
جامعة النجاح الوطنیة
كلیة الدراسات العلیا

ستراتیجیة الوطنیة لتطویر الطفولة الامراعاةدراسة  مدى 
لنوع لالصف التمهیدي الحكوميمشروع و ،المبكرة

، في الضفة الغربیةاالجتماعي

إعداد
نسرین صالح محمد جرار

إشراف
د. سائدة عفونة

دراسات المرأة برنامج لمتطلبات درجة الماجستیر في ستكماالً قدمت هذه األطروحة ا
.بكلیة الدراسات العلیا في جامعة النجاح الوطنیة في نابلس، فلسطین

2016



~ ?L'............~ .

,
~~~_y......'"""~ ..~ .

JJ_;.ihl\ _jJP ~_,l\ JJ1'J;~~\ ;~~~.1A ~1;J

t_jlU ~~\ '-i 'J' 4ll\ ' Au,l\ ~J ,~\

~..;il\ ~;"l\ ~ ,~~~\



ج

اإلهداء

أهدي جهدي المتواضع

إلى التي ال َینضب نبع عطائها؛ فتعطي في كل مراحل حیاتها دون كلل ..

ففي الصغر تمأل األسرة رقة وحبًا وعاطفة ..

نیة المعمرة وفي الصبا تنهل من العلم بلهفٍة لتجود بثماره على أسرتها ومجتمعها، فتكون البا
المنمیة لوطنها

وفي الكبر تقي بوارف ظلها من یلتجئ إلیها فارًّا من قیظ الحیاة

إلى كّل امرأة لم تمنعها أنوثتها من طلب العلم أو كسب الرزق أو نیل حقوقها

و

إلى كّل أطفال فلسطین الذین سیشبون لیكونوا رعاًة للوطن وُحماًة له. 
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الشكر والتقدیر

لي كل من هّیأجل حمدًا كثیرًا أن یسر لي إنجاز هذا العمل المتواضع، و و اهللا عزأحمد
ساعدني ودعمني لتكون هذه األطروحة كما ینبغي، وأتقدم بالشكر الجزیل للدكتورة سائدة عفونة 
التي أشرفت على رسالتي، وقدمت لي اإلرشاد والدعم والتقویم المتواصل؛ حتى وصلت بي إلى بر 

األمان.

كما أتقدم بالشكر إلى رئیس قسم ریاض األطفال في وزارة التربیة والتعلیم أ. سهیر 
لسعة صدرها وحسن استقبالها لي وتعاونها الكبیر من أجل خدمة العلم، وأشكر رؤساء ؛عواد

أقسام التعلیم العام في جمیع مدیریات التربیة والتعلیم في الضفة الغربیة؛ لتیسیرهم لي تطبیق 
ة الدراسة، والشكر موصول أیضًا لزمیالتي مشرفات ریاض األطفال في جمیع مدیریات التربیة أدا

والتعلیم في الضفة الغربیة لتعاونهن معي في إجراء المقابالت.

الحبیبین (الدكتور محمد جرار، والمربي المجاهد إسالم وأخويَّ الغالیین، أشكر والديَّ 
عرفانا مني بدورهم العظیم في دعمي عیني (أنوار وعمر وأنس)؛ ونور األحبةوأبنائيجرار)،

والمربي الفاضل، من كل الجوانب، حتى تمكنُت من إتمام هذا العمل، وأخص بالذكر والدي الغالي
الذي قام بالتدقیق اللغوي للرسالة.وأستاذ اللغة العربیة صالح جرار
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اإلقرار

تحمل عنوان:أنا الموقعة أدناه مقدمة الرسالة التي

الصف التمهیدي مشروع و ،ستراتیجیة الوطنیة لتطویر الطفولة المبكرةالامراعاةدراسة  مدى 
، في الضفة الغربیةلنوع االجتماعيلالحكومي

A study of to what extant The National Early Childhood Development
Strategy and kindergarten in public school in regard to gender

sensitivity in West Bank

اإلشارة تنتاج جهدي الخاص، باستثناء ما تمهوأقر بأن ما اشتملت علیه هذه الرسالة
ه حیثما ورد، وأن هذه الرسالة ككل، أو أي جزء منها لم یقدم سابقًا لنیل أي درجٍة أو لقب علمي یلإ

مؤسسة تعلیمیة أو بحثیة أخرى.ةأو بحثي لدى أی
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ستراتیجیة الوطنیة لتطویرالامراعاةدراسة  مدى 
الصف التمهیدي الحكومي مشروع و الطفولة المبكرة

، في الضفة الغربیةلنوع االجتماعيل
إعداد

سرین صالح محمد جرارن
إشراف

د. سائدة عفونة
الملخص

استراتیجیة تطویر الطفولة المبكرة والصف مراعاة هدفت هذه الدراسة إلى تحدید مدى 
حیث ، المنهج النوعيلنوع االجتماعي في الضفة الغربیة، واستخدمت الدراسة لالتمهیدي الحكومي 

بطریقة ، ومن ثم تحلیلهاالمیدانمن جمع المعلومات تم إجراء الدراسة في سیاقها الطبیعي، وتم
ملبیةتم بناؤها لتكونتيلالدراسة اة، وتم جمع البیانات من خالل أداتفسیرهاثم شمولیة استقرائیة

الدراسة على مجتمع قت أداةبّ منتظمة، وقد طُ الشبه و منتظمةالمقابالت اليلهدف الدراسة، وه
رئیس في الضفة الغربیة، وهم لعامالت في ریاض األطفال الحكومیةاجمیع ن من الدراسة الذي تكوّ 

ي وزارة التربیة والتعلیم العالي، ومعلمات الصفوف التمهیدي الحكومي قسم ریاض األطفال ف
جمیعها، ریات الضفة الغربیة یمشرفات ریاض األطفال في مدوعددهن اثنتان وثالثون معلمة، و 

وعددهن سَت عشرَة مشرفة.

كما تم تحلیل محتوى الجزء المتعلق بالتعلیم من االستراتیجیة الوطنیة لتطویر الطفولة 
المبكرة، من منظور النوع االجتماعي. 

أن هناك نقصًا في الوعي بشكل عام في مفاهیم النوع وقد خرجت الدراسة بنتائج بینت 
لصور النمطیة ألدوار الرجل والمرأة االجتماعي وأهمیة مراعاتها، وأن ثقافة المجتمع الذكوریة وا

تعیق مراعاة النوع االجتماعي في صفوف التمهیدي الحكومي، وأن ذلك ألقى بظالله على طریقة 
تفكیر مربیات التمهیدي وأسلوب تعاملهن مع األطفال وتوزیعهن لألدوار واأللعاب بینهم، والقصص 

في نواٍح بشكٍل عفوي، ویغفلنها في جوانب التي یخترنها لهم، فنجدهن یراعین العدالة (الجندریة)
أخرى.
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وحدة النوع و وقد دلت النتائج على أن هناك ضعفًا في التنسیق بین وزارة شؤون المرأة 
أي نوع من یوجدقسم ریاض األطفال، وأنه البین االجتماعي في وزارة التربیة والتعلیم العالي و 

لة المبكرة یتعلق بالنوع االجتماعي، وأن ذلك ینعكس على في قطاع الطفو أنواع التدریب للعامالت
لوحظ أّن ھناك تفھماً لقضایا لكنواقع مراعاة النوع االجتماعي داخل صفوف التمهیدي الحكومي، 

ن إمكانیة مراعاتھا واردة في قسم ریاض األطفال في الوزارة، وأالنوع االجتماعي من قبل رئیس
.المستقبل

توى االستراتیجیة الوطنیة لتطویر الطفولة المبكرة تبین أنها ال تراعي النوع وبعد تحلیل مح
االجتماعي بالشكل المطلوب، وٕان كانت في مرتكزاتها وأهدافها الرئیسیة ورؤیتها تعلن تمشیها مع 

ابلة سیاسة الوزارة المعلنة في مراعاة النوع االجتماعي، لكن إمكانیة التعدیل واردة ـــــ بناء على المق
التزال مسودة.ألن االستراتیجیةمع رئیس قسم ریاض األطفال في الوزارة ــــــ 

النوع االجتماعي في كل مراحل ضرورة مراعاة وخرجت الدراسة بعدة توصیات تتلخص في 
التعلیم؛ وذلك من خالل إیالء الوزارة مزیدًا من االهتمام بهذا الموضوع، وتحویله من مجرد شعارات 

مراعیة له.اسات معلنة إلى تدریب وتطبیق وتوعیة ومناهجوسی
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الفصل األول

ة وخلفیة الدراسة ممقد

المقدمة -

مشكلة الدراسة-

الدراسةهدف-

الدراسةأسئلة-

ومبرراتهاأهمیة الدراسة-

تهاامنهج الدراسة وأد-

مجتمع الدراسة-

حدود الدراسة-
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الفصل األول

مقدمة وخلفیة الدراسة 

وأهمیتها مشكلة الدراسة وهدفها وأسئلتهایعرض الفصل األول مقدمًة تشتمل على
ا ومجتمعها، كما وتشیر إلى حدود الدراسة، وتوضح باإلضافة إلى منهج الدراسة وأداته، مبرراتو 

إجرائیة لمفاهیم متعلقة بالدراسة. تعریفات أهم مصطلحاتها، وتضع 

المقدمة 

من أهم مراحل العمر وأكثرها تـأثیرًا فـي حیـاة الفـرد، ففـي هـذه لمبكرةتعتبر مرحلة الطفولة ا
المرحلــة تتشــكل الشخصــیة، ویــتم بنــاء أهــم مالمحهــا، ومــا ســیكون علیــه اإلنســان مســتقبًال، وخاللهــا 
یتحــدد مســار نمــوه مــن النــواحي الجســمیة والعقلیــة واالنفعالیــة واالجتماعیــة، طبقــا لمــا یتــوفر لــه مــن 

یتفـــّتح العقـــل، وتبـــدأ اللغـــة بـــالنمو رض لـــه مـــن مواقـــف فـــي البیئـــة المحیطـــة؛ ففیهـــاخبـــرات، ومـــا یتعـــ
واالزدهـــار، كمـــا ویبـــدأ تشـــكیل العالقـــات االجتماعیـــة التـــي تتوســـع تـــدریجیًا، وتتجـــه العواطـــف نحـــو 

بد عند تنشئة الطفل أن نساعده على النمو المتكامل المتوازن؛االستقرار في نهایة هذه المرحلة، وال
).2006(فتح اهللا، ق الصحة النفسیةیحقته على التكیف، و تساعدلمحسن توجیه سلوكه نُ أنو 

ریـاض األطفـال؛ كـان لطفولـة المبكـرة تتقاسـمه األسـرة و وألن عبء تنشئة الطفل فـي مرحلـة ا
األطفـــال الســـتقبال أدوار الحیـــاة، وترعـــى النمـــو ئنهـــا تهیـــإاألهمیـــة؛ حیـــثعظـــیمألطفـــال لریـــاض ا

كسبهم االتجاهات االجتماعیة الصالحة، وتعّود الطفل على آداب السلوك، وتدربه علـى المتكامل، وت
المهـــارات الحركیـــة، وتنمـــي حواســـه، وتســـاعده علـــى االعتمـــاد علـــى ذاتـــه فـــي تســـییر أمـــوره الیومیـــة، 

، كـل ذاتالـالتعبیر عـن فيته اقدر تساعده على تطویر ثقة الطفل بذاته، و وتقوي،والتعلم من الخطأ
).2002في بیئة مصممة على نحٍو عائلي (الحریري، ذلك 

؛ ازداد اإلقبــــال علــــى ریــــاض علــــى األدوار وخــــروج المــــرأة للعمــــلونظــــرًا للتغیــــر الــــذي طــــرأ 
مواصـلة ت العمـل و األطفال، وازدادت أهمیتها فیما تقدمه من رعایة آمنـة لألطفـال، ممـا یتـیح لألمهـا
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أن رعایة الطفولة مسؤولیة وطنیة تقع على كاهل األمـم التعلیم، والمشاركة في التنمیة، من هنا نرى 
ــــرز المنظمــــات التــــي أنشــــئت لهــــذه الغایــــة عــــام  منظمــــة 1946والحكومــــات والمؤسســــات، ومــــن أب

عامـــًا دولیـــًا للطفولـــة (أبـــو 1979، وُخصـــص العـــام 1958الیونیســـیف، وأعلنـــت حقـــوق الطفـــل عـــام 
).2008حرب،

اعـــل فیــه، وٕان مشــاركة المــرأة فــي التنمیــة شـــرط تمثــل المــرأة نصــف المجتمــع، ولهــا دور ف
أساســي فــي تقــدم المجتمــع، وٕان دور المــرأة فــي التنمیــة ال یقتصــر علــى أداء دورهــا كزوجــة وأم؛ بــل 

من أن یكــون لهــا دور فــي كــل المیــادین، وأن یــتم توزیــع األدوار بــین المــرأة والرجــل بشــكل یضــیجــب
، تعیق مشاركة المرأة تلك، وٕان تغییر تلك الفلسطینيمع، لكن صورة المرأة النمطیة في المجتالعدالة

الصورة یحتاج إلى مجهـوٍد ووقـٍت كبیـرین، ویبـدأ ذلـك مـن خـالل غـرس المفـاهیم الجندریـة فـي عقـول 
األطفال من خالل مناهج المدارس، وبذلك یتم تحسین صورة المرأة في عقول النشء بشكل تدریجي 

ولى تبدأ من ریاض األطفال فهي أول من یحتضن الطفل بعـد )، إن خطوة التغییر األ2012(اآلغا،
بد من االنتباه إلى ضرورة مراعاتها لمفاهیم النوع االجتماعي.والدیه، لذا ال

ومن أجل إعداد جیٍل صالٍح مسلٍح بالمهارات التي تمكنه من التكیف مع متطلبـات الحیـاة؛ 
حتى من ریاض األطفال اً ع مؤسسات التعلیم بدءویة في جمیبد من االرتقاء بمستوى العملیة التربال

نهایة السلم التعلیمي؛ فتطور األمم عادًة یقـاس بمـدى اهتمامهـا بتطـویر النظـام التربـوي حتـى یـتالءم 
). 2014مع متطلبات العصر(شریف،

ال یتجـــزأ مـــن النظـــام اً نحـــو تعمـــیم ریـــاض األطفـــال، وجعلهـــا جـــزءاً عالمیـــاً إن هنـــاك توجهـــ
، وذلك ألهمیة هذه المرحلة وتأثیرهـا فیمـا یلیهـا مـن مراحـل، ویعـد اهتمـام وزارة كلهامراحلهالتعلیمي ب

فـي فلسـطین ال و )، 2006(فـتح اهللا،ٕایجابیـةمرحلة ریـاض األطفـال ظـاهرة صـحیة و التربیة والتعلیم ب
ض ریـامـن خـالل لألطفـالقبـل المدرسـةمـافـي مرحلـة تعلـیم الیـوفر ال القطـاع الخـاص هـو الـذيیز 

قـد تمنعـه التـياالقتصـادیة لمـواطن اقـدرة إنشـائها وتمویلهـا؛ وهـي مرهونـة باألطفال التي یعمـل علـى 
ــیم یقتصــر علــى مــنح الرخصــة دور وزارة ٕاّن ، و األطفــالریــاضمــن إرســال أبنائــه إلــى  التربیــة والتعل

د وضــعت قــو ،)2010ریــاض ومراقبــة مطابقتهــا للمعــاییر التــي وضــعتها واإلشــراف علیهــا (رمحــي،لل
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وزارة التربیة والتعلیم العالي في فلسطین ضمن استراتیجیة الطفولة المبكرة، أهدافًا تخدم التعلیم، كان 
لقطـــاع تتبـــع اروضـــة 1600منهـــا افتتـــاح صـــفوف تمهیـــدي فـــي مـــدارس حكومیـــة، علمـــا أنـــه یوجـــد 

.)2015، (هـ)الي( وزارة التربیة والتعلیم العبین أفراد وجمعیات خیریة ونسویة وغیرهاالخاص ما

افتتــاح صــفوف ب)2013ــــ 2012(فــي العــام الدراســيبــدأت وزارة التربیــة والتعلــیم العــالي
صــــفوف فــــي أربــــع 8حیــــث افتتحــــت فــــي منــــاطق نائیــــة ومهمشــــة، تمهیــــدي فــــي مــــدارس حكومیــــة، 

11فـي اً مهیـدیتاً صـف22م 2014ـــ 2013مدیریات، ثم وسعت المشروع لتفتـتح فـي العـام الدراسـي 

American Near East Refugee Aidمؤسسـات شـریكة مثـل أنیـراعـدةمدیریـة، وذلـك بـدعم 

(ANERA)والیونســیف التــي زودتهــا بألعــاب 2014صــفوف (عــواد، لجهــزت البنیــة التحتیــة لالتــي (
وتجهیزات.

مشكلة الدراسة

ن أل؛ اسـةن مراعاة قضایا النوع االجتماعي خـالل تنشـئة أبنائنـا وبناتنـا قضـیة مهمـة وحسإ
مفهوم النوع االجتماعي جزء ال یتجزأ من التطور، حیث یتعلم األطفال دورهم االجتماعي من خـالل 

نشــئة ت، فمــن خــالل عملیــة الالســلوك المقبــول اجتماعیــاً الكبــارهــمعلمویتقلیــد النمــاذج المحیطــة بهــم، 
ن ناحیة بیولوجیة، وتبنـى الفروق بین الذكر واألنثى مویتعلم،االجتماعیة یتوحد الطفل/ـة مع جنسه

وفــي ، علیهــا فــوارق یصــنعها المجتمــع بنــاًء علــى ثقافتــه عنــد توزیــع األدوار، والتوقعــات لكــل منهمــا
فلسطین تتقاسم ریاض األطفال مهمـة التنشـئة االجتماعیـة مـع األسـرة، فـإن نسـبة كبیـرة مـن األطفـال 

فـي ترسـیخ راً للروضـة دو إن ذا فـهلو ة، یقضون مرحلة الطفولة المبكرة متنقلین ما بین األسرة والروض
وظلــم ینــتج عنهــا تمییــزمفــاهیم النــوع االجتمــاعي فــي عقــول األطفــال، فإمــا أن تــزرع صــورًة نمطیــة

اجتمــــاعي، وٕامــــا أن یتــــرك للطفل/ـــــة أن یتطــــور بشــــكل طبیعــــي دون خلــــق تلــــك الفروقــــات والصــــور 
.النمطیة

یـــة لتطـــویر الطفولـــة المبكـــرة، ووضـــعت ة التربیـــة والتعلـــیم اســـتراتیجیة وطنلقـــد وضـــعت وزار 
فلسفة خاصـة لتطـویر الـتعلم فـي الطفولـة المبكـرة، كمـا اسـتندت إلـى مرتكـزات كـان مـن أهمهـا قـانون 
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وضـــعت خطـــة إجرائیـــة ة والدولیـــة حـــول حقـــوق الطفـــل، كمـــا الطفـــل الفلســـطیني، والمعاهـــدات المحلیـــ
، كـــان مـــن بـــین أهـــدافها افتتـــاح )2013،)(أ(وزارة التربیـــة والتعلـــیملتطـــویر قطـــاع الطفولـــة المبكـــرة

، وذلك قید التجربة، وسـیتم التوسـع بشـكل تـدریجي، إن أثبـت ةفي مدارس حكومیةتمهیدیالصفوف ال
مشـروع التمهیـدي من هنا كان مـن الضـروري تقـویم مـدى مراعـاة،)2014، أبوزید(المشروع نجاحه

ورًا هامًا في تثبیت ظاهرة التمییز بین الرجل النظام التربوي یلعب دالحكومي للنوع االجتماعي؛ ألن 
عند مراجعة اعتبارات النوع االجتمـاعي فـي كـل من خالل ما یسمى المنهج الخفي، لذا فإنه والمرأة،

نضــمن أن یكــون هــذا المشــروع یم؛ و لتصــمیم والتنفیــذ والمراقبــة والتقــمراحــل المشــروع، بمــا فــي ذلــك ا
، كما ونضمن أن ال تكـون نحو مراعاة النوع االجتماعيیة في المرحلة الحالضمن توجه المؤسسات

هنــاك فجــوة بــین مرتكــزات اســتراتیجیة الطفولــة المبكــرة وبــین التطبیــق علــى أرض الواقــع، بمــا یتعلــق 
بمراعاة النوع االجتماعي.

الدراسةهدف

ــــة لتطــــویر الطفولــــة المبكــــرةاالمراعــــاةمــــدى دراســــة الصــــف مشــــروع و ،ســــتراتیجیة الوطنی
.، في الضفة الغربیةلنوع االجتماعيلهیدي الحكومي، التم

الدراسةأسئلة

التمهیدي الحكومي من حیث مراعاته للنوع االجتماعي؟الصفما هو واقع مشروع-1

الطفولة المبكرة للنوع االجتماعي؟تطویراستراتیجیةما مدى مراعاة -2
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ومبرراتهاأهمیة الدراسة

یم مـــن أجـــل تزویـــد الجهـــة و إلـــى تقـــیحتـــاجهـــو ، و اً دافأهـــمهمـــا كـــان نوعـــهمشـــروعي ألن إ
المشرفة على المشروع بتغذیة راجعة عن كل مرحلة من مراحله؛ وبذلك یتم التأكد أن المشروع یسیر 

نحو تحقیق أهدافه.خطط له، وأنه یتقدم نحو النجاح و وفقًا لما 

م مشــروع وزارة وّ وف تقــمــن األهمیــة بمكـان؛ ألنهــا الدراســة األولــى التـي ســالدراســةهـذهنوإ 
بـدأ الـذي ة، وٕان مشروع الـوزارة هـذا و التربیة والتعلیم العالي في ضم صفوف تمهیدي لمدارس حكومی

ـــــ بشـكل تـدریجي بواقـع افتتـاح صـفین فـي ثبـت نجاحـهأالتوسـع ـــــ إن م، هو قید التجربة و 2012عام 
مـدى مراعـاة الـوزارة بتغذیـة راجعـة حـول لتـزود الدراسـةتـأتي هـذهل مدیریة تربیة وتعلیم كـل عـام، و ك

فــي المشــروع كمــا خطــط لــه، أو مــن أجــل االســتمراروذلــك ،فــي بدایتــهللنــوع االجتمــاعيمشــروعها
ها یلإوسوف تزود المعنیین بمعلومات عن المخرجات التي تم الوصول ، إجراء تعدیالت على الخطة

هــا باألهــداف، وبــذلك ســتكون هــذه الدراســة ؛ لمقارنتبمــا یتعلــق بــالنوع االجتمــاعيضــمن هــذه المرحلــة
بمثابــة المجهــر الــذي یوضــح المزایــا والعیــوب فــي هــذا المشــروع فــي وقــت مبكــر، ممــا یــدعم نجاحــه

الجـزء المتعلـق بـاالتعلیم مــن تحلـل الدراســةوكـذلك.وتطـویره بشـكل یـتالءم ویراعـي النــوع االجتمـاعي
ألن الخطـط ، لنـوع االجتمـاعيلمراعاتهـامـدىمعرفة لالطفولة المبكرة الوطنیة لتطویر ستراتیجیة اال

تــى نضــمن اإلجرائیــة تنبثــق مــن هــذه االســتراتیجیة، لــذا البــد وأن تكــون مراعیــة للنــوع االجتمــاعي؛ ح
مراعاته على أرض الواقع.

ـــاهیم النـــوع ن هنـــاكومـــن خـــالل عمـــل الباحثـــة ودراســـتها، الحظـــت أ عـــدم وضـــوٍح فـــي مف
وٕانـه مـن ،بشـكل عـامریـاض األطفـالا لـدى العـاملین والعـامالت فـي االجتماعي، و ضرورة مراعاته

مـــن مربیـــات لتمهیـــدي الحكـــومي،الصـــف األهمیـــة بمكـــان توعیـــة العـــاملین والعـــامالت فـــي مشـــروع ا
بتلــك المفــاهیم، وضــرورة مراعاتهــا خــالل تنشــئة األطفــال؛ حتــى األطفــال ریــاض ومــدیرات یرینومــد

بحقــوق المــرأة والفروقــات المرتبطــة بــالنوع نٍ ب والتمییــز، مــؤمنســهم فــي بنــاء جیــٍل بعیــٍد عــن التعصــ
ي المطلــــوب لــــدى األطــــراف ســــوف تســــهم فــــي خلــــق الــــوعالدراســــة ، وٕان هــــذه بالعدالــــةو االجتمـــاعي

النوع االجتماعي. منظورالمشروع، من خالل تقویمها له من بالمتصلة 
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تهاامنهج الدراسة وأد

وجمـع ث تـم إجـراء الدراسـة فـي سـیاقها الطبیعـي، وتـمحیـ، المنهج النوعيتستخدم الدراسة
وذلــك مــن خــالل تفســیرها،ثــم بطریقــة شــمولیة اســتقرائیة، ومــن ثــم تحلیلهــاالمیــدانمــن المعلومــات 

:ي المقابلة، وقد كانت على نوعین هماهو أداةاستخدام

المقابلة المنتظمة-1

شبه المنتظمةمقابلةال-2

مربیات الصف التمهیدي الحكومي من األسئلة الموجهة إلى ر مجموعةتم تطویفي النوع األول 
تـم وضــع خطـوط عریضــة لمقابلـة رئــیس وفـي النــوع الثـاني أجــبن علیهـا كتابــًة، مربیـة، 32وعـددهن 

مشرفات ریاض األطفال في مدیریات التربیة والتعلـیم كذلك لمقابلةو ، قسم ریاض األطفال في الوزارة
.مقابلة منتظمةمشرفة،16دهن في الضفة الغربیة وعد

مجتمع الدراسة

جمیــع العــاملین والعــامالت فــي ریــاض األطفــال الحكومیــة فــي الضــفة الغربیــة یتكــون مــن
:موزعین كما یلي

رئیس قسم ریاض األطفال في وزارة التربیة والتعلیم العالي.-1

معلمة.32، وعددهن الحكوميصفوف التمهیديمربیات-2

. 16ریات الضفة الغربیة وعددهن یل في جمیع مدمشرفات ریاض األطفا-3



8

حدود الدراسة

خضعت الدراسة لعدة حدود وهي:

الثــــــاني مــــــن العــــــام الدراســــــي : تــــــم إجــــــراء هــــــذه الدراســــــة خــــــالل الفصــــــلین األول و الحــــــد الزمــــــاني
م2014/2015

لتربیــة طبقــت هــذه الدراســة علــى صــفوف التمهیــدي الحكــومي التابعــة لكــل مــدیریات ا: الحــد المكــاني
، م2013/2014والعـام 2012/2013والتعلیم في الضفة الغربیة، والتي افتتحت فـي العـام الدراسـي 

ؤها من الدراسة.ونظرًا لصعوبة الوصول إلى غزة تم استثنا

مشـرفة ریـاض أطفـال فـي 13لتربیـة والتعلـیم، و ا: رئیس قسم ریاض األطفال في وزارة الحد البشري
مربیة لصفوف التمهیدي الحكومي.31یم في الضفة الغربیة، باإلضافة إلى مدیریات التربیة والتعل

المصطلحات

 قبـل أطفال أعمارهم من ثالث إلى خمس سنواتیتوجه نحوها ریاض األطفال: هي مدارس
وتســتخدممختلطــة،وتشــمل صــفوف بســتان وتمهیــديالنظــام التعلیمــي الرســمي،التحــاقهم ب

وتتــولى إدارتهــا والتعلــیم ، وأنشــطة ال منهجیــةاً ا ألعابــفــي معظمهــتضــممنــاهج غیــر رســمیة، 
قطــــاعلمؤسســــات المملوكــــة لجمعیــــات خیریــــة أوا هــــفــــي معظم، والروضــــات فیهــــا اإلنــــاث

) كمـا 2000لمـدارس أساسـیة أو ثانویـة (صـبري،یتبـع وبعضها، ، وبعضها مستقلةخاصال
لدخول األطفال تهیئةبتقوممؤسسات تربویة ) ریاض األطفال بأنها 2002ریري (عرفت الح
ذلــك مــن خــالل یــتم ، و امفاجئــإلــى المدرســةتــهمــن بیالطفــل انتقــالیكــونكــي ال،المدرســة

میولـه، الكشـف عـنو ،تـهعلـى تنمیذلـكیساعدهف،ربشكل حالطفل هامارسیأنشطة متنوعة 
خبرات جدیدة.وٕاكسابه

المســؤولیات والمكانــة للمــرأة األدوار والحقــوق والواجبــات والعالقــات و هــو ":النــوع االجتمــاعي
والتــي یــتم تحدیــدها اجتماعیــًا وثقافیــًا عبــر التطــور التــاریخي لمجتمــع مــا، وجمیعهــا ؛والرجــل
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)، وجــــاء تعریــــف النــــوع االجتمــــاعي فــــي الــــدلیل 94، ص2006قابلــــة للتغییــــر" (الهنــــداوي، 
كیات والعالقـات التدریبي لدمج قضایا النوع االجتماعي في التربیـة، علـى أنـه األدوار والسـلو 

التـي تحـددها المنظومـة الثقافیـة لمجتمـع مـا لكـٍل مـن المـرأة والرجـل ضـمن فتـرة زمنیـة معینـة 
).2004(عزوني، 

یحددها المجتمع ألفراده بناء علـى ثقافـة المجتمـع وتوقعاتـه، وعـادة :  أدواراألدوار الجندریة
وك حسب جنسـه، وتختلـف تلـك ما یربطها بكونه ذكرًا أو أنثى وتصوراته لما یلیق له من سل

).2005األدوار من مجتمع آلخر (طهطاوي، 

سلســلة متتابعــة مــن التغیــرات التــي تطــرأ علــى الكــائن الحــي مغیــرًة فــي النــواحي هــو:النمــو
العقلیــة والجســدیة واالنفعالیـــة والنفســیة واالجتماعیـــة، والهــدف الضــمني للنمـــو هــو الوصـــول 

ـــــري ـــــى النضـــــج (الحری ـــــالفرد إل ـــــرات 1995وعـــــرف زهـــــران ().2002،ب ـــــه التغی ) النمـــــو بأن
وكــذلك التغیــرات العقلیــة والتغیــرات التــي ،الفســیلوجیة والجســمیة فــي الــوزن والطــول والحجــم

تحدث في أجهزة الجسم، باإلضافة إلى التغیرات في السلوك والناحیة االنفعالیة واالجتماعیة 
التي یمر بها اإلنسان في مراحل عمره المختلفة.

 سـن ثمـاني سـنوات ، وهـي مفهـوم شـامل یتضـمن بكرة: "فترة النمو والتطور حتـىلة المالطفو
التعلــیم والصــحة والتغذیــة وحمایــة الطفــل والرفــاه االجتمــاعي والحمایــة االجتماعیــة لألطفــال" 

).4ص 2013، (أ)(وزارة التربیة والتعلیم العالي

تعریفات إجرائیة

ل تضاف لمدرسة حكومیة، لمسـتوى واحـد فقـط الصف التمهیدي الحكومي: هو روضة أطفا
شــهور، لتصـــبح 8ســنوات و5شـــهور إلــى عمــر 8ســنوات و4یتضــمن األطفــال مــن عمــر

ــتعلم اً جــزء مــن النظــام التعلیمــي الرســمي، وتهــدف إلــى دعــم النمــو المتكامــل وتعتمــد مبــدأ ال
النشط، وذلك إلعداد الطفل لدخول المدرسة. 
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فــي الصــف التمهیــدي الحكــومي: هــو إدمــاج منظــور النــوع مراعــاة منظــور النــوع االجتمــاعي
المشـروع ابتـداء مـن األهــداف والرؤیـة، والتخطـیط إلـى التطبیــق، االجتمـاعي فـي كـل مراحــل

وسیاسة التوظیف، والتوجیه والتدریب والمنهج.

مشـــــكلة الدراســـــة وهـــــدفها وأســـــئلتها وأهمیتهـــــا اســـــتعرض الفصـــــل األول مـــــن هـــــذه الدراســـــة 
أهــــم وأوردحــــدود الدراســــة، وضــــحاتهــــا ومجتمعهــــا، و الدراســــة وأدضــــافة إلــــى مــــنهج، باإلهــــاومبررات

إجرائیة لمفاهیم متعلقة بالدراسة. وتعریفات مصطلحاتها، 

فیوضــح النظریــة التــي انطلقــت ،اإلطــار النظــريالفصــل الثــاني مــن هــذه الدراســةناولوســیت
السـابقة النمـو ـــــمن خالل الرجوع لألدبیـاتــــمنها الدراسة، ویستعرض الدراسات السابقة، ثم یتناول

فسرته، وقوانینه ومظاهره في الطفولة المبكرة، والتنشئة االجتماعیـة، ثـم یتحـدث عـن التينظریاتالو 
.ریاض األطفال ونشأتها وتاریخها وتطورها في أنحاء العالم وفي الوطن العربي وفي فلسطین
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الفصل الثاني

لدراسات السابقةاإلطار النظري وا

تمهید-

نظریات تفسر التعلم من خالل التفاعل االجتماعي-

النمذجة وتعلم الدور-

العوامل المؤثرة على النمو-

للطفل في مرحلة الطفولة المبكرةخصائص النموو مظاهر-

طفل ما قبل المدرسةلالتنشئة االجتماعیة-

الدراسات السابقة-

وبدء االهتمام بالطفولةریاض األطفال -
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الفصل الثاني

اإلطار النظري والدراسات السابقة

النظریـة التـي انطلقـت منهـا الدراسـة، ویسـتعرض ویشرح،اإلطار النظريالفصلیتناول هذا
التـــي نظریـــات الالنمـــو و تـــم الحـــدیث عـــن مـــن خـــالل الرجـــوع لألدبیـــات الســـابقة و الدراســـات الســـابقة، 

عــن الفصــلیتحــدثوأخیــراالطفولــة المبكــرة، والتنشــئة االجتماعیــة،فســرته، وقوانینــه ومظــاهره فــي 
ریاض األطفال ونشأتها وتاریخها وتطورها في أنحاء العالم وفي الوطن العربي وفي فلسطین. 

تمهید 

یعــیش اإلنســان ضــمن مجتمــع بشــري لــه بنــاء ثقــافي خــاص، وتســوده عالقــات متبادلــه بــین 
مـع الجماعـة؛ یـتعلم القـیم والمعـاییر الخاصـة بهـا؛ لتكـون الُموجهـة أفراده، ومن خالل عملیة التفاعـل

لسلوكه، كما ویتعلم األدوار االجتماعیة لألفراد، ویشبع حاجاته كاألمن واالنتماء، ویصبح قادرًا على 
التــواؤم مــع أفــراد مجتمعــه، ومــن خــالل الثــواب والعقــاب یتعــزز لــدى الفــرد مــا تعلمــه مــن ســلوك، أو 

ا یتعرض للعقاب إن لم یمتثل ألعـراف المجتمـع فـي سـلوك مـا؛ فیبتعـد عـن القیـام بـذلك ستبعد؛ فربمیُ 
. السلوك

نظریات تفسر التعلم من خالل التفاعل االجتماعي

خــالل التفاعــل االجتمــاعي علــى أنــه قــائم علــى ثالثــة تفســر النظریــة الســلوكیة الــتعلم مــن
السـلوك الُمــتعَلم، واالسـتجابة، هــي قبـول ذلــك عناصـر هـي المثیــر واالسـتجابة والتعزیــز، فـالمثیر هــو

المثیــر، والتعزیــز هــو استحســان المجتمــع لــذلك، ومــن خــالل تكــرار المثیــرات واالســتجابات والتعزیــز، 
للعـالم األمریكــي "ألبــرت نظریــة الـتعلم االجتمــاعيتوضــحو ،الــتعلم أثنـاء التنشــئة االجتماعیـةیحصـل 
مـــاذج اجتماعیـــة، فالطفـــل یتوحـــد مـــع الراشـــدین مـــن حولـــه، ویقلـــد أن الـــتعلم یـــتم بالمحاكـــاة لنبانـــدورا" 

یوجــد داخــل حــيٌ الفرد كــائنٌ ، فــ)2011(ســاري، ، كمــا ورد فــيســلوكهم، ویكتســب أفكــارهم وآراءهــم
واتجاهاتهـا وثقافتهـا ودیانتهـا، وهـذه الخبـرات والمعـارف جماعة ویتفاعل معها ویتأثر بآرائها وعاداتها
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مهــا مــن خــالل مالحظــة ســلوك اآلخــرین فــي مختلــف مواقــف الحیــاة، ویقــوم واألنمــاط الســلوكیة یتعل
، أو ل مــع الشخصــیات التــي تــرد فــي القصــص، كــذلك فــإن الفــرد یتفاعــبممارســتها وتجربتهــا وتقلیــدها

، وٕان حصول الفرد على التعزیـز عنـد قیامـه بسـلوك مـا؛ یـؤدي إلـى تقویتـه یراها عبر وسائل اإلعالم
لسلوك بالمعززات حصلت عملیة تعلم لهذا السلوك، أما إذا قوبل السلوك بعـدم وتكراره، وكلما ارتبط ا

.)2013الرضا من المحیطین؛ فإن تكرار عدم الرضا سیؤدي إلى كبح السلوك تدریجیا ( عبد اهللا،

النمذجة وتعلم الدور

لقـد اعتبـر أرسـطو التقلیـد صـفة طبیعیـة عنـد اإلنسـان وخاصـة فـي مرحلـة الطفولـة؛ وأن مــا 
یتعلمــه الطفــل یكــون مــن خــالل التقلیــد، وُیقصــد بالتقلیــد هــو قیــام الفــرد بعمــل یماثــل عمــل اآلخــرین 

هــ) 1402(شاوليأشارو ،د یكون بشكل مقصود أو من غیر قصدبمستویات مختلفة من الدقة، وق
ذلك یـرى إلى كون التقلید عملیة فطریة مرتبطة ببیئة الفرد، كم؛ 1963لترز"و باندورا" و "و "نقال عن 

سكنر أن التقلید نوع من اإلشراط الكالسیكي النفعاالت وأفعال ارتبطت بمثیرات اجتماعیة، وقد أدى 
"میلـر ودوالرد" إلــى توحیـد هــذا المفهـوم ضــمن ـلــم1941نشـر كتـاب الــتعلم االجتمـاعي والتقلیــد عـام 

تعلمـه ویعمـم لمواقـف جدیـدة نظریة سلوكیة، وبینت تجاربهما أن تقلید النموذج إذا ما أتبع بثواب یتم 
). هـ1402، ليو (شا

تجابــه الطفــل منــذ والدتــه نمــاذج اجتماعیــة مجنســة، وتفــرض البیئــة الثقافیــة علــى الطفــل و 
االقتداء بأبیه وعلى الطفلـة االقتـداء بأمهـا، فیسـعى الطفـل إلـى التوحـد مـع النمـوذج الوالـدي المطـابق 

مع أنه یناسب جنسه، وتبدأ عملیة التنمـیط الجنسـي فـي لجنسه، فیتعلم السلوك الذي ترى ثقافة المجت
األســرة وتســتمر فــي المؤسســات التعلیمیــة، وتبقــى حتــى عنــد توزیــع الوظــائف، وعلــى الــرغم مــن أن 

فـي تركیـب الـدماغ األنثـوي والـذكري، وبخاصـة فـي منطقـة مـا تحـت اً أن هنـاك تمـایز االعلماء اكتشـفو 
ال ات الجنســیة وفــي الــدافع الجنســي، إال أنهــم بینــوا أن ذلــك المهــاد التــي لهــا دور فــي إفــراز الهرمونــ

بــل إن الســلوكیات المناســبة للــدور یعلمهــا المجتمــع لألطفــال، ؛یفــرض علــى الفــرد حتمیــة ســلوك مــا
.)1999،( بن مصطفىأو نساءً فیتعلمون من خالل النمذجة كیف یكونون رجاالً 
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جتماعیــة داخــل الجماعــة فــي مواقــف بكــل مــا یقــوم بــه الفــرد مــن نشــاطات اویعــرف الــدور
أدائهم ألدوارهـم وفقـًا لمراكـزهم، وتؤكـد نظریـة التفاعـل عندمعینة، وعلى األفراد االلتزام بقیم المجتمع 

تفاعــل الفــرد أثنــاءالتنشــئة االجتماعیــة، و خــالل عملیــةوزع بــین الــذكور واإلنــاث ر تُــاالرمــزي أن األدو 
ذاتــه ویشــكل صــورة عــن نفســه مــن خــالل تصــور اآلخــرین مــع أســرته والمجتمــع؛ یتعــرف الفــرد علــى 

عنه، كما تؤكد نظریة التعلم االجتماعي أن تقلید الطفل لنماذج من بیئته االجتماعیة یلعـب دورا فـي 
تعلمــــه لــــألدوار، بشــــرط أن یكــــون مقرونــــا بــــالتعزیز، فبــــالثواب وبالعقــــاب ُیَرّســــخ الســــلوك أو یســــتبعد

).2006الخاروف،(

كـــد البـــاحثون أن أســـلوب الـــتعلم بالمالحظـــة والـــذي یســـمى أیضـــًا الـــتعلم بالنمذجـــة مـــن لقـــد أ
خالل مالحظـة النمـوذج وكـذلك معرفـة النتـائج المترتبـة علـى سـلوكه مـن ثـواب أو عقـاب، لهـي خیـر 
وســیلة لتشــكیل األنمــاط الســلوكیة والمهــارات المختلفــة، والمالحظــة ســواء كانــت رمزیــة أي مــن خــالل 

تفاعلیة تؤدي إلى اختزان الفرد لما تعلمه بهذا األسلوب في دماغه، وتـدریجیًا یصـبح حیةصور، أو
). 2007،محمدلوك یقوم به (یرجع إلیه عند أي سما تعلمه واختزنه دلیالً 

خالل عملیة التطبیـع االجتمـاعي، وبخاصـة فـي مرحلـة مـا قبـل منحدث فیالنمو األخالقي أما 
طفل علـى إصـدار األحكـام علـى السـلوك، وعلـى التكیـف االجتمـاعي، وهنـاك المدرسة، وتزداد قدرة ال

عالقـــة بـــین النمـــو المعرفـــي واألخالقـــي، فالســـلوك األخالقـــي مـــرتبط بـــالنمو المعرفـــي ویتناســـب معـــه 
، المســـتوى األخالقـــي التقلیـــدي، المســـتوى قبـــل األخالقـــيهـــيو طردیـــًا، وللنمـــو األخالقـــي مســـتویات 

" بـــافلوفویوضــح "، وهــي مرحلــة التكیــف مــع المعــاییر؛وى األخالقیــاتالمســتوى الثالــث وهــو مســتو 
ــــي االتجــــاه الشــــرطي الكالســــیكي صــــاحب  ــــز ف ــــد العــــاملین أثــــر التعزی ــــتعلم، ونظریتــــه تفی حــــدوث ال

والعـامالت فــي الحضــانات وفــي ریــاض األطفــال حــول كیفیـة تشــكیل ســلوك األطفــال مــن خــالل ربــط 
(عبـد ة، مما یؤدي إلى حدوث التعلم وتشـكیل السـلوك المطلـوبالمؤثرات التعزیزیة بالمثیرات الحیادی

).2010الهادي، 
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لى النموالعوامل المؤثرة ع

تنقسم العوامل المؤثرة على النمو إلى قسمین هما العوامل الداخلیة والعوامـل الخارجیـة، أمـا 
ث مظـاهره وصـفاته، الداخلیة فهـي تتمثـل بالوراثـة؛ والتـي تعتبـر عـامًال مهمـا یـؤثر فـي النمـو مـن حیـ

وزیادتـــه ونقصـــانه ونضـــجه وقصـــوره، وتظهـــر لـــدى الطفـــل أحیانـــًا صـــفة وراثیـــة متنحیـــة ممـــا یجعلـــه 
یختلف اختالفًا كلیًا عن والدیه، وتـرتبط بعـض الصـفات الوراثیـة بجـنٍس دون آخـر؛ كالصـلع، وهنـاك 

، فإذا مـا التقـى الجینـان بعض األمراض تنتقل بالوراثة، ومعظمها تنتقل عبر جیٍن متنٍح عند الوالدین
المتنحیان عند الوالدین یظهر المرض الوراثي عند الطفل، ومـن أمثلـة األمـراض الوراثیـة الهیموفیلیـا، 

والسكري.

العوامـــل الخارجیـــة؛ وأبرزهـــا البیئـــة وتشـــمل العوامـــل المادیـــة واالجتماعیـــة والثقافیـــة، ویتـــأثر 
طة، وقد یكون من الصعب فصل تأثیر البیئـة عـن تشكیل شخصیة الفرد وأنماط سلوكه بالبیئة المحی

تــأثیر الوراثــة؛ فكالهمــا یتظــافران لتشــكیل الشخصــیة، ومــن خــالل دراســات عدیــدة أجریــت علــى تــوائم 
متماثلة، حیث انهما یتماثالن في العوامل الوراثیة، فإذا تربیا في نفس البیئة بقیت صفاتهما متقاربة، 

، تظهر االختالفات واضحًة بینهما.لكن إذا تربیا في بیئتین مختلفتین

والبیئة االجتماعیة تشكل الطفـل اجتماعیـا، والطبقـة االجتماعیـة والمسـتوى الثقـافي والمـادي 
تــؤثر فــي عملیــة النمــو ومســتوى الــذكاء، ومــن خــالل التنشــئة االجتماعیــة تتشــكل أنمــاط الســلوك عنــد 

العمــر األولــى؛ فیتــأثر الطفــل بالوالــدین الفــرد، وأبــرز عوامــل التــأثیر االجتمــاعي تكــون خــالل ســنيِّ 
واإلخـــوة ثـــم یبـــدأ بالتـــأثر بالرفـــاق، واإلعـــالم ودور العبـــادة، والمعـــاییر الثقافیـــة، والقـــیم االجتماعیـــة، 

علـى نمـو اً بالغـاً والتعالیم الدینیة، كـذلك فللبیئـة الصـحیة والحضـاریة والجغرافیـة وعوامـل المنـاخ تـأثیر 
بـــالتعلیم، والغـــذاء، وٕافـــرازات الغـــدد، وعمـــر الوالـــدین؛ فاألطفـــال المولـــدون الفـــرد، ویتـــأثر النمـــو أیضـــًا 

).1995لوالدین شابین یكونون أكثر حیویة وصحة (زهران، 

تعتبـر الطفولـة هــي مرحلـة األسـاس لمراحــل النمـو المقبلــة، ففـي هـذه المرحلــة یكـون اإلنســان 
فـرد السـلوك والمعـاییر واالتجاهـات واألدوار مرنًا سهل التشكیل والتعلیم، والبیئة االجتماعیـة تكسـب ال
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االجتماعیــــة، مــــن خــــالل عملیــــة التنشــــئة االجتماعیــــة لیــــتمكن مــــن مســــایرة مجتمعــــه واالنــــدماج مــــع 
الجماعــة، فالتنشــئة االجتماعیــة تعتبــر عملیــة تطبیــع للفــرد واســتدخال للمعتقــدات ولألفكــار وللثقافــة، 

تقلیدیة لـدى المجتمعـات، وتعتبـر تلـك المعتقـدات قوالـب تتأثر تنشئة الطفل وتنمیته بمعتقدات وأفكار 
المعتقــدات خاطئــة تلــك جامــدة وتعمیمــات یــتم تشــكیل ســلوك األطفــال وشخصــیاتهم وفقهــا، وبعــض 

وتضر بنمو الطفل وفكره. 

وأن ُتلبــى مطالــب ،بــد وأن یمــر الفــرد منهــا بســالمتوجــد فتــرات حرجــة فــي مســار النمــو؛ ال
تعلــم الفــروق ایــة المطلوبــة، وٕان لــم یتحقــق ذلــك تعــرض لالضــطراب، ویعتبــر النمــو فیهــا ویتلقــى الرع

تعلم الدور المناسب للجنس من خالل التطابق مع نموذج من نفس الجنس واالنخراط بین الجنسین و 
).2008(األشول، في الجماعة والشعور تجاههم بالمحبة من مطالب النمو

ة المبكرةللطفل في مرحلة الطفولالنموخصائص و مظاهر

أهم ما یتمیز به طفل ما قبل المدرسة هو الرغبة فـي االسـتقاللیة وٕاثبـات ذاتـه، لـذلك یبـدي 
ـــم اً الطفـــل رفضـــ ـــار، وطفـــل هـــذه المرحلـــة دائ ـــر مـــن التوجیهـــات التـــي یعطیهـــا لـــه الكب الحركـــة للكثی

الكبیــرة، تــزداد قــدرة الطفــل علــى التــآزر الحركــي بســبب نمــو عضــالته و والصــراخ، والســؤال والكــالم،
واقتراب النسب بین أجزاء جسمه من أجسام الكبار، لكن ال یتحقق التآزر بین العین والیـد قبـل عمـر 

ُیظهــر الطفــل تقــدمًا كبیــرًا فــي النمــو ت الكبیــرة بدرجــة أكبــر مــن الصــغیرة، و السادســة، وتنمــو العضــال
قدرة الطفل علـى ٕان ، و رموزدوام الشيء، ویبدأ بفهم الالمعرفي في هذه المرحلة، ویكتمل لدیه مفهوم

د قـدرات الطفـل اللغویـة، كمـا أن الطفـل االستمتاع باللعب اإلیهامي، وتزیـدفعه إلىتالتعامل بالرموز 
).2006یحب المحاكاة وتقلید الكبار، ویستمتع بالتعبیر عن نفسه من خالل الرسم (فتح اهللا، 

ي انفعاالتـه، وهنـاك تذبـذب وتحـول أما عن النمو االنفعالي؛ فطفل ما قبل المدرسـة یبـالغ فـ
سریع بـین االنفعـاالت، أمـا مـن ناحیـة النمـو االجتمـاعي فیبـدأ الطفـل بـتعلم إقامـة عالقـات اجتماعیـة 
مع اآلخرین، والتوافق االجتماعي ومراعاة اآلداب االجتماعیة ، وتعّلم المعاییر االجتماعیة، ویسـعى 

ومـن أهـم مظـاهر النمـو االجتمـاعي عنـد الطفـل فـي إلى إشباع حاجاتـه مـن التقبـل والحـب والحنـان، 



17

هـــــذه المرحلـــــة ازدیـــــاد قـــــدرة الطفـــــل علـــــى التفاعـــــل االجتمـــــاعي ونمـــــو الصـــــداقات، وتعلـــــم المعـــــاییر 
االجتماعیة التي تضبط سلوكه، ویتعزز لدیه الشعور بالمسؤولیة، وحب التعاون، واالستقالل.

ة، تعلـم الطفـل السـلوك المقبـول اجتماعیـًا، إن عملیة التنشئة االجتماعیة التي تقوم بها األسـر 
هـي عـادة مقبوًال بین أفراد مجتمعـه، و اً وبعبارة أخرى تقوم بعملیة تطبیع اجتماعي له، لیصبح شخص

تستخدم أسلوب الثواب والعقاب خـالل إكسـاب الطفـل لقواعـد السـلوك، كمـا وتعلمـه اللغـة لیـتمكن مـن 
؛ ألنهـا هویـة ه وثقافتـهوقیممجتمعهعلى تعلیمه عاداتالتواصل والتفاهم مع غیره، وتحرص األسرة

). 2003أمته التي البد من الحفاظ علیها وتناقلها عبر األجیال (الخطیب وآخرون،

فهــو یبنــي -والتوحــد هــو أعلــى درجــات التقلیــد–ومــن خــالل توحــد الطفــل مــع أحــد والدیــه 
قمص شخصیته ویقلـده، كمـا وتلعـب التنشـئة ، فبعد أن یقوم بمالحظة النموذج المقلد، یتع سلوكهاأنو 

االجتماعیــة دورًا كبیــرًا فــي تحدیــد الــدور الجنســي؛ مــن خــالل تنمیــة الســلوك الــذي یتناســب مــع جــنس 
الطفل؛ فیكتسب الولد صفات الذكورة، وتكتسب البنت صفات األنوثة، وبالطبع تختلف تلك الصفات 

فــي نفــس الثقافــة، كمــا وتختلــف أیضــًا ،أخــرىة و ومــا بــین حقبــة زمنیــأخــرى، و ثقافــة مــا بــینواألدوار 
واستقاللیة، وأكثر موضوعیة من األنثى، ویرى المجتمع أن فمثًال ُیَتوقع للذكر أن یكون أكثر نشاطاً 

).2006فشل الطفل في التوحد مع دوره الجنسي یخلق اضطرابات سلوكیة لدیه (فتح اهللا، 

طفل ما قبل المدرسةلالتنشئة االجتماعیة

وال یقــوى علــى العــیش منفــردًا، ویحتـــاج ،یولــد فـــي جماعــةفهــو اإلنســان مــدنيٌّ بــالطبع؛إنّ 
ن حوله لیحافظ على حیاته، وتطول فترة اعتماده على غیره، إلى أن تنمو قدراته ویتحول لمساعدة مَ 

مــن كــائن بیلــوجي إلــى كــائن اجتمــاعي، مــن خــالل عملیــة التنشــئة االجتماعیــة، و"یعــرف "بارســونز" 
نشـــئة االجتماعیـــة بأنهـــا عملیـــة تعلـــیم تعتمـــد علـــى التلقـــین والمحاكـــاة والتوحـــد مـــع األنمـــاط العقلیـــة الت

ـــة دمـــج مســـتمرة لعناصـــر الثقافـــة فـــي نســـق  ـــة عنـــد الطفـــل والراشـــد، وهـــي عملی ـــة واألخالقی والعاطفی
الشخصیة، وهي ال تقتصر على الطفولة بل تسـتمر مـن الطفولـة إلـى المراهقـة وحتـى الشـیخوخة، إذ
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2003یجــب علــى الفــرد أن یــتعلم دوره الجدیــد ویكتســب ســلوكًا تقبلــه الجماعــة" (الخطیــب وآخــرون،

.)9ص

وتعتبـــر التنشـــئة االجتماعیـــة عملیـــة إكســـاب الفـــرد لثقافـــة مجتمعـــه وعاداتـــه ولغتـــه وقیمـــه، 
مكــن وأســالیب ســلوكیة یقبلهــا المجتمــع وتتقبلهــا الثقافــة، وبعبــارة أخــرى هــي عملیــة تطبیــع اجتمــاعي ت

الفــرد مــن التعــایش والتفاعــل مــع الجماعــة واالنــدماج فــي األدوار التــي یحــددها لــه المجتمــع، وتهــدف 
إلــى إكســاب الفــرد أســالیب التعامــل الخاصــة بطبقتــه االجتماعیــة، وتحویــل الفــرد إلــى شــخص ناضــج 

قادر على تحمل المسؤولیة واالعتماد على النفس.

الجتماعیــة عــدة مــؤثرات، وهــي المجتمــع بمؤسســاته وتتقاســم التــأثیر علــى عملیــة التنشــئة ا
وقیمه وثقافته، وكذلك النواحي البیلوجیة والوراثیة حیث یولد اإلنسان مـزودا بجهـاز وطبقاته ومعاییره

عصبي وقلب وعقل وغیرها من األجهزة واألعضاء التي تمكنه من التعلم واالستجابة لعملیـة التنشـئة 
ثر قدرات الفرد على التنشئة االجتماعیة، كقدرته علـى التعامـل مـع االجتماعیة، ومن ناحیة أخرى تؤ 

اللغة وفهم رموزها وفهم اإلیماءات، وٕاعطاء المعنى لألفكار المجردة والقدرة على اكتساب الدور. 

؛ فقد تكـون مقصـودة أو غیـر مقصـودة، والتنشـئة المقصـودة تـتم للتنشئة االجتماعیة شكالن
المدرســـة، وفـــق النظـــام الثقـــافي للمجتمـــع، ویـــتم تعلـــیم اللغـــة والســـلوك مـــن خـــالل األســـرة والروضـــة و 

فتـــتم مـــن خـــالل واالتجاهــات والمعـــاییر انطالقـــًا مـــن أعـــراف المجتمـــع، أمـــا التنشـــئة غیـــر المقصـــودة
وسـائل اإلعـالم والنـوادي والمسـاجد وجماعـة الرفـاق، وكـل المؤسسـات التـي تسـهم فـي عملیـة التنشــئة 

طفل من خاللها األدوار االجتماعیة والعادات المختلفة واالتجاهات.االجتماعیة، فیتعلم ال

الطور األول عة، كما قسمها العالم " بارسونر":وتمر عملیة التنشئة االجتماعیة بأطوار أرب
ه، والطـور الثـاني یبـدأ فـي المؤسسـة التزامفیتعلم الطفل اللغة والسلوك الواجبَ ،یبدأ في داخل األسرة

فیتكیــف ویتــابع ،، والطــور الثالــث یــتم فــي العمــلًا جدیــدةفیــتعلم أدوار ،لروضــة والمدرســة"التعلیمیــة "ا
لـم یتـأثر الطفـل الرضـیعأمـا و رابـع یكـون أسـرة مسـتقلة عـن والدیـه.التغیر االجتماعي، وفي الطـور ال

مـع بعملیات التنشئة االجتماعیة، لذا نجـد الرضـع یتشـابهون فـي السـلوك فـي كـل الثقافـات، لكـنبعدُ 
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النمو تبدأ الفوارق في السلوك نتیجة عملیـة التنشـئة االجتماعیـة والـتعلم والنضـج (الخطیـب وآخـرون، 
2003 .(

الدراسات السابقة

)، والتـي تحـدثت فیهـا 2014من الدراسات التي تحدثت عن ریاض األطفال، دراسة رفیقة (
لى إظهـار أهمیـة الروضـة فـي حیث هدفت الدراسة إعن دور ریاض األطفال في النمو االجتماعي، 

إكســاب الطفــل المهــارات االجتماعیــة التــي تســاعده علــى التكیــف مــع المجتمــع واالنــدماج فیــه، كمــا 
هــدفت إلــى معرفــة دور الروضــة فــي النمــو االجتمــاعي للطفــل، ومعرفــة العالقــة بــین ریــاض األطفــال 

فـي النمـو االجتمـاعي ًا مهمـاً أن للروضـة دور الدراسـة نتائجأظهرتوقد والتطور االجتماعي للطفل.
للطفل، ومساعدته على التوافق وٕاقامة عالقات مع اآلخرین، وتثبیت العادات االجتماعیة واحترامها، 

ـــاك ثقافـــات أخـــرى، وأن الروضـــة تنمـــي شخصـــیة الطفـــل واكتســـاب ثقافـــة مجت معـــه واكتشـــاف أن هن
ًا أن األطفال الذین التحقوا بریاض وتساعده على االستقالل الذاتي، كما تبین من نتائج الدراسة أیض

األطفـــال أقـــدر علـــى االخـــتالط بغیـــرهم وعلـــى إقامـــة عالقـــات اجتماعیـــة، وأن اللعـــب التعـــاوني الـــذي 
تتیحه الروضة لألطفال هو سبب رئیسي في مساعدتهم على النمو االجتمـاعي، وبخاصـة إذا كانـت 

المعلمة التي تشرف علیهم مدربة تدریبا كامًال.

أهم مواصفات معلمة ریاض األطفال التي تساعدها على ) فقد بحث2010یس (محاسأما 
كون المعلمة معدة مهنیا ومتخصصة في أهمیة بنتیجة أكدت الدراسة وخرجتالتفاعل مع األطفال، 

اختیار الطرق الخاصة بتربیة األطفال، واألنشطة المالئمة من أجـل دعـم قادرة على ،مجال الطفولة
الـــدور الرئیســـي فـــي تعلـــیم الطفـــل وتطـــوره؛ لـــذا كـــان مـــن فهـــي صـــاحبة، المتـــوازننمـــوهم المتكامـــل 

إلعــداد األكـــادیمي والتــدریب خـــالل ات مــن أجـــل هــذه المهمـــة، مــن خـــالل االضــروري تأهیــل المعلمـــ
الخدمة.
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أثـر المؤهـل العلمـي وسـنوات الخبـرة ونـوع المؤسسـة  بدراسـة ) 2013وقام الحراحشة وأحمد (
ردن مـن وجهـة مؤسسات ریـاض األطفـال فـي محافظـة المفـرق/ األةي تواجه إدارالمشكالت التاعلى 

،للدراسـةأداةً فقرة، ُطورت خصیصـا لتكـون 38تكونت من استبانة ت مَ خدِ واستُ نظر العامالت فیها،
والمرافـــق والتجهیـــزات، موزعـــة علـــى خمســـة مجـــاالت هـــي: مشـــكالت المعلمـــات، ومشـــكالت األبنیـــة

مــن العــامالت 82علـى االســتبانة ُوزعــت األطفـال، والمشــكالت الصــحیة، وقـد ومشـكالت الوســائل، و 
وبّینــــت الدراســــة اهتمــــام وزارة التربیــــة والتعلــــیم فــــي األردن بریــــاض األطفــــال، ، األطفــــالفــــي ریــــاض 

روضـــة حكومیـــة فـــي 80م، حیـــث قامـــت بافتتـــاح 1994وبخاصـــة بعـــد انعقـــاد مـــؤتمر الطفولـــة عـــام 
الریــاض التــي ُتعنــى ببنــاء ارة، كمـا شــجعت القطــاع الخــاص علــى إنشـاءمنـاطق نائیــة علــى نفقــة الــوز 

وتبــّین مــن نتــائج الدراســة أن تقــدیر العــامالت للمشــكالت التــي تواجــه ریــاض األطفــال بشــكل الطفــل.
وكــذلك فقــد كــان لنــوع عــام متوســط، أمــا إدراكهــن للمشــكالت المتعلقــة بهــن شخصــیًا فقــد كــان عالیــًا،

علــى إدراك المعلمــات للمشــكالت، بســبب كــون المؤسســات الخاصــة ربحیــة، واضــحٌ المؤسســة تــأثیرٌ 
ولــم یكــن هنــاك أثــر للمؤهــل الرواتــب التــي تعطیهــا المؤسســات الحكومیــة،وتعطــي رواتــب أقــل مــن

العلمـي وال لعـدد ســنوات الخدمـة علـى إدراك المعلمــات للمشـكالت التـي تواجــه إدارة ریـاض األطفــال، 
منها ضرورة العمل على رفع رواتـب العـامالت فـي ریـاض األطفـال :وخرجت الدراسة بعدة توصیات

ـــال ك أوصـــت بضـــرورة تـــأهیلهن و تـــدریبهنالخاصـــة، كـــذل ، وافتتـــاح حضـــانات داخـــل ریـــاض األطف
كـذلكوالبـدالنفسـي واالطمئنـان علـى طفلهـا،خاصة بأطفال المعلمـات؛ حتـى تشـعر المعلمـة بـاألمن 

علیمیة ألطفال الریاض، ومتابعة كل ما یستجد من تكنولوجیا من توفیر قاعات لأللعاب واألنشطة الت
ألبنیة ومرافقها.عنایة الصحیة باألطفال، وأخیرًا صیانة ا، والیةر تخدم هذه الفئة العم

دور معلمـة الروضـة فـي بنـاء اسـتهدفت بحـثدراسـتها التـي ) فـي 2010واعتبرت الحمود (
أن القــیم االقتصــادیة مــن أهــم القــیم التــي ، ســنوات6ــــ5ى أطفــال الریــاض مــابین القــیم االقتصــادیة لــد

لـذا هـدفت الدراسـة إلـى التعـرف إلـى أهـم القـیم االقتصـادیة للطفـل فـي سـن تُنّمى عند طفل الروضـة؛ 
معلمــة الروضــة فــي ذلــك دور الموجهــة فــي مســاعدةو الروضــة، ودور المعلمــة فــي بنــاء تلــك القــیم،

هـــي التحـــدیات التـــي تـــواجههم فـــي ذلـــك، واســـتخدمت واألســـالیب المســـتخدمة فـــي ذلـــك، ومـــااألمـــر،
وبینت نتائج الدراسة أن لمعلمة الروضة دورًا كبیرًا فـي غـرس قـیم لي، الدراسة المنهج الوصفي التحلی
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وقــدمت الحمــود عــدة .تقــدیر أصــحاب المهــن، وترشــید االســتهالك، واالدخــار واإلنفــاق، وحــب العمــل
لریـاض فیمـا یتعلـق بـالقیم االقتصـادیة، وكـذلك تـوفیر دلیـٍل توصیات منهـا االهتمـام بتأهیـل معلمـات ا

، وبالنسـبة للمـوجهین مساعد لها، وأوصت كذلك بضرورة زیادة التواصل بین معلمة الروضة واألسـرة
دهم، واقترحــت أیضــًا تخصــیص میزانیــة إلجــراء أوصــت بزیــادة عــدقــد ف، ریــاض األطفــالبالمختصــین 

االقتصادیة، كذلك البد مـن إعـادة النظـر فـي المنـاهج وتوزیـع أنشطة تهدف إلى إكساب الطفل القیم 
القیم االقتصادیة فیها بشكل عادل.

اض األطفال بقطاع غزة، حیث ) بدراسة تقویمیة لجودة ری2006وقامت أبو دقة وآخرون (
لتعـــرف علـــى واقـــع ریـــاض األطفـــال فـــي القطـــاع ومـــدى جـــودة التعلـــیم مـــن حیـــث كفـــاءة إلـــى اهـــدفت 

تحدیــد إلــى اركة أولیــاء األمــور، وهــدفت أیضــا لمــنهج ، والمــواد التربویــة، كــذلك مــدى مشــالمربیــات وا
المعوقـات مـن وجهـة نظـر المـدیرات والمربیـات فـي ریـاض األطفـال، إضـافة إلـى تحدیـد مـدى تحسـن 
األداء، وتم اعتماد االستبانة كأداة للدراسة، وزعت على كل من المدیرات والمربیات وأولیـاء األمـور، 

إلضافة إلى اسـتخدام المقـابالت، والمجموعـات البؤریـة، وبطاقـات مالحظـة أداء المربیـة، وبطاقـات با
ـــل الكتـــب المســـتخدمة فـــي ریـــاض األطفـــال، وبطاقـــات تحلیـــل الخطـــط الســـنویة والیوم وقـــد یـــة.تحلی

وكـــان مـــن أهمهـــا أن ریـــاض المعوقـــات التـــي تقـــف أمـــام جـــودة ریـــاض األطفـــال؛ ، أبـــو دقـــةأظهـــرت 
أهم وتجعل الهدف المعرفي واالجتماعي الحصص التقلیدي، لت في معظمها تتبع نظاماز األطفال ال

أهدافها، كذلك هناك معوقات متعلقة بالمنهاج، وأخرى متعلقة بمعلمات الریاض حیث أن ثلثهن فقط 
اً بـارز اً یمتلكن شهادة جامعیة، والباقي حصل على شهادة الثانویة العامة فقط، كذلك فإن هنـاك نقصـ

،ریــاضالوبــیناألهــالي بــینضــعف تواصــلٍ كمــا أن هنــاكفــي المــواد التربویــة فــي ریــاض األطفــال، 
أحد المعیقات، ومن أهم أبرز المعیقات التـي تواجـه الروضـات مـن هوقلة تفاعلهم مع الریاضٕاّن و 

خرجت وقد ، خبرتهن في مجال الطفولة المبكرةوجهة نظر المدیرات والمربیات، تدني رواتبهن، وقلة 
الدراســة بمقترحــات لتحســین جــودة التعلــیم فــي ریــاض األطفــال، تمحــورت حــول الجوانــب التــي أثبتــت 

ممـا یعیـق الجـودة، وكانـت تلـك الجوانـب هـي المنهـاج، والمربیـات والتواصـل ؛النتائج أن فیها قصـوراً 
مع األهالي، وأسالیب التعلیم المستخدمة.
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تــراه مــدیرات ومعلمــات الریــاض فــي محافظـــات أمــا واقــع ریــاض األطفــال الفلســطینیة كمــا 
ة هـــدفت إلـــى مســـح شـــامل لجمیـــع ریـــاض ) بدراســـ1998شـــمال الضـــفة الغربیـــة، فقـــد قـــام األحمـــد (

مــن وذلــك معرفــة واقــع تلــك الریــاض مــن حیــث المنهــاج وأســلوب عرضــه وتنظیمــه وٕادارتــه، األطفــال ل
ع الریـــاض، وهـــي ســـنة تأســـیس وجهـــة نظـــر المعلمـــات والمـــدیرات، وأثـــر متغیـــرات الدراســـة علـــى واقـــ

الروضة، ومكانها والمحافظة الموجودة فیها، والخبرة والحالة االجتماعیة، والمؤهـل العلمـي للعـامالت 
، والتعــــرف علــــى أهمیــــة مشــــاركة أولیــــاء األمــــور، وجمــــع معلومــــات عــــن واقــــع ریــــاض فــــي الریــــاض

وضـة فـي محافظـات كـٍل مـن ر 234وقد كـان مجتمـع الدراسـة األطفال، والمشاكل التي تعاني منها، 
ـــة، اختیـــرت منهـــا عینـــة عشـــوائیة بنســـبة  ـــین وطـــولكرم وقلقیلی ـــابلس وســـلفیت وجن %، واســـتخدم 20ن

صـى أو یهـانتائج، وبنـاء علعدد من الوقد خرجت الدراسة ب، الباحث االستبانة كأداة لجمع المعلومات
دراسـات تقـارن بـین تجرى وأن،  كلهاشراف على الریاضأن تتولى وزارة التربیة والتعلیم اإلبالباحث 

لتحسین واقع الریاض.اً سعی، اتالمحافظفي شتى واقع ریاض األطفال 

) بـــــین واقــــع ریـــــاض األطفـــــال فـــــي المملكـــــة العربیـــــة 2013وقــــارن عبـــــد العـــــال وآخـــــرون (
ه إلـى التعـرف علـى دراسـالالسعودیة، وبین ریاض األطفـال فـي كـٍل مـن كنـدا وأسـترالیا، حیـث هـدفت 

ض األطفال في السعودیة والمشاكل التي تواجهها، وكذلك التعرف إلى ریاض األطفال في وضع ریا
دول متقدمة ومحاولة االستفادة من تجاربهم لوضع تصور مقترح لریاض اإلطفال في السعودیة، وقد 

ه المـنهج المقـارن، وأسـلوب المقارنـة الدولیـة، وفـي نهایـة المطـاف وضـع عبـد العـالدراسالتاستخدم
في ضوء الخبرات األجنبیة، ابتداًء من أهداف ریاض األطفال، وشروط القید اً مقترحاً تصور رونوآخ

ریـــاض األطفـــال، ةوالمبـــاني ومواصـــفاتها، كـــذلك إداراوالتســجیل فیهـــا، ثـــم البـــرامج الیومیـــة للریـــاض، 
إنتهاًء بتمویل ریاض األطفال.

وســـیة لألنثـــى التـــي یقـــدمها الصـــورة الجنإلـــى معرفـــةهـــدفت التـــي )2011دراســـة ســـاري (
؛التلفزیون األردني لألطفال من خالل برامجه الموجهة لهم، وقد أخذ مسلسل "بیت األطفال" كنموذج

، حیــث تتبعــت الدراســة كیــف تــم تصــویر األنثــى وانفعاالتهــا وطاقاتهــا ألن هــذا المسلســل منــتج محلــي
وقــد اســتخدم الباحــث فــي دراســته ،االجتمــاعي، فــي مسلســالت األطفــالوقــدراتها وســلوكها وتفاعلهــا
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، حیث قام بتحلیل محتوى حلقات المسلسلمتكاملةً في آن واحد، باعتبارهما دائرةً اً وكیفیاً كمیاً منهج
عالمیـة والسیاسـیة، مـن خـالل رصـد تكـرارات ، ورصد المعاني وتحلیل الـدالالت االجتماعیـة واإلكلها

اري إلى أن المؤسسة اإلعالمیـة لهـا القـدرة علـى ستوصل، و األنثى النمطیة في جداول ترمیزصورة
تنمــیط الطفلــة األنثــى؛ ابتــداًء مــن تنمــیط مشــاعرها، وقــد أعطــت صــورة انتقاصــیة مشــوهة لمشـــاعر 
األنثـــى، كـــذلك فقـــد تـــم تنمـــیط عالقـــات الطفلـــة االجتماعیـــة، حیـــث جـــاءت مختزلـــة ومشـــوهة، وغیـــر 

األنثـــى، فقـــد صـــورها بـــالمترددة قـــدراتو متوازنـــة واتكالیـــة وخاضـــعة، وحـــین عـــالج المسلســـل طاقـــات
دوافــع أمــاغسـل األطبــاق وتنظیــف المنــزل، و ضــعیفة الجســد، وأن مهاراتهــا مقتصــرة علــىو السـاذجة، 

دة اآلخـــرین والمعرفـــة والـــتفهم نالســـلوك االجتمـــاعي للطفلـــة فكانـــت االمتثـــال لآلخـــرین، أمـــا دافـــع مســـا
ت اإصدار تشـریعأوصت الدراسة بضرورة وقد ،ورفقد اقتصرها المسلسل على الذكوالتمرد واإلیثار؛ 

ــــاٌب مســــتنیرون غیــــرو تحمــــي اإلنــــاث مــــن اإلســــاءة فــــي المؤسســــة اإلعالمیــــة،  كــــذلك أن یكلــــف ُكّت
وضــع رقابــة علــى كمــا ینبغــي وضــع المــادة اإلعالمیــة، فــي تعصــبین ولــیس لــدیهم تمییــز جنوســي، م

الجنسین.برامج األطفال؛ من أجل ضمان خلوها من الصور النمطیة لكال

األدوار الجندریــة اســتعراٍض للكیفیــة التــي عرضــت فیهــا) فــي دراســته ب2003وقــام شــتیوي (
معرفــةحیـث حجمهــا وكــذلك طبیعتهــا، و مــن كتــب المدرســیة فــي المرحلـة األساســیة فــي األردن، فـي ال

ــًا ماكت96تــم اختیــار وقــدوكیــف عكســتها الكتــب المدرســیة، ،الصــور النمطیــة للــذكر ولألنثــى نهــا ب
كعینة لیتم تحلیـل مضـمونها، ورصـد األدوار فیهـا علـى مسـتوى الكلمـة والفقـرة والموضـوع، مـن حیـث 

لذكور، والباقي إلى % من األدوار، أسندت 87.6ائج أن تكرار تلك األدوار وطبیعتها، وقد بینت النت
االجتمــاعي، إلنــاث، أمــا مــن حیــث طبیعتهــا، فقــد اقتصــرت أدوار المــرأة علــى التــدریس والعمــل إلــى ا

مة أبـرزت الكتـب أدوار واختفى دور المرأة في األعمال الحرة والسیاسة واألعمال المهنیة، وبصفة عا
بالقیادیة واالستقاللیة والعقالنیة والشجاعة والقـوة واإلبـداع والحریـة، أمـا أدوار اإلنـاث متصفةالذكور 

ي إلــى نتیجــة مفادهــا أن الكتــب فقــد اتصــفت بالدماثــة والحنــان والعاطفــة، وبشــكل عــام توصــل شــتیو 
وقـــد ،هـــا الحـــالي فـــي المجتمـــع األردنـــياألردنیـــة تعكـــس صـــورة تقلیدیـــة للمـــرأة غیـــر متوازنـــة مـــع واقع

أوصى الباحث في نهایة بحثـه بضـرورة إحـداث تغییـر مـنظم فـي المنـاهج والكتـب للصـورة الجندریـة، 
وضـرورة التوعیـة بالمفـاهیم واألدوار وٕاعادة صـیاغة األدوار الجندریـة بصـورة تعكـس الواقـع األردنـي،
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الجندریة، وتطویر دلیل تدریبي للجندر والتربیة والتعلیم، باإلضافة إلى إجراء دراسات على التربویین 
لكـي نقــف علـى وعــیهم الجنـدري ومــدى تــأثیره علـى طلبــتهم، وأخیـرًا عقــد دورات تدریبیـة فــي موضــوع 

لتعلیم.له عالقة بالكتب والمناهج واالجندر لكل من

وفي دراسة عن النوع االجتماعي في الكتب المدرسیة الفلسطینیة أجرتهـا جربـاوي والسـعافین 
لتحرر من جمیع أشكال التمییـز، ولـیس فقـط مـن ، بینت أن الشعب الفلسطیني یسعى إلى ا)2004(

مـــع. االحــتالل؛ وٕان المنـــاهج الفلســـطینیة البــد وأن تـــؤدي رســـالتها فــي إحـــداث نقلـــة نوعیــة فـــي المجت
اســـتخدمت الدراســـة نمـــوذجین صـــمما خصیصـــا إلجـــراء عملیـــة التحلیـــل للمنـــاهج، أحـــدهما اخـــتص 

كتـاب 200بالكلمات واآلخر بالصور الواردة في الكتب المدرسیة، وكـان مجتمـع الدراسـة عبـارة عـن 
مدرسي من الصفوف األول األساسي وحتـى التاسـع األساسـي، باسـتثناء كتـب الصـف الخـامس التـي 

، ، وبینــت نتــائج الدراســة ســیادة التعــابیر اللغویــة الذكوریــة علــى األنثویــةقــد تــم إصــدارها بعــدلــم یكــن 
نوع االجتماعي.لوتكریس الصورة النمطیة لألدوار، ولوحظ تخبط في استخدام الدالالت المرتبطة با

البدور ت الخاروف و األدوار الجندریة التي یكتسبها الشباب في األسرة األردنیة؛ قاممعرفةول
مـدى الحـوار و في نشاطات األسـرة وقراراتهـا، معرفة مدى مشاركة الذكور واإلناث ل) بدراسة2006(

خصائص األسرة الدیموغرافیة واالجتماعیة واالقتصادیة، معرفةر واإلناث والوالدین، كذلك بین الذكو 
تمــع الدراســة جمیــع وكــان مج، ور واإلنــاثوتــأثیر ذلــك علــى اكتســاب األدوار الجندریــة لكــل مــن الــذك

الــذكور واإلنــاث الملتحقــین بالمــدارس الحكومیــة مــن الصــفوف الثــامن والتاســع والعاشــر، وتــم ســحب 
% مــن مجتمــع الدراســة، أمــا المــنهج المتبــع فــي الدراســة فقــد كــان المــنهج 50عینــة عشــوائیة بنســبة 

إلنــاث فــي كــٍل مــن الوصــفي التحلیلــي، وقــد أظهــرت النتــائج عــدم وجــود فــروق جندریــة بــین الــذكور وا
الجوانــــب التالیــــة: مســــؤولیة نفقــــات األســــرة، والقیــــام باألعمــــال المنزلیــــة، ورعایــــة األطفــــال، والقیـــــام 
بالواجبـــات الدینیـــة، وٕاكمـــال الدراســـة، وحـــل المشـــاكل مـــع األصـــدقاء، بینمـــا وجـــدت فـــروق فـــي اتخـــاذ 

القرارات األسریة، وفي مناقشة تطورات البلوغ، وزیارة األصدقاء.

) بعمل دراسة تحلیلیـة معمقـة، ضـمن مشـروع دعـم االسـتراتیجة 2008مت حمد والقش (وقا
ســنة، مســتندین 24-15الوطنیــة للشــباب فــي ســوریة "مؤشــرات النــوع االجتمــاعي" للفئــة العمریــة مــن 
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للتــه م، وقــد رصــدت الدراســة مؤشــرات النــوع االجتمــاعي وح2007إلــى نتــائج المســح الكمــي والكیفــي 
المســـاواة بـــین الشـــبان والشــابات فـــي كـــل القضـــایا الحیاتیـــة؛ كـــالتعلیم، والصـــحة، واقـــعمعرفـــةبهــدف 

والمشـــاركة االجتماعیـــة، والعمـــل، والحیـــاة األســـریة، وصـــورة الـــذات، حیـــث تـــم التحلیـــل المعمـــق لهـــذه 
وقـــد بینـــت النتـــائج أن هنـــاك فجـــوات جندریـــة فـــي جمیـــع ،نـــب فـــي اإلطـــار الثقـــافي االجتمـــاعيالجوا

لصالح الـذكور؛ ویعـود ذلـك لتـأثیرات الثقافـة السـائدة بطابعهـا الـذكوري، علمـا أن هـذه الجوانب تقریباً 
تقل في المدن عنها في األریاف، وقد خرجت الدراسة بمقترحات لتطویر السیاسات في مجال ةالفجو 

الصحة والتعلیم واإلعالم واالقتصاد، وتوفیر إحصائیات جندریة دقیقة لوضع الخطط بناًء علیها. 

ــیم، 2010عبــد الكــریم (هــدفت دراســةوقــد ) إلــى تحلیــل الخــدمات التــي یقــدمها قطــاع التعل
نوعیــًا وكمیــًا، باالســتناد إلــى الوثــائق واإلحصــائیات الرســمیة للجهــاز المركــزي لإلحصــاء الفلســطیني، 

تحلیــل سیاســات وبــرامج وموازنــات هــدفت الدراســة إلــى وذلــك مــن منظــور النــوع االجتمــاعي، وكــذلك 
معرفـةح المیـداني؛ لة التربیة والتعلـیم، مـن منظـور النـوع االجتمـاعي، وقـد تـم تحلیـل بیانـات المسـوزار 

ولقد استخدمت الدراسة ، التعلیم عن الخدمات المقدمة لهاالفئات المستفیدة من خدمات امستوى رض
ـــات المنشـــورة لتحدیـــد مـــدى وجـــود فجـــوة فـــ ـــة الوصـــف والتحلیـــل؛ مـــن خـــالل مراجعـــة البیان ي منهجی

مـن 400الخدمات واإلنفاق من منظور النوع االجتماعي، وقد تم اختیـار عینـة عشـوائیة تتكـون مـن 
المعلمـــــات والمعلمـــــین، كـــــذلك تـــــم اختیـــــار عینـــــة مماثلـــــة مـــــن الطلبـــــة والطـــــالب، وقـــــد بینـــــت نتـــــائج 

یــث كانــت التعلیم قــد حققــت تقــدما ملحوظــًا؛ حبــوالكیفیــة، أن معــدالت االلتحــاق اإلحصــاءات الكمیــة 
فـي % وذلـك 90%، وكانت نسبة االلتحاق اإلجمالي لإلنـاث 88.4لذكور لنسبة االلتحاق اإلجمالي 

التعلیم المهنـي بشـكل عـام، كـذلك نسـبة في معدالت االلتحاقفي ، لكن هناك انخفاض2006العام 
حاجــة إلــى تحســین، حیــث شــكلت نســبة الــذكور الملتحقــین بــالتعلیمفــي تحــاق فــي التعلــیم الثــانوي لاال

% أما نسبة اإلنـاث الملتحقـات بـالتعلیم الثـانوي فـي نفـس العـام فقـد 70.3م؛ 2006الثانوي في العام 
الرســوب لكــال الجنســین، وبخاصــة اإلنــاث، ة%، وبالنســبة للرســوب فقــد انخفضــت نســب81.6شــكلت 
أكبــر مــن اإلنــاث، لكــن الصــورة تــنعكس فــي فهــيالتســرب فــي المرحلــة األساســیة للــذكورةأمــا نســب

مرحلـــة الثانویـــة فیصـــبح تســـرب الطالبـــات أعلـــى مـــن تســـرب الطـــالب. أمـــا فیمـــا یخـــص المـــدارس ال
ومبانیها ومحتویاتها من أثاث وأجهزة فلم یكن هناك فرق بین مدارس الذكور واإلناث، وقد لوحظ أن 
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وقـد بینـت نتـائج المسـح المیـداني أن ارتفـاع نسـب تعلـیم اإلنـاث إلى تحسـین.جاتحتمدارس النوعین
لكـن ال زال هنـاك حاجـة لمزیـد فـي سـلك التعلـیم بصـورة أكبـر، دى إلى ارتفاع نسب توظیف اإلناثأ

إلنـــاث بســـبب وجـــود اكتظـــاظ فـــي مـــدارس اإلنـــاث، وذلـــك مـــن وجهـــة نظـــر المعلمـــین امـــن توظیـــف 
والمعلمـــات، كـــذلك فـــإن المعلمـــة تشـــعر باألمـــان فـــي وظیفـــة التعلـــیم؛ فـــالمجتمع یعتبـــر هـــذه الوظیفـــة 

فــي ســوق العمــلعالیــة أمــام النســاء لــدخول هنــاك محدودیــةفالمقابــل فــي و دورها اإلنجــابي، تكمیلیــة لــ
وجـود تكـافؤ فـرص فـي القطـاع العـام أمـام جمیـع من رغم على اللكن ،الوظائف األخرى غیر التعلیم

فجـوة جندریـة، مـن حیـث االنتفـاع مـن ال تزال هنـاكة المدنیة،المواطنین، وهذا ما كفله قانون الخدم
عالوة األوالد؛ فللموظـف أن ینتفـع بهـا دون الموظفـة، وهـذا مـرتبط بالـدور المجتمعـي للرجـل، وكـذلك 
فرغم وصول النساء إلى الوظیفة العمومیة بدرجات متفاوته؛ إال أن الهیمنة الذكوریة من حیث النفوذ 

واإلنجازات التزال مسیطرة على هذا القطاع.

هــدفت إلــى تقــدیر مــدى انعكــاس االلتــزام العــالمي )1998فــي دراســة أجرتهــا الیونســیف (و 
للیونســیف فــي مراعــاة النــوع االجتمــاعي فــي مشــاریعها، كمــا هــدفت إیضــا إلــى تحدیــد الوســائل التــي 
تقوي وجود النوع االجتماعي في كل المشاریع التي تسهم بهـا الیونسـیف، وكـذلك لتحفیـز المؤسسـات 

واســـتخدمت المراجعـــة ،حساســـة للنـــوع االجتمـــاعياریعهااألخــرى العاملـــة مـــع الیونســـیف، لجعـــل مشــ
غیـر الرسـمیة مـع العـاملین منهجیة سهلة التطبیق، حیث استخدمت المقابالت المنظمة، والمناقشـات 

نسیف والعاملین في المنظمات األهلیة والقطاع العام، باإلضافة إلى استخدام استبانة بسیطة في الیو 
وقـــد جـــرى اختیـــار أربعـــة مشـــاریع للمراجعـــة، ، الجتمـــاعيالنـــوع اخاصـــة بـــالتقویم، وضـــعت لمراجعـــة 

فیها الیونیسف، وذلك فـي الضـفة الغربیـة وقطـاع غـزة، وهـي وحـدة إدارة الخـدمات الصـحیة، تأسهم
وع تــل الســلطان للتنمیــة و نظــم معلومــات اإلدارة التعلیمیــة، ومشــروع مــن أجــل والدیــة أفضــل، ومشــر 

ا المراجعــة أن الــوعي بــالنوع االجتمــاعي متــدٍن لــدى معظــم وكــان مــن النتــائج التــي بینتهــ،المجتمعیــة
وبینــت النتــائج ن فــي الیونســیف والخبــراء الــدولیین والفلســطینیین، یالعــاملولــدىاألطــراف المشــاركة، 

مفاهیم النوع االجتماعي في كل مراحل المشاریع من التصمیم مرورا بالتنفیذ وحتى أیضًا أنه لم تراعَ 
لك. التقویم الذي تجاهل ذ
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المنهـاج الخفـي الـذي یعمـق التمییـز بـین معرفـةهـدفت إلـى دراسة ب)2006وقامت صفیر (
هــدفت إلــى فحــص الكیفیــة التــي یمكــن أن ُتســّخر فیهــا مــرأة فــي مجتمعنــا الفلســطیني، كمــا الرجــل وال

التربیـــة لمقاومـــة ظـــاهرة التمییـــز تلـــك؛ ونشـــر العدالـــة االجتماعیـــة، وفحـــص مـــدى توجـــه التربیـــة نحـــو 
وقــد اســتخدمت الدراســة ، تمییــز علــى أســاس النــوع االجتمــاعيمســاواة، ونهجهــا منهجــًا یبتعــد عــن الال

المجموعـات البؤریـةمنهجا تجریبیًا دمج بین أسلوب دراسة الحالة والدراسـة المسـحیة، وكانـت أدواتهـا
، وكانـت الفردیة، وُنفـذت الدراسـة علـى سـت مـدارس حكومیـة فـي مدینـة بیـت لحـمةالمنظمة، والمقابل

ومعلمـــین یرینات المشـــاركة إلـــى مـــدالعینـــات مـــن خلفیـــات ثقافیـــة واجتماعیـــة متنوعـــة، وصـــنفت الفئـــ
وقـد تبـین مـن نتـائج ، األساسـيأولیاء أمور وتالمیذ، وتـم اختیـار الصـفوف الثالـث والسـابع والعاشـرو 

فـق مـع النظـرة التقلیدیـة الدراسة أن البیئة التربویة في فلسـطین ونظـرة التالمیـذ إلـى توزیـع األدوار تتوا
المنبثقة من المجتمع األبوي، وأن المنهج الخفي یرسخ المؤشرات ذات الطابع النمطي، التي ترى أن 
اإلخوة علـیهم التـدخل فـي قـرارات أخـواتهم، وأن األبنـاء الـذكور هـم مصـدر دخـل لألسـرة، وأن متابعـة 

األبناء األكادیمیة تقع على عاتق األم. 

) إلى مناقشة المساواة بین الجنسین في التعلیم في فلسـطین، 2000ري (صبهدفت دراسةو 
وركـــزت علـــى جانـــب النشـــاطات ســـواء الحـــرة أو التـــي تتبـــع مســـاقات معینـــة، وذلـــك مـــن أجـــل معرفـــة 
الفــروق فــي نوعیــة األنشـــطة واأللعــاب التــي یختارهـــا المعلمــون/ات لكــال الجنســـین، ممــا یــؤثر علـــى 

فحـــص الكتـــب والخطـــط واألدلـــة الخاصـــة وقـــد تـــم هـــن والتخصصـــات،توجهـــاتهم المســـتقبلیة نحـــو الم
باألنشـــطة فــــي المــــدارس وریــــاض األطفــــال؛ لمعرفــــة مــــدى وجــــود تمییــــز بــــین الجنســــین فــــي ریــــاض 

فحـــص األنشـــطة الحـــرة فـــي ریـــاض ، كـــذلك تـــم المـــدارس المختلطـــة وغیـــر المختلطـــةاألطفـــال، وفـــي
توزیـع األنشـطة بـین الـذكور واإلنـاث، كـذلك األطفال والمدارس؛ للتعرف على مـدى وجـود تمییـز فـي 

تفحـص ، وأیضـا تـم ور واإلناث نحو األنشطة المختلفةمعرفة مدى وجود فروق في میول الطلبة الذك
السیاســات اإلداریــة والتربویــة، كــذلك فحــص ســلوك اإلدارة المدرســیة والهیئــة التدریســیة، لمعرفــة مــدى 

وجود أي تمییز بین الذكور واإلناث.
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مت الدراســــة أســـلوب تحلیــــل المحتــــوى، لتحلیـــل الخطــــط والمنـــاهج وأدلــــة المعلمــــین واســـتخد
مقـابالت والكتب واألنشطة الحرة والمرتبطـة بـالمقررات، كـذلك تـم اسـتخدام المقابلـة، مـن خـالل عمـل

ومــدیرات المــدارس والمعلمــین والمعلمــات والمشــرفین والمشــرفات علــى یريمــع عینــة مختــارة مــن مــد
المیدانیـة تـم االطـالع علـى أنشـطة الطلبـة وأعمـالهم ورسـوماتهم مـن خـالل الزیـاراتاألنشطة، كـذلك 

فـي السیاسـات اإلداریـة والتربویـة اً وبینت نتـائج الدراسـة أن هنـاك تمییـز ، للمدارس وحضور الحصص
ـــزًا و فـــي المـــدارس المختلطـــة، لكـــن ال فـــي الموســـیقى واألناشـــید خاصـــةً منـــاهج المقـــررة ال تحمـــل تمیی

الخطـــط والمقـــررات واألنشـــطة ربیـــة الفنیـــة، فللـــذكور واإلنـــاث الریاضـــیة والتربیـــة المهنیـــة والتوالتربیـــة
، لكن لوحظ وجود فروق في األنشطة الریاضیة للمرحلة العلیا من الصفوف األساسیة، نفسهاواألدلة

ا أرجعهــا المعلمــون/ات إلــى اخــتالف التركیــب الجســمي عنــد الــذكور واإلنــاث فــي هــذه المرحلــة، كمــ
ولـوحظ أن نشـطة الریاضـیة والفنیـة والمهنیـة.بین الذكور واإلناث عند أداء األوتبین أن هناك فصالً 

مســتوى الــوعي االجتمــاعي یلعــب دورًا رئیســیًا فــي مــدى مشــاركة البنــت فــي األنشــطة، وكلمــا ارتفــع 
وام وقـت الـدبعـد ها في األنشـطة والـرحالت وبخاصـة مستوى الصف وضعت قیود أكبر على مشاركت

المدرسي، فهناك قصور في مشاركة الطالبات في تلك األنشطة، وفرق واضح في طبیعـة النشـاطات 
الحــرة المخصصــة للطلبــة والطالبــات، ویــرتبط ذلــك بالوضــع االجتمــاعي وموقــع المدرســة مــن ناحیــة، 

أمــا فــي ریــاض األطفــال فقــد تبــین مــن نتــائج الدراســة أنــه ال توجــد، وعمــر الطالبــة مــن ناحیــة أخــرى
فروق بین كال الجنسین في ممارسة األنشطة، أو في السیاسات اإلداریة.

یم نظــام التعلــیم فــي فلســطین مــن منظــورو تقــلدارســة عمــل) ب2010(رمحــي وعیســىتقامــ
اإلنجــازات والتحــدیات والقصــور للنظــام معرفــة، وقــد هــدفت الدراســة إلــىالمنظمــات غیــر الحكومیــة

إلـى الطریقـة التـي تفهـم بهـا لمنظمـات المحلیـة غیـر الحكومیـة،التربوي في فلسطین من وجهة نظر ا
وقــد الخطــة االســتراتیجیة، ودور المنظمــات غیــر الحكومیــة، واألولویــات التــي تحتــاج إلــى اإلصــالح، 

أظهرت نتائج البحث أهمیة خلق تنسیق وتعاون مشترك بین وزارة التربیة والتعلیم العالي والمنظمـات 
ســـیترجم الـــرؤى لواقـــع عملـــي، حیـــث أن للمنظمـــات غیـــر الحكومیـــة خبـــرة غیـــر الحكومیـــة؛ ألن ذلـــك 

بإمكان هـذه هومعرفة وٕامكانیات إذا تم استغاللها سوف نخطو بالتعلیم خطوات نحو األمام، حیث أن
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المنظمــات المنظمــات تنفیــذ العدیــد مــن المشــاریع، وســد الفجــوات فــي قطــاع التعلــیم، وٕان الشــراكة مــع
ن العبء الملقى على عاتق الوزارة في عملیات اإلصالح.غیر الحكومیة سیخفف م

) لتبحـث عـن أثـر النـوع االجتمـاعي والعمـر والبنـاء األسـري 2012وجاءت دراسـة السـعود (
في رسومات األطفـال، حیـث هـدفت إلـى معرفـة ذلـك مـن خـالل تحلیـل رسـومات األطفـال لعـائالتهم، 

ــــي رســــومهم، كــــذلك ــــة حجــــم األب واألم أو حــــذفهما، ومــــدى حــــذفهم أو تضــــمینهم لألشــــكال ف معرف
والعناصــر األخــرى التــي یضــمنها الطفــل رســمه، وتكمــن أهمیــة الدراســة فــي الكشــف عــن المشــكالت 

ألطفـــال، وستســـاعد الدراســـة التـــي یعانیهـــا األطفـــال، وقیـــاس العالقـــة بـــین البنـــاء األســـري ورســـومات ا
مبكــر، وقــد بلــغ عــدد أفــراد العینــة معرفــة أهمیــة الكشــف عــن المشــكالت النفســیة فــي عمــر بالمهتمــین

طفًال مـن اإلنـاث والـذكور، مـوزعین بـین أسـٍر متماسـكة وأخـرى مفككـة، واختیـرت العینـة بطریقـة 86
قصــدیة، وكانــت أداة الدراســة هــي رســوم األطفــال لعــائالتهم، وبینــت نتــائج الدراســة عــدم وجــود داللــة 

مین أو صـورة الطفـل عـن ذاتـه، كـذلك إحصائیة تعـزى لمتغیـر النـوع االجتمـاعي علـى خاصـیة التضـ
تبــین عــدم وجــود داللــة إحصــائیة تعــزى لمتغیــر العمــر علــى الخصــائص باســتثناء الحجــم، لكــن تبــین 

وجود داللة إحصائیة تعزى لمتغیر البناء األسري على الخصائص جمیعها.

یمالنـوع االجتمـاعي والقـیم المتصـلة بهـا فـي كتـب التعلـأدوار) عـن 2005وتحـدث طـایع (
وقــد هــدفت الدراســة إلــى معرفــة أدوار النــوع االجتمــاعي فــي عینــة،األساســي فــي الجمهوریــة الیمنیــة

اللغــة العربیــة والجغرافیــا والتــاریخ والعلــوم االجتماعیــة هــيالمرحلــة األساســیة مــن كتــبكتابــًا)22(
ع االجتمــاعي النــو والعلــوم. وقــد تــم تحلیــل محتــوى هــذه الكتــب وأظهــرت النتــائج تفــوق تكــرار وحــدات

وتبـین أن واالقتصـادي،الذكوري في كل مجـاالت النشـاط اإلنسـاني االجتمـاعي والتعلیمـي والسیاسـي
المجـال األسـري، علـى واحـٍد فقـط، هـوفـي مجـالٍ تكـرارات أدوار النـوع االجتمـاعي األنثـوي، ارتفعـت

ظهــر الرجــل تفوقــًا ویكمــا،الــرغم مــن ذلــك ظلــت بنســبة أقــل مــن األدوار الذكوریــة فــي نفــس المجــال
األدوار فـي السیاسـیة والعسـكریة والتعلیمیـة و أكثـر وضـوحًا فـي األدوار العامـة، وفـي مقـدمتها األدوار

القضــاء، وقــد حصــلت المــرأة فــي جمیــع تلــك األدوار علــى نســٍب ضــئیلة مــن فــي الطبیــة والشــعریة و 
.تكرارات وحدات أدوار النوع االجتماعي
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وع ـالنــرأشــارت نتــائج الدراســة إلــى أن أدواب المدرســیة ، وعنــد تحلیــل رســوم وصــور الكتــ
االجتماعي الذكوري،االجتماعي الُمعّبر عنها في هذه الصور والرسوم، هي في الغالبیة أدوار للنوع

حصـرها تفـوق فیهـا جـرىالتيكلهاالقیم اإلیجابیةطف والحنان ورعایة األسرة؛ فإنقیم العفیما عدا
والعطاء العلمي والتضـحیة والفـداء وتـوفیر األمـن والحمایـة، والقیادیةواإلنتاجیةالذكور؛ مثل اإلبداع

حـاالت بدرجـة كبیـرة إلـى النـوع االجتمـاعي الـذكوري، إال فـياً الخطـاب اللغـوي التعلیمـي موجهـوكان
نادرة جدًا كان یتم توجیه الخطاب فیها لألنثى.

Aina(ون ر نا وكامیآیمنها دراسة فقد كانجنبیةاألدراسات أما ال & Cameron,

األطفال وفرصهم نحو التمییز الجندري على تطورإلى معرفة أثرالدراسة هدفتحیث ) 2011
ن إالنمطیة المرتبطة بالجندر، حیث النجاح في الحیاة، وما هو دور معلمیهم في مقاومة الصور

اس تعمیمات، بعضها سلبي النالصور النمطیة تنتشر في كافة المجتمعات، وبناًء علیها یطلق 
اآلخر إیجابي، وتساهم الصور النمطیة في خلق التحیز في المجتمعات، سواء كان ذلك على و 

فالخبرات المبكرة في التمییز الجندري بین األطفال ؛مستوى األسر أو في العمل أو بین األطفال
رصهم في التعلیم وفي تؤثر على مواقفهم ومعتقداتهم وتطور شخصیاتهم ونفسیتهم، وتؤثر على ف

دري على بینة من تأثیر التمییز الجنابكرة أن یكونو مالعمل، لذا على العالمین في مرحلة الطفولة ال
وكیف یبني كولبرج،واستعرضت الدراسة نظریة التطور الجندري ل، والصور النمطیة على األطفال

یئاتهم، وقامت الدراسة بتوضیح األطفال مفاهیمهم الجندریة في عمر مبكر من خالل تفاعلهم مع ب
تأثیر الصور النمطیة على تشكیل الهویة الجندریة، واستعرضت الدراسة أثر التعلیم في الطفولة 

من دور بارز في حیاة األطفال الذین تقل أعمارهم عن خمس المبكرة، وما لروضة األطفال
تدرس وتعلیمات المدرسین، والبیئة ؛ فالمواد التي عواملعدة بثر تتأم الجندریةن المفاهیوأ،سنوات

لذلك فإن الكثیر من علیها، اً واضحاً جمیعها تترك أثر الصفیة، وطرق التقویم ونتائج األطفال، 
الفوارق الجندریة وجدت في عمر ما قبل المدرسة، كتخصیص دمى وألعاب خاصة بكل جنس، 

كذلك األمر بالنسبة لأللوان، وتوزیع األدوار بین األطفال.
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ینــت الدراســة تــأثیر األســر واألصــدقاء واإلعــالم وأدب األطفــال، علــى صــورة الــذات التــي وب
یشـــكلها الطفـــل، وعلـــى قـــرارات األطفـــال فـــي المســـتقبل وخیـــاراتهم فـــي اختیـــار التخصـــص األكـــادیمي 

واختیار مهنهم في المستقبل.

ال وفقهـــا إلـــى بحـــث الكیفیـــة التـــي ُینّشـــأ األطفـــ(Blaise,2005)بالیـــزوقـــد هـــدفت دراســـة
جندریًا في ریاض األطفال فـي المنـاطق الحضـریة، حیـث قامـت هـذه الدراسـة النوعیـة بتحلیـل ظـاهرة 

، وكیــف یــتعلم األطفــال دورهــم الجنــدري مــن العالقــة مــع الجــنس اآلخــر جنــدریًا مــن منظــور النســویة
الجــنس اآلخــر، خــالل التنشــئة االجتماعیــة، حیــث تبنــى لــدیهم مفــاهیم الــذكورة واألنوثــة، والعالقــة مــع

دوات لجمـع البیانـات، أواسـتخدمت الدراسـة عـدة ،قشات الیومیة في الفصـول الدراسـیةمن خالل المنا
واإلجـراءات حیث تم تسجیل مقابالت صوتیة مع األطفال، كذلك تم تصویر مقـاطع فیـدیو للنقاشـات

لفرصــة لجمــع الصــف، وتــم ذلــك خــالل مــدة زمنیــة امتــدت إلــى ســتة أشــهر، حتــى تتــاح اةداخــل حجــر 
ي األطفــال فیهــا أنفســهم مــن ناحیــة جندریــة، وتــم نــمعلومــات متعمقــة، ووصــف دقیــق للكیفیــة التــي یب

، والمالبـس، الموضـةعـن والحـدیث، والمكیـاج، والجمـال، حركـات الجسـمتحلیل خمسة جوانـب وهـي 
دراسـة س اآلخـر، مـن خـالل وكان مـن السـهل الكشـف عـن القوالـب التـي تبنـى فیهـا العالقـة مـع الجـن

حــاالت لطفلتــین وطفــل، تبــین منهــا كیــف ُیبنــى األطفــال جنــدریا وكیــف یتصــرفون مــع الجــنس ثــالث
اآلخر بناء على القیم والمثل والثقافة التي تعلموها في ریاض األطفال.

وفــي دراســة أخــرى ألثــر ممارســات المعلمــین فــي عملیــة التنشــئة االجتماعیــة الجندریــة لــدى 
& Chen(راووشـینالباحثتـان قامـتأطفـال صـینیة، اتضـو ر أربـع لـىعاألطفال، والتي أجریت 

Rao,2011( عملیــــة التنشــــئة اإلجتماعیــــة الجندریــــة فــــي بمالحظــــة طبیعــــة هونكــــونج، مــــن جامعــــة
الفصول الدراسیة على مدى عشـرة شـهور، وركـزت علـى متابعـة ممارسـات المعلمـین وتفـاعالتهم مـع 

من البنین والبنات، وقد لـوحظ أن المعلمـین یتفـاعلون مـع األطفال، وقد تم ذلك في صفوف مختلطة
البنــین أكثــر مــن تفــاعلهم مــع البنــات، كمــا وأنهــم رســخوا الصــورة الجندریــة النمطیــة والثقافــة الصــینیة 

عوامـل أثـرت ةالتقلیدیة، من خـالل تعـامالتهم الیومیـة فـي صـفوف ریـاض األطفـال، وتـم تحدیـد أربعـ
،والمؤسســـات،والعالقـــات،ورة الجندریـــة النمطیـــة وهـــي: الثقافـــةبشـــكل واضـــح فـــي ترســـیخ تلـــك الصـــ



32

وبینــت نتــائج الدراســة أنــه البــد مــن إعــادة النظــر فــي طــرق التنشــئة ،باإلضــافة إلــى العامــل البــدني
ـــال الصـــینیة، وٕاعـــادة صـــیاغة األهـــداف، وٕاعـــادة النظـــر فـــي أســـلوب  االجتماعیـــة فـــي ریـــاض األطف

ألن هــذا یــؤثر فــي عملیــة التنشــئة الجندریــة لألطفــال الصــینیین المعلمــین فــي التفاعــل مــع األطفــال؛ 
وصیاغة شخصیاتهم.

إیرانیـــة لمقارنـــة ) أجریـــت علـــى ریـــاض أطفـــالٍ Abdi),2010لعابـــدیاأخـــرى وفـــي دراســـة 
والــــدیهم موین أطفــــال الروضــــات بنــــین وبنــــات، وتقــــالفــــروق الجندریــــة فــــي المهــــارات االجتماعیــــة بــــی

أطفـال روضـة فـي مدینـة طهـران، حیـث والـدي ومعلمـي الدراسـة مـن ةتم سحب عین،لذلكومعلمیهم 
،اً ولــد318و اً بنتــ292مــن معلمــیهم، وكــان عــدد األطفــال 228مــن والــدي األطفــال، و610أخــذ 

البنات تفوقن في المهارات االجتماعیة، وكذلك األكادیمیة، على الذكور، وكان ذلك أننتائجالتبین
ن علــــى البنــــات فــــي تلــــك و الــــذین اعتقــــدوا أن األوالد متفوقــــمعلمــــیمعلــــى عكــــس توقعــــات والــــدیهم و 

.سجل فرق بین الذكور واإلناثالمهارات، أما عن مشكلة فرط النشاط الزائد فلم یُ 

بدء االهتمام بالطفولةو ریاض األطفال 

عـــن هیئـــة جنیـــفعنـــدما صـــدر إعـــالنم1921بـــدأ االهتمـــام الـــدولي بالطفولـــة فـــي العـــام 
م عقـــدت 1966-1960ومـــابین ، وقـــد تبنتـــه عصـــبة األمـــملي لحمایـــة حقـــوق الطفـــل"،تحـــاد الـــدو اال"

م جــاء االحتفــال بالعــام الــدولي 1979مــؤتمرات دولیــة حــول تعلــیم األطفــال، وفــي العــام 4الیونســكو
للطفل، وتم التأكید على حقوق الطفل من خالل إعداد میثاق لحقوق الطفل تبنتـه األمـم المتحـدة فـي 

وكانـــت هــــذه الوثیقــــة ملزمـــة قانونیــــا للــــدول بإعطــــاء حقـــوق األطفــــال فــــي المأكــــل م1989/ 21/11
والملبس والصحة والتعلیم واللعب، وغیرها.. وقد حظي بمصادقة دولیة لم یشهد لها التاریخ مثیًال.

ثــورة بقــاء األطفــال، ممــا أدى إلــى مزیــد مــن اإلقبــال علــى تعلــیم قامــت الیونیســیف بــإعالن 
طــرح م 1990ول التعلــیم للجمیــع فــي عــام المــدارس، وجــاء فــي المــؤتمر العــالمي حــاألطفــال وافتتــاح 

برامج موسـعة للتعلـیم برعایـة كـل مـن الیونیسـف والیونسـكو والبنـك الـدولي، والبرنـامج اإلنمـائي لألمـم 
ن جـــاء عقـــد التســـعینات حتـــى ظهـــر إجمـــاع عـــالمي علـــى إتحـــدة وصـــندوق األمـــم المتحـــدة، ومـــا الم
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لیم للجمیع، مما حدا بكثیر من الدول بتعدیل نظمها التربویة أو إعادة بنائها، من صعوبة تحقیق التع
فـي القــرن الحــادي والعشــرین شــعارًا طرحــت الیونیســف، و الحصــول علــى تعلــیم ذي جـودة عالیــةأجـل 

جدیـــدًا هـــو "التعلـــیم مـــن أجـــل الحیـــاة"، وذلـــك للتركیـــز علـــى مهـــارات البقـــاء عمومـــا بـــدال مـــن القـــدرة 
أثـــر فــي تحســـین التعلــیم فـــي مــنة، كمــا ووفـــرت بــرامج للعنایـــة بالطفولــة المبكـــرة؛ لمــا لهـــااألكادیمیــ

).2008أبو حرب، لة االبتدائیة (المرح

مؤسســات تربویــة اجتماعیــة تســتقبل األطفــال مــا بــین عمــر بأنهــا ریــاض األطفــالوتعــّرف
امتــدادا للبیــت فــي ذلــك، ولــب الثالثــة والرابعــة وحتــى السادســة، وتقــدم لهــم العنایــة والرعایــة، وتكــون

دورهــا یكمــن فـــي كونهــا تعـــد الطفــل لـــدخول المدرســة مـــن خــالل بـــرامج متكاملــة تعتمـــد علــى اللعـــب 
اتهم، واســــتیعابهم لثقافــــة وكــــذلك قــــدر وٕاشـــباع حاجــــات األطفــــال، ومســــاعدتهم علــــى اكتشــــاف ذواتهــــم

.)2008(أبو حرب، المجتمع

تربویة تعمل علـى تهیئـة األطفـال مؤسساتبأنها) ریاض األطفال2002(تعرف الحریريو 
لدخول المدرسة لكي الیكون هناك انتقال مفاجئ من البیـت إلـى المدرسـة، وذلـك مـن خـالل ممارسـة 
الطفل ألنشطة متنوعة بشكل حر، مما یساعده على تنمیة قدراته واكتشاف میولـه، واكتسـاب خبـرات 

جدیدة.

یة الفـرد یعتمـد علـى سـنوات عمـره األولـى، ترى مدارس علـم الـنفس الحدیثـة أن بنـاء شخصـ
أویعتبر جون دیوي أن أي نظام تربوي البد وأن یبدأ بمرحلة ریاض األطفال التي تعـد جـزءًا ال یتجـز 

مـو اإلنسـان متسلسـلة ال ینفصـل رى أن مراحـل نیـمنه، ولیس شیئًا إضافیا، ووافقه الرأي روسو حین 
وقبـل هـؤالء اهـتم دیننـا الحنیـف بتربیـة الطفـل، وظهـر ،ةعـن اآلخـر، وأولهـا مرحلـة الطفولـمنها جزءٌ 

ذلك جلیًا في تعامل رسولنا الكریم مـع الحسـن والحسـین رضـي اهللا عنهمـا، وسـار علـى نهجـه علمـاء 
المسلمین كالغزالي وابن سینا وغیرهم. 

عــــام فــــي رومــــا عرفــــت "منتســــوري" حــــین أنشــــأت أول روضــــة فــــي األحیــــاء الفقیــــرة برومــــا
دت بضرورة إعطاء الحریة للطفل، لیتعلم بنفسه بعد تهیئة البیئـة المناسـبة، ودعـت إلـى ، ونام1907
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التعلیم من خالل اللعب ومنعت العقاب، وفي ما بعد أصبح نهج منتسوري نهجًا معروفًا أقیمت على 
).2002نمطه الكثیر من ریاض األطفال في أنحاء العالم (الحریري،

م، 1940"فریـــدریك فروبـــل" فـــي ألمانیـــا فـــي عـــام كانـــت أول روضـــة أنشـــئت هـــي روضـــةو 
وأطلق علیها اسم "حدیقة الطفل" وذلك ألنه رأى أن الطفل أشبه ما یكون بنبتة أو زهرة تنمو، وجعل 
روادهــا األطفــال مــابین عمــر الثالثــة والسادســة، وكانــت تقــوم علــى الــتعلم مــن خــالل اللعــب وتــدریب 

).2002في إنماء الطفل ( الحریري،اً كبیر اً الحواس، وذلك أن لأللعاب دور 

وفي الوالیات المتحدة األمریكیة، ظهرت بدایات االهتمام بتعلیم األطفال فـي عمـر الطفولـة 
م، حیــث كــان األطفــال ُیعّلمــون التــوراة 1750-1620المبكــرة، فــي عهــد االســتعمار مــابین العــامین 

نــات الطبقــة الغنیــة، ومــع بــدایات ســنوات، وكانــت النســاء تــتعلم فــي البیــوت وبخاصــة ب4-3مــابین 
ـــال الصـــغار، وتـــم دمجهـــم مـــع أطفـــال المرحلـــة  القـــرن التاســـع عشـــر فتحـــت المـــدارس أبوابهـــا لألطف

% من األطفال، لكن التعلیم كان یؤكد على القراءة والكتابة باللغة 5األساسیة، والتحق بها ما نسبته 
م، 1909عــام شــئت الرابطــة الوطنیــة لألطفــال أنالالتینیــة، وظــل ذلــك النظــام التقلیــدي ســائدًا إلــى أن

وفــي ، جــون دیــوي"منظــرین الجــدد، كالمصــلح التربــوي "وقامــت منازعــات بــین التربــویین التقلیــدیین وال
م أســس "جــون دیــوي" مدرســة تابعــة لجامعــة شــیكاغو لتكــون مختبــرا تربویــا، وبلــغ عــدد 1896العــام 

األطفـــال یتعلمـــون باالكتشـــاف والتجریـــب، طفـــًال، وكانـــت فلســـفة دیـــوي تنطلــق مـــن أن140طالبهــا 
.)2008(أبو حرب،م1902ویكتسبون المهارات التي یحتاجونها، وانتشرت تلك الفلسفة في العام 

وتوســـعت ریـــاض األطفـــال فـــي الوالیـــات المتحـــدة األمریكیـــة، وصـــارت قـــوة ال یســـتهان بهـــا 
وأفكـارهم فـي هـذا المجـال، وبـدأت وبخاصة بعد قدوم المهاجرین األوروبیـین، حـاملین معهـم تجـاربهم

إلـــى أن أعلـــن الـــرئیس األمریكـــي بـــین كمنتســـوري وفروبـــل وبیاجیـــه تنتشـــر،و تجـــارب المفكـــرین األور 
ت النمــو برنــامج تربــوي یضــمن لكــل طفــل أمریكــي أقصــى درجــاءورة بــدم ضــر 1965جونســون عــام 

هــــتم بالطفولــــة المبكــــرة، المزیــــد مــــن المؤسســــات ومراكــــز الرعایــــة التــــي تالعقلــــي والمهــــاري، فانتشــــر
، وقد كانـت "إلیزابیـث بیبـودي" أولـى المؤسسـین األطفال الملحقة بكلیات التربیةریاضإلى باإلضافة 

.لریاض األطفال في مدینة بوستن األمریكیة في الوالیات المتحدة األمریكیة
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لجنـــة لام، بعـــد قـــرار 1959مدرســـة فـــي العـــام وفـــي روســـیا بـــدأت العنایـــة بأطفـــال مـــا قبـــل ال
المركزیـــة للحـــزب الشـــیوعي، وُكلـــف عـــدد مـــن التربـــویین بإعـــداد بـــرامج خاصـــة للعمـــل مـــع األطفـــال، 
وكانــت تلــك البـــرامج تركــز علــى تـــدعیم الفكــر االشـــتراكي باإلضــافة إلــى التربیـــة الجســمیة الحركیـــة، 

اً ولصـقاً وقصـاً ورسـمومسـابقاتٍ اً والنمو الخلقي والعقلي والفني، من خالل برامج منوعـة تشـمل ألعابـ
% مــن أطفــال 20وموسـیقى، وقــد التحـق بالمــدارس التــي تقـدم تلــك البـرامج مــا نسـبته اً وتركیبــاً وتلوینـ

.)2008(أبو حرب،سنوات6-3نوسیا الذین تتراوح أعمارهم ما بیر 

أما في البرازیل فقد أدركت الحكومة الفدرالیة في البرازیل خطأهـا لعـدم اهتمامهـا فـي مرحلـة 
المدرسة، وأن سلمها التعلیمي الذي كان یخلو من أي مجهودات لتربیة الطفولة المبكرة، أدى ما قبل

إلى نسب رسوب مرتفعـة فـي الصـف األول األساسـي، وعـدم قـدرة األطفـال علـى اجتیـاز االمتحانـات 
م إلــى 1977بنجــاح؛ ممــا أدى إلــى رفــع نســب التســرب مــن المدرســة، وقــد تنبهــت الحكومــة بعــد عــام 

االهتمـــام بالتربیــة فـــي مـــا قبــل المدرســـة، إال أن أطفـــال الطبقــات الفقیـــرة لـــم تــتح لهـــم فرصـــة ضــرورة 
االلتحاق، وتُبذل جهود مشتركة من الجامعات والحكومة لتأمین مقعد لكل طفل برازیلي.

فــي م1942وفــي كینیــا بــدأ االهتمــام بــالتعلیم بعــد اســتقاللها، وقــد أنشــئت أول روضــة عــام 
بنـــاء المســـتعمرین البریطـــانیین، وتـــوالى افتتـــاح الریـــاض بعـــد أن بـــدأت الجالیــــات نیروبـــي وكانـــت أل

اآلسیویة واألفارقة یحذون حذو روضة البریطانیین، لكن الریاض كانـت فـي الغالـب لألطفـال البـیض 
أهــداف بشــأن 1983-1979مــن أبنــاء الموســرین، وجــاء فــي الخطــة الكینیــة للتنمیــة مــابین األعــوام 

).2008فال، ووزعت المسؤولیات بین الوزارات إلنجاز تلك المهمة (أبو حرب،افتتاح ریاض أط

فقــد ظهــر فیــه االهتمــام بتربیــة األطفــال منــذ عهــد مبكــر علــى شــكل مــا أمــا الــوطن العربــي
من الصحابة الكرام كزید بن ثابت، وسلمان الفارسي التحقـوا بهـا، ثـم اً یسمى الُكتّاب، ویذكر أن عدد

في كافة األمصار اإلسالمیة، من بخارى وسمرقند شرقًا وحتى األندلس غربًا، وقـد انتشرت الكتاتیب
، ككتــاب آداب المعلمــین البــن ســحنون، وكتــاب الرســالة یســیر المعلمــون علــى هــدیهاوضــعت كتــب 

المفضلة للقابسي.
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الـــدول العربیـــة، أصـــاب التعلـــیم انتكاســـة فـــي كافـــة مراحلـــه، وبعـــد فـــيوفـــي عهـــد االنتـــداب 
الل بدأت وزارات التربیة والتعلیم بإدخال التعدیالت والتجدیدات على الـنظم التعلیمیـة فـي كافـة االستق

ـــدایات القـــرن العشـــرین أنشـــئت أول روضـــة أطفـــال فـــي اإلســـكندریة عـــام  م، 1918المراحـــل، وفـــي ب
م أنشــئت روضــة أخــرى فــي القــاهرة لإلنــاث، وتزایــد عــدد 1919وكانــت لألطفــال الــذكور، وفــي العــام 

م 1949روضـة، وفـي العـام 49ض األطفـال فـي مصـر بشـكل تـدریجي حتـى وصـل عـددها إلـى ریـا
).2008جزء ال یتجزأ من السلم التعلیمي (أبو حرب،تعتبرأصبحت ریاض األطفال

ففــــي بغــــداد افتتحــــت أول ، 1926ن إنشــــاء أول روضــــة أطفــــال عــــام أمــــا فــــي العــــراق فكــــا
ـــان أنشـــئت أول روضـــة افتتحـــت فـــي ســـوریا 1945روضـــتین، وفـــي العـــام  أول روضـــتین، وفـــي لبن

، وفــي ســلطنة عمــان 1966، أمــا الســعودیة فقــد أنشــئت أول روضــة فیهــا عــام 1965حكومیــة عــام 
. ولـم تحـدد الفئـة العمریـة التـي تـدخل ریـاض األطفـال بشـكل صـارم، 1974انشئت أول روضة عـام 

).2002سنوات ( الحریري، 7و 3سنوات وبعضها 6و 3انت في معظم دول العالم مابین بل ك

وقد حذت الـدول العربیـة حـذو مصـر وبـدأت تفتـتح ریاضـًا لألطفـال، لكنهـا كانـت قلیلـة ولـم
ثالثــة آالف روضــة، وتتبــع ریــاض األطفــال فــي الــوطن العربــي دولــة عربیــة15یتجــاوز عــددها فــي 

لقطــاع الحكــومي، كلهــا اقطــاعین، همــا الحكــومي والخــاص، ففــي لیبیــا والعــراق تتبــع ریــاض األطفــال 
ن اتحــدة یتقاســم القطاعــوأیضــا فــي تــونس تتبعــه فــي معظمهــا، أمــا فــي الكویــت واإلمــارات العربیــة الم

الحكومي والخاص ریاض األطفال، وفي السعودیة وسوریا واألردن والسودان، یغلب القطاع الخاص 
لغالـب تشـرف علـى على العام، أما فـي البحـرین وعمـان وقطـر فـال یوجـد إال القطـاع الخـاص، وفـي ا

ریاض األطفال في القطاعین وزارة التربیة والتعلیم.

وال یزال عدد ریاض األطفال في الوطن العربي غیر كـاٍف، وتتفـوق المـدن علـى القـرى فـي 
عدد ریاض األطفال؛ ألن ذلك مرتبط بخروج المرأة في المدینة للعمل، ویرتبط أیضًا بـدخل المـواطن 

غیر المبانيأكثرزالیوال ریاض خاصة وتحمل عبء أقساطها،بنه في وقدرته على اإلنفاق على ا
).2008حرب،(أبو مستأجركما أن أكثرها؛ أمهی
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ولقد ازداد الوعي بحقوق الطفل بعد إعالن میثاق حقوق الطفل العربي التي كان من أبرزها 
وقـد جـاء هـذا المیثـاق حقه فـي التعلـیم المجـاني فـي مرحلـة مـا قبـل المدرسـة، وفـي التعلـیم األساسـي،

م، لكن تلك الحقوق لم تقابلها التزامات من قبـل 1956مرتبطًا باإلعالن العالمي لحقوق الطفل لسنة 
لعون والمساعدة فـي تربیـة األطفـالالجمعیات تنشط لتقدم او الحكومات العربیة، مما جعل المنظمات 

المغــرب ا قبــل المدرســة، فیمــا عــداوتعتمــد معظــم الــدول العربیــة علــى اإلنــاث للتــدریس فــي مرحلــة مــ
والجزائر والسودان، وقد افتتحت كلیات وجامعات تخصص ریاض أطفال لتخریج معلمات مـؤهالت، 

% مــن 49-40أمــا األطفــال فــي الریــاض فأعــدادهم فــي زیــادة مســتمرة، وتبلــغ نســبة اإلنــاث مــا بــین 
).2008عدد األطفال اإلجمالي (أبوحرب، 

من أوائل من فطن إلنشاء روضة أطفال االتحاد النسائي العامكانت جمعیةوفي فلسطین
م افتتحـــت روضـــة أطفـــال تقـــدم العنایـــة 1950ضـــمن مـــا تقـــوم بـــه مـــن أنشـــطة اجتماعیـــة، ففـــي عـــام 
مـــن صـــفًا بـــدءاً 14عـــد لتصـــبح مدرســـة تحـــوي والوجبـــات المجانیـــة لألطفـــال، والتـــي تطـــورت فیمـــا ب

، وكــان عــدد ریــاض األطفــال غیــر )2015الفلســطینیة، (الموســوعةالبســتان وحتــى المرحلــة الثانویــة
الحتیاجــات المــواطنین الفلســطینیین، وظلــت ریــاض األطفــال تابعــة لمؤسســات القطــاع الخــاص كــافٍ 

ن من جمعیات خیریة ونسائیة، تقدم خدماتها مقابل رسوم قد تعجز عنها الكثیر مـن األسـر فـال یـتمك
ال ل الـــذین یســـتفیدون مـــن الریـــاضنـــت نســـبة األطفـــاأطفـــالهم مـــن التوجـــه لریـــاض األطفـــال، لـــذا كا

% من مجموع األطفال في هذا العمر، حیث بلغ عـدد ریـاض األطفـال فـي الضـفة الغربیـة 8تتجاوز 
.)1987(الجندي، طفالً 10553روضة، یتوجه إلیها 120م 1980/1981في العام الدراسي 

ل وسیاسة التجهیل التي انتهجها عانى قطاع ریاض األطفال كغیره من تبعات االحتالقد ول
االحــتالل ضــد الشــعب الفلســطیني، مــن خــالل ســیطرته علــى العملیــة التعلیمیــة وســعیه إلفراغهــا مــن 

، وتجهیـل الطالـب الفلسـطیني، فقـد كـان هنـاك نقـص فـي األبنیـة محتواها، وطمس الهویة الفلسـطینیة
إغــالق جمیــع الموسســات التعلیمیــة المدرســیة وتجهیزاتهــا هــذا إضــافة إلــى انتهــاج االحــتالل لسیاســة

لممارســـة و م؛ كنـــوع مـــن العقوبـــات الجماعیـــة؛1987خـــالل االنتفاضـــة األولـــى عـــام وذلـــك ؛لفتـــرات
السلطة الوطنیة الفلسطینیة زمام النظـام وعند تسلمجل إیقاف االنتفاضة،الضغط على الشعب من أ

شهد النظام التعلیمي و رف على التعلیم، م، أصبحت وزارة التربیة والتعلیم تش1994التربوي في العام 
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الجوانـب اإلنسـانیة والمادیـة، وبـدت واضـحة األثـر علـى في فلسطین نهضة واضـحة، انعكسـت علـى
.)2007، (العساليرجات العملیة التربویة التعلیمیةمخ

وضـوحًا، بعـد أن ُعقـد المـؤتمر الخـاص بالطفولة في فلسطین بشكٍل أكثـراالهتماموقد بدأ
، حیـث ُأعلـن الخـامس مـن نیسـان مـن كـل عـام یومـًا للطفـل م في غـزة1995طفل الفلسطیني عام بال

، وأقــــر الــــرئیس الراحــــل یاســــر عرفــــات الخطــــة الوطنیــــة للطفــــل الفلســــطیني، وتــــم تحدیــــد الفلســــطیني
.)2014وتطویر البرامج والمشاریع المتعلقة بالطفل (عساف، ،األهداف واالستراتیجیات

فــي فلســطین منــذ اســتالم فــي أعــداد ریــاض األطفــالنالحــظ تزایــدحصــائیاتوعنــد تتبــع اإل
) فقـد 2003-2000(عدا األعواموزارة التربیة والتعلیم في السلطة الوطنیة الفلسطینیة مهام التعلیم، 

:وفیما یلي توضیح لذلك، من جدیدتراجعت أعداد ریاض األطفال بشكل بسیط، ثم عادات للتزاید

(أ)أعداد ریاض األطفال في الضفة الغربیة وقطاع غزة:)1جدول رقم (

عدد ریاض األطفال في الضفة الغربیة وقطاع غزةالعام الدراسيالرقم
11994/1995436

21995/1996532

31996/1997705

41997/1998789

51998/1999823

61999/2000843

72000/2001811

82001/2002806

92002/2003758

102003/2004847

112004/2005901

122005/2006935

132006/2007945

142007/2008973

)2015الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطیني، (
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م تزایــــدت 2014/2015م وحتــــى 2011/2012وفــــي األعــــوام الدراســــیة الممتــــدة مــــن العــــام 
لتي أجرتها اإلدارة العامة لقسم التخطیط التربوي ــ أعداد ریاض األطفال، وذلك حسب اإلحصائیات ا

:قسم اإلحصاء، ویتضح ذلك في الجدول اآلتي

أعداد ریاض األطفال في الضفة الغربیة وقطاع غزة (ب):)2جدول رقم (

في الریاضعدد العام الدراسيالرقم
فلسطین

عدد الریاض في 
الضفة

عدد الریاض في غزة

12012/20111161862299

22012/20131323965358

32013/201415391057482

42014/201516201137483

)، 2014،(د))، (وزارة التربیة والتعلیم العالي2013،(ج))، (وزارة التربیة والتعلیم العالي2012، (ب)(وزارة التربیة والتعلیم

)2015،(هـ)(وزارة التربیة والتعلیم العالي

تزایـــدت أعـــداد األطفـــال الـــذین یســـتفیدون مـــن خـــدمات تلـــك الریـــاض حیـــث بلـــغ كـــذلك فقـــد 
یمكن و ،طفًال وطفلة135117م 2014/2015عددهم اإلجمالي في الضفة وغزة في العام الدراسي 

1137م حـول ریـاض األطفـال بوجـود 2014/2015تلخیص نتائج المسح اإلحصائي للعـام الدراسـي

طفـًال فـي ریـاض 77883شـعبة، وأن هنـاك 3569عـدد شـعبها روضة أطفال في الضفة الغربیـة، و 
شـعبة،2089روضة ، وعدد شـعبها 483توجد مربیة. وفي قطاع غزة4961الضفة الغربیة، لهم 

).2015،(هـ)مربیة (وزارة التربیة والتعلیم العالي2693طفًال، لهم 57234وفیها 

، التعلیمــات لتــرخیص ریــاض األطفــالوتضــع وزارة التربیــة والتعلــیم مجموعــة مــن الشــروط و 
والبد ألي جهة تفتتح أي روضة أن تلتزم بتلك الشروط، التي تشـمل مواصـفاٍت فـي البنـاء والمسـاحة

یم األطفــال ، باإلضــافة إلــى شــرط لــه عالقــة باألنشــطة التعلیمیــة وتقــو والســاحاتواإلضــاءة والتهویــة
وضــعت وزارة التربیــة والتعلــیم كمــا ضــة،الصــحي، والســجالت التــي یجــب توافرهــا فــي الرو واإلشــراف 

تتعلـق بكفـاءة مـدیرة الروضـة والمربیـات ومسـتواهن األكـادیمي، حیـث البـد وأن تكـون المـدیرة اً شروط
ــدبلوم مــع الشــامل، وأن تكــون المربیــات مــن حملــة الشــهادات  ــة البكــالوریوس أو أعلــى أو ال مــن حمل
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المربیـــة شـــهادة الثانویـــة العامـــة بنجـــاح، وعلـــى الجامعیـــة األولـــى أو الـــدبلوم المتوســـط، أو أن تحمـــل
ســـاعة 60تــدریب مــن قبــل مؤسســات معتمــدة تعمــل فـــي قطــاع الطفولــة المبكــرة، لمــدة ال تقــل عــن 

.)2015)ز(( وزارة التربیة والتعلیم العالي،عاماً 15ساعة عملیة، وخبرة ال تقل عن 120نظریة و

لدرجــة األولــى تســعى إلــى تنمیــة الطفــل مــن تعــد مرحلــة مــا قبــل المدرســة مرحلــة تنمویــة باو 
م، اعتُبِـر 1959عـام جمیع الجوانب، ثم یأتي التعلیم في المرحلة التالیة، وبعـد إعـالن حقـوق الطفـل 

مة ال یســتهان بهــا، والبــد مــن إدخالهــا فــي الخطــط التنمویــة للــدول، ممــا أدى إلــى الطفــل ثــروة ضــخ
ن بالعصر الذهبي للطفل.مى القرن العشرو بالطفل، ولذلك یسانتشار المؤسسات التي ُتعنى

لــوجي، ومــا توصـل إلیــه علــم نفــس الطفــل مــن أســالیب و ونظـرًا للتغیــر الثقــافي والتطــور التكن
تعّلم حدیثة، أصبحت التربیة مهمة ضخمة معقدة، ال تستطیع األسرة وحدها القیام بها دون مسـاعدة 

شــدید المرونــة والتكیــف ویكتســب المهــارات مؤسســات أخــرى ُتعنــى بالطفــل؛ فالطفــل فــي هــذه المرحلــة 
ویحــب االســتطالع وفــي فتــرة نشــاط فكــري وجســمي؛ لــذا یمكــن توجیهــه نحــو اإلبــداع وتكــوین عــادات 
واتجاهــات إیجابیــة لدیــه؛ لــذا یجــب أن یكــون العمــل التربــوي مــع الطفــل فــي مرحلــة مــا قبــل المدرســة 

لحضاریة.عمًال هادفًا منهجیًا یلبي حاجات المجتمع والتغیرات ا

ن وأهداف مرحلة ما قبل المدرسة مشتقة من عدة أسس هي: األسس الفلسـفیة وهـي نابعـة مـ
وثقافتــه وتطــوره األســس االجتماعیــة وهــي تراعــي طبیعــة المجتمــعقــیم المجتمــع واتجاهاتــه الفكریــة، و 

اتــه، فــل النفســیة والنمائیــة واحتیاجاألســس النفســیة وتهــتم بمعرفــة خصــائص الطالحضــاري والعلمــي، و 
االتجاهات الحدیثة في تربیة طفل ما قبل المدرسة، فهناك أهداف عامة مرتبطة بنمو الطفـل وهـي:و 

علـى إقامـة عالقـات مـع نمیة مشاعر االنتماء ألمته ووطنه، ومسـاعدتهتنشئة الطفل تنشئة خلقیة وت
اآلخرین.

النمـــو تنمیـــة الطفـــل تنمیـــة شـــاملة لكـــل مجـــاالتبشـــكل عـــام إلـــىریـــاض األطفـــال وتهـــدف
ٕاكسـاب و خـذ الفـروق الفردیـة بعـین االعتبـار،ماعیة والخلقیة، مع أسمیة والعقلیة واالنفعالیة واالجتالج

بیـة الحركیــة والنــواحي األطفـال مفــاهیم ومهــارات لكـل مــن اللغــة والریاضـیات والفنــون والموســیقى والتر 
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لمجتمــع ومبادئــه، باإلضــافة تنشــئة اجتماعیــة مالئمــة لمعتقــدات ااألطفــالتنشــئةكــذلك االجتماعیــة، 
نتقــال بشــكل تــدریجي مــن جــو األســرة االو الخاصــة بمرحلــة الطفولــة المبكــرة، و تلبیــة مطالــب النمــإلــى

ن شخصــیة متزنــة تلبــي مطالــب مجتمعــهواالنخــراط فــي الجماعــة، وٕاقامــة عالقــات اجتماعیــة، وتكــوی
.)2006(فتح اهللا، تهیئة الطفل للتعلم النظامي في المدرسةو 

ث الفصل الثاني من هذه الدراسة، عن النظریة التي انطلقت منها الدراسة، وهي نظریة تحد
التعلم بالمالحظة من خالل التفاعل االجتماعي، ثم عرض الدراسات واألدبیات السابقة، وسیوضح 

منهج الدراسة وأدواتهاتم عرضالفصل الثالث من الدراسة طریقة وٕاجراءات الدراسة، حیث سی
ومجتمعها.
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الفصل الثالث

الطریقة واإلجراءات

تمهید-

منهج الدراسة-

الدراسةاةأد-

إجراءات الدراسة-
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الفصل الثالث

الطریقة واإلجراءات

تمهید

كمــا یضــم وصــفًا ،، وكیفیــة تطویرهــااتهــاوأد،یتضــمن هــذا الفصــل عرضــًا لمنهجیــة الدراســة
لمجتمع الدراسة.

منهج الدراسة

إجراء الدراسة في المیدان الطبیعي لها، حیث تمبحث النوعيالهجة منتستخدم هذه الدراس
جتماعیــة،  ظــاهرة امراعــاة النــوع االجتمــاعي أنوتحلیلهــا بطریقــة اســتقرائیة، وبمــا تــم جمــع البیانــات و 

ــ وقــد،؛ فهــو األنســب لدراســة الظــواهر االجتماعیــةب قیــاس مــدى مراعاتــه اســتخدام هــذا المــنهجتطّل
قة حول واقع مراعاة ، والحصول على معلومات معمّ اإلجابة عن أسئلة الدراسةفي جهذا المنهساعد

مقابلـة النوع االجتماعي في الصف التمهیدي الحكومي، والتعبیر عـن ذلـك الواقـع بطریقـة كیفیـة بعـد
هم حـول نظـر ووجهـات معرفة آرائهـمو مجتمع الفراد أخبراتحولجمع البیاناتلفراد مجتمع الدراسةأ

تیجیة الوطنیـة لتطـویر الطفولـة ا، كـذلك تـم تحلیـل االسـتر وتفسـیرهاتحلیلهـامـن ثـم ، و ع الدراسـةموضو 
.المبكرة، كوثیقة رئیسیة ُتستقى منها البیانات

الدراسةاةدأ

مــن خــالل ،فــي صــفوف التمهیــدي الحكومیــةة النــوع االجتمــاعي دراســة مــدى مراعــاتتمــ
ـــة كـــأداة لجمـــع المعلومـــات ماســـتخدام  فـــي وكمـــا هـــي علـــى أرض الواقـــع،مـــن المیـــدانباشـــرةً المقابل

ومن ثم تحلیلها للخروج بنتائج دقیقة.صفوف التمهیدي الحكومي،

مشـرفات فقد أجریت مقـابالت مباشـرة مـع رئـیس قسـم ریـاض األطفـال فـي الـوزارة، كـذلك مـع
ى معلمـات تم إرسـال مقـابالت منتظمـة إلـومشرفة،16ریاض األطفال في الضفة الغربیة، وعددهن 

مدیریة تربیة وتعلیم، فهن أكثر فئة یمكن 16معلمة موزعات على 32الصفوف التمهیدي وعددهن 
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الحكــــم مــــن خــــالل تحلیــــل إجابــــاتهن علــــى مــــدى مراعــــاة النــــوع االجتمــــاعي خــــالل عملیــــة التنشــــئة 
لألطفال.االجتماعیة، والتعلیم الذي یقمن به داخل صفوف التمهیدي

مقــابالت انطالقــًا مــن طبیعــة عمــل كــل فــرد مــن أفــراد عینــة الدراســة، وقــد تــم بنــاء أســئلة ال
حیث كانت أسئلة المقابلة الموجهة لرئیس قسم ریاض األطفال في الوزارة منسجمة مع طبیعة عملها 
فــي مركــز صــنع القــرار، فركــزت علــى مــدى انســجام خطــط هــذا القســم وتوجهاتــه مــع سیاســات الــوزارة 

الجتماعي، وعلى اإلجـراءات التـي أوجـدتها علـى أرض الواقـع لتلبیـة حاجـات الُمعِلنة مراعاتها للنوع ا
النوع االجتماعي.

أیضـًا لطبیعـة عملهـن، فهـن قریبـات مـن ناسـبة هن أسئلة میلإجهت أما عن المشرفات فقد وُ 
المیـدان، ویــراقبن األنشـطة ویشــرفن ویــوجهن المربیـات مــن قلـب الواقــع، فكانــت األسـئلة منســجمة مــع 

ذا بنیـــت أســـئلة ، فإیمـــان المشـــرفة بالعدالـــة الجندریـــة ســینعكس علـــى توجیهاتهـــا للمربیـــات، لـــكــل ذلـــك
لمشـرفات بطریقـة تقـیس مـدى مراعـاة المشـرفة للنـوع االجتمـاعي خـالل عملهـا إلـى االمقابلة الموجهـة 

مع المربیات.

بجهـــدهنبشـــكل مباشـــر، مویـــوجهنهمفهـــن مـــن یعشـــن مـــع األطفـــال ویـــربینهأمـــا المربیـــات
یمكن للصور النمطیة المترسخة في األذهان أن تتغیر، مـن خـالل تنشـئتهن لألطفـال الـذین یعیشـون 
أهـــم مراحـــل الحیـــاة التـــي ســـتؤثر فـــي شخصـــیتهم ونمـــط حیـــاتهم مـــدى العمـــر، لـــذا تعرضـــت األســـئلة 
ألسلوبهن في تخطیط وتطبیق أنشطة األطفال، وطرق توجیههن لألنشطة، وكیفیـة تـوزیعهن لـألدوار 

ـــة بـــین  ـــة فـــي العدال ـــاعتهن الداخلی ـــات وقن ـــة أن تستشـــف رأي المربی ـــت أســـئلة المقابل ـــال، وحاول األطف
الجندریــة فــي توزیــع المهــام واأللعــاب واألدوار بــین األطفــال بشــكٍل غیــر مباشــر، كمــا وهــدفت أســئلة 

فـــي اختیـــار نهرصـــد مـــدى وعـــي المربیـــات بمفـــاهیم النـــوع االجتمـــاعي وأهمیـــة مراعـــاتى لـــإالمقابلـــة 
مع األطفال.نها خالل حدیثهنستخدمیوالعبارات التي قصص والمنهاج ال

وقبل بناء أسئلة المقابالت اطلعت الباحثة على العدید من المراجع التي تبحث في الطفولة 
واحتیاجاتهـا، وكیــف لریـاض األطفــال أن تكـون ملبیــة للحاجـات النمائیــة مشــبعًة وخصائصــهاالمبكـرة 
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بثقــٍة مــن نظریــاٍت تربویــة، وكــذلك تــم االطــالع علــى دراســات عدیــدة فــي لهــا؛ وفــق أصــوٍل علمیــة من
أن تكون ملبیًة للنوع االجتماعي، ومن ثـم النوع االجتماعي، وكیف للمناهج وأسالیب التربیة والتعلیم

تم وضع أسئلة المقابلة.

ویر الوطنیـــة لتطـــتیجیةاتحلیـــل الجانـــب المتعلـــق بـــالتعلیم لمضـــمون االســـتر أیضـــاً قـــد تـــملو 
م، مـن حیـث مراعاتهـا للنـوع 2013التـي وضـعتها وزارة التربیـة والتعلـیم العـالي عـام الطفولة المبكـرة،

كــــون الجهــــات التــــي قامــــت بصــــیاغة مــــدى مرتكــــزات، وهــــيةبــــالنظر إلــــى عــــدوذلــــك، االجتمــــاعي
رتبــاط مــدى اباإلضــافة إلــى أو إحــداها ذات أفــق واهتمــام بــالنوع االجتمــاعي ومفاهیمــه، االســتراتیجیة

ـــــالنوع االجتمـــــاعي،  ، ومبادئهـــــا وغایاتهـــــاورؤیتهـــــا ورســـــالتهاهاأهـــــدافومراعـــــاة هـــــذه االســـــتراتیجیة ب
النـوع االجتمـاعي فـي االسـتراتیجیة بطریقـة ومدى إدماج مصطلحات لنوع االجتماعي،باومرجعیاتها

ـــى أســـس النـــوع االجتمـــاعي، و منهجیـــة علمیـــة مر  ـــوعي الكامـــل بـــأدوار النـــوع االجتكـــزة عل تمـــاعي؛ ال
مبــادئ تعلــیم الطفولــة وفلســفة تطویرهــا تتقــاطع مــع أســس النــوع االجتمــاعي والتوزیــع وضــرورة جعــل

یبـدأ التغییـر منـذ الطفولـة المبكـرة؛ مـن العادل لألدوار، وكذلك اإلسهام في التوعیة المجتمعیـة بحیـث 
ها وتشكل مفاهیمها وأسلوب حیاتها.بیخالل المؤسسات التي ترعى هذه الفئة وتر 

الســتراتیجیة الطفولــة وقــد تــم اعتمــاد أســلوب تحلیــل المحتــوى مــن زاویــة النــوع االجتمــاعي
منهــا دراســات قامــت بتحلیــل محتــوى كتــب ومنــاهج عــدة دراســات مشــابهة، إلــى عــد الرجــوع بالمبكــرة

فـي سیاسـات وأنظمـة المؤسسـات، وكـذلك أدلـة إدمـاج النـوع االجتمـاعيدراسیة في عدة دول عربیة، 
ة إلـى دراسـات علمیـة ومســحیة لواقـع مراعـاة النـوع االجتمــاعي فـي الحیـاة األسـریة، والبــرامج باإلضـاف

ألطفال.إلى تلفزیونیة وخصوصًا ما یوجه منها ال
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إجراءات الدراسة

یتكون مجتمع الدراسة من:

رئیس قسم ریاض األطفال في وزارة التربیة والتعلیم العالي.-1

2012/2013ین الدراسیینتي افتتحت في العامجمیع معلمات صفوف التمهیدي ال-2

.معلمة32في جمیع مدیریات التربیة والتعلیم في الضفة الغربیة، وعددهن 2013/2014و

مشرفة.16جمیع مشرفات ریاض األطفال في جمیع مدیریات الضفة الغربیة وعددهن -3

علـى شـمولیة للحصـولشملت الدراسة كل مجتمع الدراسة ولم یتم سـحب عینـة منـه؛ وذلـك 
الجــدول التــالي یوضــح ، و دجوانبــه، وألن مجتمــع الدراســة محــدو عالیــة وتغطیــة الموضــوع مــن جمیــع 

فیها: شملت الدراسة صفوف التمهیدي الحكوميالمدیریات والمدارس التي

المدیریات والمدارس التي شملت الدراسة صفوف التمهیدي الحكومي فیها:)3جدول رقم (

الحكومیة التي تم افتتاح صف تمهیدي فیهامدرسةالالمدیریةالرقم
ظهر العبد األساسیة للبنینجنین1

المطلة األساسیة للبنین
العصاعصة األساسیةقباطیة2

رابا الثانویة لإلناث
بردال األساسیة المختلطةطوباس3

العقبة األساسیة المختلطة
بنات زیتا األساسیة طولكرم4

رامین األساسیة المختلطةبنات 
بنات كفر قدومقلقیلیة5

اتحاد كفر زبیدات وكفر عبوش األساسیة 
االتحاد األساسیة للبنین/ بیت ایبانابلس6

عراق التایه األساسیة للبنین/ تل
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المدرسة الحكومیة التي تم افتتاح صف تمهیدي فیهاالمدیریةالرقم
یة للبناتعوریف األساسجنوب نابلس7

جالود األساسیة المختلطة
مسحة األساسیة المختلطةسلفیت8

رافات األساسیة المختلطة
بنات دیر قدیس األساسیةرام اهللا والبیرة9

بنات بدرس
بنات عناتا األساسیةضواحي القدس10

بنات بیت اجزا األساسیة
األیتام األساسیةالقدس11

طة/ بیت صفافاشرفات المختل
زبیدات الثانویة المختلطةأریحا12

خالد بن الولید/ فصایل الفوقا
بنات أولى القبلتین األساسیة / نحالینبیت لحم13

بنات التوافق الثانویة المختلطة/ الجبعة
حتا األساسیة المختلطةشمال الخلیل14

صافا األسایة للبنات
ساسیة للبناتالخوارزمي األالخلیل15

قلقس األساسیة للبنات
عناب الكبیرة األساسیة المختلطةجنوب الخلیل16

بیت مرسم األساسیة المختلطة

.)م2012، (ح)(وزارة التربیة والتعلیم العالي

ضـًا وصـفًا وضـم أی،، ولكیفیـة تطویرهـاداتهـاألو ،تضمن هذا الفصل عرضًا لمنهجیة الدراسة
، بــدءًا مــن نتــائج نتــائج المقــابالتأمــا الفصــل الرابــع فســوف یتحــدث عــنلدراســة، مفصــًال لمجتمــع ا

المقابلة مع رئیس قسم ریاض األطفال في الوزارة، ثم نتائج المقابالت مع مشـرفات ریـاض األطفـال، 
ومـن ثـم عــرض نتـائج المقـابالت المنتظمــة مـع مربیــات التمهیـدي الحكـومي، ویســتعرض الفصـل فــي 

لمتعلق بالتعلیم من استراتیجیة الطفولة المبكرة.النهایة الجزء ا
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الفصل الرابع

دراسةالنتائج 

تمهید-

العاليالمقابلة مع رئیس قسم ریاض األطفال في وزارة التربیة والتعلیمنتائج -

مقابالت مشرفات ریاض األطفال نتائج-

مقابالت المنتظمة مع مربیات صفوف التمهیديالنتائج-

جیة الوطنیة لتطویر الطفولة المبكرةمراجعة االستراتی-

ورسالتهارؤیة االستراتیجیة لمستقبل قطاع تطویر الطفولة المبكرة-
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الفصل الرابع

دراسةالنتائج 

تمهید

مقابلــة أجریــت ؛ فقــدیعــرض هــذا الفصــل نتــائج الدراســة مــن خــالل عــرض نتــائج المقــابالت
مـع مباشـرةشـفویةمقـابالتو رة التربیـة والتعلـیم،رئیس قسم ریاض األطفال فـي وزامع مباشرة شفویة

مـع مكتوبـةمقابلة منتظمة32، باإلضافة إلى مشرفة ریاض أطفال في مدیریات الضفة الغربیة13
والعــــــــام الدراســــــــي 2012/2013التــــــــي افتتحــــــــت عــــــــام مربیــــــــات الصــــــــفوف التمهیــــــــدي الحكــــــــومي

ُطبقــت أداة مــاٍت دقیقــٍة وشــاملة؛ للحصــول علــى معلو و فــي مــدیریات الضــفة الغربیــة2013/2014
، أمـا المقـابالت شـبه المنتظمـة، وقد تم التسجیل الصوتي للمقابالت الدراسةمجتمعالدراسة على كل

اإلجابـات تّوَنـالمنتظمة فقد تـم إرسـال نسـخ مطبوعـة منهـا إلـى المعلمـات عـن طریـق مشـرفاتهن، ودُ 
، )اإلیمیـــل(د، وبعضـــها أرســـل مـــن خـــالل یـــفبعضـــها ُســـلم بال،علیهـــا وُأعیـــدت للباحثـــة، بعـــدة طـــرق

ویستعرض الفصل في النهایة الجزء المتعلق بالتعلیم من استراتیجیة الطفولة المبكرة.

لوجـود شــواغر فـي بعـض المــدیریات، 16مقابلــة مـع المشـرفات بــدًال مـن 13لقـد تـم إجـراء 
إحدى المشرفات.ولتعرض إحدى المشرفات لحادث سیر وغیابها عن العمل، ولكون الباحثة 

العاليالمقابلة مع رئیس قسم ریاض األطفال في وزارة التربیة والتعلیمنتائج 

أنهــى عــامین ن مشــروع التمهیــدي الحكــومي أس قســم ریــاض األطفــال فــي الــوزارةرئــیبینــت
تابعــة لمــدارس حكومیــة، اً تمهیــدیاً ، وعلــى مــدى الســنتین الماضــیتین تــم افتتــاح ســتین صــفمــن عمــره

وفي المقابل هناك إنجازات، ونحن نتلقى للتغلب علیها،عدة تحدیات وتعمل الوزارةالمشروع یواجهو 
تغذیة راجعة حول المشروع أوًال بأول من المدیریات، وقد علمنا أن ردود فعل األهالي وأولیاء األمور 

الكلفــة بــروتعتإیجابیــة جــدًا تجــاه المشــروع، وبخاصــة أن هــذا المشــروع بــدأ فــي المنــاطق المهمشــة، 
یواجـه المشـروع، فهـو یحتــاج إلـى میزانیـة كبیـرة لتأهیـل البنیـة التحتیـة لصــفوف المادیـة هـي أهـم تحـدٍّ 
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أن هناك بعض المؤسسات من قائمة أصًال، أو بناء بعض الغرف في بعض المدارس، وعلى الرغم 
تمكن من تأهیل تدیدة حتى جاً فتتح صفوفتال أت الوزارةن الموازنة غیر كافیة، لذا قرر أالداعمة، إال

تحت خالل العامین المنصرمین. التي افتُ اً البنیة التحتیة للستین صف

: یتضــح مــن خــالل مراجعــة اســتراتیجیة الطفولــة المبكــرة اســتنادها إلــى مرجعیــات؛ كــان ولالســؤال األ 
لمسـاواة بـین أن الهـدف الثالـث لتطـویر األلفیـة هـو تحقیـق ابمـاهـداف تطـویر األلفیـة الثانیـة، و منها أ

برأیك كیف یمكن لمشـروع الصـف التمهیـدي الحكـومي أن یكـون ملبیـًا لـذلك فالجنسین، ودعم المرأة، 
الهدف؟ 

أن ثقافــة المجتمــع، تعتبـــر واحــدة مــن الصــعوبات التـــي بّینــت رئــیس قســم ریـــاض األطفــال
/ــة تناسـب ـوظیفـة مربیتواجه تحقیق المساواة بین الجنسین، ودعـم المـرأة، فمـثًال تـرى تلـك الثقافـة أن 

هـــذه مهمـــة المـــرأة وامتـــداد لـــدور نقولـــو یثقافـــة المجتمـــع ال تخـــدمنا المـــرأة وال تتناســـب مـــع الرجـــل "
والروضة ،موجود فیه األم واألب؛الزم تكون مختلطة، زي البیتأقولاألمومة في البیت، أنا برأیي

لنـاس الـذین یدرسـون هـذه الفئـة % مـن ا95، ""والحضانة یجب أن تكون مجتمـع یشـبه مجتمـع البیـت
اإلعـالم حتـى نشـجع الـذكور و غل علـى مسـتوى الـرأي العـام والمـدارس تشـنالزمولذلكهم من اإلناث 

". لیكونوا جزء من هذه المرحلة

لصــورة البیــت الــذي فیــه األم واألب، اً أن الروضــة یجــب أن تكــون انعكاســمــن وعلـى الــرغم 
ن الراتـــب مــــنخفض، لكـــن الصــــفوف ألي القطــــاع الخـــاص وظیفــــة فـــوقـــد یبتعـــد الرجــــال عـــن هـــذه ال

الحكومیــة یتســاوى فیهــا الراتــب مــع راتــب أي مــدرس ألي مرحلــة، ونحــن بحاجــة إلــى توعیــة فــي هــذا 
دور فــي امــن المؤسســات الثقافیــة أن یكــون لهــاإلعــالم وغیرهــمؤسســات االمجــال، ومــن هنــا البــد ل

فـي بعـض بـد وأن تكـون الصـفوف مختلطـة، لكـنكـذلك ال،ة فـي مجـال المسـاواة ودعـم المـرأةالتوعی
إلى جعل الصف غیر مختلط. ررناضطاالمدارس غیر المختلطة قد 
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فـي المؤسسـات والمنظمـات التـي سـاهمت لماذا لم تكن وزارة شؤون المرأة مـن ضـمن:نيالسؤال الثا
ضـــّمنها تُ ن اإلضـــافات التـــي كـــان مـــن الممكـــن أومـــا اســـتراتیجیة الطفولـــة المبكـــرة؟صـــیاغة وٕاخـــراج

االستراتیجیة لو شاركت؟

أن اســـتراتیجیة الطفولــــة المبكــــرة ال تـــزال عبــــارة عــــن أشـــارت رئــــیس قســـم ریــــاض األطفــــال 
مســودة، ولــم تخــرج بشــكلها النهــائي، وهــي قابلــة للتطــویر، وعنــدما توجهــت الــوزارة إلــى الهیئــات التــي 

وزارة قالــت إنــه لــم تســتثنَ ، و ســاهمت بوضــعها، هــدفت إلــى االســتعانة بكــل مــن لــه عالقــة بالطفولــة
وزارة اإلعــالم، إلــى مــثًال عــن التوجــه نالقــد ســهو ف، وٕانمــا حــدث ذلــك دون قصــد،عمــداً شــؤون المــرأة 

ةووعــدت رئــیس قســم ریــاض األطفــال بالتوجــه إلــى وزارة شــؤون المــرأة لمراجعــة المســودة، واألخــذ بأیــ
"أنـــا بوعـــدك أدعـــي شـــؤون المـــرأة ، مالحظــات یضـــیفونها؛ موضـــحًة أن الـــوزارة منفتحـــة علـــى الجمیــع

والناس الي ما اطلعو علیها وٕاذا طلبو أي إضافات أو تعدیالت لمصلحة االسترایجیة إحنـا منفتحـین 
على الكل ".

ماهي طبیعة المنهاج الفلسطیني الذي یستخدم في ریاض األطفال الحكومیة ؟؛ ثالثالسؤال ال

یوجـد منهـاج فلسـطیني لریـاض األطفـال، اآلن الحتـىرئیس قسم ریاض األطفال أنه بّینت
والمنهاج المستخدم هو الدلیل التفاعلي لریاض األطفال؛ وهـو دلیـل أردنـي، وخـالل العـامین المقبلـین 

إعداد منهاج فلسطیني خاص بریاض األطفال.من قد یتم اإلنتهاء 

أمثلة ؟ما مدى مراعاة تلك المناهج لقضایا النوع االجتماعي؟ هل من : السؤال الرابع

لم یتم تحلیل هذا المنهاج من زاویة النوع االجتماعي، قالت رئیس قسم ریاض األطفال أنه
"لمـــا اطلعـــت علـــى لـــذلك ال یمكـــن الحكـــم علـــى مـــدى كـــون هـــذا المنهـــاج مراعیـــًا للنـــوع االجتمـــاعي،

ج نهـابقـدر أجاوبـك علـى السـؤال ، كممـا المنهاج ما اطلعت من زاویة النوع االجتماعي عشان هیـك 
وقــد وعـــدت باالســتعانة بخبــراء فــي النــوع االجتمــاعي عنـــد ال"مهــل هــو یراعــي النــوع االجتمــاعي أ

ي الـوزارة وحـدة للنـوع في عنا ف"وضع المنهاج الفلسطیني، كذلك بوحدة النوع االجتماعي في الوزارة،
.رح تكون جزء من تألیف المنهاج"االجتماعي 
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ـة للصـــف التمهیـــدي أمـــام الـــذكور ب التقـــدم لوظیفـــة مربي/ـــهـــل فتحـــت الـــوزارة بـــا: الســـؤال الخـــامس
واإلناث؟

لكـال الجنسـین. التقـدم لهـذه الوظیفـةفـتح بـابأوضحت رئـیس قسـم ریـاض األطفـال أنـه تـم
، مش رابطینها بتاء التأنیث"نقبل طلبات من الجنسین"

برأیك ما سبب عدم تعیین أي رجل في هذه الوظیفة؟: السؤال السادس

.لم یتقدم ذكور بطلبات لهذه الوظیفةنه أیس قسم ریاض األطفالأجابت رئ

مــا المواصــفات التــي یجــب توافرهــا فــي مــن یعمــل مــع األطفــال، وهــل یمتلــك الرجــل : الســؤال الســابع
إمكانیات تؤهله ألن یكون ناجحًا في العمل مع األطفال ؟ یرجى التوضیح مع األمثلة؟

یعمل مع األطفال البد وأن یكـون حنونـًا علـیهم، أن من أشارت رئیس قسم ریاض األطفال
وأن یعرف خصائص نموهم وأن یعرف المهارات التي یجب أن ننمیها عنـد الطفـل، وأن یكـون راغبـا 

مواصـفات الرجـل أن یكـون حنـون "في عمله محبا له، وهذه المواصفات غیر مرتبطـة بجـنس معـین،
عامـل معهـا و المهـارات الضـروریة الـي الزم على األطفال یعرف خصائص الطفولة والمرحلـة الـي بت

". لكــن ثقافــة المجتمــع تعتقــد أن والمربــي أو المربیــة الزم یعرفوهــا بغــض النظــر عــن الجــنسنطورهــا،
أنـــه الســـت بتقــولالثقافــة الموجـــودة فــي المجتمـــع"المــرأة أكثـــر حنانــا، وأدرى باألطفـــال مــن الرجـــل،

فــي ســتتات قاســیین علــى الطفــل زي مــا فــي رجــال ال مــش هیــك ألنــهعنــدها حنیــة أكثــر مــن الرجــل،
قاسیین على الطفل، احنا لما نختـار سـواء كـان معلـم أو معلمـة، الزم یكـون عنـدهم رغبـة فـي العمـل 

".ویحبو هذه المرحلة

التدریب للمربیات أثناء الخدمة التي عقدتها الوزارة ؟ما هي برامج ومشاریع: السؤال الثامن

التــدریب یتمحـــور حـــول المهـــارات التـــي یجـــب أن نّ أألطفـــالأوضــحت رئـــیس قســـم ریـــاض ا
تُنمـــى لـــدى الطفـــل، وهنـــاك بـــرامج تـــدریب للمربیـــة لتتعـــرف كیـــف تكـــون جـــزء مـــن المدرســـة، وكـــذلك 

والمدیرات لمساعدتهم في تقبل الصف التمهیدي وكیفیة دمجه في المدرسة.یرینللمد
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النـوع االجتمـاعي؟ أرجـو وصـف البـرامج هل من برامج للمسـاعدة علـى شـرح مفهـوم: السؤال التاسع
إن وجدت من حیث أهدافها وعدد ساعاتها والفئة المستهدفة، وعدد مرات عقدها؟

وأنـه ال توجـد بـرامج لشـرح مفهـوم النـوع االجتمـاعي، أجابت رئیس قسم ریاض األطفال بأنـه
ـــال تخصـــیص أي بـــرامج تخـــص هـــذا الجانـــب ـــم یخطـــر علـــى الب فـــي ، لكـــن مـــن المكـــن أن یكـــون ل

انت عمالك بتفتحي آفاق عنا ما كنا نشتغل علیها، ،نطرحهاولكن حلالمستقبل مثل هذه البرامج، " 
".في المستقبل نوضع برامج و مادة تدریبیة للنوع االجتماعيمش غلط انه

هل الحظِت لدى مشرفات ریاض األطفال أي اهتمام بقضایا النوع االجتماعي ؟السؤال العاشر: 

الحـظ أن لـدى أي مـنهن اهتمـام بهـذا الموضـوع، تلـم م ریاض األطفال أنهاذكرت رئیس قس
فــي الموضــوع ، وال أنــا كــان عنــدي كــىمــا عمــرو حــد حلــم ینــاقش أو یــتم التطــرق لــه مســبقًا، " أنــه و 

الوزارة".فياهتمام بالموضوع ال في المدیریات وال

یرونبعضـها مـدتلفـة، یـدیرافتتحت صفوف تمهیدي في مدارس حكومیـة مخ: السؤال الحادي عشر
مدیرات، فما مدى وجود عالقة بین كون المدیر/ة داعما للمشروع وبین جنسه؟یدیرهاآخراً بعضو 

دراسة حول هذا الموضوع.رَ لم ُتجأجابت رئیس قسم ریاض األطفال بأنه

وذجًا ُیحتـذى تسعى وزارة التربیة والتعلیم العالي إلى جعل الصف التمهیدي ُأنم: السؤال الثاني عشر
به مـن كـل الجوانـب لجمیـع الریـاض الخاصـة، فكیـف للتمهیـدي الحكـومي أن یكـون كـذلك مـن حیـث 

مراعاته للنوع االجتماعي؟

المعلمــون مـن الجنســین، واألطفــال مــن البـد أن یكــون رئــیس قســم ریـاض األطفــال أنــهبینـت 
األمهــات بهــذا الموضــوع، الجنســین، كــذلك یجــب العمــل مــع أولیــاء األمــور ودمــج اآلبــاء ولــیس فقــط

وتوعیتها على ضرورة إعطاء الطفـل حریـة اختیـار الـدمى واأللعـاب، وعـدم فصـل المربیةوالعمل مع
الزم یكــون الجنسـین مــن المعلمــین "عــن بعضـهم خــالل الجلــوس أو اللعـب.بعضـهم الـذكور واإلنــاث 
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ي بتواصـلو معنـا مـن اإلنـاث واألطفال والزم نشتغل على أولیـاء األمـور مـن الجنسـین المشـكلة أنـه الـ
" فقط من أولیاء األمور

مقابالت مشرفات ریاض األطفال نتائج

ما هي األسس التي تتبعها المربیة عند تقسیم األطفال إلى مجموعات؟السؤال األول 

طبیعـــة األنشـــطة، علـــىتقســـیم المجموعـــات یكـــون بنـــاءً تلخصـــت إجابـــات المشـــرفات بـــأن
عـــددهم والفـــروق الفردیـــة، ورغبـــة بنـــاًء علـــىم، وانســـجامهم معـــًا، كـــذلكوقـــدرات األطفـــال ومســـتویاته

لروضــتها كــل مربیـة ترتئــي الشــيء المناســبمشــرفة طــولكرم " وقـد قالــت،فــي الجلــوس معــاً األطفـال
،ســمى المجموعــات بأســماءتً أن ممكــن و ، اً منظمــتقســیمًا عشــوائیًا وأحیانــًا أخــرى یكــونأحیانــًا یكــون

وقالـت مشـرفة رام اهللا " التقسـیم عشـوائي أو حسـب ".. وهو تقسیم طفولي بـريءكالفراشات والزهرات
وأشـــارت بعـــض المشـــرفات أن بعـــض عـــدد األطفـــال وأحیانـــا حســـب الهـــدف مـــن عمـــل المجموعـــة"، 

وقد المربیات في بعض القرى ذات الطابع الدیني تخضع لرغبة األهل وتفصل بین الذكور واإلناث،
في بعض القرى التي لهـا طـابع دینـي و المنـاطق التـي هذا الفصل قائلة " مشرفة قلقیلیة إلىأشارت

احي الروضـة بـدءاً فـي كافـة نـو ت یأخـذ التقسـیم نـوعین الـذكور وحـدهم وٕانـاث وحـدهنیكون فیها تزمـ
هـذا مؤنـث وهـذا مـذكر، وذلـك أمـر فاألطفال هالمرافق ونوعیة األلعاب التي یأخداحتى من الصف و 

"ر الحدوثناد

، وقــد قالــت عــدم الفصــل بــین األطفــال تبعــًا لجنســهمإلــى من أشــرن إلــى أنهــن یــوجهنهلكــنه
ي تواصـل اجتمـاعي بـین الطـرفین لمـا أزور الروضـات بحكـي لهـم الزم یكـون فـأنـامشرفة الخلیـل: " 

وأكــدت مشــرفة بیــت لحــم أن التقســیم لــیس جنــدریا كمــا ،"عشــان كســر الحــاجز بــین الــذكور واإلنــاث
تقســم بنــاء علــى انســجام األطفــال مــع بعــض فــي القــدرات وفــي الســرعة تضــعهم مــع المعلمــةقالــت: "

رفضـه، فــي هــذا العمــر الزم یتفــاعلو أبعـض، مــش جندریــة عنــا مخـتلط أوالد وبنــات، أنــا هــذا الحكــي 
". ویتعرفو على الجنسین ویتبادلو الخبرات بین اإلناث والذكور
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ي البد وأن تتوافر في شخصیة الطفل المناسبة من خالل خبرتك ما هي السمات التالسؤال الثاني 
لقیادة المجموعة ؟

حیـــث ركـــزن علـــى أن دور القیــادة ُیعطـــى لكـــل طفل/ــــة ؛متقاربــةالمشـــرفاتكانــت إجابـــات
عنـده تعطـى القیـادة لمـن "قالـت مشـرفة قلقیلیـةللجمیع فرصـة تعلـم القیـادة، و حبشكل دوري، حتى تتا

ســتوى النمــو اللغــوي المتقــدم عنــد الطفل/ـــة وقدرتــه علــى التعبیــر المشــرفات أن موأكــدت " قــدرة لغویــة
وفـي بعـض األحیـان "،مبـادر جـريءوقالت مشرفة جنوب الخلیـل "،تمكنه من القیادةوٕاتقانه للمهارة

أجـل تعــدیل سـلوكه، وكــذلك نتعطـى القیــادة للطفلـ/ــة الــذي یعـاني مــن بعـض المشــكالت السـلوكیة مــ
لتنمیة شخصیته ومساعدته في عـالج المشـاكل، كـذلك ـة الخجول وذلكفلـ/للطیمكن أن تسند القیادة

هله ألن یكون قائدًا.ؤ درته على التأثیر وسرعة بدیهته تفإن حب الطفل للتعاون، وق

ما أنواع األلعاب التي تعتبر مناسبة لجمیع األطفال في الروضة؟السؤال الثالث 

البزلز وألعـــــاب التركیـــــب وألعـــــاب زاویـــــة بینـــــت المشـــــرفات أن جمیـــــع األلعـــــاب الداخلیـــــة كـــــ
الخیال...، والخارجیة كالسحاسیل واألراجیح ...ألخ، مناسـبة لجمیـع األطفـال ذكـورًا وٕاناثـًا، بشـرط أن 
تكون آمنة وتربویة ومناسبة لعمرهم، وتنمیهم من جمیع الجوانب الجسمیة والعقلیة واالنفعالیة، وتلبي 

م، وتعطــــیهم الفــــرح ویجــــب أن ُتعطــــى حریــــة اختیــــار اللعبــــة احتیاجاتــــه وتعــــزز مــــن قــــدراتهم وذكــــائه
للطفل/ـة.

عندما تتفقدین زاویة القصة، ما موضـوعات القصـص التـي تفضـلین اسـتبعادها مـن السؤال الرابع 
الزاویة؟

یجـب أن والحكایـات الخرافیـة ، والمخیفـة،ةینت المشرفات أن القصص الطویلـة، والمترجمـب
، كـذلك القصـص التـي "قصـص فیهـا عنـف أو قصـص خیالیـة"نـابلس "وقالت مشرفة جنوبتستبعد

القصـص التـي فـوق حیـث ذكـرت ذلـك مشـرفة طـولكرم "ال تتالءم مع عمر األطفال ومستوى نمـوهم
" وقالـت مشـرفة رام اهللا "القصـص التـي یكثـر الحـدیث فیهـا عـن الجـن والسـحر والمـوت الطفلمستوى

والسرقة" . 
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؟ ص غیر مراعیة للنوع االجتماعيود قصما مدى وجالسؤال الخامس 

وقالــت قصــص تمیــز ضــد األنثــى،ةبینــت جمیــع المشــرفات أنــه ال یوجــد فــي الروضــات أّیــ
عــدا مشــرفة "،تمیــز ضــد األنثــىاً ســنه مــا شــفت روضــة تحتــوي قصصــ15طــول " مشــرفة قلقیلیــة

."قلیلةهيالقدس التي قالت "

أن األوالد فیهـا یجلسـون فـي فیهـاتـي تالحظـینما هو انطباعـك عـن الروضـة الالسؤال السادس
ناحیٍة والبنات یجلسن في الناحیة األخرى؟

بأنه ال یوجد مثل هذا الفصل في صفوف التمهیدي الحكومي، وفیما لو أجمعت المشرفات
الحظت المشرفة مثل هذا الفصل في ریاض خاصة فإنها توجه المربیـة إلـى عـدم الفصـل، ألن ذلـك 

دى المعلمة، وذكرت بعض المشرفات أن األطفال أحیانـا یرغبـون فـي التجمـع ضـمن یوحي بمشكلة ل
وقـد اتضـح ذلـك مـن حـدیث ،ذكور أو إنـاث النسـجامهم معـا فـي بعـض األلعـابمجموعات منفصلة

رى خاصــة بالبنــات، توجــد أحادیــث طفولیـة وألعــاب خاصــة بـاألوالد وأخــحــین قالـت " مشـرفة طــولكرم
كمــا قالــت مشــرفة ثقافــة أســرهمبأو بســبب تــأثرهم ".تفصــلهموالمعلمــة ال ،لوحــدهماألطفــال یتجمعــون

فــي بعـض القــرى التــي فیهـا نــوع مـن التزمــت الــدیني الشـدید البنــات یلبسـن الحجــاب وممنــوع" قلقیلیـة 
روضة ما كان موجود غیـر بروضـة 53یتعاملو مع األوالد، لكن هذا بنسبة قلیلة جدًا جدًا فمن بین 

أسرة واحدة، هذا التمییز برجع لنمط ثقافي أسري فقط". وقالت مشرفة أریحا "هناك واحدة ومحصور ب
روضــات إدارتهــا تفصــل؛ علــى اعتبــار اتباعهــا لإلســالم، وعنــد زیارتهــا نوجــه مالحظــة لــإلدارة بعــدم 

" وقالت مشرفة رام اهللا " الفصل یعكس البیئة التي یأتي منها الطفل واتجاه الوالدین".الفصل

فـــي صـــفوف التمهیـــدي لســـابع مـــن خـــالل اطالعـــك علـــى الكتـــب والخطـــط المســـتخدمة الســـؤال ا
یمــك لألهــداف االجتماعیــة واالنفعالیــة، ومــا مــدى وجــود أهــداف تــدعم العدالــة الحكــومي، مــا تقو 

االجتماعیة وعدم التمییز؟

تتلخص إجابات المشرفات بأن الكتب المستخدمة في ریـاض األطفـال تجاریـة فـي معظمهـا 
قـــط علـــى األهــداف المعرفیـــة، أو عبـــارة عــن أوراق عمـــل تعـــدها المربیــة، لكـــن طبیعـــة تنفیـــذ وتركــز ف
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وتوزیـع األنشطة وقیام المربیة بتدریب األطفال على التشارك والتعاون ودمجهم جمیعا فـي األنشـطة،
وقــد واألدوار بیــنهم وبخاصــة فــي زاویــة الخیــال؛ هــي التــي تســاعد فــي دعــم العدالــة وعــدم التمییــز،

ینت إحدى المشرفات أن األهداف التـي تـدعم عـدم التمییـز موجـودة بطبیعـة الحـال ضـمن األهـداف ب
، وقـد أوضـحت التي تضعها المربیات عند التخطیط ألنشطتها لكنها بحاجة إلى تركیـز وتـدعیم أكثـر

أنشــطة الریـــاض بالمجمــل تــدعم حــق المســـاواة مــا بــین الطفـــل مشــرفة ضــواحي القــدس ذلـــك قائلــة: "
لمــا بــدنا ننمــي مهــارات اجتماعیــة تنمــى عنــد الولــد والبنــت بــنفس ، وقالــت مشــرفة بیــت لحــم "ة"والطفلــ

الطریقة،.. لما بلعبو مع بعض كیف طریقة اللعب، احترام الدور كیف بدو یكون، ما بقول أنه الولـد 
ب الزم یحتــــرم الــــدور والبنــــت مــــا تحتــــرم الــــدور، التنــــین بــــدهم یحترمــــو الــــدور، مــــثال الولــــد بــــدو یلعــــ

بالبسكلیت والبنت ممنوع تلعب بالبسكلیت ال التنین بلعبو"

الكتب التي توضع بـین أیـدي األطفـال فـي الروضـات ملیئـة بالرسـوم والصـور، مـن السؤال الثامن 
خالل اطالعك علیها؛ ما إمكانیة أن تحمل الصور أي معاٍن تعكس التمییز ضد األنثى؟

م والصــور فــي الكتــب المطروحــة بــین أیــدي ، بــأن الرســو مشــرفتینأجمعــت المشــرفات عــدا 
األطفــال فــي الروضــة ال تحمــل أي تمییــز ضــد األنثــى، وبعــض الصــور تعكــس دور المــرأة الــواقعي 
والــذي تقــوم بــه فــي المجتمــع، كــدورها كــأم أو وهــي فــي المنــزل تعــد الطعــام أو كمعلمــة أو ممرضــة، 

لتــي تحتــوي علــى رســومات وصــور هنــاك بعــض الكتــب ا، وقــد قالــت مشــرفة أریحــا "وأحیانــا مهندســة
األنثـى هـي الـي نصـورو یـز، دائمـا یممكـن تعكـس تمی"، وقالت مشـرفة شـمال الخلیـل "تعكس التمییز

بتساعد في الدار وهي المسؤولة عن أخوتها، دائمًا األنثى هي الي مش الزم تلعب بالفطبول".

ل المتــوازن مــن جمیــع مــن أهــداف الروضــة مســاعدة الطفــل علــى النمــو المتكامــالســؤال التاســع 
الجوانب الجسمیة والمعرفیة واالنفعالیة واالجتماعیة، ما األهداف التي یمكن أن تخصـص لتـدعیم 

مفاهیم النوع االجتماعي؟

ویبــرز ذلــك فــي زوایــا ن ریــاض األطفــال تهــدف إلــى دمــج األطفــال فــي جمیــع األنشــطة،إ
ــــت مشــــرفة ســــلفیت "فقــــد قاالخیــــال التــــي تتــــیح للطفــــل أن یمــــارس جمیــــع األدوار، نــــدمج األطفــــال ل
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مـا تشـتغل هـي الـي الزم لهوخصوصا لما نالعبهم بركن البیت متال الي بلعب دور األب ما نحكي
منـوع انـت ال ملـهتطبخ، كمان لما یلعبو الطبیب ـــ الحظتهـا كتیرـــــ بحـب یكـون الممـرض مـا نحكـي

یمكـن إضـافة أهـداف تـدعم رفة نـابلس " ، وقـد قالـت مشـختیارهم لأللعاب"الزم تكون الطبیب، حریة ا
"، وقــد اتضــح مــن حــدیث مشــرفة قلقیلیــة أنالنــوع االجتمــاعي إلــى األنشــطة الدرامیــة وزوایــا الخیــال

كتیـر بـنالحظ البنـات فقـد قالـت "الموروث الثقافي یشجع الطفـل علـى االتجـاه إلـى زاویـة دون أخـرى،
ة الطبیـــب، هــذا مـــوروث ثقـــافي وأســري أنـــه أنـــَت بتجهــو لزوایـــا البیــت والمطـــبخ واألوالد بتجهـــو لزاویــ

بتطلع دكتور، إنِت بدنا نزوجك أنِت العروس، الموروثات األسریة الي بتیجي مـع األوالد هـي بتـدعم 
األهداف االجتماعیة، كتیر بنالحظ األوالد بلعبو كرة قدم لكن ما بـنالحظ بنـات بلعبـو كـرة قـدم، دور 

لتعاون والمنافسة اإلیجابیة، مع أنـه فـي نوعیـة مـن األنشـطة ال المعلمة تحط أنشطة تدعو للشراكة وا
یمكــن أحــط فیهــا ذكــر وأنثــى ألنــه طبیعــة الولــد وتكوینــه الجســدي حتــى وٕان كــان صــغیر بعطیــه قــوة 

دور المعلمـة هنـا ".وزخم أكثر من األنثـى، مـثال فـي األنشـطة الحركیـة مـا بعطـي ولـد وبنـت یتنافسـو
ا وٕاناثــا فــي جمیــع الزوایــا وأن تغــرس فــیهم حــب التعــاون والمنافســة أن تعــزز مشــاركة األطفــال ذكــور 

اإلیجابیة، وأن تبني مفاهیم العدالة واالحترام والمساواة في إتاحة الفرص، وعلى المربیة عدم تهمیش 
والروضـة تكمـل دور األسـرة فـي دعـم جمیـع الجوانـب النمائیـة، وبخاصـة النمـو االجتمــاعي، اإلنـاث،

مشـرفة شـمال ع األقران ذكورا كانوا أو إناثًا، وتعلیمهم نفس المهارات، وقد ذكـرت واللعب الجماعي م
مشــاركة جمیــع األطفــال وقالــت" أنــه البــد مــن أن تكــون جمیــع األهــداف داعمــة لعــدم التمییــزالخلیــل

"، بغض النظر عن الجنس في جمیع األلعاب وجمیع النشـاطات ومـا نسـتثني حـد إلنـه ذكـر أو أنثـى
.رام اهللا ضرورة عمل برامج لتوعیة األهل والمجتمع المحليوبینت مشرفة

هل تعتقدین أنه باإلمكان إضافة هدف جدید ضمن أهداف النمو االجتماعي للطفل السؤال العاشر 
متعلق بتوزیع األدوار بین الذكر واألنثى بغض النظر عن الجنس ؟

ـــات حیـــث بینـــت  ـــةتعـــددت اإلجاب ـــاطمشـــرفة قلقیلی ـــتحكم باألهـــداف أن خصوصـــیة المن ق ت
خصوصـیة المنـاطق فقـد قــالـــت: "طقة یمكن اشتقاق األهـداف،ـل منــع كــن خالل واقـاالجتماعیة، وم

تــتحكم فــي المربیــة فــي طــرح األهــداف االجتماعیــة، مــثال خصوصــیة نــابلس تختلــف عــن خصوصــیة 
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لــي هــم بقــدرو یحــددو برقــة وهــذا بیعطــي أهــداف اجتماعیــة جدیــدة للمربیــة، المتصــلین مــع الواقــع العم
لهــا خصوصــیة معینــة واألطفــال الموجــودین لهــم خصوصــیة هــداف االجتماعیــة، ودائمــا الروضــة األ

وبینــت أخــرى أن دمــج األطفــال وٕاشــراكهم فــي جمیــع األنشــطة ذكــورا وٕاناثــا هــو هــدف متعلــق معینــة"
وٕایــش الفائــدة تعریــف األطفــال باأللعــاب بشــكل عــام یجــب "مشــرفة طــولكرم:وقالــت بتوزیــع األدوار، 

منهــا، بغــض النظــر أن كــان ذكــر أو أنثــى، وتتــرك الحریــة التامــة للطفــل باختیــار اللعبــة الــي بحــب 
"، وقالـــت مشـــرفة هـــذه األهـــداف مدخلـــة بطبیعـــة الحـــال فـــي أهـــدافناوقالـــت مشـــرفة طوبـــاس"، یلعبهـــا"

علیــه "توضــیح والمهمــات األدوار بحیــث كــل واحــد یعــرف إیــش الــي لــه وٕایــش الــيضــواحي القــدس "
أنــه مشــرفة جنــوب نــابلس وذكــرت" وٕایــش الواجبــات وٕایــش الحقــوق علــى أســاس یكــون العمــل متكامــل

عنــد صــیاغة األهــداف یجــب أن نأخــذ بعــین االعتبــار أن هنــاك احتیاجــات خاصــة بالــذكور وأخــرى 
أنـا مـن النـاس الـي بـآمنو ، وقـد اتضـح ذلـك حـین قالـت "باإلناث، وهناك احتیاجات مشتركة للجنسـین

الذكور الهم احتیاجاتهم واإلناث إلهم احتیاجـاتهم، مـش المفـروض أنـه كـل الـي بكـون للـذكر الزم أنه
یكــون لألنثــى، حلــو الواحــد یعــیش كمــا خلقــه اهللا، لكــٍل طبیعــة مســتحیل اإلنــاث یكــون زي الــذكور أو 

مشـتركة الذكور زي اإلناث في أشیاء متشـابهة ومشـتركة أنـا بشـبهم بـدائرتین یبـنهم تقـاطع فـي أشـیاء 
."وفي أشیاء منفصلة تخص كل واحد

السؤال الحادي عشر: ما األنشطة التي تخصصها المربیات لتعریف الطفل بمفهوم الجنس؟

إلـــى مفهـــوم مـــن خـــالل أســـرته قبـــل القـــدوم وضـــحت المشـــرفات أن الطفـــل أصـــًال یعـــرف الأ
ولـد، ورسـمرسم بنـتالخاصة بالبنات الوحدات الصحیةباب لروضة، ثم ینتقل للروضة لیرى على ا

، وفـــي أنشـــطة الفـــن یرســـم نفســـه، وهنـــاك وحـــدة أنـــا علـــى بـــاب الوحـــدات الصـــحیة الخاصـــة بـــاألوالد
في الطبیعة والعلوم باخدو أجزاء قالت مشرفة جنوب نابلس: " وجسمي تدعم تعریفه بمفهوم الجنس،

لة أو خفیفة، في أشیاء الجسم وما یناسب الذكور واإلناث من مالبس والقوة واألنشطة والمكعبات ثقی
مالئمــــة لإلنــــاث أكثــــر مــــن الــــذكور والعكــــس صــــحیح، دائمــــا اإلنــــاث بحبــــو یلعبــــو بالبــــاربي والــــدمى 
والمالبــس، والـــذكور بحبـــو المكیــال والمیـــزان إلنـــه ثقافــة المجتمـــع تـــؤثر مهمــا كـــان، ... الزم نعطـــي 

بخلي یحـاول باألنشـطة الثانیـة الحریة للطفل یقوم باألنشطة الي بحبها إلنه وجد نفسه فیها، لكن أنا
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ومــن خــالل أنشــطة الــدراما والخیــال ولعــب األدوار، ومســـرح "قــد یجــد نفســه فیهــا، نحببــه بالنشــاط..
الدمى والقصص والوسائط.. ألخ. 

رأیك ما مدى وجود رابط بین جنس الطفل ودوره؟السؤال الثاني عشر في 

الطفـل جـنسنعـم یوجـد رابـط بـینحـا: "فقـد قالـت مشـرفة أریأفادت اإلجابات بوجـود رابـط ،
عنــا فــي "، وقــد بینــت مشــرفة الخلیــل ذلــك بقولهــا " ودوره، كــل طفــل یأخــذ المهــام الــي بتناســب جنســه

وخاصـة بفلسـطین لـه عالقـه، بـس حالیـا فـي العصـر الحـدیث بطـل فـي فـرق إذا كانـت ةالدول العربی
رته مـدركًا لجنسـه ومحمـال بمـوروث فالطفـل یـأتي مـن أسـ،طبیبة أو طبیـب المهـم المیـول الشخصـیة"

ثقــافي یجعلــه مســتعدًا للقیــام بأنشــطة دون أخــرى، وٕان مســتوى وعــي المربیــة یجعلهــا قــادرًة علــى الحــد 
من تلك الموروثات الثقافیة أو زیادتها، وغالبا ما تقوم الروضة بما یرضي األهل، وترضـخ لرغبـاتهم 

، وفــي بعــض األحیــان یــتم االســتهزاء مــن قبــل تبــین الولــد والبنــحتــى لــو كانــت قائمــة علــى التفرقــة
األطفـــال أنفســـهم بـــأي ولـــد یلعـــب بألعـــاب یرونهـــا مناســـبة للبنـــات او یأخـــذ دور یعتبـــره المجتمـــع دورًا 

واقعنــا االجتمــاعي وثقافتنــا تــدعم وقــد اتضــح ذلــك مــن كــالم مشــرفة ســلفیت حیــث قالــت: " لإلنــاث،
وبینــت "،األطفــال اســتهزأوا بــه وقــالو لــه بنــت بنــتالفــرق فلمــا یلعــب الولــد بــأدوات البیــت كالصــحون

أن الــذكر یلعــب دور األب واألنثــى األم، لكــن المهــن جمیعــًا تناســب كــال الجنســین،مشــرفة طــولكرم
وقالت مشرفة شمال الخلیل " طبعًا في رابط بین الجنس والدور، فالبنت ممكن تكـون قوتهـا الجسـدیة 

وأفـادت مشـرفتان فقـط بأنـه مسـتقبل زي ألعـاب العنـف مـثال"ما تسمحش انها تلعب لعبة معینـة فـي ال
لمــاذا یوجــد تقســیم لــألدوار ، فقــد قالــت مشــرفة القــدس باســتنكار: " ال یوجــد رابــط بــین الجــنس والــدور
قالت مشرفة نابلس "ال یوجد رابط"."، كذلكحسب الجنس، برأیي الیوجد رابط

ها الوزارة للتوعیة بمفاهیم النوع االجتمـاعي ما الورش التدریبیة التي خصصتالسؤال الثالث عشر
وأهمیة مراعاتها عند وضع الخطط وتطبیق األنشطة مع األطفال في الروضة؟ 

15مشـرفة قلقیلیـة "طـوالقالـت فقـد أجمعت المشرفات أن الوزارة لم تعقد مثل هذه الـورش، 

مشـرفة جنـوب نـابلس " لـي وقالـت ،"لنوع االجتمـاعيبـاتتعلـقلم أخضـع ألي ورشـة وأنا مشرفةسنة 
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وٕان تــم التطـرق لـه فقــد سـبع سـنین فـي مجــال ریـاض األطفـال وال مــرة تـم عقـد دورات مــن هـذا النـوع"
، وقالـت أحیانـاً أن قسم اإلرشاد یقـوم بمثـل هـذا التـدریبمشرفة ضواحي القدسكان ضمنیًا، وذكرت 

ا اجتهـاد خـاص منـي بثقـف حـالي مشرفة بیت لحم "وال مرة عملت الوزارة ورش للنوع االجتماعي، وأن
وبقرأ عن النوع االجتماعي".

الســؤال الرابــع عشــر: مــا مــدى التطــرق للمفــاهیم الجندریــة خــالل الــورش التدریبیــة التــي تخــتص 
بریاض األطفال؟

ن و كـیفبالصـدفةن مـّر ذكرهـاإ و أشارت غالبیة اإلجابات أنه لـم یـتم التطـرق لتلـك المفـاهیم،
ـــى الهـــامش، لكـــن مؤسســـة وتطرقـــت نوعـــًا مـــا للمفـــاهیم ،األنیـــرا عقـــدت بعـــض الـــورش التدریبیـــةعل

، كما اتضح من حدیث مشرفة سلفیت حیث قالت "ورشات مؤسسة األنیرا كانت تركـز علـى الجندریة
عدم التمییز بین الجنسین وتعطي أنشطة علـى دمـج األطفـال معـا"، وقالـت مشـرفة أریحـا "لـم أتطـرق 

الذكر واألنثى ومفش عنا حاجة ندخلها في التدریب".لها ألننا باألصل النمیز بین

السؤال الخامس عشر: من ضمن البنود التي تقیمینها في المربیة؛ مراعاتها للفروق الفردیة بـین 
األطفال، برأیك ما مدى كون جنس الطفل أحد الفروق الفردیة التي یجب أن ُتراعى؟

، عـــدا مشـــرفة شـــمال وق الفردیـــةأجمعـــت المشـــرفات أن الجـــنس ال یعتبـــر مـــن ضـــمن الفـــر 
.الخلیل حیث اعتبرته أحد الفروق الفردیة

ضم صـف التمهیـدي الحكـومي لهـا مـدیرون: یدیر بعض المدارس التي تم السؤال السادس عشر
أم المدیرات؟كان داعمًا للمشروع أكثر المدیرونوالبعض اآلخر مدیرات؛ برأیك أیهما

والمـدیرات فـي دعمهـم للمشـروع، وأن هـذا فقـط یرینرق بـین المـدفـإجابات المشرفات أنه الكانت 
حسـب مـا قالـت مشـرفة ضـواحي القـدس، لكـن مشـرفة یعود لقناعـة المـدیر/ة بالمشـروع ولـیس لجنسـه

بتضـــل المـــدیرة أم وبتضـــل أقـــدر المـــدیرات أكثـــر مـــن المـــدراء بصـــراحة، یعنـــيجنـــوب نـــابلس قالـــت "
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. فــي فــروق باالهتمــام بالعطــاء بــدعم الشــعبة مــن قبــل لشــغالت كثیــرة مــش موجــودة عنــد الــذكور، .
" المجتمع المحلي ومن قبل المدیرة، في فروق.. شتان، األنثى أقدر

آباًء وأمهات؟السؤال السابع عشر: ضمن عملك مع األهالي ما مقدار تفاعلهم معكِ 

ب إال فـي ن بشـكل عـام وال یتـدخل األو أن اآلبـاء مغیبـعـدا واحـدة، أفادت جمیـع المشـرفات 
مـا بسـتجیبوش وقـد قالـت مشـرفة شـمال الخلیـل "اآلبـاء ، كمـا قالـت مشـرفة قلقیلیـةحالة وجود مشـاكل

تفاعـل األمهـات أكثـر مـن تفاعـل اآلبـاء وقد قالت مشرفة القـدس " ،بن عادة"بس األمهات الي یستج
نـاك مـن اآلبـاء مـن ویعود السبب في ذلك انشغال اآلباء في العمل خالل فترة النهار، مع العلم أن ه

األمهـات طبعـًا أكثـر مـن اآلبـاء، أنـا مصـدفش إنـي "، وقالت مشـرفة طوبـاس " لدیه رغبة في التفاعل
ة بیـت وذكـرت مشـرف"،دعیت آباء، وبرأیي لـو أنـا دعیـت آبـاء مـا أظـن یجـو بقولـو هـذا شـغل أمهـات

لكـن " انسحبووحدهم لا أنهموجدو ى االجتماع رجلین، وبعد أنإلفي إحدى السنوات حضرأنه لحم "
،ورش التدریبیــة التــي عقــدت لألهــاليذكــرت أن اآلبــاء حضــروا وشــاركوا فــي بعــض الــمشــرفة ســلفیت

أما مشـرفة رام اهللا فقـد بینـت أنـه بعـد بنـاء الثقـة مـع اآلبـاء أبـدوا حرصـهم علـى حضـور االجتماعـات 
والمناقشة حول طرق التعامل مع أبنائهم.

لجنس تهامدى مالءمحسبالتالیةتصنفي األلعاب الشعبیةالسؤال الثامن عشر: أرجو أن 
، كرة الطائرة، ركوب طابة السبع حجار، بیت بیوت، الجلل (بنانیر)، الغمایة، كرة القدمالطفل: 

الدراجة الهوائیة، الحجلة.

تبنـت معظـم المشـرفات الـرأي القائـل بـأن جمیـع تلـك األلعـاب مناسـبة للجنسـین، لكـن بعـض لقد 
رفات صــنفن األلعــاب حســب الثقافــة الســائدة فــي المجتمــع، واعتبــرن أن كــرة القــدم للــذكور كــذلك المشــ

اً هنـاك موروثــالجلـل والدراجـة الهوائیـة، أمــا بیـت بیـوت والحجلــة للبنـات، وبّینـت إحــدى المشـرفات أن 
أللعــاب وقالــت برأیــي أن جمیــع الألنثــى،ومناســبة للــذكر أالهــو الــذي یحــدد طبیعــة األلعــاب اً ثقافیــ

لكـــن )--بیـــت بیـــوت ،طابـــة الســـبع حجـــارالمـــذكورة تناســـب الطـــرفین وبخاصـــة األلعـــاب الشـــعبیة (
الموروث الثقافي یحدد أن بعضها یناسب الذكر ككرة القدم، والدراجة، وال یناسب األنثى.
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صفوف التمهیديمقابالت المنتظمة مع مربیات النتائج

صفوف التمهیـدي مـن خـالل مشـرفاتهن؛ وتحـوي مقابلة منتظمة إلى مربیات32تم إرسال 
تقدیم تعریف إجرائي تمفقرة، و 20سؤاًال مفتوحًا؛ باإلضافة إلى قائمة رصد واحدة تضم 18المقابلة 

مقابلة منتظمة31وقد تم استعادة للنوع االجتماعي، لكي یبني قاعدة مشتركة بین المربیة والباحثة،
حسب األسئلة التي هي محاور الدراسة.وفیما یلي عرض لنتائج المقابالت 

یعتبـر ركـن الخیـال فـي الروضـة جسـرًا یوصـل الطفـل نحـو آمالـه ؛ حیـث یعـیش فیـه الطفـل حلـم -1
المستقبل، ویلعب أدوارًا قد تعكس طموحاته في الحیـاة، فكیـف یتـوزع األطفـال علـى الزوایـا الموجـودة 

تیار الطفل لزاویٍة ما؟فیها ؟ وما دورك في هذه الزاویة؟ ومتى تتدخلین باخ

"حســـب رغبـــتهم یتوزعـــون حســـب میـــولهم،بعـــد دراســـة إجابـــات المربیـــات تبـــین أن األطفـــال
ویتبـادلون األدوار بـین زوایـا ،یتـوزع األطفـال بشـكل جیـد"، بالدرجة األولى، أو بالتبادل بـین األطفـال

ب و ا بـین زاویـة الطبیـاالختیار، موتعطى لهم حریةجنس الطفل"،عنالبیت والطبیب بغض النظر
الحظت ثالث مربیات أنه مفضل من قبل الفتیات، وخصوصـًا زاویـة وقد،زاویة الدكان وركن البیت

فضـلن زاویـة المطبخ حیث تتقمص البنات دور أمهاتهن، كما وذكرت مربیة أخـرى أن هنـاك فتیـات ی
التي یلعـب بهـا، وأجابـت حدى المربیات أن ال عالقة لجنس الطفل بالزاویةإالطبیب، في حین بینت 

بعض المربیات أن دخول األطفال إلى الزاویة یكون بالدور وحسب الهدف المنوي تحقیقه. 

وبینت المربیات أن دورهن تعریف األطفال بالزاویة، وتوجیههم وٕارشادهم، ومراقبتهم، وتنظیم 
ـــال، وغـــرس الســـلوكیات الحســـنة باالضـــافة لمشـــارك تهم اللعـــب الـــذي اللعـــب وٕادخـــال المفـــاهیم لالطف

وتتـــدخل "دوري التوجیـــه واإلرشـــاد والمراقبـــة، والتـــدخل عنـــد الحاجـــه فقـــط"، بالواقعیـــة، اً یمـــنحهم شـــعور 
ایـا التـي تخـص المربیة عندما یتمركز اختیار طفل/ــة علـى زاویـة دون غیرهـا وذلـك بـذكر بعـض المز 

عب بالزاویـة التـي كـان یتكـرر ن حقهم في اللو ولیأخد اآلخر تها،عرفمیا األخرى؛ حتى یتسنى له او الز 
حظـت أن أحـد األوالد قـد نهـا تتـدخل فـي بعـض األحیـان إذا الدخوله الیها، وذكرت إحدى المربیات أ
بالجنس، وذكرت بشكل ال عالقة له، وهنا تقوم بتوزیع األدواراستحوذ على دور الطبیب لكونه ولداً 
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ف فــي كثیــٍر مــن األحیــان، وأنهــم یحبــون أحــدى المربیــات أنهــا تالحــظ أن ألعــاب الــذكور تتســم بــالعن
تقمـــص أدوار كالمهنـــدس إلـــى طي، وهنـــا تقـــوم بالتـــدخل لتـــوجیههم كثیـــرا تقمـــص دور الجنـــدي والشـــر 
والطبیب والتاجر، أو دور األب.

؟في الروضة جمیعهم األطفالكلها تتناسب مع األلعاب هل-2

وتقــع ضــمن مســتویات بحیــث ،أفــادت المربیــات أن معظــم األلعــاب مالئمــة، وأنهــا متنوعــة
تالئــم الفــروق الفردیــة، ومــرحلتهم النمائیــة، لكــن هنــاك بعــض األطفــال ذوي االحتیاجــات الخاصــة قــد 

من األلعاب غیر متوافر في الروضة، وبینت إحـدى المربیـات أن بعـض معینٍ صنفٍ إلىیحتاجون
وذكـرت بعـض المربیـات أنـه قد تكون غیر مالئمة وتشكل خطورة على األطفال، ،األلعاب الخارجیة

توجد روضات فیها نقص في كمیة األلعاب وأنواعها.

ما مدى تقبلك للعب طفٍل ذكر بدمیة تمثل رضیعًا أو فتاة ؟-3

تتقبـل ذلـك؛ فمـن حـق الطفـل اللعـب وأن المربیـة ،اإلجابات أن ذلـك سـلوك طبیعـيتبین من
وأبـین لـه ،ُأعطیـه فرصـة للعـب بالدمیـة""رهـا،والعالقة بین جنس الطفل واللعبة التي یختا،لعبةةیأب

نها تشجعه على اللعب إوقالت إحدى المربیات ،بأنه عندما یكبر سیكون أبا حنونا وتالعب أطفالك"
دون أن یفرق بـین ذكـر أو أنثـى، بالدمیة إن اختارها وتدیر حوارا بینه وبینها، وٕان الطفل یقلد الكبار

بـین ذكــر وأنثـى، والطفـل یحـب االستكشـاف ومعرفـة الفـروق بــین نـه لـیس هنـاك تقسـیم لأللعـاب مـاإ و 
الذكر واألنثى، وقد یكون اختیاره لدمیة تمثل فتاة؛ بـدافع رغبتـه الكتشـاف تلـك الفـروق، وربمـا لتفریـغ 

م، وكـذلك الحظـت أن مـن األوالد یحبـون تقمـص دور األاً انفعاالته، وبینت بعـض المربیـات أن كثیـر 
دور الذكر، وذكرن أن اآلباء المتعاونین مع زوجاتهم داخل البیت، والذین ن تقمصبهناك بنات یحب

ألبنــائهم، لــذا نــرى الطفــل الــذكر یحمــل الدمیــة ویعتنــي بهــا اً یعتنــون معهــا باألطفــال؛ یشــكلون نموذجــ
متقمصًا دور والده ولیس والدته فقط. 

انعكاس ثقافة المجتمـع وقد بینت إحدى المربیات أن لعب الولد بدمیة نادرًا ما یحدث بسبب
نهـا رغـم تقبلهـا للعـب الولـد بدمیـة إال أنهـا تعتقـد أن الطفـل إطریقة لعب األطفال، وقالت أخـرى على
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یحتاج إلى مراقبة بشكل أكبر في هـذه الحالـة، وبینـت أخـرى أن الدمیـة تناسـب الفتـاة أكثـر مـن الولـد 
الذي سیصبح رجال في المستقبل.

لروضة بصفة التمركز حول الـذات، فلـو تكـرر اختیـار طفـل لـتقمص یتصف األطفال في عمر ا-4
دور الشرطي، واستخدام أدواتـه، ورفـض التنـازل عنهـا لطفلـة، فمـا رأیـك بـذلك الموقـف؟ وكیـف یمكـن 

حل المشكلة؟

بینــت المربیــات أن الحــل یكــون بــالحوار مــع الطفــل وٕاقناعــه بتجربــة أدوار أخــرى، وأن دور 
لــذكور، ویمكــن تحبیبـــه بتجربــة أدوار أخــرى مــن خـــالل ســرد قصــة عـــن الشــرطي لــیس حكــرًا علـــى ا

شخصـیة مـا تحببـه بـتقمص دورهـا، ومشــاركته فـي اللعـب خـالل تقمـص أدوار أخـرى، وٕان استعصــى 
إقناع الطفل فیمكن االستعانة بالمرشدة.

ما مدى وجود عالقة بین جنس الطفل وطبیعة األلعاب التي یلعب بها؟-5

قیادیــة، ویحبــون المنافســة، اً ن األوالد یأخــذون أدوار إوجــود عالقــة؛ حیــث جابــت المربیــات بأ
تناســب الــذكور مثـل كــرة القـدم وركــن النجـار والطبیــب، باإلضــافة اً ویختــارون ألعابـ،وهـم أكثــر حركـة

إلــى الســیارات والطــائرات، وفــي لعــب األدوار یلعــب الــذكور دور الســائق والطیــار، أمــا البنــات فیلعــبن 
لخ ، كما أن ألعاب الـذكور تكـون أكثـر مـیًال للعنـف مـن ألعـاب البنـات او دور المعلمة .. أدور األم

هنــاك عالقــة وطیــدة بــین "التــي غالبــا مــا تكــون أكثــر هــدوءًا، فهــن یملــن للعــب بزاویــة البیــت والــدمى،
وٕان عــاب الطفــل الــذي یلعــب بلعبــة الجــنس اآلخــر"األلعــاب التــي یلعــب بهــا الطفــل وبــین جنســه، ویُ 
ن تقلیـد الطفـل أتحدیـد شخصـیة الطفـل ومیولـه، كمـا عامل البیئة وثقافة األهـل لهـا األثـر الكبیـر فـي

ضافة الى أن الفطرة تؤثر في اختیـار الطفـل إلفي اختیار اللعبة، بااً یلعب دور لوالده والطفلة لوالدتها
لعـاب ال تناسـب جنسـه الـذي یلعـب بألبعض األلعاب دون غیرها، وذكرت إحدى المربیات أن الطفل 

ن بتم السـخریة منـه مـن قبــل األطفـال ومعایرتـه، لكـن بعـض المربیــات ذكـرن بـأن بعـض البنـات یحبــتـ
تجربة ألعاب الذكور كقیادة الدراجة، وأن بعض األوالد یحبون تجربة ألعـاب البنـات كاللعـب بالـدمى. 

للعبة التي یلعب بها. بین جنس الطفل وطبیعة امربیات أجبن بأن ال عالقةوهناك فقط أربع
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أرجو تسمیة أكثر خمس قصص تروینها لألطفال؟-6

تكـــررت بعضـــها عنـــد الكثیـــرات، مثـــل لیلـــى والـــذئب (لیلـــى عدیـــدةً اً ت المربیـــات قصصـــســـمّ 
الحمــراء)، كرمــة آخــر العنقــود، العنــزات الــثالث، شــجرة النقــود، فــارس یســتطیع أن یســاعد، ســندریال، 

أخـــرى مثـــل رحلـــة االلـــوان اً ، فـــارس وأمـــل، وذكـــرت المعلمـــات قصصـــالتســـع نعجـــات، القـــرد والمـــوز
ـــ ـــة الكریمـــة، قصـــص ســـیماالســـبعة، الدببـــة الثالث،شـــجرة ال قصـــة نـــزول القـــران، قصـــة ،دراهم، النمل

الثعلب والدیك، شجرة النقود، ، قصص من السـیرة، الراعي الكذاب، قصص األنبیاء،المولود الجدید
ن یســـاعد، كـــریم ال یخـــاف الشـــبح، كـــریم فـــي الحدیقـــة العامـــة أب النبویـــة، سلســـة كـــریم " كـــریم یحـــ

.....ألخ

الروضة؟ما المعاییر التي تستندین إلیها عند شرائك القصص لزاویة القصة في-7

ذكـرت المربیـات معـاییر متعــددة كـأن تكـون مناسـبة لمســتوى تفكیـر الطفـل، سـهلة المعــاني، 
ومشــوقة، "حســب األهــداف التــي أریــد تحقیقهــا"اضــح،بســیطة، كلماتهــا قلیلــة، وذات عبــرة وهــدف و 

بعیدة عن العنف وما یخیف الطفل، باإلضافة إلى شـكلها مـن حیـث األلـوان الزاهیـة والـورق المقـوى، 
والصــــور الجمیلــــة، مناســــبة لثقافــــة المجتمــــع، وأن تســــاعد فــــي توصــــیل مفــــاهیم دینیــــة أو علمیــــة أو 

سلوكیات للطفل.

بویة قصص حافلة باألمجاد والبطوالت، وسـیر لشخصـیات نعتـز بهـا، فمـن في القرآن والسیرة الن-8
الشخصیات التي قمِت باختیارها لتكون مادة لقصص ترویها لألطفال ؟

وكانت اإلجابات كالتالي: قصة سیدنا محمد صلى اهللا علیـه وسـلم وقصـص االنبیـاء، مثـل 
هیم وابنــه إســماعیل، والســیدة خدیجــة ، ســیدنا ســلیمان والهدهــد، وســیدنا موســى ووالدتــه، وســیدنا إبــرا

وســلمان الفارســـي ، والســیدة عائشـــة، ونســیبة المازنیـــة ، وصــالح الـــدین االیــوبي، وخالـــد بــن الولیـــد، 
وعمــر بــن الخطــاب مــع المــرأة التــي رفضــت خلــط اللــبن بالمــاء، أبــو بكــر الصــدیق، الخنســاء، جعفــر 

الطیار، وعلي بن أبي طالب، وبالل بن رباح.
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ِت بـــین قصــتین عـــن شخصـــیتین، همـــا إمــا نسســـیبة المازنیـــة أو خالــد بـــن الولیـــد فأیهمـــا لــو خیـــر -9
تختارین لترویها لألطفال؟ 

تختـــار فقــط ثـــالث إجابــاتاإلجابــات تحمــل اختیـــار شخصــیة خالــد، و عشــرون مـــنكانــت 
. القصتیناروى كلتستُ انهإتإجابات محایدة حیث ذكر ثمانتنسیبة، وظهر 

القصتین االحمر"؟ كیف كان دورهما في كلتا"سندریال" و "ذات الرداءعالمیتینفي القصتین ال-10
وما تحلیلك لذلك؟

ــم یكــن لهــن دور فــي مواجهــة  كانــت اإلجابــات كالتــالي: فــي الحــالتین كانتــا ضــعیفتین ، ول
انتظـــار هـــوى بینـــت أن دور ســـندریال فـــي القصـــة المشـــكالت التـــي تعرضـــن لهـــا، وفـــي إجابـــة أخـــر 

األفضـــل، وقـــد تحقـــق حلـــم ســـندریال وهـــدفها الـــذي كانـــت تحلـــم بـــه، أمـــا لیلـــى ذات الـــرداء المســـتقبل 
األحمر؛ تمثل الفتاه الطیبة والذئب في القصة یمثل الشر، وهـذه القصـة تعبـر باختصـار عـن الطیبـة 
والمكیدة، كما وذكرت مربیة أخرى أن سندریال شخصیة محببـة للبنـات فهـن یحبـبن أن یكـن كـاألمیرة 

ة، ووصــفت إجابـات أخــرى سـندریال بالفتــاة المظلومـة والمســكینة والمطیعـة المســالمة وخاضــعة الجمیلـ
وضعیفة وبسیطة وصبورة، أما ذات الرداء األحمر بالفتاة المخدوعة، والتي التسمع نصیحة أمها.

ما المعاییر التي تستندین إلیها عند تقسیم األطفال إلى مجموعات عمل؟-11

هن یراعین الفروق الفردیة، ورغبة الطفل، وكذلك مستوى النمو والقـدرات أجابت المربیات أن
والمیول، وعدد األطفال ال یزید عن ثمانیة في المجموعة، وذكرت عدة مربیات أنها تراعي أن تكون 

، وأضــعهم فــي "عنــد التقســیم أدمــج األوالد مــع البنــات؛وعــة تحــوي كــال الجنســین مــن األطفــالالمجم
.ور واإلناث معا"مجموعات من الذك

ماهي االختالفات التي تالحظینها في قیادة المجموعة بین الذكور واإلناث؟ -12

أنـه ال فـرق كبیـر بـین األطفـال؛ مربیـةا عشـرةتـاثنجابت المربیات متنوعة، فقد رأت كانت إ
حظ أن األوالد أال"ذكورًا و إناثا، وال عالقة للجنس بالقدرة على القیادة،مفهم متشابهون في تصرفاته



68

ـــادة، لكننـــي ال أشـــجعهم علـــى ذلـــك ة فـــنحن فـــي مجتمـــع ذكـــوري، وٕان القیـــادیحـــاولون الســـیطرة والقی
مربیـات أن البنــات أقـدر علـى القیــادة ألنهـن منظمــاتســبعوأجابـت "،أصـبحت تناسـب البنــات كـذلك

ذكور، وكـذلك مهـارات لغویـة أكثـر مـن الـنة، وسـریعات فـي أداء العمـل، ولـدیهویفكرن بروّیـهادئات
لســیطرة، إلــى اهــن أكثــر انضــباطًا، بینمــا رأت تســع مربیــات أن الــذكور أقــدر علــى القیــادة، ویســعون 

یمیل األوالد نحو وفي الغالب ینجحون في ذلك بسبب طبیعة البنات الهادئة، وفي كثیر من األحیان
من فوضویة األوالد الحد من أجل القیادة، وذكرت إحدى المربیات أنها تحاول دائمًا العنف والشجار

تحمـل موازنـة بـین صـفات إجابتـانوتسلطهم وعنفهم، واختیار القادة من خالل القرعة، وكانت هناك 
، وتركـت إحـدى المربیـات هـذا السـؤال للذكور وأخرى لإلناث تجعلهم یتنافسون في القدرة علـى القیـادة

دون إجابة.

ل یــرتبط هــذا الســلوك بجــنس الطفــل، أرجــو یتصــف بعــض األطفــال بســلوك العدوانیــة، برأیــك هــ-13
توضیح ذلك؟

مربیة أن السلوك العدواني یرتبط مع الذكور، 14وقد تنوعت إجابات المربیات حیث قالت 
أما اإلناث فهن هادئات ومسالمات في الغالب، ن بشكل أكبر من البنات"و یأالحظ أن الذكور عدوان"

"یـرتبط بالحیـاة اط بـین جـنس الطفـل والسـلوك العـدواني،مربیة أنـه ال یوجـد أي ارتبـ17بینما أكدت 
وقـد أكـدت المربیـات أن البیئـة التـي یتربـى ، هناك بنات لدیهن سلوك عدواني"، األسریة داخل البیت"

والنماذج المحیطة بـه التـي یقلـدها، هـي التـي وشعوره بالغیرة، فیها الطفل/ـة ، وأسلوب التعامل معه،
لتعـویض لك فإن شعور الطفل بالنقص یدفعـه إلـى ا، كذه عنیفًا أو مسالماً تؤثر في سلوكه وتجعل من

باالعتداء على اآلخرین حتى یشعر بالقوة.

ُیكلّـــف األطفـــال بالقیــــام بمهـــام ومهــــارات عدیـــدة فـــي الروضــــة، كیـــف یــــتم توزیـــع األدوار بــــین -14
األطفال، وهل یؤخذ جنس الطفل بعین االعتبار عند توزیع األدوار؟

% مــن اإلجابــات أن جــنس الطفــل غیــر مــرتبط بالــدور أو المهــارة أو المهمــة 75ت أوضــح
التي یكلف بها، وأن المربیة توزع األدوار والمهام حسـب رغبـات األطفـال، وحسـب القـدرات والمیـول، 
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حســب نظــام معــین لتــولي المهــام كنظــام األیــدي المســاعدة، وهــذا ال یــرتبط بجــنس الطفــل بــل وأحیانــا
"أعطـــي كــل طفــل مهمـــة حســب مســتواه، وال أمیـــز بــین الـــذكور همـــة حســب الــدور،مالیقــوم الطفــل ب

% بالمئة من اإلجابات ربطت بین طبیعة الدور أو المهمة وجنس الطفل، وبینـت 25لكن ،واإلناث"
ال تتناســب مــع الـــذكور، كمــا بینـــت اً أن بعــض األدوار ال تتناســب مـــع الفتیــات، كمــا أن هنـــاك أدوار 

ن الطفل یخجل ویرفض القیام بدور ال یتناسب مع جنسه.إحدى المربیات أ

ما مدى تفعیلك لدور األهل في الروضة، وما نسبة اآلباء إلى األمهات الذین تتواصلین معهم -15
ویتفاعلون مع قضایا أطفالهم؟

أوضحت جمیع المربیات أن من یتفاعل معهن هن األمهات، وقد یكون أحیانا تواصـل مـع 
% من اآلباء. 10ب قلیلة جدا ال تتجاوز اآلباء لكن بنس

مركـزًا للـتعلم، مـا المهـام التـي تكلینهـا إلـى من مرتكزات التعلم النشط تفعیـل دور الطفـل وجعلـه -16
هــام التــي توكــل إلــى نوعیــة المیــتحكم الجــنس فــي ألطفــال عنــد اإلعــداد لألنشــطة أو إنهائهــا، وهــلا

؟الطفل

ـــة بـــات المربیـــات أن المهـــااتضـــح مـــن إجا األدوات أو ألطفـــال هـــي تحضـــیرإلـــى ام الموكل
إعادتهــا، واختیــار القصــص، وترتیــب الروضــة، وتنظیــف المكــان، ووضــع أوراق العمــل فــي الملفــات، 

المربیــات أن جمیــع تلــك المهــام مــن23والقیــام بصــنع بعــض المــواد ، وأخــذ دور القیــادة، وقــد بینــت 
وأنه ال عالقة للجنس بما یقوم به الطفل مـنكل األطفال بغض النظر عن جنس الطفل، إلىتوكل 
ال فــرق بــین الجنســین فــي الروضــة حتــى ال تتولــد مشــاعر " ،أعمــال ومهمــات فــي الروضــةو أدوار
وحملت خمس إجابات الـرأي القائـل بـأن الجـنس لـه عالقـة بطبیعـة المهمـة التـي تكلـف المربیـة "الكره

ت أنــه فــي حــاالت قلیلــة یــرتبط الــدور والمهمــة الطفــل القیــام بهــا، وكانــت هنــاك ثــالث إجابــات اعتبــر 
بالجنس. 
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هــل تعتقــدین أنــه مــن األهمیــة بمكــان مراعــاة مفــاهیم النــوع االجتمــاعي " الجنــدر" فــي ریــاض -17
األطفال ؟ مع توضیح األسباب؟

أعطــین مبــررات مثــل: لكــي یــتفهم كــل مــنهم دوره فــي مربیــة بــنعم، وقــدةعشــر ســت أجابــت 
، وألنهـم "الخـراإلـىطفال من تغییر نظـرتهم عـن انفسـهم ونظـرة كـل منهمـاكن األحتى یتم"الحیاه، و

ووضـحت بعـض أعطي األدوار حسب الكفاءة وال أنظر إلى الجنس"،"ن على تبادل األدوار،و قادر 
المربیات أن األطفال یتصرفون بعفویة ویتبادلون األدوار واأللعاب وأنها تشجعهم على ذلك.

غیـر واضـحة أو متناقضـة، أو اقتصـرت اإلجابـة علـى نعـم نت إجـابتهبعض المربیات كان
إجابـات كانـت ال ثماني، وهناك عند أربع مربیات دون أن تضع المبرر، و ترك السؤال دون إجابة

؛ كـالقول بأننـا ال نسـتطیع إغفـال ثقافـة المجتمـع، اً ضرورة لمراعاة النـوع االجتمـاعي، ووضـعت أسـباب
طر فیه الذكر دائما، ونحن ال یمكن أن نغیر ثقافـة المجتمـع، وقالـت أخـرى وأن المجتمع ذكوري یسی

أنه ال یجوز التدخل في عفویة األطفال وتصرفاتهم البریئة.

أرجو تحدید مدى استخدامك لمثل هذه العبارات مع األطفال من خالل قائمة الرصد التالیة:-18

استخدمها الـعبـــارةالرقم
بكثرة

استخدمها 
اأحیان

نادرًا ما 
أستخدمها

ال 
أستخدمها

ال تبِك متل البنات،أنت ولد-1
أنِت كثیرة الحركة كاألوالد-2
عیب أن تكون خجوًال كالفتیات-3
ال تترك شعرَك طویل كالبنت-4
أترك دمیة " البیبي" فهي تناسب البنات-5
ال تلعبي بخشونة وعنف كاألوالد-6
إن كـــررَت الخطـــأ فســـأعاقبك بـــالجلوس بـــین -7

البنات
تنظیف المكان هو عمل البنات-8
األوالد سیرفعون الكراسي فهم األقوى-9
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استخدمها الـعبـــارةالرقم
بكثرة

استخدمها 
أحیانا

نادرًا ما 
أستخدمها

ال 
أستخدمها

أترك زاویة المطبخ فهي للبنات10
الطبیب وهي الممرضةأنتَ 11
ـــــك 12 اخفضـــــي مـــــن صـــــوتك وال تصـــــرخي كأن

صبي
كن جریئًا فأنت صبي.13
ســـــــــیلبس األوالد زیـــــــــًا لونـــــــــه أزرق والبنـــــــــات 14

سیلبسن الزهري
لیقـــف األوالد فـــي قـــاطرة والبنـــات فـــي قـــاطرة 15

أخرى
ــــــة، أمــــــا 16 األوالد ســــــیركبون الــــــدراجات الهوائی

یقفزن بالحبل.البنات فل
هدوؤَك زائٌد كالبنات !17
البنـــــــات یـــــــتقّن التلـــــــوین أكثـــــــر مـــــــن األوالد، 18

وأعمالهن أكثر ترتیباً 
على البنات مساعدة ماما في أعمال البیت، 19

واألوالد یســاعدون بابــا ي شــراء األشــیاء مــن 
السوق.

دعِك من كرة القدم فهي لألوالد.20

أنهـــا ال تســـتخدمها مـــع األطفـــال، وذلـــك ،عبـــاراتجابـــة المربیـــات علـــى جمیـــع المـــن إاتضـــح 
، فقـد تبـین أن لیقف األوالد في قاطرة والبنات في قاطرة أخرىبنسبة تجاوزت النصف، ما عدا عبارة 

أكثر من نصف المربیات یسـتخدمنها مـع األطفـال، وحمـل خیـار نـادرا مـا أسـتخدمها قیمـة أعلـى مـن 
ســـیلبس األوالد زیـــًا لونـــه أزرق والبنـــات مـــا عـــدا عبـــارة مها أحیانـــا وأســـتخدمها بكثـــرة،خیـــاري اســـتخد

، فقــد كــان خیــار أســتخدمها أحیانــًا أكثــر تكــرارا لهــذه العبــارة، كــذلك فقــد تســاوى خیــار سیلبســن الزهــري
اخفضـي مـن صـوتك والنادرًا ما أستخدمها مع خیاري استخدمها أحیانًا، وأستخدمها بكثرة فـي عبـارة

. أنظر/ي المالحق.تصرخي كأنك صبي
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مراجعة االستراتیجیة الوطنیة لتطویر الطفولة المبكرة

، وكــذلك للخطــة 2013بعــد مراجعــٍة شــاملٍة لالســتراتیجیة الوطنیــة لتطــویر الطفولــة المبكــرة 
، 2019-2014ولالعـوام 2013-2012اإلجرائیة لإلطار الوطني لقطـاع الطفولـة المبكـرة لالعـوام 

ت الباحثــة بدراســة الجانــب المتعلــق بــالتعلیم منهــا، ومــن ثــم تحلیلهــا لمعرفــة مــدى مراعاتــه للنــوع قامــ
االجتماعي، ثم التعلیق علیها.

وتنفیــــذ بـــرامج تضـــمن حصــــول ،وســـن قـــوانین،تهـــدف االســـتراتیجیة إلـــى وضــــع سیاســـات
یعیشـوا حیــاة كریمــة، وضــمان رفــاهیتهم وأن ،وتلبیــة احتیاجـاتهم،األطفـال الفلســطینیین علـى حقــوقهم

صـــیاغة فـــي مؤسســـات ومنظمـــات والنهـــوض بكافـــة الخـــدمات التـــي تحقـــق ذلـــك، وقـــد ســـاهمت عـــدة 
منظمــــــة األمـــــــم المتحـــــــدة للطفولـــــــة اســـــــتراتیجیة الطفولـــــــة المبكــــــرة، وهـــــــي وزارة الصـــــــحة، و وٕاخــــــراج

مبكــرة، مركــز مصــادر الطفولــة الو مؤسســة إنقــاذ الطفــل،و وزارة الشــؤون االجتماعیــة،، و )الیونیســیف(
، جامعـــة األزهـــر، وكلیـــة العلـــوم التطبیقیـــة، و جامعـــة األقصـــى، و جامعـــة بیـــت لحـــم، و وجامعـــة القـــدس

مركــــز دواء العقـــل والجســــم، وبــــرامج تعلـــیم الطفولــــة المبكــــرة ، و جمعیـــة الهــــالل األحمـــر الفلســــطینيو 
عـــاون، مؤسســة الضــمیر لحقــوق اإلنســان، ومؤسســة الت، و وبــن میــدیا لإلعــالم التربــوي ، الفلســطینیة

،، ومؤسســة أرض اإلنســان إیطالیــا)أنیــرا(والمؤسســة األمریكیــة إلغاثــة الالجئــین فــي الشــرق األدنــى 
.)أنروا(وكالة األمم المتحدة لغوث وتشغیل الالجئین الفلسطینیین في الشرق األدنىو 

ــــیم وزارة ةسیاســــســــایرتأنهــــا ؛اإلشــــارة فــــي مقدمــــة االســــتراتیجیةلقــــد تمــــتو  التربیــــة والتعل
التنمیـــة االجتماعیـــة و والمســـاواة، والحـــد مـــن الفقـــر، تـــدعمها، وبالـــذات المتعلقـــة بـــالنوع االجتمـــاعي،و 

واالقتصـــادیة، وتحســـین الجـــودة، وتعلـــیم ذوي االحتیاجـــات الخاصـــة، والشـــراكة مـــع القطـــاع الخـــاص 
عرضـت االسـتراتیجیة األسـباب التـي دعـت إلـى وضـعها، ومـن حسین الشـراكات والالمركزیـة، كمـا وت
فهـــو یعـــاني مـــن عـــدة مشـــكالت مرضـــي فـــي فلســـطین؛الغیـــر همهـــا وضـــع قطـــاع الطفولـــة المبكـــرة أ

فــي وعــدم الوضــوحغیــاب رؤیــة واضــحة وخطــة وطنیــة موحــدة لقطــاع الطفولــة المبكــرة،فــي تــتلخص 
باإلضـــافة إلـــى ضـــعف التنســـیق بیـــنهم، كمـــا أنـــه ال توجـــد ،أدوار المعنیـــین بقطـــاع الطفولـــة المبكـــرة

وزارة التربیـــة والتعلـــیم (وال موازنـــات مخصصـــة أو كافیـــة لقطـــاع الطفولـــة المبكـــرة،أولویـــات واضـــحة
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تربیـــة ، باإلضـــافة إلـــى ضـــعف الـــدور الرقـــابي للمؤسســـة الحكومیـــة فـــدور وزارة ال)2013،(أ)العـــالي 
اآلن ال یوجود منهاج موحد لریاض األطفال.حتىص، و والتعلیم یقتصر على منح الرخ

وزیـع غیـر عـادل للخـدمات، وافتقـار المنـاطق المهمشـة والنائیـة إلـى كل مـا سـبق أدى إلـى ت
أي تطویر للطفولة المبكرة، كذلك فهناك غیاب للخدمات النوعیة في مجال الطفولة المبكرة الفتقارها 
للكـوادر المدربـة والمؤهلـة للتعامـل مـع قضـایا الطفولـة المبكـرة، وكـذلك لضـعف التمویـل، وعـدم وجـود 

ـــات حـــو  ـــة المؤسســـات قاعـــدة بیان ـــة واألهـــداف، ووجـــود فجـــوة فـــي رعای ـــة والمالی ل المعلومـــات اإلداری
اإلعالمیة لقضایا الطفولة المبكـرة، ومـن المشـاكل والتحـدیات أیضـا اتبـاع نظـام تعلـیم تقلیـدي تلقینـي 

.)2013،(أ)وزارة التربیة والتعلیم العالي (في برامج ریاض األطفال

تـم تشـكیل فریـق عمـل وطنـي حیث مراحلبللطفولة المبكرةتطویر االستراتیجیة الوطنیة مر
الطفولــــة المبكــــرة فــــي مجــــاالت التعلــــیم ببمشــــاركة مختصــــین و برئاســــة وزارة التربیــــة والتعلــــیم العــــالي 

والصــحة والرعایــة االجتماعیــة وخبــراء فــي التخطــیط االســتراتیجي، ثــم تــم إنشــاء فریــق فنــي أساســي 
لفریـق ترسـل إلـى ایاغة النسخة النهائیة، وكانت المسودات منبثق من الفریق الوطني أشرف على ص

الوطني من أجل مراجعتها، ویتم عقد ورشات عمل مع الفریق الوطني وصـانعي القـرار بشـكل دوري 
.)2013،(أ)وزارة التربیة والتعلیم العالي (لمناقشة وٕاقرار عمل اللجنة الفرعیة

وزارة التربیـة والتعلــیم (إلـى عـدة مرجعیــاٍت هامـةوتسـتند اسـتراتیجیة تطـویر الطفولــة المبكـرة 
واالتفاقیـات الدولیـة وهي وثائق قانون وحقوق الطفل الدولیـة والوطنیـة،)10ص2013،العالي (أ)

أهـداف والمؤتمرات مثل "التعلـیم للجمیـع" و"جـومتیین وداكـار"، باإلضـافة إلـىوالوطنیة حول التعلیم،
علــیم، وخطــة التنمیــة واإلصــالح الفلســطینیة، ومبــادئ عــالم مالئــم تطــویر األلفیــة، وخطــط تطــویر الت

لألطفال.

التــي تشــتمل علیهــا اإلســتراتیجیة فهــي القــانون األساســي أمــا المرتكــزات القانونیــة األساســیة
(المعــدل فــي 2004) لســنة PCLوقــانون الطفــل الفلســطیني (،2003المعــدل لدولــة فلســطین لســنة

واإلعـــالن العـــالمي ، 1989) لعـــام CRCألمـــم المتحـــدة لحقـــوق الطفـــل (واتفاقیـــة ا، )2012نـــوفمبر 
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) CEDAWواتفاقیـــة القضـــاء علـــى جمیـــع أشـــكال التمییـــز ضـــد المـــرأة (، )1948لحقـــوق اإلنســـان (
وزارة التربیة والتعلیم ()"2006واتفاقیة األمم المتحدة لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة (، 1979لسنة 

)10ص،2013،(أ)العالي 

بنــاء همجمــیعبــین األطفــالهــي عــدم التمییــزانــت أهــم المبــادئ التوجیهیــة لإلســتراتیجیةوك
الحمایـــة و بحـــق المســـاواة،اً جمیعـــاألطفـــال تمتـــع أن یعلـــى الجـــنس أو العـــرق أو الـــدین أو االنتمـــاء و 

ة ، وكذلك حـق األطفـال فـي الخـدمات النفسـیهم جمیعاً النوعیة الجیدة ليذوالبقاء، والحق في التعلیم 
الشاملة والرعایة االجتماعیة، وأیضًا تعزیز الشركات بین المنظمات غیر الحكومیة لتحقیق التخطیط 

من الرعایة.اً المتكامل، والوصول إلى الفئات المهمشة، وأخیرًا دمج ذوي اإلعاقة وٕاعطائهم مزید

عمـر صـفر حتـى أربـع سـنوات، حیــثمـنوتسـتهدف االسـتراتیجیة مراحـل الطفولـة جمیعهـا 
یبــدأ االهتمــام بالطفــل منــذ كونــه جنینــًا؛ لــذا وضــعت االســتراتجیة أهــدافًا تســعى لتحقیــق الرعایــة لــألم 
الحامـــل وأســـرتها مـــن احتیاجـــاٍت صـــحیة وغذائیـــة، ودعمـــت األســـر مـــن خـــالل بـــرامج تنمیـــة شـــاملة، 

ة، والتـي وخاصة في المناطق المهمشة والفقیرة والمنطقـة ج، والمنـاطق العازلـة لقطـاع غـزة، والجداریـ
سنوات 6-4كما تستهدف االستراتیجیة األطفال من عمر ، الحتالل اإلسرائیليتعاني من إجراءات ا

خـالل مشـاركتهم فـي بـرامج الطفولـة المبكـرة الجیـدة، مـنوتسعى إلى توفیر فرص االكتشاف واالتعلم
ــــال، وتعطــــى أولو  ــــاض األطف ــــدریب العــــاملین فــــي ری ــــر واالســــتقاللیة، وت ــــة التفكی ــــة للمنــــاطق وتنمی ی

ــة الثالثــة للطفولــة مــن  ســنوات، وتهــدف إلــى انتقــال نــاجح للطفــل مــن 8-6المهمشــة، وأیضــا المرحل
.)2013،(أ)وزارة التربیة والتعلیم العالي (الروضة إلى المدرسة

ورسالتهارؤیة االستراتیجیة لمستقبل قطاع تطویر الطفولة المبكرة

متكامــل مــن النــواحي الجســمیة والعقلیــة واالنفعالیــة تطمــح االســتراتیجیة إلــى تحقیــق النمــو ال
ورعــایتهم علــى أســاس حقــوق الطفولــة المنصــوص اً جمیعــألطفــال لوذلــك للوصــول إلــى تعلــیم جیــد 

اتیجیة كأداة لتحقیـق هـذه الرؤیـة وقد تم تطویر رسالة هذه اإلستر علیها في القوانین الدولیة والمحلیة، 
لسنوات القادمة على المستوى الوطني.واألهداف والغایات المرجوة خالل ا
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راكة مـع جمیـع القطاعـات الجهـود الوطنیـة الموحـدة والمتكاملـة بالشـ"تطمـح الرسـالة إلـى تعزیز 
الطفولـــة المبكـــرة مـــن أجـــل تعزیـــز الرعایـــة والحمایـــة والتعلـــیم للطفولـــة المبكـــرة واالســـتجابة بالمعنیـــة 

لـة باالتفاقیـات والمعاهـدات الدولیـة ووضـع وتنفیــذ الحتیاجـات األطفـال وحقـوقهم بنـاء علـى التـزام الدو 
فـي دولـة اً جمیعـالتشریعات والسیاسات والخدمات الوطنیـة التـي تكفـل سـالمة ورفـاه وصـحة األطفـال

)13ص،2013،(أ)وزارة التربیة والتعلیم العالي (."فلسطین

أثیرًا فـــي حیــــاة تعتبــــر األكثـــر تــــ؛ وبّینــــت أنهـــا أهمیـــة الطفولــــة المبكـــرةســــتراتیجیةاالناقشـــت
اإلنسان، ففیها تتشكل شخصیته؛ ویحقـق النمـو مـن جمیـع الجوانـب، ویبـدأ باالعتمـاد علـى ذاتـه، لـذا 
یكون بدء االهتمام بالطفل منذ المرحلة الجنینیـة مـن خـالل رعایـة األم الحامـل، وتسـتمر العنایـة بعـد 

المیالد من خالل تنمیة الطفل وتحفیز حواسه. 

، ویتطلـب ذلــك ومخــاطرهبســبب االحـتاللحاجــة إلـى رعایــة خاصـةفـي الفلســطیني والطفـل 
صــیانة لحمایــة و إلــى احاجــة فــي فاألطفــال فــي فلســطین صــیاغة اســتراتیجیة خاصــة تلبــي مطالبــه؛ 

حقوقهم في حاالت السلم والحرب، والتحدي الذي یواجه الفلسطینیین هو كیفیـة صـیاغة وتنفیـذ رؤیـة 
ألطفـال یسـاهم ایني، ولقد تبین أن دخول الطفـل مرحلـة ریـاض شاملة تستجیب لوضع الطفل الفلسط

فــي تنمیتــه اجتماعیـــًا، باإلضــافة إلــى الكشـــف المبكــر عــن ذوي االحتیاجـــات الخاصــة والعمــل علـــى 
.)2013،(أ)وزارة التربیة والتعلیم العالي (دمجهم في المجتمع

تنمیـة الجوانـب الجسـمیة رة وبینت االستراتیجیة أنه من مبادىء تعلیم الطفولة المبكـرة؛ ضـرو 
والعقلیـــــة واالنفعالیـــــة واالجتماعیـــــة والروحیـــــة، وتلبیـــــة احتیاجـــــات الطفـــــل؛ لالســـــتفادة القصـــــوى مـــــن 

وق الطفــل المنصــوص علیهــا فــي االتفاقیــات، وتــوفیر التعلــیم للجمیــع، واعتبــار قــإمكانیاتــه، ودعــم ح
الكتشــاف، وأكــدت المبــادئ علــى الطالــب محــور العملیــة التعلیمیــة، وتشــجیعه علــى البحــث والعمــل وا

،تعلــیم األطفــال احتــرام البیئــة الطبیعیــة، كــذلك احتــرام الهویــة الثقافیــة واالجتماعیــة وقــیم مجتمعــاتهم
ألخـــرى، وأكـــدت االســـتراتیجیة علـــى وجـــود فـــروق فردیـــة بـــین اكـــذلك القـــیم التـــي تحكـــم المجتمعـــات و 

ء اهتمــام خــاص بــذوي االحتیاجــات األطفــال واخــتالف فــي معــدالت نمــوهم وســرعاتها، وضــرورة إیــال
. )2013،(أ)وزارة التربیة والتعلیم العالي (الخاصة واألطفال المحرومین
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ویعتبـر تعمیـق العالقــة بـین الطفـل وٕاســرته مبـدأ هامـًا، ولــذا یحتـاج الوالـدان إلــى تمكـین مــن 
ي خـدمات الطفولـة أجل مشاركتهم في عملیة تنمیة الطفولة المبكـرة، وتشـجیع المشـاركة المجتمعیـة فـ

التي تقدم خدمات للطفولة، هاجمیعالمبكرة والتنمیة المستدامة، والتأكید على الشراكة بین المؤسسات 
.)2013،(أ)وزارة التربیة والتعلیم العالي (غیر حكومیةمكانت حكومیة أأسواء 

ـــى جعـــل الطفـــل مركـــز النشـــاط ومحـــور و  ـــتلخص فلســـفة الـــتعلم فـــي الطفولـــة المبكـــرة عل ه، ت
وتحفیزه على االكتشاف من خالل إیجاد بیئة غنیة، یستطیع من خاللها اكتسـاب الخبـرات بالتجریـب 
واالكتشاف والمحاولة والخطأ، وتتحول المربیـة إلـى مشـاركة والعبـة تتبـادل معهـم األلعـاب وتشـاركهم 

، بعیـدًا عـن حواراتهم، وتجیب على استفساراتهم وتشجعهم، فیحدث التعلم من خالل اللعب واألنشطة
التلقــین واإللقــاء والطــرق التقلیدیــة، ویكــون التعلــیم متكــامًال ومتوازنــًا ومراعیــًا للفــروق الفردیــة، حیــث 

ة مع تخصص أنشطة منوعة ینخرط فیها األطفال بشكل مجموعات صغیرة، وتكون األنشطة متناسب
ى الطفل بشكل متكامـللدهاجمیع، وتسعى إلى تنمیة الجوانبالطفلهیلإمستوى النمو الذي وصل

.)2013،(أ)وزارة التربیة والتعلیم العالي (

وتـــولي فلســـفة الـــتعلم أهمیـــة كبـــرى لـــدور األهـــل والشـــراكة معهـــم فـــي تنمیـــة الطفـــل وٕاعـــداده 
ي االختیـار لمـا كـد علـى مبـدأ الحریـة للطفـل، ومشـاركته فـؤ وٕاكسابه المفـاهیم والخبـرات، كمـا تللتعلم، 

ائــه مــن أنشــطة، وتــولي اهتمامــا كبیــرًا بالجوانــب االجتماعیــة وقــدرة األطفــال أدفــي یتعلمــه ومــا یرغــب 
.)2013،(أ)وزارة التربیة والتعلیم العالي (على إقامة عالقات اجتماعیة مع اآلخرین، 

ـــى ضـــمان حقـــوق الطفـــل ضـــمن خمســـة و  یســـعى إعـــالن األمـــم المتحـــدة لحقـــوق الطفـــل إل
وقــد أصــدرت الجمعیــة العامــة ،اركةایــة وعــدم التمییــز والمشــالنمــو والتنمیــة والحممحــاور التالیــة :ال

، والتــي أكــدت علــى حــق الطفــل فــي "مبــادئ "عــالم صــالح لألطفــال2002لألمــم المتحــدة فــي عــام 
الحیــاة الكریمــة والحــد مــن الفقــر، والتعلــیم للجمیــع وحمایــة األطفــال مــن التعــرض لــألذى فــي حــاالت 

لتطـویر لأللفیـة الثانیـة، كـان منهـا التقلیـل مـن وفیـات الحروب، وُطرحت عدة أهداف ضـمن أهـداف ا
األطفــال مــن خــالل الســیطرة علــى األوبئــة وتحســین صــحة الموالیــد الجــدد، وكــذلك استئصــال الفقــر، 

.)2013،(أ)وزارة التربیة والتعلیم العالي (وضمان الحصول على التعلیم للجمیع
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أرضـیة صـلبة لحقـوق كـل طفـٍل 2004) للعـام PCLأسـس قـانون الطفـل الفلسـطیني (ولقد 
فلســطیني وذلــك مــن خــالل الســعي نحــو تحقیــق النهــوض بالطفولــة المبكــرة فــي فلســطین مــن خــالل 

فــل لیكــون مواطنــا صــالحًا؛ تنشــئة الطفــل علــى التمســك بهویتــه الوطنیــة وانتمائــه لوطنــه، وٕاعــداد الط
المســــاواة والدیمقراطیــــة حقوقــــه مؤدیــــًا لواجباتــــه علــــى أكمــــل وجــــه، فــــي مجتمــــع حــــر تســــوده لواعیــــًا 

كل والتسامح، وحمایة الطفل في جمیع حاالت السلم والحرب والكوارث وحاالت الطوارئ وٕاغاثته في
لطفـل ومالحقتـه قانونیـا، كـذلك المسـاواة بـین جمیـع األطفـالإلـى االظروف، ومعاقبـة كـل مـن یسـيء 
االنتمـاء و االنتمـاء القـومي و دین الـو اللـون و بغض النظر عن العرق وحمایتهم من كافة أشكال التمییز

وزارة التربیــة والتعلــیم (لنســب أو أي شــكل مــن أشــكال التمییــزاو المولــدو اإلعاقــة و الثــروة و االجتمــاعي 
.)2013،(أ)العالي 

على لضمان حصولهملدمج األطفال ذوي االحتیاجات الخاصةكلهاالتدابیروتتخذ الدولة
ویر السیاســات والبــرامج مــن قبــل الدولــة بهــدف تنشــئة الطفــل الرعایــة ومشــاركتهم فــي المجتمــع، وتطــ

تنشئة سلیمة شاملة في سیاق من الحریة والكرامة اإلنسـانیة، وٕاعطـاء الطفـل حقـه فـي العـیش ضـمن 
أســـرة متماســـكة، وحقـــه فـــي تلقـــي الرعایـــة والخـــدمات الصـــحیة المجانیـــة، وحقـــه فـــي الحصـــول علـــى 

لضمان ذلك.كلهاالتدابیرسب، وتتخذ الدولةالنومجهولجتماعیة؛ وبخاصة األیتام و المساعدة اال

وتتـــوزع خــــدمات رعایــــة وتعلــــیم الطفولــــة المبكــــرة مــــابین عــــدة قطاعــــات، فهنــــاك مؤسســــات 
حكومیة وأخرى خاصة وأخرى تابعة لمؤسسـات دینیـة، وجمعیـات، وتنقسـم خـدماتها المتعلقـة بـالتعلیم 

سـنوات، وتقـوم وزارة الشـؤون 4-0ال مـن عمـر إلى مستویات؛ تبدأ مـن دور الحضـانة وتضـم األطفـ
، ثــم تــأتي هــا بالتنســیق مــع المؤسســات الخاصــةاالجتماعیــة بتــرخیص تلــك الحضــانات واإلشــراف علی

،KG2سـنوات6-5ومـن 1KG1سـنوات5-4ریاض األطفال للفئة العمریة على مسـتویین مـن 
خیص ریـاض األطفــال، التـي تتبـع للقطــاع بالتعـاون مـع وزارة الصــحة بتـر وتقـوم وزارة التربیـة والتعلــیم

الخـــاص، وذلـــك لضـــمان تـــوفر بیئـــة صـــحیة وآمنـــة لألطفـــال، وتـــدار هـــذه الریـــاض مـــن قبـــل القطـــاع 
وزارة (وتقـوم بتـدریب العـامالت فـي ریـاض األطفـال،الخاص لكن الـوزارة تشـرف علیهـا إشـرافًا تربویـاً 

.)2013،(أ)التربیة والتعلیم العالي 
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إلــى مــدارس التعلـــیم KG2رة بتنفیــذ خطتهــا فــي إضــافة صــفوف بمســتوى وقــد بــدأت الــوزا
الرسمي، حیث قامت بافتتاح صفوف تمهیدي فـي المـدارس الحكومیـة فـي بعـض المنـاطق النائیـة أو 

تعقـد عینـت مربیـة لكـل صـف تمهیـدي علـى كـادر الحكومـة، و و ، )المهمشة أو المنـاطق المصـنفة (ج
یبیة على مدار السنة لتأهیل المربیات.وزارة التربیة والتعلیم دورات تدر 

ریاض األطفال بشكل متسـاوٍ بطفالویهدف قطاع ریاض األطفال إلى رفع نسب التحاق األ
% مـن 4بین الذكور واإلناث، وخاصـًة فـي المنـاطق المهمشـة، باإلضـافة إلـى صـیانة وٕاعـادة تأهیـل 

ارس الحكومیـــة األساســـیة تمهیـــدي فـــي المـــدالكـــذلك افتتـــاح صـــفوف ،ریـــاض األطفـــال فـــي كـــل عـــام
مـن نظـام التعلـیم الرسـمي، وذلـك بمعـدل صـفین لكـل مدیریـة تربیـة وتعلـیم فـي كـل عـام اً لتصبح جزء

دراسي، وتدریب مشرفات ریاض األطفال في مدیریات التربیة والتعلیم على تـدریب معلمـات الریـاض 
تقنیات اإلشراف التربوي حول أسلوب استخدام وتطبیق منهاج ریاض األطفال، وكذلك تدریبهن على

وتنمیة الطفولة المبكرة، وبناء مراكـز تـدریب للمـوظفین فـي ریـاض األطفـال بمعـدل مركـز تـدریب فـي 
كــل عــام، والتنســیق مــع المؤسســات علــى بنــاء ریــاض أطفــال فــي المنــاطق المهمشــة والفقیــرة، ودمــج 

مبــاني ریــاض األطفــال ذوي االحتیاجــات الخاصــة وتحســین نوعیــة الخــدمات المقدمــة لهــم، وتكییــف
. )2013،(أ)وزارة التربیة والتعلیم العالي (في السنة%20الموجودة للدمج وذلك بنسبة 

ـــى تغطیـــة أقســـاط األطفـــال فـــي الریـــاض فـــي كمـــا  یهـــدف قطـــاع ریـــاض األطفـــال أیضـــًا إل
األطفال المناطق الفقیرة بالتعاون مع الشؤون االجتماعیة، واعتماد سلم لرواتب العامالت في ریاض

للعــاملین 2005لســنة 7مشــابه للســلم الحكــومي، والعمــل علــى تطبیــق قــانون العمــل الفلســطیني رقــم 
والعــامالت فــي قطــاع الطفولــة المبكــرة، وتــدریب المعلمــات فــي ریــاض األطفــال علــى تطبیــق مبــادئ 

.التعلیم الشامولي وتطویر مهارة االكتشاف والتفكیر النقدي والتحلیلي لدى األطفال

غة أربعــــة "تــــم صــــیا2019–2014ســــتراتیجیة تطــــویر الطفولــــة المبكــــرة الخطــــة عمــــل كو 
مجموعة من الغایات كما یلي:اندرج تحت كل منهتأهداف 
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زیادة فرص الحصول على المسـاواة فـي خـدمات تطـویر الطفولـة "الهدف األول (الوصول): )1(
المبكرة.

تطـویر الطفولـة المبكـرة وتـوفیر الهدف الثاني (الجودة): تحسین نوعیـة ومالئمـة خـدمات )2(
.لجمیع األطفالالشاملةفرص التنمیة

تعزیز الشراكة والقیادة في إیصال خدمات تطویر الطفولـة المبكـرة الثالث (الشراكة):الهدف)3(
بما یسهم في زیادة المقدرة واالستدامة المؤسسیة.

تطویر الطفولة المبكرة."تعزیز السیاسات واألنظمة ومراقبة خدماتالرابع (التشریع): الهدف

)48ص،2013، وزارة التربیة والتعلیم العالي (أ)(

تشـكیل دعـت إلـىالعـامعلـى المسـتوى توصـیات؛ فعـدةاسـتراتیجیة الطفولـة المبكـرةوضعت
لجنــة وطنیــة للطفولــة المبكــرة لتتــولى هــذه اللجنــة اإلشــراف علــى تنفیــذ الخطــة اإلســتراتیجیة، وضــمان 

لخطة عمل محددة بإطار زمنـي، وذلـك فـي ظـل هیكلیـة معینـة علـى رأسـها وزارة تحقیق أهدافها وفقاً 
وبمشــــاركة مؤسســـــات الطفولــــة والشـــــركاء االســــتراتیجیین فـــــي هــــذا القطـــــاع، مثـــــل التربیــــة والتعلـــــیم،

المنظمات الدولیة، والجامعات والمؤسسات العامة والخاصـة ومنظمـات المجتمـع المحلـي والمنظمـات 
مالیــًا وٕاداریــًا، وتــوفیر میزانیــة كافیــة ن لتنظــیم العمــل فــي قطــاع الطفولــة قــوانیغیــر الحكومیــة، وســن

لتنفیـــذ النشـــاطات المدرجـــة فـــي االســـتراتیجیة، ووضـــع نظـــام وأســـلوب موحـــد لمراقبـــة تطبیـــق اآللیـــات 
والغایات التي تصب في أهداف االستراتیجیة .

بـــالتركیز علـــى رفـــع مســـتوى تقـــوم اللجنـــة الوطنیـــة للطفولـــة علـــى المســـتوى المؤسســـي؛ أمـــا 
التنســیق بــین الشــركاء، وتقــوم اللجنــة الوطنیــة للطفولــة بمتابعــة دوریــة لتنفیــذ األنشــطة والبــرامج التــي 

).2013، وزارة التربیة والتعلیم العالي (أ)(ا الخطة اإلستراتیجیة وخطة العملتضمنته



80

م مـــن الجـــزء المتعلـــق بـــالتعلیســـتعرض فـــي النهایـــةثـــم ا، نتـــائج المقـــابالتعـــرض الفصـــل الرابـــع 
ابالت، اســتراتیجیة الطفولــة المبكــرة، وســیحلل الفصــل الخــامس واألخیــر مــن هــذه الدراســة نتــائج المقــ

، علــى ســؤالي الدراســةالخــامسالفصــل، ویجیــبالطفولــة المبكــرةتطــویر اســتراتیجیة ونتــائج تحلیــل
یعرض رأي الباحثة كمشاركة في البحـث، ویخرج بنتائج عامة، ویقارنها بنتائج الدراسات السابقة، ثم 

وفي النهایة تخرج الدراسة بالتوصیات.
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الفصل الخامس

النتائج والتوصیاتتحلیل 

النتائج-

التوصیات-
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الفصل الخامس

تحلیل النتائج والتوصیات

تطبیـــق أداةد أن تـــم المتعلقـــة بأســـئلة الدراســـة؛ وذلـــك بعـــیتضـــمن هـــذا الفصـــل مناقشـــة النتـــائج
الطفولة المبكرة، تطویر استراتیجیة تحلیل وسیحلل نتائج المقابالت، ونتائج ا،معلى مجتمعهالدراسة

ویجیـــب الفصـــل الخــــامس علـــى ســـؤالي الدراســــة، ویخـــرج بنتـــائج عامــــة، ویقارنهـــا بنتـــائج الدراســــات 
ل أیضـا التوصـیات التـي ویتضـمن هـذا الفصـض رأي الباحثـة كمشـاركة فـي البحـث، السابقة، ثـم یعـر 

خرجت بها الباحثة بناًء على النتائج.

رئیس قسم ریاض األطفال في الوزارةتحلیل نتائج مقابلة

عنــد تحلیــل اإلجابــات التــي تلقتهــا الباحثــة مــن المقابلــة مــع رئــیس قســم ریــاض األطفــال فــي 
ومي أنهــى عــامین اتضــح أن مشــروع الصــف التمهیــدي الحكــالــوزارة، مــن منظــور النــوع االجتمــاعي؛ 

مـن إجـل تحسـین وتطـویر المشـروع، بـأولتغذیة راجعة حوله أوالً معنیة بتلقيمن عمره، وأن الوزارة 
تبین أنه لـم یـتم إدراج قضـایا النـوع االجتمـاعي كأحـد األهـداف الرئیسـیة التـي البـد مـن مراعاتهـا كما 

للتنسـیق بـین وحـدة اً هنـاك غیابـعند التخطیط أو التنفیذ لمشروع التمهیدي الحكومي، كما اتضـح أن
المقابلة خاللالنوع االجتماعي في الوزارة وقسم ریاض األطفال، وعلى الرغم من ذلك فقد ظهر من

لقضــایا النــوع االجتمــاعي، وأن إمكانیــة مراعاتهــا واردة فــي المســتقبل، فالمشــروع فــي اً أن هنــاك تفهمــ
مر بالنسبة الستراتیجیة الطفولة المبكرة فهي لـم تـزل بدایته، والمناهج ال تزال قید اإلعداد، وكذلك األ

مسودة، وٕامكانیة التعدیل علیها قائمة.

وتبین أیضًا أن الوزارة لم تعقد أي تدریب لمربیات التمهیدي یتضـمن التوعیـة بقضـایا النـوع 
لقسـم بـین رئـیس ااالجتماعي، وأنه لـم یـتم التـداول مسـبقا بمصـطلحات لهـا عالقـة بـالنوع االجتمـاعي

والمشرفات، وأشارت رئیس القسم أن ثقافة المجتمع تشكل تحدیًا كبیرًا أمام مراعاة النوع االجتماعي،
فعلى الرغم من أن الوزارة فتحت باب التقدم لوظیفة مربیـ/ـة للصـف التمهیـدي الحكـومي أمـام الـذكور 

أن هذه الوظیفة تناسب اإلناث واإلناث إال أنه لم یتقدم لها أي ذكر؛ وذلك ألن ثقافة المجتمع تعتبر 
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على نشر ثقافة تؤمن بقضایا النوع االجتماعي، والعمل على وضع لذا البد من العملدون الذكور،
وٕاشــراك المؤسســة اإلعالمیــة فــي ،أولیــاء األمــور، وكــذلك العمــل مــعفــي هــذا الجانــبمــادة تدریبیــة 

عملیة التوعیة.

التحلیل نتائج مقابالت مشرفات ریاض األطف

عنـــد تحلیـــل إجابـــات المشـــرفات تبـــین أن مصـــطلع النـــوع االجتمـــاعي هـــو مصـــطلح جدیـــد 
نسبیًا، ولم یتم التدریب حول مفاهیمـه مسـبقًا، لكـن یمكـن القـول أن المشـرفات بطبیعـة الحـال یـوجهن 
مربیــات الصــفوف التمهیــدي نحــو مراعاتــه بشــكل عفــوي، مــن خــالل الــدعوة إلــى المســاواة بــین جمیــع 

ٕاتاحة الفرص للجمیع، وعدم الفصل بین الذكور واإلناث في األنشطة أو الجلسـة، وٕاعطـاء األطفال و 
العادل بین األطفال لقیادة المجموعات توزیع الها، كذلكفیاللعبة التي یرغبون الحریة لهم في اختیار 

ن تعطــى حریــة اختیــار الــدور للطفــل، لكــ؛ حیــثوخصوصــًا فــي زاویــة الخیــالبیــنهماألدواروتبــادل 
التــي یــأتي الطفــل محّمــًال بهــا مــن أســرته بطبیعــة الحــال؛ لهــا شــرفات وّضــحن أن ثقافــة المجتمــعالم

تــأثیر كبیــر علــى ســلوك األطفــال، فقــد یــرفض الطفــل القیــام بــدور مــا أو اللعــب بلعبــة معینــة؛ بســبب 
خشــیته مــن ســـخریة األطفــال، وقـــد یجلــس األوالد فـــي مجموعــات شـــللیة خاصــة بهـــم ویبتعــدون عـــن 

بنــات، وعلــى الــرغم مــن توجیــه المشــرفة للمربیــة بــأن تحــاول دمــج األطفــال معــًا فــي جمیــع األنشــطة ال
ذكورًا وٕاناثًا، إال أن ذلك لیس سهًال ألنها لن تستطیع تغییر ثقافة المجتمع.

أن عــدم عقــد الــوزارة ألیــة بــرامج تدریبیــة وفــي المقابــل لــوحظ مــن خــالل إجابــات المشــرفات 
الجتماعي، ترك أثرًا سلبیًا على قدرتهن على صیاغة أهداف تـدعم مفـاهیم النـوع حول مفاهیم النوع ا

والمنهــاج بمـا فیــه فـي القصـصاً خفیــاً قــد غفلـن عـن أن هنــاك جانبـاالجتمـاعي، ولـوحظ كــذلك أنهـن
عطــيزًا ضــد المــرأة، كــبعض موضــوعات القصــص التــي تّیــمَ مــن صــور ورســوم محتــوى، قــد یكــون مُ 

وتجعل الرجل دائما في القیادة والمرأة في الصفوف الخلفیـة ومجـرد تـابع للرجـل، نمطیة،اً للمرأة أدوار 
فقصـة ســندریال العالمیـة مــثًال تحمــل فـي طیاتهــا صــورة نمطیـة للمــرأة، حیــث َقَصـَرت اهتماماتهــا فقــط 

وفـي تظلـم المـرأة(زوجـة أبیهـا)على األعمـال المنزلیـة أو األزیـاء والجانـب الجمـالي فقـط، وأن المـرأة
(األمیر) وال تسـتطیع إنقـاذ نفسـها بنفسـها، كـذلك األمـر بالنسـبة للقصـة العالمیـة النهایة ینقذها الرجل
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لیلــى الحمــراء أو ذات الــرداء األحمــر، حیــث تبــدو فیهــا الفتــاة مغفلــة وضــعیفة، والمنقــذ لهــا فــي نهایــة 
صـورات معینـة تجـاه وتاً القصة هو الرجل (الصیاد)، إن هذه الصور تكرس في أذهان األطفال أفكار 

المرأة، وكذلك األمر قد تحمل بعض الصور ذات الفكرة، فعلى سـبیل المثـال الحظـت الباحثـة صـورة 
المـــرأة النمطیـــة فـــي دلیـــل االســـتعداد اللغـــوي لمركـــز مصـــادر الطفولـــة؛ فـــي قصـــة "بابـــا نســـي غـــداءه" 

ه خــارج البیــت، عملــإلــى المطــبخ تعــد الطعــام، والرجــل متجــه تظهــر األم بلبــاس تقلیــدي فــي 87ص
والرجــل ةً شــتریم، وتظهــر فــي الصــورة نفســها المــرأة وكــذلك یظهــر األخ یقــود أختــه عنــد قطــع الشــارع

بینمـا ،فـي اللعـب علـى األرجوحـةةً غبـار ألخـوین إلـى المنـزل، تبـدو الفتـاة ، وكذلك خالل عـودة ااً بائع
یسحبها أخوها من یدها ویمنعها من اللعب.

نتظمة مع مربیات صفوف التمهیدي الحكوميتحلیل نتائج المقابالت الم

أن األدوار فــي زاویــة الخیــال تتــوزع بــین جمیــع علــى الســؤال األولتبــین مــن إجابــات المربیــات
األطفــال بشـــكل عـــادل، وأن المربیـــة مدركـــة تمامـــًا لضــرورة إعطـــاء جمیـــع األطفـــال فرصـــة تقمـــص 

فـیهم األخالقیـات وار، وخالل ذلك تغرسجمیع األدوار، وتقوم باللعب مع األطفال ومشاركتهم األد
الحســنة وتعــدل الســلوكیات الخاطئــة وتقــدم لهــم المفــاهیم التــي كانــت قــد خططــت لتعلیمهــا، لكنــه قــد 
اتضح من إجابات المربیات أن البنات یكن أكثر میًال لزاویة البیت حیـث یقمـن بـتقمص دور األم، 

تأكید انعكاس لصورة الواقع االجتمـاعي والثقـافي وبالطبع تترك لهن الحریة في اختیاراتهن، وهذا بال
للمجتمــع، وهنــا یمكــن للمربیــة خــالل مشــاركتها اللعــب مــع الألطفــال أن تــتقمص دورًا جدیــدًا غیــر 
نمطیــًا للمــرأة، أو أن تقتــرح تقمـــض ذلــك الــدور علـــى إحــدى الفتیــات، لتســهم فـــي بــدء التغییــر فـــي 

منذ الطفولة المبكرة. التفكیر النمطي الذي یبدأ تشكله في األذهان 

نها تقـوم أالذكور، و وقد اتضح من إجابة إحدى المربیات حین تحدثت عن العنف في لعب 
تقمــص أدوار أخــرى بعیــدة عــن العنــف، كالمهنــدس والطبیــب والتــاجر، أو دور األب، إلــى یتــوجیههم 

ث ابتعـدت عـن اتضح مـن ذلـك أن الصـورة النمطیـة لتوزیـع األدوار ومختزنـة فـي ذهـن المعلمـة، حیـو 
ذكر دور المعلم أو الممرض أو الطاهي ..ألخ.
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یتقــــبلن لعــــب ن غالبیــــة المربیــــات أالســــؤال الثــــاني والثالــــث اتضــــحبعــــد تحلیــــل اإلجابــــات عــــن
وأن یتقمص األطفال كـل األدوار بغـض ،من األلعاب كالدمى والسیارات وغیرهانوع الطفل/ـة بأي 

أن المربیــة مراعیــة للنــوع االجتمــاعي فــي هــذا الجانــب، وال یعطــي مؤشــراً وهــذا النظــر عــن جنســهم
تختلــف والقیــام بــأدوارخاصــة تســقط علیــه ثقافــة المجتمــع التــي تفــرض علــى الــذكور اللعــب بألعــاب

.وأدوارهنعن ألعاب البنات

أنهــن جمیعــًا لــم یــرین أن الــذكر الســؤال الرابــععــنلــوحظ مــن خــالل إجابــات المربیــات
طي من البنت، وأنه بالمناقشة والحوار وسرد القصص أو لعب األدوار في المسـرح أحق بدور الشر 

یمكن إقناعه بالتنازل عن الدور.

الســؤال الخــامس، اتضــح أن غالبیــة المربیــات یــؤمن بوجــود نمــن خــالل إجابــة المربیــات عــو
ة المجتمع، واألفكـار عالقة بین جنس الطفل وطبیعة اللعبة التي یختارها، وطبعًا هذا انعكاس لثقاف

ــًا یولــدون محایــدین، لــیس  النمطیــة المســیطرة علــى األذهــان، وفــي الحقیقــة أن األطفــال ذكــورًا وٕاناث
لــدیهم أي اتجاهــات أو میــول معینــة، لكــن الثقافــة التــي یتبناهــا المجتمــع تبــدأ بصــنع تلــك الفــروق، 

كر، وكـذلك یصـنع لألنثـى وتوجه الذكور نحو نمـط سـلوك وتفكیـر یتناسـب مـع الصـورة النمطیـة للـذ
أســـلوب حیـــاة وتفكیـــر ومعتقـــدات وفقـــا للصـــورة النمطیـــة لألنثـــى التـــي یریـــدها المجتمـــع، وٕان إیمـــان 
المربیات بوجود عالقة بین جنس الطفل وطبیعة اللعبة التي یختارها، سوف یرسخ الصور النمطیة 

للذكر واألنثى.

سـماء القصـص التـي ذكـرت، أنـه فیمـا لـوحظ مـن أمن خالل تحلیل أجابات السؤال السـادس
عــدا قصــص الســیرة النبویــة، وقصــص األنبیــاء، باإلضــافة إلــى قصــص الحیوانــات، تحتــاج القصــص 
المـــــذكورة إلـــــى تحلیـــــل مـــــن زاویـــــة النـــــوع االجتمـــــاعي، إلصـــــدار حكـــــم علـــــى مـــــدى مراعاتهـــــا للنـــــوع 

مراعیــــة للنــــوع االجتمــــاعي، ومــــن وجهــــة نظــــر الباحثــــة إن القصــــة العالمیــــة ســــندریال، قصــــة غیــــر 
االجتماعي، بسبب الصورة التي تقدمها القصة لألنثى، وقد وضحت ذلك فیما سلف.
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إجابــات المربیــات حــول معــاییر اختیــار القصــص، أنهــن اتفقــن علــى نفــس تحلیــل اتضــح مــن 
ذلـك المعاییر تقریبًا، لكن لم تتنبه أي منهن لجعل مراعاة النوع االجتماعي أحد المعاییر، وقد یكـون 

بسبب عدم لمسهن ألهمیة أن تكون القصص التي تروى لألطفال حساسة للنوع االجتماعي.

أنهــن نـوعن فــي اختیـار الشخصــیات الســؤال الثـامن عـنلـوحظ مـن خــالل إجابـات المربیــات 
التاریخیة ونماذج من األبطال، ما بین الرجال والنساء، لكن نسبة الذكور من تلك الشخصیات كانت 

اث.ضعف اإلن

درج الكبــار علــى اختیــار شخصــیات یحكــون قصصــها لألطفــال لكــي یكونــوا قــدوة لهــم، ومــن 
المالحــظ أنــه یــتم إبــراز الشخصــیات الذكوریــة، وفــي المقابــل یــتم تنــاول الشخصــیات األنثویــة بصــورة 

زة، ممــا یجعــل أذهــان النــاس ممتلئــة بنمــاذج ذكویــة ممیــزة، ویــتم تناســي النمــاذج األنثویــة الممیــ،أقــل
الفكــرة والتمّیــز للرجــال دون اإلنــاث، وتنتقــل هــذه وبشــكل تــدریجي تنطبــع فــي األذهــان، أن البطــوالت

حتـى أن ؛ألطفال جیًال بعد جیـل، ممـا یرسـخ الصـورة النمطیـة السـائدة للمـرأة فـي ثقافـة المجتمـعإلى 
التـاریخ النسـاء إال المؤرخین أنفسـهم نقلـوا لنـا قصـص الرجـال الـذین صـنعوا األمجـاد، وقلـیًال مـا ذكـر 
في حاالت معدودة كالسیدة خدیجة وعائشة وفاطمة الزهراء، والخنساء وأخریات. 

صــفات عدیــدة لكــل مــن أنالمربیــات تبــین مــن إجابــات بعــد تحلیــل إجابــات الســؤال العاشــر
ســـندریال وذات الـــرداء األحمــــر، وفـــي الغالــــب مثـــل هــــذه الصـــفات (المظلومــــة والمســـكینة والمطیعــــة 

لمة وخاضــعة وضــعیفة وبســیطة وصــبورة) هــي باألصــل مختزنــة فــي ذهــن النــاس عــن األنثــى؛ المســا
بسبب الثقافة السائدة، وٕان مثل هذه الحكایات سترسخ الصورة النمطیة للمرأة، وتجعلهـا متوارثـة عبـر 
األجیال، وكذلك فإن الحلم الذي تحقق في القصتین كان بمسـاعدة الرجـل، ولـم تسـتطع الفتـاة تحقیـق 

حلم بمجهودها الخاص، وبالنسبة لسندریال كـان الجمـال هـو قشـة النجـاة لهـا، وهـذا یرسـخ فـي ذهـن ال
الفتاة فكرة أن أهم رصید تملكه هو جمالها قبل عقلها وعلمها.
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المعــاییر التــي اعتمــدتها المربیــات عنــد تبــین مــن تحلیــل إجابــات الســؤال الحــادي عشــر أن
عــدم الفصــل بــین الــذكور واإلنــاث، وهــذا مؤشــر جیــد نحــو تقســیم األطفــال إلــى مجموعــات تــدل علــى
مراعاة النوع االجتماعي في هذا الجانب.

اعتبـرت أن ىكبـر أن النسـبة الالسـؤال الثـاني عشـر عـنإجابـات المربیـات تحلیل اتضح من 
الذكور أصلح للقیادة من اإلناث، وهذا یدل على أن الصورة النمطیة مسـیطرة علـى طریقـة تفكیـرهن، 

ن خمــس مربیــات رأیــن أن الصــفات التــي تتمتــع بهــا البنــات تــؤهلهن للقیــادة أكثــر مــن الــذكور، أمــا لكــ
بقیة اإلجابات فكانت محایدة.

لمربیـات ربطـن السـلوك % مـن ا45من خـالل تحلیـل إجابـات السـؤال الثالـث عشـر تبـین أن 
س الطفـل بالسـلوك العـدواني، % من المربیـات أن ال عالقـة لجـن55الذكور، بینما اعتبرت العدواني ب

وٕانمــا یعــود الســلوك العــدواني للبیئــة األســریة المحیطــة وأســلوب تربیــة الطفــل.. ألــخ، وبــالرغم مــن أن 
بین من ربطن السلوك العدواني بجنس الطفل وبین من لم یربطنه بالجنس،%10الفارق ال یتجاوز 

ني بـالجنس، وهـذا مؤشـر حسـن نحـو فإن النسبة األعلـى كانـت لصـالح مـن لـم یـربطن السـلوك العـدوا
الســلوك بالــذكور؛ ممــا یســاعد فــي عــدم تقبــل المربیــة للعنــف ادة وعــي المربیــات بعــدم ارتبــاط هــذازیــ

عالج. إلى حاجة في لطرفین و رفضه من األنثى، فهو سلوك مرفوض من اوالعدوان من الذكر و 

دن أنــه ال یوجــد % مــنهن أكــ75الســؤال الرابــع عشــر أن عــنیتضــح مــن إجابــات المربیــات 
نحــو مراعــاة النــوع االجتمــاعي بــین المربیــات، اً حســناً الجــنس، ممــا یعطــي مؤشــر و الــدور بــین ارتبــاط 

ذهنیــةً اً فقناعــة المربیــة ســوف تــؤثر فــي أســلوبها فــي تربیتــه وتوجیهــه، وهــذا یجعــل الطفــل یبنــي صــور 
بأسلوب تربیته. متأثرةً 

تواصل اآلباء معهن بنسـب لخامس عشر أنالسؤال اعنإجابات المربیات تبین من تحلیل 
الـذيواقـع الحیـاة؛ ففـيثقافـة المجتمـع وطریقـة تفكیـره قلیلة جدًا وأحیانا معدومـة، تـدل علـى انعكـاس

آلبـاء، وهـذا تجسـید لواقـع توزیـع یتولى شؤون األبناء في مرحلة الطفولة المبكرة هن األمهات ولـیس ا
النمطیـة لكـل مـن المـرأة والرجـل سـوف تترسـخ فـي ذهـن ألدوار حسب الجنس، وبالطبع هذه الصور ا
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الطفل، وتنعكس على شخصیته ونمط حیاته مستقبًال.

ول مــدى ارتبــاط المهــام حــالســؤال الســادس عشــر، عــنإجابــات المربیــات مــن تحلیــل دلیســت
ال عالقـة للجـنس بمـا یوكـل% اعتبـرت أن74أنمنهـاضـحاتلطفل بجنسه، والتـي إلى االتي توكل 

یـدل علـى مراعـاة المربیـات اً إیجابیـاً مؤشـر ویعتبـر ذلـكوما یقوم به مـن أدوار،لطفل من مهام،إلى ا
للنوع االجتماعي في هذا الجانب.

، یتضـــح أن مفـــاهیم النـــوع الســـؤال الســـابع عشـــرعـــنإجابـــات المربیـــاتتحلیـــلمـــن خـــالل
اً ة المقابلــة، وأن هنــاك فهمــفــي بدایــاالجتمــاعي " الجنــدر" غیــر واضــحة لــدیهن، رغــم وجــود تعریــف

بالخوف منه؛ بسـبب االعتقـاد بأنـه یتنـاقض مـع ثقافـة المجتمـع، وأنـه یفسـد اً للمفهوم، وٕاحساساَ خاطئ
طفولة األطفال وبراءتهم.

السـؤال الثـامن عشـر، والـذي كـان عبـارة عـن تحلیل نتـائج إجابـات المربیـات عـناتضح من
توضــح كــل منهــا مــدى اســتخدام عبــارة معینــة مــع األطفــال، قائمــة رصــد مكونــة مــن عشــرین فقــرة، 

یتناسب استخدام المربیة لها تناسـبا عكسـیًا مـع مراعـاة النـوع االجتمـاعي، والـذي تـم اسـتخدام برنـامج
SPSS""ـــه ـــیم؛ وهـــي ال أســـتخدمها، نـــادرا مـــا أســـتخدمها، فـــي تحلیل ـــارة أربـــع ق ـــت كـــل عب وقـــد حمل

، )ال أسـتخدمها(، وقـد كانـت القیمـة األكبـر لجمیـع العبـارات لخیـار أستخدمها أحیانا، أستخدمها بكثرة
فقــد ، عــدا عبــارة "ســیلبس األوالد الــزي األزرق والبنــات الــزي الزهــي")نــادرًا مــا أســتخدمها(یلیهــا عبــارة 

، أمـــا خیـــار )لنـــادرًا مـــا أســـتخدمها(التـــى أعطیـــتأكبـــر مـــن )اســـتخدمها أحیانـــا(كانـــت قـــیم اســـتجابة 
لخمــس عبــارات اً وقــد حمــل هــذا الخیــار القیمــة صــفر ،فقــد كــان بنســب قلیلــة جــدا)نــاأســتخدمها أحیا(

وهي: عیب أن تكون خجوًال كالفتیات، أترك دمیة " البیبـي" فهـي تناسـب البنـات، أنـَت الطبیـب وهـي 
الممرضة، تنظیف المكـان هـو عمـل البنـات، إن كـررَت الخطـأ فسـأعاقبك بـالجلوس بـین البنـات، أمـا 

أنــت ولــد ال تبــِك متــل حــدى عشــرة عبــارة هــي:) فقــد حمــل القیمــة صــفر إلخدمها بكثــرةأســت(الخیــار 
، ال تتـرك شـعرَك طویـل كالبنـت، أنِت كثیرة الحركة كاألوالد، عیب أن تكون خجوًال كالفتیات، البنات

ـــي" فهـــي تناســـب البنـــات ـــة " البیب إن كـــررَت الخطـــأ ال تلعبـــي بخشـــونة وعنـــف كـــاألوالد،، أتـــرك دمی
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تـرك زاویـة المطـبخ فهـي للبنـات،ا، ك بالجلوس بین البنات، تنظیف المكان هـو عمـل البنـاتفسأعاقب
هدوؤَك زائٌد كالبنات.، أنَت الطبیب وهي الممرضة

یتبین مما ذكر أعاله، أن المربیات ال یستخدمن عبارات خالل مخاطبتهن لألطفال تتناقض 
مع مراعاة النوع االجتماعي. 

األولالدراسة ل النتائج المتعلقة بسؤا

ما هو واقع مشروع التمهیدي الحكومي من حیث مراعاته للنوع االجتماعي؟

إن مراعاة النوع االجتماعي على أرض الواقع فـي الصـف التمهیـدي الحكـومي، تتـأثر بعـدة
وأهمیـة مراعاتهـا منـذ الطفولـة المبكـرة، ،مفـاهیم النـوع االجتمـاعيلعوامل؛ وهي مدى وعي المربیات 

الفتــرة التـي یقضــیها معظـم األطفــال فـي ریــاض األطفـال، وكــذلك مـدى اهتمــام مشـرفات ریــاض وهـي 
الـــوزارة، ونهجهـــا ســـةلنوع االجتمـــاعي، وكـــذلك فـــإن سیابـــااألطفـــال ــــــــ وهـــن مـــن یـــوجهن المربیـــات ـــــــ

التوعــوي فــي هــذا المجــال لــه أثــر كبیــر فــي تحویــل الشــعارات إلــى واقــع ملمــوس، لــذا یمكــن تلخــیص 
أصــعدة؛ وهــي النتــائج المرتبطــة بــالوزارة، والنتــائج ةائج المتعلقــة بســؤال الدراســة األول علــى ثالثــالنتــ

النتائج المرتبطة بمربیات الصفوف التمهیدي.و المرتبطة بالمشرفات، 

النتائج المرتبطة بالوزارة

تهـا عنـد لم یتم إدراج قضایا النوع االجتماعي كأحـد األهـداف الرئیسـیة التـي البـد مـن مراعا
یوجـــد غیـــاب للتنســـیق بـــین وحـــدة النـــوع التخطـــیط أو التنفیـــذ لمشـــروع التمهیـــدي الحكـــومي، كمـــا أنـــه

االجتماعي في الوزارة وقسم ریاض األطفال، كذلك لم یتم إشـراك أیـة جهـة لهـا عالقـة بـالمرأة بوضـع 
ة لیسـت ممـن مسودة اسـتراتیجیة الطفولـة، وذلـك عـن غیـر قصـد، أو بسـبب اعتبـار وزارة شـؤون المـرأ

لهم عالقة مباشرة بقضایا الطفولة.
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النوع االجتمـاعي وال توجـد أي بـرامج لشـرح مفهـوم النـوع لم تعقد الوزارة أي تـدریب متعلـق بـ
هناك تفهم لقضایا النوع االجتمـاعي مـن قبـل رئـیس لكن،االجتماعي موجهة للمشرفات أو للمربیات

.مراعاتها واردة في المستقبلقسم ریاض األطفال في الوزارة، وٕان إمكانیة 

، لـم الوزارة بـاب التقـدم لوظیفـة مربیـ/ــة للصـف التمهیـدي لكـال الجنسـینعلى الرغم من فتح
د منهاج فلسطیني لریـاض األطفـال، لكنـه و وجریاض األطفال تفتقر إلى تزالال یتقدم لها أي ذكر، و 

لـم یـتم لكـن،فوف التمهیـدي الحكـوميیطبق المنهاج األردنـي التفـاعلي فـي صـ، وحالیاً طور اإلعداد
من زاویة النوع االجتماعي.ه تحلیل

بمشرفات ریاض األطفالالنتائج المرتبطة

مصــطلح النــوع االجتمــاعي هــو مصــطلح جدیــد نوعــًا مــا بالنســبة للمشــرفات ، ولــم تحصــل 
مشـــرفات المشـــرفات علـــى تـــدریب متعلـــق بمفـــاهیم النـــوع االجتمـــاعي مســـبقًا مـــن قبـــل الـــوزارة، لكـــن ال

بطبیعـــة الحـــال غالبـــا مـــا یـــراعین النـــوع االجتمـــاعي خـــالل توجیهـــاتهن لمربیـــات الصـــفوف التمهیـــدي 
بشــكل عفــوي، مـــن خــالل الــدعوة إلـــى المســاواة بــین جمیـــع األطفــال وٕاتاحــة الفـــرص للجمیــع، وعـــدم 

ار الفصل بین الذكور واإلناث في األنشطة أو الجلسة، وٕاعطاء الحریة للجمیع وخصوصـا عنـد اختیـ
األلعاب وكذلك توزیع األدوار في زاویة الخیال وغیرها من الزوایا.

وقد لوحظ أن المشرفات غفلن عن وجود جانب خفي في المنهاج والقصص بما فیها من 
صور ورسوم ومحتوى، قد یكون ُمَمّیزًا ضد المرأة، ولوحظ أیضًا أن بعض المشرفات یحملن بعض 

للمرأة والرجل، وبخاصة فیما یتعلق بربط الدور بالجنس، كذلك األفكار التقلیدیة والصور النمطیة
في القدرة على صیاغة أهداف متعلقة اً بربط لعبة شعبیة ما بجنس الالعبـ/ـة، كما أن هناك ضعف

بالنوع االجتماعي خالل التخطیط.

النتائج المرتبطة بمربیات صفوف التمهیدي الحكومي

اللـواتي یـراعین نسـبةأن، و االجتمـاعي لـدى المربیـاتهناك نقص في الوعي بمفاهیم النـوع 
طفـــال بشـــكل عفـــوي فـــي عـــدة مـــع األنعنـــد تعـــامله% مـــن المربیـــات 50تجـــاوزت تلـــك المفـــاهیم قـــد
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فـي ٕاعطـاء الفرصـة للطفلـ/ــة و ،ترك الحریة للطفلـ/ـة في اختیار ما یحب من ألعاب أو زوایاكجوانب 
طاء الحریة للطفل في تشكیل المجموعات واالهتمام بأن إع، كذلكحریة اختیار الدور الذي یتقمصه

% مـن المربیـات المهمـات التـي یكلـف 75لـم تـربط ، وتبـین أنـهتكون المجموعة مكونة مـن الجنسـین
تنــــوع المربیــــات فــــي لألطفــــالالشخصــــیات التاریخیــــة ، وعنــــد روایــــة قصــــص بهــــا األطفــــال بجنســــهم

روایة قصة عـن شخصـیة یفضلن ثلثي المربیات لكن ، ما بین نماذج ذكوریة وأخرى أنثویةهناختیار 
لــم یــتم األخــذ بمعیــار ، كمــا أنــه ذكوریــة تاریخیــة ممیــزة علــى روایــة قصــة عــن شخصــیة أنثویــة ممیــزة

مراعاة النوع االجتماعي كأحد المعاییر التي ُتراعى عند اختیار القصص لألطفال.

% من المربیات أن 25اعتبرت ، و ثلث المربیات اعتبرن أن الذكور أصلح للقیادةوتبین أن 
% مـن 45ربطـت ، كمـا و اً ذكوریـاً مراعاة النوع االجتماعي تتعارض مع ثقافة المجتمـع لكونـه مجتمعـ

الســـلوك العـــدواني مـــع الـــذكور، ووصـــفت اإلنـــاث بـــأنهن فـــي الغالـــب هادئـــات ومســـالمات. المعلمـــات
طفـــل وطبیعـــة اللعبـــة التـــي مـــن المربیـــات یـــؤمن بوجـــود عالقـــة بـــین جـــنس ال% 84ن وتبـــین أیضـــًا أ

.یختارها

وتلتقـــي هـــذه النتــــائج مـــع نتـــائج دراســــات ســـابقة مــــن حیـــث أهمیـــة تــــدریب وتأهیـــل معلمــــة 
الروضة، ألن ذلـك سـیؤثر علـى أسـلوبها مـع األطفـال ومـا تغرسـه فـیهم مـن مفـاهیم، ومـن أمثلـة تلـك 

نمــو والتطــور االجتمــاعي للروضــة فــي الاً بــارز اً دور فــي أن هنــاك )2014(الدراســات: دراســة رفیقــة 
للطفـل، وتثبیــت العـادات االجتماعیــة واحترامهـا، واكتســاب ثقافـة مجتمعــه واكتشـاف أن هنــاك ثقافــات 

، مــــن خــــالل الإلعــــداد األطفــــالتأهیــــل معلمــــاتفــــي أهمیــــة ) 2010محاســــیس (أخــــرى.، ودراســــة 
، ودراســة فــل وتطــورهلهــا الــدور الرئیســي فــي تعلــیم الطن ؛ حیــث إاألكــادیمي والتــدریب خــالل الخدمــة

ن أبـــو دقـــة وآخـــرو (، ودراســـة قـــیمالفـــي غـــرس اً كبیـــر اً أن لمعلمـــة الروضـــة دور فـــي )2010الحمـــود (
المنهـــــاج، والمربیـــــات والتواصـــــل مـــــع األهـــــالي، وأســـــالیب التعلـــــیم التـــــي بینـــــت نتائجهـــــا أن)2006

الحراحشـة وأحمـد هي أهم المعوقات التي تقف أمام جودة ریاض األطفال، وكذلك دراسـة المستخدمة
ضرورة العمل على رفع رواتب العـامالت فـي ریـاض األطفـال الخاصـة، كـذلك أوصـت في )2013(

بضرورة تأهیلهن و تدریبهن.
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الثاني:الدراسةسؤال ئج المتعلقة بالنتا

الطفولة المبكرة للنوع االجتماعي؟تطویراستراتیجیةما مدى مراعاة 

ت علیهــا متعلقــة رة ال تــزال مســودة ویمكــن إضــافة تعــدیالاســتراتیجیة الطفولــة المبكــإن 
ومرتكزاتها ومبادئها حساسة هاأن أهدافوقد تبین بعد تحلیل االستراتیجیة ، بالنوع االجتماعي
ــــوزارةســــةسیاســــایراالســــتراتیجیة ت، وأن للنــــوع االجتمــــاعي ــــوع ،ال ومــــن ضــــمنها مراعــــاة الن

، لــوزارة شــؤون المــرأة فــي وضــع االســتراتیجیةلــم یكــن هنــاك دور ، لكــن االجتمــاعي والمســاواة
جهة قامت بالمساهمة في إخراج هذه االستراتیجیة.19علمًا بأن هناك 

األسباب التي دعـت عند استعراض ، فجوة متعلقة بالنوع االجتماعيإلى أیةلم یتم التطرق 
ى لــإولــم یـتم التطــرق ، إلـى وضــع االسـتراتیجیة، والمشــكالت التـي یعــاني منهــا قطـاع الطفولــة المبكـرة

لم مبادئ تعلیم الطفولة المبكرة التي نصت علیها االستراتیجیة، كذلك مفاهیم النوع االجتماعي كأحد
حقوق الطفل الفلسطیني.كأحد عدم التمییز على أساس الجنستتم اإلشارة إلى

ـــى مراعـــاة النـــوع االجتمـــاعي، أو حتـــى إدماجـــه فـــي  ـــق بالتـــدریب عل ـــم یوضـــع هـــدف متعل ل
، ولـــم یـــتم لعنـــد عـــرض أهـــداف قطـــاع ریـــاض األطفـــامنهـــاج المنـــوي وضـــع خطـــوط عریضـــة لـــه، ال

التطرق إلدماج النوع االجتماعي خالل الحدیث عـن الغایـات المسـتقبلیة لریـاض األطفـال، وال خـالل 
التوصیات المنبثقة عن االستراتیجیة.

د المطلـوب حتـى ویمكن أن نجمـل القـول بـأن الصـف التمهیـدي الحكـومي لـم یصـل إلـى الحـ
؛ وذلـك أن هـدف مراعـاة النـوع االجتمـاعي لـم یكـن أحـد یعتبر مراعیًا للنوع االجتماعي ملبیـًا ألهدافـه

األهــداف المدرجــة لــه، وأن تــدریب المربیــات ال یتضــمن أي مفــاهیم مرتبطــة بــالنوع االجتمــاعي، وأن 
عفوي غیر مخطط له.أو توزیع عادل للمهام واألدوار تحدث بشكل مساواة بین األطفالةأی
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تطویر الطفولة المبكرةلالوطنیةستراتیجیةالابالنتائج المتعلقة

بعــــد المراجعــــة التحلیلیــــة لمحتــــوى االســــتراتیجیة تبــــین أن أهــــداف االســــتراتیجیة ومرتكزاتهــــا 
الصـفحة الخامسـة وقـد كـان واضـحًا فـي مقدمـة االسـتراتیجیة فـي ومبادئها حساسة للنوع االجتماعي، 

ُجِعلَـت اتفاقیـة فقـد ،والمسـاواة،الوزارة ومن ضمنها مراعاة النوع االجتمـاعيةسیاسسایرأنها تمنها، 
مبادئ االسـتراتیجیة التـي وردت فـي لها، ویتضح ذلك أیضا منإحدى المرتكزات األساسیة)سیداو(

بنــاء علــى اً جمیعــیســتدل مــن بنــد المســاواة وعــدم التمییــز بــین األطفــال الصــفحة العاشــرة منهــا، حیــث 
َجَعلــت االســتراتیجیة أهــداف كمــا ،حساســیتها للنــوع االجتمــاعيالجــنس أو العــرق أو الــدین ... علــى 

وحیـــث أن الهـــدف الثالـــث لتطـــویر األلفیـــة هـــو تحقیـــق المســـاواة بـــین األلفیـــة الثانیـــة أحـــد مرجعیاتهـــا 
ن اإلعالن العـالمي الجنسین، ودعم المرأة، یستشف من ذلك مراعاة النوع االجتماعي، وكذلك فقد كا

)، أحد المرجعیات.1948لحقوق اإلنسان (

اســـتراتیجیة صـــیاغة وٕاخـــراجفـــي المؤسســـات والمنظمـــات التـــي ســـاهمت عنـــد مراجعـــةلكـــن 
ة، وال ألیــلــم یكــن هنــاك دور لــوزارة شــؤون المــرأة فــي وضــع االســتراتیجیةالطفولــة المبكــرة، تبــین أنــه

كــــن لوحــــدة النــــوع االجتمــــاعي فــــي الــــوزارة أي دور فــــي جهــــة لهــــا عالقــــة بــــالنوع االجتمــــاعي، ولــــم ی
جهة قامت بالمساهمة في إخراج هذه االستراتیجیة.19صیاغتها، علمًا بأن هناك 

األسباب التي دعت إلى وضع االستراتیجیة، والمشكالت التي یعـاني منهـاوعند استعراض 
لـم ،-ورد فـي االسـتراتیجیةحسـب مـا–رضـي فـي فلسـطینمُ الغیـر قطاع الطفولة المبكرة، بوضـعه 

فجوة متعلقة بالنوع االجتماعي، وأیضًا لم تتطرق مبادئ تعلیم الطفولة المبكـرة التـي ةیتم التطرق ألی
نصــت علیهــا االســتراتیجیة، لمفــاهیم النــوع االجتمــاعي وأهمیــة جعــل التعلــیم مراعیــًا لهــا، مــن خــالل 

ا جزءًا من الثقافة والقیم التي یجب احترامها.استدخالها في المناهج وأسالیب التعلیم، كذلك جعله

وتم استعراض حقوق الطفل الفلسطیني التي نص علیها قـانون الطفـل الفلسـطیني، لكنـه لـم 
من قـانون 3اس الجنس، ویتضح ذلك من المادة یتم اإلشارة بشكل مباشر إلى عدم التمییز على أس

تمییز:الطفل الفلسطیني والتي تنص على المساواة وعدم ال
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"یجب أن یتمتع كل طفـل بجمیـع الحقـوق المنصـوص علیهـا فـي هـذا القـانون دون أي شـكل 
االنتمــاء القــومي، االنتمــاء االجتمــاعي،الـدین،،اللــونتمییــز بغــض النظـر عــن العــرق،مـن أشــكال ال

لي وزارة التربیــــة والتعلــــیم العــــا(، المولــــد، النســــب أو أي شــــكل مــــن أشــــكال التمییــــز" اإلعاقــــةالثــــروة،
).20. ص2013،(أ)

استعرضت االستراتیجیة معدالت االلتحاق اإلجمالي بریـاض األطفـال حسـب الجـنس للفتـرة 
یالحـــــظ منهـــــا أن عـــــدد األطفـــــال و ، 29ص4وذلـــــك فـــــي الجـــــدول،2010/2011–2005/2006

فـي العـام 2528الذكور المسجلین في ریـاض األطفـال یفـوق عـدد األنـاث، بفـرق واضـح وصـل إلـى 
، وفـي 2006/2007لصالح الذكور فـي العـام الدراسـي 2711، وكان الفرق 2005/2006الدراسي
لصــالح 9372أیضــا لصــالح الــذكور، ووصــلت الفجــوة إلــى 2971كــان الفــرق 2007/2008العــام 

و 2008/2009، ولـوحظ إن الفجـوة تناقصـت فـي العـامین 2010/2011الذكور في العام الدراسـي 
ویــذكر أن اإلحصـائیات بینـت أیضـًا أن العـدد الكلــي لصـالح الـذكور،وظلـت الزیـادة 2010/ 2009

للــذكور فـــي ســـن الــدخول إلـــى ریـــاض األطفــال ظـــل أكبـــر مــن عـــدد اإلنـــاث فــي ســـن دخـــول ریـــاض 
أن هناك فجوة 2013-2012التوقعات لریاض األطفال لألعوام وفي األطفال، طیلة تلك السنوات، 

لـــذكور و معـــدل االلتحـــاق اإلجمـــالي لإلنـــاث فـــي العـــام معـــدل االلتحـــاق اإلجمـــالي ل% بـــین 6بلغـــت 
ــــة 2010/2011 ــــي األعــــوام التالی یتبــــین مــــن ، 2012/2013و2011/2012م وتختفــــي الفجــــوة ف

اإلحصــائیات لمعــدالت دخــول الصــف األول، أن معــدالت دخــول اإلنــاث فاقــت الــذكور بفــارق بســیط
,% فـي العــام 4ریجیًا حتــى وصـل وقــد تنـاقص تـد2009/2010% فــي العـام الدراسـي 1بلـغ أقصـاه 

.2011/2012الدراسي 

تدریب مشـرفات ریـاض األطفـال فـي وعند عرض أهداف قطاع ریاض األطفال، كان منها 
مدیریات التربیة والتعلیم على تدریب معلمات الریاض حـول أسـلوب اسـتخدام وتطبیـق منهـاج ریـاض 

تنمیة الطفولة المبكرة، ولم یتم وضع هدف األطفال، وكذلك تدریبهن على تقنیات اإلشراف التربوي و 
متعلق بالتدریب علـى مراعـاة النـوع االجتمـاعي، أو حتـى إدماجـه فـي المنهـاج المنـوي وضـع خطـوط 
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لــم یــتم التطــرق إلدمــاج النــوع االجتمــاعي خــالل الحــدیث عــن الغایــات المســتقبلیة عریضــة لــه. كــذلك
.ستراتیجیةلریاض األطفال، وال خالل التوصیات المنبثقة عن اال

—2012وعنــد دراســة الخطــة االجرائیــة لإلطــار الــوطني لقطــاع الطفولــة المبكــرة لالعــوام
، لوحظ أنه لم یخصص أي هدف یعنـى بـالنوع االجتمـاعي، 2019—2014لالعواموكذلك2013

ولــم یخصــص أي نشــاط أو مخرجــات لتحقیــق أهــداف متعلقــة بــالنوع االجتمــاعي، علــى ســبیل المثــال 
تعلـق بتعزیـز الـوعي المجتمعـي واألسـري بأهمیـة مرحلـة الطفولـة المبكـرة، لـم یخصـص أي الهدف الم

نشــــاط وال مخرجــــات متوقعــــة تخــــص النــــوع االجتمــــاعي كــــذلك لــــم یخصــــص أي نشــــاط ولــــم یــــذكر 
أيُ مخرج متعلق بالنوع االجتماعي لتحقیق الهدف المتعلق بتعزیز كفاءة كل مـن یتعامـل مـع الطفـل 

ـــة لإلطـــار الـــوطني لقطـــاع بمـــا یتفـــق مـــع اســـترتیج یة التـــدریب ( أنظـــر/ي المالحـــق الخطـــة االجرائی
).2019-2014، 2013-2012مبكرة ، الطفولة ال

نتائج عامة

بالنسـبة لمجتمـع الدراســة، ویوجـد عــدم وضـوح لــدیهم جدیـد نســبیاً النـوع االجتمــاعي حمصـطل-1
حوله وعدم إدراك كاٍف ألهمیة مراعاته منذ الطفولة المبكرة.

فة المجتمع والصـورة النمطیـة لكـال الجنسـین فـي األذهـان؛ تشـكل عائقـًا كبیـرًا أمـام مراعـاة ثقا-2
النوع االجتماعي في الصف التمهیدي الحكومي.

لـم یــتم إدراج قضـایا النــوع االجتمـاعي كأحــد األهـداف الرئیســیة التـي البــد مـن مراعاتهــا عنــد -3
.التمهیدي الحكوميالصف التخطیط أو التنفیذ لمشروع 

الطفولـــة المبكـــرة ال تـــزال مســـودة ویمكـــن إضـــافة تعـــدیالت علیهـــا متعلقـــة تطـــویراســتراتیجیة -4
بالنوع االجتماعي.

، هــا حساســة للنــوع االجتمــاعيؤ الطفولــة المبكــرة ومرتكزاتهــا ومبادتطــویراســتراتیجیةأهــداف-5
، وقــد ةالــوزارة ومــن ضــمنها مراعــاة النــوع االجتمــاعي والمســاواةاالســتراتیجیة سیاســســایرتو 
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مبـادئ االسـتراتیجیة مـنویتضـح ذلـك، لهـاُجِعَلت اتفاقیة سیداو إحـدى المرتكـزات األساسـیة
یســتدل مــن بنــد المســاواة وعــدم التمییــز بــین التــي وردت فــي الصــفحة العاشــرة منهــا، حیــث 

، ،حساســیتها للنــوع االجتمــاعيعلــى نــاء علــى الجــنس أو العــرق أو الــدینجمیــع األطفــال ب
التــي ارتكــزت )، أحــد المرجعیــات1948ان اإلعــالن العــالمي لحقـوق اإلنســان (وكـذلك فقــد كــ

ن الهــدف إوحیــث كمــا َوَجَعلــت االســتراتیجیة أهــداف األلفیــة الثانیــة أحــد مرجعیاتهــا ،علیهــا
ودعــم المــرأة، یستشــف مــن ذلــك الثالــث لتطــویر األلفیــة هــو تحقیــق المســاواة بــین الجنســین، 

.هذه الجوانبفيالنوع االجتماعيتهامراعا
صــیاغة وٕاخــراجفــي مؤسســة أو جهــة لهــا عالقــة بــالنوع االجتمــاعي أو المــرأة  ةلــم تســهم أیــ-6

.الطفولة المبكرةتطویراستراتیجیة

أي أهـداف ذات عالقـة بــالنوع االجتمـاعي عنــد الطفولـة المبكــرةتطـویراســتراتیجیةلـم تضـع -7
.هداف قطاع ریاض األطفالعرضها أل

ات المســـتقبلیة لریـــاض مـــاج النـــوع االجتمـــاعي خـــالل الحـــدیث عـــن الغایـــلـــم یـــتم التطـــرق إلد-8
.الطفولة المبكرةتطویراستراتیجیةخالل التوصیات المنبثقة عن أو األطفال،

لعــالج الفجــوة الموجــودة فــي أعــداد األطفــال الــذین التحقــوا بریــاض األطفــال لــم یــتم التطــرق -9
2010/2011–2005/2006یةمابین األعوام الدراسلفترةلصالح الذكور في  ا

لـــم یخصـــص أي هـــدف یعنـــى بـــالنوع االجتمـــاعي، ولـــم یخصـــص أي نشـــاط أو مخرجـــات - 10
ـــالنوع االجتمـــاعي ـــة لإلطـــار الـــوطني لقطـــاع فـــي لتحقیـــق أهـــداف متعلقـــة ب الخطـــة االجرائی

2019—2014لالعواموكذلك2013—2012الطفولة المبكرة لالعوام

ة بالمرأة بوضع مسودة استراتیجیة الطفولة.لم یتم إشراك أیة جهة لها عالق- 11

وتهمـل مراعاتـه فـي ،تراعي النوع االجتمـاعي فـي جوانـبالطفولة المبكرةتطویراستراتیجیة- 12
جوانب أخرى.

.هناك غیاب للتنسیق بین وحدة النوع االجتماعي في الوزارة وقسم ریاض األطفال- 13



97

وأن إمكانیــــة مراعاتهــــا واردة فــــي ،مــــن قبــــل الــــوزارةلقضــــایا النــــوع االجتمــــاعيمهنــــاك تفهــــ- 14
.المستقبل

لمشــــرفات ریــــاض یتضــــمن التوعیــــة بقضــــایا النــــوع االجتمــــاعي الــــوزارة لــــم تعقــــد أي تــــدریب- 15
الحكومي.لمربیات التمهیدياألطفال كذلك 

النـوع االجتمـاعي ةیـوجهن مربیـات الصـفوف التمهیـدي نحـو مراعـاریاض األطفـال مشرفات - 16
.بشكل عفوي

المربیات یحملن أفكارًا تقلیدیة وصورًا نمطیة للمرأة والرجل.بعض المشرفات و - 17

حاجـــة إلـــى ل كـــذلك القصـــص التـــي تـــروى لألطفـــال فـــي المنـــاهج المطروحـــة لریـــاض األطفـــا- 18
تحلیل من منظور النوع االجتماعي.

هناك عدم وعي بأن الجانب الخفـي فـي المنهـاج والقصـص المسـتخدمة فـي ریـاض األطفـال - 19
وم ومحتوى، قد یكون ُمَمّیزًا ضد المرأة.بما فیها من صور ورس

هناك ضعف عند كٍل من المشرفات والمربیات في القدرة على صیاغة أهداف متعلقة بالنوع - 20
االجتماعي خالل التخطیط.

% مــــن المربیــــات مفــــاهیم النــــوع االجتمــــاعي عنــــد تعاملهــــا مــــع 50تراعــــي نســــبة تجــــاوزت - 21
.األطفال بشكل عفوي

التطبیق من حیث مراعاة النوع االجتماعي.وبین ت هناك فجوة بین الشعارا- 22

تتــرك مســؤولیة العنایــة باألطفــال ومتابعــة شــؤونهم فــي ریــاض األطفــال لألمهــات، وال یتــابع - 23
اآلباء شؤونهم إال في حاالت نادرة.

التــي )2006أبــو دقــة وآخــرون (دراســة وتلتقــي هــذه النتــائج مــع نتــائج الدراســات الســابقة، ك
هــي أهــم المنهــاج، والمربیــات والتواصــل مــع األهــالي، وأســالیب التعلــیم المســتخدمةبینــت نتائجهــا أن
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والتي كان مـن أهـم نتائجهـا )2011دراسة ساري (و المعوقات التي تقف أمام جودة ریاض األطفال،
وكــذلك المؤسســة اإلعالمیــة لهــا القــدرة علــى تنمــیط الطفلــة األنثــى؛ ابتــداًء مــن تنمــیط مشــاعرها، أن 

ت تحمـــي اإصـــدار تشـــریعأوصـــت الدراســـة بضـــرورة وقـــد هـــا .. ألـــخ، االجتماعیـــة، وٕامكانیاتهـــاعالقات
متعصـبین ولـیس اإلناث من اإلساءة في المؤسسة اإلعالمیة، كذلك أن یكلف ُكتّاٌب مستنیرون غیر

لدیهم تمییز جنوسي، بوضع المادة اإلعالمیة، ثم وضع رقابة على برامج األطفال؛ من أجل ضمان 
ن الصور النمطیة لكال الجنسین.خلوها م

نتیجــة مفادهــا أن الكتــب األردنیــة تعكــس والتــي توصــلت إلــى )2003شــتیوي (كــذلك دراســة 
وقـد أوصـى الباحـث فـي ، صورة تقلیدیـة للمـرأة غیـر متوازنـة مـع واقعهـا الحـالي فـي المجتمـع األردنـي
جندریـــة، وٕاعـــادة صـــیاغة نهایـــة بحثـــه بضـــرورة إحـــداث تغییـــر مـــنظم فـــي المنـــاهج والكتـــب للصـــورة ال

األدوار الجندریــــة بصــــورة تعكــــس الواقــــع األردنــــي، وضــــرورة التوعیــــة بالمفــــاهیم واألدوار الجندریــــة، 
وتطویر دلیل تدریبي للجندر والتربیة والتعلیم، باإلضافة إلى إجراء دراسات على التربویین لكي نقف 

دورات تدریبیـة فـي موضـوع الجنـدر لكـل على وعیهم الجندري ومدى تأثیره على طلبتهم، وأخیرًا عقد 
له عالقة بالكتب والمناهج والتعلیم.من

والتـــي كـــان أحـــد )2010عبـــد الكـــریم (وأیضـــا التقـــت نتـــائج هـــذه الدراســـة مـــع نتـــائج دراســـة
فـي سـلك التعلـیم بصـورة أن ارتفاع نسب تعلیم اإلناث أدى إلى ارتفاع نسب توظیف اإلنـاثنتائجها 

تشــعر باألمــان فــي وظیفــة التعلــیم؛ فــالمجتمع یعتبــر هــذه الوظیفــة تكمیلیــة لــدورها ٕان المعلمــة ، و أكبــر
سـوق العمـل فـي الوظـائف إلى المقابل هناك محدودیة عالیة أمام النساء في الدخول في و اإلنجابي، 

األخرى غیر التعلیم.

أنو ،أن الـوعي بـالنوع االجتمـاعي متـدنٍ هانتائجكان من التي و )1998دراسة الیونسیف (و 
مـــن التـــي تـــم اختیارهـــا للدراســـة ابتـــداء فـــي كـــل مراحـــل المشـــاریع مفـــاهیم النـــوع االجتمـــاعي لـــم تـــراعَ 

أن هانتائجوالتي بینت) 2006صفیر (، والتقت مع نتائج دراسة حتى التقویمالتصمیم مرورا بالتنفیذ 
لنظـرة التقلیدیـة المنبثقـة مـن البیئة التربویة في فلسطین ونظرة التالمیذ إلى توزیع األدوار تتوافق مـع ا

المجتمــع األبـــوي، وأن المــنهج الخفـــي یرســـخ المؤشــرات ذات الطـــابع النمطـــي، التــي تـــرى أن اإلخـــوة 
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علیهم التدخل فـي قـرارات أخـواتهم، وأن األبنـاء الـذكور هـم مصـدر دخـل لألسـرة، وأن متابعـة األبنـاء 
األكادیمیة تقع على عاتق األم.

,2011(دراسة آینـا وكـامیرون كذلك لم تبتعد عن نتائج  Ain & Cameron( التـي بینـت و
تســاهم فــي خلــق التحیــز فــي المجتمعــات، ســواء كــان ذلــك علــى مســتوى الصــور النمطیــةنتائجهــا أن 

فالخبرات المبكرة في التمییز الجندري بـین األطفـال تـؤثر علـى ؛األسر أو في العمل أو بین األطفال
تهم ونفســیتهم، وتـؤثر علـى فرصـهم فــي التعلـیم وفـي العمـل، لــذا مـواقفهم ومعتقـداتهم وتطـور شخصـیا
علــى بینــة مــن تــأثیر التمییــز الجنــدري والصــور ابكــرة أن یكونــو معلــى العــالمین فــي مرحلــة الطفولــة ال

وقامت الدراسة بتوضیح تأثیر الصور النمطیة على تشكیل الهویة الجندریـة، ، النمطیة على األطفال
مـن دور بــارز فـي حیــاة لتعلـیم فـي الطفولــة المبكـرة، ومـا لروضــة األطفـالواستعرضـت الدراسـة أثــر ا

؛ فـالمواد عوامـلعـدة بثر تتـأن المفاهیمهم الجندریةوأ،األطفال الذین تقل أعمارهم عن خمس سنوات
اً جمیعهـا تتـرك أثـر التي تدرس وتعلیمات المدرسین، والبیئـة الصـفیة، وطـرق التقـویم ونتـائج األطفـال، 

لذلك فإن الكثیر من الفوارق الجندریة وجدت في عمـر مـا قبـل المدرسـة، كتخصـیص یها، علاً واضح
دمى وألعاب خاصة بكل جنس، كذلك األمر بالنسبة لأللوان، وتوزیع األدوار بین األطفال.

,2005)بلیـزدراسـة و  Blaise) جنـدریا بنـاء علــى ونُیبنـاألطفـالوالتـي بینـت نتائجهـا أن
راو و شـینالباحثتان الدراسة التي قامت بهاو ، فة التي تعلموها في ریاض األطفالالقیم والمثل والثقا

عوامــل أثــرت بشــكل واضــح فــي ترســیخ ةأربعــوالتــي بینــت نتائجهــا أن هنــاك هونكــونجمــن جامعــة 
وبینـت ، الصورة الجندریة النمطیة وهي: الثقافة والعالقـات والمؤسسـات باإلضـافة إلـى العامـل البـدني

نه البد من إعادة النظر في طرق التنشئة االجتماعیـة فـي ریـاض األطفـال الصـینیة، وٕاعـادة نتائج أال
صیاغة األهـداف، وٕاعـادة النظـر فـي أسـلوب المعلمـین فـي التفاعـل مـع األطفـال؛ ألن هـذا یـؤثر فـي 

عملیة التنشئة الجندریة لألطفال الصینیین وصیاغة شخصیاتهم.
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رأي الباحثة كمشاركة في البحث

ءت فكــرة البحــث مــن خــالل زیــارات الباحثــة لریــاض األطفــال الخاصــة لإلشــراف علیهــا؛ جــا
مــن خــالل عملهــا كمشــرفة ریــاض األطفــال فــي مدیریــة التربیــة والتعلــیم/ قباطیــة؛ حیــث الحظــت مــن 
خالل متابعاتهـا لألنشـطة التـي یقـوم بهـا األطفـال مـع مربیـاتهم، أن بعـض مـا یحـدث یـدل علـى عـدم 

جتمــاعي؛ ومــن أمثلــة ذلــك توزیــع األطفــال علــى زوایــا الخیــال؛ حیــث تقــوم المربیــة مراعــاة النــوع اال
زاویــة الــدكان والطبیــب، وكــذلك الحظــت وجــود إلى بتوجیــه البنــات إلــى زاویــة المطــبخ، أمــا األوالد فــ

فصل في بعض الریاض بین األوالد والبنات، سواء في الطابور أو األنشطة الریاضیة، وفي الجلسـة 
أحیانا، وهناك أمثلة أخرى یضیق المجال عن ذكرها.داخل الصف

وألن مرحلــة الطفولــة المبكــرة هــي المرحلــة التــي تُبنــى فیهــا شخصــیة اإلنســان، وتتكــّون لدیــه 
أيفكـرة أوةالمفاهیم، ویبدأ فیها باالنخراط في الجماعة؛ فیتعّلم إقامة العالقات االجتماعیة، فـإن أیـ

مـن شخصـیته، وسـیؤثر فـي سـلوكه وتوجهاتـه ونمـط یصـبح جـزءاً مفهوم أو سلوك ینشأ لدیـه، سـوف
حیاته مستقبال.

إن عــــدم مراعــــاة النــــوع االجتمــــاعي فــــي عمــــر الطفولــــة المبكــــرة؛ ســــوف یزیــــد مــــن ذكوریــــة 
المجتمع الشرقي، ألنه سیغرس في ذهن الذكر أن القیادة له ولیس للبنت، وأن طلباته یجب أن تلبى 

ال یجـوز للفتیـات أن ینافسـنه علیهـا؛ ممـا سیرسـخ فكـرة المجتمـع وأعمـاالً اً قبل أختـه، وأن هنـاك أدوار 
الذكوي جیال بعد جیل.

وبمــا أن مشــروع التمهیــدي الحكــومي هــو مشــروع جدیــد ال یــزال فــي بدایاتــه؛ ارتــأت الباحثــة 
ث ثـاللم یتجاوز إجراء الدراسة علیه؛ من أجل تقویم مدى مراعاته للنوع االجتماعي؛ فعمر المشروع

ة اســنوات، وال یــزال فــي مرحلــة التجریــب، وٕان هــذا التقــویم قــد یســاعد فــي توجیــه المشــروع نحــو مراعــ
النوع االجتماعي؛ لیكون ُأنموذجًا تحتذي به الریاض الخاصة.
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وألن اســـتراتیجیة الطفولـــة المبكـــرة هـــي التـــي تنبثـــق منهـــا الخطـــط اإلجرائیـــة التـــي توجـــه أي 
؛ كـان ال بــد مــن تحلیلهــا مــن زاویـة النــوع االجتمــاعي لالطــالع علــى مشـروع متعلــق بالطفولــة المبكــرة

مدى مراعاتها له، وهكذا كانت فكرة البحث وعنوانه.

ینطلق البحث من نظریـة الـتعلم بالمالحظـة واالقتـداء للعـالم ألبـرت بانـدورا؛ فالطفـل عنـدما و 
ــدایشــاهد  لمربیــات فــي الروضــة، وحتــى ن والكبــار فــي األســرة، أو االنمــاذج المحیطــة بــه، ســواء الوال

النمــاذج فــي أفــالم الكرتــون والقصــص، ســیالحظ ســلوكاتهم، ویتعلمهــا مــن خــالل المحاكــاة، فــإذا كــان 
هناك عـدم مسـاواة وتمییـز ضـد األنثـى، أو العكـس سـیتعلم ذلـك، وسیرسـخ السـلوك لدیـه، كلمـا اقتـرن 

ي األسـرة وفـي الروضـة أمـر هـام بتعزیز وقبول من المحیطین، وبهذا فإن مراعاة النوع االجتماعي فـ
جدا، لكي نربي أبناءنا على العدالة االجتماعیة.

كتابـــا، بحثـــت 22دراســـة ســـابقة مـــا بـــین عربیـــة وأجنبیـــة، باإلضـــافة إلـــى 22تمـــت مراجعـــة 
إضــافًة إلــى قــراءات موســعة مواضــیع متعلقــة بریــاض األطفــال ومواضــیع متعلقــة بــالنوع االجتمــاعي،

ـــد اتفقـــت هـــذه الدراســـة مـــع الدراســـات الســـابقة ع إلكترونیـــة متعـــددة،حـــول الموضـــوعین فـــي مواقـــ وق
وبخاصة في الجانب الذي یوضح أثر ریاض األطفال في النمو والتطور االجتماعي للطفل، وكـذلك 
ضرورة كـون المعلمـة معـدة مهنیـا ومؤهلـة التأهیـل الكـافي لتربیـة الطفـل، لمـا لهـا مـن أثـر واضـح فـي 

د الطفــل، وأهمیــة أن یــتم اإلشـراف علــى قطــاع ریــاض األطفــال مــن قبــل وزارة بنـاء القــیم المختلفــة عنــ
التربیة والتعلیم.

واتفقت هذه الدراسة مع الدراسـات التـي بینـت نتائجهـا تـدني الـوعي بالمفـاهیم الجندریـة لـدى 
العاملین في مشاریع الیونیسف المختلفة، كـذلك اتفقـت مـع نتـائج الدراسـات التـي بینـت أثـر المؤسسـة
ـــة،  اإلعالمیـــة علـــى التنمـــیط الجنســـي، كـــذلك تـــأثیر الكتـــب المدرســـیة علـــى صـــیاغة األدوار الجندری
وضـــرورة إعـــادة صـــیاغتها بمـــا یتناســـب مـــع المفـــاهیم الجندریـــة، واتفقـــت أیضـــا مـــع الدراســـات التـــي 
وضـــحت أن المفـــاهیم الجندریـــة تبنـــى فـــي عمـــر ریـــاض األطفـــال، فاأللعـــاب، وتعلیمـــات المدرســـات، 

الصـفیة، وأدب األطفـال، وتخصـیص ألعــاب وألـوان معینـة حسـب الجــنس، كـل ذلـك یـؤثر فــي والبیئـة
بناء المفاهیم الجندریة لدى األطفال.
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تیجیة امراجعـة وتحلیـل اسـتر و كمـا وتمـت ،كأداة لجمع المعومـاتالمقابلةالدراسةاستخدمت
تمـاع، وقــد تبــین أنهــا تراعــي الطفولـة المبكــرة بصــورة دقیقــة مــن أجـل قیــاس مــدى مراعاتهــا للنــوع االج

النوع االجتماعي في جوانب معینه، وتغفلها في جوانب أخرى، وقد تم شرح ذلك في الفصل الثالـث، 
شبه المنتظمةجمع المعلومات فقد تم اختیار نوعین من المقابالت، األولى المقابالت اةوبالنسبة ألد

ض أطفـال فـي مـدیریات التربیـة والتعلـیم مشـرفة ریـا13مع رئیس قسم ریـاض األطفـال فـي الـوزارة، و
32في الضفة الغربیة، وقد تم تسجیلها صوتیا، والمقابالت المنتظمة، والتي تم إرسـالها مكتوبـة إلـى 

، بعــد الرجــوع إلــى دراســات هــاالدراســة وبناؤ ةوقــد تــم تطــویر أدامربیــة لصــفوف التمهیــدي الحكــومي.
ضـــمن مســـاقات كانـــت الباحثـــة قـــد درســـت، و تمـــاعيأدلـــة إدمـــاج النـــوع االجمشـــابهة باإلضـــافة إلـــى 

. من زاویة النوع االجتماعيتحلیل منهاج الصف الثامن األساسيًا تضمنمساقالماجستیر؛ 

بینت نتائج الدراسة أن ثقافة المجتمع تسیطر على طریقة تفكیر المشرفات والمربیـات، وأن 
یجعلهــن منســاقات لهــا فــي أســلوبهن فــي الصــورة النمطیــة للمــرأة والرجــل، مترســخة فــي العقــول، ممــا

الثقافــة والعــادات الموروثــة، هــذا التوجــه رغبــة األهــل فــي مســایرةتربیــة األطفــال وتــوجیههم، ویســاند 
وتعتقد المربیات والمشرفات أنـه مـن الصـعب جـدًا أن نغیـر هـذا المجتمـع الـذكوري، وأنـه ال طاقـة لنـا 

على تغییر أدوار وأسلوب حیاة ألفها المجتمع.

لكـــن لـــوحظ أن المشـــرفات ینـــادین بالمســـاواة وعـــدم الفصـــل بـــین الـــذكور واإلنـــاث، وتـــركهم 
ـــة، و  ـــذ الطفول ـــودا مرتبطـــة بـــالجنس من ـــیهم قی ـــة، وأن ال نفـــرض عل ـــولتهم ببـــراءة وحری ٕان یعیشـــون طف

ولــــوحظ أیضـــا أن معرفــــة المربیـــات بمفــــاهیم النـــوع االجتمــــاعي المشـــرفات یـــوجهن المربیــــات لـــذلك،
وأنهـــن یــــنطلقن مـــن ثقافــــة المجتمــــع فـــي تــــربیتهن لألطفـــال وٕادارتهــــن لألنشــــطة، وأن محـــدودة جــــدا،

بعضهن یـراعین النـوع االجتمـاعي وال یفـرقن بـین الـذكور واإلنـاث فـي توزیـع األدوار وال فـي األلعـاب 
أو الجلسة، وذلك بطریقة عفویة.

اجـة إلـى مزیـد مـن یمكن أن نخلص إلى نتیجة مفادها أن كـًال مـن المشـرفات والمربیـات بح
ن ذلــك ســـینعكس باإلیجــاب علـــى وع االجتمــاعي وأهمیـــة مراعاتهــا، وأالتعریــف والتوعیــة بمفـــاهیم النــ

المجتمع ككل ذكورًا وٕاناثا، فإن مراعاتها یحمل في طیاته العدالـة االجتماعیـة، التـي یسـعى إلیهـا كـل 
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لیة تلــك التوعیــة و وأن مســؤ فــرد، ویــؤدي إلــى تنمیــة المجتمــع بمســاهمة جمیــع مــن فیــه دون اســتثناء،
وتخطیط المنـاهج تقـع علـى عـاتق الجهـات الرسـمیة كـوزارة التربیـة والتعلـیم والمؤسسـات ذات العالقـة 

بالطفولة، والمرأة.
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التوصیات

التنسیق بین وحدة النوع االجتماعي وقسم ریاض األطفال فـي جوانـب العمـل المختلفـة؛ حتـى .1
یكون لها لمسة واضحة.

صـــیین فـــي النـــوع االجتمـــاعي ووزارة شـــؤون المـــرأة عنـــد وضـــع النســـخة النهائیـــة إشـــراك المخت.2
الستراتیجیة الطفولة المبكرة.

إدخال مفاهیم النوع االجتماعي في كل استراتیجیات الوزارة وخططها اإلجرائیة. .3

النوع االجتماعي.منظور تحلیل المناهج والقصص التي تستخدم في ریاض األطفال من .4

ریـــاض مربیـــاتمشـــرفات و لكـــل مـــنالـــوزارة مـــن قبـــل النوع االجتمـــاعيتعلـــق بـــعقـــد تـــدریب م.5
.األطفال

مشـرفات استدخال مفـاهیم النـوع الجتمـاعي وٕالقـاء الضـوء علیهـا فـي كـل تـدریب ُیعقـد سـواًء لل.6
.مربیاتللو أ

ي كــل فــعمــل بــرامج توعویــة لألولیــاء األمــور فــي مفــاهیم النــوع االجتمــاعي وأهمیــة مراعاتهــا .7
الحیاة.جوانب 

إعادة النظـر فـي طریقـة التفكیـر السـائدة تجـاه النـوع االجتمـاعي، وعـدم تقبلـه واعتبـاره مناقضـًا .8
لثقافة المجتمع.

عمــل جمیــع األطــراف علــى تعــدیل الصــور النمطیــة لكــل مــن المــرأة والرجــل فــي أذهــان النــاس .9
عبر األجیال.وبخاصة من لهم دور في التعلیم؛ وذلك للحد من ترسیخ تلك الصور وتوارثها 

ردم الفجوة بین النظریة والتطبیق من حیث مراعاة النوع االجتماعي في كل مراحل التعلیم..10
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المراجعقائمة المصادر و 

،المنـــاهج التربویـــة لمرحلـــة مـــا قبـــل المدرســـة أسســـها عناصـــرها یحیـــى حســـین:أبـــو حـــرب
.2008دار الفالح. :الكویت.تنظیماتها وأسالیب تنفیذها

دراســة تقویمیــة لجــودة التعلــیم فــي ریــاض األطفــال ناء وعلیــان الحــولي وآخــرون: أبــو دقــة، ســ
ــة اإلســالمیة سلســلة الدراســات األساســیة.بقطــاع غــزة ــة الجامع غــزة. .2ع .15مــج . مجل

م.2006

 :واقـــع ریـــاض األطفـــال الفلســـطینیة كمـــا تـــراه مـــدیرات ومعلمـــات األحمـــد، نـــافز أیـــوب محمـــد
). جامعـــة النجـــاح منشـــورة. (رســـالة ماجســـتیرفة الغربیـــةالریـــاض فـــي محافظـــات شـــمال الضـــ

م.1998الوطنیة. نابلس. فلسطین. 

 :صورة المرأة في كتب اللغـة العربیـة والمرحلـة االساسـیة العلیـا فـي األغا، سناء رشدي یحیى
م2012). جامعة االزهر. غزة.منشورة. (رسالة ماجستیرفلسطین "دراسة تحلیلیة"

 مجلــة المســتقبل . الطفــل الفلســطیني فــي ظــل االحــتالل الصــهیونيان: الجنــدي، إبــراهیم رضــو
م 1987. 100. بیروت. ع العربي

 :أعــداد ریــاض األطفــال فــي فلســطین حســب المنطقــة الجهــاز المركــزي لإلحصــاء الفلسطســني
دائرة النشر والتوثیـق قسـم .2014/2015-1994/1995والمحافظة في األعوام الدراسیة 

2015خدمات الجمهور.

 :المشــكالت التــي تواجــه ادارات مؤسســات الحراحشــة، عبــود محمــد واحمــد یاســین عبــد الوهــاب
. االكادیمیـــة / االردن مـــن وجـــة نظـــر العـــامالت فیهـــاریـــاض االطفـــال فـــي فحافظـــة المفـــرق 

م.2013. 9للدراسات االجتماعیة واالنسانیة. ع

 :العبیكـــان. ســـالمي والعلمـــينشـــأة وٕادارة ریـــاض األطفـــال مـــن المنظـــور اإلالحریـــري، رافـــدة .
م.2002
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دور معلمة الروضة فـي بنـاء القـیم االقتصـادیة لـدى أطفـال الریـاض مـا الحمود، هناء قاسـم :
م.2010. دمشق. سوریا. سنوات دراسة میدانیة في ریاض مدینة دمشق6-5بین سن 

 :ــي یكتســبها الشــبالخــاروف، أمــل محمــد وطــروب جمــال البــدور ــة الت اب فــي األدوار الجندری
. مـج األسرة األردنیة دراسة میدنیة في مدینة الطفیلة. دراسات العلوم اإلنسـانیة واالجتماعیـة

م. 2006. 3. ع 33

 :التنشـئة االجتماعیـة للطفـلالخطیب، إبراهیم یاسین وزهدي محمـد عیـد ونعمـان خالـد النتشـة .
2003ردن. . الدار العلمیة الدولیة ودار الثقافة للنشر والتوزیع. عمان. األ1ط

:ــال الســعود، محمــد خالــد ــاء األســري فــي رســومات األطف ــوع االجتمــاعي والعمــر والبن ــر الن أث
م2012.ع1. 12. مجوث والدراسات اإلنسانیةلعائالتهم. مجلة الزرقاء للبح

مجلـة . قـراءة فـي أثـر االحـتالل علـى واقـع التعلـیم فـي المجتمـع الفلسـطینيء:العسالي، علیـا
2007. مركز رام اهللا لدراسات حقوق اإلنسان. 17ع،ق اإلنسانتسامح لدراسات حقو

 .مبدأ المواطنة مـدخل نظـري لدراسـة الجنـدر حالـة المـرأة األردنیـة. دراسـات النقشبندي، بارعة
م2003. 2. ع30. مح العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة

 :لألطفـال. القـدس. . منظمـة األمـم المتحـدة مراجعة النوع االجتماعي. مجلـة سواسـواالیونسیف
م.1998

 :44. مـج رسـالة المعلـم. النـوع االجتمـاعي (الجنـدر)الهنداوي، رند و فریـق النـوع االجتمـاعي

م.2006وزارة التربیة والتعلیم. .4.ع 

 .معهــد إعــداد مــاذا یــتعلم الطفــل واإلنســان عمومــا. مجلــة التربیــةبـن مصــطفى، محمــد الـدنیا .
م1999.المدرسین. سوریا
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مسـتقبل . النوع االجتماعي فـي الكتـب المدرسـیة الفلسـطینیةفیدة وناصر السعافینجرباوي، ت .
م2004. 34.ع10المركز العربي للتعلیم والتنمیة. مصر. مجالتربیة العربیة.

 :15مؤشرات النوع االجتمـاعي الفئـة العمریـة المسـتهدفة حمد، إنصاف ومحمد أكرم القـش-
م.2008طنیة للشباب في سوریة. دمشق. . مشروع دعم االسترتیجیات الو سنة24

 :دور ریــاض األطفــال فــي النمــو االجتمــاعي. األكادیمیــة للدراســات االجتماعیــة رفیقــة، یخلــف
م.2014. 11ع واإلنسانیة. 

 :ــر رمحــي، إیالنــة وعــال عیســى ــیم فــي فلســطین مــن منظــور المنظمــات غی ــیم نظــام التعل تقی
. مركـز إبـداع المعلـم. رام اهللا. بسیاسة التعلیمالحكومیة السیاق المشاكل والتوصیات الخاصة

م.2010

 :م1995. عالم الكتب. القاهرة.5.طعلم نفس النموزهران، حامد عبد السالم

 :ـــة دراســـة ســـاري، حلمـــي خضـــر ـــي المؤسســـة اإلعالمی ـــى األدوار الجنوســـیة ف التنشـــئة عل
م2011ردنیة. األردن.. الجامعة األاجتماعیة في تنمیط التلفاز لألطفال في برامج األطفال

جامعـة أم .9ع.القولبة أو الـتعلم عـن طریـق المالحظـة. مجلـة التربیـة، أحمد توفیق: شاولي
هـ1402مكة المكرمة.القرى.

 :األدوار الجندریة في الكتب المدرسـیة للمرحلـة األساسـیة فـي األردن.دراسـات شتیوي، موسى
م.2003. 1. ع 3. مج العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة

:دار الجــوهرة ثقافــة الجــودة فــي إدارة ریــاض األطفــال وتطبیقاتهــاشــریف، الســید عبــد القــادر .
م.2014. القاهرة. مصر. 1للنشر والتوزیع. ط

 :المســاواة فــي التعلــیم الالمنهجــي للطلبــة والطالبــات فــي فلســطینصــبري، خولــة شخشــیر .
م.2000مواطن سلسلة أوراق بحثیة. رام اهللا. 
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النوع االجتماعي والنظام التربوي الفلسـطیني فـي المرحلـة األساسـیة، تقریـر ن: صفیر، جاكلی
. مؤسســة مــدد لبــرامج الدراســة التجریبیــة لفحــص جــدوى آلیــة بحــث كمیــة ونوعیــة للتحلیــل

الطفولــة ومركــز المــرأة الفلســطینیة لألبحــاث والتوثیــق سلســلة بحــوث إجرائیــة. دار القلــم للطباعــة 
م.2006والنشر. فلسطین.

 :ــیم األساســي فــي طــایع، أنــیس ــیم المتصــلة بهــا فــي كتــب التعل أدوار النــوع االجتمــاعي والق
م2.2005العدد.21المجلد.التربیة.جامعة عدنكلیة.العلمیةالمجلةالجمهوریة الیمنیة.

 :نقدیــة. المتطلبــات التربویــة لثقافــة الجنــدر دراســةطهطــاوي، ســید ألحمــد الســید ومحمــد عــزب
2005.الوادي سوهاج وجامعة الزقازیق. مصرجامعة جنوب 

 :تطـویر نظـام عبد العال، أحمـد عبـد النبـي وأحمـد نجـم الـدین أحمـد وخالـد سـعد محمـد القاضـي
ریاض األطفال في المملكة العربیة السعودیة في ضوء بعض االتجاهات العالمیـة المعاصـرة. 

م.2013. 33عالسعودیة. جامعة الطائف،.المجلة التربویة

منظــور النــوع االجتمــاعي دراســة تحلیــل خــدمات قطــاع التعلــیم العــام مــند الكــریم، نصــر: عبــ
م.2010.مفتاحمیدانیة من وجهة نظر الفئات المستفیدة. 

 :دار البدایــة :.عمــان، األردن1.طعلــم الــنفس التربــوي فــي أطــر عملیــةعبــد اهللا، رویــدا زهیــر
م2013. ناشرون وموزعون

 :2010. دار القدس للنشر والتوزیع. األردن.في ریاض األطفالالتربیةعبد الهادي،نبیل

تقویم برامج ریاض األطفـال بمحافظـات غـزة فـي ضـوء حقـوقهم :عساف، محمود عبد المجیـد
مجلــة جامعــة القــدس المفتوحــة لألبحــاث والدراســات . المشــروعة مــن وجهــة نظــر مــدرائها

م5/2014.ع2. مجالتربویة والنفسیة

دلیل تدریب مدربین ومدربات علـى تحلیـل ودمـج قضـایا النـوع شـاهین: عزوني، سهیر وزینب
2004الیونسكو.االجتماعي في التربیة.
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 :ــیمعــواد، ســهیر ــة والتعل ــدي فــي وزارة التربی . مــؤتمر الطفولــة المبكــرة مشــروع الصــف التمهی
بیـــة بیـــت لحـــم ووزارة التر جامعـــة .م28/4/2014.الواقـــع والطمـــوح فـــي مرحلـــة الطفولـــة المبكـــرة

.8-7. صوالتعلیم

 :م. 2006. دمشق. ئع. دار طالتربیة أطفال ما قبل المدرسةفتح اهللا، عبد الكریم

 :المعلم في ریاض األطفال في األردن تأهیله ومعاییر اختیاره الواقع محاسیس، سامي سلیمان
م.2010. وزارة التربیة والتعلیم. األردن. والمأمول

 .یـة الــتعلم بالمالحظــة فـي إكســاب وتحسـین بعــض مهــارات فعالمحمـد، عبـد الصــبور منصـور
م 2007. جامعة قناة السویس . بورسعید.السلوك التكیفي لدى األطفال المتخلفین عقلیا

 الوطنیـــــــة لتطـــــــویر الطفولـــــــة المبكـــــــرةاإلســـــــتراتیجیة:(أ)والتعلـــــــیم العـــــــاليوزارة التربیـــــــة.
2013.فلسطین

2012-2011حصائي التربوي السـنوي للعـام الدراسـي : الكتاب اإل(ب)وزارة التربیة والتعلیم .
م2012اإلدارة العامة للتخطیط قسم اإلحصاء. فلسطین.

2012: الكتـاب اإلحصـائي التربـوي السـنوي للعـام الدراسـي (ج)وزارة التربیة والتعلیم العالي-
م2013. اإلدارة العامة للتخطیط قسم اإلحصاء. فلسطین.2013

2013: الكتــاب اإلحصــائي التربــوي الســنوي للعــام الدراســي (د)م العــاليوزارة التربیـة والتعلــی-
م.2014. اإلدارة العامة للتخطیط قسم اإلحصاء. فلسطین.2014

2014: الكتـاب اإلحصـائي التربـوي السـنوي للعـام الدراسـي (هـ)وزارة التربیة والتعلیم العالي-
م2015. اإلدارة العامة للتخطیط قسم اإلحصاء. فلسطین.2015

 الخطــة االجرائیــة لإلطــار الــوطني لقطــاع الطفولــة المبكــرة :(و)والتعلــیم العــاليوزارة التربیــة
2013ـــ2012لالعوام 
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 تعلیمـــات مـــنح وتجدیـــد التـــراخیص للمؤسســـات التعلیمیـــة : (ز)والتعلـــیم العـــاليوزارة التربیـــة
.2015/2016الدراسي للعامالخاصة ( ریاض األطفال والمدارس الخاصة والمراكز الثقافیة)

م8/9/2015. 7/1/10885كتاب رسمي رقم

م، 28/3/2012بتــاریخ 3/27/1153رقــم كتــاب رســمي(ح):وزارة التربیــة والتعلــیم العــالي
.مرشحة إلضافة الصف التمهیدي فیهاالموضوع معلومات عن المدارس الحكومیة ال

المراجع األجنبیة

 Abdia, Beheshteh: Gender differences in social skills, problem

behaviours and academic competence of Iranian kindergarten children

based on their parent and teacher ratings. Procedia Social and

Behavioral Sciences. Iranian Academic Center for Education Culture

and Research, Teacher Training Branch, Tehran, Iran. 2010

 Aina,Olaiya and Petronella A Cameron: why does Gender matter?

Counteracting Stereotypes With Young Children.Dimensions of

Early Childhood. Vol 39, No 3, 2011

 Blaise, Mindy: A feminist poststructuralist study of children “doing”

gender in an urban kindergarten classroom.Early Childhood

Research Quarterly 20 (2005) 85–108

 Chen, Eve Siu Ling and NirmalaRao:Classroom processes of Gender

socialization in four Chinesekindergarten a contextual account on

teachers' practice and contribution.Journal of Communications

Research. Volume 5, Number 2. Nova Science Publishers, Inc.2011.
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المالحق

2013—2012الخطة االجرائیة لإلطار الوطني لقطاع الطفولة المبكرة لالعوام 

المبكرةتیعابیة في برامج الرعایة والحمایة الشاملة للطفولةسبرامج الخدمة االتحسینالهدف العام األول: الخدمة1-

المخرجــــــــات المتوقعــــــــة الرقمالنشاط المتوقعالرقمالهدف الخاصالرقم
لســـــــــــــــنوات الحطـــــــــــــــة 

2011—2012

التكلفـــــــــــة االطار الزمنيالجهة المسؤولة
المتوقعة

20122013

توســـــــــــیع البیئـــــــــــة 1.1
المادیـــــــــة لقطــــــــــاع 

المبكــرة بمــا الطفولــة
ــــق مــــع معــــاییر یتف

البیئة المادیة

إجـــــــــــــراء دراســـــــــــــات 1.1
تشخیصـــــــــیة للواقـــــــــع 
الحـــــــالي والمســـــــتقبلي 
لمراكـــــز الخدمـــــة فـــــي 
مرحلة الطفولة المبكرة

وثیقـــــــة حـــــــول الواقـــــــع 1.1.1
الحـــــالي لمراكـــــز خدمـــــة 
الطفولـــــــــــة المبكـــــــــــرة ، 
واالحتیاجــــات مــــن هــــذه 

ــــز خــــالل األعــــوام المراك
ـــــــم  ـــــــة القادمـــــــة ت الثالث

دها ( بیانـــات عــــن اعـــدا

االنیـــــرا ، الیونیســـــف ، 
ـــــــیم  ـــــــة والتعل وزارة التربی
ـــــــالي، وزارة الشـــــــؤن  الع

االجتماعیة
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دور الحضــانة والریــاض 
ــــــــــــــر  المــــــــــــــرخص وغی

المرخصة..)

افتتــــاح مراكـــــز خدمـــــة 1.2
جدیـــــدة والتوســـــع فـــــي 

المراكز القائمة 

حضـــــــانة مرخصـــــــة 1.1.139
افتتحـــت فـــي كـــل ســـنویا

بــــدل محافظــــات الضــــفة 
النمـــــــو الطبیعـــــــي فـــــــي 

السكان .

وزارة الشؤن االجتماعیة

مركــز رعایــة صــحیه 1.1.215
ســـــــنویا تـــــــم افتتاحهـــــــا 
موزعـــة علـــى القطاعـــات 
الثالثــــــــــة ( خاصــــــــــة ، 

حكومة ، وكالة) 

وزارة الصــــــحة والقطــــــاع 
الخاص



ـــــــــاض 1.1.3794 شـــــــــعبة ری
ــــــتم افتتاحهــــــا  اطفــــــال ی

اق فــــــي لزیــــــادة االلتحــــــ
الریــــــــــاض واســــــــــتیعاب 

القطاع الخاص
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ـــــي  ـــــة ف ـــــادة الطبیعی الزی
الســـكان خـــالل العـــامین 

250القادمین بما یعادل 

روضة
ــه صــحیة (1.1.4 ) مركــز رعای

ـــــــة طـــــــورت فیهـــــــا اولی
مستوى الخدمة .

وزارة الصــــــحة والقطــــــاع 
الخاص



% من ریـاض األطفـال 1.1.52
ــــــ د ســــــنویا تســــــتخدم بع

ــــذ  ــــدوام الرســــمي لتنفی ال
ـــــــــــة  أنشـــــــــــطة إجتماعی
وترفیهیة وتاهیلیه لكـادر 

الروضة .

وزارة التربیــــــة والقطـــــــاع 
الخاص



تمهیــــــــــدي صــــــــــف1.1.632
یــــــتم افتتاحهــــــا ســــــنویا

ـــة فـــي  ـــة التمهیدی للمرحل
ــــــال فــــــي  ــــــاض االطف ری

الحكومیـــــــــة المـــــــــدارس

ـــــــة وال ـــــــیم وزارة التربی تعل
العالي 
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االساســــیة خاصــــة فــــي 
المناطق المهمشة

تطبیــــــــــــــق معــــــــــــــاییر 1.3
ومواصــــــــفات تربویــــــــة 
ــــــي  ــــــة ف ــــــة المادی للبیئ
مراكــز الخدمــة القائمـــة 

القائمة

ــــــة شــــــكلت 1.3.1 لجنــــــة وطنی
لمتابعـــة ورصـــد تطبیـــق 
ـــــي  ـــــة ف ـــــاییر المادی المع
ـــــــاض والحضـــــــانات  الری

القائمة.

ـــة ، الصـــحة  وزارة التربی
، الشــؤون االجتماعیــة ، 
المؤسســــــــات الخاصــــــــة 

ختصة بقطاع الطفولة الم



% مـــــــــــن ریـــــــــــاض 1.3.220
األطفـــال القائمـــة ســـنویا 
أعیــــــد تشــــــكیل البئیــــــة 
المادیة فیها بمـا ینسـجم 
ـــــة  ـــــاییر المادی مـــــع المع

للروضة

ـــة ، الصـــحة  وزارة التربی
، الشــؤون االجتماعیــة ، 
المؤسســــــــات الخاصــــــــة 
المختصة بقطاع الطفولة 



انات الحالیة جمیع الحض1.3.3
غیر المرخصـة اسـتبدلت 
بحضــــــــــــانات جدیــــــــــــدة 
تتناســــــب مــــــع معــــــاییر 

وزارة الشؤن االجتماعیة
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الترخیص خـالل العـامین 
القادمین

وصــیانة اعــادة تأهیــل1.4
مراكز الخدمة القائمة

% من ریـاض االطفـال 1.4.14
ســــــــنویا تــــــــم تأهیلهــــــــا 
وصـــــیانتها بمـــــا یعـــــادل 

) روضة سنویًا 36(



ــة صــحیة (1.4.2 ) مركــز رعای
تــــم تاهیلیهــــا وصــــیانتها 

سنویا.

القطــاع الخــاص ، وزارة 
التربیــــــة والتعلــــــیم، وزارة 

الشؤون االجتماعیة 



ـــــــــــوعي 1.2 ـــــــــــز ال تعزی
المجتمعـــي واألســـري 
بأهمیــــــــــة مرحلــــــــــة 

الطفولة المبكرة .

ـــرامج1.2 ـــذ ب ـــةتنفی توعوی
حـــول أهمیــــة الطفولــــة 

المبكرة

لقاء مناطقي عقـدت 1.2.124
لقـــاء فـــي كـــل 2بمعـــدل 

مدیریــة لتوعیــة االهــالي 
ــــة احتیاجــــات  حــــول تلبی
االطفال في هذه المرحلة 

العمریة 

ـــــــیم  ـــــــة والتعل وزارة التربی
العالي والقطاع الخاص





118

ــــــات 1.2.2100 ــــــن االمه % م
المســــجالت فــــي مراكــــز 
وزارة الصـــــــــحة تلقـــــــــین 

حــــــول نشــــــاط توعــــــوي
والطفـــــــل و صـــــــحة االم 

الوقایة من االعاقات . 

وزارة الصــــحة والمجتمــــع 
المحلي 



ــــــــــــــدوات 1.2.32 ــــــــــــــاء ون لق
واذاعیــه عقـــد تلفزیونیــة

ســــــنویا حــــــول اهمیـــــــة 
الطفولة المبكرة 

وزارة الصــــــــــــــحة ، وزارة 
الشـــــؤون االجتماعیـــــة ، 
ـــــــیم  ـــــــة والتعل وزارة التربی

العالي 



ــــــــات تلفزی1.2.42 ــــــــة حلق ونی
مســــجلة ســــنویا ســــجلت 
ـــــــة  ـــــــت حـــــــول اهمی وبث

الطفولة المبكرة 

وزارة الصــــــــــــــحة ، وزارة 
الشـــــؤون االجتماعیـــــة ، 
ـــــــیم  ـــــــة والتعل وزارة التربی

العالي 



توعیـــة ورشـــات عمـــل1.2.54
تـــم عقـــدها ســـنویا حـــول 

قضایا الطفولة المبكرة 

وزارة الصــــــــــــــحة ، وزارة 
الشـــــؤون االجتماعیـــــة ، 

ـــــــیم وزارة التر  ـــــــة والتعل بی
العالي 
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دوریــة أصــدرت و نشــرة1.2.6
نشـــــرت للتوعیـــــة حـــــول

الطفولة المبكرة

وزارة الصــــــــــــــحة ، وزارة 
الشـــــؤون االجتماعیـــــة ، 
ـــــــیم  ـــــــة والتعل وزارة التربی

العالي 



ــــــــــادر 1.3 ــــــــــوفیر الك ت
ــــــدماتي لمراكــــــز الخ

الخــــــــــــدمات فــــــــــــي 
الطفولة المبكرة.

توظیــــف كــــادر مؤهــــل 1.3
مدرب متخصص وفـق و 

المعاییر الوطنیة 

مربیــة یــتم تــوظیفهم 1.3.132
ســـــــــــــنویا للصـــــــــــــفوف 
التمهیــدي فــي المــدارس 

16فـــــــــــي االساســـــــــــیة

مدیریة 
ـــــــیم  ـــــــة والتعل وزارة التربی

العالي 



) مربیــــة ومــــدیرة 1316(1.3.2
ــــــــدة تــــــــم  ــــــــاض جدی ری
ــامین  تــوظیفهم خــالل الع

القادمین 
ـــــــیم  ـــــــة والتعل وزارة التربی

العالي 



)مربیــــــــة جدیــــــــدة 111(1.3.3
39تم توظیفها ل سنویا

حضانة جدیدة .
وزارة الشــــــــــــــــــــــــــــــؤون 

االجتماعیة
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) موظــــف صـــــحي112(1.3.4
فـــــــــي مؤسســـــــــات وزارة 
الصــــــــحة مؤهلــــــــة تــــــــم 
تــوظیفهم ســنویا. (العــدد 

كبیر جدا)
، ، وزارة الصــــــــــــــــــحة.، 

القطاع الخاص
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رئیس قسم ریاض األطفال في الوزارةمقابلة مع

فــي البدایــة أود أن أضــع بــین یــدي حضــرتِك تعریفــًا إجرائیــا لمفهــوم النــوع االجتمــاعي؛ ألن 
ذلك سیبني قاعدة مشتركة بیننا حول المفهوم.

النـــوع االجتمـــاعي "الجنـــدر" هـــو عملیـــة تبـــادل األدوار بـــین الجنســـین وذلـــك حســـب الكفـــاءة 
وعــادًة مــا تتــأثر هــذه العملیــة بثقافــة المجتمــع، وهــي متغیــرة مــن مجتمــع وبغــض النظــر عــن الجــنس،

آلخر ومن حقبة زمنیة ألخرى.

في البدایة أرجو أن تتحدثي حول مشروع الصف التمهیدي الحكومي.

یتضح من خالل مراجعة استراتیجیة الطفولة المبكرة استنادها إلى مرجعیات؛ كـان -1
ة، وحیث أن الهدف الثالث لتطویر األلفیـة هـو تحقیـق المسـاواة بـین منها أهداف تطویر األلفیة الثانی

برأیك كیف یمكن لمشروع الصف التمهیدي الحكومي أن یكون ملبیـًا لـذلك الجنسین، ودعم المرأة، ،
الهدف؟

المؤسسات والمنظمات التي ساهمت فـي لماذا لم تكن وزارة شؤون المرأة من ضمن-2
ضـــّمنها تُ اإلضـــافات التـــي كـــان مـــن الممكـــن أن ومـــا لـــة المبكـــرة؟اســـتراتیجیة الطفو صـــیاغة وٕاخـــراج

االستراتیجیة لو شاركت؟ 

لالعـــوامالمبكـــرةالطفولـــةلقطـــاعالـــوطنيلإلطـــاراالجرائیـــةعنـــد مراجعتـــي للخطـــة-3
، الحظـت أنـه لـم یخصـص أي هـدف یعنـى بـالنوع 2019—2014لالعواموكذلك2013—2012

فــي خرجــات لتحقیــق أهــداف متعلقــة بــالنوع االجتمــاعي، االجتمــاعي، ولــم یخصــص أي نشــاط أو م
رأیك ما السبب؟ 

ماهي طبیعة المنهاج الفلسطیني الذي سیستخدم في ریاض األطفال الحكومیة ؟-4

ما مدى مراعاة تلك المناهج لقضایا النوع االجتماعي؟ هل من أمثلة ؟-5
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م الــــذكور ـة للصــــف التمهیــــدي أمــــاالــــوزارة بــــاب التقــــدم لوظیفــــة مربي/ــــهــــل فتحــــت -6
واإلناث؟

رأیك ما سبب عدم تعیین أي رجل في هذه الوظیفة؟في -7

مـا المواصـفات التـي یجـب توافرهــا فـي مـن یعمـل مــع األطفـال، وهـل یمتلـك الرجــل -8
إمكانیات تؤهله ألن یكون ناجحًا في العمل مع األطفال ؟ یرجى التوضیح مع األمثلة؟

الخدمة التي عقدتها الوزارة ؟ التدریب للمربیات أثناءما هي برامج ومشاریع-9

هل من برامج للمساعدة على شـرح مفهـوم النـوع االجتمـاعي؟ أرجـو وصـف البـرامج - 10
إن وجدت من حیث أهدافها وعدد ساعاتها والفئة المستهدفة، وعدد مرات عقدها؟

هل الحظِت لدى مشرفات ریاض األطفال أي اهتمام بقضایا النوع االجتماعي ؟- 11

یـدیر و یرونبعضـها مـددي في مدارس حكومیة مختلفة، یـدیرافتتحت صفوف تمهی- 12
اآلخر مدیرات، فما مدى وجود عالقة بین كون المدیر/ة داعما للمشروع وبین جنسه؟هابعض

تسعى وزارة التربیـة والتعلـیم العـالي إلـى جعـل الصـف التمهیـدي ُأنموذجـًا ُیحتـذى بـه - 13
ي الحكــومي أن یكـــون كـــذلك مـــن حیـــث مــن كـــل الجوانـــب لجمیـــع الریــاض الخاصـــة، فكیـــف للتمهیـــد

مراعاته للنوع االجتماعي؟
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مشرفات ریاض األطفالمقابلة مع 

في البدایة أود أن أضع بین یدیِك تعریفًا إجرائیا لمفهـوم النـوع االجتمـاعي ألن ذلـك سـیبني 
قاعدة مشتركة بیننا حول المفهوم.

بـــین الجنســـین وذلـــك حســـب الكفـــاءة النـــوع االجتمـــاعي "الجنـــدر" هـــو عملیـــة تبـــادل األدوار
وبغــض النظــر عــن الجــنس، وعــادًة مــا تتــأثر هــذه العملیــة بثقافــة المجتمــع، وهــي متغیــرة مــن مجتمــع 

آلخر ومن حقبة زمنیة ألخرى.

مــن خــالل حضــورك لألنشــطة التــي تنفــذها مربیــات الصــف التمهیــدي مــع األطفــال أود أن 
أطرح األسئلة التالیة:

بعها المربیة عند تقسیم األطفال إلى مجموعات؟ما هي األسس التي تت-1

مــــن خــــالل خبرتــــك مــــا هــــي الســــمات التــــي البــــد وأن تتــــوافر فــــي شخصــــیة الطفــــل -2
المناسبة لقیادة المجموعة ؟

ما أنواع األلعاب التي تعتبر مناسبة لجمیع األطفال في الروضة؟-3

دها مـن عندما تتفقدین زاویة القصة، ما موضـوعات القصـص التـي تفضـلین اسـتبعا-4
الزاویة؟

ضد االنثى؟ اً ما مدى وجود قصص تحمل في طیاتها تمییز -5

مــا هــو انطباعــك عــن الروضــة التــي تالحظــین أن األوالد فیهــا یجلســون فــي ناحیــٍة -6
والبنات یجلسن في الناحیة األخرى؟

فــــي صــــفوف التمهیـــــدي مــــن خــــالل اطالعــــك علـــــى الكتــــب والخطــــط المســـــتخدمة -7
االجتماعیــــة واالنفعالیــــة، ومــــا مــــدى وجــــود أهــــداف تــــدعم العدالــــة یمــــك لألهــــداف الحكــــومي، مــــا تقو 

االجتماعیة وعدم التمییز؟
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الكتـب التـي توضـع بـین أیـدي األطفـال فـي الروضـات ملیئـة بالرسـوم والصـور، مــن -8
خالل اطالعك علیها؛ ما إمكانیة أن تحمل الصور أي معاٍن تعكس التمییز ضد األنثى؟

علــــى النمـــو المتكامــــل المتـــوازن مــــن جمیــــع مـــن أهــــداف الروضـــة مســــاعدة الطفـــل -9
الجوانــب الجســمیة والمعرفیــة واالنفعالیــة واالجتماعیــة، مــا األهــداف التــي یمكــن أن تخصــص لتــدعیم 

مفاهیم النوع االجتماعي؟

هـــل تعتقـــدین أنـــه باإلمكـــان إضـــافة هـــدف جدیـــد ضـــمن أهـــداف النمـــو االجتمـــاعي - 10
بغض النظر عن الجنس ؟للطفل متعلق بتوزیع األدوار بین الذكر واألنثى

ما األنشطة التي تخصصها المربیات لتعریف الطفل بمفهوم الجنس؟- 11

رأیك ما مدى وجود رابط بین جنس الطفل ودوره؟في - 12

ما الورش التدریبیة التي خصصتها الوزارة للتوعیة بمفاهیم النوع االجتماعي وأهمیة - 13
الروضة؟ مراعاتها عند وضع الخطط وتطبیق األنشطة مع األطفال في

لمفاهیم الجندریة خالل الورش التدریبیـة التـي تخـتص بریـاض ما مدى التطرق إلى ا- 14
األطفال؟

هـا للفـروق الفردیـة بـین األطفـال، مینها في المربیـة؛ مراعاتمن ضمن البنود التي تقو - 15
رأیك ما مدى كون جنس الطفل أحد الفروق الفردیة التي یجب أن ُتراعى ؟في 

ها بعضـهـا مـدیرون و لتي تـم ضـم صـف التمهیـدي الحكـومي لیدیر بعض المدارس ا- 16
أم المدیرات؟مدیرونرأیك أیهما كان داعمًا للمشروع أكثر الاآلخر مدیرات؛ في 

آباًء وأمهات؟ ضمن عملك مع األهالي ما مقدار تفاعلهم معكِ - 17

یـد دحأمام اسم اللعبـة لتXأرجو أن تصنفي األلعاب الشعبیة في الجدول أدناه بوضع إشارة - 18
مدى مالءمة األلعاب لجنس الطفل: 
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تناســـــــــــــــــــــب كـــــــــــــــــــــال تناسب الذكورتناسب اإلناثاسم اللعبة
الجنسین

طابة السبع حجار
بیت بیوت

الجلل (بنانیر)
الغمایة

كرة القدم
كرة الطائرة

ركوب الدراجة الهوائیة
الحجلة
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بیات الصفوف التمهیديمقابالت منتظمة مع مر 

األسـئلة التالیـة، وذلـك بهـدف جمـع معلومـات للدراسـة التـي أقـوم اإلجابـة عـنأرجو منِك 
بها، من أجل استكمال متطلبات شهادة الماجستیر، مع الشكر الجزیل.

نسرین جرار 

یبني في البدایة أود أن أضع بین یدیِك تعریفًا إجرائیا لمفهوم النوع االجتماعي؛ ألن ذلك س
قاعدة مشتركة بیننا حول المفهوم.

النـــوع االجتمـــاعي "الجنـــدر" هـــو عملیـــة تبـــادل األدوار بـــین الجنســـین وذلـــك حســـب الكفـــاءة 
ة مــن مجتمــع وبغــض النظــر عــن الجــنس، وعــادًة مــا تتــأثر هــذه العملیــة بثقافــة المجتمــع، وهــي متغیــر 

أخرى.آلخر ومن حقبة زمنیة إلى 

جسـرًا یوصـل الطفـل نحـو آمالـه ؛ حیـث یعـیش فیـه یعتبر ركن الخیال فـي الروضـة-1
الطفل حلم المستقبل، ویلعب أدوارًا قد تعكس طموحاته في الحیاة، فكیف یتوزع األطفال على الزوایا 

الموجودة فیها ؟ وما دورك في هذه الزاویة؟ ومتى تتدخلین باختیار الطفل لزاویٍة ما؟

؟همجمیعالتتناسب مع األطفكلهاهل األلعاب في الروضة-2

ما مدى تقبلك للعب طفٍل ذكر بدمیة تمثل رضیعًا أو فتاة ؟-3

یتصـف األطفـال فـي عمـر الروضـة بصـفة التمركـز حـول الـذات، فلـو تكـرر اختیـار -4
طفل لتقمص دور الشرطي، واستخدام أدواته، ورفـض التنـازل عنهـا لطفلـة، فمـا رأیـك بـذلك الموقـف؟ 

وكیف یمكن حل المشكلة؟

قة بین جنس الطفل وطبیعة األلعاب التي یلعب بها؟ما مدى وجود عال-5

أرجو تسمیة أكثر خمس قصص تروینها لألطفال؟-6
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الروضة؟ما المعاییر التي تستندین إلیها عند شرائك القصص لزاویة القصة في-7

فــي القــرآن والســیرة النبویــة قصــص حافلــة باألمجــاد والبطــوالت، وســیر لشخصــیات -8
ها لألطفال ؟نقمِت باختیارها لتكون مادة لقصص تروینعتز بها، فمن الشخصیات التي

لو خیرِت بین قصتین عن شخصیتین، هما إما نسسیبة المازنیـة أو خالـد بـن الولیـد -9
فأیهما تختارین لترویها لألطفال؟ 

االحمــر"؟ كیــف كــان دورهمــا فــي "ســندریال" و "ذات الــرداءفــي القصــتین العــالمیتین- 10
؟كال القصتین وما تحلیلك لذلك

ما المعاییر التي تستندین إلیها عند تقسیم األطفال إلى مجموعات عمل؟- 11

ماهي االختالفات التي تالحظینها في قیادة المجموعة بین الذكور واإلناث؟ - 12

رأیــك هــل یــرتبط هــذا الســلوك بجــنس ف بعــض األطفــال بســلوك العدوانیــة، فــي یتصــ- 13
الطفل، أرجو توضیح ذلك؟

ومهارات عدیدة في الروضة، كیـف یـتم توزیـع األدوار یكلف األطفال بالقیام بمهام - 14
بین األطفال، وهل یؤخذ جنس الطفل بعین االعتبار عند توزیع األدوار؟

مــا مــدى تفعیلــك لــدور األهــل فــي الروضــة، ومــا نســبة اآلبــاء إلــى األمهــات الــذین - 15
تتواصلین معهم ویتفاعلون مع قضایا أطفالهم؟

مهـام التـي ور الطفـل وجعلـه مركـزًا للـتعلم، مـا المن مرتكزات الـتعلم النشـط تفعیـل د- 16
فـرق بـین نوعیـة المهـام التـي توكـل ألطفال عند اإلعداد لألنشطة أو إنهائها، وهل هنـاك تكلینها إلى 

جنسه ؟إلى الطفل حسب 

هــل تعتقــدین أنــه مــن األهمیــة بمكــان مراعــاة مفــاهیم النــوع االجتمــاعي " الجنــدر" فــي -18
ضیح األسباب؟ریاض األطفال ؟ مع تو 
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أرجو تحدید مدى استخدامك لمثل هذه العبارات مع األطفال من خالل قائمة الرصد التالیة:

استخدمها الـعبـــارةالرقم
بكثرة

استخدمها 
أحیانا

نــــادرًا مــــا 
أستخدمها

ال 
أستخدمها

أنت ولد ال تبِك متل البنات -1
أنِت كثیرة الحركة كاألوالد-2
تكون خجوًال كالفتیاتعیب أن-3
ال تترك شعرَك طویل كالبنت-4
أترك دمیة " البیبي" فهي تناسب البنات-5
ال تلعبي بخشونة وعنف كاألوالد-6
إن كررَت الخطأ فسأعاقبك بالجلوس بین البنات-7
تنظیف المكان هو عمل البنات-8
فهم األقوىاألوالد سیرفعون الكراسي-9

أترك زاویة المطبخ فهي للبنات10
أنَت الطبیب وهي الممرضة11
اخفضي من صوتك وال تصرخي كأنك صبي12
كن جریئًا فأنت صبي.13
سیلبس األوالد زیًا لونه أزرق والبنات سیلبسن الزهري14
أخرىلیقف األوالد في قاطرة والبنات في قاطرة 15
األوالد سیركبون الدراجات الهوائیة، أما البنات فلیقفزن بالحبل.16
هدوؤَك زائٌد كالبنات !17
البنات یتقّن التلوین أكثر من األوالد، وأعمالهن أكثر ترتیباً 18
علـــى البنـــات مســـاعدة مامـــا فـــي أعمـــال البیـــت، واألوالد یســـاعدون 19

ء من السوق.بابا ي شراء األشیا
دعِك من كرة القدم فهي لألوالد.20
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نماذج من المقابالت المنتظمة التي أجابت علیها مربیات التمهیدي الحكومي:
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2015/2014: توزیع ریاض االطفال حسب المدیریة والملكیة والجنس، 46جدول 

Table 46: Distribution of Kindergartens by Directorate, Ownership and Gender, 2014/2015

Owned+Rentedملك+مستأجرRentedمستأجرOwnedملكGrand Totalالمجموع العام

Directorateمجموعمختلطةإناثذكورمجموعمختلطةإناثذكورمجموعمختلطةإناثذكورمجموعمختلطةإناثذكورالمدیریة

MaleFemaleCo-edTotalMaleFemaleCo-edTotalMaleFemaleCo-edTotalMaleFemaleCo-edTotal

271,5911,6002682182901724725004646State of Palestineدولة فلسطین

0093930050500041410022Jeninجنین

0145460129300015150011Nablusجنوب نابلس

001281280050500073730055South Nablusنابلس

0058580035350021210022Salfeetسلفیت

0075750048480024240033Tulkarmطولكرم

0053530033330019190011Qalqilyaقلقیلیة

011211220173740045450033Ramallah & Al-Birehرام اهللا والبیرة

0170710126270040400044Jerusalem Subarbsضواحي القدس

0246480124250117180055Jerusalemالقدس

1289921268710021210000Bethlehemبیت لحم

0055003300220000yattaیطا

10272810192000880000Jerichoأریحا

0057570029290028280000North Hebronشمال الخلیل

0084840041410042420011Hebronالخلیل

0085850043430042420000South Hebronجنوب الخلیل
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0058580030300027270011Qabatyaقباطیة

0026260011110014140011Tubasطوباس

.271,1201,1292661262001479480002929North Gov.Dirالمحافظات الشمالیة

0085850036360045450044North Gazaشمال غزة

0059590023230033330033Khan Younisخانیونس

0079790039390039390011Rafahرفح

.0067670031310031310055Middle Area Dirالوسطى

0063630030300033330000East Gazaشرق غزة

0051510019190031310011East Khan Younisشرق خانیونس

0067670031310033330033West Gazaغرب غزة

.004714710020920900245245001717South Gov.Dirالمحافظات الجنوبیة
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2015/2014نس، : توزیع االطفال في الریاض حسب المدیریة والمرحلة والج47جدول 

Table 47: Distribution of kindergartens Students by Directorate, Stage and Gender, 2014/2015

المدیریة
SecondتمهیديFirstبستانGrand Totalالمجموع العام

Directorate
Totalمجموع Fاناث Mذكور  Totalمجموع Fاناث Mذكور  Totalمجموع Fاناث Mذكور  

69,40065,315134,71526,45724,69251,14942,94340,62383,566State of Palestineدولة فلسطین

2,9242,7915,7151,2301,1672,3971,6941,6243,318Jeninجنین

1,5921,4353,0274834249071,1091,0112,120Nablusجنوب نابلس

5,1134,7159,8282,1581,9484,1062,9552,7675,722South Nablusنابلس

1,4821,3962,8786325801,2128508161,666Salfeetسلفیت

3,0033,0276,0301,3881,4152,8031,6151,6123,227Tulkarmطولكرم

1,8471,7973,6446835951,2781,1641,2022,366Qalqilyaقلقیلیة

-4,7674,5379,3042,0101,9213,9312,7572,6165,373Ramallah & Alرام اهللا والبیرة
Bireh

2,4622,2564,7189458871,8321,5171,3692,886Jerusalem Subarbsضواحي القدس

2,0632,1434,2068329721,8041,2311,1712,402Jerusalemالقدس

3,0642,7505,8141,0539091,9622,0111,8413,852Bethlehemبیت لحم

339300639231942316281597yattaیطا

8737571,6303132355485605221,082Jerichoأریحا

2,1542,0864,2405445171,0611,6101,5693,179North Hebronشمال الخلیل

3,5043,2056,7095564871,0432,9482,7185,666Hebronالخلیل

2,1012,0484,1495035021,0051,5981,5463,144South Hebronجنوب الخلیل
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1,8851,6823,5676366011,2371,2491,0812,330Qabatyaقباطیة

8597651,6242271844116325811,213Tubasطوباس

.40,03237,69077,72214,21613,36327,57925,81624,32750,143North Gov.Dirالمحافظات الشمالیة

6,1995,72111,9202,1321,9194,0514,0673,8027,869North Gazaشمال غزة

3,4003,2406,6401,5091,4682,9771,8911,7723,663Khan Younisخانیونس

5,1024,8909,9922,2512,1124,3632,8512,7785,629Rafahرفح

.3,8133,7137,5261,3771,3012,6782,4362,4124,848Middle Area Dirالوسطى

4,4044,1488,5522,0241,7873,8112,3802,3614,741East Gazaشرق غزة

3,1932,8626,0551,4031,3452,7481,7901,5173,307East Khan Younisشرق خانیونس

3,2573,0516,3081,5451,3972,9421,7121,6543,366West Gazaغرب غزة

.29,36827,62556,99312,24111,32923,57017,12716,29633,423South Gov.Dirالمحافظات الجنوبیة
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2015/2014ریاض االطفال حسب المدیریة والمرحلة والجنس، : توزیع شعب 48جدول 

Table 48: Distribution of Kindergarten Classes by Directorate, Stage and Gender, 2014/2015

المدیریة

Grandالمجموع العام
TotalالبستانFirst

التمهید
ي

Second

Directorate
ذكور  

M

انا
ث 
F

مختلط  
CO

مجموع 
Total

ذكور  
M

انا
ث 
F

مختلط  
CO

مجموع 
Total

ذكور  
M

انا
ث 
F

مختلط  
CO

مجموع 
Total

31365,5795,64615122,2132,24016243,3673,407State of Palestineدولة فلسطین

002622620011411400148148Jeninجنین          

01135136004646018990Nablusجنوب نابلس

004544540020120100254254South Nablusنابلس

00135135005959007676Salfeetسلفیت

002622620012712700135135Tulkarmطولكرم

0016216200606000102102Qalqilyaقلقیلیة

-274364451318819214248253Ramallah & Alرام اهللا والبیرة
Bireh

1421421902899112125128Jerusalemضواحي القدس
Subarbs

0151501650467710118394Jerusalemالقدس
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77264278439710434167174Bethlehemمبیت لح

0031310033002828yattaیطا

108283003030105253Jerichoأریحا

0019019000565600134134North Hebronشمال الخلیل

0031031000575700253253Hebronالخلیل 

0020720700636300144144South Hebronجنوب الخلیل

00156156005757009999Qabatyaقباطیة

007474002222005252Tubasطوباس

المحافظات 
الشمالیة

11343,5243,5695121,3361,3536222,1892,217North Gov.Dir.

004194190014514500274274North Gazaشمال غزة

18022824680104112100124134Khan Younisخانیونس

003293290014614600183183Rafahرفح

.222772812010610802171173Middle Area Dirالوسطى

002992990013413400165165East Gazaشرق غزة

0021221200999900113113East Khanونسشرق خانی
Younis

002912910014314300148148West Gazaغرب غزة

المحافظات 
الجنوبیة

2022,0552,0771008778871021,1781,190South Gov.Dir.
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2015/2014ع النسبي للمربیات حسب اعلى مؤهل علمي، : توزیع  المربیات في ریاض االطفال حسب المدیریة والتوزی49جدول 
Table 49: Distribution of Educators in Kindergrtens, and Percentage Distribution for Educators  by High Qualification

and Directorate, 2014/2015

المدیریة

المجموع 
العام

راسات علیادبكالوریوسدبلوم متوسطثانویة وما دون
Directorate

Grand
Total

Secondary &
Lower

Lower
DiplomaBA\BScMA\MSc &

Above
State of Palestine%1.0%48.3%25.5%7,62825.3دولة فلسطین

Jenin%0.3%56.7%14.1%32228.9جنین                      

Nablus%1.7%59.0%14.9%17824.4جنوب نابلس

South Nablus%1.0%56.1%24.8%69018.1نابلس

Salfeet%0.0%61.8%15.7%16022.6سلفیت

Tulkarm%0.0%51.7%30.3%32718.0طولكرم

Qalqilya%0.5%64.7%17.7%20917.0قلقیلیة

Ramallah & Al-Bireh%1.4%47.3%28.5%61722.9رام اهللا والبیرة

Jerusalem Subarbs%1.7%48.0%21.5%29828.9لقدسضواحي ا

Jerusalem%2.1%43.8%28.3%35525.8القدس

Bethlehem%2.2%58.0%22.7%38117.1بیت لحم

yatta%0.0%67.6%11.8%3420.6یطا
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Jericho%0.0%54.1%20.2%11725.8أریحا

North Hebron%0.4%51.7%18.7%24429.2شمال الخلیل

Hebron%0.3%46.4%18.7%43334.6الخلیل 

South Hebron%2.4%45.1%11.1%28841.3جنوب الخلیل

Qabatya%0.0%61.5%13.2%20225.3قباطیة

Tubas%0.0%62.3%24.1%9613.6طوباس

.North Gov.Dir%1.0%52.8%21.6%4,94724.6المحافظات الشمالیة

North Gaza%0.7%42.8%30.1%53626.4شمال غزة

Khan Younis%0.8%45.7%34.3%29819.2خانیونس

Rafah%0.5%41.8%24.0%42133.7رفح

.Middle Area Dir%1.4%43.7%41.8%35913.1الوسطى

East Gaza%0.0%28.0%30.2%39241.8شرق غزة

East Khan Younis%0.0%43.6%30.8%26525.6شرق خانیونس

West Gaza%2.2%39.9%32.7%41025.1غرب غزة

.South Gov.Dir%0.8%40.9%31.7%2,68126.6المحافظات الجنوبیة

Nursemaid: All Staff except Services Emp. and janitors.المربیات: جمیع العاملین في الروضة ما عدا المستخدمین واالذنة 
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2015/2014: معدل عدد االطفال في ریاض االطفال لكل مربیة ولكل شعبة حسب المدیریة ، 50جدول 
Table 50:  Average Number of ( Children Per Educators) & (Children Per Class ) by Directorate 2014/2015

المدیریة 
طفل/شعبةطفل/مربیة

Directorate
Children/EducatorChildren/class

17.523.9State of Palestineدولة فلسطین

17.721.8Jeninجنین                      

17.022.3Nablusجنوب نابلس

14.221.6South Nablusنابلس

18.021.3Salfeetسلفیت

18.423.0Tulkarmطولكرم

17.522.5Qalqilyaقلقیلیة

15.120.9Ramallah & Al-Birehرام اهللا والبیرة

15.821.5Jerusalem Subarbsضواحي القدس

11.825.5Jerusalemالقدس

15.320.9Bethlehemبیت لحم

18.820.6yattaیطا

14.019.6Jerichoأریحا

17.422.3North Hebronخلیلشمال ال
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15.521.6Hebronالخلیل 

14.420.0South Hebronجنوب الخلیل

17.722.9Qabatyaقباطیة

17.021.9Tubasطوباس

.15.721.8North Gov.Dirالمحافظات الشمالیة

22.228.4North Gazaشمال غزة

22.327.0Khan Younisخانیونس

23.730.4Rafahرفح

.21.026.8Middle Area Dirالوسطى

21.828.6East Gazaشرق غزة

22.828.6East Khan Younisشرق خانیونس

15.421.7West Gazaغرب غزة

.21.327.4South Gov.Dirالمحافظات الجنوبیة



151

Palestine

Palestinian Central Bureau of Statistics

Dissemination & Documentation Dept.

Division of Users Services

DUS-1نموذج 

فلسطین

الفلسطینيلإلحصاءالجهاز المركزي 

دائرة النشر والتوثیق

خدمات الجمهورقسم 

2014/2015- 1994/1995أعداد ریاض األطفال في فلسطین حسب المنطقة والمحافظة في األعوام الدراسیة 

المنطقة 
المحافظةو 

العام الدراسي
1995/19941996/19951997/19961998/19971999/19982000/19992001/2000

436532705789823843811فلسطین

الضفة 
الغربیة

423519505570617606596

5782835483....جنین

1212141311....طوباس

3536426129....طولكرم

90100101107109....نابلس

2429243024....قلقیلیة

1619192222....سلفیت

رام اهللا 
والبیره

....6262756269

اریحا 
واألغوار

....65855

5963636680....*القدس

5356625553....بیت لحم

91106126131111....الخلیل

1313200219206237215قطاع غزة

2630243623....شمال غزة

931039699101....غزة

1819202325....دیر البلح

4848485444....خانیونس

1519182522....رفح

المعارف والبلدیة في القدس.ریاض أطفال: البیانات ال تشمل *
اإلشارة (..) تعني بیانات غیر متوفرة

.  2014/2015-1994/1995مسح التعلیم  لألعـوام الدراسـیةقاعدة بیانات .  2015وزارة التربیة والتعلیم العالي، المصدر:
(بیانات غیر منشورة) .فلسطین-رام اهللا 
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Palestine

Palestinian Central Bureau of Statistics

Dissemination & Documentation Dept.

Division of Users Services

DUS-1نموذج 

فلسطین

الفلسطینيلإلحصاءالجهاز المركزي 

دائرة النشر والتوثیق

خدمات الجمهورقسم 

(تابع)2014/2015- 1994/1995ة في األعوام الدراسیة أعداد ریاض األطفال في فلسطین حسب المنطقة والمحافظ

المنطقة 
والمحافظة

العام الدراسي
2002/20012003/20022004/20032005/20042006/20052007/20062008/2007

806758847901935945973فلسطین

الضفة 
الغربیة

579538651694729688713

81658276948883جنین

11981214139طوباس

35293537373635طولكرم

948792110111106115نابلس

29302633343526قلقیلیة

23222932262527سلفیت

رام اهللا 
والبیره

65516074787574

اریحا 
واألغوار

56109131213

77788490939385*القدس

43516159646451بیت لحم

116110164162165141195الخلیل

227220196207206257260قطاع غزة

31132427294646شمال غزة

1011038377809399غزة

24241718233332دیر البلح

46533936374044خانیونس

25273349374539رفح

المعارف والبلدیة في القدس.ریاض أطفال: البیانات ال تشمل *
.  2014/2015-1994/1995مسح التعلیم  لألعـوام الدراسـیةقاعدة بیانات .  2015وزارة التربیة والتعلیم العالي، المصدر:

(بیانات غیر منشورة) .فلسطین-رام اهللا 
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Palestine

Palestinian Central Bureau of Statistics

Dissemination & Documentation Dept.

Division of Users Services

DUS-1نموذج 

فلسطین

الفلسطینيلإلحصاءالجهاز المركزي 

دائرة النشر والتوثیق

خدمات الجمهورقسم 

(تابع)2014/2015- 1994/1995األعوام الدراسیة أعداد ریاض األطفال في فلسطین حسب المنطقة والمحافظة في

المنطقة 
والمحافظة

العام الدراسي
2009/20082010/20092011/20102012/20112013/20122014/20132015/2014

1,620..1,323........فلسطین

الضفة 
الغربیة

6737317828629651,0571,137

858398110135142151جنین

16292423222326طوباس

52505560577777طولكرم

116128131134152166174نابلس

25353336494753قلقیلیة

16242332395057سلفیت

رام اهللا 
والبیره

4865677789106126

اریحا 
واألغوار

13161717232829

8591859610499120*لقدسا

54496481869293بیت لحم

163161185196209227231الخلیل

483..358........قطاع غزة

92..48........شمال غزة

137..108........غزة

64..48........دیر البلح

107..95........خانیونس

83..59........فحر 

المعارف والبلدیة في القدس.ریاض أطفال: البیانات ال تشمل *
اإلشارة (..) تعني بیانات غیر متوفرة

.  2014/2015-1994/1995مسح التعلیم  لألعـوام الدراسـیةقاعدة بیانات .  2015وزارة التربیة والتعلیم العالي، المصدر:
ات غیر منشورة) (بیان.فلسطین-رام اهللا 
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ریاض األطفالتصنیف األلعاب الشعبیة حسب الجنس الذي تناسبه من وجهة نظر مشرفات 

)4جدول رقم (

محایدتناسب كال الجنسینتناسب الذكورتناسب اإلناثاسم اللعبة
229طابة السبع حجار

49بیت بیوت

49الجلل (بنانیر)

13الغمایة

742ة القدمكر 

121كرة الطائرة

112ركوب الدراجة الهوائیة

58الحجلة
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:للعبارات التي تستخدمها مع األطفالرصدمربیة على قائمة 31رض إلجابات ع

ال تبك مثل البنات،ولدنتَ أ) 5جدول رقم (

Frequency Percent
Valid

Percent
Cumulative

Percent
Valid ال استخدمھا 20 64.5 64.5 64.5

نادرا ما 
استخدمھا 8 25.8 25.8 90.3

استخدمھا 
احیانا 3 9.7 9.7 100.0

Total 31 100.0 100.0

عبـــارة نســـتخدمیال ن% مـــن المربیـــات أجـــبن بـــأنه64.5یتضـــح مـــن الجـــدول أعـــاله أن
مــن %9.7% مــن المربیــات نــادرًا مــا یســتخدمنها، وأن 25.8" وأن تبــك مثــل البنــاتال ،ولــدنــتَ أ"

% یستخدمنها بكثرة.0المربیات یستخدمنها أحیانًا، وأن 
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كثیرة الحركة كاألوالدنتِ ) أ6جدول رقم (

Frequency Percent
Valid

Percent
Cumulative

Percent
Valid ال استخدمھا 22 71.0 71.0 71.0

نادرا ما 
استخدمھا 8 25.8 25.8 96.8

استخدمھا 
احیانا 1 3.2 3.2 100.0

Total 31 100.0 100.0

أنــِت كثیـــرة عبــارة "نســـتخدمیال نبــأنهن% مــن المربیـــات أجــب71.0یتضــح مــن الجـــدول أعــاله أن 
ـــــات نـــــادرًا مـــــا یســـــتخدمنها، وأن 25.8" وأن الحركـــــة كـــــاألوالد ربیـــــات مـــــن الم%3.2% مـــــن المربی

% یستخدمنها بكثرة.0یستخدمنها أحیانًا، وأن 
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ن تكون خجوال كالفتیاتأعیب ) 7(جدول رقم 
عیب ان تكون خجوال كالفتیات

Frequency Percent
Valid

Percent
Cumulative

Percent
Valid ال استخدمھا 21 67.7 67.7 67.7

نادرا ما 
استخدمھا 10 32.3 32.3 100.0

Total 31 100.0 100.0

عبارة "عیب أن تكون نستخدمیال ن% من المربیات أجبن بأنه67.7یتضح من الجدول أعاله أن 
من المربیات یستخدمنها %0% من المربیات نادرًا ما یستخدمنها، وأن 32.3خجوًال كالفتیات" وأن 

% یستخدمنها بكثرة0أحیانًا، وأن 
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ال تترك شعرك طویل كالبنت) 8(جدول رقم 

Frequency Percent
Valid

Percent
Cumulative

Percent
Valid ال استخدمھا 14 45.2 45.2 45.2

نادرا ما 
استخدمھا 12 38.7 38.7 83.9

استخدمھا 
احیانا 5 16.1 16.1 100.0

Total 31 100.0 100.0

ال تترك عبارة "نستخدمیال نمربیات أجبن بأنه% من ال45.2یتضح من الجدول أعاله أن 
من المربیات %16.1% من المربیات نادرًا ما یستخدمنها، وأن 38.7شعرك طویل كالبنت " وأن 

% یستخدمنها بكثرة.0یستخدمنها أحیانًا، وأن 
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فهي تناسب البنات)البیبي(اترك دمیة ) 9جدول رقم (

Frequency Percent
Valid

Percent
Cumulative

Percent
Valid ال استخدمھا 26 83.9 83.9 83.9

نادرا ما 
استخدمھا 5 16.1 16.1 100.0

Total 31 100.0 100.0

اترك دمیة عبارة "نستخدمیال نبأنه% من المربیات أجبن 83.9یتضح من الجدول أعاله أن 
من %0نادرًا ما یستخدمنها، وأن % من المربیات16.1فهي تناسب البنات " وأن )البیبي(

% یستخدمنها بكثرة.0المربیات یستخدمنها أحیانًا، وأن 
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والدال تلعبي بخشونة كاأل )10جدول رقم (
ال تلعبي بخشونة كاالوالد

Frequency Percent
Valid

Percent
Cumulative

Percent
Valid ال استخدمھا 20 64.5 64.5 64.5

نادرا ما 
خدمھااست 8 25.8 25.8 90.3

استخدمھا 
احیانا 3 9.7 9.7 100.0

Total 31 100.0 100.0

عبارة " ال تلعبي نستخدمیال ن% من المربیات أجبن بأنه64.5یتضح من الجدول أعاله أن 
من المربیات %9.7% من المربیات نادرًا ما یستخدمنها، وأن 25.8والد " وأن بخشونة كاأل

% یستخدمنها بكثرة.0ها أحیانًا، وأن یستخدمن
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الخطأ فسأعاقبك بالجلوس بین البناتن كررتَ إ)11جدول رقم (
ان كررت الخطأ فسأعاقبك بالجلوس بین البنات

Frequency Percent
Valid

Percent
Cumulative

Percent
Valid ال استخدمھا 30 96.8 96.8 96.8

نادرا ما 
استخدمھا 1 3.2 3.2 100.0

Total 31 100.0 100.0

ن كررت إعبارة "نستخدمیال ن% من المربیات أجبن بأنه96.8یتضح من الجدول أعاله أن 
من %0% من المربیات نادرًا ما یستخدمنها، وأن 3.2الخطأ فسأعاقبك بالجلوس بین البنات" وأن 

% یستخدمنها بكثرة.0المربیات یستخدمنها أحیانًا، وأن 
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تنظیف المكان هو عمل البنات)12جدول رقم (
تنظیف المكان ھو عمل البنات

Frequency Percent
Valid

Percent
Cumulative

Percent
Valid ال استخدمھا 30 96.8 96.8 96.8

نادرا ما 
استخدمھا 1 3.2 3.2 100.0

Total 31 100.0 100.0

ـــات أجـــبن بـــأنه% 96.8یتضـــح مـــن الجـــدول أعـــاله أن  ـــارة " تنظیـــف نســـتخدمیال نمـــن المربی عب
مــن المربیــات %0% مــن المربیــات نــادرًا مــا یســتخدمنها، وأن 3.2المكــان هــو عمــل البنــات " وأن 

% یستخدمنها بكثرة.0یستخدمنها أحیانًا، وأن 
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قوىوالد سیرفعون الكراسي فهم األاأل ) 13جدول رقم (
االقوىاالوالد سیرفعون الكراسي فھم

Frequency Percent
Valid

Percent
Cumulative

Percent
Valid ال استخدمھا 24 77.4 77.4 77.4

نادرا ما 
استخدمھا 4 12.9 12.9 90.3

استخدمھا 
احیانا 1 3.2 3.2 93.5

استخدمھا 
بكثرة 2 6.5 6.5 100.0

Total 31 100.0 100.0

والد عبــــارة " األنســــتخدمیال ن% مــــن المربیــــات أجــــبن بــــأنه77.4یتضــــح مــــن الجــــدول أعــــاله أن 
مــن %3.2% مــن المربیــات نــادرًا مــا یســتخدمنها، وأن 12.9ســیرفعون الكراســي فهــم االقــوى " وأن 

% یستخدمنها بكثرة.6.5المربیات یستخدمنها أحیانًا، وأن 
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اترك زاویة المطبخ فهي للبنات)14جدول رقم (
فھي للبناتاترك زاویة المطبخ

Frequency Percent
Valid

Percent
Cumulative

Percent
Valid ال استخدمھا 28 90.3 90.3 90.3

نادرا ما 
استخدمھا 2 6.5 6.5 96.8

استخدمھا 
احیانا 1 3.2 3.2 100.0

Total 31 100.0 100.0

عبــارة " اتــرك زاویــة نســتخدمیالن% مــن المربیــات أجــبن بــأنه90.3یتضــح مــن الجــدول أعــاله أن 
مــــن المربیــــات %3.2% مــــن المربیــــات نــــادرًا مــــا یســــتخدمنها، وأن 6.5" وأن اتالمطــــبخ فهــــي للبنــــ

% یستخدمنها بكثرة.0یستخدمنها أحیانًا، وأن 



166

الطبیب وهي الممرضةنتَ أ)15جدول رقم (
انت الطبیب وھي الممرضة

Frequency Percent
Valid

Percent
Cumulative

Percent
Valid ال استخدمھا 27 87.1 87.1 87.1

نادرا ما 
استخدمھا 4 12.9 12.9 100.0

Total 31 100.0 100.0

الطبیـب نـتَ أعبـارة " نسـتخدمیال ن% مـن المربیـات أجـبن بـأنه87.1یتضح من الجدول أعاله أن 
من المربیـات یسـتخدمنها %0نها، وأن % من المربیات نادرًا ما یستخدم12.9وهي الممرضة " وأن 

% یستخدمنها بكثرة.0أحیانًا، وأن 
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اخفضي من صوتك وال تصرخي كالصبیان) 16جدول رقم (

اخفضي من صوتك وال تصرخي كالصبیان

Frequency Percent
Valid

Percent
Cumulative

Percent
Valid ال استخدمھا 28 90.3 90.3 90.3

نادرا ما 
دمھااستخ 1 3.2 3.2 93.5

استخدمھا 
احیانا 1 3.2 3.2 96.8

استخدمھا 
بكثرة 1 3.2 3.2 100.0

Total 31 100.0 100.0

عبـارة "اخفضــي مــن نســتخدمیال ن% مــن المربیــات أجـبن بــأنه90.3یتضـح مــن الجــدول أعـاله أن 
ـــات نـــادرًا مـــا یســـتخد3.2صـــوتك وال تصـــرخي كالصـــبیان" وأن  مـــن %3.2منها، وأن % مـــن المربی

% یستخدمنها بكثرة.3.2المربیات یستخدمنها أحیانًا، وأن 
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فأنت صبيكن جریئاً )17جدول رقم (
كن جریئا فأنت صبي

Frequency Percent
Valid

Percent
Cumulative

Percent
Valid ال استخدمھا 18 58.1 58.1 58.1

نادرا ما 
استخدمھا 9 29.0 29.0 87.1

ستخدمھا ا
احیانا 3 9.7 9.7 96.8

استخدمھا 
بكثرة 1 3.2 3.2 100.0

Total 31 100.0 100.0

فأنت عبارة "كن جریئاً نستخدمیال ن% من المربیات أجبن بأنه58.1یتضح من الجدول أعاله أن 
أحیانـًا، من المربیات یستخدمنها%9.7% من المربیات نادرًا ما یستخدمنها، وأن 29.0صبي" وأن 

% یستخدمنها بكثرة.3.2وأن 
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زرق والبنات سیلبسن الزهريألونه والد زیاً سیلبس األ )18جدول رقم (
سیلبس االوالد زیا لونھ ازرق والبنات سیلبسن الزھري

Frequency Percent
Valid

Percent
Cumulative

Percent
Valid ال استخدمھا 16 51.6 51.6 51.6

نادرا ما 
استخدمھا 4 12.9 12.9 64.5

استخدمھا 
احیانا 7 22.6 22.6 87.1

استخدمھا 
بكثرة 4 12.9 12.9 100.0

Total 31 100.0 100.0

والد عبارة " سیلبس األنستخدمیال ن% من المربیات أجبن بأنه51.6یتضح من الجدول أعاله أن 
% من المربیات نادرًا ما یستخدمنها، وأن 12.9زرق والبنات سیلبسن الزهري " وأن أا لونه زی

% یستخدمنها بكثرة.12.9من المربیات یستخدمنها أحیانًا، وأن 22.6%



170

خرىأوالد في قاطرة والبنات في قاطرة لیقف األ )19جدول رقم (
لیقف االوالد في قاطرة والبنات في قاطرة اخرى

Frequency Percent
Valid

Percent
Cumulative

Percent
Valid ال استخدمھا 14 45.2 45.2 45.2

نادرا ما 
استخدمھا 9 29.0 29.0 74.2

استخدمھا 
احیانا 6 19.4 19.4 93.5

استخدمھا 
بكثرة 2 6.5 6.5 100.0

Total 31 100.0 100.0

والد عبــارة "لیقــف األنســتخدمیال ن% مــن المربیــات أجــبن بــأنه45.2یتضــح مــن الجــدول أعــاله أن 
%19.4% مـن المربیـات نـادرًا مـا یسـتخدمنها، وأن 29.0خـرى " وأن أفي قاطرة والبنـات فـي قـاطرة 

% یستخدمنها بكثرة.6.5من المربیات یستخدمنها أحیانًا، وأن 
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ما البنات فلیقفزن بالحبلأوالد سیركبون الدراجات الهوائیة األ ) 20جدول رقم (
یة اما البنات فلیقفزن بالحبلوالد سیركبون الدراجات الھوائاأل

Frequency Percent
Valid

Percent
Cumulative

Percent
Valid ال استخدمھا 25 80.6 80.6 80.6

نادرا ما 
استخدمھا 2 6.5 6.5 87.1

استخدمھا 
احیانا 1 3.2 3.2 90.3

استخدمھا 
بكثرة 3 9.7 9.7 100.0

Total 31 100.0 100.0

والد عبــــارة " األنســــتخدمیال ن% مــــن المربیــــات أجــــبن بــــأنه80.6ن الجــــدول أعــــاله أن یتضــــح مــــ
% مـــــن المربیـــــات نـــــادرًا مـــــا 6.5مـــــا البنـــــات فلیقفـــــزن بالحبـــــل " وأن أســـــیركبون الـــــدراجات الهوائیـــــة 

% یستخدمنها بكثرة.9.7من المربیات یستخدمنها أحیانًا، وأن %3.2یستخدمنها، وأن 
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ؤك زائد كالبناتهدو )21جدول رقم (
ھدوؤك زائد كالبنات

Frequency Percent
Valid

Percent
Cumulative

Percent
Valid ال استخدمھا 27 87.1 87.1 87.1

نادرا ما 
استخدمھا 3 9.7 9.7 96.8

استخدمھا 
احیانا 1 3.2 3.2 100.0

Total 31 100.0 100.0

عبارة " هدوؤك زائد نستخدمیال نالمربیات أجبن بأنه% من87.1یتضح من الجدول أعاله أن 
من المربیات یستخدمنها أحیانًا، %3.2% من المربیات نادرًا ما یستخدمنها، وأن 9.7كالبنات" وأن 

% یستخدمنها بكثرة.0وأن 
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كثر ترتیباأعمالهن أوالد و كثر من األ أالبنات یتقن التولین ) 22جدول رقم (
كثر ترتیباأعمالھن أوالد وولین اكثر من األالبنات یتقن الت

Frequency Percent
Valid

Percent
Cumulative

Percent
Valid ال استخدمھا 17 54.8 54.8 54.8

نادرا ما 
استخدمھا 9 29.0 29.0 83.9

استخدمھا 
احیانا 3 9.7 9.7 93.5

استخدمھا 
بكثرة 2 6.5 6.5 100.0

Total 31 100.0 100.0

"البنــات یــتقن عبــارةنســتخدمیال ن% مــن المربیــات أجــبن بــأنه54.8یتضــح مــن الجــدول أعــاله أن 
% مـن المربیـات نـادرًا مـا یسـتخدمنها، وأن 29.0وأن كثر ترتیبـا"أعمالهن أوالد و كثر من األأالتولین 

% یستخدمنها بكثرة.6.5من المربیات یستخدمنها أحیانًا، وأن 9.7%
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والد یساعدون بابا في شراء عمال البیت واأل أعلى البنات مساعدة ماما في )23قم (جدول ر 
شیاء من السوقاأل

شیاء من السوقوالد یساعدون بابا في شراء األعمال البیت واألأعلى البنات مساعدة ماما في 

Frequency Percent
Valid

Percent
Cumulative

Percent
Valid ال استخدمھا 21 67.7 67.7 67.7

نادرا ما 
استخدمھا 6 19.4 19.4 87.1

استخدمھا 
احیانا 3 9.7 9.7 96.8

استخدمھا 
بكثرة 1 3.2 3.2 100.0

Total 31 100.0 100.0

ة "علــى البنــات عبــار نســتخدمیال ن% مــن المربیــات أجــبن بــأنه67.7یتضــح مــن الجــدول أعــاله أن 
% 19.4شــیاء مــن الســوق" وأن والد یســاعدون بابــا فــي شــراء األاألعمــال البیــت و أمســاعدة مامــا فــي 

% 3.2مـــــن المربیـــــات یســـــتخدمنها أحیانـــــًا، وأن %9.7مـــــن المربیـــــات نـــــادرًا مـــــا یســـــتخدمنها، وأن 
یستخدمنها بكثرة.
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من كرة القدم فهي لألوالددعكِ )24جدول رقم (
دعك من كرة القدم فھي لألوالد

Frequency Percent
Valid

Percent
Cumulative

Percent
Valid ال استخدمھا 26 83.9 83.9 83.9

نادرا ما 
استخدمھا 3 9.7 9.7 93.5

استخدمھا 
احیانا 1 3.2 3.2 96.8

استخدمھا 
بكثرة 1 3.2 3.2 100.0

Total 31 100.0 100.0

من كرة عبارة " دعكِ ندمستخیال ن% من المربیات أجبن بأنه83.9یتضح من الجدول أعاله أن 
من المربیات %3.2% من المربیات نادرًا ما یستخدمنها، وأن 9.7القدم فهي لألوالد " وأن 
% یستخدمنها بكثرة.3.2یستخدمنها أحیانًا، وأن 



a

An-Najah National University
Faculty of Graduate Studies

A study of to what extant The National Early Childhood
Development Strategy and kindergarten in public school

in regard to gender sensitivity in West Bank

Prepered By
Nesreen Salih Mohamed Jarrar

Supervised by
Dr.Saida Affouneh

This Thesis is Submitted in Partial Fulfillment of the
Requirements for the Degree of Master of Women’s Studies,
Faculty of Graduate Studies, An-Najah National University,
Nablus, Palestine.

2016



b

A study of to what extant The National Early Childhood Development
Strategy and kindergarten in public school in regard to gender

sensitivity in West Bank
By

Nesreen Salih Mohamed Jarrar
Supervised by

Dr.Saida Affouneh

Abstract

The purpose of this study is to identify the extent that The National

Early Childhood Development Strategy and Preliminary Grade have

regarding Gender in the West Bank public schools. This study uses

descriptive-analytic approach to qualitative research. Two study

instruments, which were developed to meet the goal of the study, were used

for data collection: analysis the early childhood development from Gender

perspective, and both structured and semi-structured interviews. These two

instruments were applied on the study population, all female workers in the

West Bank public schools’ kindergarten; The head of kindergarten

department at the Ministry of Education and Higher Education, preliminary

teachers (33 female teachers), preliminary supervisors from all the

directorates in the West Bank (16 female supervisors).

The results of this analysis show that the Ministry of Education and

Higher Education strategy regarding early childhood development issued in

2013, although its main contents, aims and vision are in line with the

Ministry’s policy regarding Gender, is still a draft and has room for

improvement. The results also show that there's a weak inter-ministerial

coordination between Ministry of Woman Affairs and both Social Gender
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Unit and Kindergarten Department in the Ministry of Education and Higher

Education. Workers at early childhood sector have no Gender-based

training, which affects how Gender is considered inside preliminary public

classes. However, it was noted that the head of kindergarten department at

the Ministry of Education and Higher Education is aware of Gender issues,

and there is a possibility of taking it into consideration in the future.

The results show that there is lack of awareness about Gender and

the importance of taking it into consideration. The Macho culture as well as

sex-role stereotypes in our society hinder the application of Gender at

preliminary classes. That affected the way teachers think and behave

around children, the way they treat them, how they assign roles in games,

or the way they limit and distribute them based on gender and even the

stories they chose for each child. In some ways they spontaneously achieve

"gender" justice, and in others such treatment doesn't exist.

The study came up with several recommendations mainly to work on

bridging the gap between theory and practice regarding Gender in all stages

of education , which  can be done by increasing the Ministry of Education

and Higher Education interest in the subject, applying the policies,

organizing gender-based training, raising awareness of the issue and

including it in the Curriculum.
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