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  بسم اهللا الرحمن الرحیم
  

  :تـقـدیـم
األكـرم، الـذي علـم بـالقلم، علـم اإلنسـان مـا لـم یعلـم  والصـالة والسـالم  العليالحمد هللا 

  .على النبي المعلم محمد صلي اهللا علیه وسلم،  أما بعد
مكونـات البنـاء االجتمـاعي، كمـا أنهـا  تتـأثر بمـا یجـري  تعتبر التربیة مكونًأ رئیسًا من

فیه من تفاعالت بین منظوماته المختلفة، األمر الذي یضـعها أمـام تحـدیات كبیـرة فـي صـیاغة 
الحیـــاة اإلنســـانیة بمـــا یـــتالءم مـــع آمـــال وطموحـــات األمـــة والتـــي ال تكـــون إال ببنـــاء اإلنســـان 

شـراقة الصالح الذي تحقق من خالله أهـدافها المسـتمد ٕ ة مـن عبـق الماضـي وازدهـار الحاضـر وا
  .المستقبل 
ُ علــــى توصــــیات المــــؤتمر التربــــوي األول الــــذي عقدتــــه كلیــــة التربیــــة بالجامعــــة    وبنــــاء

-٢٣بتـــــــــاریخ " التربیــــــــة فـــــــــي فلســــــــطین ومتغیـــــــــرات العصــــــــر " اإلســــــــالمیة والموســــــــوم بــــــــــ 
" عـة اإلسـالمیة بعنــوان ، جـاء عقـد المـؤتمر التربـوي الثـاني لكلیـة التربیـة بالجام٢٤/١١/٢٠٠٤

 ٢٣/١١/٢٠٠٥-٢٢بتــــاریخ " الطفـــل الفلســــطیني بـــین تحــــدیات الواقــــع وطموحـــات المســــتقبل 
باحثــًا مــن الجامعــات والمؤسســات والــوزارات الفلســطینیة تنــاولوا خاللهــا ) ٤٥(بمشــاركة حــوالي 

  .قضایا ومواضیع متعلقة بالطفل الفلسطیني
فلســطیني یمــر بمرحلــة هامــه مــن تاریخــه، وقطــاع ویتــزامن عقــد المــؤتمر الثــاني والشــعب ال 

والمجتمـع الفلســطیني یتطلـع إلــى اكتمــال . غـزة قــد تـنفس قســطًا مـن الحریــة بانــدحار العـدو الصــهیوني
  .الحلم بتحریر كامل التراب الفلسطیني

أدعـــو اهللا أن یكلـــل هـــذا المـــؤتمر بالنجـــاح، وأن تكـــون األبحـــاث العلمیـــة والمـــداخالت 
  .المؤتمر فیها الفائدة خالل یومي انعقاد

  
  راجین من اهللا سبحانه وتعالى التوفیق والسداد،،،
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 تقویم دور األسرة الفلسطینیة في تربیة الطفل في ضوء السنة النبویة
  *محمود أبو دف. د.أ    

   **جممنور ن. أ       
األســرة  دى قیــاممــو  هــدفت الدراســة إلــى التعــرف إلــى الــدور التربــوي لألســرة فــي ضــوء الســنة النبویــة: الملخــص
_ التخصص –المستوى الدراسي –الجنس (و معرفة تأثیر متغیرات الدراسة في تربیة الطفل بدورها  الفلسطینیة

التحلیلي ولتحقیق هدف الدراسة قام الباحثان وقد تم استخدام المنهج الوصفي . على دور األسرة) عدد األطفال
بقـت علــى عینـة عشـوائیة طبقیــة مكونـة مـن . الفلسـطینیةبتصـمیم اسـتبانه لتقـویم دور األســرة  طالبــا ) ٥٣٢(وُط

. من أفرد المجتمع األصـلي%)  ٢٠( بنسبة ) م٢٠٠٥( الجامعي للعام ة اإلسالمیة وطالبة من طلبة الجامع
أفضل من أدوارها  في  %)77.662(أداء األسرة الفلسطینیة في مجال الواجبات ى  نوقد دلت نتائج الدراسة عل

فـروق ذات داللــة إحصـائیة تعـزى لمتغیــر الجـنس ولقـد كانــت كمـا أظهــرت وجـود %).71.789( مجـال األسـالیب
وجـود فـروق تعـزى لمتغیــر المسـتوى الدراسـي ولقـد كانــت الفـروق لصـالح المســتوى  مــع اإلنـاثلصـالح الفـروق 
ص وجــود مــع عــدم .األول وأخیــرًا . عــدد األطفــال و متغیــر فــروق ذات داللــة إحصــائیة تعــزى لمتغیــر التخصــ

تقدیم برامج إرشادیة لألسرة الفلسطینیة تعمل على زیـادة الثقافـة التربویـة : خلص الباحثان إلى توصیات أهمها
بـــوین فـــي مواجهـــة معتـــرك الحیـــاة وتنمیـــة مهـــارة األ النشـــئو مســـاعدتها فـــي االرتقـــاء بمســـتوى أســـالیب تربیـــة 

  .دور األسرة و ذلك من خالل مساندة المؤسسات التربویة األخرىضرورة تطویر أداء و و  والتخفیف عنهما
ABSTRACT: The study aimed at specifying the educational role of the family  in 
the light of  the Sunna Al Nabawia  and to what  extent the Palestinian family uses 
this with children. It also aimed at revealing the impact of  the independent 
variables (gender,  academic level, specialization, number of children) on the 
family role.    The researchers used the descriptive methodology.  They designed a 
questionnaire, which was distributed to a stratified random sample of (532) male 
and female of IUG students .The sample represents (20%) of the original study 
population. Study revealed that the Palestinian performance was (77.66%) in duties 
and (71.79%) in practices  & there were statistically significant differences in 
favors of females and first level students . Moreover, there was no were 
statistically significant differences in favor of specialization and number of 
children .The study recommended that it is necessary to offer guidance 
programmes for parents in order to increase their educational culture ,  to  enhance 
their educational practices and to develop their skills to face life difficulties.   .It is 
of important to  develop the family performance and practices and its role through 
working with other educational institutions . 

  في قطاع غزة من منظور إسالمي الدنیا تقدیر حل المشكالت السلوكیة لدى أطفال المرحلة األساسیة
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   ∗أنور البنا. د
المرحلة سلوكیة شیوعا والتي یعاني منها أطفال المشكالت الأكثر الكشف عن  - ١ :هدفت الدراسة إلى: الملخص

أطفــال المرحلــة مشــكالت رؤیــة والــدي الطفــل لالتعــرف إلــى الفــروق الجوهریــة فــي  - ٢. األساســیة الــدنیًا بمحافظــة غــزة 
في التعرف إلى فروق جوهریة  – ٣. )ذكر، أنثى( الوالد المستجیب تعزى لمتغیر جنساألساسیة الدنیا في قطاع غزة 

ذكـر، ( الطفـل تعزى لمتغیـر جـنسأطفال المرحلة األساسیة الدنیا في قطاع غزة مشكالت والدي الطفل لرؤیة 
أطفـال المرحلـة األساسـیة الـدنیا فـي مشـكالت رؤیـة والـدي الطفـل لفـي التعـرف إلـى فـروق جوهریـة  –٤. )أنثى

حــة لعــالج بعــض تلــك التعــرف علــى الحلــول المقتر  –٥. الوضــع االقتصــادي لألســرةتعــزى لمتغیــر قطــا  غــزة 
وبلغـت . األساسـیة الـدنیا فـي قطـاع غـزة مـن منظـور إسـالميالمشكالت السـلوكیة التـي یعـاني منهـا أطفـال المرحلـة 

طفلة من المرحلة األساسیة الدنیا ، تتراوح أعمارهم ما )١٦٠( ، و فالً ) ٢٤٤( ، منهمطفال و فلة ) ٤٠٤(عینة الدراسة 
، قائمـة المشـكالت السـلوكیة مــن إعـداد الباحـث ومشـتقة مـن مقیـاس روتـر للوالــدین وتـم تطبیـق ) . سـنة  ١٢ – ٦( بـین 

أن أكثــر المشــكالت  - ١:وأخیــرًا توصــلت الدراســة إلــى عــدة نتــائج أهمهــا . وقــد تــم اســتخدام المــنهج الوصــفي التحلیلــي
المدرســة، الحركـة الزائــدة،  الهــروب مـن: السـلوكیة التـي یعــاني مـن الطفــل الفلسـطیني فــي المرحلـة األساسـیة الــدنیا كانـت

 -٢. السرقة، إتالف األشیاء، العناد، عدم الطاعة: الغضب، البكاء، القلق، التوتر، المزاج السیئ، إلى جانبالمشاجرة، 
وجـود  – ٣وجـود فـروق ذات داللـة إحصـائیة بـین األطفـال الـذكور واإلنـاث فـي بعـد المشـكالت السـلوكیة لصـالح الـذكور 

عــدم وجــود فــروق ذات داللــة  –٤. ائیة فــي الدرجــة الكلیــة للمشــكالت الســلوكیة، لصــالح الــذكورفــروق ذات داللــة إحصــ
یمكن معالجة بعض المشكالت  –٥. إحصائیة في الدرجة الكلیة للمشكالت السلوكیة تعزى لمتغیر المستوى االقتصادي

  .  ظور إسالمي السلوكیة التي یعاني منها أطفال المرحلة األساسیة الدنیا في قطاع غزة من من
  ◌Abstract:  The study aims at 1)  identifying  the  most common behavioral problems for 
6- 12 years children (6 -12) in the Gaza Strip . 2)  Knowing if there are  significant 
differences in children behavioral problems from the male/ female parents perspective .3) 
Knowing if there are Significant differences in children behavioral problems from parents 
perspective for male and female Children . 4) Knowing if there are Significant differences 
in children behavioral problems from parents perspective due to family economic status . 5) 
identifying  some solutions to reduce from some of  the behavioral problems from an 
Islamic perspective.  The sample has consisted  from (404) children. Study t tools was the  
behavioral problems Inventory which was prepared by the researcher   . Study  results 
showed that 1)  the most common behavioral problems of children for the ages of ( 6 -12 ) 
were:  escape from the school, hyperactivity, fighting  together , anger , crying, anxiety, 
bad mood, fear, steel, being unobedient . 2) There are statistically  significant differences in 
the behavioral problems  dimension in favor of the males.  3) There are statistically  
significant differences in the total score of the behavioral problems in favor males.   4) 
There are no statistically  significant differences due  to the economic level . 5) the 
behavioral problems could solved from the Islamic perspective. 
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  تأدیب الطفل باستخدام العقوبة في الفقه اإلسالمي
  

  ∗أحمد شویدح. د
  ** عاطف أبو هربید. أ

  

  :ملخصال
ــب التأصــیل ا هــدفت تلــك الدراســة  لوقــوف علــى أســلوب عقوبــة الطفــل فــي اإلســالم، إلــى جان

بیـــان ضـــوابط  الشـــرعي لوســـیلة العقوبـــة كواحـــدة مـــن وســـائل تربیـــة الطفـــل فـــي اإلســـالم، مـــع
اسـتخدام العقوبــة عنــد تربیــة الطفــل، ومــن أهمهــا عـدم لجــوء المربــي إلــى الضــرب إال بعــد فشــل 

تــدرج فـــي اســتعمال العقوبـــة بحیــث ال یســـتعمل جمیــع الوســـائل التربویــة األخـــرى، وال بــد مـــن ال
 .األشد إلى عند استنفاد األقل شدة

  
  

Abstract: 
 This study aimed at  understanding child punishment 
approach in Islam.  In addition to that it aimed  at authentication child 
punishment in Islam as one mean of upbringing child. The study also 
explained some punishment regulations in relation to child upbringing 
such as not beating children unless all the educational methods failed.  
It is important to punish children in steps  . 
 
 

                                                
  .تاذ الفقه المقارن المشارك، عمید كلیة الشریعة، الجامعة اإلسالمیةأس  ∗

  .محاضر في كلیة الشریعة، الجامعة اإلسالمیة** 
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  لبعض علماء المسلمین في تربیة الطف آراء

  ∗زیاد الجرجاوي . د
 

  :الملخص
تربیــة الطفــل ،  فــيبعــض علمــاء المســلمین  إسـهاماتالكشــف عــن  إـلـىتهـدف هــذه الدراســة 

تبـین لـه أن قـد تسـاؤالت الدراسـة و  عـندراسـته لإلجابـة  فـي التـاریخيهذا وقـد اسـتخدم الباحـث المـنهج 
كـــذلك أن هنـــاك أســـس  ضـــحوأتللطفـــل ،  االجتماعیـــةالتنشـــئة  فـــيلعلمـــاء المســـلمین  إســـهاماتهنـــاك 

ــة واجتماعیــة ونفســیة وصــحیة وجســمیة وعقلیــة وعلمیــة  علیهــا تربیــة الطفــل عنــد الســلف  قامــتعقدی
  .الصالح

الدراسة عن وجود مؤسسات تربویة واجتماعیة كانت تبث العلم والمعرفـة للطفـل  أسفرتكما   
  .أحضانها على هدى اإلسالم  فيالمسلم وقد تربى 
والمقترحات من أهمها ضـرورة العمـل علـى  توالتوصیاة بمجموعة من أوصت الدراس وأخیراً 

  .رحمة بالطفولة وضمانًا لسعادة اإلنسانیة  إسالمیةبناء نظریة تربویة 
  

Abstract:  
The study aimed at exploring the contributions of Moslem scholars 

in child upbringing.  The researcher used the historical research 
methodology.  The research results showed that Moslem scholars have 
several contributions in relation to social upbringing of children as there is 
religious,  social, psychological physical, cognitive and scientific principals 
of child education among early Moslems.  Research results showed that 
there were educational and social institutions that education early Moslem 
children.  The study recommendations were several.  One of the 
recommendations emphasized the importance of formulating  an Islamic 
educational theory . 

 
 
  

                                                
  .منطقة غزة التعلیمیة –جامعة القدس المفتوحة  ∗



  الطفل الفلسطیني بین تحدیات الواقع وطموحات المستقبلمؤتمر 
 

 ١٠

  الشریفة تربیة الطفل في ضوء السنة النبویة
  ∗محمد شاهین. د

  **إسماعیل الشندي. د
هدفت الدراسة إلى إبراز مقومات التربیة اإلسالمیة النابعة من السنة النبویة في مجال تربیة الطفل : الملخص

وقد استخدم الباحثان المنهج التحلیلي . الجسمي والعقلي في مجاالت العقیدة والعبادات ، واألخالق ، والبناء
االستنباطي لكل ما ورد من أقوال أو أفعال أو تقریرات عن رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم في مجال تربیة 

إن التربیة . ١   :الطفل والعنایة به، قبل أن یولد وبعد والدته وقد خلصت الدراسة بالنتائج األساسیة التالیة
سالمیة تتصف بالشمول والتكامل والترابط في تعاملها مع جوانب النمو المختلفة للطفل ومن غیر الممكن اإل

حرصت التربیة النبویة دومًا على األخذ بعین االعتبار .  ٢. عزل أي جانب من جوانبها عن الجانب اآلخر
قامت . ٣.تعلق بجوانب شخصیة الطفلاألبعاد الثالثة في التربیة وهي البنائي والوقائي والعالجي ، لكل ما ی

السنة النبویة ببناء شبكة أمان للطفل منذ والدته وحتى بلوغه سن الرشد لحرصها على بناء شخصیته، 
وضمنت الدراسة . وحمایتها، وتوجیهها، واستثمار طاقات الطفل وقدراته بما یعود علیه وعلى أسرته بالفائدة

رة تعمیم أسس التربیة اإلسالمیة عبر المؤسسات، والوسائل عددًا من التوصیات التي أكدت على ضرو 
المختلفة مع المطالبة بضرورة إعادة تقویم فلسفتنا التربویة ومنطلقاتها مع ضرورة تدریس التربیة اإلسالمیة في 

  جامعاتنا، وتعمیم االستشارات التربویة اإلسالمیة عبر مراكز تربویة ونفسیة مختصة داخل المجتمع
Abstract: This  study aimed at highlighting the foundations of the Islamic education  
resulting from the Prophetic Sunnah in the field of the child's upbringing in aspects of faith, 
worship, and the physical and mental development.  .The  researchers have used the 
deductive analytic approach to all what came from the messenger's sayings, deeds and 
approvals  in the child's upbringing field and the care for it before it is born and after its 
birth. The study has concluded with the following basic conclusions: 1- The Islamic 
education is characterized by inclusion ,integration and the connection in dealing with the 
various aspects of the child's growth. It isn't possible to isolate any aspect of the child's 
development from any others. 2- The prophetic upbringing constantly takes care to consider 
the three dimensions in education - constructive, preventive and therapeutic, for all what is 
relevant to the child's personality. 3- The Sunnah has constructed a safety net to the child 
since its birth until its reach of the legal age so that it could build its  character- protecting, 
directing it and exploiting its potentials and its abilities for its own benefit and its family 
too. A number of recommendations were included in this study that confirmed the necessity 
of spreading the basic issues of Islamic education  through all institutions and by different 
means . It also demanded the necessity of reevaluating our  philosophy of education and its 
premises ; all this side by side with the necessity of teaching this in our universities and 
spreading the Islamic educational consultations through specialized educational and 
psychological centers in the society.   

  
                                                

  منطقة الخلیل التعلیمیة -جامعة القدس المفتوحة ∗
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 ١١

  
  
  
  
  

  المحور الثاني
  )الواقع والطموح( ریاض األطفال

 



  الطفل الفلسطیني بین تحدیات الواقع وطموحات المستقبلمؤتمر 
 

 ١٢

دراسة میدانیة على عینة من والدي أطفال الریاض في كل "األطفال لعب اتجاهات الوالدین نحو 
 "من محافظتي خانیونس ورفح

  ∗نظمي أبو مصطفى. د.أ
  ∗∗عطاف أبو غالي. د

الدراسة إلى التعرف على االختالف في فقرات مجاالت مقیاس اتجاهات الوالدین نحـو لعـب  هدفت :ملخصال
جـنس الطفـل : األطفال ، والتعرف على الفروق المعنویة فـي مجـاالت مقیـاس موضـع الدراسـة تعـزى لمتغیـرات

أقل من الثانویة العامة، الثانویة ( ، والمستوى التعلیمي للوالدین )، أنثىذكر(، وجنس ولى األمر )ذكر، أنثى(
طفــًال وطفلــة مــن ریــاض ) ٢٦٨(وضــمت عینــة الدراســة  ).العامــة ، دبلــوم معلمــین، جــامعي ، دراســات علیــا 

واســتخدم مقیــاس اتجاهــات الوالــدین نحــو لعــب . ولــي أمــر) ٢٦٨(األطفــال فــي محــافظتي خــانیونس، ورفــح، و
وأظهـــرت الدراســـة أن اتجاهـــات الوالـــدین نحـــو لعـــب األطفـــال كانـــت إیجابیـــة فـــي  .البـــاحثین :ل، إعـــداداألطفـــا

بعــض مجــاالت  إحصــائیًا فـيأظهــرت الدراسـة أنــه ال توجــد فـروق دالــة  وـقـد. مجـاالت مقیــاس موضــع الدراسـة
 ،)أنثــى  ر،ذكــ( وجــنس ولــي األمــر  ،)أنثــى  ذكــر،( جــنس الطفــل   :لمتغیــراتمقیـاس موضــع الدراســة تعــزى 

مشاركة الوالدین أطفالهم اللعب، : في حین وجدت فروق دالة إحصائیًا في مجال  .للوالدینوالمستوى التعلیمي 
محكــات : وفــي مجــال .  محكــات اختیــار اللعــب، لصــالح األمهــات : وفــي مجــال . لصــالح األطفــال الــذكور

مواد اللعب لصالح األمهات : وفي مجال. یا اختیار اللعب لصالح اآلباء الحاصلین على شهادة الدراسات العل
  . الحاصالت على الشهادة الجامعیة 

Abstract: This study aimed at identifying the differences in the items constituting 
the dimensions of the parents scale of attitudes towards children’s playing, in 
addition to identifying if there are significant differences due to child gender,  
parents' gender and level of education.  The sample consisted of (268) male and 
female kindergartners from KhanYunis governate and (268) parents.  The scale of 
parents' attitudes towards children’s playing was developed and used by the two 
researchers.  The study results revealed that the parents' attitudes towards children 
playing were positive.  Furthermore, results showed that there were no statistically 
significant differences in some of the scale dimension due to the child’s gender, the 
parents gender and level of education.  Results showed that there were statistically 
significant differences in the dimension of the parents participation in their child’s 
play in favor of the males, and in the dimension of selecting the criteria of  play in 
favor of mothers, and in this same dimension in favor of male parents who have 
post –graduate degrees, and in  the dimension of playing materials in favor of 
mothers with university degree .     

                                                
  غزة             –جامعة األقصى ، مید كلیة التربیة النوعیة سابقاً ع ∗

  

 مدیرة مدرســة القدس بمدیریة التربیة والتعلیم في رفح  ∗∗
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 ١٣

  الریاضالكفایات األساسیة لمربیات ریاض األطفال من وجهة نظر مدیرات 
  ∗سلیمان المزین. د

  **هشام غراب. د
 :ملخصال

هدفت الدراسة إلي تحدید أهم الكفایات األساسیة لمربیـات ریـاض األطفـال بمحافظـات غـزة مـن وجهـة 
  :نظر مدیرات الریاض في المجاالت األربعة التالیة

قـــد ة العقلیــة، الكفایــات االنفعالیــة العاطفیــة، الكفایــات الجســمیة، الكفایــات المهنیــة و الكفایــات المعرفیــ
مـن المجتمـع %)  ١٦.٥(مـدیرة مـن مـدیرات ریـاض األطفـال بنسـبة ) ١٢٠(تكونـت عینـة الدراسـة مـن

اسـتخدم الباحـث المـنهج الوصـفي التحلیلـي للتعـرف علـى وقـد  )٧٢٨(األصلي للدراسة والبالغ عـددهن 
توصــلت الدراســة إلــى وأخیــرا  اســتخدم االســتبانة كــأداة فــي جمــع البیانــاتكمــا فایــات األساســیة أهـ م الك

  .النتائج التالیة
حصـل مجـال كمـا حصلت جمیع الكفایات بنسـبة مئویـة عالیـة ممـا یؤكـد أهمیتهـا لـدي عینـة الدراسـة، 
یــات الجســمیة فــي الكفایــات الجســمیة علــى أعلــى درجــة فــي االهتمــام لــدى المــدیرات وجــاء مجــال الكفا

المرتبـة الثانیـة وتـاله مجــال الكفایـات االنفعالیـة والعاطفیــة وأخیـرا مجـال الكفایــات المعرفیـة فـي المرتبــة 
  . الرابعة

Abstract:  
The study amid at determining the major competencies of the 

Kindergartens teachers Gaza governorates from their head teachers 
perspectives. In the following domains:   the cognitive competencies,  the 
sentimental and emotional competencies, the physical competencies and the 
professional competencies.  The study sample consisted from (120) 
kindergartens head teachers, (16.5%) of the total population  which is (728) 
kindergartens.  The researcher followed the analytical descriptive 
methodology in order to recognize the major competencies.  A 
questionnaires was  used to collect data.  Study results revealed that the 
physical competencies rank was the first, followed by the professional 
competencies, followed by the sentimental and emotional competencies  and 
ended by the cognitive competencies  

 
                                                

  الجامعة اإلسالمیة –كلیة التربیة  -  أستاذ أصول التربیة المساعد ∗
  .كلیة مجتمع العلوم المهنیة والتطبیقیة أستاذ علم النفس المساعد، **

  



  الطفل الفلسطیني بین تحدیات الواقع وطموحات المستقبلمؤتمر 
 

 ١٤

  الصعوبات االقتصادیة وأثرها على إعداد المربیة أكادیمیًا وآداءها في الروضة
  ∗فتحي صبح. د

  : الملخص
تعتبر مرحلة الطفولة المبكرة من أخطر المراحـل وأنسـبها لتوجیـه الطفـل واسـتعداداته وقدراتـه 

كمــا العــادات الســلوكیة وتكــوین القــیم ، المختلفــة ، ووضــع أســس التربیــة االجتماعیــة والخلقیــة وغــرس 
وهـي بـنفس الوقــت  تعتبـر المربیـة مـن أهـم مــدخالت العملیـة التعلیمیـة والتربویـة فـي ریــاض األطفـال ،

عضـو فــي المجتمــع یــؤثر ویتــأثر باألوضــاع االقتصــادیة واالجتماعیــة  فیــه ، وال شــك بــأن قطــاع غــزة 
ــب  یمــر بمرحلــة اقتصــادیة صــعبة وذلــك لعــدة أســباب علــى رأســها عــدم االســتقرار السیاســي ؛ ممــا ترت

لـدى المربیـات للعمـل  علیه تدني أجور المربیات ،وبرغم أن الدراسة بینـت رغبـة واضـحة ودافعیـة قویـة
دون ذلــك ،  حالــت ومازالـتمـع األطفـال ، وتحســن أوضـاعهن المهنیــة إال أن الصـعوبات االقتصـادیة 

، ممـا ةحیث ال تقدر المربیة على تغطیة نفقات الدراسة الجامعیة ، وال حتى متطلبات الحیاة الضـروری
تقـال إلـى أعمـال أخـرى ، وفـي النهایـة یؤدي إلى فقدان الدافعیة بعد فترة من العمل ومـن ثـم تركـه واالن

  قدمت الدراسة بعض التوصیات والمقترحات التي من شانها معالجة هذه المشكلة وما ترتب علیها  
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. 

                                                
    جامعة األزهر –لیة التربیة ك  ∗
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 ١٥

قائم على الوسائط المتعددة لتنمیة االستعداد للقراءة لدى أطفال الریاض  حاسوبيفعالیة برنامج 
  في محافظة غزة

  ∗نجوى صالح. د
  :الملخص

رنامج حاسوبي قائم على الوسائط هدفت الدراسة الحالیة إلى التعرف إلى مدى فعالیة ب
ولقد استخدمت الباحثة . المتعددة لتنمیة االستعداد للقراءة لدى أطفال الریاض في محافظة غزة

طفًال وطفلة من أطفال ریاض ) ٦٠(المنهجین الوصفي و التجریبي، وتكونت عینة البحث من 
ّ تقسیمهم إلى مجموعتین المجموعة التجریبیة قوامها طفًال وطفلة تعرضوا لبرنامج ) ٣٠( األطفال، تم

طف ً وطف ة لم ) ٣٠(االستعداد للقراءة القائم على الوسائط المتعددة، ومجموعة ضابطة قوامها 
وبعد التأكد من تكافؤ المجموعتین . سنوات) ٦-٥(یتعرضوا للبرنامج تتراوح أعمارهم الزمنیة ما بین 
وقد توصلت الدراسة . أطفال المجموعة التجریبیة قامت الباحثة بتطبیق البرنامج الذي أعدته على

إلى فعالیة البرنامج الحاسوبي المقترح في تنمیة االستعداد للقراءة لدى أطفال الریاض في محافظة 
بین متوسطي درجات )  α ≤  0.05( غزة حیث توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللة 

لمجموعة التجریبیة في اختبار االستعداد للقراءة بعد أطفال المجموعة الضابطة ودرجات أطفال ا
كما أوضحت الدراسة وجود فروق ذات داللة .تطبیق البرنامج لصالح أطفال المجموعة التجریبیة

بین متوسطي درجات أطفال المجموعة التجریبیة من )  α ≤  0.05( إحصائیة عند مستوى داللة 
من الذكور في اختبار االستعداد للقراءة بعد تطبیق اإلناث ودرجات أطفال المجموعة التجریبیة 

 .البرنامج لصالح اإلناث
Abstract:  This study aims at investigating the effectiveness of a counseling 
multimedia program to developing reading readiness among the 
kindergarteners in Gaza Governorates.   The researcher used the 
experimental design.  The study sample consisted from (60) kindergarteners.  
They were divided to two groups:  experimental group of (30) children who 
were introduced to the multimedia reading readiness program, and the 
control group of ( 30) Children.   Study results showed that there are 
statistically significant differences in the means of the reading readiness test 
between the experimental groups and the control favoring the experimental 
group.   In addition to that results showed that there are statistical 
differences in the reading readiness test in the experimental groups due to 
gender favoring females.   

                                                
  محاضرة في القسم األكادیمي، كلیة مجتمع العلوم المهنیة والتطبیقیة ∗
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  المحور الثالث
  واإلعالم الفلسطینيالتنشئة االجتماعیة للطفل 
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 ١٧

  متطلبات تربیة الطفل الفلسطیني في ظل تداعیات العولمة والعمل على مواجهة مخاطرها
  ∗فؤاد العاجز. د.أ

  ∗∗محمود عساف . أ
أن العولمة حقیقـة قائمـة وأمـر واقـع ال مفـر مـن مواجهتهـا وعلینـا أن  حیث هذه الدراسة من قتانطل :ملخصال

ا انتحـار كلیهمـنربي أطفالنا أال یقفـوا منهـا موقفـًا سـلبیًا ألن االنـدماج المطلـق فیهـا، أو االنعـزال المطلـق عنهـا 
یاتها علــى مســتقبل الطفــل تســلیط الضــوء علــى خطــورة العولمــة وتــداع -١:الدراســة إلــى قــد ه ـدفتو . حضــاري

الكشــف عــن مالمــح -٢. الفلســطیني مــن خــالل إبــراز دور العولمــة فــي الســیطرة علــى ثــروات الــدول ومقــدراتها
فلســطیني مســتهدف مــن قبــل عــدة  كیــان التربیــة التــي نریــدها ألطفالنــا فــي ظــل تــداعیات العولمــة خاصــة وأننــا

ولقـد . فلسـطیني القـادر علـى مواجهـة مخـاطر العولمـةإبراز دور التربیـة فـي بنـاء الطفـل ال -٣.هجمات منظمة
اســتخدم الباحثــان المــنهج الوصــفي، وذلــك مــن خــالل وعیهمــا بعناصــر الدراســة وتسلســل أهــدافها وكــذلك فــي 
براز دور التربیة في بناء الطفل الفلسطیني القادر  ٕ محاوالت الكشف عن مالمح التربیة التي نریدها ألطفالنا، وا

الثقافیـة وتجدیـدها، قـد وفـي ضـوء واقعنـا الـذي نعیشـه، وحاجتنـا إلـى الـدفاع عـن هویتنـا . اعلـى مواجهـة مخاطرهـ
الـذي یتـأتى مـن ) المغـایر( الطفل الفلسطیني بحاجة ماسة إلى االنتقال من النمط التقلیدي إلى النمط النمـائي -١: یكون

یة مكونة من ثالث خطوات متداخلـة فیمـا بینهـا كما أنه بحاجة إلى استراتیج -٢. خالل تحول في ثقافة المجتمع التربویة
لــى أننــا مشــاركون فــي هــذا العــالم : ( وـهـي ٕ التفــوق العلمــي  -البنــاء القیمــي واألخالقــي المســتند إلــى الحــوار والتفاعــل وا

هـا الحفـاظ علـى الهویـة واألصـالة مـع قبـول التعددیـة بأنواع – والتكنولوجي الذي یحتاج إلى نظرة جادة إلى طبیعة التعلـیم
  .فاالنطالق نحو العالمیة

Abstract: As a starting point, this study recognizes globalization as a fact that is inevitably 
faced. According, our children should not be taught to be negative towards it. However, our 
children should neither accept it totally nor reject it altogether because accepting it as it is 
or rejecting it as whole is a civilization suicide. This study aims at: 1-Shedding light on the 
danger of globalization and its negative influence on the future of the Palestinian child 
through highlighting the role of globalization in controlling countries resources. 2- 
Uncovering the kind of education required for our children under the negative 
consequences of globalization, especially we, as a Palestinian entity, are constantly and 
regularly targeted. 3- Highlighting the role of education in bringing up the Palestinian child 
in order to be able to face the danger of globalization.  In this study, the authors used the 
descriptive approach to highlight the different elements of the study as well as the sequence 
of its objectives. In our Palestinian context where we in need of validating and defending 
our cultural identity, the Palestinian child might be in need of the following: 1-A movement 
from the traditional mode towards a developmental one (the opposite) that takes place 
during a shift in the society's methods of education. 2- A strategy consisting of three 
interrelated steps which are, discipline that is based on interaction and cooperation, 
technological development that requires a new look at education, and keeping of identity 
and traditions while accepting the multilateral to move towards universality.   
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 ١٨

 التنشئة االجتماعیة والبناء المتكامل لشخصیة الطفل الفلسطیني
  ∗منى بلبیسي. د

جــاءت اهمیـة البحــث مـن الظــروف واألوضـاع الصــعبة التـي یعیشــها الطفـل الفلســطیني علـى كافــة  :الملخـص
والتــي قــد تضــع الطفــل فــي دوائــر ومحطــات صــراع مختلفــة ") واجتماعیــا" واقتصــادیا" وأمنیــا" سیاســیا(األصــعدة
وهدف البحث الى دراسة مدى تأثیر التنشئة االجتماعیة على شخصـیة الطفـل الفلسـطیني فـي كافـة .  ومتعددة

مـا هـي المؤسسـات االجتماعیـة المـؤثرة فـي سـلوك  -١:جوانبها ، وذلك من خالل اإلجابة على األسـئلة التالیـة
فــي فلســطین علــى الطفــل " حالیــا مــا هــو تــأثیر األوضــاع السیاســیة واألمنیــة الســائدة -٢ .الطفــل الفلســطیني؟

مـا هـي  -٤ .ما هي أكثر المشكالت النفسیة والتربویة واالجتماعیة لـدى الطفـل الفلسـطیني؟ -٣ .الفلسطیني؟
 .البرامج العالجیة المقترحة للحد من المشكالت النفسیة والتربویة واالجتماعیة التي یواجهها الطفل الفلسطیني؟

تـم  ولإلجابة على اسئلة الدراسة .السائدة  لدى األمهات في تعاملهن مع ابنـائهن؟ ما هو نمط التنشئة األسریة -٥
 -١الصـفوف (طالبة مـن المرحلـة األساسـیة الـدنیا) ٦٠(على عینة تكونت من -اعدتها الباحثة تفي بأغراض الدراسة -تطبیق استبانة

نة، واشـارت نتـائج الدراسـة إلـى إن دوراألسـرة وریـاض أم من أمهات طالبات العی) ٢٤(معلمة من مربیات هذه الصفوف و) ٢٤(و) ٣
على الطفل،كما أشارت الى التأثیر الواضح لألوضاع السیاسیة "األطفال والمدرسة یأتي في مقدمة المؤسسات االجتماعیة األكثر تأثیرا

وفـي نهایـة البحـث تـم تقـدیم . لدیـه والنفسیة والتربویة التي یعیشها الطفل الفلسطیني على سلوكه وظهور وتبلـور المشـكالت المختلفـة
بعض األقتراحات على شكل برامج عالجیة قد تسهم في التخفیف من حدة المشكالت النفسیة والتربویة واألجتماعیة التي 

  .أطفال فلسطین...فلذة أكبادنا...جیل المستقبل...قد تبرز لدى ثروتنا البشریة
 Abstract:  The current research aims to study the effective range of the social development 
on the personality of the Palestinian child and all his needs the importance of this research 
comes from the hard circumstances which face the Palestinian child mainly on the social, 
economical, political and security stages which they forced the Palestinian child enters into 
many different complicated issues and stages.The study has aimed to give answers on five 
main questions. 1. What are the social foundation which create effects on the behavior of 
the Palestinian child? 2. What are the effects of the current political and security situations 
on the behavior of the Palestinian child? 3. What are the most effective problem on the 
Palestinian child? Is it psychological, educational or asocial problem? 4. What are the 
opened treatment programs for the Palestinian child? 5. What are the most effective styles 
on mothers and their treatments to their children? In order to give complete answers on the 
research study questions, the study it has been selected a sample which contains 24 teacher 
and 60 student from the primary stages. The study also contains 24 mothers, the research 
study has applied on them a specific study lest for the needs of this research study. 
After the result analysis the study research to a specific result which is related to a questions 
about the role of family, kindergartens and schools and their positive effects on the Palestinian 
child behavior, the study also clearly indicates about the clearing effect of the political, social, 
educational and psychological situations and their effects on the Palestinian child behavior, at 
the end of the research study, some of the suggestions were offered as treatments programs 
which make contribution mainly in easing the political, educational, social and political 
problems which are all in direct effect on the Palestinian child behavior. 
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 ١٩

  أطفالهن ةثقافإثراء مساهمة األمهات الفلسطینیات في 
  ∗ جمیل حسن الطهراوي. د

  
حاولــت هــذه الدراســة اسـتجالء مــدى مســاهمة األم الفلســطینیة فــي إثــراء ثقافــة طفلهــا مــن  :الملخــص

  .األسئلة والقصص تلكتحلیل مع ، والقصص التي تقدمها له، خالل التعامل مع أسئلة الطفل
ا ألطفـال تتـراوح أعمـارهم مـ ُأمـاً ) ٤٠(حیـث تـم مقابلـة ، نة مقابلـةیم اسـتباوقام الباحث بتصم

وإعـداده ، وأظهرت النتائج مساهمة فعالة لألم الفلسطینیة فـي إثـراء ثقافـة طفلهـا، سنوات ٦إلى  ٤ بین
وصـبرها علـى ، بطـرق مناسـبة وحرصـها علـى اإلجابـة عنهـا، ئلة طفلهامن حیث اهتمامها بأس، للحیاة
  .وجه لألم من طفلهاتیومیًا  أسئلة)  ٨,٨(إذ أن متوسط األسئلة كان ، كثرتها

كما أظهـرت النتـائج اهتمامـًا واضـحًا مـن األمهـات بقصـص األطفـال التـي كانـت فـي أغلبهـا 
وأبـدى األمهـات حرصـًا علـى عـدم ، وحب عمل الخیـر، كطاعة الوالدین وحب اهللا، تتضمن قیمًا هامة

ــال ــدیم قصــص تثیــر مخــاوف األطف ــاز مــن العوامــل األساســیة فــي قلــة قصــص ، تق كمــا رأیــن أن التلف
  .األمهات عنها في األجیال السابقة

Abstract:  This Study tries to explore to what extent the Palestinian mother 
can Participate enhancing the Culture of her child through dealing with 
child's questions, and stories that introduced by the mother.  The researcher 
followed scientific methods, as he made questionnaire and used the semi-
structure interview, when he  interviewed (40) mothers whom their children 
ranged between 4 -6 years.  The results shows that the mother plays an 
important role in     enhancing the child's culture through her interest to 
respond child's questions using appropriate methods, as the daily average of 
child's questions to his mother was (8,8), and that means also, that the 
mothers had high level of patience. The results show that the mothers were 
interested with children stories, as the content of these stories reflects some 
important values as obedience, loving GOD, doing favor.  Also, the mothers 
were so cautions in introducing some stories that provoke child's fear, also it 
was found that the T.V. was the main factor that decreased the number of 
stories that introduced by the mothers comparing the previous generations.         
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 ٢٠

  

  فلسطینيالطفل التصور مقترح إلعالم 
  ∗حسن أبو حشیش. د

  
  :ملخصال

اعتمـدت علـى وجـود ضـعف وشـبه انعـدام ، فلسطینيالطفل الالدراسة هي بمثابة تصور مقترح إلعالم 
ــر باعتبــار، لإلعــالم الموجــه للطفــل الفلســطیني ــذي یمثــل  أن اإلعــالم لــه دور كبی فــي تنشــئة الطفــل ال

واسـتخدمت أداتـي المالحظـة ، وتقع الدراسة ضمن الدراسـات اإلستكشـافیة. نصف المجتمع الفلسطیني
  .والمقابلة

طالبــت كمــا . وأكـدت الدراســة علـى منطلقــات إســالمیة ووطنیـة وقیمیــة یجـب أن یعتمــد علیهــا التصـور
كـــذلك طالبـــت الصـــحف والمجـــالت بتخصـــیص ، الدراســـة وزارة التعلـــیم باالهتمـــام بـــاإلعالم المدرســـي 

  .كما طالبت اإلذاعات ومحطات التلفزة بنفس الشيء، خاصة بالطفلصفحات ومالحق 
  .وأكدت الدراسة على ضرورة دراسة التصور ووضع آلیات التنفیذ حسب خصائص كل وسیلة

Abstract:  
The study is a suggested proposal for Child media as its not treated properly 
while it resembles a great role in child upbringing.  The study uses the 
interview and observation techniques.  It concentrates on Islamic approaches 
and values.  Study recommended that the Ministry of education should to 
pay more attention to school media.  It also recommended that specialized 
journals and magazines should locate separate pages for children.  In 
addition to it emphasized the importance of studying the suggested model 
and proposing the steps to execute it. 
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 ٢١

  األمور تأثیرات الفضائیات العربیة على شخصیة الطفل الفلسطیني من وجهة نظر أولیاء
  •عبد القادر حماد. د

  :الملخص
أحد وسائل اإلعالم واالتصال المهمة في هذه األیام، ممـا لـه تـأثیر أیحـابي وسـلبي علـى  فازیعتبر التل
لتـــأثیره المباشــر علــى حاســتي الســـمع  یلعــب دورًا إعالمیــًا خطیــراً  ازویمكــن القــول بــأن التلفـــ.المجتمــع

، ممـا یتــرك تـأثیرًا مباشـرًا وسـریعا علــى المتلقـي سـواء  طفـال صــغیرا،  مكـان رجــال راشـدا أأوالبصـر معـًا
-٦( سـلوكًا اتصـالیا شـائعًا بـین أطفـال التعلـیم األساسـي  ازأنثى، حتى أصبحت مشاهدة التلفـ مذ را أ

  ).سنة١٥
یقبـل علـى هـذه الشاشـة بكـل مـا تبثـه مـن غـث وسـمین، ، فـل آخـرن أي طأنه شأوالطفل الفلسطیني ش

  .الطفل ذلكخاصة مع الزیادة الواضحة في إعداد القنوات الفضائیة التي یشاهدها 
ـــل الفلســـطیني خـــالل ســـ ـــة التـــي عاشـــها الطف نوات االحـــتالل االســـرائیلى وال شـــك ان الظـــروف المختلف

وكـذلك األحـداث التـي ، قبل قیـام السـلطة الوطنیـة، الفلسطینیة في قطاع غزة والضفة الغربیة لألراضي
ضي الفلسـطینیة وأحـداث انتفاضـة ار بما في ذلك الحصار االسرائیلى المشدد على األ، عاشها بعد ذلك

بل أثـرت علـى نوعیـة البـرامج التـي یشـاهدها ، التلفازاألقصى أثرت على إقبال الطفل الفلسطیني على 
ى شخصـیة الطفـل الفلسـطیني كمـا یـرى أولیـاء األمـور الـذین مـن الطفل، وفد أنعكس ذلك كله عل ذلك

  .یشاهده أطفالهم المفترض أنهم یراقبون ویشرفون على ما
Abstract:  Television (TV) is considered nowadays as one of the important 
media and communications means, for it has both positive and negative 
aspects on society. We can say that TV plays a media dangerous role 
because it directly affects the sight and hearing and therefore rabidly affects 
the watcher either man or child of both sexes.   However watching TV 
becomes a common contact conduct among children of basic teaching.  The 
Palestinian child is like any other child, he has got to use to this screen 
regardless of its good or bad programmes, particularly in light of the 
increasing satellite channels the child watches. There is no doubt that the 
different situation that the Palestinian child has passed through during the Israeli 
Occupation to The Palestinian Territories OPT in the Gaza Strip, before coming of 
the PNA, as well as the Israeli siege and restrictions against the OPT and the events 
of Al-Aqsa Intifada have affected on the mood of the Palestinian child to watch 
TV and moreover, influenced the kinds of programmes that the child is watching. 
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  المحور الرابع
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 ٢٣

  معوقات تنمیة اإلبداع لدى طلبة المرحلة األساسیة في مدارس قطاع غزة
  ∗سهیل دیاب. د

  
ــت سیاســات وطنیــة : ملخــصال ــدول، حیــث تبنّ ــداع باهتمامــات العدیــد مــن ال لقــد حظــي موضــوع اإلب

، وتنمیـة اإلبــداع أمـر تحتمــه اعتبــارات  قلیمیـة لدعمــه والحـد مــن معوقاتـه، ورعایــة الطلبــة لیسـت ترفــًا ٕ وا
ف علـى أهـم معوقـات تنمیـة اإلبـداع لـدى متع ّ ددة وتحتاج وقفة متأنیة، لذلك جـاءت هـذه الدراسـة للتعـر

وتنبـع أهمیـة هـذه الدراسـة   .طلبة المرحلـة األساسـیة فـي مـدارس قطـاع غـزة مـن وجهـة نظـر معلمـیهم
عد ع ـى في أنها قد تسهم فـي تعریـف العـاملین التربـویین معوقـات تنمیـة اإلبـداع لـدى طلبـتهم بمـا یسـا

 .المعوقات، والعمل على توفیر ما یلزم من احتیاجات ومتطلبات لرعایـة اإلبـداع وتنمیتـه تلكالحد من 
اعتباره أنسب المناهج البحثیـة لمثـل هـذه الدراسـات، حیـث بنهج الوصفي التحلیلي المواستخدم الباحث 

والبیئـة المدرسـیة، والمعلـم،  بالمنهـاج، :معوقـات تتعلـق متضـمنةقام بإعداد استبانه تشمل أربعـة أبعـاد 
) ١٠٠( قام بتطبیـق هـذه االسـتبانة بعـد التأكـد مـن صـدقها وثباتهـا، علـى عینـة مكونـة مـنثم  .والطالب

ّ اختیارهم عشوائیًا من عشر مدارس تابعة لوكالة هیئـة األمـم المتحـدة بمدینـة غـزة وبعـد جمـع  .معلم تم
اإلبــداع لــدى طلبـة المرحلــة األساســیة وترتیــب هــذه وتحلیلهــا تــم الوصــول إلـى معوقــات تنمیــة  البیانـات

كمــا خرجــت بتوصـیات مــن أهمهــا . الدراسـةالمعوقـات بحســب درجــة تأثیرهــا وذلــك مــن وجهــة نظــر عینــة 
ضرورة االهتمام بتنمیة اإلبداع باعتباره هدفًا رئیسًا من أهداف التربیة والتعلیم والعمل على توفیر بیئة تعلیمیة 

  .اإلبداع وتنمیته يتساهم فآمنة ومشوقة 
  

Abstract: The importance of this study stems from the fact that it tackles 
the issue of developing creativity of the students. This study asserts that 
creativity is one of the basic aims of the educational process which all 
human societies seek to achieve. The researcher in this study aims at 
knowing the obstacles which face the process of  developing creativity for 
the students of the elem. cycle in Gaza strip schools from the perspective of 
the teachers.  The study was conducted on a random sample of (100) 
teachers who were handled a questionnaire after its validity and reliability 
was proven.  The data was collected and statistically analyzed, and the 
obstacles of creativity were put in apriority order according to their effect.   
It recommended the necessity of the importance of developing creativity as 
one of the main objectives of education. 
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  تقویم مناهج العلوم المدرسیة في المرحلة األساسیة بفلسطین من منظور إبداعي
  ∗محمود حسن االستاذ. د

  
نــاهج العلـوم الفلسـطینیة فـي المرحلـة األساسـیة مــن اسـتهدفت الدراسـة الوقـوف علـى مـدى تنـاول م    :الملخص

وذلـك مـن خـالل تحلیـل عناصـر منظومـة المنهـاج . الصف األول وحتى الصف التاسع لقضایا تنمیة اإلبداع 
ذلك تم إعداد قائمة  وإلتمام. األهداف والمحتوى واألنشطة والتقویم في ضوء المنظور اإلبداعي  ضمتوالتي 

القائمــة تــم إعــداد بطاقــة تحلیــل  تلــكمظهــرًا لإلبــداع وفــي ضــوء ) ١٢(عي تكونــت مــن معــاییر للمنظــور اإلبــدا
وحـدات دراسـیة تـم اختیارهـا عشـوائیًا مـن منـاهج ) ٩(وتم تحلیـل . محتوى تحقق لها الصدق والثبات الالزمین 
. منهـاج صـف معـین مـن الصـف األول وحتـى الصـف التاسـع  مثلـتالعلوم الفلسطینیة بحیـث كـل وحـدة منهـا 

ولكن   ً تربوی  ً وباستخدام منهج تحلیل المضمون تم التوصل إلى أن مناهج العلوم الفلسطینیة تتبنى اإلبداع هدف
خرجـــت الدراســة بعـــدة وأخیــرًا . بدرجــة غیــر كافیـــة وبالتــالي مـــن الصــعب الحكــم علـــى إبداعیــة منـــاهج العلــوم 

وفــق خریطــة مفاهیمیـة لإلبــداع وأبعــاده  ضـرورة تضــمین منــاهج العلـوم قضــایا تنمیــة اإلبـداع :توصـیات أهمهــا
  .بالشمول والتكامل والتوازن واالستمراریة  :بحیث تتسم

  
Abstract : 

This study aimed at analyzing the Palestinian science curricula from 
the creativity perspective .   A creativity criteria list was prepared & content 
analysis list was used . Both validity & reliability were calculated .  Nine 
units of Palestinian science curricula were randomly selected from the lower 
basic stage textbooks . The content analysis methodology  revealed that the 
Palestinian science curricula aimed at developing creativity with a moderate 
degree.   Consequently, it was difficult to judge the creativity degree of the 
science curricula . The study recommendations focused  on the  importance 
of developing creativity within the science curricula using creativity map 
concepts with its domains, taking into consideration its comprehensiveness, 
integrity , balance and continuity .     
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مهارات التفكیر لدى تالمیذ الصف الثالث بعض فعالیة برنامج مقترح في األلعاب التربویة لتنمیة 
  األساسي

  ∗حازم عیسى. د
  **حةادي مصالعبد اله. د

هدفت الدراسة إلى التعرف على فاعلیة برنامج مقترح في األلعاب التربویة لتنمیة بعض مهارات التفكیر لدى : الملخص
ما مهـارات التفكیـر التـي ینبغـي  )١ - :األسئلة التالیة  عنتالمیذ الصف الثالث األساسي وذلك من خالل اإلجابة 

ــث األس مــا صــورة البرنــامج المقتــرح فــي األلعــاب التربویــة لتنمیــة بعــض ) ٢اســي ؟تنمیتهــا لــدى تالمیــذ الصــف الثال
ما فاعلیة البرنامج المقترح في األلعاب التربویة لتنمیة بعض ) ٣مهارات التفكیر لدى تالمیذ الصف الثالث األساسي ؟ 
متوسـط درجـات  هـل توجـد فـروق ذات داللـة إحصـائیة فـي)٤مهارات التفكیر لدى تالمیذ الصف الثالـث األساسـي ؟ 

هل توجد فروق ذات داللة إحصائیة في متوسط ) ٥التالمیذ على اختبار مهارات التفكیر تعزى لمرتفعي التحصیل ؟ 
تلمیذًا ) ٩٦(درجات التالمیذ على اختبار مهارات التفكیر تعزى لمنخفضي التحصیل ؟ ، وقد تكونت عینة الدراسة من 

توصلت الدراسة إلى النتائج أخیرًا برنامج مقترح واختبار في مهارات التفكیر ، و تا الدراسة في اوتلمیذة ، وقد تمثلت أد
اتضح أن فاعلیة البرنامج المقترح في األلعاب التربویة عالیة لدى تالمیذ الصف الثالث األساسي في تنمیة ) ١: التالیة 

بین متوسطي درجات تالمیذ )  ٠.٠١ ≤ φ(ال توجد فروق دالة إحصائیًا عند مستوى داللة عند ) ٢مهارات التفكیر ؟ 
فروق دالة إحصائیًا عند  ال توجد)٣الصف الثالث األساسي في اختبار مهارات التفكیر تعزى لمتغیر مرتفعي التحصیل 

بــین متوســـطي درجــات تالمیــذ الصــف الثالــث األساســـي فــي اختبــار مهــارات التفكیــر تعـــزى )  ٠.٠١ ≤ φ(مســتوى داللــة عنــد 
  .لمنخفضي التحصیل 

Abstract: The study aimed  at identifying the effectiveness of a suggested 
educational games program  to develop some of thinking skills for 3rd grade 
students.  The study questions were: 1) What are the skills needed for  developing  
3rd Grade Students.   2)What is the suggested program.   3) how effective is the 
suggested program .   4) Are  there any statistical differences in students thinking  
scores  due to lower achievement level   5)  ) Are  there any statistical differences 
in students thinking  scores  due to higher achievement level.   The sample 
consisted from (96) male and female students .The  research instruments were the  
suggested program and the thinking skills  test .   Results showed that : 1) the  
effectiveness of the suggested program in the educational games is high to  the 3rd grade 
students in developing their thinking skills . 2)- there were no significant differences in  
the average  scores of the  thinking skills test scores due the higher achievement score.  3)  
2)- there were no significant differences in  the average  scores of the  thinking skills test 
scores due the lower achievement score 
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  اختبار االستعداد لتالمیذ الصف األول األساسي كأحد أسالیب الكشف عن الطفل المبدع
  ∗داوود حلس

، وسیاســیو ،إن االهتمــام بالمبــدعین حاجــٌة إنســانیٌة   :الملخــص ، واقتصــادیٌة فرضــتها مجموعــة مــن التغیــرات  ٌ◌ُ اجتماعیــٌة
عداد وتطویر مقاییس متعددة  ٕ والعوامل التي جعلت االهتمام الیوم أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى نحو ابتكار أسالیب وا

ئــل مراحــل األغـراض ســواء أكانــت جماعیــة أم فردیــة؛ بغیـة تــوفیر معلومــات صــحیحة للكشــف عـن الطفــل المبــدع منــذ أوا
 :أن یتجـه فـي دراسـته هـذه إلـى طـریقتین همـا إلـى التعلیم العام في السنوات اُألول من مراحل الطفولة ؛ مما دفـع الباحـث

. تصمیم معیار الختبار االستعداد المدرسي لتالمیذ الصف األول والمحكم من قبل خبراء متخصصین في التربیة :األولى
تشجیعه في ریـاض األطفـال والصـفوف األولیـة مـن ته فعن الطفل المبدع وسبل رعای دراسة واقع أسالیب الكشف :الثانیة

إلطـار ا:  وًال   -:األسـالیب وقـد ضـمت الدراسـة تلـكالمرحلة األساسیة الدنیا في محافظـة غـزة، بهـدف تشـخیص وتحلیـل 
فـي إرسـاء قواعـدها التـي اشـتملت  اإلطـار النظـري الـذي یمثـل األرضـیة التـي تعتمـد علیهـا الدراسـة : ثانیـاً  .العام للدراسة

، أسـالیب التشـجیع  على االتجاهات العالمیة في الكشف عن المبـدعین، اتجاهـات بدایـة التشـجیع لرعایـة المبـدعین عالمیـًا
بنـاء المعیـار وتصـمیمه :  ثالثـاً . المتبعة عالمیًا للطفل المبدع، أهم الدراسات السابقة ألسالیب الكشف عن الطفل المبدع

ــم مــن قبــل خبــراء متخصصــین فــي للكشــف عــ كَ حَ ُ ن االســتعداد المدرســي كأحــد أســالیب الكشــف عــن الطفــل المبــدع، والم
اختبار االستعداد، والمقابلة مع مشرفي ومعلمات مرحلـة : إجراءات الدراسة التي اعتمد فیها الباحث أداتین: رابعاً . التربیة

نتائج الدراسة والتوصـیات والمقترحـات التـي توصـل  :امساً خ. ریاض األطفال ومشرفي الصفوف األولیة في محافظة غزة
إلیها الباحث فیما یتعلق بتطویر التعلیم ما قبل المدرسة ودور الجامعات في هذا التطویر، وفي العمل على بناء وتصمیم 

ٍ ورسم الخطوط العریضة للعالقة الواجبة بین البیت . برامج للكشف عن الطفل المبدع ال والمدرسـة من ریـاض األطفـ وكُل
األساســیة األولــى المؤدیــة لتشــكیل الطفــل المبــدع والمبتكــر فــي جــو أســري ومدرســي هــادئ یحتضــن األطفــال المبــدعین 

وتشـجیعهم، ویأخـذ بیـد األقـل نشـاطًا دون تمییـز مــن خـالل البـرامج الموجهـة والهادفـة نحـو تنمیـة قـدرات اإلبــداع  لرعـایتهم
                                 .لدى فلذات أكبادنا

Abstract:  Paying more attention to innovators is a human, social, political and economical 
need imposed by a group of factors and variables. That posed more need to innovate 
methods and improved multipurpose methods to get accurate findings by which we can 
specify the innovator in an early stage of his childhood. So the researcher has to follow one 
of the following couple of methods. 1- to design a criterion to assess school readiness for 
the first stage pupils indorsed by a group of pedagogists. 2- to study the current methods 
that distinguish innovative child and endow him more importance and encouragement in 
the kindergarten or primary school in Gaza    strip and to analyse and diagnose these 
methods.The study included the theoretical background which is the basis that depends on 
the global trends for discovering innovators, trends of initial encouragement and dealing  
with innovators and methods of enhancement followed and previous researches in     this 
field, the criterion, its structure and design from which they derived "viability      test as a 
method of recognizing innovative child endorsed by pedagogists". The researcher depended 
on two methods viability test and meeting teachers and supervisors of innovative children 
in their kindergartens and primary schools.  There are results ,recommendation and 
suggestions as the researcher findings in connection with pre-school education ,the role of 
universities in this aspect of improvement and progress . They should design agenda for the 
discovery of innovators and the best relationship that connects kindergartens with primary 
schools .With the help of the family the innovative child can grow up in an atmosphere that 
incubate  his talent and give enhancement for his gift . Only God can guide us straight .    
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 أثر االنتفاضة على البناء النفسي لشخصیة الطفل وتوكیده لذاته
   ∗عاطف األغا .د

  **ختام السحار. أ
  
علـى البنـاء النفسـي لشخصـیة الطفـل وتوكیـده لذاتـه االنتفاضـة أثـر معرفـة فت هذه الدراسة إلـى هد  :ملخصال

كما هدفت إلي معرفة أهم العوامل المـؤثرة فـي مكونـات )الجنس، السن(المتغیرات الدیمغرافیة  وعالقتها ببعض
واإلنـاث مـن أعمـار تتـراوح من الذكور ) ٢٧٤(وقد تكونت عینة الدراسة من . البناء النفسي ألطفال االنتفاضة

 كما). البناء النفسي، والتوكیدیة( وأداتيتم استخدام المنهج الوصفي االرتباطي، وقد ،  ً عام) ١٧-١٢(ما بین 
أظهـرت النتــائج قــد ومعامـل االرتبــاط بیرسـون، و ) ت(المتوسـطات الحســابیة والـوزن النســبي واختبـار  :اسـتخدام

الدرجـة الكلیـة للبنـاء النفسـي وأبعـاده األربعـة والدرجـة الكلیـة للتوكیدیـة، وجود عالقة طردیة دالـة إحصـائیا بـین 
، وعـدم وجـود )العمـر-الجـنس(عدم وجود فـروق دالـة إحصـائیا فـي الدرجـة الكلیـة للبنـاء النفسـي تعـزي لمتغیـر 

ج في ضوء ، وقد تم تفسیر النتائ)العمر-الجنس(فروق دالة إحصائیا في الدرجة الكلیة للتوكیدیة تعزي لمتغیر 
  .أدبیات الدراسة، ومن ثم عرض عدد من التوصیات

 
Abstract: 

  The aim of this study is to explore the effect of Intifada on the 
psychology structure of children's in Gaza governorates.  The sample 
consisted  of (274) children. Their ages were between 12-17 years.  The 
researchers  have used the descriptive scientific methodology.  Moreover, 
they have used the assertiveness scale and  psychology structure to answer 
the research questions.  After validating their reliability and validity, several 
statistical analyses were used including Descriptive Statistics, Pearson 
Correlation and T-Test.  The results showed that there is a relationship 
between psychology structure & assertiveness scale, no significant 
differences of psychology structure in relation to gender & age, no 
significant differences of assertiveness scale in relation to gender & age   
Results were discussed within the framework of literature, several 
recommendations were made. 
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  المحور الخامس

  الفلسطیني مناهج الطفلتقییم 
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طالب منخفضي التحصیل في الصف نموذج مقترح لعالج التصورات الخطأ للمفاهیم الریاضیة لدى الأ
  السابع األساسي بغزة

  ∗عزو عفانة. د.أ
  **محمد أبو ملوح. د

هـدف البحــث إلــى الكشـف عــن التصــورات الخطـأ للمفــاهیم الریاضــیة لـدى طــالب الصــف الســابع  :ملخــص ال
منخفضي نموذج المقترح في عالج تلك التصورات لدى الطالب لوقوف على أثر األلاألساسي بغزة وتحدیدها، 

نمـوذج، ولـذا قـام التحصیل في الریاضیات، ومدى احتفاظهم بالمفاهیم الریاضیة التي تم عالجها باسـتخدام األ
االختبـار حـدد الطـالب  ذلكالباحثان بإعداد اختبار تشخیصي للكشف عن تلك التصورات الخطأ، وفي ضوء 

یم الریاضـیة بصـورة صـحیحة، أو من المفاه% ٣٠ذوي التحصیل المنخفض وهم الطالب الذین حصلوا على 
فـأكثر، وبـذلك تحـددت عینـة البحـث التجریبیـة % ٧٠الذین تكون لدیهم تصور خطـأ للمفـاهیم الریاضـیة بنسـبة 

ثـم قــام . طالبــاً  ٣٢نمـوذج المقتــرح لعـالج تلــك التصـورات الخطـأ، حیــث بلـغ عــدد أفرادهـا التـي طبـق علیهــا األ
أعلـى تصـور خطـأ لـدى أفـراد مجموعـة المعالجـة،  مثلـتلعشرة التـي المفاهیم ا تضمنالباحثان بتطبیق اختبار 

وذلك بعد تطبیق النموذج المقترح مباشرة، واستخدام االحصائي ت لعینتین مرتبطتین والنسـبة المئویـة واختیـار 
كشــفت النتــائج عــن التصــورات الخطــأ للمفــاهیم الریاضــیة لــدى الطــالب منخفضــي قــد و ) ٢كــا(حســن المطابقــة 

نموذج المقترح فـي عـالج التصـورات الخطـأ للمفـاهیم الریاضـیة، واحتفـاظهم بالتصـورات وفاعلیة األالتحصیل، 
  . الصحیحة لتلك المفاهیم

Abstract:  The research aims at revealing and determining the wrong visualization 
for the mathematical concepts of 7th  grade students in Gaza,.  In addition to that, it 
aims to see the effect of the suggested model in treating visualization of the low 
achieving students in math, and to see their ability in conserving with these 
mathematical concepts that were treated by using this model.   The researchers 
prepared a diagnostic test to determine such wrong visualization. Depending on 
this test, the low achieving students were defined – the students who got 70% 
wrong mistakes or more in these concepts. So the experimental research sample is 
defined by those students who answered the diagnostic test and they were 32 low 
achieving students.  Then, the researchers applied another test including the ten 
concepts which represent the highest wrong visualization for the members of the 
treated group directly after applying the proposed model. By using the statistically 
(T) for two paired samples and the percentages and goodness of fit test (chi square), 
the results show the wrong visualization for the mathematical concepts of the low achieving 
students, and the importance of the proposed model in treating such wrong visualization for 
the mathematical concepts and conserving  with the right ones.  
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  القیم العلمیة المتضمنة في محتویات المناهج المدرسیة للمرحلة األساسیة الدنیا في فلسطین
  ∗یحیى الجحجوح. د    

  ∗∗دانمحمد حم. د 
هـــدفت الدراســـة الحالیـــة إلـــى اقتـــراح القـــیم العلمیـــة التـــي ینبغـــي تضـــمینها فـــي محتویـــات المنـــاهج   :الملخـــص
الكشــف عـن تلـك القــیم المتضـمنة فـي محتویــات منـاهج العلـوم واللغــة یة فـي المرحلــة األساسـیة الـدنیا، فالمدرسـ

تحدید مستوى التتابع بـین ثم ساسیة بفلسطین، العربیة والتربیة الوطنیة للصفوف الثالثة األولى من المرحلة األ
القیم العلمیة المتضمنة في محتویات تلـك المنـاهج وكـذلك تحدیـد مسـتوى التكامـل بینهـا، باإلضـافة إلـى وضـع 

تـم اتبـاع المـنهج البنــائي و   .تصـور لخریطـة القـیم العلمیـة التـي ینبغـي تضـمینها فــي محتویـات المنـاهج الثالثـة
أسفر البحث عن وقد عشر، تحلیل تسعة كتب بأجزائها الثماني م العلمیة، والمنهج الوصفي لالقتراح قائمة القی
اقتـراح ثمـان قــیم علمیـة، والكشــف عـن ثـراء محتویــات منـاهج العلـوم واللغــة العربیـة، وافتقــار : نتـائج مـن أهمهــا

یم العلمیــة المتضــمنة فــي محتویــات منــاهج التربیــة الوطنیــة بــالقیم العلمیــة، وانخفــاض مســتوى التتــابع بــین القــ
تـم اقتـراح كمـا ، %٥٠محتویات المناهج الثالثة، وتوفر مستوى التكامـل بـین محتویـات المنـاهج الثالثـة بنسـبة 

  .خریطة القیم العلمیة التي ینبغي تضمینها في محتویات المناهج الثالثة
Abstract:  The present study aimed at suggesting the scientific values 
which ought to be included in the contents of school curricula in the low 
basic stage. Finding out these values which are included in the contents of 
science, Arabic language, and civic education curricula for the first three 
classes of the basic stage in Palestine. Specifying the standard of succession 
among the scientific values included in the contents of these curricula as 
well as specifying the standard of integrity among them. Laying out a 
conception for the scientific values map that ought to be included in the 
contents of the three curricula.   The constructive method was followed to 
suggest the scientific values list & the descriptive analytical method to  
analyze eighteen books . Among the most important findings which the 
research revealed : Suggesting eight scientific values, finding out the 
richness of science & Arabic language curricula, and the lack of civic 
education curricula of scientific values. The decrease of the standard of 
sequence among scientific values included in the contents of the three 
curricula. The availability of integration standard among the contents of the 
three curricula at 50%. Suggesting a conception for scientific values map 
which ought to be included in the three curricula.  
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ي ضوء المعاییر القیمیة لتكنولوجیا التعلیم من وجهة تقویم منهاج التكنولوجیا للمرحلة األساسیة ف
  نظر المعلم 

  ∗نائلة الخزندار. د
  **مهدي حسن. أ

    الملخص
تهـــدف هـــذه الدراســـة إلـــى تقـــویم منهـــاج التكنولوجیـــا للمرحلـــة األساســـیة فـــي ضـــوء المعـــاییر 

ــــم ــــیم مــــن وجهــــة نظــــر المعل ــــا التعل ــــي واتبــــع الباحثــــان المــــنهج الو  .  القیمیــــة لتكنولوجی صــــفي التحلیل
ــا كــأداة للدراســة ــة لمنهــاج التكنولوجی ــة  وـقـد. مســتخدمین اســتبانة المعــاییر القیمی ــى عین ــم التطبیــق عل ت

ومعلمة مـن تخصـص التكنولوجیـا والحاسـوب ، وكـان مـن أهـم  نتـائج الدراسـة أن   ً معلم) ٥٢(شملت 
ــالي ــة لألهــداف مرتبــة كالت ــیم العقلیــة :( المعــاییر القیمی ــیم الغ –الق ــة الق ــة  –ائی ــیم  –القــیم االجتماعی الق

القــیم  –القــیم الجمالیــة :(، وأن المعــاییر القیمیــة للمحتــوى مرتبــة  كالتــالي) القــیم األخالقیــة –الوجدانیـة 
  ).القیم األخالقیة  –القیم االجتماعیة  –القیم الوجدانیة  –القیم الغائیة  –العقلیة 

 
Abstract: 

  This study aims at evaluating the curriculum of technology in the 
basic stage in the light of the standards of values of teaching technology in 
the view points of teacher.  The researchers followed the descriptive 
analytical method using the questionnaire of the standards of values of 
technology curriculum as a tool of study.  The study tool was distributed to 
a sample of (52) technology and computer specializations teachers.  Study 
results revealed that the standards of values of objectives were ranked as 
follows:  (cognitive values – purposeful values  - social values  - emotional 
values - moral values ).  The standards of values of content were ranked as 
follows: (art values - cognitive values - purposeful values - emotional 
values - social values - moral values ). 

                                                
  رئیس قسم أسالیب التدریس، جامعة األقصى  ∗

  .محاضر في قسم أسالیب التدریس، جامعة األقصى** 



  الطفل الفلسطیني بین تحدیات الواقع وطموحات المستقبلمؤتمر 
 

 ٣٢

  یناألول والثاني األساسی :في محتوى مناهج العلوم الفلسطینیة للصفینالمهارات الحیاتیة 
  ∗فتحیة صبحي اللولو. د

هـــدفت الدراســة إلـــى تحلیـــل المهـــارات الحیاتیـــة فــي محتـــوى منهـــاج العلـــوم للصـــفین األول  :الملخـــص
ى منهـاج والثاني األساسیین، ولتحقیق ذلك تم بناء قائمة للمهارات الحیاتیة الواجب تضمینها في محتـو 

ــاني و  ــوم للصــف األول والث ــة هــيقــد العل : تضــمنت القائمــة خمســة مجــاالت أساســیة للمهــارات الحیاتی
ــة والمهــارات الیدویــة، وبعــد  المهــارات الغذائیــة والمهــارات الصــحیة والمهــارات الوقائیــة والمهــارات البیئی

ل محتــوى منهـاج العلــوم سـتخدامها فــي تحلیـالالتحقـق مــن صـدق القائمــة تـم بنــاء أداة تحلیـل المحتــوى 
ــذي تضــمن  ــائج التحلیــل تضــمن المحتــوى ) ٨(للصــف األول األساســي ال وحــدات دراســیة وأظهــرت نت

لــم یــتم تناولهـــا فمهــارات العملیــة الیدویــة والمهـــارات الصــحیة أمــا المهـــارات الغذائیــة والوقائیــة والبیئـــة 
ــاني  . بصــورة مناســبة ــم تحلیــل محتــوى منهــاج العلــوم للصــف الث ــذي تضــمن كمــا ت ) ٨(األساســي وال

ـــة والمهـــارات الیدویـــة  ـــى المهـــارات البیئی ـــل تركیـــز المحتـــوى عل وحـــدات دراســـیة أظهـــرت نتـــائج التحلی
ً علـى هـذه النتـائج توصـي فوالصحیة أما المهارات الغذائیة والوقائیة  لم یتم تناولها بصورة مناسبة وبناء

التركیــز علـــى مــع فــي محتــوى منهــاج العلــوم الدراســة بضــرورة التــوازن فــي تنــاول المهــارات الحیاتیـــة 
تكـــون المنـــاهج أكثـــر مالئمـــة للحاجـــات النمائیـــة لألطفـــال فـــي هـــذه  كـــيالمهـــارات الغذائیـــة والوقائیـــة 

  .  المرحلة
Abstract: The study aimed at analyzing life skills that is included in the 1st 
and 2nd grades curricula.  To achieve that, the researcher built an instrument 
that included all the life skills that should be included in the curricula.  It 
included five domains of the like skills: nutrition, hygiene, preventive, 
environmental and manual skills.   Validity was checked.  Analysis results 
for the 1st  grade showed that the curricula included manual, hygiene  skills, 
however nutrition and environmental and prevention skills were not 
presented adequately.    Concerning the 2nd grade , which contains 8 units, 
results showed that it included environmental  , manual and hygiene skills.  
Nutrition and prevention skills were not presented adequately.  
Recommendations emphasized that science curricula for 1st and 2nd  grades 
should present all  life skills adequately with more concentration on 
nutrition and prevention skills . 
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دراسة تقویمیة ألسئلة كتب المواد االجتماعیة وامتحاناتها للصف السابع األساسي في المنهاج 
                           الفلسطیني األول

  ∗سناء أبو دقة .د 
السـابع األساسـي فـي المنهـاج الدراسة إلى تحلیل أسئلة المـواد االجتماعیـة وامتحاناتهـا للصـف  هدفت :ملخص

األولــى لتحلیــل ألســئلة موضــوعات المـــواد : تحلیــل وقــد أعــدت الباحثــة بطـــاقتي   .تقویمهــالالفلســطیني األول 
كتـاب   وقد بلغ المجمـوع الكلـي ألسـئلة  .أسئلة االمتحانات الفصلیة لنفس المواد والثانیة لتحلیل االجتماعیة، 

) ١٤٢(والتربیـــة الوطنیــــة   ،ســــؤاالً ) ٩٨(التربیــــة المدنیـــة ، و ســـؤاالً ) ١٧٦( الجغرافیــــا، و ســـؤاالً ) ١٥٤(التـــاریخ 
غ المجموع الكلي ، أما بالنسبة لالمتحانات فقد كان عددها خمسة عشر امتحانا لكل مادة دراسیة، وقد بلسؤاالً 

. )١٨٢(نیــــة والتربیـــة الوط ،)٢٧٤(، والتربیـــة المدنیــــة )٢٠٩(، والجغرافیــــا )١٧٢(ألســـئلة امتحانــــات التـــاریخ 
وبینت النتائج غلبة األسئلة في المجال المعرفي في كتب وامتحانات المواد االجتماعیة، و أظهرت أن التركیز 

بالنســبة .  المجــال المعرفــي فــيكـان علــى مســتویین همــا التــذكر والفهــم مــع إهمـال واضــح للمســتویات األخــرى 
التــاریخ  :المقالیـة مقارنـة باألسـئلة الموضــوعیة فـي كتـبلنوعیـة األسـئلة فقـد بینــت النتـائج ارتفـاع نسـبة األســئلة 

بالنســـبة أمـــا . والجغرافیـــا والتربیـــة الوطنیـــة مـــع غیـــاب واضـــح لألســـئلة الموضـــوعیة فـــي كتـــاب التربیـــة المدنیـــة
 :وفـي ضـوء نتـائج الدراسـة أوصـت الباحثـة  .الموضوعیةاألسئلة المقالیة مقارنة بلالمتحانات فقد ارتفعت فیها 

أهمیــة لقیــاس والتقــویم التربــوي و فــي مجــالي ا والمعلمــین نهــوض بمســتوى معــدي المنــاهج والتربــویینضــرورة الب
مــن  نالعمــل علــى زیــادة نســبة أســئلة وأنشــطة الكتــب فــي المجــالین المهــارى واالنفعــالي وضــرورة مراعــاة التــوزا

 . االمتحانات الكتبأسئلة في  حیث المستویات المعرفیة
Abstract: The study aimed at analyzing the questions in the social studies 
Palestinian textbooks and exams.   The researchers prepared two content analysis 
lists:  one for the books questions and the other for the exams questions.  The total 
number of questions for study textbooks were as follows:  history book  (154), the 
geography textbook (176), the civic education textbook (98), the national education 
textbook (142) questions.  The exams included in this study  were (15).  There 
were (172) questions in the history exams, (209) in geography exams, (274) in 
civic education exams, and (182) in the national education exams.  The results 
showed that most of the textbooks and exams questions were in the cognitive 
domain specially in the knowledge and understanding levels.  Most of the 
questions were an essay type questions specially in the civic education questions.  
Recommendation emphasized that teachers and curricula planners training on 
effective classroom assessment and evaluation is very important now.  Moreover, 
balance should be observed in the type of questions in social studies textbooks and 
exams.   
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  في محافظات غزة السمعیة الحاجات النفسیة لألطفال ذوي اإلعاقة
  ∗محمد علیان. د

  ••عماد الكحلوت. أ
  

    :الملخص
م األسـرة استهدفت الدراسة التعرف على الحاجات النفسیة لدى الجنسین، وتأثیر كل من حجـ

مـــن األطفـــال ذوي  )١٥١(الحاجـــات لـــدى عینـــة قوامهـــا  تلـــكوالترتیـــب المـــیالدي علـــى درجـــة إشـــباع 
ولتحقیــق أهـــداف الدراســة تـــم .  ً إناثـــ )٩٣(و  ً ذكــور  )٥٨(اإلعاقــة الســـمعیة فــي محافظـــات غــزة بواقـــع 
ل تـــأتي توصـــلت الدراســة إلـــى أن الحاجــة لالســـتقالقـــد و   .تطبیــق مقیـــاس الحاجــات النفســـیة لألطفــال

هـي األكثـر إشـباعًا و الحاجـة لالنتمـاء  وأخیراً لیها الحاجة للكفاءة تولى من حیث كونها األقل إشباعًا األ
ولـم تجـد الدراسـة تـأثیرًا لكـل مـن الجـنس أو حجـم األسـرة أو الترتیـب المـیالدي علــى . لـدى أفـراد العینـة

  .لسمعیةالحاجات النفسیة لدى أفراد العینة من األطفال ذوي اإلعاقة ا
 
Abstract:  

This study aimed to realizing the psychological needs among both 
males and females in addition to studying the impact of family size, and 
rank of child birth on these needs among (151) hearing impaired children: 
(58) male students, (93) female students.   By using the psychological needs 
scale, the study found that the need of autonomy was ranked to be the first, 
followed by competence and the need of relatedness was ranked the last. 
The study revealed there were no statistical differences in the three needs 
according to sex, family size or rank of birth among the study sample. 

 
 

                                                

  .غزة -عمید كلیة التربیة، جامعة األزهر ∗
  .غزة - ، جامعة األزهرماجستیر علم نفس **
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لدى طلبة المرحلة األساسیة الدنیا في  تصور مقترح لتشخیص أسباب تدني التحصیل الدراسي
  معالجتهامحافظات غزة وسبل 

  ∗خلیل حماد. د
  **أسامة الهباش. أ       

هـــذه الدراســـة إلـــى وضـــع تصـــور مقتـــرح لتشـــخیص أســـباب تـــدني تحصـــیل طلبـــة المرحلـــة هـــدفت   :الملخـــص
األساســیة الــدنیا مـــن الجنســین، وكـــذلك مــدى تـــأثیر دوام المدرســة علـــى التــدني ودرجـــة أهمیتهــا النســـبیة ودور 

معلمــًا ومعلمــة مــن المــدارس ) ٤٥٤(الظــاهرة، حیــث بلغــت عینــة الدراســة  تلــكمؤسســات التعلــیم فــي معالجــة 
فقــرة ) ٤٦(اســتخدم الباحثــان اســتبانة مكونــة مــن قــد و  مــن مجتمــع الدراســة ،%) ٣٠(تابعــة للحكومــة بنســبة ال

وقـد اسـتخدم الباحثـان المتوسـطات  .  لم، الطالـب، المنهـاج، وولـي األمـرالمع: مجاالت هي) ٤(موزعة على 
الكثافة  :تدني التحصیل تعود إلىأظهرت النتائج أن أهم أسباب قد و .   "ت"بار الحسابیة والنسب المئویة واخت

كما أظهرت النتائج وجـود فـروق دالـة  .الصفیة العالیة والترفیع اآللي وعدم تعاون أولیاء األمور بالقدر الكافي
فـروق دالـة إحصـائیًا تعـزى لمتغیـر فتـرة الـدوام لصـالح الفتـرة و  إحصائیًا تعزى لمتغیـر الجـنس لصـالح اإلنـاث، 

حقـاق حقـوق المعلـم أوصت أخیرًا و  .الصباحیة ٕ الدراسة بضرورة توفیر الرعایة الكافیة مـن قبـل أولیـاء األمـور وا
تكثیف األیام الدراسیة والدروس التوضـیحیة للمعلمـین بصـفة عامـة و  المادیة والتقلیل من نصابه من الحصص

  .التدریساإلدارة وطرائق  :والجدد على وجه الخصوص في المرحلة األساسیة الدنیا في المباحث كافة في
Abstract: The study aimed at suggesting a model to diagnose the causes of  
the low achievement among students (both sexes) of the primary stage.  In 
addition to that, it aimed at studying the effect of the school time on that and 
the educational institutions role to solve such a problem.  The study sample 
consisted of (454)  governmental schools teachers of both sexes, about  
(30%) of study population. The researchers used questionnaire consisting of 
(46) items in the following domains: teacher, student, curriculum and parent.  
The researcher used percentages, averages and T. Test.   The study results showed 
that the most important reason of low achievement is related to class over 
crowdedness, the mechanical transferring of students and the lack of cooperation of 
parents. The study results showed statistical significant differences due to sex 
favoring females, and differences due to school time favoring morning shift. The 
study recommendations focused on taking care of parents, teachers' financial rights 
and reducing their weekly load, in addition to increasing seminars and 
workshops especially for newly hired teachers. 
 

                                                

  .أستاذ مشارك، قسم اللغة العربیة، جامعة األقصى ∗
  .محاضر، جامعة األقصى** 
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  الوحدة النفسیة وعالقتها بمفهوم الذات لدى األطفال في محافظة غزة
  •آمال عبد القادر جودة. د                                 

 
ــة بــین الوحــدة النفســیة ومفهــوم الــذات لــدى هــ فت ـهـ :ملخــصال ذه الدراســة إلــى التعــرف علــى العالق

بلغــت قــد و  .  لنـوعاألطفـال فــي محافظـة غــزة، ومعرفـة تــأثر الوحــدة النفسـیة ومفهــوم الـذات بــاختالف ا
ــذ ١٦٦(عینــة الدراســة  ــذة ١٩٤ - ً تلمی ــد اســتخ) تلمی ــدائي، وق دمت یدرســون فــي الصــف الســادس االبت
لقیــاس الوحــدة النفســیة واآلخــر لقیــاس مفهــوم الــذات، وأســفرت  :أحــدهمادراســة مقیاســین الباحثــة فــي ال

مــن أفـراد العینــة یعــانون مـن الوحــدة النفسـیة، كمــا أسـفرت عــن وجــود % ١٦.١نتـائج الدارســة عـن أن 
عالقــة ارتبــاط ســالبة ودالــة بــین الوحــدة النفســیة ومفهــوم الــذات لــدى األطفــال، ووجــود فــروق دالــة فــي 

ة النفسـیة تعـزى لمتغیـر النـوع لصـالح الـذكور، وعـدم وجـود فـروق فـي مفهـوم الـذات الكلـي تعــزى الوحـد
  .لمتغیر النوع

  
Abstract: 

 This study aimed at exploring the relationship between loneliness 
and self- concept among children in Gaza Governorate, and studying  the 
effects of gender on loneliness and self- concept. The study sample 
consisted of  (360) children) from 6th  grade (166 boys & 194 girls).   The 
researcher used both loneliness and self- concept scales.   Study results 
revealed that (16.1%) of children reported feeling of loneliness.   Moreover,  
the results showed that there  was negative relationship between loneliness 
and self- concept in addition to significant differences in loneliness due to 
gender favoring males with no significant differences in self- concept due to 
gender. 

                                                
  .المساعد بجامعة األقصى الصحة النفسیة  أستاذ •
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  وعالقتها بالمشاكل السلوكیة لدى أطفال الریاض بمحافظة غزة بالتلفازالرسوم المتحركة 
  ∗عایدة صالح. د

ـــر الرســـوم المتحركـــة هـــدفت  :الملخـــص علـــى بعـــض المشـــاكل  بالتلفـــازالدراســـة إلـــى الكشـــف عـــن أث
كمـا . فـال الریـاض بمحافظـة غـزةلـ ى أط) السلوك العدواني ـ الحركة الزائدة ـ الخـوف ( السلوكیة مثل 

ناثــًا فـي تلــك المشـكالت الســلوكیة وعالقتهـا بالرســوم المتحركــة  وضـحت ٕ الفــروق بـین الجنســین ذكـورًا وا
ــاز ــدى أطفــال الریــاض كمــا كشــفت. بالتلف ــة الرســوم المتحركــة بــبعض المشــاكل الســلوكیة ل  عــن عالق
طفـــل وطفلـــة ممـــا تتـــراوح ) 100(ا تعـــزى إلـــى نوعیـــة ومـــدة البـــرامج ، وذلـــك علـــى عینـــة قوامهـــ والتـــي

ولقـد اسـتخدمت الباحثـة . سـنوات، والملتحقـین بریـاض األطفـال بمحافظـة غـزة)  5 – 6(أعمـارهم مـن 
اســتبانة للمشــاكل الســلوكیة وعالقتهــا بالرســوم المتحركــة، كمــا و اســتخدمت المــنهج الوصــفي التحلیلــي 

وقـد توصــلت الدراسـة إلـى أنــه . الص النتـائجبأبعـاده المختلفـة، واألســالیب اإلحصـائیة المناسـبة الســتخ
الحركـة الزائـدة ـ ( توجد عالقة إرتباطیة موجبـة بـین الرسـوم المتحركـة وبعـض المشـاكل السـلوكیة مثـل 

اظهـرت نتـائج الدراسـة عـدم وجـود فـروق ذات داللـة إحصـائیة بـین كمـا ). الخـوف ـ السـلوك العـدواني 
كیة تعــزى الخــتالف الجــنس، كمــا توجــد فــروق ذات داللــة الرســوم المتحركــة وعالقتهــا بالمشــاكل الســلو 

  .وعالقتها بالمشاكل السلوكیة تعزى إلى نوعیة البرامج ومدتها بالتلفازإحصائیة بین الرسوم المتحركة 
Abstract: The study aims at revealing the effect of Animated Cartoon in 
Television Channels on Behavioral Problems such as (Aggressive Behavior, 
Excessive Motion, and Fear) of Kindergarten Children in Gaza Governorate.   
It also aims at revealing the differences between males & females regarding 
the Behavioral Problems in relation to Animated Cartoon in Television 
Channels.    In addition to that, it reveals the relation of Animated Cartoon 
to some Behavioral problems.     The sample consisted from (100) 
male/female Children from Gaza Governorate Kindergartens whose ages 
were between (5-6) years. The researcher  used the study questionnaire.    
Descriptive analytical approach was used in addition to appropriate 
statistical tests.   Study results showed that there was positive relationship 
between Animated Cartoon with Behavioral Problems (Excessive Motion, 
Fear, and Aggressive Behavior).   Moreover, results showed  no differences 
due to gender .   Differences were observed in relation to the type of 
programs and its duration. 

                                                

    .قصىأستاذ علم النفس المساعد، قسم علم النفس، جامعة األ ∗
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  المحتویات
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  ١  لجان المؤتمر

  ٣  تقدیم
  ٥  الطفولة في اإلسالم: المحور األول

  محمود أبو دف. د.أ  فلسطینیة في تربیة الطفل في ضوء السنة النبویةتقویم دور األسرة ال -
  ٦  منور نجم. أ

تقـــدیر حـــل المشـــكالت الســـلوكیة لـــدى أطفـــال المرحلـــة األساســـیة الـــدنیا فـــي  -
  ٧  أنور البنا. د.                                                                         قطاع غزة من منظور إسالمي

  أحمد شویدح. د    .تأدیب الطفل باستخدام العقوبة في الفقه اإلسالمي -
  ٨  عاطف أبو هربید. أ

  ٩  زیاد الجرجاوي. د  .آراء بعض علماء المسلمین في تربیة الطفل -
  محمد شاهین. د  .تربیة الطفل في ضوء السنة النبویة الشریفة -

  ١٠  إسماعیل الشندي. د

  ١١  )الواقع والطموح(طفال ریاض األ: المحور الثاني -
علـى عینـة مـن والـدي : دراسة میدانیـة"اتجاهات الوالدین نحو لعب األطفال  -

  .أطفال الریاض في كل من محافظتي خانیونس ورفح
  نظمي أبومصطفى.د.أ
  ١٢  عطاف أبو غالي. د

  المزین سلیمان. د  .الكفایات األساسیة لمربیات ریاض األطفال من وجهة نظر مدیرات الریاض -
  ١٣  هشام غراب. د

  ١٤  فتحي صبح. د  .الصعوبات االقتصادیة وأثرها على إعداد المربیة أكادیمیًا أدائها في الروضة -
فعالیة برنامج حاسوبي قائم على الوسائط المتعـددة لتنمیـة االسـتعداد للقـراءة  -

  ١٥  نجوى صالح. د                  .                                   لدى أطفال الریاض في محافظة غزة

  ١٦  التنشئة االجتماعیة للطفل الفلسطیني واإلعالم: المحور الثالث
متطلبــات تربیــة الطفــل الفلســطیني فــي ظــل تــداعیات العولمــة والعمــل علــى  -

  .مواجهة مخاطرها
  فؤاد العاجز. د.أ
  ١٧  محمود عساف. أ

  ١٨  منى بلبیسي. د  .صیة الطفل الفلسطینيالتنشئة االجتماعیة والبناء المتكامل لشخ -
  ١٩  جمیل الطهراوي. د  .مساهمة االمهات الفلسطینیات في إثراء ثقافة أطفالهن -
  ٢٠  حسن أبو حشیش. د  .فلسطینيالطفل التصور مقترح إلعالم  -
تأثیرات الفضائیات العربیة على شخصـیة الطفـل الفلسـطیني مـن وجهـة نظـر أولیـاء  -

  ٢١  د القادر حمادعب. د  .األمور
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  ٢٢  اإلبداع والتفكیر لدى الطفل الفلسطیني: المحور الرابع
  ٢٣  سهیل دیاب. د  .معوقات تنمیة اإلبداع لدى طلبة المرحلة األساسیة في مدارس قطاع غزة-
  ٢٤  محمود األستاذ. د  .تقویم مناهج العلوم المدرسیة في المرحلة األساسیة بفلسطین من منظور إبداعي -
مهارات التفكیر لدى بعض فاعلیة برنامج مقترح في األلعاب التربویة لتنمیة  -

.                                              تالمیذ الصف الثالث األساسي
  حازم عیسى. د
  ٢٥  عبدالهادي مصالحة.د

اختبار االستعداد لتالمیذ الصف األول األساسـي كأحـد أسـالیب الكشـف عـن الطفـل  -
  ٢٦  داوود حلس. د  .بدعالم

  .وتوكیده لذاته االنتفاضة على البناء النفسي لشخصیة الطفلأثر  -
  

  عاطف األغا. د
  ٢٧  ختام السحار. أ

  ٢٨  تقییم مناهج الطفل الفلسطیني: المحور الخامس
نموذج مقترح لعالج التصورات الخطأ للمفاهیم الریاضیة لدى الطـالب أثر أ -

  .السابع األساسي بغزة منخفضي التحصیل في الصف
  عزو عفانة. د.أ
  ٢٩  محمد أبو ملوح. د

القــیم العلمیــة المتضــمنة فــي محتویــات المنــاهج المدرســیة للمرحلــة األساســیة  -
  .الدنیا في فلسطین

  یحیى الجحجوح. د
  ٣٠  محمد حمدان. د

تقــــویم منهــــاج التكنولوجیــــا للمرحلــــة األساســــیة فــــي ضــــوء المعــــاییر القیمیــــة  -
  ا التعلیم من وجهة نظر المعلم لتكنولوجی

  نائلة الخزندار. د
  ٣١  مهدي حسن. أ

المهــــارات الحیاتیــــة فــــي محتــــوى منــــاهج العلــــوم الفلســــطینیة للصــــفین األول  -
  ٣٢  فتحیة اللولو. د  .ینوالثاني األساسی

دراســة تقویمیــة ألســئلة كتــب المــواد االجتماعیــة وامتحاناتهــا للصــف الســابع  -
  ٣٣  سناء أبو دقة. د.                                                             الفلسطیني األول األساسي في المنهاج

  ٣٤  مشكالت ومعوقات تواجه الطفل الفلسطیني: المحور السادس
  محمد علیان. د  .في محافظات غزةالسمعیة الحاجات النفسیة لألطفال ذوي اإلعاقة  -

  ٣٥  عماد الكحلوت. أ

لـدى طلبـة المرحلـة  ر مقترح لتشخیص أسباب تدني التحصیل الدراسـيتصو  -
  .غزة وسبل معالجتها في محافظةاألساسیة الدنیا 

  خلیل حماد. د
  ٣٦  أسامة الهباش. أ

  ٣٧  آمال جودة. د  .الوحدة النفسیة وعالقتها بمفهوم الذات لدى األطفال في محافظة غزة -
بالمشـاكل السـلوكیة لـدى أطفـال الریـاض وعالقتهـا  بالتلفازالرسوم المتحركة  -

  ٣٨  عایدة صالح. د  .بمحافظة غزة

  ٣٩    المحتویات



  الطفل الفلسطیني بین تحدیات الواقع وطموحات المستقبلمؤتمر 
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