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 ٢٢٧

  الصعوبات االقتصادیة وأثرها على إعداد المربیة أكادیمیًا وأدائها في الروضة
  :الملخص

تعتبــر مرحلــة الطفولــة المبكــرة مــن أخطــر المراحــل وأنســبها لتوجیــه الطفــل واســتعداداته وقدراتــه 
ـا العـادات السـلوكیة وتكـوین القـیم ، س التربیة االجتماعیة والخلقیـة وغـرس المختلفة ، ووضع أس تعتبـر كم

المربیة من أهم مـدخالت العملیـة التعلیمیـة والتربویـة فـي ریـاض األطفـال ، وهـي بـنفس الوقـت عضـو فـي 
ــادیة واالجتماعیــة  فیــه ، وال شــك بــأن قطــاع غــزة یمــر بمرحلــة ألوضــاع االقتص ــع یــؤثر ویتــأثر با  المجتم

سیاســي ؛ ممـا ترتــب علیـه تــدني أجــور  عــدم االسـتقرار ال سـها  اقتصـادیة صــعبة وذلـك لعــدة أسـباب علــى رأ
المربیات ،وبرغم أن الدراسة بینت رغبة واضحة ودافعیة قویة لدى المربیات للعمل مع األطفال ، وتحسن 

تقـدر المربیـة علـى دون ذلـك ، حیـث ال  حالـت ومازالـتأوضاعهن المهنیة إال أن الصعوبات االقتصادیة 
ـاة الضـروری طلبات الحی ى مت حت ى فقـدان الدافعیـة بعـد ةتغطیة نفقات الدراسة الجامعیة ، وال  ، ممـا یـؤدي إلـ

سـة بعـض التوصـیات  ومن ثم تركـه واالنتقـال إلـى أعمـال أخـرى ، وفـي النهایـة قـدمت الدرا فترة من العمل 
  علیها   والمقترحات التي من شانها معالجة هذه المشكلة وما ترتب

Abstract:   
The early childhood stage is considered to be  one of the critical  stages 

children go through,  and at the same time it is  the most suitable one for 
guiding, educating socially and morally in terms of behavioral habits, and 
values.    The kindergarten teachers is considered is considered to be on  of the 
important inputs in the educational process at kindergartens. Meanwhile she is 
a member in the society where she interacts with it in terms of being 
influencing it and getting influenced.   No doubt Gaza Strip is going through a 
critical economical stage due to several reasons among them the  political 
instability a which resulted in minimizing the salaries of kindergarten teachers.   
Although the study shows clear intentions and strong motivations among 
kindergarten teachers towards  working with the children and improving their 
occupational status , however the economical difficulties stand as an obstacle to 
achieve that.   The kindergarten teachers are unable to pay their school tuitions 
and daily expenses.  This leads to losing their  motivation for being a 
kindergarten teachers and consequently leaving their work to another one.  The 
study recommendations several recommendations were presented at the end. 



 
  

 ٢٢٨

 الصعوبات االقتصادیة وأثرها علي إعداد المربیة أكادیمیًا وأدائها في الروضة 
ــــم االســــتعماري    ــــت الحك ــــد وقــــع تح ــــعف االقتصــــادي ،فق ــــع والض ــــرات التراج ــــعب فت ــــزة بأص ــــاع غ یمــــر قط

ــ ــن   الثمانیــة والثالث ــا یزیــد ع ناالســتیطاني م ــة  منظمــة علــى ی ــتالل اإلســرائیلي  بمنهجی ــت ســلطات االح  عامــا ، عمل
لحیوانیة _الزراعیة _ الصناعیة(دمیر قطاعات  االقتصاد المختلفة ت لثروة ا جاریة_ وا   ) ١١٦ – ٧٤،  ١٩٩٠صبح، ( )١()الت

وجعلـت منـه  تابعـا  القتصـادها لقد ربطت عناصـر االقتصـاد الفلسـطیني  باالقتصـاد  اإلسـرائی        ، لي 
في  قطاع غزة للعمل في إسرائیل بقطاعات    وبنفس  المنهجیة دفعت  بعشرات  اآلالف  من  المواطنین

االقتصاد  المختلفة ،  وقد شكلت  العمالة في داخل إسرائیل للفلسطینیین في  قطاع  غزة  نسبة  مرتفعة 
إلسـرائیلیة بسیاسـتها االقتصـادیة ... من دخل  األفـراد   سـلطات ا وبقـدوم السـلطة  الفلسـطینیة  واسـتمرار ال

 بعــد  إغــالق  ســوق  العمــل اإلســرائیلیة فــي وجــه العمــال ، ذلــك العمــل الــذي  ازداد األمـر ســوءا  خاصــة
سـر  الفلسـطینیة  ،  وهكـذا  أصـبح  المجتمـع  الفلسـطیني  أعتبر ر  الـدخل الوحیـد  للكثیـر مـن  األ مصـد

بكل شرائحه یعاني من صعوبات اقتصادیة   انعكست  علـى  مجـاالت  الحیـاة  المختلفـة  ،  ومـن  أهـم  
وف  المــواطنین ســواءمظــاهر ا ع نســبة  البطالــة فــي صــف  مأ عمــاالً  أكــانوا لصــعوبات  االقتصــادیة  ارتفــا

ـــم   ل  القطـــاع  فقـــد  اتس ـــرص  عمـــل  فـــي  داخـــ ـــو متـــاح مـــن  ف ـــا بالنســـبة  لمـــا ه خریجـــي جامعـــات ، أم
بصعوبة العمل  وتدني األجر ویكاد یكون ذلك في معظم المهن والوظائف ، ویبدو  بشكل  واضح  جدا  
طفــال حیــث مرحلــة  مــا قبــل  المدرســة ال تقــع  فــي   فــي أجــور مربیــات األطفــال الالتــي یعملــن بریــاض األ

إنشـاء  وتشـغیل  هـذه المرحلـة   علـى كاهـل  المجتمـع  المحلـي   مسـئولیةالسلم  التعلیمـي  وبالتـالي تقـع 
ـــكان بتغطیـــة تكـــا ـــة  وهـــي بالتـــالي تعتمـــد علـــى مســـاهمة الس ـــاریفها  ومؤسســـاته الخیریـــة  والخاص لیف مص

خـالل مـا یؤدونـه مــن  روضــة مـن  ون مـن ال ـتفید س ـا  الم الجاریـة  بمـا فیهـا أجـور المربیــات  فـالموارد  یوفره
ــول  ــب مســتوى دخ ــوارد حس وع مــن الم ــذا النــ ــدد ه ــدفع  أولئــكرســوم ویتح ــى ال ــدرتهم عل ــتفیدین وق (  )٢(المس

 ) ٦١،  ٢٠٠٠الخثیلة ، 

ـادیة یمـــر_ كمـــا أشـــرنا  _وألن قط ــاع غـ ـزة            رائح  بمرحلـــة اقتصــ صـــعبة انعكســـت علـــى معظـــم شـــ
  التكـــالیف الحقیقیــة لتشـــغیل ریـــاض المجتمــع فقـــد أصــبح مـــن الصـــعوبة بمكــان أن یتحمـــل أولیــاء األمـــور

على تدني أجور المربیات وقد تراوحت أجور   مما انعكس بدورهاألطفال  ،  فقد  تدنت الرسوم  الدراسیة ،
ع  غـزة  مـا  بـین المربیـات  العـامالت  فـي  ر  ـا ر أمریكـي فـي ١٠٠إلـى  ٢٥یـاض  األطفـال  فـي قط دوال

ي  تحدیـد  نـواتج األداء  ) ٨٢،  ٢٠٠٥الغصین ، (  )٣(الشهر وال شـك أن  األجـور تلعـب دورا  هامـا  فـ



 
  

 ٢٢٩

ن أوجه إشباع الفرد لحاجاته األساسیة كما تؤثر في والئه   ویتمثل ذلك   وانتمائهباعتبارها وجهًا م للعمل  
وتعتبـر   ) ١٦،  ١٩٩٧أبـو عابـد ، (  )٤(مستوى معیشته وانتظامه وبقائه  االختیاري في وظیفته أو تركها في 

ن   ر  هـام مـ المربیات من أهم  مدخالت  العملیة  التعلیمیة  فـي  ریـاض  األطفـال  وهـي   أیضـا  عنصـ
ـاع   عناصر  التنشئة  االجتماعیة  وبالطبع  فإن  هذه  المربیـة عضـو فـي  المجتمـع وض یـؤثر ویتـأثر باأل

هنـــا فــإن   هـــذ ن  العالقـــة  بــین  الصـــعوبات   إلیجــاد  یســـعىالبحــث   ١االقتصــادیة واالجتماعیـــة  ، ومــ
ــة األكــادیمي  واألداء   ــداد  المربی ع ٕ ــاع وا ــا  القط ــر به ــادیة التــي یم ــة االقتص ــن األزم ــة ع االقتصــادیة الناجم

ن ثم تأثیر ذلك على الط   .  فل التعلیمي و التربوي  لها وم
 - :مشكلة البحث 

سلبیة على  األوضـاع  االقتصـادیة نتیجـة للضـغوط  السیاسـیة واالقتصـادیة      إن  انعكاسات  التغیرات  ال
ل  ي ظ ویمر بها قطاع غزة ،وما ترتب علیها من اتجاهات استهالكیة ف ر  واالجتماعیة اإلسرائیلیة   التي م

ع للعمـل وذلـك لتحقیـق  المالئمـة  بـین حاجـاتهم  _ قـدر اإلمكـان _  ارتفاع األسـعار ،وانـدفاع أفـراد المجتمـ
ي _ االقتصادیة  وبین  االنعكاسات  المادیة المتاحة  ألفـراد العـاملین فـ وبالطبع فإن المربیات شریحة من ا

ع  غــزة فــي  كافــة  القطاعــات  _ المجتمــع  ـا ونتیجــة للصــعوبات  االقتصــادیة  التــي مــر ویمــر بهــا   قطـ
شــكل  عــام وأجــور  الزراعیــة  والصــناع ور ب ي   لألجــ ومــا تبعهــا  وترتــب  علیهــا  مــن تــدن یة  والتجاریــة  

المربیــات  بشــكل خــاص فقــد  أثــر ذلــك فــي  إعــداد  المربیــة  أكادیمیــًا  وعلــى مســتوى أدائهــا  التعلیمــي  
والتربـوي  ،  ویــرى الباحــث المشــكلة فــي تحدیــد مــدي الضـرر الــذي یترتــب علــى ذلــك ،  ومحاولــة  إیجــاد 

ء بمسـتوى أدائهـا تعلیمیـًا وتربویـًا  م على إعداد المربیة أكادیمیًا واالرتقا ، خرج  لآلثار السلبیة  للصعوبات 
 -:التالیة التساؤالت عنویمكن ذلك من خالل اإلجابة 

ألطفال أكادیمیـاً  ومسـتوى األداء التعلیمـي  هل تؤثر الصعوبات االقتصادیة سلبا على إعداد مربیة ریاض ا
 ل ا ؟والتربوي 

 - : التالیة التساؤالت اشتقت ومن هذا السؤال الرئیسي
ل أكادیمیا ؟    .١  ما مدى تأثیر الصعوبات االقتصادیة على إعداد مربیة ریاض األطفا

   هل یفي أجر المربیة باحتیاجاتها المادیة الضروریة ؟ .٢

ل في الروضة؟  .٣  هل یؤثر ضعف األجور على كفاءة المربیة مع األطفا
ربویة بالتقدیر المادي لها ؟ هل یرتبط أدا .٤  ء المربیة من الناحیة التعلیمیة والت
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v  أهمیة البحث:- 
هـي  استمد طفـال والطفـل  ، فالمربیـة   ـاض األ البحث أهمیتـه مـن خـالل أهمیـة العالقـة بـین المربیـة فـي ری

الجتمـاعي والثقـافي المر  ل المجتمع في نقـل التـراث  ا غـوب فیـه  والـذي  قائد العملیة التعلیمیة والتربویة وتمث
االهتمـام  یتناسب  مع  أطفال  المرحلة  وكذلك  فإن األطفـال هـم  ثـروة  األمـة  ومسـتقبلها ،  لهـذا  كـان

ـادیة واإلعـداد األكـادیمي  واألداء التعلیمـي والتربـوي للمربیـة أهمیـة  بدراسة  العالقة  بین المتغیرات االقتص
ل واضحة ،خاصة وأن ذلك سیصب  في إعداد أجیال ا   .لمستقب

v  أهداف البحث: - 
 :     یمكن تحدید هدف البحث فیما یلي 

ربیة أكادیمیا ومستوى  عداد الم ٕ الكشف عن العالقة بین الصعوبات االقتصادیة التي یمر بها  قطاع غزة وا
 .األداء التعلیمي والتربوي لها

v  فروض البحث: - 
 : ویمكن تحدید فروض البحث كالتالي     

طفال هناك عالقة سلبیة  .١ ریاض األ   . بین الصعوبات االقتصادیة وتطویر وتنمیة نظام التعلیم في 
ل  .٢ ریاض األطفا ء التعلیمي والتربوي لمربیة    .توجد عالقة سلبیة بین الصعوبات االقتصادیة ومستوى األدا
عداد مربیات ریاض األطفال أكادیمیاً  .٣ ٕ  .توجد عالقة سلبیة بین الصعوبات االقتصادیة وا

         -:منهجیة اإلجراءات ال
ــنة  بلــغ: حجــم العینــة) أ ــي الس ــزة ف ــي قطــاع غ ــال المرخصــة ف ــاض األطف ــدد ری ــیةع ــوالي  ٢٠٠٥/ ٢٠٠٤ الدراس ح

الریـاض أقسـام ریـاض األطفـال فـي  تلـكمـدیرة ویشـرف علـي  ٢٣٢مربیـة،  ٩٠٠روضـة ،یعمـل بهـا أكثـر مـن  ٢٣٢
خمس مناطق تعلیمیـة فـي قطـ ن األقسـام التعلیمـات والتوجیهـا تلـك، وتتلقـي ـغزةاع مدیریات التربیة  والتعلیم  في  ت مـ

ــــالوزارة ــــام ب ــــیم الع ــــاتقســــم التعل ــل  المربی ــ ــــة تمث ــار عین ــ ــــم اختی ــالث مشــــرفات ،وقــــد ت ــ ــــه ث ــل ب ــ ــــذي یعم ــــدیرات ، وال  والم
  .مشرفات ٧، ومدیرة ٨٠مربیة، و١٢٠).معسكرات،قرى،مدن(قطا  غزة  والمشرفات في كافة مناطق

ي اعتمدت الدر : منهج البحث) ب سة المنهج الوصفي التحلیل  ا

تـم   ) ً ومفتوحـ   ً سـؤاال  مغلقـ  أحـد عشـرمكونـة  مـن  (قام  الباحث  بإعـداد  اسـتبانه  :أدوات الدراسة) ج
ـــا  علـــ ـــال  بـــالوزارة  ، ى تطبیقه ـــام  ریـــاض األطف ـــى مشـــرفات أقس ـــدیرات الریـــاض وعل المربیـــات وعلـــى م

  .والمدیریات التعلیمیة
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v  مصطلحات البحث 
األزمــة االقتصــادیة الصـــعوبات  اتعــض المصــطلحات  المســـتخدمة فــي البحــث مثــل مصـــطلحتتــداخل ب

والتعلیم والتربیة  ، لذا فإنه من الضروري تحدید مصطلحات البحث  ، لتحدیـد المقصـود مـن  ،االقتصادیة
  .كل مصطلح 

 -:األزمة االقتصادیة 
معنــى أن األزمــة االقتصــادیة یــرتبط مفهــوم األزمــة االقتصــادیة بمفهــوم التــوازن االقتصــادي ، ب

ً في التـوازن االقتصـادي الخـارجي ، أي اخـتالالً  ن الصـادرات والـواردات ، أو اخـتالالً  تعني اختالال ـی فـي  ب
وبـــین االســـتثمار واالدخـــار أو بـــین المـــوارد  دتـــوازن االقتصـــا ـــداخلي ، أي بـــین اإلنتـــاج واالســـتهالك ،  ال

 )٦، ١٩٨٧:األهرام االقتصادي ، ابریل ( )٥(والسكان
v الصعوبات االقتصادیة:-    

وهـي تعنـي المعانـاة والضـغوط االقتصـادیة  ةالصعوبات االقتصادیة هي نتیجة األزمة االقتصادی
ا على الطبقتین الوسطى والفقیرة  ً ا مادی ر مما یشكل عبئً  )٦(نتیجة للفجوة بین الدخل الفردي وارتفاع األسعا

(Tzadrozny , 1979 , 78)  
v ة ــالتربی:- 

هات  ، ً أفراد موهي جهد إنساني لتغیر سلوك البشر مجتمعات أ       جا وفـي  العمـر،طـوال  مرغوبـة،في ات
ة هي تطبع ــكذلك یمكن القول بأن التربی ،) ١٦ ،١٩٨٢ الناشف،( )٧(ومكانیة ومختلفة ةظروف اجتماعی

  ر مع األدوار المتوقعةــات التي تتوافـــواالتجاه األفراد بالقیم والمعاییر
  . ) ٤٠٠،  ١٩٨٣بدوي ، ()  ٨(منهم 

v  التعلیم:-  
ـــیم بأنـــه   ـــرف التعل ـــة،  وكـــذلك یع ـــمیة ومنظم ـــوات رس ـــالل قن ـــن خ ـــل م ـــل إلـــى جی ـــن جی ـــل المعرفـــة م ـــو نق ه

ــممة  ــن العملیــات المص ــلمجموعــة  م ــز  ألج ــة حف ــة، أو هــو عملی ــة القــدرات العقلی ــدف تنمی ــة والمهــارات به نقــل المعرف
 )  ٨٢،  ١٩٩٩ناصر ، () ٩(ة ، وتهیئة الظروف المناسبة التي تمكن المتعلم من التعلمواستثارة قوي المتعلم الفعلی

 -:اإلعداد األكادیمي
دبلـوم _ بكـالوریوس  (ونقصد به التحاق من یرغبن فـي العمـل بریـاض األطفـال بـالتعلیم العـالي 

         .)دورات تدریبیة _

 -:)تربیة والتعلیم عل  ال(تأثیر الصعوبات االقتصادیة على نسق القیم 
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ر  یؤمن العدید من علماء االجتماع بأن األزمات والصعوبات التي نمـر بهـا  لهـا  تـأثیر أساسـي علـى تغیـ
ــذلك   القــیم االجتماعیــة والتعلیمیــة والتربویــة ، ویصــاحب ذلــك أحــداث شــكوك   فــي  قیمــة  العمــل نفســه وك

ــى القــیم بوجــه  عــام  تلــكتــؤثر  ن القــیم  الداعیــة للعطــاء للمجتمــع ، فهــي  تضــعف  مــ  ،الصــعوبات عل
الضـغوط تلك وتدعم قیم األنانیة والفردیة ، وتزید  من شعور األفراد باالغتراب عـن  المجتمـع  ومـن  آثـار

ــحابیة ــد ، () ١٠(والالمبــاالة والتبلــد  االنس وبات االقتصــادیة لهــا ) ١١٩،  ١٩٨٣أحم ــك  فــي  أن  الصــع وال  ش
وربمــا علــى  مربیـات  األطفــال  بوجــه خــاص  اإلنسـا ىانعكاسـاتها الخطیــرة علــ وجــه عـام  ن  الفلســطیني  ب

الصـعوبات وذلـك  بإنشـاء ریـاض  تلـكولذلك  اتجه  كثیر من المواطنین  إلـى  الحلـول  الفردیـة لمواجهـة 
ــال ــنقص فــي إیجــاد المربیــة المؤهلــة  لألطف غالبــا مــا ینقصــها الكثیــر مــن مقومــات العمــل وعلــى رأســها  ال

ء زوایا التعلم بالمواد(لتحتیة  وضعف البنیة ا   ) ٤٠_٣٢، ١٩٨٤دیاب ، ()١١()إثرا
 -:أهمیة مرحلة الطفولة 

هو ثروته البشریة وأعظم ما في هذه الثروة هم األطفال ولذا كان  إنما إن أعظم ما في مجتمعنا
ولــــة  طف خطــــیطاالهتمـــام بمرحلـــة ال ي الت    یــــةواضـــمنها فاعلللمســـتقبل كمــــا أنـــه أقصـــر الســــبل  ألهمیتهـــا فـــ

رة حیث اإلنساني في مراحله   للنهوض بالمجتمع ولـىإلى أهمیة  كافة الدراسات أشارت المبك  السنوات األ
األطفـال بریـاض  أصـبح ال منـاص مـن االسـتعانةبالتـالي و  ،) ١٠ ،١٩٨٨ محمـد،( )١٢(في حیاة اإلنسان

كافــة  األوجــه  الطفــل مــنعــن تنمیــة  الجهــاز الــواعي بمســئولیته ااعتبارهــب  للطفــل،بــدور الراعــي  لتقــوم
ومرحلة  الطفولـة  هـي  أفضـل  المراحـل  وأنسـبها  لتوجیـه  الطفـل   ) ٢،  ١٩٩١الجمل ، ( )١٣(الالزمة 

ـــلوكیة  ـادات الس ــ ـــرس الع ـــة  والخلقیـــة وغ ـــة االجتماعی ـــس التربی ـــة ووضـــع أس ـــه  المختلف واســـتعداداته  وملكات
 )٣٧ ، ١٩٧٣المنظمة العربة ، ( )١٤(.البناءة وتكوین القیم

 - :التعلیم والتنشئة 
یحــافظ  أي  مجتمــع  علــى  اســتمرار یتــه  مــن  خــالل  التناســل  والتنشــئة  االجتماعیــة  ویــرتبط  التعلــیم   

و ــ ــطة  التــي   یتزایــد   مــن خاللهــا وینم ــة هــي العملیــة  الناش جتماعی  بالتنشــئة كجــزء مــن كــل فالتنشــئة  اال
و النمط  االجتماعي  للدولة وذلك ألن  الفرد ی فني  بینما المجتمع یستمر ویبقى من خالل  تكوین  عض

 .جدید من  نفس النمط والتنشئة تتم تلقائیا بدون تعلیم 
أما  التعلیم  فأنه یتم بشكل مقصود ورسمي داخل مؤسسة  مخصصة  لتعلیم الصغار ونقصـد بـه تحقیـق 

شــرین األخیـرة  وذلــك نتیجــة للتغیــرات  التــي  أهـداف محــددة ولقــد تطــور دور المدرسـة فــي عقــود القــرن الع
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طـرأت علـى  األسـرة  مـن  حیـث  تراجـع دورهـا فـي التنشـئة لغیـاب األب واألم عـن المنـزل لفتـرات طویلـة 
ـــطلع  ـــع احتمـــال تراجـــع  الـــدور  األســـري  فـــي  المســـتقبل  فـــإن  المؤسســـات التعلیمیـــة علیهـــا أن تض وم

ظــیم القــیم و  بمســئولیات عــادة تن ٕ ــیة وا هــاتأكبــر حــول تطــویر الشخص جا الت  ,Smith and Earhasky) )١٥(.ا
1975, 41)   

ونــات العنصــر البشــري  فــي  العملیــة  التعلیمیــة حیــث  المربیــة هــي   إنوال شــك أن المربیــة مــن أهــم مك
رف  والخبـــرات   والمهـــارات   ـا الخبیـــر  الـــذي  فوضـــها المجتمـــع  فـــي   مهمـــة   تزویـــد  األطفـــال  بالمعــ

ل   ئمقـافي  وتجدیـده  لیـواالالزمة  للحفاظ علـى التـراث  الث متطلبـات  العصـر ، كـذلك  فوضـها  فـي تحمـ
ســــلوكیة  تشــــكل   المســــئولیة ــــى إجــــراءات  ــــداف العامــــة إل ــــل   واأله ــــي ترجمــــة  القــــیم  والمث ــــرة  ف المباش

ــة أمــام  ــذلك  أن تظهــر  المربی ــن  الواجــب  ك عــداده وم ٕ ــده وا واطن الــذي نری ــ ــة مــن الم ــفات المطلوب المواص
وبأســلوبها  فــي  المعاملــة  والحــدیث  تالمیـذها بــالمظهر  الالئــق فكثیــرا مــا یتــأثر  الطفـل  بســلوك  مربیتــه  

ـــاركة   ـــن  طریـــق   التقلیـــد  والمش ـــه  ع ـــؤثر  فـــي  اتجاهات حـــدد ســـلوكه  وت ـــي  ت ـــفات  الت ـــا  الص ـــن ویتشـــرب  منه وم
خلقیة على أسلوب الممارسة الفعلیة وأال یت ع الواجب أن  تعتمد  المربیة  في التربیة ال   .القول عارض الفعل م

 - :الصعوبات االقتصادیة وأثرها على أداء المربیة
ــریعة  المتالحقــة  التــي تشــهدها         راة التغیــرات الس ــا ج إن العملیــة التربویــة أصــبحت غایــة فــي التعقیــد لم

مزید من  الخبرة والمعرفـة  التـي  تتضـاعف كـل یـوم   ولـیس ى الحاجة ملحة إل  تأصبح كمامجتمعاتنا 
ووضـعت  ألطفـال   أدل ـا صـممت  على  ذلك مـن صـعوبة المنـاهج الجدیـدة لصـف األول ابتـدائي ، وكأنه

المناهج ، وال یحتاج  األمر  تلكقادمین  من تعلیم  ما قبل المدرسة تم أعدادهم  إعدادًا جیدًا للتعامل مع 
ق  بروضـة  قبـل قدومـه خبرة عمیقة كي یعرف اإلنسان البسیط بسرعة  ویحكم بأن  الطفل الذي لـم یلتحـ

ن تمكــن فســوف یــتم ذلــك  ٕ إلــى المدرســة لــن یــتمكن مــن التعامــل مــع مــنهج الصــف األول  االبتــدائي  وا
ع  غزة وال تلقي  طا سلم  التعلیمي في ق ومرحلة ما قبل المدرسة  خارج  ال بصعوبة كبیرة ، كل ذلك یجري 

شــروط  التــرخیص  ومواصــفات  المبنــى  مــن الرعایــة  واالهتمــام  إال القشــور والتــي غالبــا مــا تصــب  فــي 
ــي ــاهج ف وبة المن ــارة إلــي صــع ــدائي بشــكل  وباإلش ــي الصــف األول االبت وف ــام   ــكل ع ــة بش المرحلــة االبتدائی

خـاص ، وبــرغم عــدم  دخــول  مرحلــة  ریــاض األطفــال  الســلم التعلیمــي إال أن الطفــل فــي الصــف األول 
ریـاض  بإحـدىلصـف األول إال إذا كـان  ملتحقـًا فـي  االبتدائي ال یمكنه  التفاعل  واالسـتیعاب لمـنهج ا ال

ال سیبقى ضعیفا  على مدار  سنوات  ٕ التي  تمتلك   القدرة على إعداده ومن ثم التمهید لدخوله المدرسة وا
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  .الدراسة 
وقد أشار بعض التربویین إلى األسـباب التـي تحـول دون االهتمـام بمهنـة التعلـیم ومـن ثـم تمنـع الكثیـر 

  )١٦٣، ١٩٩٨البوهي وبیومي ، () ١٦(-:الختیار هذه المهنة ووضع على رأسها  الممتازةمن العناصر 

ن أعباء  .١     .  انخفاض مرتبات المربیات بالنسبة لما یتحملونه م

ن العاملین على مستواها .٢    .اإلرهاق الفكري والجسمي الذي تتعرض له المربیة دون غیرها م
غیرها النظرة االجتماعیة التقلیدیة التي وض .٣ ل من    .       عت هذه المهنة في مرتبة أق
رقــي  .٤ ــرص  الت ــدم  وضــوح  ف ــا مــن ناحیــة ولع ــدم إثارتهــا لطمــوح الشــابات الممتــازات لكثــرة العــامالت فیه ع

 . السریع وسطها 

 إنهـــااســـتیعابها  أنواعـــا  مختلفـــة ومتباینـــة مـــن المســـتویات الثقافیـــة والتعلیمیـــة حتـــى جـــرى  علیهـــا  القـــول   .٥
ذا  كانـت هـذه  األسـباب تنطبـق علـى مهنـة  التعلـیم  بشـكل عـام  فـإن  األمـر مـع   مهنـة لـهمهنة من ال ٕ وا

ـــال أق ـــع  ىصـــمربیـــات ریـــاض األطف ـــباب فجمی ـــر  تنطبـــقأس ـــورة  مـــؤثرة  أكث ل بص ـــي مربیـــات األطفـــا ( عل
 فـي مرتبـه أقـل ، ال یوجـد فیهـا مجـال للترقـي ، كـل  تضـعهنساعات  العمل أطول ، النظرة  االجتماعیة 

 ).المستویات التعلیمیة تعمل بها 

الجامعـة  ،جامعـة األزهـر( وبالرغم من األعداد الكبیرة التـي تطرحهـا كلیـات  التربیـة فـي قطـاع غـزة        
، إلـى سـوق )  ، وكلیة مجتمع العلـوم المهنیـة والتطبیقیـةوالجامعة المفتوحة ،جامعة األقصى  ،اإلسالمیة 

ختصـاتواضـحا  فـي العمل كـل عـام فـإن  العجـز مـازال  لتعلـیم مـا قبـل المدرسـة حیـث اقتصـر األمـر  الم
تربیـة  اختصـاص ىرت في معظمها ، أما أغلقت وأما تحولـت إلـثعلى  عدد  قلیل من البرامج ، والتي تع

  ) ١٠٧-١٩٩٩،٤٣بسیسو ، ) + ( ٨٢-٨١، ٢٠٠٥ الغصین،() ١٧(.طفل أو معلم تعلیم أساسي

دانیةاالدر   سة المی
ــي  عــرض ــث ف ــرض أســئلة الباح ــالل ع ــك مــن خ ــة وذل ــة للدارســة المیدانی ــراءات المنهجی ــن البحــث  اإلج ــزء م هــذا الج

هذه النتائج  عنهاواإلجابة   االستبانة حلیل    .عرض لبعض التوصیات و االقتراحاتثم من قبل أفراد العینة ثم ت
  - :الدراسةعینة 

ع  غـزة  للســنة  الدراســی حــوالي م ٢٠٠٤/٢٠٠٥ة  یبلـغ عــدد ریــاض األطفـال المرخصــة فــي  قطــا
و ٩٠٠روضة یعمل بها أكثر مـن ٢٣٢ الریـاض أقسـام ریـاض   تلـكمـدیرة  ، ویشـرف علـي ٢٣٢مربیـة ، 

ــزة وتتلقــي  ــاع  غ ــة  فــي  قط ــاطق  تعلیمی ــس  من ي  خم ــ ــیم  ف ــة والتعل ــي  مــدیریات  التربی ــال  ف ــكاألطف  تل
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  .ثالث مشرفات  تعمل فیهلذي  األقسام التعلیمات والتوجیهات  من قسم التعلیم  العام بالوزارة وا
 -:نتائج الدارسة 

م وهي فترة حرجة بالنسبة ٢٠٠٥)٩،  ٨(في شهري أغسطس وسبتمبر  االستبانةلقد تم تطبیق 
عــداد الریــاض للعمــل وافتتــاح العــام الدراســي الجدیــد وقــد تــأثر تطبیــق إنهــلریــاض األطفــال حیــث  ا فتــرة إ

مـدیرة ، و  ٧٢و اتمربیـ ١٠٨تطبیـق االسـتبانة وجمعهـا مـن علي المبحوثات بذلك ، فقد تـم  تاالستبیانا
ـــذي ٧ ـــؤال األول وال ـــق بالس ـــات فیمـــا یتعل ـــة المبحوث ـــل إجاب ـــرفات  وبتحلی ـــارمش ـــة النهـــوض  أش ـــي إمكانی إل

ثـراء الروضـة  ٕ ـام الزوایـا وا ومن ثـم األطفـال أنفسـهم ، وذلـك مـن خـالل اعتمـاد نظ بمستوي ریاض األطفال 
ویة وعقـد دورات ) مرتبـات( ة وتحسین أجورباألنشطة والوسائل التعلیمی ـن س ـات ، وتخصـیص عـالوة  المربی

  :  بالجدول اآلتي  كما  هو موضحتدریبیة فقد كانت  إجابة  المبحوثات 
  )١(جدول رقم 

 )مربیات ، مدیرات ،مشرفات( یبین إجابة المبحوثات عن السؤال األول 
ـد   ال یؤثر  إلى حد ما  إلى حد كبیر  البنــ

  مشرفات  مدیرات  مربیات  مشرفات  مدیرات  مربیات  مشرفات  دیراتم  مربیات

شط في الروضة .  ١ الن   ١  ٨  ٨  ٢  ٣٠  ٤٠  ٤  ٣٤  ٥٨  اعتماد نظام الزوایا والتعلم 
طة والوسائل التعلیمیة.  ٢   ١  ٥  ٣  ١  ٣٢  ٢١  ٥  ٣٥  ٧١  إثراء الروضة باألنش
جور .  ٣ سین أ   -   ٧  ٦  ٢  ٣٢  ٤٢  ٥  ٣٣  ٧٥  المربیات) رواتب ( تح
ي مجال الطفولة المبكرة . ٤ لدورات ف من ا د مزید    -   ٧  ٢٥  ١  ٢٠  ٣١  ٦  ٤٥  ٥٠  .عق
  ١  ٩  ١٥  ٢  ٣٥  ١٨  ٤  ٢٨  ٦٨  تخصیص عالوة سنویة تضاف إلى الراتب.  ٥

ضرورة اعتمـاد نظـام الزوایـا والـتعلم النشـط فـي الروضـة  رأتمربیة   ٩٨یتبین من الجدول أن  
ریبــًا مـن%   ٩٢أي مـا نسـبته  ي  مـن المربیـات وق هـذه النسـبة كانـت إجابــة المـدیرات والمشـرفات فهـي علــ

 .للمشرفات %  ٨٥للمدیرات و%  ٨٨التوالي 

ــطة والوســائل التعلیمیــة فقــد كانــت   أمــا بالنســبة للبنــد الثــاني والــذي یتعلــق بــإثراء الروضــة باألنش
،  %  ٨٥، % ٩٣،% ٨٠علـي التـوالي  التالیـةبالنسـب ) مربیـات، مـدیرات ، مشـرفات (إجابـة المبحوثـات

 .مما یشیر إلي أهمیة ذلك للروضة 
فـي %  ٩١مربیة بضرورة تحسین أجور  المربیات  أي بنسـبة  ٩٩أما البند الثالث فقد أجابت  
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ــین  ارتــأت  رفات فقــد رأیــن باإلجمــاع أن %  ٧٩مــدیرة  بنســبة  ٥٧ح ضــرورة تحســین األجــور أمــا المشــ
ألجـور  ممـالروضـة النهـوض بمسـتوي ا تحسین أجور المربیات  من   شأنه یؤكـد علـي ضـرورة  تحسـین ا

ع  والذي  یتعلـق بالـدورات  للمربیات  من  وجهة  نظر  المربیات  والمدیرات والمشرفات ،  أما البند  الراب
ورات فـي   رأین التدریبیة فقد كانت النسبة المئویة إلجابة  المبحوثات  الالتي ضـرورة  عقـد المزیـد مـن الـد

رات ، مشــرفات( مجــال الطفولــة المبكــرة ومــن  .% ١٠٠،% ٩٠، % ٧٥علــي التــوالي) مربیــات ، مــدی
المالحظ أن نسبة من یرین ضرورة عقد الدورات من المدیرات والمشرفات أعلي من نسبة المربیات ،وربما 
ــــداني  ــــالل عملهــــن المی ــــة ذلــــك مــــن خ ــــرفات  تبــــین ومعرف ــــي   قــــدرة  المــــدیرات  والمش یرجــــع  ذلــــك   إل

ــي ــرق ف ــتهن للف ــا البنــد  ومالحظ ــدریب أم ــین ت ــم یتلق ــن ل ــع م ــدریب م ــي تلقــین ت ــات الالت ــتوي  أداء المربی مس
ؤال األول  والـذي   ـاف إلـي ا   أشـارالخامس واألخیـر فـي إجابـة السـ إلـي  تخصـیص  عـالوة  سـنویة تض

ــذي  ــع البنــد الثالــث  ال ــبة  اإلجابــة  تتطــابق  م ــت   أشــارألجــر فتكــاد  نس إلــي  تحســین  األجــور فقــد  كان
یشیر إلي   مما، %٨٥،  % ٨٧، % ٨٠اإلجابات  علي التوالي  للمربیات  والمدیرات والمشرفات  نسبة

 .إجماع المبحوثات علي ضرورة تخصیص عالوة سنویة وبما یترتب علي ذلك من تحسین لألجور 

ســة التــي تتعلــق بالســؤال األول أن معظــم إجابــة  ومــن المالحــظ مــن خــالل  معالجــة البنــود الخم
ــارتت المبحوثــا ــد أش ــق نظــام  ق ــال وذلــك بتطبی ــاض  األطف ــي  ری ظــام التعلــیم ف ــدیث  ن ــي تح ــة  ف ــي رغب إل

ثرائها والتدریب علي تطبیقاتها ، وكذلك   ٕ ضرورة  تحسین  األجور ، والشـك  بـأن الظـروف  رأینالزوایا وا
ــ ــكل عــام  وأوضــاع  ریــاض األطفــال بشــكل خــاص تح ــر بهــا  القطــاع بش ول  االقتصــادیة الســیئة التــي  یم

ویل . دون  تحقیق ذلك  فما زالت ریاض األطفال  خارج السلم التعلیمي  وخارج  األنفاق  الحكومي ، فتم
هالي  والذین  في  أغلبهم  ال یستطیعون  تسدید    تلك عاتق  األ جها  وأنشطتها  یقع علي  الریاض  وبرام

ن أفراد  لكتدفع أصحاب    مماالبرامج  واألنشطة  ،   لتلكالتكلفة  الحقیقة   ومؤسسات  إلي   الریاض م
التنـازل والرجـوع عــن كثیـر مـن المتطلبــات التعلیمیـة والتربویـة لتتناســب مـع اإلمكانـات المتاحــة ، هـذا إلــي 

ــاض بشــكل  ــنتین األخیــرتین مــن تزایــد أعــداد الری ــب مــا هــو مالحــظ فــي الس ــر طبیعــي فقــد  كبیــرجان وغی
حد  األدنـى   أصبحت الوسیلة األسهل للكسب السریع ، وأصبح ن ال یمتلك  ال كل  من  لدیه منزل أو مكا

ل األطفال وبصرف  النظر  إذا كان  مؤهًال  للعمل  مـع ثم من مواصفات  الروضة یعلنه روضة   یستقب
ن  یلزمه  بذلك ، حیث تقف  األطفال أم ال ، فال یوجد في الهیكل  التنظیمي  لمدیریة  التربیة والتعلیم  م

ــاض  األط ــام ری ــرخیص أقس ــروط الت ــي ش ــال  بالمــدیریات عل ــاحة ودورات (ف ــاحة الس مســاحة الفصــول ومس
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ــاه ــن بــرامج) المی ــدم م ــًا فیمــا یق ــدخل مطلق ــك غیــر   وال تت ــا  تل ــة أم ألطفــال المرخص ریــاض  ا ــالطبع ل وهــذا ب
خـذ بعـین االعتبـار أغـراض الـربح لمع  .المرخصة فـال عالقـة لمدیریـة التربیـة والتعلـیم بهـا مطلقـاً  ذا ُأ ٕ ظـم وا

ود مـادي فلنـا أن نتصـور مـدى قصـور  له  هوالریاض الخاصة وأن الهدف الرئیس  رد ق أعلى م  تلـكتحقی
وبتحلیـل أجابـه المبحوثـات  .الریاض عن تحقیق متطلبات نظام الزوایـا مـن مـواد وأدوات ووسـائل تعلیمیـة 

اإلدارة فیهـا مـن  تل تمكنـللسؤال الثاني والذي یتعلق باإلمكانات المادیة في الروضة  ، مدي توافرها  وهـ
تطبیق نظام الزوایا وتنفیذ ما یحتاج من أنشـطة وفعالیـات ومـن إثـراء لزوایـا الـتعلم وذلـك مـن خـالل ثالثـة 

  -:ليكما هو مبین في الجدول التابنود فقد كانت إجابة المبحوثات 
  )٢(جدول رقم 

 ما یحتاج من أنشطة  ذالتعلیمیة وتنفیایا یبین اإلمكانات المادیة في الروضة ومدي إمكانیة اعتماد نظام الزو 

ـد   ال یؤثر  إلى حد ما  إلى حد كبیر  البنــ
  مشرفة  مدیرة  مربیة  مشرفة  مدیرة  مربیة  مشرفة  مدیرة  مربیة

حول .١ هل ضعف اإلمكانات المادیة في الروضة ی
علیمیة والتعلم النشط ظام الزوایا الت   دون اعتماد ن

١  ٩  ١٢  ٢  ١٩  ٤٥  ٤  ٤١  ٥٠  

ضعف اإلمكانات المادیة في الروضة یعیق هل . ٢
  .تنفیذ األنشطة التعلیمیة

١٢  ٨  ٢  ٢٠  ٥٨  ٥  ٤٠  ٣٩   -  

ظام الزوایا فهل . ٣ طبق ن إذا كانت الروضة ت
ها وتطویرها  حول دون إثرائ المادیة ت   .اإلمكانات 

١  ١٢  ١١  ٢  ١٤  ٤٤  ٤  ٤٦  ٤٨  

تطبیـق  رئیسـًا فـي عـدمسـببًا  قـد شـكل یتضـح مـن إجابـة بنـود السـؤال الثـاني بـأن ضـعف اإلمكانـات المادیـة
ثرائه بالمواد والوسائل  ٕ   .أنـه یعیـق تنفیـذ األنشـطة التـي تتعلـق بمتطلبـات تطبیـق النظـام  االتعلیمیـة، كمـنظام الزوایا وا

ـــة البنـــد األول یتبـــین مـــن إجابـــة ال ــات ،%  ٨٨مبحوثـــات بمعالج مشـــرفات أن ضـــعف % ٨٥مـــدیرات ، % ٨٤مربیـ
المبحوثـات  رأتدون اعتمـاد نظـام الزوایـا التعلیمیـة والـتعلم النشـط  ، فـي حـین  یحـولاإلمكانات المادیة فـي الروضـة 

ــبة  ــطة وذلــك بنس ــق تنفیــذ األنش ــي الروضــة یعی ــات المادیــة  ف مــدیرات ، %  ٨٣مربیــات  ،% ٩٠بــأن ضــعف اإلمكان
ــذي م%١٠٠ ــث وال ــد الثال ــا البن ــرفات أم ــارش ــد  أش ــا الــتعلم وتطویرهــا فق ــراء  زوای ــي إث ــعف اإلمكانــات عل ــأثیر ض ــي ت إل

 .                                         من المبحوثات بأنها تعیق % ٨٠أجاب أكثر من 

ــذي یتعلــق بقــدرة المربیــة ودافعیتهــا لتفعیــل نظــام  ــؤال الثالــث وال ــا والــأمــا الس ــطالزوای فــي  تعلم النش
ي  حــال امــتالك وال مــن الفئــات الـــثالث  مــن المبحوثـــات% ٧٥الروضــة لإلمكانـــات المادیــة فقــد أجـــاب حــ

ــة المبحوثــات  ،)بــنعم( ــأن هــذه النســبة إلجاب شــك ب ــارتوال  ــدیرات  برغبــة قــد أش ــدي المربیــات والم واضــحة ل
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ـام وقدرتـه الزوایا فإليوالمشرفات في تطبیق نظام  ي معالجـة متطلبـات النمـو  جانـب معاصـرة هـذا النظ علـ
شـك بـأن ذلـك یزیـد  مـن قـدرة المربیـة ودافعیتهـا   ناحیـة التطبیـق وال أسـهل مـن الشامل لألطفال فإنه یعتبر

معرفة بنظـام الزوایـا فإمـا أن یكـون  وخلفیة أالمبحوثات  أولئكللعمل في الروضة ، وغالبًا ما یكون  لدي 
ـالـن بهـا  ذلك النظام مطبق فـي الریـاض  الالتـي یعم م ٕ وتعـرفن علـي نظـام الزوایـا  أنهـن  تلقـین  تـدریب وا

ــة  ــدرة  والدافعی ــة  للق ــبن بعــدم امــتالك المربی ــات الالتــي  أج ــا المبحوث ــة ، أم ــن الناحیــة النظری علــي األقــل م
حة عـن هـذا النظـام أو ربمـا یعـود  لتفعیل نظام الزوایا وما یتطلبه من أنشطة فغالیًا لـیس لـدیهن فكـرة واضـ

ـــات     تم معالجتها في األسئلة التالیة لهذا السؤال تسوف  سباب التيذل   لأل ـــة المبحوث وتتبـــین إجاب
 للمربیـات لتفعیـل الزوایــا والـتعلم النشــط   عـن السـؤال الرابــع والـذي یتعلـق بأســباب ضـعف القـدرة والدافعیــة

 -:من خالل الجدول التالي 
  )٣(جدول رقم

ا طبیق نظام الزوایا والتعلم النشط یبین أسباب ضعف القدرة والدافعیة لدي    .لمربیات لت
د   ال یؤثر  إلى حد ما  إلى حد كبیر  البنـــ

  مشرفة  مدیرة  مربیة  مشرفة  مدیرة  مربیة  مشرفة  مدیرة  مربیة

جر . ١   ٢  ١٧  ٤٢  ١  ٢٠  ١٥  ٤  ٣٥  ٦٦  )المرتب ( ضعف األ
  ١  ١٤  ١٨  ١  ١٩  ٤٩  ٥  ٣٨  ٣٨  ضیق الوقت.  ٢
ظام. ٣ هذا الن   ١  ٢٢  ٣٦  ١  ٢٠  ٦٤  ٤  ٢٨  ١٠  غیر متدربة على 
لك. ٤ ذ یة ل لكاف الخبرة ا لك  تمت   ١  ٢٠  ٢٣  ١  ٢١  ٤٥  ٤  ٢٨  ٣١  أن المربیة ال 

  

حوثــــات  ــــة المب ــــینوبتحلیــــل إجاب ــــوالي  تب ــــات %  ٧٥أن ح ــــة%  ٧٥( مــــن المبحوث %  ٧٦مربی
مــن % ٨٠حــوالي  رایــنن ضــعف األجــر یعتبــر ســببًا فــي ذلــك فــي حــین ى بــأتــر ) مشــرفات%٧٥مـدیرات 
ویبـدو أن هـذا ) مشرفات%٨٠ ،مدیرات%  ٧٩، مربیة %٨٠(ت المبحوثا ي ذلك  أن ضیق الوقت سببًا ف

زوایـا بـاألدوات  واأللعـاب والوسـائل  التعلیمیـة  فـال  یتعلق بما یحتاجـه نظـام الزوایـا مـن اإلعـداد لتجهیـز ال
ــرًا  ،  ــدًا  كبی ــات م% ٦٨( مــن المبحوثــات  % ٦٥حــوالي  ورأیــنشــك  بــأن ذلــك یأخــذ وقتــًا  وجه  ٦٦ربی

ــا ) مشــرفات  %٧٥مــدیرات % طبیــق نظــام الزوای ــدي المربیــات لت ــباب ضــعف القــدرة والدافعیــة ل أن مــن أس
ریب ،  ن یحتجن تد ر بسیطة لم غی سبة  أنهن غیر  متدربات  علي  العمل  بهذا  النظام  وهذا یشیر إلي ن

جاب  حو  وثات بما یتعلق بالخبرة فقد أ من  المبحوثات  %   ٦٠الي وقریب من ذلك ما أفادت إجابة المبح



 
  

 ٢٣٩

ــباب  قــد شــكل بــأن عــدم امــتالك الخبــرة ســببًا فــي ضــعف  القــدرة  والدافعیــة  لــدي المربیــات ،وبدراســة األس
 ً ور ومرورًا بضـیق الوقـت وانتهـاء بعـدم  األربعة نري بأنها تتعلق بالصعوبات االقتصادیة بدءا بضعف األج

األسـباب أو  تلـكو التخفیف منها سوف یساعد علي إزالة امتالك الخبرة  ، والشك بأن  إزالة الصعوبات أ
التخفیف منها،وربما یتضح ذلك بصورة  أوضـح مـن  خـالل معالجـة السـؤال التـالي والـذي یتعلـق بضـعف 

 .األجور وما یترتب علیه 
  ) ٥(جدول رقم 

 یبین ما یترتب علي ضعف أجر المربیة
ـد   ال یؤثر  إلى حد ما  إلى حد كبیر  البنــ

  مشرفة  مدیرة  مربیة  مشرفة  مدیرة  مربیة  مشرفة  مدیرة  مربیة

لحیاة ذلكهل یفي . ١ جر بالمتطلبات الضروریة ل   ٤  ٣٠  ٦٤  ٢  ٢٧  ٢٢  ١  ١٥  ٢٠  األ
لعمل في الروضة. ٢ ستمراریة ا   ٥  ٣٦  ٧٠  ١  ٢٥  ٢٧  ١  ١١  ١٤  هل یساعد المربیة ال
عد فترة. ٣ ل ب عم سببًا قویًا یترك ال   ١  ١٢  ١٥  ١  ٢٥  ٢٨  ٥  ٣٥  ٦٤  .هل یشكل 
الً . ٤ عم جد  سن هل تعمل المربیة بشكل مؤقت إلى أن ت   ١  ١٣  ١٨  ١  ٢٧  ٢٧  ٥  ٣٢  ٦٢  أح

ـــه  ـــب علی ومـــا یترت ـــات  ربی ـــأجر الم ـــات بمـــا یتعلـــق ب حوث ـــة المب ـــاليوبتحلیـــل إجاب ـــین الت مـــن %٨٠أن  قـــد تب
ـــــات  ـــــات ، % ٨٠( المبحوث ـــــرفات % ٨٥مـــــدیرات ، % ٧٩مربی ـــــد رأیـــــن) مش ـــــة ال یفـــــي  ق ربی ر الم ـــــ أج

مـــــن المبحوثـــــات  % ٨٥ت بـــــأن حـــــوالي ، وكـــــذلك تبـــــین مـــــن اإلجابـــــا للحیـــــاةت الضـــــروریة بالمتطلبـــــا
ال یساعد علي االسـتمرار فـي  ةأجر المربیبأن  رأین) مشرفات % ٨٥مدیریات ، %٨٥ ، مربیات%٩٠(

طفـال وهـي تـرك المربیـة  ـاض األ ر مـن ری العمل ،وهذا یشـیر بوضـوح إلـي مشـكلة طالمـا تعـاني منهـا الكثیـ
ل  ،  ممـا یتـرك آثـارًا للعمل في ا لروضة  بعد فترة لالنتقال إلـي عمـل آخـر بـأجر أحسـن  حتـى  ولـو بقلیـ

حد ما  وبصعوبة تجدید التدریب  للمربیة  الجدیدة حیث  سلبیة علي الروضة بفقد مربیة تمتلك الخبرة إلي 
ل األوقات وبالطبع هذا یترك آثارًا سلبیة واضحة  أن دو ات علـي تربیـة  الطفـل التدریب غیر متاحة في ك

ؤال  والـذي   نفسه  ،  ویتبین ذلك هذا الس بوضوح من خالل تحلیل إجابة المبحوثات في  البند الثالث من 
ویــًا فـي تــرك العمـل بعــد فتـرة فقــد أجـاب حــوالي مــن % ٨٠یستفسـر إذا مــا كـان أجــر المربیـة یشــكل سـببًا ق

ــات  ــدیرات%٨٣ ، مربیــات% ٨٥(المبحوث ــ)مشــرفات % ٨٥ ، م ــببًا فــي تــرك بــأن أج ر المربیــة یشــكل س
ـا أشـارت إلیــه  المبحوثـات فـي إجابـة البنـد الرابـع  هـل تعمـل المربیــة ( العمـل بعـد فتـرة ،وقریـب مـن ذلـك م

مدیرات % ٨١مربیات ،%٨٢(من المبحوثات % ٨٢فقد أجابت ) أحسن  بشكل مؤقت إلي أن تجد عمالً 



 
  

 ٢٤٠

ر المربیــة  ،) مشـرفات % ٨٥ ، أهـم الصــعوبات االقتصـادیة والتــي  نبـر مــیعتوهكــذا تبـین أن ضــعف أجـ
یترتب علیها كثیرًا من نقاط الضعف والسلبیات فـي ریـاض األطفـال، وال شـك أن ذلـك یـؤثر علـي مسـتوي 

جانـب مـا أشــرنا إلیـه بشـكل عـام عــن  الصـعوبات االقتصـادیة التــي  وإلـىأداء المربیـة ،وعـن أسـباب ذلــك 
تتعلـق بالمربیـات فتزیـد علـیهن الضـغوط االقتصـادیة  یمر بها قطاع غزة فهناك بعض الخصوصیات التـي

منها عـدم تأهیـل الكثیـر مـنهن فمعظـم العـامالت بریـاض األطفـال حاصـالت علـي الثانویـة العامـة وأحیانـًا 
ــة العامــة ،  ن أخــري تتقاضــى فیهــا أجــر  ممــادون الثانوی ــل فــي أمــاك   ً یجعــل الفرصــة أمــامهن ضــعیفة للعم

أن تتمكن من االلتحاق ببعض الدورات وخاصـة الكمبیـوتر بأنواعهـا أو  ىإلة أحسن ، فهي تعمل بالروض
ر أحسن ، وخصوصیة أخر  يیساعدها علوهذا بالغالب  االسكرتاری فـي المربیـات  ىإیجاد فرصة عمل بأج

ربیـات مـن أقسـام الریـاض بالجامعـة اإلسـالمیة  الالتي تلقـین نوعـًا  مـن  األعـداد ، فقـد تخرجـت بعـض الم
شـیكل  ٤٠٠إلي  ٣٠٠ما بین ( ولكن عند التحاقهن بالعمل لم یجدن إال أجورًا متدنیة  وجامعة األقصى 

وریوس وكمـا بینــت الدراسـة فــي   ً كانـت  دبلومـأوهـذا ال یتناســب مـع  فتــرة دراسـتهن ســواء ) شـهریًا  أم بكــال
ـببًا فـي عـزوف الطالبـات  ن االلتحـاقاإلطـار النظـري كـان ذلـك س ك إلـ ي األقسـام ومـن ثـم أدي ذلـ تلـكب عـ

) كما فـي كلیـة المجتمـع والعلـوم  المهنیـة بالجامعـة اإلسـالمیة ( إغالقها أو تحویل بعضها لتربیة  الطفل 
 .    أو تحویلها إلعداد معلم المرحلة األساسیة كما في جامعة األقصى 

ل الســادس   ــؤا ــة المتاحــة (وبمعالجــة إجابــة الس ــاق بالــدورات التدریبی ــل لــدیك رغبــة لاللتح  فـقـد  ) ه
%  ١٠٠مـــدیرات  ،% ٩٦مربیــات ، % ٩١(مـــن المبحوثــات % ٩٠تبــین مــن اإلجابـــات أن أكثــر مــن 

ـات لـدیهن رغبـة لاللتحـاق  بالـدورات التدریبیـة ، وهـذا یشـیر إلـي وجـود الحـد  قـد رأیـن) مشرفات  أن المربی
هــا لتغطیــة المعقــول مــن إمكانیــة النهــوض بمســتوي المربیــة إذا أتــیح  عقــد مثــل هــذه الــدورات والتنویــع فی

ذلك رغبة المربیات بااللتحاق بالدورات كنـوع مـن التعـویض  عكسمتطلبات العمل في هذه المرحلة،وربما 
المربیات لم تتح لهن فرصة التعلیم الجامعي ،هذا إلي جانـب  أولئكمعظم  إنعن الدراسة الجامعیة حیث 

 .بعض األسباب األخرى والتي ستتبین في تحلیل السؤال التالي 

ن الســؤال الســابع والــذي یبحــث فــي األســباب وراء رغبــة  المربیــات       وتتبــین إجابــة المبحوثــات عــ
 -:لاللتحاق بالدورات التدریبیة من خالل الجدول التالي 
  ) ٦(جدول رقم 

ورات التدریبیة    یبین أسباب التحاق المربیات بالد



 
  

 ٢٤١

ـد   ال یؤثر  إلى حد ما  إلى حد كبیر  البنــ
  مشرفة  مدیرة  مربیة  مشرفة  مدیرة  مربیة  مشرفة  مدیرة  مربیة

ستوى .١ سین م األداء الرغبة في تح
  .الخبرةالمزید من ب إللماموا

٧  ٧  ٢  ٢٥  ١٦  ٥  ٣٠  ٨٥   -  

سین األجر . ٢ بناء ) الراتب ( تح
األداء ستوى    .على رفع م

١  ١٤  ١٤  ١  ٢٦  ٢٧  ٥  ٣٢  ٦٦  

شاركة االجتماعیة والتعرف .  ٣ الم
جدد   على مربیات 

١  ١٠  ٧  ٢  ٢٤  ٢٥  ٤  ٣٨  ٧٥  

  

عــن البنـــد األول الــذي یعلــل االلتحـــاق ) مربیـــة ، مــدیرة ، مشــرفة ( وبتحلیــل إجابــة المبحوثــات 
حسین مسـتوي األداء لـدي المربیـات و  لمـامهنبالدورات بالرغبة في ت ٕ المزیـد مـن الخبـرة فقـد تجـاوزت نسـبة  ا

حقیقیــة لــدي معظــم مــن یعملــن  ممــا% ٩٠اإلجابــة بالموافقــة  ل یشــیر إلــي رغبــة  فــي مجــال ریــاض األطفــا
ل عام أما البند الثـاني والـذي  ىمستو  باالرتقاء بمستوي هذه المرحلة وفي تطویر األداء لدي المربیات بشك

ـاب أكثـر مـن  رأى حاق بالـدورات التدریبیـة فقـد أج مـن المبحوثـات بـذلك ، % ٨٠بتحسین األجر سببًا لاللت
لتحسـین األجـور ، وذلـك مـن خـالل صـرف بعـض  _ولو كـان ضـعیفًا _ وهذا یشیر إلي انه یوجد مجال 

وة سنویة تضـاف إلـي الراتـب الشـهري أو قـد تكـون مكافئـة  العالوات للحاصالت علي دورات قد تكون عال
مكانـات المؤسسـة  ٕ أمـا البنـد الثالـث . . .مالیة لمرة واحدة ، وبالطبع یتوقف ذلك علي نوع الـدورة ومـدتها وا

الجتماعیــة و  رأيواـلـذي  ــاركة ا ــت إجابــة المش ــدورات فقــد كان ــببًا لاللتحــاق بال ــدد س ــي مربیــات ج ــرف عل التع
ـــات  ـــات،(المبحوث ـــرفات  مـــدیرات، مربی ـــات% ٨٥حـــوالي) مش ـــن المربی ـــدو أن الكثیـــر م ي  قـــد ویب ـــرین فـــ ی
 اجتمــاعي،والتعـرف علــي وسـط  الحیــاة،الــدورات نوعـًا مــن التجدیـد والخــروج مـن روتـین  لتلـكانضـمامهن 

وربمــ ا ذلـــك یخفــف عــنهن روتــین العمــل الیـــومي مــن جانــب ویكســبهن المزیــد مـــن وزمــیالت فــي المهنــة 
  .االجتماعیةالعالقات 

رأمــا الســؤال الثــامن والــذي  شــا إلــي أســباب عــدم رغبــة المربیــات االلتحــاق بالــدورات التدریبیـــة  أ
 -:التاليمن خالل الجدول فستتبین إجابة المبحوثات 

  ) ٧(جدول رقم 
 ت االلتحاق بالدورات التدریبیة یبین أسباب عدم رغبة المربیا

ـد   ال یؤثر  إلى حد ما  إلى حد كبیر  البنــ
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  مشرفة  مدیرة  مربیة  مشرفة  مدیرة  مربیة  مشرفة  مدیرة  مربیة

ي تتقاضاه . ١ جر الذ ضعف األ
  المربیة في الروضة

١  ٣٤  ١٤  ٢  ١٣  ٢٦  ٤  ٢٥  ٦٧  

ف . ٢ كالی یة ت تغط ى  ل القدرة ع عدم 
ومواصالت وم  رس   .الدورة 

١  ١٢  ١٩  ١  ٢٢  ٣١  ٥  ٣٨  ٥٦  

ى . ٣ هل عل عدم موافقة األ
طة تلكالمشاركة في مثل    .األنش

٥  ٣٥  ٥٠  ١  ٣٠  ٤٠  ١  ٧  ١٥  

جدوى هذه الدورات. ٤   ٤  ٣٢  ٧٩  ١٢  ٢٨  ١٨  ١  ١٢  ٩  .عدم 
رفض إدارة الروضة تطبیق . ٥

  .ما تتعلمه المربیة في الدورات
٢  ٢٨  ٣٣  ٢  ٢٠  ٣٥  ٣  ٢٤  ٣٦  

  

ر  والي  یتبینفات وبتحلیل إجابة المربیات والمش من اإلجابات أشـارت إلـي أن ضـعف %٨٠أن ح
 ُ ن  األجور سبب ي ذلـك سـببًا مـ ن رأیـن فـ ن أن مـ ـی في عدم التحاق المربیات في الـدورات التدریبیـة ، فـي ح

طفـال ، أو علـي  ىإلـ ، وربما یرجـع ذلـك% ٥٢المدیرات  هـن أصـحاب ریـاض األ ن المـدیرات  أن كثیـرًا مـ
طالعهن علي یع ألطفال ، وهنعالقة قویة مع أصحاب ریاض ا ٕ كسن فهمًا من جانب یتعلق بمعرفتهن وا

ع علي ضعف المیزانیـة  إمكانات ریاض األطفال المادیة وما تعانیه من صعوبات اقتصادیة وذلك باإلطال
. 

إلـي عـدم القـدرة علـى تغطیـة تكـالیف الـدورة رسـوم ومواصـالت فقـد  أشارأما بالنسبة للبند الثاني والذي     
ُ بـأن  ذلـك  سـ) مربیات ، مـدیرات ، مشـرفات ( من  المبحوثات % ٨٠حوالي  أجاب ، رغـم أن كثیـرًا  بب

التدریبیة ال تفرض رسومًا دراسیة ، وربما بعضها یغطي تكالیف المواصالت ، إال أن هذا ال  من الدورات
وعلي األرجح یلغي أن هناك بعض الدورات التي تتطلب تسدید رسوم دراسیة وتتطلب تغطیة للمواصالت 

ن إجابـــة المبحوثـــات تعكـــس الصـــعوبات  ذلكفأجابـــه المبحوثـــات تتعلـــق بـــ ـأ ـــك بــ ن الـــدورات والش ـــ النـــوع م
بـالطبع مـن تحمـل أي مصـاریف إضـافیة ،وقـد تبـین   االقتصادیة التي تعاني منها المربیـة والتـي ال تمكنهـا

 ةغطي المتطلبات الضروریة للحیـامن السؤال الخامس أن أجر المربیة ال ی) ١(من تحلیل إجابة البند رقم 
. 

رأما البند الثالث والذي  ورات التدریبیـة فقـد أجابـت  أشا إلي عدم موافقة األهل علي المشاركة بالـد
بــالنفي فهــن ال یــرین بمعارضــة األهــل )مربیــات ، مــدیرات ، مشــرفات ( مــن المبحوثــات % ٨٠أكثـر مــن 

ســبة مـن ال یـرین بعــدم جـدوى سـببًا  یمـنعهن  مـن المشــاركة فـي الـدورات وقریبــًا مـ هـذه الن الــدورات  تلـكن 
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% ٨٣مربیــات ، % ٨٠(مـن المبحوثــات % ٨٠سـببا فــي عـدم االلتحــاق بهـا فقــد أجابـت بــذلك أكثـر مــن 
 .)مشرفات % ٨٥مدیرات ، 

ــر الــذي  ــد الخــامس واألخی ــارأمــا البن ــة فــي  أش ــا تتعلمــه المربی ــة تطبیــق م ــي رفــض إدارة الروض إل
ــون الــدورات كســبب یمنــع مــن  ــات وتكــاد أن تك شــتتة لــدي المبحوث ــد كانــت اإلجابــة م ــاق بالــدورات فق االلتح

و  مبین  فـي  الجـدول  ع ذلـك  ) ٧(رقـم اإلجابات موزعة علي األبعاد الثالثة للمقیاس كما ه ـا یرجـ ، وربم
إلي أنه ال یزال عدد كبیر  من  ریـاض  األطفـال  ال یطبـق نظـام الزوایـا وأن معظـم مـا یعقـد مـن دورات 

ع  لمثلت عدم القـدرة علـي تطبیـق  تلك دریبیة یتعلق بنظام  الزوایا  ،  ویترتب  علي  ذلك  بالطب الریاض 
ما تتلقي المربیـة فـي الـدورة ، وهنـاك بعـض األنشـطة والبـرامج التـي یمكـن أن تتلقـي المربیـة تـدریبیًا علیهـا 

األنشطة من مواد وألعاب  تلكیف تمكنها من تغطیة تكال والصعوبات االقتصادیة التي تعیشها الروضة ال
ــا أو أن  ــق نظــام الزوای ــون ریاضــهن تطب ــالنفي فغالبــًا مــا تك ــبن ب ــة أمــا مــن أج ــكووســائل تعلیمی الریــاض   تل

   .األنشطة  تلكتابعة لجمعیات أو مؤسسات تجد مصادر لتمویل تكالیف 
ــاروبمعالجــة الســؤال األخیــر فــي االســتبانة والــذي  ــق ا أش ســباب التــي تعی ــي إلــي األ لمربیــات الحاصــالت عل

ل  ـــة الطفـــ مـــن خـــالل إجابـــة المبحوثـــات  تبینـــتالثانویـــة العامـــة مـــن االلتحـــاق بأقســـام ریـــاض األطفـــال أو بـــدبلوم تربی
 ) ٨(جدول رقم        -:الجدول التالي 

  .ة الطفل یبین األسباب التي تعیق التحاق المربیات الحاصالت علي الثانویة العامة بأقسام ریاض األطفال أو دبلوم تربی
  ال یؤثر  إلى حد ما  إلى حد كبیر  البنـــد

  مشرفة  مدیرة  مربیة  مشرفة  مدیرة  مربیة  مشرفة  مدیرة  مربیة

سدید الرسوم . ١ على ت   ١  ١١  ١٦  ٢  ١٧  ١٨  ٤  ٣٤  ٦٢  عدم القدرة 
ى ذلك. ٢ هل عل   ٤  ١٩  ٥٢  ٢  ١٨  ٢٧  ١  ٣٥  ٧  عدم موافقة األ
سة . ٣ ي درا صالرغبة ف   ٢  ٢٢  ٣٦  ٢  ٢٥  ٢٧  ٣  ٢٥  ٣٧  آخر اختصا
ذي . ٤ ر ال ألج یة ل اآلن األسرة  حاجة 

یة   تتقاضاه المرب
١  ١٠  ٢١  ٢  ٢٠  ٢٠  ٣  ٣٢  ٥٩  

ضعف األجر الذي تتقاضاه . ٥
  المربیة التي تعمل في الروضة

١  ٧  ٨  ٢  ٣١  ١٨  ٤  ٣٤  ٨١  

ــل  إجابــة  المبحوثــات  ــات ، مــدیرات ، مشــرفات ( وبتحلی ــوالي   تبــین)  مربی ـفـي  ــدم  رأیــن% ٧٠أن ح
وم سببًا  في عدم التحاق المربیات في دراسة ى رة علالقد ل أو  دبلوم  اختصاصاتتسدید الرس ریاض أطفا

وبات  االقتصـادیة التـي تعـاني منهـا  لي الصع ٕ الطفل ، وهذا یشیر إلي الصعوبات االقتصادیة بوجه عام وا
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سة  ذلكالمربیات بوجه خاص، حیث ال یساعد    . . . األجر على تسدید نفقات الدرا
مـن % ٧٣ما السبب الثاني  والذي  یتعلـق بعـدم موافقـة األهـل علـى الدراسـة فقـد أجـاب حـوالي أ

المبحوثات بأن أهالي المربیات ال یشكلون سببًا یعیق  التحاقهن  بدراسة الدبلوم ، أما عن السبب  الثالث 
مــن % ٣٠تآخــر فقـد كانــت  إجابـة  المبحوثــات  مشـتتة ففــي حـین رأ اختصـاصوهـو الرغبــة فـي دراســة 

مـنهن بأنـه سـبب % ٣٠مـنهن بأنـه سـبب إلـي حـد مـا ورأت % ٣٥المربیات بذلك سببًا إلي حـد كبیـر رأت
كمـا هـو موضـح  -غیر مؤثر ، وبتحلیل إجابة المدیرات والمشرفات نري أنها مشتتة بـنفس النسـب تقریبـًا 

ربیـات  دراسـة  ،ومن الممكن أن یكون السبب في تشـتت  اإلجابـات رغبـة بعـ  -) ٨(رقم بالجدول  ض الم
روضة كمربیة ،  ل في ال تخصص آخر ولكن ظروفهن لم تسمح بذلك ، ولم تتح أمامهن فرصة بدیلة للعم

ال اختصـاصومن المبحوثات من هي مترددة في الرغبة بدراسة تربیة طفـل أو  ن مـن  ـاح ، ومـنه  آخـر مت
أمــا عـن الســبب الرابــع ... فــلفــي الرغبـة  بدراســة تخصــص آخـر ســببًا فــي عـدم االلتحــاق بـدبلوم الط ىیـر 
رت  واـلـذي ــ ــة األهــل اآلنیــة ألجــر المربیــة  فقــد  اعتب ــك ســبب% ٧٢یتعلــق بحاج  .مــن المربیــات بــأن  ذل

رات ــــدی ـبة رأت الم ـــ ــــذه النس ــــن ه ــــب م ــــرفات %  ٧٢وقری ر % ٨٥والمش ــــ ــــحة ألث ــــارة  واض ــــك إش ، وفــــي ذل
ل  الصعوبات االقتصادیة على إعداد المربیـة أكادیمیـا فمـن الواضـح أن ضـعف المسـتوي االقتصـادي لألهـ

یشـــكل ســـببًا رئیســًا فـــي عـــدم  التحــاق الكثیـــر  مـــن  _ كـــان قلــیًال  ولـــو_ وحــاجتهم ألجـــر ابنـــتهم المربیــة 
ن األكادیمي ، أما البند الخامس واألخیر في هذا السؤال والـذي  المربیات بالدراسة ومن ثم تحسین مستواه

) كما هو في الجدول السـابق ( من المبحوثات % ٩٠یتعلق بضعف  أجر المربیة فقد  أجابت أكثر من 
ــبب  ــذا الســبب والس ذا أخــذنا باالعتبــار ه ٕ ــة ، وا حــاق بالدراس ي عــدم االلت ــب یعتبــر ســببًا فــ بــأن ضــعف المرت

یتضـح تمامـًا أن ) ألجـر المربیـة  حاجـة األسـرة(، والسـبب الرابـع )تسـدید الرسـوم عدم  لقدرة  لـي (األول 
یمر بها القطاع  بشكل  عام والتي تعاني منها المربیات بشكل خاص یحول  الصعوبات االقتصادیة التي

عن طریق التدریب   . دون اإلعداد األكادیمي للمربیة أو حتى االرتقاء بمستوي أدائها 

ن األســباب األخــرى التــي تعیــق التحــاق المربیــات بدراســة تخصصــیة والتــي أضــافتها بعــض      أمــا عــ
  :المبحوثات فأهمها 

v  ع وقت الدراسة بالجامعة تعارض و  .قت دوام العمل بالروضة م
v  ل القریب  .ال یوجد أمل بتحسین رواتب المربیات في األج
v  عدم موافقة إدارة الروضة علي االلتحاق بالدراسة الجامعیة. 
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v  وریوس ولیس دبلوم  اختصاصالرغبة في دراسة  .بكال
v شغال وظیفةعدم إدراج وزارة التربیة والتعلیم دبلوم تربیة الطفل أل  . 

 
  ةالنتائج العام

حاقها  بما هـو متـاح  منهـا فـي    ون  الت من  األسباب التي تعیق إعداد المربیة أكادیمیًا وتحول د
حیـث  األجـور  ضـعیفة  ال تسـاعد علـي  راسـة الجامعات المحلیة عدم القدرة علي تغطیة مصاریف الد  ،

وز  الصــــعوبات  اآلنیـــة  ألجــــر  المربیــــة   ذلـــك ،  وحیــــث  حاجـــة  األهــــل لتســـاعد  األســــرة   فـــي  تجــــا
 .االقتصادیة  التي  تمر  بها  ، وبالطبع عدم  قدرة  األهالي تغطیة   تكالیف الدراسة 

ورات  التدریبیـة ضـعف األجـور ، عـدم    من األسباب  التي  تعیق  التحـاق  المربیـات  فـي  الـد
رو  ــض  إدارة  ال ــالت ، رف وم والمواص ــ ــة الرس ــي تغطی ــدرة عل ــي الــدورةضــة تطالق ــة ف ــا تتعلمــه المربی ــق م ،  بی

ل في الریاض  وقت العم ع   .وتعارض وقت التدریب م
روریة للحیاة ، وحاجة المربیات    ضعف  أجور  المربیات  وعدم كفایتها  لتغطیة المتطلبات الض

   .إلي تحسین أجورهن
ال یساعد المربیة علي أن ما تتقاضاه المربیة من أجر ال یفي بالمتطلبات الضروریة للحیاة ، و    

ویًا في ترك المربیة للعمل بعد فترة  االستمرار بالعمل ویشكل  .سببًا ق

من أهم األسباب التي تضعف مـن قـدرة ودافعیـة المربیـات لتطبیـق وتفعیـل نظـام الزوایـا ضـعف  
ربیات  .     األجر وضیق الوقت وعدم امتالك الخبرة الكافیة لدى الم

حـول دون تطبیـق نظـام زوایـا الـتعلم وتعیـق تجهیـز بعـض األنشـطة أن الصعوبات االقتصادیة ت 
ثرائه ٕ  . ومن ثم عدم القدرة علي تنفیذ هذه األنشطة  كمتطلبات لهذا النظام وا

 .في حال اعتماده في الروضة یلهالمربیات  القدرة والدافعیة لتطبیق نظام الزوایا وتفع تمتلك 

فـال فـي المجـاالت المختلفـة وذلـك مـن منطلقـات حاجة  المربیات  للتدریب علي العمل مع األط 
تاحة الفرصة لهن بالمشاركة االجتماعیة والتعرف علي مربیات  تحسین مستوي أدائهن ٕ وتحسین أجورهن وا

 .جدد
في تطبیق نظام زوایا )  مشرفات _ مدیرات _ مربیات ( رغبة العامالت في ریاض  األطفال   

 . الزوایا بالمواد واأللعاب والوسائل التعلیمیة إلثراءوالبحث عن آلیات  التعلم والتعلم النشط
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  التوصیات والمقترحات

أو تربیة الطفل في مؤسسات التعلیم  لإعفاء الطالبات الملتحقات في أقسام ریاض األطفا. ١ 
ربیة والتعلیم أو بالتعاو  وذلك بتغطیتها من وزارة الت مع أي جهات معنیة  نالعالي من الرسوم الدراسیة ، 

 لطفولة المبكرة في فلسطین با

اتحاد نقابات  التعلیم الخاص  _ وزارة  التربیة  والتعلیم  ( وضع آلیات مشتركة . ٢ 
لرفع أجور المربیات ، وهذا من شأنه تشجیع المربیات )     وریاض األطفال وأي جهة معنیة 

 .ورفع معنویاتهن ومن ثم استمرارهن بالعمل في الریاض 

وزارة ، مؤسسات أهلیة ، (المعنیة بمرحلة الطفولة المبكرة  أن تغطي الجهات .٣ 
نسبة من أجور المربیات في ) مؤسسات  ألمم المتحدة  ، الدول المانحة ، إدارة الروضة 

 .ریاض األطفال 
أن تضع الوزارة بعض الشروط على من ترغب في العمل في ریاض األطفال المرخصة . ٤ 

 - :منها 

 . امة الحصول على الثانویة الع 

طفال أو تربیة الطفل مختصةالحصول علي دراسة     .في ریاض األ

ألطفال   ل مع ا  .الحصول على دورة تدریبیة للعم
ربیــة   ــتم  تمویلــه  مــن  وزارة  الت ــة  ی ــل مدرســة ابتدائی ــي ك ــد ف ــة واح ــف روض ــاء ص إنش

هالي المتعاون( والتعلیم     فصول  بمجملها  ال تلكو )   ونیلتحق به أبناء العاملین بالمدرسة واأل
ي المستقبل   ً تجریبی  ً تشكل مشروع لضم مرحلة ما قبل  المدرسة  إلي  وزارة  التربیة  والتعلیم ف

وتربیـة  الطفـل إذ خصصـت أمـاكن  العمـل   ا،  وهي  تشـجع خریجـات أقسـام ریـاض األطفـال  
 .الفصول لهن  تلكفي 

 .ل إدارة الروضة أن تخصص عالوة شهریة لكل مربیة تنهي دورة تدریبیة من قب 

العمل الجاد من جانب وزارة التربیة والتعلیم على تطبیـق نظـام الزوایـا والـتعلم النشـط فـي ریـاض  
 .ولو نسبیًا في إثراء الزوایا بالمواد واأللعاب والوسائل التعلیمیة األطفال والمساعدة

والخیریة بخطط مشار   هلیة  یع لعقد دورات أن تتقدم وزارة التربیة والتعلیم والمؤسسات األ
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ــة ي المجــاالت المختلف ــات ، وأن  یــتم  تدریبیــة فــ ــین مســتوي  أداء  المربی ــي مــن شــأنها تحس والت
ولیـــة  مالتربیــة والتعلـــیالـــدورات مــن  قبـــل وزارة   تلــكتغطیــة  میزانیـــات   وبعــض المنظمـــات  الد

 .والدول المانحة 

 اختصاصـاتاللتحـاق بالبحث في إمكانیة تغطیة الرسوم للدراسة الجامعیـة للراغبـات با 
 .ریاض  األطفال  وتنمیة  الطفل  من جانب الوزارة أو أي جهات أخري معنیة 

جامعــة ))دبلـوم تربیــة طفـل ((إنشـاء  ـات ال ج ـیة واحـدة إلعــادة تأهیـل خری مدتـه ســنة دراس
الـدبلوم  مـن    بـذلكوخاصة كلیات التربیة للعمل مع األطفال علي  أن یـتم  إعفـاء الملتحقـات  

الدراسیة  واحتسابه  عشرین ساعة  معتمدة  لمن ترغب بالحصول علي ماجستیر في   الرسوم 
مجتمعیـة  مؤسسـات_ دول مانحـة _ یتم تغطیة  التكالیف من الجهـات  المعنیـة وزارة ( التربیة 

 **دولیة ومحلیة 
ت إتاحة الفرصة لعقـد دورات تدریبیـة فـي المجـاالت المتعـددة والتـي تسـاعد علـى امـتالك متطلبـا 

 .تطبیق نظام الزوایا وتفعیل األنشطة فیه 

  
  
  
  

 ـــــــــــــــــــ
ي إنشــاء دبلــوم طفــل فــي كلیـات التربیــة مدتــه ســنة ، وهــو للراغبــات **   فــي العمــل مــع األطفــال أو  هنــاك التجربــة المصــریة فــ

 .االلتحاق بالدراسات العلیا في مجال الطفولة المبكرة 
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