع سنكات كثمانية أشير. ،بستاف: مف عمر ثالث سنكات كثمانية أشير –

 .كحتى خمس سنكات كثمانية أشير، مف عمر أربع سنكات كثمانية أشير :تمييدم –
 االستيعاب.يقبؿ كؿ طفؿ أتـ ثالث سنكات في أم كقت مف العاـ الدراسي شريطة التقيد بتعميمات  .2
 اإلمكاف.مع أىمية مراعاة الفركؽ الفردية قدر أعمارىـ، األطفاؿ عمى مجمكعات أك شعب حسب  يكزع .3
 بالتعميمات.بعد الحصكؿ عمى مكافقة الكزارة شريطة التقيد  الركضة ىمسائية فيجكز فتح شعب  .4
د في حالة كجكد ركضة تعمؿ عمى فترتيف يتـ تعييف مديرة لمركضة فى الفترة المسائية إذا زاد عد .5

 ( طفالى، كيتـ التعامؿ معيا كركضة مستقمة عف الفترة الصباحية.30األطفاؿ فييا عف )
 يتـ إصدار شيادة ترخيص خاصة لمركضة التي تعمؿ فى الفترة المسائية. .6
مع  فصميف منسجميف العاـ مفشريطة أف يتككف العاـ، يجكز العمؿ في رياض األطفاؿ عمى مدار  .7

 كجد. صيفي إفإضافة إلى فصؿ  أنظمة فصكؿ المدارس النظامية
تعمؿ الركضة بأسمكب التعمـ النشط كليس بنظاـ الحصص الصفية بحيث يشتمؿ برنامج الركضة عمى  .8

 ( دقيقة.30( أنشطة كحد أقصى كال يتجاكز أل نشاط عف )4)
 االستيعاب كالتشكيالت: ب.
 .( طفالن 15) ال يجكز منح أك تجديد ترخيص ركضة أطفاؿ يقؿ عدد أطفاليا المسجميف عف .1
( 30( )2ـ 20يككف الحد األقصى لعدد األطفاؿ المسمكح بو فى الغرفة الصفية التى تتجاكز مساحتيا ) .2

 )ثالثة أرباع متر مربع لكؿ طفؿ(، شريطة أف تقـك مربيتاف معناى بالعمؿ في ىذه الشعبة. طفالن 
مدكف في طمب منح  تصادؽ الكزارة عمي تشكيالت الركضة حسب أسس االستيعاب، في ضكء ما ىك .3

 أك تجديد ترخيص الركضة. 
كذلؾ قبؿ  ،تقدـ الركضة كشكفان عمى نسختيف تتضمف أسماء األطفاؿ كتكاريخ ميالدىـ كتسجيميـ .4

 أسبكعيف مف نياية كؿ فصؿ.
 تدقؽ المديرية الكشكؼ المذككرة كتصادؽ عمييا كتعيد نسخة منيا لمركضة. .5
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األطفاؿ في كزارة التربية كالتعميـ العالي الفمسطينية ضمف المقابمة  األستاذة فاتف المدكام مشرفة رياضكتذكر 
لمعاـ الدراسي  لرياض األطفاؿ التراخيص كتجديد منح تعميماتأف  23/3/2015التي أجريت معيا بتاريخ 

 تضمنت التالي: 2013-2014

 األنشطة التعميمية: ج. 

 مة الركضة.تقر الكزارة األنشطة التربكية التى تحقؽ أىداؼ مرح. 1

تعتمػد األدلػػة التدريبيػػة كالمػادة المرجعيػػة المقػػررة مػػف الػكزارة فػػي تنفيػػذ األنشػطة التربكيػػة كالتعميميػػة الخاصػػة . 2
 .  ياكمديرات ياكمربيات بمشرفات رياض األطفاؿ

 تكظيؼ الكسائؿ التعميمية أثناء العممية التعميمية لألطفاؿ.. 3

  المدير/ة كالمربيات: د. 

 : حاصمة عمى أف تككف مديرة الركضةيشترط  . 1

دبمػػـك معممػػيف / دبمػػـك ريػػاض أطفػػاؿ مػػع حصػػكليا عمػػى دكرة كاحػػدة عمػػى األقػػؿ حػػكؿ ريػػاض األطفػػاؿ.)    -
 عدـ إمكانية تكلي مديرة تحمؿ مؤىؿ ثانكية عامة إدارة الركضة (

 ( طفال فما فكؽ. 30يشترط أف تتفرغ المديرة إلدارة الركضة إذا كصؿ عدد أطفاؿ الركضة إلى)  . 2

يشترط أف تككف المربية مف حممة شيادة الدراسة الثانكية العامة، إضافة إلى حصكليا عمى تػدريب خػاص . 3
ذلػػؾ كالمربيػػة الحاصػػمة عمػػى شػػيادة الثانكيػػة كذلػػؾ كحػػد أدنػػى شػػريطة تقػػديـ مسػػتندات تثبػػت  ،بالطفكلػػة المبكػػرة

ثبات ذلؾ كثائقيان العامة فقط عمييا أخذ دكرة في الطفكلة المبكرة  ك   .ا 

 مكاصفات مبنى الركضة الخاصة: ق. 

 سنتيمتر ( كحد أدنى. 280أف ال يقؿ ارتفاع السقؼ عف ) . 1

 ( متر مربع .15تكفر غرفة صفية ال تقؿ مساحتيا عف) تكفر مراكز نشاط متعددة في الركضة، أك. 2

 أف تككف أرضية مبنى الركضة مف البالط.. 3

مف حيث اإلضاءة كالتيكية كالمرافؽ الصحية ضمف اإلجراءات الصػحية كاليندسػية  تكفر الشركط الصحية. 4
 المطمكبة.

 أف تككف الركضة مستقمة في بنائيا كساحتيا كتجييزاتيا كىيئاتيا اإلدارية كالتعميمية. . 5
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 ، أك دكر أكؿ كحد أقصى .أف يككف مبنى الركضة أرضيان . 6

 لى الغرؼ الستيعاب مجمكعات أك شعب أطفاؿ.ال يجكز استخداـ الممرات المؤدية إ. 7

 تكفر قاعة لمنشاطات الحرة، كيفضؿ تكفر غرفة إدارة، كقاعة لممربيات.. 8

 تكفر مطبخ مناسب.. 9

 أك أقؿ في الركضة كبمقاييس تتناسب كعمر الطفؿ.( طفالن  25)تخصيص فتحة صحية كاحدة لكؿ . 10

 تتناسب كعمر الطفؿ كبعيدة عف الكحدة الصحية.  تكفر مشارب كمياه صالحة لمشرب كبمقاييس. 11

كيػػػػػػػػػػرد أيضػػػػػػػػػػان ضػػػػػػػػػػمف المػػػػػػػػػػكائح عمػػػػػػػػػػى مكقػػػػػػػػػػع كزارة التربيػػػػػػػػػػة كالتعمػػػػػػػػػػيـ العػػػػػػػػػػالي الفمسػػػػػػػػػػطينية االلكتركنػػػػػػػػػػي 
(http://www.mohe.ps/ أف )ضمت التالي: ىاكتجديد تعميمات منح التراخيص لرياض األطفاؿ 
 -الركضة: متطمبات. ك

  -الساحات:. 1

المسػػاحة المخصصػػة لألطفػػاؿ داخػػؿ الركضػػة كحػػد أدنػػى كيحػػدد  مماثػػؿسػػاحة خارجيػػة مكشػػكفة بمعػػدؿ  -   
 طفاؿ في الركضة.بذلؾ عدد األ

قسػػـ مظمػػؿ مػػف السػػاحة الخارجيػػة يتناسػػب مػػع عػػدد األطفػػاؿ فػػي الركضػػة، بحيػػث ال تقػػؿ مسػػاحتو عػػف   -   
 ية.%( مف مساحة الساحة الخارج25)

 مف القسـ المظؿ. تحتسب البرندات المفتكحة عمى الساحة الخارجية جزءان   -

 المتصاصية كساحة خارجية لألطفاؿ.ال يجكز استخداـ سطح الحفر ا -

 األثاث كالتجييزات: .2

 يخصص لكؿ طفؿ كرسى منفصؿ حتى يتمكف مف ممارسة األنشطة الجماعية كالفردية.   -

 و كتصميمو لألطفاؿ.أثاث آمف كمناسب في حجم  -

 سبكرة ذات ارتفاع مناسب لمستكل األطفاؿ.  -

 جزء مفركش مف قاعة النشاطات.  -

 تجييز غرفة اإلدارة كقاعة المكتبة.  -

 

http://www.mohe.ps/
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 األلعاب كالكسائؿ التعميمية:  . 3

 كسائؿ لتنمية المكاىب كالميكؿ المينية: -

ة نجارة، أدكات تمريض، أدكات معجكف ممكف، أقالـ تمكيف، إسفنج، كرؽ ممكف، كرؽ رسـ، عد
 مكسيقية......الخ.

 أدكات المعب: -

 كرات، ألعاب فؾ كتركيب، سيارات صغيرة، لعب بالستيكية أك خشبية...الخ.

 كسائؿ تعميمية: -

 كسائؿ إيضاح مجسمة ) أعداد كأحرؼ، مكعبات، عمب، أحرؼ بالستيكية (.  -

كاألحػػرؼ، كلكحػػة تكضػػيح الفصػػكؿ األربعػػة، أرقػػاـ كسػػائؿ إيضػػاح غيػػر مجسػػمة ) لكحػػة جيػػكب لألعػػداد   - 
ككسائؿ إيضاح خاصة  ،ككسائؿ تعميمية مساندة تتعمؽ بمفاىيـ لغكية كرياضية ،كصكر لتكضيح مفيكـ العدد(

 بالطبيعة كالحيكانات. 

 كسائؿ عممية )متر، مغناطيس، مرآة، عدسة، ساعة، عينات زراعية، أحجار كالصدؼ(.  -

 كية الطبيب، الدكاف، المطبخ، . . . الخ.زكايا الخياؿ، زا  -

 األلعاب الخارجية:  .4

أراجػػيح متنكعػػة كألعػػاب خارجيػػة سػػميمة كآمنػػو مصػػنكعة مػػف الفيبػػرجالس كمطابقػػة لممكاصػػفات مػػع األخػػذ    -
 ( متر عمى األقؿ بيف كؿ لعبة. 2عتبار تحديد مسافة ) بعيف اال

 غيرىا.دراجات ثالثية العجالت، كعربات صغيرة. . ك    -

 حكض رمؿ نظيؼ.   -

 أدكات بستنة مناسبة لألطفاؿ.   -

 -كسائؿ حماية كسالمة: . 5

 اسطكانات إطفاء حريؽ.   -

 صندكؽ إسعاؼ يحتكم عمى كافة المستمزمات الطبية.   -

 حافالت مرخصة كمؤمنة لنقؿ األطفاؿ.   -
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 ألقؿ في حالة كجكد سكر منخفض.أسكار كأبكاب آمنة، مع أىمية تكفر سياج بارتفاع متريف عمى ا   -

 كجكد نكافذ آمنة باستخداـ ) شبؾ كحماية (.   -

 بائية آمنة كمرتفعة عف األرض.أباريز كير    -

مكقػػػع كزارة التربيػػػة كالتعمػػػيـ العػػػالي الفمسػػػطينية  كجػػػكد درابػػػزيف لمػػػدرج بغػػػض النظػػػر عػػػف عػػػدد الػػػدرجات.   -
 ( /http://www.mohe.psااللكتركني )

بعد انتياء فترة تقديـ الطمبات المتضمنة لمتعميمات السابقة، يككف دكر كزارة التربية كالتعميـ العالي عبر 
 كالتالي: امديرياتيا كعبارة عف شقيف كىم

 ثائؽكالك  المستندات ضكء في الخاصة التعميمية المؤسسة طمب المديرية في العاـ التعميـ قسـ رئيس يدقؽ 
 لمنح الخاصة اإلجراءات اتخاذ بعد ياكتعميمات التراخيص شركط لجميع استيفائيا مف لمتأكد المطمكبة
. عدمو أك بالترخيص الكزارة لدل بالتكصية كالتعميـ التربية كمدير ىك يقكـ ثـ كمف ،ىاكتجديد التراخيص

 الخاصة التعميمية لممؤسسة ميدانية زيارة بعمؿ عنو ينكب مف أك العاـ التعميـ قسـ رئيس يقـك ثـ كمف) 
 .( المقدمة البيانات صحة مف لمتأكد

 المطمكبة كالكثائؽ المستندات عف األطفاؿ كصكرة رياض ترخيص طمبات الكزارة بتسميـ المديريات تقكـ 
كالتعميمات. مكقع كزارة التربية كالتعميـ العالي الفمسطينية االلكتركني  الشركط كامؿ استيفائيا بعد
(http://www.mohe.ps/ ) 

مف قبؿ الكزارة تعميمات شاممة  ىاكتجديداألطفاؿ  لرياض التراخيص منح ترل الباحثة أف تعميمات
 كتركز بشكؿ أساسي عمى بيئة رياض األطفاؿ المادية. ،لمعظـ المجاالت في الرياض، لكنيا غير صارمة

كتبعان  الراىف الكقت ءات ترخيص رياض األطفاؿ، أما عمى أرض الكاقع كفيجراإىذا فيما يتعمؽ ب
 في األطفاؿ محدد كمعتمد برياض خاص منياج يكجد ( فال2014لمخطة االستراتيجية الخمسية لمتعميـ،)

 تتككف التي التعميمية المكاد إعداد أك كتحضيرىا المكاد اختيار في التصرؼ حرية لممربية كيترؾ فمسطيف،
بأف  أيضان  التعميـ لتطكير ستراتيجيةاال الخطة كتشير.  العممية األنشطة مف كغيرىا عمؿ أكراؽ مف لعادةبا

األسمكب العاـ لمتقييـ في الرياض ىك األسمكب التقميدم الذم يعتمد عمى أسمكب الصفكؼ الدراسية في 
مـ النشط، حيث يتـ التركيز عمى التعميـ، كىناؾ محدكدية الستخداـ أساليب حديثة كالتعمـ بالمعب أك التع

التمقيف بشكؿ كبير إضافة إلى أسمكب النقاش كلكف بشكؿ محدكد، عالكة عمى أف مؤسسات رياض األطفاؿ 
كبالتالي تتأثر مؤىالت مربيات  ،في فمسطيف تأخذ مكانيا خارج السمـ التعميمي المتعارؼ عميو في فمسطيف

كحممة الدبمكـ المتكسط كالعدد ينحصر بشكؿ  ،الثانكية العامةاألطفاؿ بذلؾ حيث تتراكح بيف حممة شيادة 

http://www.mohe.ps/
http://www.mohe.ps/
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كبير فيما يتعمؽ بحممة البكالكريكس مما أدل إلى افتقار نسبة كبيرة مف المربيات إلى الميارات الالزمة لتحديد 
احتياجات األطفاؿ،  باإلضافة إلى ضعؼ كاضح في االعتماد عمى استخداـ كسائؿ تعمـ كترفيو حديثة 

الخمسية  ستراتيجيةاال الخطة.) ة، كضعؼ مشاركة األىالي في تنمية قدرات أطفاليـ عمى التعمـكمالئم
 (.18،19: 2014 لمتعميـ،

حيث  2015لما بعد العاـ التعميـ في رياض األطفاؿ ضمف تكجيات التعميـ الفمسطيني  تطكيركيبرز 
ممتحقيف في برنامج الطفكلة المبكرة )رياض تبيف أف نسبة ال :كرد ضمف تقرير التقييـ الكطني لمجميع ما يمي

%( فقط مف األطفاؿ. كىك ما زاؿ بعيدان عف المستيدؼ العالمي 50.7) 2013/2014األطفاؿ( لغاية 
. ككانت أبرز التكجيات بخصكص ىذه القضية إعادة إدراج ىدؼ 2015%( حتى العاـ 70لمتعميـ لمجميع )

رة في اليدؼ األكؿ مف أىداؼ التعميـ لمجميع، كاإلقرار صراحة بأف الرعاية كالتربية في مرحمة الطفكلة المبك
ىذا اليدؼ يمثؿ المرحمة األكلى مف مراحؿ التعميـ. كمف أجؿ تطكير ىذا القطاع كتمبية احتياجات الطفكلة 
المبكرة يجب العمؿ عمى جعؿ ىذا التعميـ متاحان لمجميع، كرفع نسبة االلتحاؽ فيو ككصكؿ خدمات الطفكلة 

لمبكرة لممناطؽ الميمشة كاألكثر حاجة، كتخفيض تكمفتو برصد مكازنات خاصة لمتعميـ في ىذا القطاع، ا
كدعـ رياض األطفاؿ الفقيرة لضماف استمرارىا في تقديـ ىذه الخدمة في المجتمعات الفقيرة، عالكة عمى 

ناء. كبناء منياج خاص تعزيز البيئة التربكية لرياض األطفاؿ، كتطكير تعميمات صارمة لمترخيص كالب
 .) 2014)كزارة التربية كالتعميـ،  برياض األطفاؿ يراعي خصكصية الكضع الفمسطيني.

كبالتالي فإف الباحثة تعتقد أف ىناؾ تكجيان مف قبؿ السياسات العميا في التربية كالتعميـ نحك قضية 
ة لمتعميـ في ىذا القطاع، حيث تطكير التعميـ في رياض األطفاؿ، مع الحاجة الماسة لرصد مكازنات خاص

تاحة الفرصة لألطفاؿ ذكم الدخؿ المحدكد لاللتحاؽ برياض األطفاؿ ضمف مشركع رزمة إعمى  يتـ العمؿ
يجاد رياض حككمية تابعة لكزارة التربية كالتعميـ العالي إاألمـ المتحدة ككزارة التربية كالتعميـ حيث تـ 

 الفمسطينية بمحافظات غزة.

ابمة شخصية مع األستاذة فاتف المدكام مشرفة رياض األطفاؿ في كزارة التربية كالتعميـ كمف خالؿ مق
 حككمية مدرسة ةعشر  أربع ضمف تمييدم صؼ نشاءإ ذكرت أنو تـ 23/3/2015العالي الفمسطينية بتاريخ 

كالتعميـ،  يةالترب ككزارة المتحدة األمـ رزمة مشركع ضمف، (2013منذ عاـ ) سبعال غزة ديرياتم مستكل عمى
دارايان  فنيان  لممشركع كالتطكير شراؼاإل بدكر الكزارة تقكـ حيث  معايير ضمف المدارس باختيار الكزارة كتقكـ، كا 
 :بالتالي األطفاؿ قبكؿ معايير كتتمثؿ، معينة شركط ضمف األطفاؿ تسجيؿ عممية كتتـ معينة
  األطفاؿ برياض لتحاؽاال يستطيعكف ال الذيف المحدكد الدخؿ ذكمأف يككف الطفؿ مف. 
  بالمدرسة المحيطة المنطقة نفس مفأف يككف الطفؿ. 
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  سبتمبر مف األكؿ في سنكات خمسأف يككف عمر الطفؿ. 
 العامميف أبناء مفالطفؿ  يككف أال. 
 بصرية، سمعية، حركية عاقاتإ سكاء الخاصة االحتياجات ذكم مف األطفاؿ مف( %10) يككف أف 

 .نطؽ أك

صفكؼ فيي عبارة عف كرفانات تـ تزكيدىا في المدارس التي تـ اختيارىا مف قبؿ أما فيما يخص ال
حيث تيستخدـ منيجية الزكايا  طفالن  20رزمة األمـ المتحدة، كال يتجاكز عدد األطفاؿ في الصؼ الكاحد 

دم كانما يتـ كالتعمـ النشط، أما فيما يتعمؽ بالمربيات فحتى المحظة لـ يتـ تعييف مربيات مثبتات لمصؼ التميي
ساسي، أك تعميـ ابتدائي عمى بند التشغيؿ المؤقت حيث أتخصص تربية طفؿ أك تعميـ  اتتكظيؼ مربيات ذك 

تـ االستعانة بالخريجات المستفيدات مف برنامج جدارة خالؿ السنة األكلى لمتنفيذ لمدة خمسة شيكر، ثـ تـ 
ستفيدات مف ديكاف المكظفيف، كتقكـ الكزراة بعقد االستعانة بالمستفيدات مف عقكد كزارة العمؿ كمف ثـ الم

عداد الخطط كتقييـ األطفاؿ، كتعمؿ عمى دعـ األطفاؿ ا  تدريب بناء قدرات لممربيات في مجاؿ التعمـ النشط ك 
 مف خالؿ ما يكفر لممدرسة.

ت يجابياأف الكزارة كبالتحديد قسـ رياض األطفاؿ يقكـ بتحديد اإل ،كتشير المداكم ضمف المقابمة
ياء األمكر كذلؾ فيما يتعمؽ كأكل كالسمبيات لممشركع مف خالؿ عقد النقاشات مع المربيات، كالمديرات،

 بالمجاالت التالية:
ان كبعضيا ر مف مدرسة إلى أخرل ففي بعض المدارس كاف مناسبنمة مكاف الككنتيءتباينت مال المكاف:

 أك البعد عف الكحدات الصحية.ـ مف حيث مضرب الشمس، كالمظمة، كالقرب اآلخر لـ يتالء
قامت اليكنيسؼ بتكفير األثاث أما اليكنسكك فكفرت القرطاسية  التجييزات كاألثاث كالكسائؿ كالقرطاسية:

كلكف لـ تكف األدكات كالكسائؿ كافية بالقدر الذم تتطمبو منيجية التعمـ النشط، كما لـ يتـ تكفير ألعاب 
 الصؼ التمييدم.خارجية كساحات خارجية مخصصة ألطفاؿ 

 عدـ كجكد منياج مكحد، كعدـ كجكد خطة دراسية مكحدة. المنياج:

تتبدؿ المربيات عمى األػطفاؿ مرتيف خالؿ العاـ بسبب االعتماد عمى مربيات بعقكد مؤقتة كىذا  المربيات:
 يؤثر عمى العمؿ كعمى األطفاؿ.

 ع كالتالي:تكصمت الكزارة إلى عدة تكصيات فيما يتعمؽ بتنفيذ ىذا المشرك 
 نقؿ الغرفة الصفية مف الككنتينر إلى مبنى المدرسة. -
 تجييزىا باأللعاب الخارجية.ك  ،كتحديدىا بسكر ،مف ساحة المدرسةتخصيص مساحة  -
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 .تكفير منياج لرياض األطفاؿ -
 بناء كحدات صحية خاصة باألطفاؿ كقريبة مف الغرفة الصفية. -
 )2015ات الصؼ التمييدم. )مقابمة،المداكم، تخصيص جزء مف ميزانية المدرسة لتكفير احتياج -

إذا ما قيكرف باألكضاع  جيده  ترل الباحثة أف الجيد المبذكؿ مف قبؿ الكزارة في رياض األطفاؿ الحككمية جيده 
السياسية كاالقتصادية التي تمر بيا كافة القطاعات بمحافظات غزة بسبب الحصار كالحركب األخيرة، حيث 

 كزانات المخصصة لو، كلكنو ال يزاؿ بحاجة إلى تطكير.يرتبط ىذا الجيد بالم

 المعاصرة في اإلشراؼ عمى رياض األطفاؿ التجارب سادسان: بعض
االىتماـ بالكصكؿ لجميع األطفاؿ في مرحمة الطفكلة المبكرة كخاصة ما إلى اتجيت الكثير مف الدكؿ 

نو مف أجانية. فمثال نجد في الدكؿ األكركبية بيف سنة الثالثة كالسادسة مف خالؿ برامج الطفكلة المبكرة الم
جميع  رعايةسنكات حيث تقـك معظـ الدكؿ ب 6-3المتفؽ عميو ىك مفيـك الكصكؿ الشامؿ لألطفاؿ مف سف 
كذات التمكيؿ العاـ كذلؾ قبؿ بداية التعميـ  ،األطفاؿ بسنتيف عمى األقؿ مف الطفكلة المبكرة المجانية

سنكات، كفي بعض  3مف سف  ان قانكني ان كىكلندا، كيعد الكصكؿ الشامؿ حق يرلنداإاالبتدائي، باستثناء كؿ مف 
البمداف منذ سف مبكرة. كبرامج الطفكلة المبكرة "رياض األطفاؿ" في أكركبا عادةن ما تككف مجانية، كممحقة 

 (Starting strong2, 2006: 79)بالمدارس.

المبكرة بعدة طرؽ متنكعة لضماف استمرار كما اتجيت معظـ الدكؿ إلى متابعة أنظمة الطفكلة 
تقييـ أداء النظاـ  تحسيف الخدمات التربكية المقدمة لألطفاؿ. فمتابعة أنظمة الطفكلة المبكرة يتضمف استمرار

لة كأغراض السياسة عمى مستكل الكالية كتتطمب أيضان تتبع االتجاىات العامة كتكقعات مف أجؿ المساء
رؾ الحككمة جيات أخرل في المتابعة كاإلشراؼ كاإلدارات المحمية، دكؿ تشكفي العديد مف ال اآلباء،

 :Starting strong2, 2006)أكلياء األمكر، كمجمكعات البحث المستقمة.ك كالعامميف في الطفكلة المبكرة، 

183) 

شراؼ عمى بعض التجارب الناجحة في مجاؿ المتابعة كاإل كقد ارتأت الباحثة ضركرة استعراض
شراؼ كزارة التربية كالتعميـ العالي الفمسطينية عمى إفي تطكير  محكان أساسيان ألنيا قد تككف  ؛طفاؿرياض األ

 رياض األطفاؿ. 

تجربة ماليزيا كتجربة المممكة المتحدة، منيا ىي اختارت اثنيف ك ككقفت الباحثة عمى بعض النماذج 
 عمى النحك التالي: ايمكف تكضيحيمك 
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 التجربة الماليزية . أ

 عف اإلدارة كاإلشراؼ الحككمي عمى التعميـ قبؿ المدرسي في ماليزيا لمحة

  ينتشر التعميـ ما قبؿ المدرسة في جميع أنحاء ماليزيا مف خالؿ أكثر مف ستة آالؼ مركز يمتحؽ بيا
 األطفاؿ مف سف الثالثة حتى الخامسة مف العمر. 

 يخرج ىذا النكع مف التعمـ عف نطاؽ سمـ التعميـ النظامي. 

 قبؿ  مف إدارتيا فتتـ البقية أمامف ىذه المراكز مف قبؿ ىيئات حككمية،  )%77(ـ إدارة تت
  )188: 2010كآخركف،  )األغا، التطكعية كالمنظمات الخاصة المؤسسسات

 2013)الزكي، كخزاعمة،  تخضع جميع مؤسسات رياض األطفاؿ لإلشراؼ مف قبؿ كزارة التعميـ :
85(. 

 دمات التعميـ فيما قبؿ المدرسة االتحاد الحككمي لمؤسسات ما قبؿ أشير الييئات التي تقدـ خ
ـ، كاتحاد دكر كرياض األطفاؿ الماليزية، الذم 1960المدرسة، الذم ظؿ يقدـ خدماتو منذ  العاـ 

 )207: 2010)األغا، كآخركف، ـ.1976تنتشر خدماتو في المدف كالمناطؽ الحضرية منذ 
 ة بالتعميـ فيما قبؿ المدرسةممارسات اىتماـ الحككمة الماليزي

 التعميـ فيما قبؿ المدرسة جزءان مف النظاـ االتحادم لمتعميـ 1996عتبر قانكف التعميـ لسنة ا. 

 يشترط أف تككف جميع دكر الرياض كما قبؿ المدرسة مسجمة لدل كزارة التربية. 

 الذم يجب  )206 :2010. )األغا،كآخركف، يمـز كذلؾ تطبيؽ المنياج التعميمي المقرر مف الكزارة
أف يحدد المعارؼ، كالميارات، كالقيـ التي مف المتكقع أف يكتسبيا الطالب في نياية فترتيـ الخاصة 

 )1996لسنة  550)قانكف التعميـ الماليزم  بالتعميـ ما قبؿ المدرسة.

 :سمات ىذا المنيج  

  .كاىتماماتيـ كاحتياجاتيـيتناسب مع المرحمة السنية ليؤالء األطفاؿ كيتكافؽ مع مرحمة نمكىـ  . أ

  .تميز بأنو ديناميكي كيركز عمى الطفؿي  . ب

 .يتناسب مع الفئات المختمفة مف األجناس التي قد تتكاجد في الصؼ الكاحد . ت

كربطيـ ببيئتيـ المحمية، مع تعزيز الصمة بيف  يـكخصائصفي فيـ سمات األطفاؿ و تتمثؿ أىداف  . ث
 (UNESCO, 2006:6)البيئة المدرسية كالبيئة المنزلية. 
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 أدكات تقييـ تعمـ األطفاؿ

 مف برنامج ما قبؿ المدرسة، كىك غير رسمي كدائـ ان يعد تقييـ أداء األطفاؿ جزء. 

  يـ مستمر. ييقيـ المعممكف األطفاؿ مف خالؿ تق 

  نجاز. األطفاؿ، كممؼ اإل عمؿيتـ تنفيذ التقيـ مف خالؿ عدة أدكات تتضمف المالحظة، مشاريع 

 في سجؿ خاص بالتمميذ. وكتقدمظ بنمك الطفؿ يتـ االحتفا (UNESCO, 2006:6) 

 اإلشراؼ عمى التعميـ ما قبؿ المدرسي في ماليزيا

في كزارة التعميـ ىك المسئكؿ عف متابعة تنفيذ المنيج،  عمى رياض األطفاؿكيعد قسـ اإلشراؼ 
 كمفصالن  ان منتظم ان شرافإرؼ المدرسي كالتأكد مف جكدة التعميـ كالتعمـ في مرحمة ما قبؿ المدرسة. ينفذ المش

عمى المدارس كالمؤسسات التعميمية لضماف تقديـ الجكدة كالمستكل العالي مف  ان كميني ان كدقيق
 (Ministry of Education Malaysia, 2008: 79)3التعميـ

 في ماليزيا عمى رياض األطفاؿأنكاع اإلشراؼ 

عمى رياض  لمدرسة بالتعاكف بيف اإلشراؼ المدرسييجرم اإلشراؼ السنكم الشامؿ لمدارس ما قبؿ ا .1
مع عدة أقساـ في كزارة التعميـ ىي مركز تطكير المناىج، قسـ  -بكصفيا الجية الرائدة- األطفاؿ

المدرسة، قسـ التعميـ الخاص، قسـ التخطيط التربكم كاألبحاث، كقسـ تدريب المعمميف. كبالتالي فإف 
 مسئكليف محدديف لمتعميـ ما قبؿ المدرسي.ل الكزارة عاكني لدلألقساـ الميشتًركة باإلشراؼ الت

(Ministry of Education Malaysia, 2008: 79) 

شرافية كذلؾ لمالحظة عممية التعميـ كالتعمـ خالؿ فترة كاممة مف الدكاـ تمتد مف يتـ تنفيذ الزيارات اإل .2
األطفاؿ، باإلضافة إلى  ساعات كنصؼ مف ساعات التعميـ كالتعمـ في رياض 3ساعات إلى   3

مقابمة المربيف كمديرم الرياض. كيتـ استخداـ أدكات محددة. الغرض مف ىذا اإلشراؼ ىك التأكد مف 
الكضع الحالي باإلضافة إلى تحسيف جكدة التعميـ ما قبؿ المدرسة. كلذلؾ يتـ أيضان عقد جمسات 

 األطفاؿ رياض زيارة يتـ ككذلؾ ة.نقاش مع المربيف كمديرم الرياض عادةن بعد الزيارة اإلشرافي
آلخر.  كقت مف التعميـ كزارة في المدرسي كاإلشراؼ الخاص التعميـ قسـ قبؿ مف الخاصة

(Ministry of Education Malaysia, 2008: 79) 
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 تجربة المممكة المتحدة )انجمترا( . ب

 أدكات كأنكاع اإلشراؼ عمى رياض األطفاؿ في المممكة المتحدة

  (EYR)ت المبكرة سجؿ السنكا . أ

 مبات أماف الطفؿ كجكدة الرعاية. يحدد متط 

  رياض األطفاؿيتطمب مف (بأف يمتزمكا بأساسيات مرحمة السنكات المبكرةEYFS)،  كالتي
 تحدد معايير التعمـ كالنمك كالرفاىية لألطفاؿ الصغار.

  ."ييعد المسئكؿ عف اإلشراؼ عمى برامج الطفكلة المبكرة " رياض األطفاؿ 

    يتضمف اإلشراؼ  التالي: الفعالية الكمية، اإلدارة كالقيادة، تنفيذ أىداؼ التعمـ الكاردة في أساسياتك 
(، كالنتائج مف أجؿ األطفاؿ )عمى سبيؿ المثاؿ المتعة، الشعكر باألماف، EYFSالمبكرة) السنكات مرحمة

 أسمكب الحياة الصحي، المشاركة اإليجابية، كالميارت لممستقبؿ(. 

 :ـك المشرؼ بالمياـ التالية ضمف أسمكب اإلشراؼ الذم يعرؼ بالمراجعة الخارجيةيق 3 ب

 الكيفية التي يمبي فييا برنامج الطفكلة "رياض األطفاؿ"  يصدر المشرؼ الحكـ عف
 احتياجات األطفاؿ الممتحقيف، كمساىمة البرنامج في رفاىية األطفاؿ.

  عمى أداء برامج تركز بشكؿ أكبر  بزيارات إشرافية منتظمة لرياض األطفاؿ،  يقكـ
 الطفكلة المبكرة "رياض األطفاؿ". 

  تتسمـ الحككمة التحديثات الفصمية الربع سنكية مف المكظفيف المسئكليف عف متابعة جكدة
 ECEC)برنامج الطفكلة كتحديد  نقاط األداء الجيد كالنقاط التي تحتاج إلى تحسيف.  

Network’s Thematic Working Group on Monitoring Quality, 2012: 

5) 

 :((EYFSالمبكرة) السنكات مرحمة ممؼ أساسيات) تقييـ الطفؿ المباشر 3 ت

 السنكات مرحمة الممؼ مبني عمى أساسيات (المبكرةEYFS) 

  يحدد المعايير التي يجب أف يمبييا جميع مزكدم خدمات الطفكلة المبكرة "رياض األطفاؿ" المسجميف
الخامسة قد تـ تعمميـ كنمكىـ بالشكؿ الجيد كأنو تـ المحافظة عمى  لضماف أف األطفاؿ تحت

 صحتيـ كسالمتيـ.
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  دليؿ متابعة نمك الطفؿ المنجز مف قبؿ مزكد خدمة الطفكلة المبكرة يقكـ المشرؼ باالطالع عمى
"رياض األطفاؿ"، كالذم يضـ التكاصؿ، كالمغة، كالنمك الجسمي، كالشخصي، كاالجتماعي، 

محك األمية، كالحساب، كفيـ المحيط، كالتعابير الفنية، كالتصاميـ. يعتمد الممؼ عمى كالعاطفي، ك 
 .خالؿ الزيارات اإلشرافية مالحظات المعمـ.

 السنكات مرحمة يتـ تقييـ كؿ طفؿ في سف الخامسة تبعان ألىداؼ التعميـ في ممؼ أساسيات 
 (.EYFSالمبكرة)

 (ECEC Network’s Thematic Working Group on Monitoring Quality, 2012: 8) 

جراءات القابمة لمتطبيؽ في كاقعنا بعض اإلمف خالؿ استعراض التجربتيف يمكف استخالص 
الفمسطيني حيث عرضت التجربة الماليزية أف اإلشراؼ عمى رياض األطفاؿ يتـ بالتعاكف بيف عدة أقساـ في 

في  لفترة كاممة مف الدكاـ كتتضمف مقابمة المربيات كالمديرات. كزارة التعميـ الماليزية كأف الزيارة اإلشرافية تمتد
حيف عرضت تجربة المممكة المتحدة سجؿ السنكات المبكرة الذم يمـز رياض األطفاؿ باتباع أساسيات مرحمة 

مف قبؿ مربيات رياض األطفاؿ خالؿ  أمتابعة كاالطالع عمى ممؼ نمك الطفؿ المعبالالسنكات المبكرة، كيتـ 
 شرافية.مية اإلالعم
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 انفصم انثانث
 اندراسات انسابقة

 

  :سات تناكلت اإلشراؼ عمى رياض األطفاؿادر المحكر األكؿ 
  :رياض األطفاؿ تقكيـ كتطكيردراسات تناكلت المحكر الثاني 
 التعقيب عمى الدراسات 
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 الفصؿ الثالث  
 الدراسات السابقة

 :عمى الدراسات السابقة في مجاؿ البحث، قامت بتقسيـ الدراسات إلى محكريف بعد اطالع الباحثة

  .عمى رياض األطفاؿسات تناكلت اإلشراؼ االمحكر األكؿ: در 

 .رياض األطفاؿ تقكيـ كتطكير المحكر الثاني: دراسات تناكلتك 

داؼ، المنيج، كقد تـ ترتيبيا مف األحدث إلى األقدـ، كتـ تناكؿ الدراسات مف خالؿ تكضيح األى
األدكات، العينة، أىـ النتائج كأىـ التكصيات، كما تـ التعقيب عمى ىذه الدراسات بتكضيح أكجو االتفاؽ 
 كاالختالؼ بينيا كبيف الدراسة الحالية، باإلضافة إلى إظيار أىـ ما تميزت بو الدراسة عف الدراسات السابقة.

 األطفاؿدراسات تناكلت اإلشراؼ عمى رياض : المحكر األكؿ
بعنكاف: زيادة إجراءات المساءلة لمربيات مرحمة الطفكلة المبكرة ( Reinking,2015دراسة رينكنج ) .1

 باستخداـ نماذج التقييـ: المراقبة كالتغذية الراجعة، كالتقييـ الذاتي
Increasing Accountability Measures for Early Childhood Teachers Using 

Evaluation Models: Observation, Feedback, and Self-Assessment 

العامالت في مجاؿ الطفكلة المبكرة كباألخص نماذج رئيسة لتقييـ المربيات  ةالدراسة عمى ثالث ركزت
مكانية إ ناقشتك  بحثت كىي المراقبة كالتغذية الراجعة كالتقييـ الذاتي، كما سنكات  4مع األطفاؿ في سف 

، كىدفت إلى مساعدة المربيف، كأفراد المجتمع، كالمديريف صؿ أك تطبيقيا معان نماذج بشكؿ منفتطبيؽ ىذه ال
لى فيـ أثر نماذج تقييـ المربيف عمى األطفاؿ الثالثة نماذج التقيميةلفي فيـ االختالؼ كالتشابو بيف ا ، كا 

مبادرة  بدعـمريكية بالكاليات المتحدة األتقكـ الحككمة االتحادية حيث  كمربييـ خالؿ مرحمة الطفكلة المبكرة.
التعمـ المبكر بالتركيز عمى أجندة تكفير فرص متساكية لألطفاؿ في سف أربع سنكات مف أجؿ بيئة تعمـ ذات 

)كزارة التربية كالتعميـ  (RTT-ELC)تحديات التعمـ المبكر  -منحة معينة، سباؽ إلى القمةعبر  جكدة عالية
السياسات يدفعكف باتجاه مساءلة  كصانعف لذلؾعبر الكاليات،  كلقد تـ تنفيذ ىذه المنحة (.2013األمريكية، 

المربييف مف خالؿ " القكل العاممة" التي تترأس المنحة. كالعديد مف الكاليات تقكـ بتنفيذ خطة تركز عمى 
 ىذا النظاـركز ي. (QRIS) ياكتقييمالقكل العاممة لمتعميـ المبكر مف خالؿ تطكير نظاـ تحسيف الجكدة 

. كأدكات ىذا النظاـ الخاصة الثالثة نماذج التقيميةالتطبيؽ كاليات حكؿ مساءلة المربيات مف خالؿ جيكد ال
، كاألداة الثالثة (TOP)،كأداة مراقبة المعمـ في ماقبؿ المدرسة (CLASS)بالمراقبة ىي نظاـ تقييـ الصفكؼ 
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صى عند استخداميا، استخداميا (، كيك TPOTأداة مراقبة اليـر التعميمي لصفكؼ مرحمة ما قبؿ المدرسة )
عمى األقؿ لمدة ساعتيف كتتضمف كؿ مف األنشطة المكجية لممعمـ كاألنشطة المكجية لمطفؿ، كاألداة الرابعة 

ييـ باإلضافة إلى التق، (ECERS-R) ان بند 43ىي المقياس المقنف تقييـ بيئة الطفكلة المبكرة المككف مف 
 ات. الذاتي كأحد أدكاتو ىي كتابة اليكمي

 كتكصمت الدراسة إلى:

أظيرت عالقة بيف السمكؾ اإليجابي كدليؿ خالؿ تفاعؿ المربي مع  تقييـ الصفكؼ استخداـ أداة  -
 .الطفؿ كبيف الصفكؼ ذات الجكدة العالية

 .أفضؿ طريقة لتقييـ عممية الجكدة ىي مف خالؿ المراقبة -
حسيف تنفيذ استراتيجية المعمـ في ف استخداـ المراقبة إلى جانب التغذية الراجعة يؤدم إلى تإ -

 .المراقبات التالية
جكدة كتحث المعمميف  اذ العممية الحالية مف المراقبة، كالتغذية الراجعة، كالتقييـ الذاتي تكفر تفاعالن  -

 عمى الشعكر بالمساءلة. 
بيات المرتبطة كجكد ارتباط بيف البيئة التعميمية المبكرة ذات الجكدة العالية كبيف إجراءات مساءلة المر  -

 بالتقييـ 

 (QRIS)كتقييميا التركيز عمى أنظمة تحسيف الجكدة  -
 (: "بعض مشكالت اإلشراؼ التربكم في رياض األطفاؿ الحككمية بمدينة الرياض"2012دراسة الدىاـ) .2

تحديد مستكل تكاجد المشكالت التي تكاجو اإلشراؼ التربكم في رياض األطفاؿ إلى ىدفت الدراسة 
درجة حدة المشكالت اإلدارية كالفنية كاالجتماعية  التي تكاجو  إلىمدينة الرياض، كالتعرؼ الحككمية ب

اإلشراؼ التربكم في مؤسسات رياض األطفاؿ الحككمية بمدينة الرياض، كاتبعت الدراسة المنيج الكصفي، 
 ،اسة مف مشرفات( فردان مف أفراد الدر 350لجمع البيانات الالزمة، كطيبقت عمى ) االستبانةكاستخدمت 

، معممةن  )257، )مديرةن )59كمعممات رياض األطفاؿ الحككمية بمدينة الرياض، كالبالغ عددىف ) ،كمديرات
 . مشرفةن  )34ك)

 ككاف مف أىـ نتائج الدراسة:
جتماعية تأثيران في فاعمية اإلشراؼ التربكم ىي: ندرة الحكافز ف أكثر المشكالت اإلدارية كالفنية كاالإ -

لممعممات كالمشرفات، كاكتظاظ القاعات باألطفاؿ، كذلؾ افتقار بعض المعممات إلى الرغبة في المالية 
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ضعؼ كضكح المياـ لكؿ مشرفة، كقمة أعداد التغيير، كضعؼ القناعة باإلشراؼ التربكم الحديث، ك 
 .المشرفات مع تزايد فتح الرياض

 كأكصت الدراسة:

بالمشرفات كالمعممات المتميزات، كما تكصي بتقميؿ أعداد أىمية العمؿ عمى إيجاد نظاـ لمحكافز خاص ب -
األطفاؿ في القاعات الدراسية، كتبصير المعممات بمفيكـ اإلشراؼ التربكم الحديث كبدكر المشرفات 

 التربكيات.

: " الصعكبات التي تكاجو المشرفات التربكيات في تطبيؽ أساليب اإلشراؼ )2011دراسة بكارم ) .3
 ألطفاؿ مف كجية نظر المشرفات التربكيات كالمعممات بمدينتي مكة المكرمة كجدة"التربكم في رياض ا

الصعكبات المتعمقة بالمجاؿ اإلدارم كالمجاؿ االقتصادم كالمجاؿ  إلىىدفت الدراسة التعرؼ 
االجتماعي كالتي تكاجو المشرفات التربكيات في تطبيؽ أساليب اإلشراؼ التربكم في رياض األطفاؿ، كتحديد 

اللة الفركؽ بيف استجابات المشرفات التربكيات حكؿ الصعكبات التي تكاجيف في تطبيؽ أساليب اإلشراؼ د
التربكم في رياض األطفاؿ التي تعزل لمتغيرات المؤىؿ العممي، كسنكات الخدمة، كالتخصص، كالعمؿ 

تككف ، ك أداة لمدراسة االستبانةككانت  المنيج الكصفي المسحي التحميمي ت الباحثةكقد استخدم الحالي.
مجتمع الدراسة مف جميع المشرفات التربكيات لرياض األطفاؿ العامالت في منطقتي مكة المكرمة كجدة، 

( مشرفة تربكية، كجميع معممات رياض األطفاؿ العامالت في منطقتي مكة المكرمة كجدة 38البالغ عددىف )
، كتككنت عينة ( معممةن 1178ق(، البالغ عددىف )1430/1431في المممكة العربية السعكدية لمعاـ الدراسي)

الدراسة مف جميع المشرفات التربكيات لرياض األطفاؿ، كتـ اختيار عينة عشكائية بسيطة مف معممات 
كتكصمت الدراسة إلى النتائج  ،لتدعيـ كجية نظر المشرفات في الدراسة ( معممةن 40الرياض تككنت مف )

 التالية:
قمة الحكافز المادية لممشرفات كالمعممات، كعدـ كجكد منح دراسية لممشرفات في برز الصعكبات تمثمت أ -

كالمعممات لتحسيف مؤىالتيف العممية، كمحدكدية إيفاد عدد مف المشرفات التربكيات كالمعممات في 
دكرات خارجية تساعدىف عمى النمك الميني، ككثرة التغيرات المفاجئة التي تدخؿ عمى خطط المشرفات 

بكيات في رياض األطفاؿ، عدـ كضكح المعايير كتفسيرىا الستخداـ أساليب اإلشراؼ التربكم مف قبؿ التر 
 إدارة اإلشراؼ التربكم كقمة إدراؾ المجتمع كأكلياء األمكر بمرحمة رياض األطفاؿ.

عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف أفراد عينة الدراسة بمختمؼ مجمكعاتيـ كفئاتيـ تبعان  -
يرات )المؤىؿ العممي، كسنكات الخبرة( كالصعكبات التي تكاجو المشرفات التربكيات في لمتغ

 تطبيؽ أساليب اإلشراؼ التربكم.
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 :كقد أكصت الدراسة
ضركرة إعداد المشرفات التربكيات كالرفع مف مستكل تأىيميف، كتقميؿ األعماؿ التي تيكمؼ بيا ب -

قديـ حكافز مادية كحكافز معنكية لممشرفات التربكيات المشرفات التربكيات لرياض األطفاؿ، كضركرة ت
كضركرة تكعية المجتمع كأكلياء األمكر بأىمية دكر رياض األطفاؿ في التعميـ األساسي بالممكة العربية 

 . السعكية
"دكر المشرؼ التربكم في تحسيف أداء معممات رياض ):2011دراسة احميدة، كجميعاف، كالخكالدة ) .4

 ة ميارات األطفاؿ المغكية مف كجية نظر معممات رياض األطفاؿ في األردف"األطفاؿ في تنمي

دكر المشرؼ التربكم في تحسيف أداء معممات رياض األطفاؿ في تنمية إلى تعرؼ الىدفت الدراسة 
ميارات األطفاؿ المغكية مف كجية نظر معممات رياض األطفاؿ في األردف. كتـ بناء استبانة تككنت مف 

رياض أطفاؿ مف مديريات  ( معممةن 213تككنت عينة الدراسة مف ) ،مجاالتو  مكزعة عمى خمسةً  ( فقرةن 36)
ربد. كأظيرت نتائج الدراسة أف  :التعميـ الخاص في محافظات عماف كالمفرؽ كا 

درجة قياـ المشرؼ التربكم بدكره في تحسيف أداء معممات رياض األطفاؿ جاءت متدنية عمى معظـ  -
 مجاالت مجتمعة.المجاالت، كعمى ال

عدـ كجكد فركؽ دالة إحصائيان بيف رأم المعممات في دكر المشرؼ التربكم تعزل لممؤىؿ العممي  -
 كسنكات الخبرة، كالمكقع.

 كمف أىـ تكصيات الدراسة:
في مديريات التربية كالتعميـ في محافظات المممكة كافة مف خالؿ  زيادة أعداد المشرفيف التربكييف -

 ف مشرفييف تربكييف متخصصيف في تربية الطفكلة المبكرة.االتجاه إلى تعيي
ضركرة السعي إلى جعؿ مرحمة رياض األطفاؿ مرحمة الزامية ليزداد االىتماـ بيا مف كزارة التربية  -

 كالتعميـ. 
نظر : " كاقع استخداـ اإلشراؼ اإللكتركني في رياض األطفاؿ مف كجية )2009دراسة الصائغ  ) .5

 المعممات بمدينتي مكة المكرمة كجدة "ك المشرفات التربكيات 

في تسييؿ بعض مياـ المشرفات  توىدفت الدراسة إلى تعرؼ كاقع استخداـ اإلشراؼ اإللكتركني كأىمي
التربكيات في رياض األطفاؿ، كالكشؼ عف مدل ممارسة المشرفات التربكيات لإلشراؼ االلكتركني في تفعيؿ 

تحديد المعكقات التي تكاجو المشرفات التربكيات برياض األطفاؿ في األساليب اإلشرافية برياض األطفاؿ، ك 
استخدمت الدراسة ك استخداـ اإلشراؼ اإللكتركني في العممية اإلشرافية، كاتبعت الباحثة المنيج الكصفي، 

( مشرفة تربكية في 45( مفردة، بكاقع )495قد تككف مجتمع الدراسة مف )ك  كأداة لجمع المعمكمات، االستبانة
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( مشرفة تربكية بمدينة جدة. 33( مشرفة تربكية بمدينة مكة المكرمة، ك)12مجاؿ رياض األطفاؿ، منيف )
( معممة بمدينة مكة المكرمة، 168( معممة في رياض األطفاؿ، منيف )450في حيف كاف عدد المعممات )

 كاف مف أىـ نتائج الدراسة:ك  ( معممة بمدينة جدة،282ك)
قد بمغت ك  ى أىمية استخداـ اإلشراؼ اإللكتركني في رياض األطفاؿ بدرجة عالية،إتفاؽ عينة الدراسة عم -

 (.4.10قيمة المتكسط الحسابي العاـ لعبارات ىذا المحكر )
إتفاؽ عينة الدراسة عمى استخداـ اإلشرؼ اإللكتركني في رياض األطفاؿ بدرجة عالية، كقد بمغت قيمة  -

 .)4.02حكر )المتكسط الحسابي العاـ لعبارات ىذا الم

 كقد قدمت عدة تكصيات مف أىميا:
ستخداـ اإلشراؼ اإللكتركني في رياض األطفاؿ، لتفعيؿ اتشجيع المشرفات التربكيات عمى حث ك  -

 مستجداتو.كمسايرة متغيرات العصر ك  األساليب اإلشرافية،
مف مشركع  تنفيذ مجمكعة اإلشراؼ في رعاية الطفكلة: نتائجبعنكاف:  (Liets،2008) دراسة ليتس  .6

  ريزكناأدكرة اإلشراؼ في 

Implementation of Group Supervision in Child Welfare: Findings from 

Arizona's Supervision Circle Project 
الدراسة كصؼ مشركع دكرة اإلشراؼ، كتكثيؽ نتائج االختبارات القبمية كالبعدية مؤكدة العالقة ىدفت 

تكل الفعمي لمتفكير الناقد ليذه العينة مف مشرفي رعاية الطفكلة، استخدمت بيف مجمكعة اإلشراؼ كالمس
ميمحقة  سؤاؿ مغمؽ( 20المختمط، كبذلؾ أكجدت أداة أكلية كمية )  Creswell's (2003)الدراسة منيج 

ضافي لتجارب المستجيبيف، كتككنت عينة الدراسة بشكؿ إالستخالص كصؼ  بسؤاليف نكعييف أسئمة مفتكحة،
% مف العينة مديريف عامميف في 60سي مف المكظفيف االجتماعييف لرعاية الطفكلة، فكاف أكثر مف أسا

 :آخريف في الييئة. كقد بينت النتائج أف يف كمساعدم مديرم البرامج، كمديريف% مف المشرف25المجاؿ، ك
  ىناؾ زيادة في مستكل التفكير الناقد في عممية اإلشراؼ كذلؾ بعد تنفيذ المشركع. -
مستكل التفكير الناقد لممستجيبيف الذيف شارككا في مجمكعة اإلشراؼ أعمى منو لمذيف لـ يشارككا في  -

 مف الحكار،  كالنقاش، كاإلبداع. ان مجمكعة اإلشراؼ، كما ييمكف لمجمكعة اإلشراؼ أف تيكجد جك 
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 المقدمة التربكم راؼاإلش برامج في الجكدة معايير تكافر مدل " (: 2007)  مصالحةك  قمر دراسة أبك .7
 فمسطيف"  في العالي كالتعميـ التربية كزارة في

مدل تكافر معايير الجكدة في برامج اإلشراؼ التربكم المقدمة في كزارة  إلىىدفت الدراسة التعرؼ 
التربية كالتعميـ العالي في فمسطيف، كاتبع الباحثاف المنيج الكصفي التحميمي حيث استخدما مقياسان خاصا 

 .ان ( مشرف132مف مجتمع أصمي يقدر عدده ) ان ( مشرف64ؾ، كتككنت عينة الدراسة مف )بذل

 :أف أظيرت نتائج الدراسة
 اإلشراؼ التربكم يراعي الجكانب النفسية كاالجتماعية. -
 الحديثة التربكية المنظكمة ضمف اإلشراؼ كمفيكـ الشامؿ اإلشراؼ فمسفة كزارة التربية كالتعميـ تبني -

 .كالمتكاممة
 تكافر معايير الجكدة المتضمنة في المقياس. -

 كمف تكصيات الدراسة:
 ضركرة إشراؾ المشرفيف التربكييف في جميع مناحي تحسيف عمميات التعميـ. -
 (:"اإلشراؼ التربكم في رياض األطفاؿ بجميكرية مصر العربية )دراسة تقكيمية("2004دراسة محمدم) .8

تربكم بمرحمة رياض األطفاؿ، كتقكيـ الكاقع لإلشراؼ ىدؼ البحث إلى تحميؿ اتجاىات اإلشراؼ ال
التربكم بمرحمة رياض األطفاؿ في جميكرية مصر العربية، ككضع إجراءات مقترحة لتطكير اإلشراؼ التربكم 
بمرحمة رياض األطفاؿ، كقد اعتمد البحث عمى المنيج الكصفي، كقد اقتصرت الدراسة الميدانية عمى عينة 

 جيي رياض األطفاؿ في عدد مف محافظات جميكرية مصر العربية.ممثمة مف مديرم كمك 

 تكصؿ البحث إلى عدة نتائج منيا:
 : اىتماـ المشرفيف التربكييف بمعالجة المشاكؿ التي تكاجو المعمميف بمرحمة رياض األطفاؿ.نقاط القكة -
 .رياضنقاط الضعؼ: عدـ كعي المشرفيف التربكييف لسيككلكجية كمتطمبات النمك بمرحمة ال -
ضعؼ قدرة المشرفيف عمى القياـ بكظائؼ اإلشراؼ التربكم بكفاءة نتيجة لعدـ كعييـ بطبيعة  -

 مسئكلياتيـ، كعدـ إعطائيـ الصالحيات الكافية ألداء أدكارىـ اإلشرافية.
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 رياض األطفاؿ: تقكيـ كتطكيردراسات تناكلت : المحكر الثاني
 حافظات غزة كسبؿ تطكيره في ضكء متطمبات العصر"(: "كاقع رياض األطفاؿ بم2015دراسة عكاد) .1

الدرجات التقديرية لكاقع رياض األطفاؿ بمحافظات غزة في ضكء متطمبات  إلىىدفت الدراسة التعرؼ 
العصر مف كجية نظر المديرات كالمربيات. ككذلؾ الكشؼ عما إذا كاف ىناؾ فركؽ ذات داللة إحصائية 

تكسطات درجات تقديرىف تعزل إلى المتغيرات ) الكظيفة، المؤىؿ بيف م )α  0.05)عند مستكل داللة 
العممي، المنطقة التعميمية، سنكات الخبرة، مكاف الركضة، الجية المشرفة، طبيعة العمؿ( كتحديد أكثر 

في ضكء متطمبات العصر مف كجية نظر المديرات  االتحديات التي تكاجو رياض األطفاؿ كسبؿ تطكيرى
 كالمربيات.

يؽ أىداؼ الدراسة اتبعت الباحثة المنيج الكصفي التحميمي، كقامت باستخداـ المقابمة كبطاقة كلتحق
( مربية. كقد تكصمت 300( مديرة، ك)100كأداة لمبحث، كتككنت عينة الدراسة مف ) االستبانةالمالحظة ك 

 الدراسة إلى النتائج التالية:
ت غزة كفقان لجميع مجاالت الدراسة )العمؿ، درجة التقدير الكمية لكاقع رياض األطفاؿ في محافظا -

 .)%79.6كاألنشطة، كاإلدارة( درجة كبيرة بكزف نسبي )
أفراد  اتبيف متكسطات تقدير  )α  0.05)ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة  -

مكاف  العينة حكؿ كاقع رياض األطفاؿ بمحافظات غزة تعزل إلى المتغيرات: )الكظيفة، المحافظة،
 الركضة، الجية المشرفة، طبيعة العمؿ(

أفراد العينة  اتبيف متكسطات تقدير  )α  0.05)تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة  -
 ،حكؿ كاقع رياض األطفاؿ بمحافظات غزة تعزل إلى متغير المؤىؿ العممي لصالح الثانكية العامة

 ات.سنك  3كلمتغير سنكات الخدمة لصالح أقؿ مف 

 كأكصت الدراسة:
زيادة اإلشراؼ الكزارم عمى عمؿ الرياض كزيادة التعاكف بيف أقساـ كزارة التربية كالتعميـ لتطكير ب -

، كالعمؿ عمى تشكيؿ فرؽ عمؿ كلجاف جكدة لتطكير رياض األطفاؿ بشكؿ عاـ كرفع ياكرقي الرياض
 مستكل جكدتيا كزيادة المراقبة الصحية.
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" تقكيـ برامج رياض األطفاؿ بمحافظات غزة في ضكء حقكقيـ المشركعة : )2014عساؼ، دراسة ) .2
 "يرييامف كجية نظر مد

المحمية، ك كذلؾ التعرؼ المشركعة في المكاثيؽ الدكلية ك  ىدفت الدراسة التعرؼ إلى حقكؽ األطفاؿ
كجية نظر  إلى درجات التقكيـ لبرامج رياض األطفاؿ بمحافظات غزة في ضكء حقكؽ األطفاؿ المشركعة مف

بيف   )α ≤  0.05الكشؼ عما إذا كاف ىناؾ فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة ) ك  مديرييا،
الجية المشرفة، كسنكات ك  متكسطات درجات تقدير أفراد العينة ليذه البرامج تعزل إلى متغيرات: ) الجنس،

مف خالؿ استخداـ استبانة مككنة مف قد استخدمت الدراسة المنيج الكصفي، ك  المؤىؿ العممي(،ك  الخدمة،
 ، كقد أظيرت النتائج:مديران كمديرةن  )65، كزعت عمى )( فقرةن  63)

الدرجة الكمية لتقدير أفراد العينة لبرامج رياض األطفاؿ بمحافظات غزة في ضكء حقكؽ األطفاؿ  -
 كىك مستكل متكسط )%75.728المشركعة )

سطات الدرجات التقكيمية لبرامج رياض األطفاؿ تعزل عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متك  -
 لمتغير سنكات الخدمة أكمتغير المؤىؿ العممي.

 كمف تكصيات الدراسة:
ضركرة أف يككف تعمـ الطفؿ في رياض األطفاؿ مف خالؿ خبرات مباشرة، أكثر كقعان كتأثيران، تدعـ حقو  -

لتربية كالتعميـ الستثمار التكنكلكجيا، في المعرفة مف خالؿ: العمؿ عمى كضع خطة مف قبؿ كزارة ا
 كتكفير البنية التحتية ليا.

كيؼ يدرؾ مربي بعنكاف:  ( Happo, Määttä,Uusiautti,2013) دراسة ىابك، كماتا، كُأسياتي .3
 بفنمنداالطفكلة المبكرة خبراتيـ؟ دراسة نكعية لدل مقدمي رعاية الطفؿ في البالند 

How do Early Childhood Education Teachers Perceive Their Expertise? A 

Qualitative Study of Child Care Providers in Lapland، Finland 
الدراسة إلى تكضيح خبرة مربيات الطفكلة المبكرة المكاتي ييعتبرف ذكات كفاءة كمعممات رياض  ىدفت

الطفكلة المبكرة في بمد صغير  معممة كمناقشة  إمكانية دعـ تطكير خبرات مربيات 80أطفاؿ بمغ عددىف 
، في الجزء الشمالي في مقاطعة البالند، تـ استخداـ المنيج النكعي كأسمكب ان مثؿ فمندا، كبشكؿ أكثر تحديد

الذم استجاب لو المبحكثكف بكتابة قصصيـ ك تحميؿ المحتكل حيث ايستخدـ التعييف اإلنشائي كأداة لمدراسة 
 ذه الدراسة: فيما يتعمؽ بخبراتيـ، كقد أظيرت ى

التعميـ، كالخبرة في العمؿ، كالحياة  :كجكد أربعة عكامؿ تؤثر في تطكير خبرات المربيات كىي -
 الشخصية، كردة الفعؿ تجاه مكقؼ معيف.
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تطكير خبرات المربيات تستمـز إجراءات عمؿ جديدة لمتخطيط التربكم، كما أف ىناؾ حاجة لخطط  -
فيكـ الخبرة الفردية في مجاؿ الخبرات االجتماعية المشتركة ك التنمية الفردية، فمف الضركرم تكسيع م

 التعاكنية.
 األطفاؿ )الحككمية رياض كمعممات كمديرات مشرفات لدل اإلدارية الكفايات(:" 2012) الزىراني دراسة .4
 المكرمة بمكة( األىمية–

 -لمعرفية كاتخاذ القرارالميارات ا -التنظيـ -ىدفت الدراسة التعرؼ الى الكفايات اإلدارية ) التخطيط
دارياتاالتصاؿ( لدل مشرفات رياض األطفاؿ  -اإلشراؼ مف كجية نظرىف في مدينة مكة  ياكمعممات ياكا 

الفركؽ ذات الداللة اإلحصائية بيف متكسطات إجابات عينة الدراسة حكؿ درجة تكفر إلى المكرمة، كالتعرؼ 
داريات مشرفات الكفايات اإلدارية لدل المكرمة كفقان ) لممسمى  مكة مدينة في األطفاؿ ياضر  كمعممات كا 

اإلحصائية لمكفايات  الداللة ذات الفركؽ إلىالكظيفي، سنكات الخبرة، المؤىؿ العممي، نكع القطاع(، كالتعرؼ 
االدارية لمختمؼ الفئات )مديرات، معممات، مشرفات( مف حيث التقديرات. كقد تـ استخداـ منيج المسح 

داريات تككف مجتمع الدراسة مف مشرفاتىي أداة الدراسة، ك  االستبانةك ة العينة، االجتماعي بطريق  كا 
 .)300، كعدد أفراد العينة ))700المكرمة البالغ عددىـ ) مكة مدينة في األطفاؿ رياض كمعممات

 
 ككاف مف أىـ النتائج:

مجاؿ التنظيـ، ككذلؾ  تكفر الكفايات الالزمة لمنسكبات إدارة رياض األطفاؿ في مجاؿ التخطيط، كفي -
مجاؿ الميارات المعرفية كاتخاذ القرار، كأيضان  في األطفاؿ رياض إدارة لمنسكبات الالزمة الكفايات تكفر

مجاؿ اإلشراؼ كجاءت أدنى الفقرات  في األطفاؿ رياض إدارة لمنسكبات الالزمة تكفر الكفايات
عمى التغمب عمى نقاط الضعؼ لدييف(، )اإلشراؼ عمى الشئكف المالية لمركضة كمساعدة المعممات 

مجاؿ االتصاؿ كجاء في المقدمة  في األطفاؿ رياض إدارة لمنسكبات الالزمة الكفايات كأخيران تكفر
 األطفاؿ أىالي إبالغكالحرص عمى  األطفاؿ منيا يعاني التي المشكالت حؿ في األىالي مع التعاكف)

 (.تربكية أساليب مف الركضة تطبقو بما
: " أبعاد استراتيجية تطكير رياض األطفاؿ في مصر بيف المحمية )2012شياب، كزكي )دراسة  .5

 كالعالمية "

محميان في تربية طفؿ مرحمة الركضة، ك  ستراتيجيات المعاصرة عالميان ىدفت الدراسة إلى رصد أبرز اال
 الخارجي لدكرا كالكشؼ عف أبعاد الخطة االستراتيجية لتطكير رياض األطفاؿ في مصر، كتعرؼ طبيعة

ستراتيجية لتطكير رياض اكعالقتو بالخطة االستراتيجية لتطكير رياض األطفاؿ في مصر، كاقتراح تكجيات 
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المكضكعي، ككانت مقابالت مع عدد مف  التحميؿ مع الكصفي األطفاؿ في مصر. كتـ استخداـ المنيج
رسمية عالميان كمحميان. انتيت الدراسة إلى المختصيف كالمتخصصيف أداة الدراسة إلى جانب الكثائؽ كالتقارير ال

 ما يمي:
 بتدائيةتكجو جيكد بعض الدكؿ إلى جعؿ المرحمة إلزامية إللحاؽ الطفؿ بالمدرسة اال -
 كضع منيج قكمي مكحد لمتنمية المتكاممة لمطفؿ. -

 ككاف مف بيف التكجيات االستراتيجية المقترحة لتطكير رياض األطفاؿ في مصر:
عادة ىيكمة منظكمة رياض األطفاؿ.إنشاء إدارة عام -  ة مستقمة لرياض األطفاؿ، كا 
 قصر التعييف في كظائؼ المعممات عمى خريجات كميات رياض األطفاؿ كشعب الطفكلة بكميات التربية. -
 (Abbas, Othman, & Abdul Rahman, 2012) دراسة عباس، كعثماف، كعبد الرحمف .6

 لة عمى سمكؾ المعب لدل األطفاؿبعنكاف: البيئة الصفية لرياض األطفاؿ: دال 
Pre-school Classroom Environment: Significant upon Children’s Play 

Bahviour?  

ىدفت الدراسة إلى تحديد ما اذا كانت البيئة المادية لرياض األطفاؿ ذات معايير دكلية أكجكدة تدعـ 
ـ دراسة العالقة بيف ثالثة أنكاع مف البيئة المادية احتياجات األطفاؿ العاطفية، كاالجتماعية كالجسمية. حيث ت

( رياض أطفاؿ في  10في ) ان ( صف20)مصنفة معماريان كمحددة، محددة بشكؿ معتدؿ، غير محددة(ؿ )
سيالنجكر، كخمسة أنكاع مف سمكؾ المعب لدل األطفاؿ )متفاعؿ، غير متفاعؿ، مالئـ، غير مالئـ، محايد(، 

، االستبانة( مف مربيات رياض األطفاؿ عمى 264عدة أدكات منيا استجابة ) تـ جمع البيانات باستخداـ
( مف مربيات 20(مف أطفاؿ الرياض، مقابالت مع  )494مالحظات طبيعية عبر تسجيؿ الفيديك ؿ )

. أظيرت النتائج (CPERS) (2008معمارم كمقياس تصنيؼ البيئة المادية لمكر ) ان ( ميندس37الرياض، ك )
تـ % مف الصفكؼ بأنيا محددة بشكؿ معتدؿ، ك 70ة المادية عمى سمكؾ األطفاؿ كتـ تصنيؼ بيئتأثير ال

 اقتراح أفضؿ الممارسات.
(: " تطكير أداء مديرات مدارس رياض األطفاؿ األىمية بمدينة جدة في ضكء 2012دراسة قناديمي ) .7

 االتجاىات المعاصرة مف كجية نظر الييئة اإلدارية كالتعميمية"

راسة التعرؼ إلى األساليب التي تؤدم إلى تطكير أداء مديرات مدارس رياض األطفاؿ في ىدفت الد
ضكء االتجاىات المعاصرة مف كجية نظر الييئة اإلدارية كالتعميمية بمدينة جدة كمرحمة نمكذجية مف ثـ 

مي، كتككف تطبيقو عمى كافة مديرات رياض األطفاؿ بالمممكة، كاستخدمت الباحثة المنيج الكصفي التحمي
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 االستبانةركضة، كاستخدمت  )178كالبالغ عددىـ )  ،مجتمع الدراسة مف جميع مدارس رياض األطفاؿ بجدة
 ( فقرة، كتكصمت الدراسة إلى عدة نتائج أىميا:32كأدة لمدراسة كضمت )

آراء  ممارسة مديرة المدرسة لمميارات اإلدارية جاءت ضعيفة، كفي المرتبة الثانية، كتشير إلى اختالؼ -
 أفراد العينة.

 أىـ التكصيات:
عقد دكرات تدريبية لمديرات رياض األطفاؿ في مدينة جدة، لالطالع عمى الحديث في مجاؿ اإلدارة في  -

 .رياض األطفاؿ
االستفادة مف خبرة بعض الدكؿ، مثؿ ألمانيا كالياباف كاإلمارات العربية، لمكاكبة حركة تطكير مؤسسات  -

 .األطفاؿرياض 
(: " تقييـ احتياجات رياض األطفاؿ في قطاع 2011ارة التربية كالتعميـ العالي الفمسطينية )دراسة كز  .8

 .غزة"

ىدفت الدراسة إلى تكفير تحميؿ شامؿ لكزراة التربية كالتعميـ كمنظمة اليكنيسيؼ الحتياجات رياض 
لى تحديد العقبات كالتحديات مف كجية نظر مديرات رياض ا ألطفاؿ كالمربيات، األطفاؿ في قطاع غزة، كا 

لتكفير تعميـ نكعي في مرحمة الطفكلة المبكرة، تـ معالجة البيانات الكمية كالنكعية التي جمعتيا كزارة التربية 
باستخداـ منيجية عممية منظمة، كالتي أخذت بعيف االعتبار التكامؿ بيف التحميؿ االحصائي كتحميؿ المحتكل 

( 1359( استبانة لمديرات رياض األطفاؿ، ك )313أدكات ىي: ) 9 لمكصكؿ إلى نتائج دقيقة، كتـ استخداـ
( مقابمة مع المربيات 247( مقابمة مع مديرات رياض األطفاؿ، )50استبانة لممربيات في رياض األطفاؿ، )

( مجمكعة بؤرية مف أىالي 50( مجمكعة بؤرية مف مربيات رياض األطفاؿ، ك)50األطفاؿ، ك) داخؿ رياض
( تحميؿ بيئة رياض األطفاؿ، 313( بطاقة مالحظة لممربيات داخؿ رياض األطفاؿ ك )348األطفاؿ، ك )

 ككاف مف أىـ النتائج: ( مراجعة كثائؽ رياض األطفاؿ.18ك)
ارتفاع كثافة األطفاؿ في الركضة كعدد األطفاؿ المخصصيف لكؿ مربية، كىذا يؤثر سمبان عمى عممية  -

 التعميـ كالتحصيؿ لدل األطفاؿ.
ىج المعركضة لألطفاؿ سيمة كمريحة ككافية لكنيا تحتاج إلى أف تككف مكحدة في جميع رياض المنا -

 األطفاؿ.
 التكاصؿ بيف األىالي كرياض األطفاؿ ضعيؼ. -

 كمف أىـ التكصيات:
 تحديد عدد األطفاؿ في كؿ ركضة حسب عدد الغرؼ المتكفرة كالمربيات. -
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متيا كتكافقيا ءية كالتعميـ العالي كالحفاظ عمى مالتكفير مناىج حديثة كمكحدة مف خالؿ كزارة الترب -
 لجميع األطفاؿ عمى أساس عممي. لضماف تكفير تعميـ متساكو 

 تكعية األسر كالمربيات بكيفية تطكير االتصاؿ بيف األسرة كالركضة. -
في  تياكرعاي كتنميتياالتحديات التي تكاجو تربية الطفكلة المبكرة ( بعنكاف: Ige, 2011)يجي إدراسة  .9

 عصر تعميـ التعميـ األساسي في نيجيريا
The Challenging Facing Early Childhood Care، Development، and Education 

(ECCDE) in an Era of Universal Basic Education in Nigeria 

كؿ إلى ىدفت الدراسة إلى تحديد التحديات التي تكاجو تربية الطفكلة المبكرة في نيجيريا، كتـ الكص
 النتائج التالية:

 استخداـ المغة االنجميزية كأداة لمتكاصؿ بدالن مف المغة األـ. -
 عدـ كفاية المرافؽ التعممية كالبنى األساسية. -
 .غياب منياج مكحد -
 يـ.عدـ كفاية المربيات كقمة كفاءت -

 كمف أىـ التكصيات:
 عمى الحككمة تأسيس المزيد مف الحضانات كرياض األطفاؿ. -
 ستخداـ المغة األـ خالؿ عممية تعميـ األطفاؿ.تعزيز ا  -
 تدريب المزيد مف العامميف في مجاؿ تربية الطفكلة المبكرة.  -
 تقديـ منياج مكحد.  -
 تقديـ المزيد مف المرافؽ األساسية لرياض األطفاؿ.  -
 

جرائي تعاكني في إمشركع بحث بعنكاف: ( Galini, & Efthymia,2010) دراسة غاليني كافذيمايا .10
 اض األطفاؿ: كجيات النظر كتحديات حكؿ تطكير المعمميف مف خالؿ عمميات التقييـ الداخميري

A Collaborative Action Research Project in the Kindergarten: Perspective 

and Challenges for Teacher Development through Internal Evaluation 

Process 

كلة عرض عمميات التقييـ الداخمي في رياض األطفاؿ ضمف إطار الدراسة الستقصاء  محا ىدفت
أكلياء  (4)معممات رياض أطفاؿ، ك( 4)عمؿ بحث إجرائي تعاكني، قاـ الباحث بإجراء الدراسة بالتعاكف مع 
كأكلياء أمكرىـ في المشركع،  طفالن ( 35)أمكر ممثميف لصفيف رياض أطفاؿ في شماؿ شرؽ اليكناف، كشارؾ 
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، كالمالحظة، كالتقارير االستبانةلمنيج اإلجرائي كلذلؾ استخدمت عدة أدكات في الدراسة كىي تـ اتباع ا
 اليكمية لممعمميف، كالمقابمة، أظيرت الدراسة:

أف مجاالت االىتماـ الرئيسة ىي تقيد التماسؾ االجتماعي في صؼ رياض األطفاؿ، كارتفاع معدؿ   -
مع كلي األمر، كأف عمميات التقييـ الذاتي كالداخمي ميمة  الممارسة السمطكية لممعمـ، كتعاكف المعمـ

 شكالية. لتحديد النقاط اإل
 المعممات أداء تحسيف في مقيمات كمشرفات األطفاؿ رياض مديرات دكر (:"2009)نبياف دراسة .11

 "غزة  محافظات في تطكيره كسبؿ

ات في رياض األطفاؿ ىدفت الدراسة التعرؼ إلى تقديرات معممات الرياض لمدل ممارسة المدير 
لدكرىف كمشرفات مقيمات في تحسيف أداء المعممات في محافظات غزة، كتحديد الفركؽ في تقديرات 
 -المعممات لمدل ممارسة المديرات في رياض األطفاؿ لدكرىف كمشرفات مقيمات طبقان لمتغيرات التخصص

صالت عمييا مف خالؿ استطالع آراء عدد الدكرات الحا -المؤىؿ األكاديمي )دبمكـ/بكالكريكس( -الخدمة
معممات رياض األطفاؿ في محافظات غزة، كالتعرؼ عمى سبؿ تطكير دكر مديرات رياض األطفاؿ في 
تحسيف أداء معممات رياض األطفاؿ في محافظات غزة. اتبع الباحث المنيج الكصفي التحميمي، كقد كانت 

 ( معممة.299معممة، كعدد أفراد العينة ) )1522الدراسة ) كبمغ عدد أفراد مجتمع ،ىي أداة الدراسة االستبانة

 تكصمت الدراسة إلى عدة نتائج منيا:
درجة تقدير معممات رياض األطفاؿ لدكر مديرات رياض األطفاؿ كمشرفات مقيمات في تحسيف أداء  -

 %( مف إجمالي تقديرات عينة الدراسة.78.8المعممات درجة كبيرة بمغت )
ة إحصائية في تقديرات معممات رياض األطفاؿ لمتغير سنكات الخدمة تعزل كجكد فركؽ ذات دالل -

 سنكات(. 3-1لصالح )

 ك مف أىـ تكصيات الدراسة:
ضركرة زيادة اإلشراؼ الكزارم عمى رياض األطفاؿ كتعييف مديرات كمعممات الرياض كفؽ اختبارات  -

 تعقد بكزارة التربية كالتعميـ العالي الختيار األكفاء لمعمؿ.
إشراؼ قسـ التعميـ العاـ في كزارة التربية كالتعميـ العالي الفمسطينية عمى إمداد المعممات في رياض  -

األطفاؿ بأحدث التطكرات البحثية في مجاؿ الطفكلة كالتربية كنشاط مكجو مف الكزارة إلى قطاع رياض 
إلثراء حقؿ رياض األطفاؿ مف خالؿ النشرات اإلشرافية كعمؿ كرشات كندكات كالدعكة لمؤتمرات 

 األطفاؿ.
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(: " دراسة تقكيمية لجكدة التعميـ في رياض األطفاؿ 2007دراسة أبك دقة، الحكلي، صبح، كآخركف ) .12
 بقطاع غزة"

ىدفت الدراسة التقيمية إلى تشخيص جكدة التعميـ في رياض األطفاؿ في قطاع غزة، مف خالؿ 
كاقع رياض األطفاؿ في محافظات غزة مف حيث جكدة التعميـ كخاصة في المجاالت التالية:  إلىالتعرؼ 

 المنيج،كفاءة المربيات، المكاد التربكية المستخدمة في الرياض، مشاركة أكلياء األمكر. كقد طبقت أدكات
ديرة ركضة(، استبانة م 54التالي: استبانة مديرة الركضة ) العدد= ك كانتالدراسة عمى الفئات المستيدفة ك 

كلي أمر(، بطاقة مالحظة أداء  112مربية(، استبانة أكلياء األمكر) العدد = 106المربيات) العدد= 
كتاب(، بطاقة تحميؿ الخطة السنكية  18ركضة(، بطاقة تحميؿ الكتب المستخدمة)العدد= 15المربية)العدد=

خطة يكمية(، المقابمة  20كمية لمركضة) العدد= خطة سنكية(، بطاقة تحميؿ الخطة الي 31لمركضة)العدد = 
 12الشخصية) مقابمة مع مدير التعميـ الخاص بكزارة التربية ك التعميـ العالي(، المجمكعة البؤرية ) العدد= 

 مختص ك خبير في مجاؿ الطفكلة المبكرة(.

 ك قد بينت نتائج الدراسة: 
%( مف مديرات رياض األطفاؿ أف 94.1) أغمب رياض األطفاؿ تحت إشراؼ جمعيات خيرية، كذكرت -

 ( زيارات في السنة الدراسية.10مف قبؿ الجية المشرفة بمعدؿ ) إشرافيةن  ىناؾ زياراتو 
درايان كماليان، بينما كاف اإلشراؼ المالي فقط 44.4) - %( مف اإلشراؼ عمى رياض األطفاؿ كاف تربكيان كا 

 %(.1.9أقميا بنسبة )
%( 32.7%(مف المديرات أنو ممتاز، في حيف ) 4.1دكاه بينت النتائج أف )بالنسبة لفعالية اإلشراؼ كج -

 %( أنو ضعيؼ.34.7%( أنو جيد، ك)28.6أنو جيد جدان، )

 أكصى فريؽ الدراسة بعدة تكصيات منيا:

حاجة كؿ مف المديرات كمشرفي الرياض إلى دكرات خاصة فيما يمي: التخطيط كاإلدارة التربكية في  -
 كاإلشراؼ التربكم ك فنياتو.رياض األطفاؿ، 

(: " معايير كمؤشرات تقييـ أطفاؿ رياض األطفاؿ مف كجية نظر مديرات 2007دراسة أحمد ). 13
 كمعممات ىذه الرياض في محافظة سمفيت"

ىدفت الدراسة إلى كصؼ كضع التقييـ الحالي في رياض األطفاؿ كما تعكسو الممارسات الحالية، 
فؿ الركضة ذم معايير كمؤشرات دالة عمى ىذه المعايير كمعرفة مدل مكافقة ككذلؾ طرح نمكذج لتقييـ ط
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( 64( فقرة، كتككنت عينة الدراسة مف )64أفراد الدراسة عمى ذلؾ. كقد استخدـ الباحث استبانة مككنة مف )
 ىـ نتائج الدراسة:أمديرة كمعممة. ككاف مف 

 ح مف حيث معاييره كمؤشراتو الدالة عمييا. مكافقة جميع أفراد الدراسة عمى نمكذج التقييـ المقتر  -
بيف تقييـ المديرات كالمعممات لممعايير  )α  0.05) ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل -

التقييمية كالمؤشرات الدالة عمييا تعزل لمتغيرات طبيعة العمؿ، كالمؤىؿ العممي،  كسنكات الخبرة، 
 كالحالة االجتماعية.

بعنكاف: دراسة مسحية لتعميـ  (Jiaxiong, & Nianli, 2005)ج، ك نيانمي دراسة جياكسكن .14
 الطفكلة المبكرة الحالية في شنغيام مف خالؿ التقييـ الذاتي لمديرم رياض األطفاؿ

A survey of current Shanghai early childhood education through 

kindergarten directors' self-assessment 

إلى دراسة التقييـ الذاتي لممعمميف كمقدمي الرعاية في شنغيام باستخداـ أداة التقييـ البحث  ىدؼ
 ( تبعان لممبادئ التكجييية العالمية لمتعميـ كرعاية األطفاؿACEIالذاتي لمجمعية الدكلية لتعميـ الصغار )

في  يـكتعميمالصغار كالعشريف، كالقياـ بتحميؿ نكعي لممارسات مؤسسات تربية  الكاحد القرف في الصغار
-شنغيام القائمة عمى البنكد المتعمقة بأداة التقييـ الذاتي، كتحديد االختالؼ كالتشابو بيف الممارسة  كالفمسفة

في شنغيام كلتقدـ بعض االقتراحات لتحسيف  يـكتعميم أصكؿ التدريس في عمؿ مؤسسات تربية الصغار
مدير ركضة أطفاؿ كنائب مدير  120نة الدراسة مف ممارسات مؤسسات تربية كتعميـ الصغار. تككنت عي

بناء عمى أداة التقييـ الذاتي، تـ التكصؿ إلى مجمكعة  االستبانةالركضة اختيرت بطريقة عشكائية كتـ تصميـ 
 مف النتائج منيا:  

ـ مع أداة التقييـ الذاتي، كما أشارت بأف اعتقاد مكظفي ءف النتائج المفحكصة لمعظـ البنكد تتالإ -
في شنغيام تتالئـ مع المبادئ التكجييية العالمية لمتعميـ كرعاية  يـكتعميمؤسسات تربية الصغار م

كما تـ تحديدىا مف قبؿ الجمعية الدكلية لتعميـ الصغار  ،كالعشريف الكاحد القرف في الصغار األطفاؿ
(ACEI.) 

لمزيد مف الماؿ، كتطكير كجكد بعض البنكد غير الدقيقة كىذه البنكد يجب تحسينيا مثال بإضافة ا
 الخدمات لمتعميـ الخاص، كتحسيف الشراكة بيف األسر كالمجتمعات.
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 التعقيب عمى الدراسات:
 :يمي ما يتضح السابقة الدراسات استعراض خالؿ مف

أشارت الدراسات السابقة إلى دكر اإلشراؼ التربكم في تحسيف أداء رياض األطفاؿ بما في ذلؾ 
ات، كالمربيات، أك حتى تحسيف البيئة التعميمية داخؿ الرياض بما ينعكس عمى أداء تحسيف أداء المدير 

األطفاؿ، كأف رياض األطفاؿ بمحافظات غزة بحاجة إلى تطبيؽ إشراؼ كزارم فعاؿ، كمف خالؿ استعراض 
راسات السابقة كتحميؿ الدراسات السابقة ستقكـ الباحثة برصد أكجو االتفاؽ كاالختالؼ بيف الدراسة الحالية كالد

(، كأكجو االستفادة مف كعينتيا مف حيث )مكضكع الدراسة، منيج الدراسة، أداة الدراسة، مجتمع الدراسة
 سة الحالية عف الدراسات السابقة.الدراسات السابقة، كأىـ ما تميزت بو الدرا

 كالدراسة الحالية:تفاؽ كاالختالؼ بيف الدراسات السابقة اال  أكجو
 لدراسة:مف حيث مكضكع ا -1

 كدراسة، )2012،الدىاـ)  دراسة مثؿ األطفاؿ رياض في التربكم اإلشراؼ الدراسات بعض تناكلت
 كدراسة (،2011كدراسة )احميدة، كجميعاف، كالخكالدة،،)2011، بكارم) كدراسة(، 2012،الزىراني)
 مف الدراساتتناكلت عدد في حين   3(Liets,2008) كدراسة ،)2004، محمدم) كدراسة(، 2009،نبياف)

) أبك دقة ك آخركف،  (، كدراسة2014)عساؼ، قضايا مختمفة في رياض األطفاؿ مثؿ دراسة األخرل
 ،(Galini, Efthymia, 2010)كدراسة  (،  (Happo, Määttä,Uusiautti, 2013، كدراسة )2007
 (Jiaxiong,Nianli, 2005)كدراسة 

  :منيج الدراسة حيث مف -2
متو داـ المنيج الكصفي التحميمي لمالءمعظـ الدراسات السابقة في استخ اتفقت الدراسة الحالية مع

(، كدراسة 2012(، كدراسة )قناديمي، 2014(، كدراسة )عساؼ، 2015)عكاد، دراسة مثؿ ليدؼ الدراسة 
،  كدراسة )2009، كدراسة )نبياف، )2011، كدراسة )بكارم، )2012، كدراسة )الزىراني، )2012)الدىاـ،

 .(Jiaxiong,Nianli, 2005)  ، كدراسة )2004( كدراسة )محمدم، 2007، كالمصالحةقمر  أبك)

المنيج  استخدمت التي (Liets,2008)(، ك2007 ،)أبك دقة، ك آخركفدراسة  كؿ مف مع اختمفت ك 
جرائي، أما دراسة استخدمت المنيج اإلالتي  (Galini, Efthymia, 2010)المختمط، كدراسة 

(Happo,Määttä,Uusiautti, 2013)  .فقد استخدمت المنيج النكعي 
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  :أداة الدراسة حيث مف -3

دراسة (، ك 2012(، كدراسة )قناديمي، 2014دراسة )عساؼ، اتفقت الدراسة الحالية مع 
ودراسة )الصائغ،  ،)2009، كدراسة )نبياف، )2011، ك)بكارم، )2012(، ك)الزىراني، 2012،)الدىاـ

( التي استخدمت (Jiaxiong,Nianli, 2005 كأداة لمدراسة كدراسة انةاالستبالتي استخذمث  (2111
 ككظفت الدراسة الحالية .(ACEI) الصغار لتعميـ الدكلية لمجمعية المبنية عمى أداة التقييـ الذاتي االستبانة

المجمكعة البؤرية المركزة كالتي كانت مف ضمف األدكات التي استخدمتيا  االستبانةأيضان إلى جانب 
 أكلياء كاستبانة، المربيات كاستبانة،الركضة مديرة التي استخدمت استبانة (2007، آخركف ك، دقة أبك)راسةد

 السنكية الخطة تحميؿ كبطاقة،المستخدمة الكتب تحميؿ كبطاقة، المربية أداء مالحظة كبطاقة، األمكر
 الدراسة اختمفتك  البؤرية، جمكعةكالم، الشخصية كالمقابمة، لمركضة اليكمية الخطة تحميؿ كبطاقة، لمركضة

، االستبانةالمالحظة، ك كبطاقة  المقابمة،( التي استخدمت 2014)عكاد، كدراسة  مع عدد مف الدراسات
 ,Galini)نشائي، كدراسة التي استخدمت التعييف اإل (Happo, Määttä,Uusiautti, 2013)كدراسة

Efthymia, 2010) كالتقارير اليكمية لممعمميف، كالمقابمة، كالمالحظةاالستبانة التي استخدمت ،.  
 :مجتمع الدراسة كعينة الدراسة حيث مف -4

 )2011كذلؾ دراسة كؿ مف )بكارم، (، ك 2012(، كدراسة )الزىراني، 2012اتفقت دراسة ) الدىاـ،
ت. كمعممات رياض األطفاؿ مع استثناء األخيرة لفئة المديرا ،كمديرات ،عدة فئات ىي مشرفات آراء أخذفي 

 ,Happo)ك  (،2009)نبياف، ( ك2011)احميدة، كجميعاف، كالخكالدة، كاشتركت دراسة كؿ مف

Määttä,Uusiautti, 2013) .دقة أبك)أخذت دراسة ك  في اقتصارىا عمى معممات رياض األطفاؿ ،
مبكرة، بآراء مديرات رياض األطفاؿ كالمربيات كأكلياء األمكر كخبراء في مجاؿ الطفكلة ال (2007، كآخركف

 ,Jiaxiong,Nianli) ( فقد اقتصرت عمى آراء المشرفيف، كدراسة 2007المصالحة، ك  أما دراسة )أبك قمر،
انفردت الدراسة الحالية في أخذ استجابات ، كبالتالي كنكابيـ رياض األطفاؿ يرمتناكلت فقط آراء مد (2005

 .كمديرياتيا زارة التربية كالتعميـمديرات كمديرم رياض األطفاؿ، ككذلؾ مشرفات رياض األطفاؿ في ك 
 مف حيث متغيرات الدراسة: -5

كالمؤىؿ  ،( الكظيفة2015)عكاد،  اختمفت الدراسات كذلؾ في متغيرات الدراسة فمثال تناكلت دراسة
كطبيعة العمؿ، كدراسة  ،كالجية المشرفة ،كمكاف الركضة ،كسنكات الخبرة ،العممي كالمنطقة التعميمية

( 2012)الزىراني، س، الجية المشرفة، سنكات الخدمة، كالمؤىؿ العممي، كدراسة( الجن2014)عساؼ،
( تناكلت متغيرات 2011المسمى الكظيفي، سنكات الخبرة، المؤىؿ العممي، نكع القطاع، كدراسة )بكارم،
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( فأخذت متغيرات التخصص، كالخدمة، 2009المؤىؿ العممي سنكات الخدمة كالعمؿ الحالي، أما )نبياف،
/بكالكريكس( كعدد الدكرات الحاصمة عمييا المبحكثة.كال  مؤىؿ األكاديمي )دبمـك

 أكجو االستفادة مف الدراسات السابقة 
تفاؽ كاالختالؼ بيف الدراسة الحالية كالدراسات طالع عمى الدراسات السابقة كأكجو االمف خالؿ اال

 السابقة استفادت الباحثة مف الدراسات السابقة فيما يمي:
 ر مكضكع الدراسة، كتككيف فكرة أشمؿ كأعمؽ عف المكضكعاختيا. 
 اختيار أداة الدراسة المناسبة. 
 اختيار المنيج المناسب لمدراسة. 
 تحديد المتغيرات المناسبة. 
 استخداـ األساليب اإلحصائية المالئمة. 
 تدعيـ نتائج الدراسة بالدراسات السابقة. 
 االستفادة مف مراجع الدراسات السابقة. 

 ميزت بو الدراسة الحاليةما ت
  :تتناكؿ الدراسة العممية اإلشرافية الكزارية عمى رياض األطفاؿ بمحافظات غزة مف خالؿ المجاالت التالية

 الدراسات قبؿ مف تناكلو يتـ لـ حيث، ) بيئة رياض األطفاؿ، المربيات، تعمـ األطفاؿ، المجتمع المحمي(
مشكالت  جمعت بيف اإلشراؼ كرياض األطفاؿ تناكلتالتي  السابقة الدراسات إف حيث، السابقة
أك سمطت  األطفاؿ رياض في معينة قضايا تناكلت كالدراسات األخرل إما ،الرياض في التربكم اإلشراؼ

  . األطفاؿ رياض في اإلشراؼ تناكلت دراسات نجد كقمما ،الضكء عمى اإلشراؼ فقط
 المنيج الكصفي التحميمي  :كمنيجيف ىما ،ة البؤريةجمكعكالم ،االستبانة :تتميز بشمكليا ألداتيف ىما

 . كالمنيج البنائي
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 انفصم انرابع
 جراءاتانطريقة واإل

 مقدمة. 
 الدراسة منيج. 
 الدراسة مجتمع. 
 الدراسة عينة  . 
 الشخصية البيانات كفؽ العينة ألفراد اإلحصائي الكصؼ. 
 الدراسة أداة. 
 االستبانة صدؽ. 
 االستبانة ثبات.  
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 الفصؿ الرابع
جراءاتالطريقة كاإل  

 :مقدمة
كما  ،ككيفية بنائيا كتطكيرىا ،تناكؿ ىذا الفصؿ كصفنا لمجتمع الدراسة كعينتيا، كاألداة المستخدمة

تناكؿ إجراءات التحقؽ مف صدؽ األداة كثباتيا، كالمعالجات اإلحصائية التي تـ استخداميا في تحميؿ 
 يمي كصؼ ليذه اإلجراءات: اكفيم ،البيانات كاستخالص النتائج

 :منيج الدارسة
 كصػؼ خاللو مف الذم يحاكؿ التحميمي الكصفي المنيج باستخداـ الباحثة قامت الدراسة أىداؼ تحقيؽ أجؿ مف

 التػي كالعمميػات حكليػا تطػرح التػي مككناتيػا كاآلراء بػيف بياناتيػا، كالعالقػة كتحميػؿ الدراسػة، مكضػكع الظػاىرة

 .(104 :2005كصادؽ، حطب أبك) .تحدثيا التي كاآلثار تتضمنيا

بأنو: المنيج المتبع في  )83: 1999 ،األستاذ ،)األغاالذم يعرفو  المنيج البنائيالباحثة  استخدمتكذلؾ 
الباحثة في  ككظفتو ،عركفان مف قبؿ بالكيفية نفسيالـ يكف م ،كتطكيره إنشاء برنامج أك ىيكؿ معرفي جديد

 العالي كالتعميـ التربية كزارة ممارسةكذلؾ في صياغة تصكر مقترح لتطكير  ،سة الثالثاإلجابة عف سؤاؿ الدرا
 .المعاصرة التجارب بعض ضكء في غزة بمحافظات األطفاؿ رياض عمى اإلشراؼ في لدكرىا

 

 كقد تـ استخداـ مصدريف أساسيف لممعمكمات:

إلػى مصػادر البيانػات الثانكيػة كالتػي تتمثػؿ : لمعالجة اإلطار النظرم لمدراسة تػـ الرجػكع المصادر الثانكية .1
فػػي الكتػػب كالمراجػػع العربيػػة كاألجنبيػػة ذات العالقػػة، كالػػدكريات كالمقػػاالت كالتقػػارير، كاألبحػػاث كالدراسػػات 

العػة فػي مكاقػع اإلنترنػت المختمفػة، ككػذلؾ مػا صػدر السابقة التي تناكلت مكضػكع الدارسػة، كالبحػث كالمط
ـ العػػػالي الفمسػػػطينية مػػػف نشػػرات، كتقػػػارير، كقػػػكانيف، كلػػػكائح كتشػػػريعات كقػػػرارات عػػف كزارة التربيػػػة كالتعمػػػي
 خاصة برياض األطفاؿ.

: لمعالجػػػة الجكانػػػب التحميميػػػة لمكضػػػكع الدراسػػػة تػػػـ جمػػػع البيانػػػات األكليػػػة مػػػف خػػػالؿ المصػػػادر األكليػػػة .2
ليذا الغرض.  االستبانة  كأداة رئيسة لمدراسة، صممت خصيصا ن
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 مجتمع الدراسة.
( مديرة 468كالبالغ عددىـ ) ،جميع مديرات رياض األطفاؿ بمحافظات غزة ككف مجتمع الدراسة مفيت

 . ـ(2015-2014في الفصؿ الدراسي الثاني مف العاـ )
 (2جدكؿ )

 2015-2014يكضح تكزيع مجتمع الدراسة في العاـ الدراسي 
 المديريف/المديرات المحافظة
 91 شماؿ غزة
 137 غزة

 68 الكسطى
 104 خانيكنس
 68 رفح

 468 المجمكع

 (2015 ،كزارة التربية كالتعميـدارة العامة لمتخطيط التربكم باإلالمصدر )

 عينة الدراسة:
 العينة االستطالعية:

بغرض التأكد مف صالحية أداة الدراسة كاستخداميا  ،ركضة أطفاؿ/مديرة ان ( مدير 35تـ اختيار )
صالحيتيما لمتطبيؽ عمى العينة األصمية، كقد تـ استبعادىـ مف عينة كالتحقؽ مف لحساب الصدؽ كالثبات، 

 الدراسة التي تـ التطبيؽ عمييا.

 :فعميةعينة الدراسة ال

، كقد تـ اختيارىـ بطريقة العينة ركضة أطفاؿمدير/مديرة  (250مف ) فعميةتٌككنت عينة الدراسة ال
، كتـ استرداد مجتمع الدراسة%( مف مجمكع 53.4) ما نسبتو تقريبان  العشكائية الطبقية حسب المحافظة أم

 %( كىي نسبة مناسبة إلجراء المعالجات اإلحصائية عمييا.85.2)استرداد  ( استبانة أم بنسبة213)

 :فيها لألفراد البيانات الشخصية أفراد عينة الذارسة حسب تىزيع التالية النقاط خالل ويتضح من
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 :البيانات الشخصيةالكصؼ اإلحصائي لعينة الدراسة كفؽ 
 :كفيما يمي عرض لخصائص عينة الدراسة كفؽ البيانات الشخصية

 تكزيع أفراد العينة حسب المؤىؿ العممي -1

% مؤىميـ 39.9% مف عينة الدراسة مؤىميـ العممي ثانكية عامة، 10.8( أف ما نسبتو 3يبيف جدكؿ )
  ؤىميـ العممي دراسات عميا.% م2.8بينما  ،% مؤىميـ العممي بكالكريكس46.5 ،العممي دبمكـ

 

 (3جدكؿ )
 تكزيع أفراد العينة حسب المؤىؿ العممي

 النسبة المئكية% العدد المؤىؿ العممي

 10.8 23 ثانكية عامة

 39.9 85 دبمـك

 46.5 99 بكالكريكس

 2.8 6 دراسات عميا

 100.0 213 المجمكع

 تكزيع أفراد العينة حسب سنكات الخدمة -2

% مف عينة الدراسة سنكات خدمتيـ أقؿ مف خمس سنكات،            27.2ما نسبتو  ( أف4يبيف جدكؿ )
% سنكات خدمتيـ 51.6بينما  ،% تتراكح سنكات خدمتيـ مف خمسة سنكات إلى أقؿ مف عشرة سنكات21.1

  عشر سنكات فأكثر.
 

 (4جدكؿ )
 تكزيع أفراد العينة حسب سنكات الخدمة

 كية %النسبة المئ العدد سنكات الخدمة
 27.2 58 أقؿ مف خمس سنكات

 21.1 45 مف خمس سنكات إلى أقؿ مف عشرة سنكات

 51.6 110 عشر سنكات فأكثر

 100.0 213 المجمكع
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 تكزيع أفراد العينة حسب المحافظة -3

 يتبعكف% 29.6 % مف عينة الدراسة يتبعكف محافظة شماؿ غزة،17.8( أف ما نسبتو 5يبيف جدكؿ )
% يتبعكف 16.9 بينما % يتبعكف محافظة خانيكنس،22.1يتبعكف محافظة الكسطى،  %13.6، محافظة غزة

 محافظة رفح. 
 

 (5جدكؿ )
 تكزيع أفراد العينة حسب المحافظة

 النسبة المئكية % العدد المحافظة
 17.8 38 شماؿ غزة

 29.6 63 غزة

 13.6 29 الكسطى

 22.1 47 خانيكنس

 16.9 36 رفح

 100.0 213 المجمكع

 :داة الدراسةأ
 االستبانةأكثر كسائؿ الحصكؿ عمى البيانات مف األفراد استخدامان كانتشاران، كتعرؼ  االستبانةتعد 
 نفسو، المفحكص ليا باالستجابة يقـك آراء أك معمكمات عمى لمحصكؿ تستخدـ كبنكد أبعاد ذات بأنيا: "أداة

 (.116 :2004 ،األستاذتحريرية" )األغا ك  كتابية كىي

" دكر كزارة التربيػػة كالتعمػػيـ العػػالي الفمسػػطينية فػػي اإلشػػراؼ عمػػى لمتعػػرؼ عمػػى  االسػػتبانةتػػـ اسػػتخداـ كقػػد 
  رياض األطفاؿ في ضكء بعض التجارب المعاصرة " 

 :االستبانةخطكات بناء 

ء كاالسػػتفادة منيػػا فػػي بنػػا ،طػػالع عمػػى األدب التربػػكم كالدراسػػات السػػابقة ذات الصػػمة بمكضػػكع الدراسػػةاال -1
 كصياغة فقراتيا. االستبانة

 .االستبانةتحديد المجاالت الرئيسة التي شممتيا  -2

 تحديد الفقرات التي تقع تحت كؿ مجاؿ. -3
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 (.1ممحؽ رقـ ) ،( فقرة36( مجاالت ك )4في صكرتيا األكلية كقد تككنت مف ) االستبانةتـ تصميـ  -4

 مف قبؿ المشرؼ. االستبانةتـ مراجعة كتنقيح  -5

( مػػػػف المحكمػػػػيف التربػػػػكييف مػػػػف أعضػػػػاء ىيئػػػػة التػػػػدريس فػػػػي الجامعػػػػة 16عمػػػػى ) سػػػػتبانةاالتػػػػـ عػػػػرض  -6
كالعػػػامميف فػػػي كزارة التربيػػػة  ،كجامعػػػة القػػػدس المفتكحػػػة ،كجامعػػػة األقصػػػى ،كجامعػػػة األزىػػػر ،اإلسػػػالمية

 ( يبيف أسماء أعضاء لجنة التحكيـ.2كالتعميـ العالي كالممحؽ رقـ )

 رلتستق ،مف حيث الحذؼ أك اإلضافة كالتعديؿ االستبانةعض فقرات في ضكء أراء المحكميف تـ تعديؿ ب -7
 (.3) ؽممح ،( فقرة42في صكرتيا النيائية عمى ) االستبانة

 إلى قسميف رئيسيف ىما: االستبانةكقد قسمت 
 المحافظة(. ،سنكات الخدمة، )المؤىؿ العمميكىك عبارة عف البيانات األكلية عف المستجيب القسـ األكؿ: 

 مجاالت: 4مكزع عمى  ،فقرة 42، كيشتمؿ عمى مجاالت الدراسة: يمثؿ في الثاني القسـ
 ( فقرة.12كيتككف مف ) ،برياض األطفاؿ المدير/ة كالمربياتالكزارة عمى اشراؼ  المجاؿ األكؿ:
 ( فقرات.11كيتككف مف ) ،برياض األطفاؿ تعمـ األطفاؿ اشراؼ الكزارة عمى المجاؿ الثاني:
 ( فقرة.12كيتككف مف ) ،بيئة رياض األطفاؿ اشراؼ الكزارة عمى المجاؿ الثالث:
 ( فقرات.8كيتككف مف ) ،برياض األطفاؿ العالقة مع المجتمع المحمي اشراؼ الكزارة عمى المجاؿ الرابع:

 :االستبانةصدؽ 
، كما (429: 1995 العساؼ،) لقياسو أعدت ما تقيس سكؼ أنيا مف التأكدصدؽ االستبانة يعني 

بالصدؽ "شمكؿ االستقصاء لكؿ العناصر التي يجب أف تدخؿ في التحميؿ مف ناحية، ككضكح فقراتيا  يقصد
(. كقد تـ 51:2001كمفرداتيا مف ناحية ثانية، بحيث تككف مفيكمة لكؿ مف يستخدميا" )عبيدات كآخركف، 

 بطريقتيف: االستبانةالتأكد مف صدؽ 

 صدؽ المحكميف )الصدؽ الظاىرم(: -1

 أك الظاىرة مجاؿ في المتخصصيف المحكميف مف عددنا الباحث يختار أف ىكؽ المحكميف "يقصد بصد

عمى مجمكعة مف المحكميف  االستبانة( حيث تـ عرض 117: 2111" )الجرجاكم،الدراسة مكضكع المشكمة
 (، كقد استجابت2متخصصيف في أصكؿ التربية  كأسماء المحكميف بالممحؽ رقـ )  ان محكم (16)تألفت مف

 تالباحثة آلراء المحكميف كقامت بإجراء ما يمـز مف حذؼ كتعديؿ في ضكء المقترحات المقدمة، كبذلؾ خرج
 (.3انظر الممحؽ رقـ ) -في صكرتو النيائية  االستبانة
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 Internal Validityاالتساؽ الداخمي  صدؽ -2

 ومجاؿ الذم تنتمي إليمع ال االستبانةيقصد بصدؽ االتساؽ الداخمي مدل اتساؽ كؿ فقرة مف فقرات 
ط بيف كؿ فقرة كذلؾ مف خالؿ حساب معامالت االرتبا ـ حساب االتساؽ الداخمي لالستبانةىذه الفقرة، كقد ت

 كالدرجة الكمية لممجاؿ نفسو. مف فقرات االستبانة

"  المدير/ة كالمربيات( معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات المجاؿ األكؿ " 6جدكؿ )يكضح 
كبذلؾ  α ≤ 0.01جة الكمية لممجاؿ، كالذم يبيف أف معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستكل داللة كالدر 

 يعتبر المجاؿ صادقا لما كضع لقياسو.
 (6جدكؿ )

برياض  المدير/ة كالمربياتاشراؼ الكزارة عمى معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات المجاؿ األكؿ " 
 لممجاؿ" كالدرجة الكمية  األطفاؿ

 الفقرة الرقـ
معامؿ 
بيرسكف 
 االرتباط

القيمة 
االحتمالية 

(Sig) 

 0.001* 513. تيمـز المربيات بحمؿ شيادات جامعية في مجاؿ التربية أك الطفكلة المبكرة  .1

 0.000* 762. تقيس قدرة مربيات الرياض عمى تطبيؽ معرفتيف بنمك الطفؿ  .2

 0.000* 784. كافرىا في المربياتتتأكد مف تكافر السمات الشخصية الكاجب ت  .3

تقدـ دكرات متخصصة لممربيات في مجاالت ) صحة الطفؿ كالتغذية،   .4
 سعافات األكلية(الدعـ االجتماعي كالنفسي، اإل

.663 *0.000 

 0.000* 808. المكارد لتمبية احتياجات األطفاؿ تتابع تكيؼ المربيات في تكظيؼ  .5

 0.000* 797. الذيف يعانكف مف القمؽ  تراقب تجاكب المربيات مع األطفاؿ  .6

 0.000* 879. تقيـ دكر المربيات في دعـ تقدير الذات لدل الطفؿ  .7

 0.000* 803. تقيـ مدل مراعاة المربيات لظركؼ األطفاؿ الخاصة  .8

 0.000* 693. تتابع الخطط السنكية كالشيرية التي تعدىا المربيات   .9

 0.000* 537. بيةتتابع عدد األطفاؿ المخصصيف لكؿ مر   .11

 0.000* 609. أطفاؿ رياض دبمكـ أك معمميف تشترط أف تحمؿ المدير/ة دبمكـ  .11

 0.004* 436. تيمـز المدير/ة أف تتفرغ إلدارة الركضة  .12
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 .α ≤ 0.01االرتباط داؿ إحصائيان عند مستكل داللة  *

" كالدرجة  مـ األطفاؿتع" ( معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات المجاؿ الثاني7جدكؿ )يكضح 
كبذلؾ يعتبر  α ≤ 0.01الكمية لممجاؿ، كالذم يبيف أف معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستكل داللة 

 المجاؿ صادقا لما كضع لقياسو.

 (7جدكؿ )
" برياض األطفاؿتعمـ األطفاؿ اشراؼ الكزارة عمى معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات المجاؿ الثاني" 

 رجة الكمية لممجاؿكالد

 الفقرة الرقـ
معامؿ 
بيرسكف 
 االرتباط

القيمة 
االحتمالية 

(Sig) 

 0.000* 616. لمرياض  ان مكحد ان تحدد منياج  .1

 0.000* 688. تقيـ المنياج المقدـ لمرياض   .2

 0.000* 774. تعمؿ عمى تطكير أساليب المربيات في التعمـ النشط  .3

 0.000* 583. لتعميـ )الزكايا(تتابع استخداـ الطرؽ الحديثة في ا  .4

 0.000* 736. تتأكد مف كفاية األدكات التعميمية في الرياض  .5

 التعمـ الداعمة لخبرات الدراسي المنيج متطمبات تقديـ مدل تقيس  .6
 االبداعية

.751 *0.000 

 0.000* 697. تقيـ مدل حفز األطفاؿ عمى التقييـ الذاتي لتعمميـ  .7

 0.000* 585. الفردية األطفاؿ منجزات اـ برصدتكجو الرياض إلى االىتم  .8

 0.000* 765. رياض األطفاؿ تقييـ عمى تشرؼ  .9

 0.000* 775. المحمية االحتياجات عمى تمبية رياض األطفاؿ قدرة تقيـ  .11

 .α ≤ 0.01االرتباط داؿ إحصائيان عند مستكل داللة  *
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"  بيئة رياض األطفاؿمجاؿ الثالث " ( معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات ال8جدكؿ )يكضح 
كبذلؾ  α ≤ 0.01كالدرجة الكمية لممجاؿ، كالذم يبيف أف معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستكل داللة 

 يعتبر المجاؿ صادقا لما كضع لقياسو.
 (8جدكؿ )
األطفاؿ " كالدرجة بيئة رياض اشراؼ الكزارة عمى معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات المجاؿ الثالث " 

 الكمية لممجاؿ

 الفقرة الرقـ
معامؿ 
بيرسكف 
 االرتباط

القيمة 
االحتمالية 

(Sig) 

 0.000* 644. جراءات المتعمقة بتكفير بيئة تعممية آمنة لألطفاؿ تتابع اإل  .1

مف مدل تكفر خدمات صحية جيدة ) صرؼ صحي، غذاء، مياه،  ؽتتحق  .2
 تيكية،إضاءة(

.780 *0.000 

 0.000* 777. دل تكفير المربيات لبيئة نفس اجتماعية قائمة عمى الحب كاالحتراـ تتابع م  .3

 0.000* 633. تؤكد عمى ضركرة تخصيص أكقات لمتركيح كالمعب في اليكاء الطمؽ  .4

 0.000* 826. تكجو المربيات إلى إعطاء األطفاؿ فرص كافية الستكشاؼ البيئة  .5

 األماكف في النشاط لممارسة لألطفاؿ الفرصة ضركرة إتاحة تؤكدعمى  .6
 المغمقة)حجرة التعمـ(

.522 *0.001 

 0.000* 608. تقيـ كفاية الصفكؼ فيما يتعمؽ بالمساحة كاألثاث  .7

 0.000* 762. بداعات األطفاؿإاألدكات التعميمية المحفزة عمى تطكير  تكفر مدل تقيس  .8

 0.004* 439. تشرؼ عمى كفاية مناطؽ المعب الخارجية  .9

 0.000* 571. البيئة تنظيـ في مشاركةاألطفاؿ ضركرة إلى لرياضترشدا  .11

 0.000* 572. تتأكد مف امتالؾ الرياض المكارد المالية الكافية لتقديـ الرعاية المناسبة  .11

 0.010* 384. تشترط الحد األقصى لعدد األطفاؿ المسمكح بو في الغرفة الصفية  .12
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 .α ≤ 0.01 االرتباط داؿ إحصائيان عند مستكل داللة *

العالقة مع المجتمع ( معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات المجاؿ الرابع " 9جدكؿ )يكضح 
 α ≤ 0.01" كالدرجة الكمية لممجاؿ، كالذم يبيف أف معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستكل داللة  المحمي

 كبذلؾ يعتبر المجاؿ صادقا لما كضع لقياسو.
 (9جدكؿ )

 العالقة مع المجتمع المحمياشراؼ الكزارة عمى رتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات المجاؿ الرابع " معامؿ اال 
 " كالدرجة الكمية لممجاؿ برياض األطفاؿ

 الفقرة الرقـ
معامؿ 

بيرسكف 
 االرتباط

القيمة 
االحتمالية 

(Sig) 

 0.000* 611. تحث الرياض عمى عقد لقاءات دكرية مع أكلياء األمكر  .1

 0.000* 700. رياض إلى االفادة مف مالحظات أكلياء األمكر في تطكير األداءترشد ال  .2

تؤكد عمى تزكيد أكلياء األمكر بتقرير حكؿ الرعاية المقدمة لمطفؿ مف   .3
 خالؿ الركضة

.780 *0.000 

تيراقب مدل إتاحة الرياض  المعمكمات لمعائالت حكؿ جكانب نمك كتعمـ   .4
 الطفؿ 

.739 *0.000 

فادة مف خبرات أكلياء األمكر في معالجة مشكالت ياض إلى اإلترشد الر   .5
 التعمـ لدل األطفاؿ

.682 *0.000 

ترشد الرياض إلى مشاركة أكلياء األمكر في معالجة السمكؾ السمبي لدل   .6
 األطفاؿ

.748 *0.000 

تتابع مدل تكفر الفرص لمعائالت كممثمي المجتمع المحمي لمراقبة أنشطة   .7
 الرياض

.631 *0.000 

شراؾ المجتمع المحمي في صنع القرار بما يخص رياض إتحث عمى   .8
 األطفاؿ

.591 *0.000 

 .α ≤ 0.01االرتباط داؿ إحصائيان عند مستكل داللة  *
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 Structure Validity البنائيالصدؽ  -3

اة يعتبر الصدؽ البنائي أحد مقاييس صدؽ األداة الذم يقيس مدل تحقؽ األىداؼ التي تريد األد
. كلمتحقؽ االستبانةالكصكؿ إلييا، كيبيف مدل ارتباط كؿ مجاؿ مف مجاالت الدراسة بالدرجة الكمية لفقرات 

كالدرجة الكمية  االستبانةمف الصدؽ البنائي تـ حساب معامالت االرتباط بيف درجة كؿ مجاؿ مف مجاالت 
 (.11لالستبانة كما في جدكؿ )

 (10جدكؿ )
 كالدرجة الكمية لالستبانة االستبانةكؿ مجاؿ مف مجاالت  معامؿ االرتباط بيف درجة

معامؿ بيرسكف  المجاؿ ـ
 لالرتباط

القيمة االحتمالية 
(sig) 

 0.000* 867. 3برياض األطفاؿ المدير/ة كالمربياتاشراؼ الكزارة عمى   .1

 0.000* 876. 3برياض األطفاؿ تعمـ األطفاؿاشراؼ الكزارة عمى   .2

 0.000* 865. 3يئة رياض األطفاؿباشراؼ الكزارة عمى   .3

برياض  العالقة مع المجتمع المحمياشراؼ الكزارة عمى   .4
 3األطفاؿ

.745 *0.000 

 .α ≤ 0.01االرتباط داؿ إحصائيان عند مستكل داللة * 

دالة إحصائيان  االستبانة( أف جميع معامالت االرتباط في جميع مجاالت 11يتضح مف جدكؿ ) 
 لما كضعت لقياسو. ةصادق االستبانةكبذلؾ تعتبر جميع مجاالت  α ≤ 0.01كل داللة عند مستكبدرجة قكية 

  Reliability االستبانةثبات 
 األشخاص عمى تطبيقيا تكرر لك تقريبان  كاحدة ستككف اإلجابة أف مف التأكدىك  االستبانةيقصد بثبات 

يعطي المقياس قراءات  أم درجة إلى ، كيقصد بو أيضا (431: 1995 العساؼ،)مختمفة أكقات في ذاتيـ
متقاربة عند كؿ مرة يستخدـ فييا، أك ما ىي درجة اتساقو كانسجامو كاستمراريتو عند تكرار استخدامو في 

 أكقات مختمفة.
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 طريقتيف:ستبانة الدراسة مف خالؿ اكقد تـ التحقؽ مف ثبات 

 

 :Cronbach's Alpha Coefficientمعامؿ ألفا كركنباخ   - أ

( أف 11. كتشير النتائج المكضحة في جدكؿ )االستبانةطريقة ألفا كركنباخ لقياس ثبات  تـ استخداـ
(. كذلؾ قيمة معامؿ ألفا لجميع 0.839،0.905قيمة معامؿ ألفا كركنباخ مرتفعة لكؿ مجاؿ حيث تتراكح بيف )

 (، كىذا يعنى أف معامؿ الثبات مرتفع كداؿ إحصائيا.0.949) االستبانةفقرات 
 (11جدكؿ )

 االستبانةمعامؿ ألفا كركنباخ لقياس ثبات 

عدد  المجاؿ ـ
 الفقرات

معامؿ ألفا 
 كركنباخ

 0.905 12 3برياض األطفاؿ المدير/ة كالمربياتاشراؼ الكزارة عمى   .1

 0.876 10 3برياض األطفال تعمـ األطفاؿاشراؼ الكزارة عمى   .2

 0.860 12 3بيئة رياض األطفاؿاشراؼ الكزارة عمى   .3

 0.839 8 3برياض األطفاؿ العالقة مع المجتمع المحميؼ الكزارة عمى اشرا  .4

 0.949 42 االستبانةجميع مجاالت  

 :Split Half Method التجزئة النصفية ةطريق -ب

كاألسئمة ذات األرقاـ الزكجية( ثـ  )األسئمة ذات األرقاـ الفردية، جزأيف ىتـ تجزئة فقرات االختبار إل
تباط بيف درجات األسئمة الفردية كدرجات األسئمة الزكجية كبعد ذلؾ تـ تصحيح معامؿ ر االب معامؿ احستـ 

2r=  االرتباط المعدؿ: معامؿ Spearman Brown االرتباط بمعادلة سبيرماف براكف

1 r
معامؿ  rحيث  

ؿ عمى النتائج المكضحة في . كتـ الحصك كدرجات األسئمة الزكجية االرتباط بيف درجات األسئمة الفردية
 (.12جدكؿ )
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 (12جدكؿ )
 االستبانةلقياس ثبات  التجزئة النصفية ةطريق

االرتباط معامؿ  معامؿ االرتباط  المجاؿ ـ 
 المعدؿ

 0.962 0.926 3برياض األطفاؿ المدير/ة كالمربياتاشراؼ الكزارة عمى   .1

 0.932 0.873 3برياض األطفاؿ تعمـ األطفاؿاشراؼ الكزارة عمى   .2

 0.900 0.819 3بيئة رياض األطفاؿاشراؼ الكزارة عمى   .3

برياض  العالقة مع المجتمع المحمياشراؼ الكزارة عمى   .4
 3األطفاؿ

0.864 0.927 

 0.985 0.970 االستبانة مجاالتجميع  

 سبيرماف براكف) االرتباط المعدؿ( أف قيمة معامؿ 12ضح مف النتائج المكضحة في جدكؿ )اك 
Spearman Brown) كداؿ إحصائينا رتفعم. 

( قابمة لمتكزيع. كتككف الباحثة  قد 3في صكرتيا النيائية كما ىي في الممحؽ ) االستبانةكبذلؾ تككف 
كصالحيتيا لتحميؿ  االستبانةمما يجعميا عمى ثقة تامة بصحة  ياكثباتستبانة الدراسة اتأكدت مف صدؽ 

 كاختبار فرضياتيا.النتائج كاإلجابة عمى أسئمة الدراسة 
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 م اخلامسانفص
 نتائج اندراسة امليدانية ومناقشتها

 
 مقدمة. 
 الدراسة في المعتمد المحؾ. 
 اإلجابة عف السؤاؿ األكؿ. 
 اإلجابة عف السؤاؿ الثاني. 
 اإلجابة عف السؤاؿ الثالث. 
 التكصيات. 
 المقترحات. 

 

 
 

 

 



63 

 الفصؿ الخامس
 اقشتيانتائج الدراسة الميدانية كمن

 مقدمة:
يتضمف ىذا الفصؿ عرضان لنتائج الدراسة، كذلؾ مف خالؿ اإلجابة عف أسئمة الدراسة كاستعراض 

دكر كزارة التربية كالتي تـ التكصؿ إلييا مف خالؿ تحميؿ فقراتيا، بيدؼ التعرؼ عمى  االستبانةأبرز نتائج 
 . ضكء بعض التجارب المعاصرة كالتعميـ العالي الفمسطينية في اإلشراؼ عمى رياض األطفاؿ في

ستبانة الدراسة، إذ تـ استخداـ برنامج الذا تـ إجراء المعالجات اإلحصائية لمبيانات المتجمعة مف 
لمحصكؿ عمى نتائج الدراسة التي تـ عرضيا كتحميميا في  (SPSS)الحـز اإلحصائية لمدراسات االجتماعية 

 ىذا الفصؿ. 

 :Ozen et al., 2012)المحؾ المعتمد في الدراسة )
 خالؿ الخماسي مف ليكرت مقياس في الخاليا طكؿ تحديد تـ فقد الدراسة في المعتمد المحؾ لتحديد

 عمى لمحصكؿ المقياس في أكبر قيمة عمى تقسيمو ثـ ( كمف4=1-5) المقياس درجات بيف المدل حساب
 المقياس بداية) المقياس في ةقيم أقؿإلى ىذه القيمة  إضافةكبعد ذلؾ تـ  (0.80=4/5) أم الخمية طكؿ
 في مكضح ىك كما الخاليا طكؿ أصبح كىكذا الخمية، ليذه األعمى الحد لتحديد كذلؾ) صحيح كاحد كىي

 :التالي الجدكؿ
  

 (13جدكؿ )
 يكضح المحؾ المعتمد في الدراسة

 درجة المكافقة الكزف النسبي المقابؿ لو طكؿ الخمية
 جدامنخفضة  20% -36%مف  1 – 1.80مف 
 منخفضة 36% - 52%أكبر مف  1.80 - 2.60 أكبر مف 
 متكسطة % 52%- 68أكبر مف  2.60 – 3.40أكبر مف 
 عالية 68%- 84%أكبر مف  3.40 – 4.20أكبر مف 
 عالية جدا 84 %-100% أكبر مف  5 -  4.20أكبر مف 
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 المتكسطات ترتيبمى ة عالباحث دتاعتم االستجابة، مستكل عمى كالحكـ الدراسة نتائج كلتفسير
 مكافقةال درجة ثةالباحت حدد كقد مجاؿ، كؿ في الفقرات كمستكل ككؿ لألداة المجاالت مستكل عمى الحسابية
 .لمدراسة المعتمد المحؾ حسب

 مف أسئمة الدراسة: كؿاإلجابة عف السؤاؿ األ 
مسطينية لدكرىا في اإلشراؼ ما درجة ممارسة كزارة التربية كالتعميـ العالي الف"عمى:  كؿينص السؤاؿ األ 

 عمى رياض األطفاؿ مف كجية نظر مديرات رياض األطفاؿ بمحافظات غزة" ؟
 تـ استخداـ المتكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم كالكزف النسبي. سؤاؿ األكؿال عفلإلجابة 

 (14جدكؿ)
 االستبانةجاالت لكؿ مجاؿ مف م المتكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم كالكزف النسبي كالترتيب

 ـ
المتكسط  المجاؿ 

 الحسابي
االنحراؼ 
 المعيارم

الكزف 
 الترتيب النسبي

برياض  المدير/ة كالمربياتاشراؼ الكزارة عمى   .1

 3األطفال
3.36 0.79 67.28 2 

 3 64.36 0.86 3.22  3برياض األطفاؿ تعمـ األطفاؿاشراؼ الكزارة عمى   .2

 1 75.77 0.78 3.79 3ؿبيئة رياض األطفااشراؼ الكزارة عمى   .3

 العالقة مع المجتمع المحمياشراؼ الكزارة عمى   .4

 3برياض األطفال
2.92 0.97 58.49 4 

  67.33 0.74 3.37 معا االستبانةجميع مجاالت  

 

دكر كزارة التربية كالتعميـ العالي  " االستبانةالمتكسط الحسابي لجميع مجاالت ( أف 14يبيف جدكؿ )
كبذلؾ فإف  (3.37)يساكم "  شراؼ عمى رياض األطفاؿ في ضكء بعض التجارب المعاصرةالفمسطينية في اإل
 كتعزك الباحثة ذلؾ إلى: .درجة متكسطة يكى%( 67.33الكزف النسبي) 

العدد الكبير لرياض األطفاؿ المنتشرة في كؿ محافظة، مقارنة بعدد مشرفات رياض األطفاؿ حيث  .1
 .كؿ مديرية مف مديريات التربية كالتعميـ تتكاجد مشرفة رياض أطفاؿ كاحدة في
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ال ييمكف لمشرفات المديريات القياـ بالممارسات اإلشرافية المركزة كالدكرية كالمستمرة لرياض األطفاؿ  .2
 إال مف خالؿ إجراء زيارة ميدانية كاحدة إلى زيارتيف خالؿ العاـ الدراسي في أحسف األحكاؿ.

بخبرة المسئكليف عف إدارة الرياض، قد ال يتـ زيارة رياض األطفاؿ بعد مكقع الرياض الجغرافي، أكالثقة  .3
إال مرة كاحدة فقط لمتأكد مف تكافر شركط منح التراخيص لرياض األطفاؿ كالذم يتعمؽ معظميا ببيئة 

 رياض األطفاؿ المادية. لذلؾ فإف الممارسات اإلشرافية لمكزارة بحاجة إلى تنمية كتطكير.

" قد  بيئة رياض األطفاؿاشراؼ الكزارة عمى أف المجاؿ الثالث " ( 14) كيتضح أيضا مف الجدكؿ
 :% ( كىي درجة عالية. كتعزك الباحثة ذلؾ إلى75.77)  حصؿ عمى المرتبة األكلى حيث بمغ الكزف النسبي

 تركيز معظـ شركط ترخيص رياض األطفاؿ عمى بيئة رياض األطفاؿ خاصة المادية.  .1

تأكد مف األمكر المتعمقة ببيئة رياض األطفاؿ قبؿ منح الترخيص حيث يرافؽ الباىتماـ مشرفي الكزارة  .2
 مشرفة الرياض ميندس مختص لمكشؼ عف تكافر شركط البيئة المادية لمرياض.

تركيز زيارات مشرفي الكزارة عمى الرياض التي تعاني مف خمؿ في مرافؽ بيئة ريػاض األطفػاؿ حتػى   .3
 تتأكد مف سالمة البيئة.

الصػػحية كبيئػػة ريػػاض األطفػػاؿ ىػػي أكؿ مػػا يمفػػت نظػػر مشػػرفة الػػكزارة عنػػد زيارتيػػا لمركضػػة المرافػػؽ   .4
حيث ال يتطمب ذلؾ كقتان مف الزيارة مقارنػة بمجػاالت أخػرل كػتعمـ األطفػاؿ الػذم يحتػاج مػف المشػرفة 

لى قضاء كقت ليس بالبسيط داخؿ حجرة التعمـ.لمتابعتو كقتان كجيدان   كا 

حيث حصمت بيئة رياض األطفاؿ عمى ) 2111،احميدة، كجميعاف، كالخكالدةكىذا ما أكدتو دراسة ) 
درجة متكسطة كأكدت عمى أف المشرفيف غالبان ما يقكمكف بتطبيؽ معايير شركط ترخيص رياض األطفاؿ 

 كمنيا تكفير مساحة كافية لكؿ طفؿ.

" عمى المرتبة الثانية  برياض األطفاؿ المدير/ة كالمربيات اشراؼ الكزارة عمىكحصؿ المجاؿ األكؿ " 
  :%( كىي درجة متكسطة. كتعزك الباحثة ذلؾ إلى67.28حيث بمغ الكزف النسبي )

 .ياكمديرات اشتماؿ شركط التراخيص عمى أمكر تتعمؽ بمؤىالت كخبرات مربيات رياض األطفاؿ .1

يػات ريػاض مرب حصػكؿكجكد تكجو حديث مف قبؿ كزارة التربية كالتعمػيـ إلػى االىتمػاـ بػالتركيز عمػى   .2
 درجة جامعية، كفي حاؿ عدـ تكافرىا تركز أف يككف لدييا خبرة سنكات عديدة.عمى األطفاؿ 
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قمػػة اىتمػػاـ الػػكزارة باإلشػػراؼ عمػػى العالقػػات بػػيف المربيػػة كالطفػػؿ، حيػػث تيمػػؿ اإلشػػراؼ عمػػى األمػػكر  .3
طفػاؿ، ككػذلؾ تجػاكب الفنية المتعمقة بأداء المربيات كتكيػؼ المربيػات مػع المػكارد لتمبيػة احتياجػات األ

 المربيات مع االحتياجات النفسية كاالجتماعية لألطفاؿ. 

( حيث جاء المجاؿ المتعمؽ بالمربيات بالمرتبة 2112كىي تختمؼ مع دراسة )الحراحشة، كأحمد، 
( التي أدرجت قمة اىتماـ المشرفيف بالجانب السيككلكجي 2114األكلى كبمستكل مرتفع،كدراسة )محمدم،

 كانب اإلشراؼ.ضمف ضعؼ ج

" عمى المرتبػة الثالثػة حيػث بمػغ برياض األطفاؿ تعمـ األطفاؿالكزارة عمى  اشراؼ" المجاؿ الثاني بينما حصؿ 
 :%( كىي درجة متكسطة. كتعزك الباحثة ذلؾ إلى64.36الكزف النسبي)

كالمنػػاىج  ،يميػػةكالمػػكاد التعم ،كالػػتعمـ كاألدكات ،اىتمػػاـ الػػكزارة باإلشػػراؼ عمػػى أسػػاليب التعمػػيـ تكاضػػع .1
 التعميمية كاكتفاؤىا بالتكجيو كالنصح بضركرة استخداـ أساليب تعممية حديثة.

قيػػػاـ الػػػكزارة بترشػػػيح عػػػدة سالسػػػؿ تعميميػػػة ييمكػػػف اسػػػتخداميا مػػػف قبػػػؿ الريػػػاض كمنيػػػاج حيػػػث تتػػػاح  .2
 تيا. امكانإمع  حرية اختيار المنياج الذم يتالءـ لمرياض

مؽ بكفاية األدكات كالمكاد التعميميػة قػد يػؤدم بريػاض األطفػاؿ إلػى في حاؿ إشراؼ الكزارة عمى ما يتع .3
 طمب الدعـ المادم كالمالي مف الكزارة لتكفيره كىذا ما ال تسطيعو. 

حيث جاءت درجة قياـ ) 2111،دراسة ) احميدة، كجميعاف، كالخكالدة مع نسبيان تختمؼ كبذلؾ 
 .توكأنشط وكأساليب طفاؿالمشرفيف بدكرىـ ضعيفة فيما يتعمؽ بكسائؿ تعمـ األ

 " عمى المرتبة الرابعة حيث بمغ الكزف النسبيالعالقة مع المجتمع المحميكحصؿ المجاؿ الرابع "
 :%( كىي درجة متكسطة. كتعزك الباحثة ذلؾ إلى58.49)

، مقارنة بإشػرافيا عمػى شراؼ الكزارة عمى عالقة رياض األطفاؿ مع المجتمع المحميإانخفاض تركيز  .1
 ت األخرل.المجاال

ال تسػػتطيع مشػػرفة ريػػاض األطفػػاؿ متابعػػة مػػا يتعمػػؽ بمشػػاركة اآلبػػاء كالمجتمػػع المحمػػي فػػي أنشػػطة  .2
  .رياض األطفاؿ مف خالؿ الزيارة أك الزيارتيف التي تقـك بيا خالؿ العاـ الدراسي

التػػػي اكتفػػػاء المشػػػرفة باإلشػػػارة إلػػػى ضػػػركرة مشػػػاركتيـ إمػػػا خػػػالؿ ىػػػذه الزيػػػارة أك خػػػالؿ االجتماعػػػات  .3
 تعقدىا الكزارة مع مديرات رياض األطفاؿ.
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التي أشارت إلى ضعؼ استجابة األميات   (2117دراسة )أبك دقة كآخركف، كذلؾ ينسجـ مع 
لحضكر أنشطة الركضة، كضعؼ اىتماـ األىالي بأىمية التكاصؿ مع إدارة الركضة. كتختمؼ مع دراسة 

رياض األطفاؿ في مجاؿ االتصاؿ مع المجتمع  ( حيث جاءت كفايات منسكبات إدارة2112)الزىراني،
 المحمي بدرجة عالية. 

 " برياض األطفاؿ المدير/ة كالمربياتاشراؼ الكزارة عمى تحميؿ فقرات مجاؿ"  -

 (15جدكؿ رقـ )
المدير/ة اشراؼ الكزارة عمى لكؿ فقرة مف فقرات مجاؿ"  (.Sig)المتكسط الحسابي كالقيمة االحتمالية 

 "األطفاؿبرياض كالمربيات 
 ـ
المتكسط  الفقرة 

 الحسابي
االنحراؼ 
 المعيارم

الكزف 
 الترتيب النسبي

تيمـز المربيات بحمؿ شيادات جامعية في مجاؿ التربية أك   .1
 7 67.61 1.15 3.38 الطفكلة المبكرة

 6 68.68 1.08 3.43 تقيس قدرة مربيات الرياض عمى تطبيؽ معرفتيف بنمك الطفؿ  .2

 5 69.15 1.14 3.46 مات الشخصية الكاجب تكافرىا في المربياتتتأكد مف تكافر الس  .3

تقدـ دكرات متخصصة لممربيات في مجاالت ) صحة الطفؿ   .4
 8 64.98 1.20 3.25 سعافات األكلية(اإلك كالتغذية، الدعـ االجتماعي كالنفسي، 

المكارد لتمبية احتياجات  تتابع تكيؼ المربيات في تكظيؼ  .5
 9 59.34 1.10 2.97 األطفاؿ

 12 52.21 1.19 2.61 تراقب تجاكب المربيات مع األطفاؿ الذيف يعانكف مف القمؽ   .6

 11 56.51 1.20 2.83 تقيـ دكر المربيات في دعـ تقدير الذات لدل الطفؿ  .7

 10 56.62 1.21 2.83 تقيـ مدل مراعاة المربيات لظركؼ األطفاؿ الخاصة  .8

 3 77.45 1.20 3.87 ىا المربيات تتابع الخطط السنكية كالشيرية التي تعد  .9

 2 78.87 1.05 3.94 تتابع عدد األطفاؿ المخصصيف لكؿ مربية  .11

 4 73.62 1.29 3.68 أطفاؿ رياض دبمكـ أك معمميف تشترط أف تحمؿ المدير/ة دبمكـ  .11

 1 82.44 1.14 4.12 تيمـز المدير/ة أف تتفرغ إلدارة الركضة  .12
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 أعمى فقرتيف في ىذا المجاؿ كانتا:

" احتمػت المرتبػة األكلػى بػكزف  ُتمـز المدير/ة أف تتفػرغ إلدارة الركضػة"  كالتي نصت عمػى( 12الفقرة رقـ ) -
كتعػزك الباحثػة ذلػؾ إلػى كجػكد شػرط كاضػح ضػمف تعميمػات مػنح  .%( كىػي درجػة عاليػة82.44) نسبي قػدره

ذا كصػػؿ عػػدد أطفػػاؿ الركضػػة أف تتفػػرغ المػػديرة إلدارة الركضػػة إالػػكزارة تػػراخيص ريػػاض األطفػػاؿ يػػنص عمػػى 
 فما فكؽ. ( طفالن  31إلى) 

" احتمػت المرتبػة الثانيػة  تتػابع عػدد األطفػاؿ المخصصػيف لكػؿ مربيػة " كالتػي نصػت عمػى( 11الفقرة رقػـ ) -
كتعػػػزك الباحثػػػة ذلػػػؾ إلػػػى تضػػػمف تعميمػػػات مػػػنح الػػػكزارة  .%( كىػػػي درجػػػة عاليػػػة78.87بػػػكزف نسػػػبي قػػػدره )

يككف الحد األقصى لعدد األطفاؿ المسمكح بو فى الغرفة الصفية لبند التالي: " تراخيص رياض األطفاؿ عمى ا
)ثالثة أرباع متر مربع لكؿ طفػؿ(، شػريطة أف تقػكـ مربيتػاف معنػاى  ( طفالن 30( )2ـ 20التى تتجاكز مساحتيا )
  ."بالعمؿ في ىذه الشعبة

القاعػػػػات باألطفػػػػاؿ مػػػػف أىػػػػـ حيػػػػث تكصػػػػمت إلػػػػى أف اكتظػػػػاظ  )2012 كبيػػػػذا تختمػػػػؼ مػػػػع دراسػػػػة )الػػػػدىاـ،
شػراؼ عمػى متابعػة أعػداد األطفػاؿ كىػذا يعنػي ضػعؼ اإل ،المشكالت التي تكاجو فاعمية اإلشراؼ في الريػاض

 المخصصيف لكؿ مربية.
 :كانتا المجاؿ ىذا في فقرتيف أدنى كأف

" احتمػت  لقمػؽتراقب تجاكب المربيات مػع األطفػاؿ الػذيف يعػانكف مػف ا " كالتي نصت عمػى( 6الفقرة رقـ ) -
 .%( كىي درجة متكسطة52.21المرتبة األخيرة بكزف نسبي قدره )

" احتمػت المرتبػة  تقيـ دكر المربيات فػي دعػـ تقػدير الػذات لػدل الطفػؿ " كالتي نصت عمى( 7الفقرة رقـ ) -
 .%( كىي درجة متكسطة56.51الحادية عشر بكزف نسبي قدره )

 :كتعزك الباحثة ذلؾ إلى

شػػراؼ عمػػى تعامػػؿ المربيػػات مػػع الجكانػػب النفسػػية لألطفػػاؿ فػػال مخصصػػة لمتابعػػة اإل عػػدـ كجػػكد أدكات -
 تنص مياميا عمى ىذا األمر. 

كىػػذا مػا ال تسػػتطيعو مشػػرفة  ،أف متابعػة ىػػذا الجانػب يتطمػػب زيػارة تمتػػد إلػى يػػكـ كامػػؿ فػي ركضػػة كاحػدة -
 رياض األطفاؿ بسبب عدد رياض األطفاؿ الكبير التي تشرؼ عمييا.
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 " برياض األطفاؿ تعمـ األطفاؿ اشراؼ الكزارة عمىؿ فقرات مجاؿ " تحمي -

 (16جدكؿ رقـ )
 تعمـ األطفاؿاشراؼ الكزارة عمى لكؿ فقرة مف فقرات مجاؿ"  (.Sig)المتكسط الحسابي كالقيمة االحتمالية 

 " برياض األطفاؿ

 ـ
المتكسط  الفقرة 

 الحسابي
االنحراؼ 
 المعيارم

الكزف 
 الترتيب النسبي

 7 60.19 1.35 3.01 لمرياض  ان مكحد ان تحدد منياج  .1

 3 69.77 1.25 3.49 تقيـ المنياج المقدـ لمرياض   .2

 2 70.09 1.07 3.50 تعمؿ عمى تطكير أساليب المربيات في التعمـ النشط  .3

 4 68.08 1.19 3.40 تتابع استخداـ الطرؽ الحديثة في التعميـ )الزكايا(  .4

 5 62.54 1.22 3.13 لتعميمية في الرياضتتأكد مف كفاية األدكات ا  .5

الداعمة  الدراسي المنيج متطمبات تقديـ مدل تقيس  .6
 بداعيةاإل التعمـ لخبرات

3.07 1.12 61.31 6 

 10 57.56 1.09 2.88 تقيـ مدل حفز األطفاؿ عمى التقييـ الذاتي لتعمميـ  .7

 األطفاؿ منجزات تكجو الرياض إلى االىتماـ برصد  .8
 الفردية

3.00 1.17 60.09 8 

 1 76.13 1.09 3.81 رياض األطفاؿ تقييـ عمى تشرؼ  .9

 9 58.22 1.20 2.91 المحمية االحتياجات عمى تمبية رياض األطفاؿ قدرة تقيـ  .11

 

 أعمى فقرتيف في ىذا المجاؿ كانتا:

نسػبي  " احتمػت المرتبػة األكلػى بػكزف ريػاض األطفػاؿ تقيػيـ عمى تشرؼ"  كالتي نصت عمى( 9الفقرة رقـ ) -
كتعزك الباحثة ذلؾ إلى أف الكزارة ىػي الجيػة المسػئكلة عػف تقيػيـ ريػاض  .%( كىي درجة عالية76.13قدره )

 نما أيضان تقكـ باإلشراؼ عميو.ا  ك  ،األطفاؿ فال تكتفي فقط بإجراء رياض األطفاؿ التقييـ الذاتي
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" احتمػت المرتبػة  ي الػتعمـ النشػطتعمؿ عمى تطكير أساليب المربيػات فػ"  كالتي نصت عمػى( 3الفقرة رقـ ) -
 :تعزك الباحثة ذلؾ إلى .%( كىي درجة عالية70.09الثانية بكزف نسبي قدره) 

 إجراء الكزارة لدكرات تدرييية لممربيات في مجاؿ التعمـ النشط.  -

النشػط تركيز مشرفات رياض األطفاؿ خالؿ الزيػارات الميدانيػة التػي تقػكـ بيػا عمػى مناقشػة أسػاليب الػتعمـ   -
 . االستبانةباالستجابة لبنكد  ع مديرات رياض األطفاؿ كىف مف قمفم

( التػػػي تعتػػرؼ بنػػػدرة اقتنػػاع المربيػػػات باألسػػاليب الحديثػػػة، كضػػػيؽ 2111كبػػذلؾ تختمػػػؼ مػػع دراسػػػة )بكػػارم، 
 .الكقت لمتنسيؽ كالتكامؿ بيف المشرفة كالمربية

 :كانتا المجاؿ ىذا في فقرتيف أدنى كأف

" احتمػت المرتبػة  تقيـ مػدل حفػز األطفػاؿ عمػى التقيػيـ الػذاتي لػتعمميـ"  كالتي نصت عمػى( 7)الفقرة رقـ  -
 كتعزك الباحثة ذلؾ إلى .%( كىي درجة متكسطة57.56األخيرة بكزف نسبي قدره )

اعتقاد مديرة رياض األطفاؿ بأف ىذا األمر مف الميػاـ اإلشػرافية لمػديرة ريػاض األطفػاؿ كأنيػا ىػي المكمفػة   -
  .أما الكزارة فدكرىا يقتصر عمى متابعة اإلجراءات المتعمقة بمنح التراخيص ،متابعتوب

أف ىػذا األمػر مػف الميػاـ التػي يجػب أف تتابعيػا كتشػرؼ عمييػا مػديرة ريػاض بكثقتيا اعتماد مشرفة الكزارة   -
ـ كامػؿ فػي ركضػة كاحػدة أف متابعة ىذا الجانب يتطمب زيارة تمتد إلى يػك األطفاؿ، ككما ذكرت الباحثة سابقان 

 كىذا ما ال تستطيعو مشرفة رياض األطفاؿ بسبب عدد رياض األطفاؿ الكبير التي تشرؼ عمييا.

" احتمػػت  المحميػة االحتياجػات عمػى تمبيػة ريػاض األطفػاؿ قػدرة تقػيـ"  كالتػي نصػت عمػى( 11الفقػرة رقػـ ) -
تعػػزك الباحثػػة ذلػػؾ إلػػى أف ىػػذا اإلجػػراء  .%( كىػػي درجػػة متكسػػطة58.22المرتبػػة التاسػػعة بػػكزف نسػػبي قػػدره) 

كمػػػا يتطمػػػب القيػػػاـ بػػػإجراء  ،يتطمػػػب تنفيػػػذ مجمكعػػػات بؤريػػػة مػػػع األىػػػالي كالمجػػػاف المحميػػػة عمػػػى سػػػبيؿ المثػػػاؿ
كالػػذم يحتػػاج أيضػػان إلػػى تػػكفير مخصصػػات ماليػػة ليػػذا  ،اسػػتطالعات رأم أكدراسػػات ميدانيػػة لتقػػيـ ىػػذا األمػػر

ضػػعؼ كضػػكح الميػػاـ لكػػؿ مشػػرفة، كقمػػة  أظيػػرتالتػػي  (2112ة )الػػدىاـ، مػػع دراسػػنسػػبيان كبيػػذا تتفػػؽ  األمػػر.
شػػراؼ التربػػكم فػػي ريػػاض أعػػداد المشػػرفات مػػع تزايػػد فػػتح الريػػاض مػػف أكثػػر المشػػكالت الفنيػػة التػػي تكاجػػو اإل

 .األطفاؿ
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 " بيئة رياض األطفاؿ اشراؼ الكزارة عمى تحميؿ فقرات مجاؿ " -

 (17جدكؿ رقـ )
بيئة رياض  اشراؼ الكزارة عمى لكؿ فقرة مف فقرات مجاؿ " (.Sig)قيمة االحتمالية المتكسط الحسابي كال

 األطفاؿ "
 ـ
المتكسط  الفقرة 

 الحسابي
االنحراؼ 
 المعيارم

الكزف 
 الترتيب النسبي

 3 84.72 1.01 4.24 جراءات المتعمقة بتكفير بيئة تعممية آمنة لألطفاؿ تتابع اإل  .1

حية جيدة ) صرؼ صحي، مف مدل تكفر خدمات ص ؽتتحق  .2
 1 88.36 0.94 4.42 غذاء، مياه، تيكية،إضاءة(

تتابع مدل تكفير المربيات لبيئة نفس اجتماعية قائمة عمى الحب   .3
 7 76.90 1.09 3.85 كاالحتراـ 

تؤكد عمى ضركرة تخصيص أكقات لمتركيح كالمعب في اليكاء   .4
 6 77.65 1.18 3.88 الطمؽ

 10 66.76 1.12 3.34 األطفاؿ فرص كافية الستكشاؼ البيئة تكجو المربيات إلى إعطاء  .5

 في النشاط لممارسة لألطفاؿ الفرصة ضركرة إتاحة تؤكدعمى  .6
 8 72.36 1.10 3.62 المغمقة)حجرة التعمـ( األماكف

 2 85.73 0.89 4.29 تقيـ كفاية الصفكؼ فيما يتعمؽ بالمساحة كاألثاث  .7

بداعات إالمحفزة عمى تطكير األدكات التعميمية  تكفر مدل تقيس  .8
 9 71.13 1.15 3.56 األطفاؿ

 5 81.88 1.01 4.09 تشرؼ عمى كفاية مناطؽ المعب الخارجية  .9

 11 66.70 1.09 3.33 البيئة تنظيـ في األطفاؿ مشاركة ضركرة إلى الرياض ترشد  .11

تتأكد مف امتالؾ الرياض المكارد المالية الكافية لتقديـ الرعاية   .11
 12 53.80 1.24 2.69 المناسبة

 4 83.19 1.04 4.16 تشترط الحد األقصى لعدد األطفاؿ المسمكح بو في الغرفة الصفية  .12
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 أعمى فقرتيف في ىذا المجاؿ كانتا:

تتحػؽ مػف مػدل تػكفر خػدمات صػحية جيػدة ) صػرؼ صػحي، غػذاء، "  كالتػي نصػت عمػى( 2الفقرة رقػـ ) -
 .%( كىي درجة عالية جدان 88.36ى بكزف نسبي قدره )" احتمت المرتبة األكل مياه، تيكية،إضاءة(

" احتمت المرتبة  تقيـ كفاية الصفكؼ فيما يتعمؽ بالمساحة كاألثاث"  كالتي نصت عمى( 7الفقرة رقـ ) -
كتعزك الباحثة ذلؾ إلى تضمف تعميمات منح  .%( كىي درجة عالية جدان 85.73الثانية بكزف نسبي قدره )
 طفاؿ عمى البنكد التالية: الكزارة تراخيص رياض األ

كالمرافؽ الصحية ضمف اإلجراءات الصحية  ،كالتيكية ،تكفر الشركط الصحية مف حيث اإلضاءة. 1
 .كاليندسية المطمكبة

 .( طفالن أك أقؿ في الركضة كبمقاييس تتناسب كعمر الطفؿ 25تخصيص فتحة صحية كاحدة لكؿ ). 2

  ييس تتناسب كعمر الطفؿ كبعيدة عف الكحدة الصحية.تكفر مشارب كمياه صالحة لمشرب كبمقا.  3

أثاث آمف ،يخصص لكؿ طفؿ كرسى منفصؿ حتى يتمكف مف ممارسة األنشطة الجماعية كالفردية3 4
 .كمناسب في حجمو كتصميمو لألطفاؿ

( حيث جاءت عبارة "اإلشراؼ عمى البيئة المحيطة باألطفاؿ، 2112كبذلؾ تتفؽ مع دراسة )الزىراني، 
 باني، كالمالعب، كالفصكؿ الدراسية" ضمف أعمى الفقرات.كالم

 :كانتا المجاؿ ىذا في فقرتيف أدنى كأف

تتأكد مف امتالؾ الرياض المكارد المالية الكافية لتقديـ الرعاية "  كالتي نصت عمى( 11الفقرة رقـ ) -
 .ة%( كىي درجة متكسط53.80" احتمت المرتبة األخيرة بكزف نسبي قدره)  المناسبة

الفني كاإلدارم كال يقع اىتماـ الكزارة باإلشراؼ عمى األمكر المتعمقة بالجانب  تركيزكتعزك الباحثة ذلؾ إلى 
يؤدم برياض األطفاؿ إلى طمب الدعـ المالي ككما ذكرت الباحثة سابقان أف ذلؾ قد شرافيا الجانب إضمف 

 .المادم كالمالي مف الكزارة لتكفيره كىذا ما ال تسطيعو
" احتمت  البيئة تنظيـ في األطفاؿ مشاركة ضركرة إلى الرياض ترشد"  كالتي نصت عمى( 11لفقرة رقـ )ا -

كتعزك الباحثة ذلؾ إلى قمة اىتماـ  .%( كىي درجة متكسطة66.70بكزف نسبي قدره) ةالمرتبة الحادية عشر 
 مف المشرفة. ان كجيد ان كقتالكزراة باإلشراؼ عمى األمكر المتعمقة بمشاركة األطفاؿ ألف متابعتو يتطب 
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اإلشراؼ عمى الشئكف المالية لمركضة، ( حيث جاءت أدنى الفقرات 2112كبذلؾ تتفؽ مع دراسة )الزىراني، 
  .(2007كدراسة )أبك دقة كآخركف، 

 " برياض األطفاؿ العالقة مع المجتمع المحمي عمى الكزارة اشراؼ تحميؿ فقرات مجاؿ " -

 (18جدكؿ رقـ )
العالقة مع  عمى الكزارة اشراؼلكؿ فقرة مف فقرات مجاؿ "  (.Sig)ابي كالقيمة االحتمالية المتكسط الحس

 " برياض األطفاؿ المجتمع المحمي

 ـ
المتكسط  الفقرة 

 الحسابي
االنحراؼ 
 المعيارم

الكزف 
 الترتيب النسبي

 1 66.67 1.20 3.33 تحث الرياض عمى عقد لقاءات دكرية مع أكلياء األمكر  .1

فادة مف مالحظات أكلياء األمكر الرياض إلى اإلترشد   .2
 في تطكير األداء

3.23 1.15 64.69 2 

تؤكد عمى تزكيد أكلياء األمكر بتقرير حكؿ الرعاية   .3
 المقدمة لمطفؿ مف خالؿ الركضة

2.95 1.20 59.06 4 

تيراقب مدل إتاحة الرياض  المعمكمات لمعائالت حكؿ   .4
 جكانب نمك كتعمـ الطفؿ 

2.79 1.20 55.77 6 

فادة مف خبرات أكلياء األمكر في ترشد الرياض إلى اإل  .5
 معالجة مشكالت التعمـ لدل األطفاؿ

2.91 1.20 58.12 5 

ترشد الرياض إلى مشاركة أكلياء األمكر في معالجة   .6
 السمكؾ السمبي لدل األطفاؿ

3.03 1.17 60.66 3 

تتابع مدل تكفر الفرص لمعائالت كممثمي المجتمع   .7
 حمي لمراقبة أنشطة الرياضالم

2.60 1.16 51.92 7 

شراؾ المجتمع المحمي في صنع القرار بما إتحث عمى   .8
 يخص رياض األطفاؿ

2.55 1.19 50.99 8 
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 أعمى فقرتيف في ىذا المجاؿ كانتا:

" احتمت  تحث الرياض عمى عقد لقاءات دكرية مع أكلياء األمكر"  كالتي نصت عمى( 1الفقرة رقـ ) -
 .%( كىي درجة متكسطة66.67) لمرتبة األكلى بكزف نسبي قدرها
مف مالحظات أكلياء األمكر في تطكير  اإلفادةترشد الرياض إلى "  كالتي نصت عمى( 2الفقرة رقـ ) -

قياـ تعزك الباحثة ذلؾ إلى  .%( كىي درجة متكسطة64.69المرتبة الثانية بكزف نسبي قدره )" احتمت األداء
بتقديـ النصح كاإلرشاد لمديرات رياض األطفاؿ بضركرة التكاصؿ مع أكلياء األمكر كىك ما  مشرفات الرياض

يمكف لممشرفة القياـ بو بسيكلة مف خالؿ اإلشارة إليو أثناء لقائيا مع مديرة رياض األطفاؿ فيك ال يتطمب 
 . ان أك كقت ان أك جيد ماالن 
 :كانتا المجاؿ ىذا في فقرتيف أدنى كأف

شراؾ المجتمع المحمي فػي صػنع القػرار بمػا يخػص ريػاض إتحث عمى "  كالتي نصت عمى( 8ـ )الفقرة رق -
 .%( كىي درجة منخفضة50.99" احتمت المرتبة األخيرة بكزف نسبي قدره ) األطفاؿ

تتػابع مػدل تػكفر الفػرص لمعػائالت كممثمػي المجتمػع المحمػي لمراقبػة "  كالتػي نصػت عمػى( 7الفقرة رقـ ) -
 .%( كىي درجة منخفضة51.92" احتمت المرتبة السابعة بكزف نسبي قدره)  أنشطة الرياض

 :تعزك الباحثة ذلؾ إلى

 صعكبة إشراؼ الكزارة عمى مدل تكفير الرياض الفرص لمراقبة أنشطة الرياض.  -

 قمة اىتماميا بمشاركة المجتمع المحمي فيما يخص رياض األطفاؿ.  -

 الزمة لتنفيذ اإلشراؼ عمى ىذا المجاؿ.ضعؼ كمحدكدية المخصصات المالية ال -
 

 

 :الدراسة أسئمة مف الثاني السؤاؿ عف اإلجابة
 )α 0.05" ىؿ تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة )  عمى: الثاني السؤاؿينص 

اإلشراؼ  فيلدكرىا كزارة التربية كالتعميـ العالي  درجة ممارسةأفراد عينة الدراسة ل اتتقدير بيف متكسطات 
، سنكات الخدمة، المؤىؿ العممي) عمى رياض األطفاؿ بمحافظات غزة الدكر تعزل إلى متغيرات

  ؟"(المحافظة
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 تـ اختبار الفرضيات التالية: لإلجابة عف ىذا السؤاؿ
بيف متكسطات  ) α ≤ 0.05ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة ): الفرضية األكلى

في اإلشراؼ عمى رياض لدكرىا كزارة التربية كالتعميـ العالي  درجة ممارسةعينة الدراسة لأفراد  اتتقدير 
، بكالكريكس، دراسات عميا(.  األطفاؿ بمحافظات غزة تعزل إلى متغير المؤىؿ العممي)ثانكية عامة، دبمـك

التبايف  بار"المقابمة الخت (.Sig)( تبيف أف القيمة االحتمالية 19المكضحة في جدكؿ )مف النتائج 
كبذلؾ يمكف استنتاج أنو ال تكجد فركؽ  ،لجميع المجاالت (α ≤ 0.05 ) أكبر مف مستكل الداللة"  األحادم

لدكرىا كزارة التربية كالتعميـ العالي درجة ممارسة ل عينة الدراسةتقديرات ذات داللة إحصائية بيف متكسطات 
  .المؤىؿ العمميى عزل إلتي  في اإلشراؼ عمى رياض األطفاؿ بمحافظات غزة

 :ذلؾ إلى كتعزك الباحثة

أك دكرات تدريبية تجعميا تدرؾ  ،تمتع المديرة التي تحمؿ مؤىالن عمميان كثانكية عامة بسنكات خدمة .1
 الممارسات اإلشرافية كما تدركيا المديرات حممة البكالكريكس كالدراسات العميا.

بيف أفراد عينة الدراسة ات داللة إحصائية إلى عدـ كجكد فركؽ ذ )2011كقد تكصمت دراسة )بكارم،
 (.2014كالتي تدعـ نتائج الدراسة الحالية، ككذلؾ دراسة )عساؼ، المؤىؿ العممي تبعان لمتغير
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 (19جدكؿ )
 "المؤىؿ العمميلتقديرات أفراد العينة لمجاالت االستبانة تعزل إلى "اختبار " التبايف األحادم نتائج 

 ايفمصدر التب المجاؿ
مجمكع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متكسط 
 المربعات

 مستكل الداللة "Fقيمة "

المدير/ة اشراؼ الكزارة عمى 
 برياض األطفال كالمربيات

 0.191 3 0.572 بيف المجمكعات
0.302 

 

 

0.824 

 

 

 0.631 209 131.788 داخؿ المجمكعات

  212 132.360 المجمكع

تعمـ اشراؼ الكزارة عمى 
 برياض األطفاؿ فاؿاألط

 0.896 3 2.687 بيف المجمكعات
1.207 

 

 

0.308 

 

 

 0.742 209 155.096 داخؿ المجمكعات

  212 157.783 المجمكع

بيئة رياض اشراؼ الكزارة عمى 
 األطفاؿ

 0.739 3 2.218 بيف المجمكعات
1.214 

 

 

0.306 

 

 

 0.609 209 127.253 داخؿ المجمكعات

  212 129.471 المجمكع

العالقة مع اشراؼ الكزارة عمى 
 برياض األطفاؿ المجتمع المحمي

 0.510 3 1.531 بيف المجمكعات
0.536 

 

 

0.658 

 

 

 0.952 209 199.045 داخؿ المجمكعات

  212 200.576 المجمكع

 جميع المجاالت معا

 0.349 3 1.048 بيف المجمكعات
0.635 

 

 

0.593 

 

 

 0.550 209 114.903 داخؿ المجمكعات

  212 115.951 المجمكع

 .23648 تساكم 1315( كمستكل داللة 219، 3الجدكلية عند درجتي حرية ) Fقيمة 

 .33877 تساكم 1311( كمستكل داللة 219، 3الجدكلية عند درجتي حرية ) Fقيمة 

 
 



77 

بيف متكسطات  ) α ≤ 050.)ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة  الفرضية الثانية:
في اإلشراؼ عمى رياض لدكرىا كزارة التربية كالتعميـ العالي  درجة ممارسةأفراد عينة الدراسة ل اتتقدير 

األطفاؿ بمحافظات غزة تعزل إلى متغير سنكات الخدمة) أقؿ مف خمس سنكات، مف خمسة سنكات إلى أقؿ 
 .مف عشرة، عشرة سنكات فأكثر(

التبايف  المقابمة الختبار" (.Sig)( تبيف أف القيمة االحتمالية 21في جدكؿ )المكضحة مف النتائج 
كبذلؾ يمكف استنتاج أنو ال تكجد فركؽ  ،لجميع المجاالت( α ≤ 05.0 )أكبر مف مستكل الداللة"  األحادم

لدكرىا لي كزارة التربية كالتعميـ العا درجة ممارسةل عينة الدراسةتقديرات ذات داللة إحصائية بيف متكسطات 
  .سنكات الخدمةعزل إلى تي  في اإلشراؼ عمى رياض األطفاؿ بمحافظات غزة

قمة تغير اإلجراءات اإلشرافية التي تقكـ بيا الكزارة بمركر السنكات عمى ذلؾ إلى  كتعزك الباحثة
لى تعرض  جميع رياض األطفاؿ، مما يعني تكرار الكزارة لنفس الممارسات عمى مدار األعكاـ المختمفة. كا 

 الرياض إلى الممارسات اإلشرافية نفسيا.

المتاف تكصمتا إلى عدـ كجكد فركؽ  (2117(،كدراسة )أحمد،2114كبذلؾ تتفؽ مع دراسة )عساؼ،
 صائية تعزل لمتغير سنكات الخدمة.ذات داللة إح
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 (20جدكؿ )
 "سنكات الخدمة بانة تعزل إلى لتقديرات أفراد العينة لمجاالت االستاختبار " التبايف األحادم نتائج 

 مصدر التبايف المجاؿ
مجمكع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متكسط 
 المربعات

 مستكل الداللة "Fقيمة "

المدير/ة اشراؼ الكزارة عمى 
 برياض األطفال كالمربيات

 0.106 2 0.212 بيف المجمكعات
0.168 

  

  

0.845 

  

  

 0.629 210 132.148 داخؿ المجمكعات

   212 132.360 مجمكعال

تعمـ اشراؼ الكزارة عمى 
 برياض األطفال األطفاؿ

 1.375 2 2.751 بيف المجمكعات
1.863 

  

  

0.158 

  

  

 0.738 210 155.032 داخؿ المجمكعات

   212 157.783 المجمكع

بيئة رياض اشراؼ الكزارة عمى 
 األطفاؿ

 0.883 2 1.766 بيف المجمكعات
1.452 

  

  

0.237 

  

  

 0.608 210 127.705 داخؿ المجمكعات

   212 129.471 المجمكع

العالقة مع اشراؼ الكزارة عمى 
 برياض األطفاؿ المجتمع المحمي

 1.156 2 2.312 بيف المجمكعات
1.225 

  

  

0.296 

  

  

 0.944 210 198.264 داخؿ المجمكعات

   212 200.576 المجمكع

 جميع المجاالت 

 0.689 2 1.378 بيف المجمكعات
1.263 

  

  

0.285 

  

  

 0.546 210 114.573 داخؿ المجمكعات

   212 115.951 المجمكع

 .33139 تساكم 1315( كمستكل داللة 211، 2الجدكلية عند درجتي حرية ) Fقيمة 

 .43718 تساكم 1311( كمستكل داللة 211، 2الجدكلية عند درجتي حرية ) Fقيمة 
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بيف متكسطات  ) α ≤ 0.05)تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة  ال الفرضية الثالثة:
في اإلشراؼ عمى رياض لدكرىا كزارة التربية كالتعميـ العالي رجة ممارسة أفراد عينة الدراسة لد اتتقدير 

 نيكنس، رفح(.األطفاؿ بمحافظات غزة تعزل إلى متغير المحافظة)شماؿ غزة، غزة، الكسطى، خا

التبايف  المقابمة الختبار" (.Sig)( تبيف أف القيمة االحتمالية 21المكضحة في جدكؿ )مف النتائج 
" كبذلؾ يمكف استنتاج أنو تكجد  بيئة رياض األطفاؿ لمجاؿ " α ≤ 0.01أقؿ مف مستكل الداللة "  األحادم

كزارة التربية كالتعميـ العالي رجة ممارسة لد عينة الدراسةتقديرات فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات 
كذلؾ لصالح  ،المحافظةعزل إلى تي حكؿ ىذا المجاؿ  في اإلشراؼ عمى رياض األطفاؿ بمحافظات غزةلدكرىا 

تعزك الباحثة ذلؾ إلى أف بيئة رياض األطفاؿ في محافظة الكسطى تتأثر ك . الذيف يتبعكف محافظة الكسطى
لطبيعة ذات الخضرة، كبالتالي اىتماـ المشرفة ببيئة رياض األطفاؿ في ىذه ببيئة محافظة الكسطى حيث ا

فركؽ ذات عدـ كجكد ( التي تكصمت إلى 2115كبيذا تختمؼ مع دراسة )عكاد،  المحافظة أكثر مف غيرىا.
بيف متكسطات درجات تقدير أفراد العينة حكؿ كاقع رياض  )α  0.05) داللة إحصائية عند مستكل داللة 

 متغير المحافظة.طفاؿ بمحافظات غزة تعزل إلى األ

( 0.05)أكبر مف مستكل الداللة  (.Sig)أما بالنسبة لباقي المجاالت فقد تبيف أف القيمة االحتمالية 
لدكر كزارة  عينة الدراسةتقديرات كبذلؾ يمكف استنتاج أنو ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات 

كتعزك  .المحافظةعزل إلى متغير تي  في اإلشراؼ عمى رياض األطفاؿ بمحافظات غزةالتربية كالتعميـ العالي 
الباحثة ذلؾ إلى اتباع مشرفات رياض األطفاؿ في محافظات غزة نفس سياسة اإلشراؼ كالتي تتبع فييا 

 إجراءات كزارة التربية كالتعميـ العالي الفمسطينية.
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 (21جدكؿ )
 "المحافظة لتقديرات أفراد العينة لمجاالت االستبانة تعزل إلىألحادم اختبار " التبايف انتائج  

 مصدر التبايف المجاؿ
مجمكع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متكسط 
 المربعات

 مستكل الداللة "Fقيمة "

المدير/ة اشراؼ الكزارة عمى 
 برياض األطفال كالمربيات

 0.690 4 2.761 بيف المجمكعات
1.108 

  

  

0.354 

  

  

 0.623 208 129.599 خؿ المجمكعاتدا

   212 132.360 المجمكع

تعمـ اشراؼ الكزارة عمى 
 برياض االطفاؿ األطفاؿ

 1.621 4 6.484 بيف المجمكعات
2.229 

  

  

0.067 

  

  

 0.727 208 151.298 داخؿ المجمكعات

   212 157.783 المجمكع

بيئة اشراؼ الكزارة عمى 
 رياض األطفاؿ

 2.986 4 11.945 المجمكعات بيف
5.285 

  

  

*0.000 

  

  

 0.565 208 117.525 داخؿ المجمكعات

   212 129.471 المجمكع

العالقة اشراؼ الكزارة عمى 
برياض  مع المجتمع المحمي
 االطفاؿ

 0.863 4 3.453 بيف المجمكعات
0.911 

  

  

0.459 

  

  

 0.948 208 197.123 داخؿ المجمكعات

   212 200.576 المجمكع

 جميع المجاالت 

 1.239 4 4.955 بيف المجمكعات
2.321 

  

  

0.058 

  

  

 0.534 208 110.996 داخؿ المجمكعات

   212 115.951 المجمكع

 .α ≤ 0.01الفرؽ بيف المتكسطات داؿ إحصائيان عند مستكل داللة  *
 .23415 تساكم 1315تكل داللة ( كمس218، 4الجدكلية عند درجتي حرية ) Fقيمة 

 .33411 تساكم 1311( كمستكل داللة 218، 4الجدكلية عند درجتي حرية ) Fقيمة 
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 المحافظةنتائج اختبار شيفيو لمقارنة متكسطات فئات 
 (22جدكؿ )

 نتائج اختبار شيفيو لمقارنة متكسطات فئات المحافظة

 الفئات
 الفرؽ بيف

 المتكسطيف
 القيمة االحتمالية

(Sig.) 

 شماؿ غزة

 0.027 (*)51608.- غزة

 0.097 0.52317- الكسطى

 1.000 0.03712- خانيكنس

 0.988 0.09942- رفح

 غزة

 1.000 0.00709- الكسطى

 0.030 (*)47896. خانيكنس

 0.138 0.41667 رفح

 الكسطى
 0.116 0.48605 خانيكنس

 0.280 0.42375 رفح

 0.998 0.06229- رفح خانيكنس

 

حيث تظير النتائج كجكد  المحافظة( نتائج اختبار شيفيو لمقارنة متكسطات فئات 22يكضح جدكؿ )
لصالح الذيف يتبعكف محافظة الكسطى، كمف المحافظة فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات فئات 

 شماؿ غزة .محافظة غزة، كمف محافظة رفح، كمف محافظة خانيكنس، كأخيرا لصالح الذيف يتبعكف محافظة 

 

 

 



82 

 :الدراسة أسئمة مفلث الثا السؤاؿ عف اإلجابة
ما التصكر المقترح لتطكير ممارسة كزارة التربية كالتعميـ العالي لدكرىا "  لث عمى:الثا السؤاؿينص 

 " ؟في اإلشراؼ عمى رياض األطفاؿ بمحافظات غزة في ضكء بعض التجارب المعاصرة

الذم يعرفو )األغا، كاألستاذ،  المنيج البنائيباحثة بتكظيؼ كلإلجابة عف السؤاؿ الثالث قامت ال
، لـ يكف معركفان مف قبؿ كتطكيره بأنو: المنيج المتبع في إنشاء برنامج أك ىيكؿ معرفي جديد )83: 1999

 بالكيفية نفسيا، القتراح التصكر المقترح التالي كالذم اتبعت مف خاللو الخطكات التالية:
 لدراسة السابقة.الكقكؼ عمى أدبيات ا .1
 .كأكجو القصكر التي أظيرتيا نتائج الدراسة ،أىـ نقاط الضعؼو تحديد الفقرات المتدنية .2
صياغة التصكر في صكرتو األكلية عمى شكؿ أىداؼ عامة ينبثؽ منيا أىداؼ تفصيمية يندرج تحتيا  .3

 آليات لتنفيذ ىذه األىداؼ.
 عرضو عمى المشرؼ. .4
كنة مف مشرفات الرياض في المديريات التابعة لكزراة التربية عرضو عمى المجمكعة البؤرية المك .5

 (4)ممحؽ رقـ  كالتعميـ.
 الخركج بالتغذية الراجعة. .6
ألخذ ممحكظاتو النيائية عميو، كمف ثـ اعتماده  صياغتو بالصكرة النيائية كعرضو عمى المشرؼ .7

 .كتضمينو في الرسالة

 جماؿ التصكر المقترح عمى النحك التالي:إكيمكف 

صكر مقترح لتطكير دكر كزارة التربية كالتعميـ العالي الفمسطينية في اإلشراؼ عمى رياض ت
 األطفاؿ

 تمييد:
تبيف مف نتائج الدراسة الميدانية أف درجة ممارسة كزارة التربية كالتعميـ العالي الفمسطينية في اإلشراؼ 

، تعمـ األطفاؿ، بيئة رة كالمربياتالمديكتحتاج إلى تطكير في مجاؿ  ،عمى رياض األطفاؿ درجة متكسطة
 رياض األطفاؿ، كالعالقة مع المجتمع المحمي.

كفي إطار سعي الكزارة لضماف تحقيؽ التعميـ لمجميع، كاالرتقاء بجكدتو لتمبية احتياجات المجتمع، إال 
الكزارة، مما لنظاـ مكحد لإلشراؼ عمى رياض األطفاؿ كمراقبة التقدـ بطريقة داعمة مف قبؿ  ان أف ىناؾ غياب
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في اإلشراؼ عمى  يدفع إلى تطكير ممارسة الدكر اإلشرافي لدل الكزارة، كفي ضكء التجارب المعاصرة 
رياض األطفاؿ التي تـ طرحيا في الدراسة الحالية، تحاكؿ الباحثة في ىذا الفصؿ الكصكؿ لتصكر مقترح 

، مف خالؿ رؤية قائمة عمى ض األطفاؿلتطكير دكر كزارة التربية كالتعميـ العالي في اإلشراؼ عمى ريا
 أىداؼ، كآليات لتحقيؽ ىذه األىداؼ.

 أىداؼ التصكر المقترح:
ييدؼ ىذا التصكر إلى تعزيز اإلشراؼ عمى خدمات رياض األطفاؿ، مف خالؿ تحقيؽ األىداؼ 

 العامة التالية كالتي يندرج تحت كؿ منيا مجمكعة مف األىداؼ التفصيمية:
 .ياكمديرات مشرفات رياض األطفاؿ في المديريات لمربيات رياض األطفاؿ متابعةعممية تطكير  .1
 .المديريات لتعمـ األطفاؿ في األطفاؿ تحسيف أدكات تقييـ مشرفات رياض .2
 .المديريات لبيئة رياض األطفاؿ في األطفاؿ رياض تعزيز ثقافة مراقبة مشرفات .3
عمى عالقة الرياض بالمجتمع  لمديرياتا في األطفاؿ رياض تنمية القدرات اإلشرافية لدل مشرفات .4

 .المحمي

 كمف أجؿ تحقيؽ األىداؼ العامة السابقة، تـ تحديد مجمكعة مف األىداؼ التفصيمية لكؿ ىدؼ كما يمي:
 اليدؼ العاـ  األكؿ: تطكير عممية متابعة مشرفات رياض األطفاؿ في المديريات لمربيات رياض األطفاؿ

 ياكمديرات

 لياتاآل اليدؼ التفصيمي

 تطكير منيجية متابعة المشرفة لمعالقة بيف المربية كالطفؿ

 

  تصميـ معايير أساسيات رياض األطفاؿ
معايير التعميـ كالنمك كالرفاىية حدد ت تيكال

 لألطفاؿ.

  ياكمربياتدكرات تدريبية لمديرات الرياض 
المغة، كالنمك لمطفؿ: حكؿ الجكانب التالية 

ي، كالعاطفي، الجسمي، كالشخصي، كاالجتماع
كالكتابة، كالحساب، كفيـ المحيط، كالتعابير 

 . الفنية، كالتصاميـ
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 لياتاآل اليدؼ التفصيمي

  إعداد ممؼ متابعة الطفؿ في الجكانب
المختمفة تتضمف تسجيؿ مالحظات المربية 

مع األطفاؿ  توحكؿ سمكؾ الطفؿ كعالق
 .اآلخريف كمع المربية

  تنظيـ كرش عمؿ لممربيات حكؿ آلية
 الطفؿاستخداـ ممؼ متابعة 

  تزكيد المشرفات بميارات كآليات متابعة
 عمؿ المربيات حكؿ متابعة الطفؿ 

 تحسيف عممية متابعة إدارة المربيات لصفكؼ الرياض

 لمتابعة متقدمة تزكيد المشرفات بميارات 
 الرياض لصفكؼ المربيات إدارة

  تكفير عدد كاؼ مف المشرفات في
 المديريات مالئـ لعدد الرياض المرخصة

  تنفيذ برامج تدريبية لممربيات تحاكي الكاقع
حكؿ األساليب المالئمة إلدارة صفكؼ الرياض 

 كتنفيذ نظاـ الزكايا كالتعمـ النشط 

  تنظيـ زيارات ميدانية إشرافية لمرياض تمتد
ليكـ كامؿ لمالحظة عممية التعميـ كالتعمـ بما 

 فييا متابعة إدارة المربيات لصفكؼ الرياض

 تماعات بيف المشرفات كمديرات عقد اج
الرياض كبيف المشرفات كالمربيات حكؿ اآلليات 
المستخدمة مف قبؿ المربيات لتمبية احتياجات 

 .األطفاؿ
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 لياتاآل اليدؼ التفصيمي

العمؿ عمى متابعة أىمية المربيات كالمديرات كظركؼ العمؿ في 
 الرياض

  اشتماؿ شركط ترخيص رياض األطفاؿ عمى
الطفكلة حصكؿ المربية مؤىالت تربكية خاصة ب

 المبكرة 

  اشتماؿ شركط الترخيص عمى تقديـ الرياض
لنظاـ شئكف المكظفيف كالزاـ رياض األطفاؿ 
بحفظ حقكؽ المربيات كالعمؿ بالعقكد الفردية 

 الخاصة بكزارة العمؿ

  تقديـ النصائح كاالستشارات لممربيات في
 مجاؿ الدعـ النفسي االجتماعي كصحة الطفؿ

 

 المديريات لتعمـ األطفاؿ في األطفاؿ ي: تحسيف أدكات تقييـ مشرفات رياضاليدؼ العاـ الثان

 اآلليات اليدؼ التفصيمي

 األطفاؿ تطكر تقييـ بطرؽ االرتقاء

 لممديرات كالمربيات كرش عمؿ تكعكية 
 األطفاؿ كالتقييـ الذاتي لألطفاؿ تقييـ بأىمية

  نجاز الطفؿ كتضمينو مع ممؼ إإعداد ممؼ
 متابعة الطفؿ

 الفردية األطفاؿ لمنجزات معارض تنظيـ 
 كالجماعية

  كرش عمؿ تكعكية لممديرات حكؿ أىمية
متابعة المربيات لمدل تطبيؽ ميارات التقييـ 

 الذاتي لدل األطفاؿ 

  تنظيـ فعاليات عمى مستكل الرياض
 نجازات األطفاؿإبالمحافظات تبرز 
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 اآلليات اليدؼ التفصيمي

 كأدكاتيا تحسيف معايير تقييـ رياض األطفاؿ

 يذ دراسات مسحية شاممة لمتعرؼ عمى تنف
قدرة الرياض عمى تمبية االحتياجات المحمية 

 كالتعرؼ عمى برامجيا كأنشطتيا

 تنفيذ بحكث لتقييـ أداء رياض األطفاؿ 

  إجراء دراسات استقصائية بشأف التغييرات
كالتكقعات كالمشاكؿ التي تكاجو رياض 

 األطفاؿ

  رياض مشاركة نتائج البحكث مع مؤسسات
األطفاؿ كالمؤسسات المجتمعية العاممة في 

 مجاؿ الطفكلة المبكرة

 منياج فمسطيني لرياض األطفاؿ معايير لتخطيط  تطكير

  تحديد الخطكط العريضة لتصميـ منياج
مكحد يحقؽ التكامؿ كالتدرج بيف مرحمة 

 رياض األطفاؿ كمرحمة التعميـ العاـ

 يرات عقد مجمكعات بؤرية مف المربيات كالمد
لممشاركة في التخطيط إلعداد منياج مكحد 

 لرياض األطفاؿ

  إعداد منياج فمسطيني مكحد لرياض األطفاؿ 

  تدريب المربيات عمى كيفية تطكيع المنياج
ياجات األطفاؿ كتنمية قدراتيـ لتمبية احت

 بداعيةاإل
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 اآلليات اليدؼ التفصيمي

مكاد كأدكات  الحد األدنى مف  العمؿ عمى متابعة كفاية
 ألطفاؿتعميمية لرياض ا

  تعميمية  كسائؿتدريب المربيات عمى إعداد
يدكية كمف المكاد المتكافرة في كألعاب تربكية 
 )خامات البيئة( البيئة المحيطة

  رشادية لكيفية تصميـ مكاد إإعداد أدلة
 ىاكتطكير  كأدكات تعميمية

  االطالع عمى المكاد كاألدكات التعميمية
رشادات المطكرة مف قبؿ المربيات كتقديـ اإل

 فيما يخص ذلؾ

  تكفير مكاد كأدكات تعميمية لرياض األطفاؿ
بداعية لدل الداعمة لخبرات التعمـ اإل

 األطفاؿ
 

 مراقبة مشرفات رياض األطفاؿ في المديريات لبيئة رياض األطفاؿثقافة تعزيز  الثالث:اليدؼ العاـ 

 

 اآلليات اليدؼ التفصيمي

الفرص التي تكفرىا  تحسيف عممية متابعة المربيات حكؿ
 لألطفاؿ الستكشاؼ البيئة

  ربياتكالمديرات ية لممك تكععمؿ تنظيـ كرش 
 حكؿ أىمية صقؿ البيئة لخبرات األطفاؿ

  عممية لممربيات حكؿ  يةتدريبدكرات تقديـ
كيفية تكييؼ بيئة الرياض لممساىمة في 

 تطكير ميارات األطفاؿ
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مشرفات رياض األطفاؿ في المديريات عمى عالقة  ية لدلشرافالقدرات اإلتنمية  الرابع:اليدؼ العاـ 
 الرياض بالمجتمع المحمي

 اآلليات اليدؼ التفصيمي

عمى مشاركة المجتمع المحمي  يةشرافاإلاإلجراءات تحسيف 
 بما يخص رياض األطفاؿ

 تتمثؿ بكزارة  في كؿ محافظة تككيف لجاف محمية
ة الطفكلة تضـ أخصائيف في مرحمك  ،التربية كالتعميـ

كممثمي مؤسسات الطفكلة  ،كأىالي أطفاؿ ،المبكرة
 المبكرة لتقديـ االستشارات التربكية لرياض األطفاؿ

  اإلعداد كالمشاركة كاإلشراؼ مف قبؿ مشرفات
 رياض األطفاؿ عمى اجتماعات المجاف 

  تنفيذ زيارات دكرية مف قبؿ المشرفات لمتابعة
 ف المحميةمدل تنفيذ الرياض لتكصيات المجا

أنشطة رياض العائالت لمراقبة متابعة أدكات تطكير 
 األطفاؿ

  عبر مكاقع كنشرىا إعداد نشرات تربكية تكعكية
التكاصؿ االجتماعي حكؿ اإلجراءات التي مف 
الممكف أف تقـك بيا عائالت األطفاؿ لمراقبة أنشطة 

 رياض األطفاؿ

  تصميـ مكقع الكتركني يتبع الكزارة يضـ جميع
اض األطفاؿ المرخصة بحيث تخصص مساحة ري

 لكؿ ركضة أطفاؿ لمشاركة أنشطتيا

شراؼ عمى إطالع  العائالت عمى جكانب اإل عممية تعزيز
 الرياض يـ فيكتعمم نمك األطفاؿ

  مشاركة مشرفة رياض األطفاؿ بحضكر
 اجتماعات أكلياء األمكر

 إعداد ممؼ متابعة جكانب النمك كالتعمـ لكؿ طفؿ 

 تقرير دكرم حكؿ جكانب نمك الطفؿ  إصدار
طالع مشرفة الرياض عمى  وكتعمم ألىالي األطفاؿ كا 

 نسخ مف ىذه التقارير خالؿ الزيارة لرياض األطفاؿ
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 إمكانية تطبيؽ التصكر:
 ةعرض التصكر المقترح عمى المجمكعة البؤرية المككنة مف مشرفة رياض األطفاؿ في كزار  بعد

طفاؿ تبيف أنو مف الممكف تطبيؽ  ىذا التصكر بعض مشرفات مديريات رياض األالتربية كالتعميـ العالي ك 
عمى تطكير معايير لتخطيط منياج فمسطيني مكحد  )2115(المقترح حيث يتـ العمؿ حاليان خالؿ يكليك 

ألمانيا، كلتنفيذ بعض اآلليات ىناؾ حاجة إلجراءات  -لرياض األطفاؿ ضمف مشركع تنفذه اإلغاثة اإلسالمية
 معينة كىي:

 التنسيؽ مع ديكاف المكظفيف إلجراءات التكظيؼ. يتطمب تكفير المزيد مف المشرفات 
  عقد مزيد مف الفعاليات اإلضافية عمى مستكل المحافظات مف خالؿ بذؿ جيد إضافي مف مشرفات

 المديريات.
  ممكلة  لمتنسيؽ مع مؤسسات داعمة يحتاجتكفير مكاد كأدكات ككسائؿ تعميمية لرياض األطفاؿ

 كالتي تقكـ بتقديـ ىذه األدكات لرياض األطفاؿ ضمف مشاريع محددة. ،كاليكنيسيؼ
  التنسيؽ داخؿ الكزارة مع القسـ المختص  اض األطفاؿ يتطمبالكتركني يضـ جميع ريتصميـ مكقع

 إلدراجو ضمف خطتو المستقبمية.

 التكصيات:
 في ضكء نتائج الدراسة تكصي الباحثة بما يمي:

صكر المقترح في الدراسة مف قبؿ كزارة التربية كالتعميـ كالشركاء الدكلييف العامميف في مجاؿ تبني الت .1
 الطفكلة المبكرة.

 إنشاء نظاـ مكحد لإلشراؼ الشامؿ عمى مؤسسات رياض األطفاؿ كبرامجيا كأنشطتيا. .2
مراقبة ك  ،تعزيز ميارات مشرفات رياض األطفاؿ حكؿ تقنيات اإلشراؼ كتنمية الطفكلة المبكرة .3

 . ياكتقييم خدمات رياض األطفاؿ
لرفع استدامة ىذه  ،ة لألسر كالمجتمعات المحمية في خدمات الطفكلة المبكرةاعمتعزيز المشاركة الف .4

 الخدمات.
 .إدراج مرحمة رياض األطفاؿ ضمف نظاـ التعميـ الرسمي المجاني .5

 األطفاؿ غير المرخصة.غالؽ رياض ا  ك  ،جراءات ممزمة لترخيص رياض األطفاؿا  ك قرار قكانيف إ .6

 رصد مكازنات خاصة لقطاع رياض األطفاؿ. .7
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تكسيع رياض األطفاؿ الحككمية بإنشاء المزيد مف صفكؼ رياض األطفاؿ داخؿ المدارس الحككمية  .8
 ضمف مشركع رزمة األمـ المتحدة ككزارة التربية كالتعميـ.

لمقائميف عمى رياض األطفاؿ بشكؿ تقديـ التغذية الراجعة التطكيرية مف قبؿ مشرفات رياض األطفاؿ  .9
 مستمر.

حكؿ إدارة صفكؼ كمربياتيا رات رياض األطفاؿ التي تستيدؼ مديتكثيؼ الدكرات التدريبية . 11
كميارات التقييـ الذاتي لدل الطفؿ كالعالقة بيف المربية كالطفؿ مف قبؿ الخبراء كالمتخصصيف  ،الرياض

 التربكييف.

 المقترحات:
 راسة كتكصياتيا تقترح الباحثة إجراء الدراسات التالية:في ضكء نتائج الد

 عمى مؤسسات رياض األطفاؿ الشامؿالفمسطينية كزارة التربية كالتعميـ العالي   معكقات إشراؼ  .1
 .بمحافظات غزة

في إنشاء كحدات رياض األطفاؿ ضمف  التربية كالتعميـ العالي الفمسطينية كزارةدراسة تقيمية لتجربة  .2
 .بمحافظات غزة ككزارة التربية كالتعميـ"  لعامة " مشركع رزمة األمـ المتحدةالمدارس ا

 لدكرىا في اإلشراؼ عمى المراكز التعميميةالعالي الفمسطينية  درجة ممارسة كزارة التربية كالتعميـ  .3
 .بمحافظات غزة

بات الحديثة لقطاع لممتطمالفمسطينية درجة تمبية البرامج األكاديمية لمطفكلة المبكرة في الجامعات  .4
 رياض األطفاؿ.

 تـ بحمد اهلل
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 في صكرتيا األكلية االستبانة (1ممحؽ رقـ )
 ػزةػػػػػػػػػػػغ –ػػػػػػػة ػسػػالميػالجػػامػعػػػػػػػػػػػػػػة اإل

 اػػػػات العميػػبحث العممي كالدراسكف الؤ ش

 ةػػػػكميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة التربيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ةػػػػػػػقسػػػػػػػػػػػػػـ أصػػػػػػػػػػػػػػػكؿ الػػػػػتػػػػربػػػيػػػػػػػػػػػ

 طمب تحكيـ استبانة

/ة،،السيد/ة: .............................  ........... المحتـر

 السالـ عميكـ كرحمة ا كبركاتو..

تصكر االسالمية بعنكاف: "  تقـك الباحثة بإجراء دراسة لنيؿ درجة الماجستير مف قسـ أصكؿ التربية بكمية التربية بالجامعة
ؿ في ضكء بعض التجارب مقترح لتطكير دكر كزارة التربية كالتعميـ العالي الفمسطينية في اإلشراؼ عمى رياض األطفا

مجمكعة  ":"، حيث تعرؼ الباحثة دكر كزارة التربية كالتعميـ العالي في اإلشراؼ عمى رياض األطفاؿ إجرائيان بأنوالمعاصرة
مف كزارة التربية كالتعميـ العالي الفمسطينية عبر مديرياتيا بيدؼ تحسيف العممية التعميمية القياـ بيا اإلجراءات المتكقع 

ية في رياض األطفاؿ بمحافظات غزة مف خالؿ ما تقـك بو مديريات الكزارة مف إجراءات متابعة كتقييـ تشمؿ اإلشراؼ التربك 
"، كقد اقتضت الدراسة استخداـ استبانة لقياس درجة كالمجتمع المحمي، عمى المربيات كتعمـ األطفاؿ كبيئة رياض األطفاؿ

سطينية لدكرىا في اإلشراؼ عمى رياض األطفاؿ مف كجية نظر مديرات رياض ممارسة كزارة التربية كالتعميـ العالي الفم
(فقرة، مكزعة عمى المجاالت التالية: ) المربيات، تعمـ األطفاؿ، بيئة رياض األطفاؿ، العالقة مع 36األطفاؿ، كتتضمف )

 .ستبانةاالالمجتمع المحمي(. كستعتمد الباحثة عمى مقياس ليكرت الخماسي لالستجابة عمى فقرات 

بداء آرائكـ حكؿ النقاط ال االستبانةكنظران لما تتمتعكف بو مف خبرة نرجك مف سيادتكـ االطالع عمى   :تاليةكا 

 لممجاؿ الذم تندرج تحتو. االستبانةمدل انتماء كؿ فقرة مف فقرات  .1
 كضكح الفقرات كسالمة صياغتيا. .2
 حذؼ أك إضافة أك تعديؿ ما تركه مناسبان. .3

 ئؽ االحتراـ كالتقدير عمى تعاكنكـ،،،كتفضمكا بقبكؿ فا

 الباحثة/كالء نمر مدكخ
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 كضكح الفقرة انتماء الفقرة لممجاؿ الفقرة ـ
 غير كاضحة كاضحة ال تنتمي تنتمي

 المجاؿ األكؿ: المربيات، تقـك كزارة التربية كالتعميـ العالي الفمسطينية بمحافظات غزة بالممارسات التالية 
يات رياض األطفاؿ بنمك الطفؿ المعرفي تختبر معرفة مرب 1

 كتطكره قبؿ عمميف في الرياض
    

تمتحف قدرة مربيات رياض األطفاؿ عمى تطبيؽ معرفتيف بنمك  2
 الطفؿ المعرفي كتطكره بالممارسة قبؿ عمميـ في الرياض 

    

تفحص الخصائص الشخصية لدل المربيات التي تظير  3
كالتعاطؼ، كالدؼء تجاه  االىتماـ، كالقبكؿ، كالحساسية،

 األطفاؿ قبؿ شركعيف بالعمؿ في الرياض 

    

تتابع تكيؼ المربيات في استخداـ الفضاء، كالمكاد، كالكقت  4
لتمبية احتياجات األطفاؿ مف خالؿ زيارات دكرية عمى مدار 

 العاـ 

    

تراقب تجاكب المربيات مع األطفاؿ الذيف يعانكف مف القمؽ  5
داعـ، في الكقت، كالطريقة المناسبة مف خالؿ بشكؿ مطمئف، 

 زيارات دكرية عمى مدار العاـ.

    

تقيس معاممة المربيات لألطفاؿ بكرامة كاحتراـ لدعـ التنمية في  6
 تقدير الذات مف خالؿ زيارات دكرية عمى مدار العاـ.

    

تقيـ مدل احتراـ المربيات لثقافة األطفاؿ كظركفيـ الخاصة  7
 زيارات دكرية عمى مدار العاـ. مف خالؿ

    

 المجاؿ الثاني: تعمـ األطفاؿ، تقـك كزارة التربية كالتعميـ العالي الفمسطينية بمحافظات غزة بالممارسات التالية
لزاـ الرياض بمنياج محدد كمكحد لرياض تعمؿ عمى  إ 1

 األطفاؿ 
    

     تقـك بتقييـ المنيج المقدـ لرياض األطفاؿ 2
     عمؿ عمى تطكير أساليب المربيات في التدريست 3
يجابية عند التحدث مع تقيـ مدل استخداـ المربيات المغة اإل 4

 األطفاؿ
    

     التربكية لممبادئ األساسي الفيـ المربيات امتالؾ تيتابع 5
 كمصادر المحمية المكاد المربيات استخداـ دكرم بشكؿ تيراقب 6

 ـكالتعم لمتعميـ مخصصة
    

 األطفاؿ لجميع الدراسي المنيج كمعدات مكاد تقديـ مدل تقيس 7
 الثقافية السالمة عمى كالحفاظ التعمـ خبرات إبداعية تدعـ التي
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 كضكح الفقرة انتماء الفقرة لممجاؿ الفقرة ـ
 غير كاضحة كاضحة ال تنتمي تنتمي

     تقيـ مدل مشاركة األطفاؿ في التقييـ الذاتي لتعمميـ 8
     الفردية األطفاؿ منجزات تكجو الرياض إلى االىتماـ برصد 9
 بالمساىمة يتعمؽ فيما منتظـ بشكؿ البرنامج تقييـ مىع تشرؼ 10

 الكاسع كالمجتمع باألطفاؿ كصمتيا الشاممة
    

 كاإلقميمية المحمية االحتياجات لتمبية البرنامج قدرة تقيـ 11
 الكطنية كالمعايير كالكطنية

    

 التالية بالممارسات غزة بمحافظات لفمسطينيةا العالي كالتعميـ التربية كزارة المجاؿ الثالث: بيئة رياض األطفاؿ، تقـك
جراءات المتعمقة بتكفير بيئة تعممية آمنة لألطفاؿ تتابع اإل 1

 )خالية مف المخاطر(

    

تتحؽ مف مدل تكفير خدمات صحية جيدة ) صرؼ صحي،  2
 غذاء، مياه، تيكية(

    

تتابع مدل تكفير المربيات  لبيئة نفس اجتماعية قائمة عمى  3
 حب كاالحتراـ بشكؿ دكرمال

    

تؤكد عمى ضركرة تخصيص أكقات لمتركيح كالمعب داخؿ بيئة  4
 الرياض

    

تكجو المربيات إلى إعطاء األطفاؿ فرص كافية الستكشاؼ  5
 البيئة

    

 في النشاط لممارسة لألطفاؿ الفرصة ضركرة إتاحة عمى تؤكد 6
 )حجرة التعمـ( المغمقة األماكف

    

 كاألنشطة الحر المعب بيف الكقت في التكازف د إلى أىميةتيرش 7
  المنظمة

    

، النقدم كالتفكير، المشكالت لحؿ المكاد  تكفر مدل تقيس 8
 المختمفة القدرات ذكم لألطفاؿ كاإلبداع

    

تؤكد عمى تنظيـ الحيز عمى نحك كبير مف المساحة بحيث  9
 لألطفاؿيسيؿ الكصكؿ لمكاد المعب كالتعبير الفني 

    

     البيئة تنظيـ في األطفاؿ مشاركة ضركرة إلى الرياض ترشد 10
 التالية بالممارسات غزة بمحافظات الفمسطينية العالي كالتعميـ التربية كزارة المجاؿ الرابع: العالقة مع المجتمع المحمي، تقـك

     تحث الرياض عمى عقد لقاءات دكرية مع أكلياء األمكر 1
د الرياض إلى ضركرة االستفادة مف مالحظات أكلياء ترش 2

 األمكر في تطكير األداء
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 كضكح الفقرة انتماء الفقرة لممجاؿ الفقرة ـ
 غير كاضحة كاضحة ال تنتمي تنتمي

تؤكد عمى ضركرة تزكيد أكلياء األمكر بتقرير حكؿ الرعاية  3
 المقدمة لمطفؿ مف خالؿ الركضة

    

تيراقب بشكؿ دكرم مدل إتاحة الرياض  المعمكمات لمعائالت  4
 وكتعممحكؿ جكانب نمك الطفؿ 

    

ؤكد عمى ضركرة االستفادة مف خبرات أكلياء األمكر في ت 5
 معالجة مشكالت التعمـ لدل األطفاؿ

    

ترشد إلى ضركرة مشاركة أكلياء األمكر في معالجة السمكؾ  6
 السمبي لدل األطفاؿ

    

تتابع مدل تكفير الفرص لمعائالت كممثمي المجتمع المحمي  7
 لمراقبة أنشطة البرنامج

    

شراؾ المجتمع المحمي في صنع القرار بما إعمى ضركرة تحث  8
 يخص رياض األطفاؿ
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 ( أسماء السادة المحكميف2ممحؽ رقـ )

 مكاف العمؿ االسـ #
 جامعة األقصى بساـ أبك حشيشد.  1

 كزارة التربية كالتعميـ العالي الفمسطينية حناف الحاج أحمدد.  2

 قصىجامعة األ رندة شريرد.  3

 جامعة القدس المفتكحة زياد الجرجاكمد.  4

 الفمسطينية العالي كالتعميـ التربية كزارة سمية النخالةد.  5

 سالميةالجامعة اإل سمية صايمةد.  6

 سالميةالجامعة اإل سناء أبك دقةد.  7

 جامعة األقصى عايدة صالحد.  8

 سالميةالجامعة اإل عمياف الحكليأ.د.  9

 الكمية الجامعية لمعمـك التطبيقية مة صبحفاطد.  10

 الجامعة اإلسالمية فايز شمدافد.  11

 الفمسطينية العالي كالتعميـ التربية كزارة فتحي كمكب د.  12

 الجامعة اإلسالمية فؤاد العاجزأ.د.  13

 جامعة األزىر محمد أغاد.  14

 الجامعة اإلسالمية منكر نجـد.  15

 عة األقصىجام ناجي سكرد.  16
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 في صكرتيا النيائية االستبانة( 3ممحؽ رقـ )
 ػزةػػػػػػػػػػػغ –ػػػػػػػة ػسػػالميػالجػػامػعػػػػػػػػػػػػػػة اإل

 اػػػػات العميػػكف البحث العممي كالدراسؤ ش

 ةػػػػكميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة التربيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ةػػػػػػػػػػػػػػػػػـ أصػػػػػػػػػػػػػػػكؿ الػػػػػتػػػػربػػػيػػػػػػػػػػػقسػػػ

 شراؼ عمى رياض األطفاؿلقياس درجة ممارسة الكزارة لدكرىا في اإل استبانة

 كفقكـ ا أخي المدير الفاضؿ/أختي المديرة الفاضمة،،

 ،،،السالـ عميكـ كرحمة ا كبركاتو

تصكر مقترح لتطكير دكر كزارة التربية كالتعميـ العالي الفمسطينية في اإلشراؼ عمى اف: " بعنك تقـك الباحثة بإجراء دراسة 
 لنيؿ درجة الماجستير مف قسـ أصكؿ التربية بكمية التربية بالجامعة"، رياض األطفاؿ في ضكء بعض التجارب المعاصرة

 في لدكرىا الفمسطينية العالي كالتعميـ التربية رةكزا ممارسة درجة االسالمية. كقد اقتضت الدراسة استخداـ استبانة لقياس
( فقرة مكزعة عمى 42غزة، كتتضمف ) بمحافظات األطفاؿ رياض مديرات نظر كجية مف األطفاؿ رياض عمى اإلشراؼ

 المجاالت التالية )المدير/ة كالمربيات، تعمـ األطفاؿ، بيئة رياض األطفاؿ، العالقة مع المجتمع المحمي(.

مجمكعة اإلجراءات  ":باحثة دكر كزارة التربية كالتعميـ العالي في اإلشراؼ عمى رياض األطفاؿ إجرائيان بأنوحيث تعرؼ ال
مف كزارة التربية كالتعميـ العالي الفمسطينية عبر مديرياتيا بيدؼ تحسيف العممية التعميمية التربكية في رياض القياـ بيا المتكقع 

تقـك بو مديريات الكزارة مف إجراءات متابعة كتقييـ تشمؿ اإلشراؼ عمى المدير/ة األطفاؿ بمحافظات غزة مف خالؿ ما 
 كالعالقة مع المجتمع المحمي".، كالمربيات، كتعمـ األطفاؿ، كبيئة رياض األطفاؿ

التي  تبانةاالس( تحت التقدير المناسب لكؿ بند مف بنكد ، ككضع أماـ كؿ فقرة عالمة )االستبانةلذا ييرجى منكـ قراءة فقرات 
 جراءات المذككرة، مع مراعاة التالي:لإلتعكس الممارسة الفعمية 

 .إجابة جميع الفقرات 
 .إعطاء حكـ كاحد لمفقرة مف بيف التقديرات الخمسة 
 حقيقية. نتائج عمى الحصكؿ أجؿ مف مكضكعية بكؿ جابةكاإل 

 كلكـ جزيؿ الشكر كاالمتناف عمى حسف تعاكنكـ،،،
 خالباحثة/كالء نمر مدك 
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 ( في الخانة المناسبة:ُيرجى كضع إشارة )

 أكالن: البيانات الشخصية:

 )  ( دراسات عميا )  ( بكالكريكس )  ( دبمـك )  ( ثانكية عامة المؤىؿ العممي 1
 

أقؿ مف خمس )  (  سنكات الخدمة  2
 سنكات

مف خمسة سنكات إلى أقؿ مف )  ( 
 عشرة

عشرة سنكات )  ( 
 فأكثر

 

 )  ( رفح )  ( خانيكنس )  ( الكسطى )  ( غزة ( شماؿ غزة)   المحافظة 3
 

 ثانيان: فقرات استبانة قياس درجة ممارسة كزراة التربية كالتعميـ العالي الفمسطينية لدكرىا في اإلشراؼ عمى رياض األطفاؿ

 درجة الممارسة الفقرة ـ
 قميمة جدان  قميمة متكسطة كبيرة كبيرة جدان 

 مدير/ة كالمربياتالمجاؿ األكؿ: ال 
 تقـك كزارة التربية كالتعميـ العالي الفمسطينية بمحافظات غزة بالممارسات التالية: 

تيمـز المربيات بحمؿ شيادات جامعية في مجاؿ التربية أك  1
 الطفكلة المبكرة

     

      تقيس قدرة مربيات الرياض عمى تطبيؽ معرفتيف بنمك الطفؿ 2
مات الشخصية الكاجب تكافرىا في تتأكد مف تكافر الس 3

 المربيات
     

تقدـ دكرات متخصصة لممربيات في مجاالت ) صحة الطفؿ  4
 سعافات األكلية(كالتغذية، الدعـ االجتماعي كالنفسي، اإل

     

تتابع تكيؼ المربيات في تكظيؼ المكارد لتمبية احتياجات  5
 األطفاؿ 

     

      القمؽ  فاؿ الذيف يعانكف مفتراقب تجاكب المربيات مع األط 6
      تقيـ دكر المربيات في دعـ تقدير الذات لدل الطفؿ 7
      تقيـ مدل مراعاة المربيات لظركؼ األطفاؿ الخاصة 8
      تتابع الخطط السنكية كالشيرية التي تعدىا المربيات  9
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 درجة الممارسة الفقرة ـ
 قميمة جدان  قميمة متكسطة كبيرة كبيرة جدان 

      تتابع عدد األطفاؿ المخصصيف لكؿ مربية 10
 رياض دبمـك أك معمميف ف تحمؿ المدير/ة دبمـكتشترط أ 11

 أطفاؿ
     

      تيمـز المدير/ة أف تتفرغ إلدارة الركضة 12
 المجاؿ الثاني: تعمـ األطفاؿ

 تقـك كزارة التربية كالتعميـ العالي الفمسطينية بمحافظات غزة بالممارسات التالية: 
      لمرياض   ان مكحد ان تحدد منياج 1
      لمنياج المقدـ لمرياض تقيـ ا 2
      تعمؿ عمى تطكير أساليب المربيات في التعمـ النشط 3
      تتابع استخداـ الطرؽ الحديثة في التعميـ )الزكايا( 4
      تتأكد مف كفاية األدكات التعميمية في الرياض 5
 الداعمة لخبرات الدراسي المنيج متطمبات تقديـ مدل تقيس 6

 بداعيةاإل التعمـ
     

      تقيـ مدل حفز األطفاؿ عمى التقييـ الذاتي لتعمميـ 7
      الفردية األطفاؿ منجزات تكجو الرياض إلى االىتماـ برصد 8
       رياض األطفاؿ تقييـ عمى تشرؼ 9
       المحمية االحتياجات عمى تمبية رياض األطفاؿ قدرة تقيـ 10

 طفاؿالمجاؿ الثالث: بيئة رياض األ
 التالية: بالممارسات غزة بمحافظات الفمسطينية العالي كالتعميـ التربية كزارة تقـك 
      جراءات المتعمقة بتكفير بيئة تعممية آمنة لألطفاؿ تتابع اإل 1
تتحؽ مف مدل تكفر خدمات صحية جيدة ) صرؼ صحي،  2

 غذاء، مياه، تيكية،إضاءة(
     

لبيئة نفس اجتماعية قائمة عمى  تتابع مدل تكفير المربيات 3
 الحب كاالحتراـ 

     

تؤكد عمى ضركرة تخصيص أكقات لمتركيح كالمعب في  4
 اليكاء الطمؽ

     

تكجو المربيات إلى إعطاء األطفاؿ فرص كافية الستكشاؼ  5
 البيئة

     

      النشاط لممارسة لألطفاؿ الفرصة ضركرة إتاحة عمى تؤكد 6
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 درجة الممارسة الفقرة ـ
 قميمة جدان  قميمة متكسطة كبيرة كبيرة جدان 

 )حجرة التعمـ( المغمقة األماكف في
      تقيـ كفاية الصفكؼ فيما يتعمؽ بالمساحة كاألثاث 7
األدكات التعميمية المحفزة عمى تطكير   تكفر مدل تقيس 8

 بداعات األطفاؿإ
     

      تشرؼ عمى كفاية مناطؽ المعب الخارجية 9
      البيئة تنظيـ في األطفاؿ مشاركة ضركرة إلى الرياض ترشد 10
تتأكد مف امتالؾ الرياض المكارد المالية الكافية لتقديـ الرعاية  11

 المناسبة
     

تشترط الحد األقصى لعدد األطفاؿ المسمكح بو في الغرفة  12
 الصفية

     

 المجاؿ الرابع: العالقة مع المجتمع المحمي
 التالية: اتبالممارس غزة بمحافظات الفمسطينية العالي كالتعميـ التربية كزارة تقـك 
      تحث الرياض عمى عقد لقاءات دكرية مع أكلياء األمكر 1
فادة مف مالحظات أكلياء األمكر في ترشد الرياض إلى اإل 2

 تطكير األداء
     

تؤكد عمى تزكيد أكلياء األمكر بتقرير حكؿ الرعاية المقدمة  3
 لمطفؿ مف خالؿ الركضة

     

لمعمكمات لمعائالت حكؿ جكانب تيراقب مدل إتاحة الرياض  ا 4
 وكتعممنمك الطفؿ 

     

فادة مف خبرات أكلياء األمكر في ترشد الرياض إلى اإل 5
 معالجة مشكالت التعمـ لدل األطفاؿ

     

ترشد الرياض إلى مشاركة أكلياء األمكر في معالجة السمكؾ  6
 السمبي لدل األطفاؿ

     

ممثمي المجتمع المحمي تتابع مدل تكفر الفرص لمعائالت ك  7
 لمراقبة أنشطة الرياض

     

شراؾ المجتمع المحمي في صنع القرار بما يخص إتحث عمى  8
 رياض األطفاؿ
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 ( قائمة بأسماء المشاركيف في المجمكعة البؤرية4ممحؽ رقـ )

 مكاف العمؿ االسـ #

 العالي الفمسطينيةمشرفة رياض األطفاؿ بكزارة التربية كالتعميـ  فاتف المدكام 1

 مشرفة رياض األطفاؿ بمديرية غرب غزة رنا اآلغا 2

 مشرفة رياض األطفاؿ بمديرية شرؽ غزة عكاطؼ الشمالي 3

 مشرفة رياض األطفاؿ بمديرية شماؿ غزة رغدة شمط 4

 مشرفة رياض األطفاؿ بمديرية شرؽ خانيكنس آسيا الزاممي 5
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