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133 العدد:

                                                                                                                                                      
ملخ�ص الدرا�سة 

يعد االهتمام باالأطف���ال واإعدادهم تربويًا ونف�سيًا 
واجتماعي���ًا م���ن املو�سوع���ات التي تناوله���ا الفال�سفة 
واملربون منذ اأقدم الع�سور، حيث يعترب علماء الرتبية 
وعلم النف�ض اأن مرحلة ما قبل املدر�سة مرحلة حا�سمة 
يف حي���اة االإن�سان، وانطالقا من ه���ذه االأهمية حتظى 
تربي���ة الطفولة املبكرة باهتمام دوىل متناٍم ظهر جليًا 
ف���ى املبادرة الدولي���ة للتعليم للجمي���ع، والتى اعتمدها 
املنتدى العاملى للرتبية الذى عقد فى ال�سنغال ) داكار 
2000 (، واحتل���ت تربي���ة الطفول���ة املبك���رة اله���دف 

االأول م���ن اأه���داف ه���ذه املب���ادرة، وال���ذى ين�ض على 
اأهمي���ة تو�سي���ع وحت�سن الرتبي���ة فى مرحل���ة الطفولة 
 املبكرة، واأنه على دول الع���امل بلوغ هذا الهدف بحلول 

عام 2015.

وعل���ى الرغ���م من اق���رتاب املوع���د املح���دد لبلوغ 
اأهداف هذه املب���ادرة على امل�ستوى الدوىل بحلول عام 
2015، واأن كث���رًا من دول الع���امل ا�ستطاعت حتقيق 

هذا اله���دف، غر اأن واقع تربي���ة الطفولة املبكرة فى 
م�س���ر ي�س���ر اإىل وج���ود �سعوب���ات ف���ى حتقيق هدف 
املب���ادرة الدولية للتعليم للجميع فى املوعد املحدد لها، 
لذا هدفت الدرا�س���ة احلالية اإىل تقدمي ت�سور مقرتح 
ميك���ن اأن ي�سه���م فى تفعي���ل �سيا�سات تربي���ة الطفولة 
املبكرة فى م�سر مما يحق���ق اأهداف املبادرة الدولية 

للتعليم للجميع.

ولتحقيق هذا اله���دف ا�ستخدمت الدرا�سة املنهج 
الو�سفى م�ستعين���ة باأداة اال�ستبانة للتع���رف على اآراء 
عين���ة الدرا�سة ح���ول اأهمي���ة ال�سبل املقرتح���ة لتفعيل 
�سيا�س���ات تربية الطفولة املبكرة ف���ى م�سر مبا يحقق 
اأه���داف املب���ادرة الدولي���ة للتعليم للجمي���ع، والتعرف 
على مدى االختالف يف هذه االآراء باختالف متغرى: 
النوع ) ذكر - اأنث���ى (، والتخ�س�ض )اأدبى- علمى(، 
وطبق���ت اأداة الدرا�سة على عين���ة ع�سوائية طبقية من 
معلمى ريا�ض االأطفال بثالث حمافظات هى: البحرة 

وال�سرقية والدقهلية بلغت 429 فردًا.

وتو�سل���ت الدرا�سة اإىل جمموعة م���ن النتائج من 
اأبرزه���ا: اأن معظم االأطفال ف���ى عمر ثالث اإىل خم�ض 
�سن���وات مل يتح لهم االلتحاق بريا����ض االأطفال، وهذا 
يع���رب عن قل���ة قدرة النظ���ام التعليمى ف���ى م�سر على 
بل���وغ اأهداف التعليم للجمي���ع اخلا�سة برتبية الطفولة 
املبك���رة بحلول عام 2015 ، وك�سفت النتائج عن تدنى 
اجلودة اأى قلة قدرة النظام التعليمى على توفر تعليم 
ذى نوعي���ة جي���دة لالأطف���ال، فالتو�س���ع ف���ى ا�ستيعاب 
االأطف���ال فى ال�سريح���ة العمري���ة املناظ���رة مل يقابله 
اهتم���ام مماثل ف���ى اجلان���ب الكيفى، وك�سف���ت نتائج 
الدرا�س���ة عن جمموعة م���ن ال�سبل املقرتح���ة لتحقيق 
اال�ستيعاب الكامل لالأطفال بريا�ض االأطفال، وحتقيق 
ج���ودة العملي���ة التعليمية بها، كما ك�سف���ت النتائج عن 
جمموعة من ال�سبل املقرتحة فى جمال خطط التطوير 
امل�ستقبلية ل�سيا�سات تربية الطفولة املبكرة فى م�سر، 

ت�سور مقرتح لتفعيل �سيا�سات تربية الطفولة املبكرة فى م�سر
يف �سوء اأهداف املبادرة الدولية للتعليم للجميع

د. على عبدالرءوف حممد ن�سار          
كلية الرتبية -  جامعة الق�سيم
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كم���ا اأثبتت نتائج الدرا�سة عدم �سح���ة الفر�ض االأول، 
واأثبتت �سحة الفر�ض الثانى من فرو�ض الدرا�سة.

وفى �سوء النتائج اقرتحت الدرا�سة ت�سورًا علميًا 
ق���د ي�سهم يف تفعي���ل �سيا�سات تربي���ة الطفولة املبكرة 
فى م�سر مب���ا يحقق اأهداف املب���ادرة الدولية للتعليم 
للجميع، وي�ستمل هذا الت�س���ور على فل�سفة، واأهداف، 
وتو�سي���ات اإجرائية يف جوانبه املختلف���ة، وكذلك على 

متطلبات تنفيذه فى الواقع.

اأوًل : الإطار العام للدرا�سة 

 مقدمة الدرا�سة

يعد االهتمام باالأطف���ال واإعدادهم تربويًا ونف�سيًا 
واجتماعي���ًا م���ن املو�سوع���ات التي تناوله���ا الفال�سفة 
واملرب���ون من���ذ اأق���دم الع�س���ور، حي���ث يعت���رب علماء 
الرتبية وعلم النف�ض اأن مرحلة ما قبل املدر�سة مرحلة 
حا�سم���ة يف حياة االإن�س���ان، فالفرد ال يكون يف اأي وقت 
من حيات���ه م�ستعدًا للتعلم اأكر م���ن ا�ستعداده يف هذه 
الف���رتة، ب�سبب �سغفه ملحاكاة الكبار، كما اأن �سخ�سية 
الطف���ل تتكون خ���الل هذه املرحلة املبك���رة، لذلك فاإن 
رعاي���ة الطف���ل وتربيت���ه يف مرحل���ة الطفول���ة املبكرة 
اأ�سبحت علمًا- ل���ه اأ�سوله ونظرياته وطرائقه- ينظم 
و�سائل الرتبية والرعاية ال�ساملة للطفل، وي�سع املبادئ 
والنظري���ات التي ينبغي ال�س���ر على هديها يف التعامل 
م���ع طف���ل ه���ذه املرحل���ة ) منت���دى االإ�س���الح العربي 

)29 :2006

ونظ���رًا الأهمية الرتبية فى مرحلة الطفولة املبكرة 
فى بن���اء �سخ�سية الطف���ل وتهيئته للتعلي���م املدر�سى، 
اأكدت اللجنة الدولية للرتبية للقرن احلادى والع�سرين 
) ديلور واأخرون 1998: 152( على اأهمية التعليم فى 
ف���رتة الطفولة املبكرة واأهمية ن�س���ره فى مطلع القرن، 
واأ�س���ارت اإىل اأن االأطف���ال الذي���ن يتلق���ون تعليم���ًا فى 
الطفول���ة املبكرة يكون���ون اأكر مي���اًل  للمدر�سة، ويقل 
احتمال ت�سربهم منها، وذلك باملقارنة باالأطفال الذين 

ال يتلقون هذا التعليم املبكر. 

وانطالقا من هذه االأهمي���ة حتظى تربية الطفولة 
املبك���رة باهتم���ام دوىل متناٍم ظهر جلي���ًا فى االإعالن 
العامل���ى للتعليم للجمي���ع، املتمثل فى املب���ادرة الدولية 
للتعليم للجميع، الت���ى اعتمدها املوؤمتر الدوىل للتعليم 
للجمي���ع ف���ى جومت���ن بتايالن���د ع���ام 1990، وحدد 
اأهدافه���ا املنتدى العاملى للرتبية ال���ذى عقد فى داكار 
بال�سنغ���ال ع���ام 2000، فق���د تبن���ى املوؤمت���ر ال���دوىل 
للتعليم للجميع ) جومتن 1990 ( عددًا من االأهداف 
جتمل فى ال�سعى نح���و تاأمن حاجات التعلم االأ�سا�سية 
ل���كل �سخ�ض – �سواء اأكان طفاًل اأم يافعًا اأم را�سدًا – 
لالإفادة من الفر����ض الرتبوية امل�سممة على نحو يلبى 
حاجاته االأ�سا�سي���ة للتعلم، وحدد املوؤمتر جمموعة من 
املتطلبات لتحقيق هذه االأه���داف، من اأبرزها التاأكيد 
عل���ى اأن الرعاية والرتبية فى مرحل���ة الطفولة املبكرة 
مكون جوه���رى للرتبي���ة االأ�سا�سية، و�س���در من خالل 

هذا املوؤمتر االإعالن العاملى حول الرتبية للجميع.

   واعتم���د املنت���دى العامل���ى للرتبية ال���ذى عقد يف 
ال�سنغ���ال ) داكار 2000 ( املب���ادرة الدولي���ة للتعلي���م 
للجمي���ع، وه���ي التزام جماع���ى حلكومات الع���امل باأن 
تكفل حتقيق اأهداف التعليم للجميع، واأن حتر�ض على 
اإدامته���ا من خ���الل تو�سيع وحت�س���ن الرعاية والرتبية 
ف���ى مرحل���ة الطفول���ة املبك���رة، والعم���ل عل���ى متكن 
جمي���ع االأطفال من احل�سول عل���ى تعليم جيد جمانى 
واإلزام���ي، والت���زام جمي���ع ال���دول بو�س���ع خطط عمل 
وطني���ة لتحقيق ه���ذا الهدف، واحتل���ت تربية الطفولة 
املبك���رة الهدف االأول من اأهداف هذه املبادرة، والذي 
ين����ض على اأهمية تو�سيع وحت�سن الرعاية والرتبية يف 
مرحلة الطفولة املبكرة، واأنه على دول العامل بلوغ هذا 

الهدف بحلول عام 2015.

ويتوق���ف حتقي���ق هدف املب���ادرة الدولي���ة للتعليم 
للجمي���ع املتعل���ق برتبي���ة الطفول���ة املبك���رة، على مدى 
ق���درة النظ���ام التعليم���ى عل���ى تعمي���م التعلي���م قب���ل 
املدر�س���ى بجانبيه الكمى والكيف���ى، والتى يعرب عنهما 
اال�ستيع���اب  باالإتاح���ة  ويق�س���د  واجل���ودة،  باالإتاح���ة 
 الكامل جلميع االأطفال فى ال�سريحة العمرية املناظرة
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 – عم���ر اأرب���ع �سن���وات – ف���ى التعليم قب���ل املدر�سى 
اأو ريا����ض االأطف���ال، اأم���ا اجل���ودة فتع���رب ع���ن نوعية 
ال�سيا�سات التعليمية القائم���ة، اأى احلفاظ على جودة 
العملي���ة التعليمي���ة، املتمثل فى م�ستوى اإع���داد وتاأهيل 
معلم هذه املرحل���ة، وكثافة الف�س���ل، ومعدل االأطفال 
ل���كل معل���م، واملناه���ج واأ�سالي���ب واأن�سط���ة التدري�ض، 

والتجهيزات وغرها.

ومل تك���ن م�سر بعيدة عن هذه التطورات الدولية، 
حيث التزمت باالإعالن العاملى للتعليم للجميع كغرها 
من دول العامل، والتزم���ت بالعمل على حتقيق اأهداف 
املب���ادرة الدولي���ة للتعلي���م للجمي���ع، وعل���ى الرغم من 
اق���رتاب املوعد املحدد لبلوغ اأه���دف هذه املبادرة على 
امل�ست���وى الدوىل بحل���ول عام 2015 ، وبل���وغ كثر من 
دول الع���امل هذا الهدف، غر اأن واق���ع تربية الطفولة 
املبك���رة فى م�سر ي�سر اإىل وجود �سعوبات فى حتقيق 
ه���دف املب���ادرة الدولي���ة للتعلي���م للجميع ف���ى املوعد 
املحدد لها، االأمر الذى يربر القيام بالدرا�سة احلالية، 
بغية تفعيل �سيا�سات تربية الطفولة املبكرة فى م�سر، 
مما يحقق اأه���داف املبادرة الدولي���ة للتعليم للجميع، 

وهذا ما ت�سعى اإليه الدرا�سة احلالية. 

م�سكلة الدرا�سة 

يت�س���ح مم���ا تق���دم اأهمي���ة الرتبي���ة ف���ى مرحلة 
الطفول���ة املبك���رة فى تكوي���ن �سخ�سي���ة الطفل ب�سفة 
عام���ة وا�ستع���داده للتعلي���م املدر�س���ى ب�سف���ة خا�سة، 
ويت�س���ح كذلك االهتم���ام العاملى بالرتبي���ة فى مرحلة 
الطفول���ة املبك���رة، حي���ث ثم���ة اإجم���اع عاملى عل���ى اأن 
الرتبي���ة فى مرحل���ة الطفول���ة املبكرة مك���ون جوهرى 
للرتبي���ة االأ�سا�سية، لذا تت�ساب���ق دول العامل للعمل على 
مراجع���ة نظمها التعليمية وتطويرها للنهو�ض بالرتبية 
ف���ى مرحلة الطفولة املبكرة مبا يحقق اأهداف املبادرة 

الدولية للتعليم للجميع فى موعد غايته عام 2015.

ولال�ستجابة له���ذه املبادرة الدولي���ة تطور التعليم 
قب���ل املدر�س���ى اإىل ح���د كبر ف���ى اأورب���ا ومعظم دول 
اأمري���كا ال�سمالية وفى عدة دول ف���ى اأمريكا الالتينية 

والكاريب���ي و�س���رق اآ�سي���ا واملحي���ط الهادى، غ���ر اأنه 
م���ا زال متخلف���ًا فى ال���دول العربية )التقري���ر العاملى 
لر�س���د التعليم للجميع 2006: 39(، حيث مل تت�سمن 
خطط التعليم للجميع فى معظم الدول العربية برامج 
ال�ستيع���اب االأطف���ال ف���ى التعلي���م قب���ل املدر�سى ذات 
مواعي���د حم���ددة، واأن االأه���داف اخلا�س���ة بالرعاي���ة 
والرتبي���ة فى مرحلة الطفول���ة املبكرة جمرد �سعارات، 
فلم تكن هناك فئ���ات م�ستهدفة، وال موؤ�سرات حمددة 
للتنفي���ذ، وال توج���د بيانات ع���ن امليزاني���ة اأو م�سادر 
للجمي���ع   التعلي���م  لر�س���د  العامل���ى  التمويل)التقري���ر 

)207 :2005

ويرج���ع اإخفاق الدول العربية ف���ى حتقيق املبادرة 
الدولي���ة للتعلي���م للجمي���ع وفق نتائ���ج درا�س���ة الب�سام 
وعبدالعاط���ى )2004( اإىل قل���ة ق���درة معظم اأنظمة 
التعلي���م ف���ى ال���دول العربية عل���ى بلوغ ه���دف التعليم 
للجمي���ع املتعلق برتبي���ة الطفولة املبك���رة، لتدنى ن�سبة 
قي���د االأطفال فى هذه املرحلة بال���دول العربية مقارنة 

مبعدالت القيد على امل�ستوى العاملى.
ويوؤك���د املوؤمت���ر العرب���ى االإقليم���ى ح���ول التعليم 
للجمي���ع )ب���روت 2004( عج���ز ال���دول العربية عن 
حتقي���ق اأه���داف التعلي���م للجمي���ع، واأو�س���ى املوؤمت���ر 
ب�س���رورة وجود �سيا�سات وا�سحة ل���دى الدول العربية 
ف���ى رعاي���ة وتربي���ة الطفولة املبك���رة، واعتب���ار تربية 
الطفول���ة املبكرة مهمة وطنية �سامل���ة. وك�سف املوؤمتر 
العربى االإقليمى حول التعليم للجميع ) الدوحة 2008 
( ع���ن تقدم بطيء جتاه حتقي���ق بع�ض اأهداف التعليم 
للجمي���ع فى ال���دول العربية، ال�سيما م���ا يخ�ض برامج 
رعاية وتربية الطفولة املبكرة، وا�ستمرار اأعداد كبرة 
م���ن االأطفال خارج التعليم قب���ل املدر�سى، وعلى �سوء 
ذل���ك دعى املوؤمتر حكومات ال���دول العربية اإىل تعزيز 
التداب���ر الواردة فى اخلط���ط الوطنية لتطوير خطط 
التعلي���م للجمي���ع، م���ن خالل اعتم���اد �سيا�س���ة وطنية 

متكاملة ب�ساأن رعاية وتربية االأطفال. 

واأرجع���ت درا�سة �سنقر )2009( ذلك اإىل الكثر 
م���ن التحدي���ات الت���ي تواجه الرتبي���ة العربي���ة، وتوؤثر 
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عل���ى التق���دم ف���ى حتقي���ق اأه���داف التعلي���م للجميع، 
منه���ا: الطلب املتزايد على التعلي���م وحمدودية املوارد 
املالية، وغياب التخطيط الرتبوى، والنق�ض فى قوانن 
وت�سريع���ات التعلي���م. واأ�س���ارت نتائج درا�س���ة ال�سعيد 
)2010( اإىل �سع���ف قدرة م�سروعات التعليم للجميع 
فى م�سر فى حتقيق اأهداف داكار، واأرجعت الدرا�سة 
ذل���ك اإىل عدة م�سكالت منها: �سعف اإعداد املعلمات، 
بجانب تدنى احلال���ة االقت�سادية الأولي���اء االأمور مما 

يوؤثر على فر�ض تعليم االأطفال. 

وت�سر اأحدث اإح�سائي���ات وزارة الرتبية والتعليم 
اإىل عج���ز النظام التعليمى عل���ى حتقيق هدف التعليم 
للجمي���ع، حيث بلغ���ت ن�سبة القي���د االإجمالية لالأطفال 
ف���ى عمر اأرب���ع �سنوات فى التعليم قب���ل املدر�سى 33% 
ف���ى الع���ام الدرا�س���ى 2010 / 2011 ، اأى اأن ثلث���ى 
اأطفال هذه ال�سريحة العمرية مل يتمكنوا من االلتحاق 
والتعلي���م  الرتبي���ة  املدر�س���ى ) وزارة  قب���ل  بالتعلي���م 
2011( وم���ن ث���م تق���ل فر�ض م�س���ر فى بل���وغ هدف 

املبادرة الدولية للتعليم للجميع خالل الثالث ال�سنوات 
القادم���ة اأى بحلول عام 2015. بينما حققت كثر من 
دول العامل هدف التعليم للجميع من خالل اال�ستيعاب 
الكام���ل لالأطفال فى التعليم قب���ل املدر�سى، منها على 
�سبي���ل املث���ال: اإيطالي���ا، وفرن�سا، واأملاني���ا، وجمهورية 
كوري���ا، حيث بلغ���ت ن�سبة القي���د االإجمالي���ة لالأطفال 
The UN�( 100%  فى ال�سريح���ة العمرية املناظ���رة

 )ESCO Institute for Statistics، 2011: 98

وال يتوق���ف اإخفاق النظام التعليمى فى م�سر على 
حتقي���ق هدف التعليم للجميع عل���ى تدنى معدالت قيد 
االأطفال فى التعليم قبل املدر�سى فح�سب، بل امتد اإىل 
االإخالل مبب���داأ تكافوؤ الفر�ض التعليمي���ة بن االأطفال 
فى ال�سرائح االجتماعية املختلفة، حيث اأو�سح التقرير 
العاملى لر�سد التعليم للجمي���ع ) اليون�سكو2010: 5( 
اأن���ه عل���ى الرغم م���ن اأن الرعاية والرتبي���ة فى مرحلة 
الطفول���ة املبك���رة ت�س���كالن االأ�سا�ض الذى تق���وم عليه 
اأه���داف التعلي���م للجميع، غ���ر اأن اخلدمات اخلا�سة 
برتبي���ة الطفول���ة املبك���رة ف���ى م�سر ال ت���زال تتعر�ض 

لالإهم���ال، فم���ن املفرو����ض اأن ت�س���كل اأطف���ال االأ�سر 
الفق���رة الفئات االأكر ا�ستفادة م���ن الرعاية والرتبية 
فى مرحلة الطفولة املبكرة، غر اأنهم اأقل الفئات حظًا 
باالنتف���اع بهذه الرعاي���ة والرتبية، فاحتم���االت انتفاع  
اأطف���ال االأ�سر الغنية فى م�س���ر بالتعليم قبل املدر�سى 
ت���زداد مبق���دار ثم���ان وع�سرين م���رة عل���ى احتماالت 

انتفاع اأطفال االأ�سر الفقرة به. 

ويف �س���وء ما �سبق تتحدد م�سكلة الدرا�سة احلالية 
ف���ى تقدمي ت�س���ور مقرتح ميك���ن اأن ي�سهم ف���ى تفعيل 
�سيا�س���ات تربية الطفولة املبكرة ف���ى م�سر على �سوء 
اأه���داف املب���ادرة الدولية للتعليم للجمي���ع، وعلى ذلك 
 ميك���ن التعبر ع���ن م�سكل���ة الدرا�س���ة يف الت�س���اوؤالت 

االآتية :

ما فل�سفة املب���ادرة الدولية للتعليم للجميع، وما . 1
اأهدافها املتعلقة برتبية الطفولة املبكرة ؟

م���ا واقع تربية الطفولة املبك���رة فى م�سر، وما . 2
مدى حتقيقها الأهداف التعليم للجميع ؟

ما �سبل تفعي���ل �سيا�سات تربية الطفولة املبكرة . 3
مما يحقق اأه���داف التعليم للجمي���ع من وجهة 

نظر معلمى ريا�ض االأطفال ؟
ه���ل تختلف اآراء اأف���راد العينة يف م���دى اأهمية . 4

الن���وع  متغ���رى  باخت���الف  املقرتح���ة  ال�سب���ل 
والتخ�س�ض ؟

م���ا اأبع���اد واإج���راءات الت�سور املق���رتح لتفعيل . 5
�سيا�س���ات تربي���ة الطفول���ة املبك���رة عل���ى �سوء 

اأهداف املبادرة الدولية للتعليم للجميع ؟

 اأهداف الدرا�سة

ت�سعى الدرا�سة اإىل حتقيق االأهداف االآتية:
• تو�سيح فل�سفة املبادرة الدولية للتعليم للجميع، 	

واأهدافه���ا، وحتلي���ل مفهوم الرتبي���ة فى مرحلة 
الطفول���ة املبك���رة، وامل���ربرات الت���ى تدعو اإىل 
االهتم���ام بالرتبية ف���ى هذه املرحل���ة، وعر�ض 
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وحتلي���ل خربات بع�ض ال���دول املتقدمة فى هذا 
املجال.

• الك�س���ف ع���ن واقع تربي���ة الطفول���ة املبكرة فى 	
م�سر، بغي���ة ا�ستخال�ض موؤ�سرات كمية وكيفية 
تع���رب ع���ن الواقع الراه���ن، للتع���رف على مدى 
ق���درة النظ���ام التعليم���ى يف م�س���ر عل���ى بلوغ 

اأهداف التعليم للجميع.
• حتدي���د �سب���ل تفعي���ل �سيا�سات تربي���ة الطفولة 	

املبكرة، مما يحقق اأهداف التعليم للجميع من 
وجهة نظر عينة من معلمي ريا�ض االأطفال.

• تقدمي ت�س���ور مق���رتح لتفعيل �سيا�س���ات تربية 	
الطفول���ة املبكرة  فى م�سر، مما يحقق اأهداف 

املبادرة الدولية للتعليم للجميع.

اأهمية الدرا�سة

تنبع اأهمية الدرا�سة احلالية من:
•  اأهمي���ة مرحلة الطفول���ة املبك���رة ذاتها، حيث 	

اأك���دت اأهميته���ا يف بن���اء االإن�س���ان العديد من 
الدرا�سات العلمية، والتى اأثبتت نتائجها اأهمية 
الرتبي���ة يف ال�سن���وات االأوىل من عمر الطفل يف 
تكوين �سخ�سيته، وتطور ذكائه، وحتقيق تفوقه 

الدرا�سى يف مراحل التعليم الالحقة. 
• تك�س���ف الدرا�سة ع���ن ال�سيا�س���ات واملمار�سات 	

املتبع���ة دوليًا يف حتقيق اأهداف املبادرة الدولية 
للتعليم للجميع، مما يفيد امل�سئولن عن الرتبية 
يف مرحلة الطفولة املبكرة على مراجعة الواقع، 
والعم���ل عل���ى تطوي���ره لتحقيق ه���دف التعليم 

للجميع.
• كذلك ق���د ت�سه���م الدرا�سة احلالية ف���ى زيادة 	

وع���ي املربن واملهتمن برتبي���ة الطفولة املبكرة 
باملب���ادرة الدولي���ة للتعليم للجمي���ع، وباأهدافها 
اخلا�سة بالطفولة املبكرة، ومبدى قدرة النظام 
التعليم���ي يف م�س���ر عل���ى بل���وغ اأه���داف ه���ذه 

املبادرة بحلول عام 2015.

• ق���د تفي���د نتائ���ج الدرا�س���ة احلالي���ة امل�سئولن 	
واملربن وغرهم من املهتمن بالطفولة املبكرة 
يف اإط���الق املبادرات، وو�س���ع اخلطط، واتخاذ 
الق���رارات لتفعي���ل �سيا�س���ات تربي���ة الطفول���ة 
املبكرة مبا يوؤدى اإىل اإتاحتها جلميع االأطفال يف 
ال�سريحة العمرية املناظرة وباجلودة املنا�سبة، 

مما يحقق اأهداف التعليم للجميع.

حدود الدرا�سة 

تلتزم الدرا�سة باحلدود االآتية: 

يف  الدرا�س���ة  اقت�س���رت  املو�سوعي��ة:  احل��دود 
حدودها املو�سوعية على هدف املبادرة الدولية للتعليم 
للجمي���ع املتعلق بالرتبي���ة يف مرحلة الطفول���ة املبكرة، 
واقرتاح ت�سور لتفعيل �سيا�سات تربية الطفولة املبكرة 

يف م�سر مما يحقق هذا الهدف. 

احل��دود املكاني��ة: اقت�سرت الدرا�س���ة على عينة 
م���ن معلم���ي ريا����ض االأطف���ال يف ث���الث حمافظ���ات 
ه���ي: البح���رة والدقهلي���ة وال�سرقية، ويرج���ع اختيار 
املحافظ���ات الث���الث اإىل اأنها من املحافظ���ات �سا�سعة 
امل�ساح���ة، والت���ي ت�س���م بيئ���ات متنوع���ة مث���ل: البيئة 
احل�سرية والريفية وال�ساحلي���ة وال�سحراوية، كما اأن 
حمافظ���ة البحرة هي موطن الباح���ث وحمل اإقامته، 
وحمافظت���ى الدقهلي���ة وال�سرقي���ة بهم���ا ف���رع جامعة 

االأزهر التي يعمل به الباحث.

احل��دود الب�سرية: اقت�س���رت الدرا�سة على عينة 
من معلمي ريا�ض االأطفال. 

الدرا�س���ة  اأداة  طبق���ت  الزماني��ة:  احل��دود 
خ���الل الف�س���ل الدرا�سى الثان���ى من الع���ام الدرا�سي 

2011/2010

 م�سطلحات الدرا�سة
1 - تربية الطفولة املبكرة 

تع���رف تربية الطفولة املبك���رة باأنها الربامج التي 
تقدمه���ا جهات متع���ددة لالأطفال البالغ���ن من العمر 
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ث���الث �سن���وات، والت���ي تنف���ذ يف مراك���ز متخ�س�سة، 
وت�ستخ���دم احلد االأدنى الالزم م���ن املعلمن املدربن، 
وحتر�ض عل���ى اإ�سراك االآباء )التقري���ر العاملى لر�سد 

التعليم للجميع 2010: 50( 

وتع���رف اأي�سًا باأنها جمموع���ة منظمة وهادفة من 
اأن�سطة التعل���م، اإما يف موؤ�س�سة نظامي���ة قبل مدر�سية 
اأو يف اإط���ار موؤ�س�سات غر نظامي���ة، و التى تركز على 
االأطف���ال ب���دءًا م���ن الثالثة م���ن العمر، به���دف تعويد 
�سغ���ار االأطف���ال عل���ى اأن ياألفوا بيئ���ة �سبيه���ة بالبيئة 
املدر�سي���ة ) املنتدى اال�ست�س���ارى الدوىل ب�ساأن التعليم 

للجميع 2000: 25(

وميكن حتديد هذا امل�سطلح اإجرائيا فى الدرا�سة 
احلالية باأنه: جميع فر�ض الرتبية التى تتاح لالأطفال، 
من خ���الل برام���ج التعلي���م قب���ل املدر�س���ى، التى تتم 
داخل ريا����ض االأطفال، وتكفل ل�سغ���ار االأطفال النمو 
العقل���ي والب���دين واالجتماع���ي ال�سلي���م، وحتق���ق لهم 
التهيئ���ة املنا�سبة لاللتح���اق باملدر�سة، وق���د يعرب عن 
ه���ذا املفه���وم يف الدرا�س���ة احلالية باألف���اظ مرتادفة 
مثل: الرتبية فى مرحلة الطفولة املبكرة، والتعليم قبل 

املدر�سي، وريا�ض االأطفال.  

2 - �سيا�سات تربية الطفولة املبكرة

يع���رف العقي���ل ) 2005: 4( ال�سيا�س���ة التعليمية 
باأنه���ا جمموعة املبادئ والقواع���د واملعاير التي حتدد 
م�س���رة الرتبي���ة، وه���ي متث���ل روؤي���ة املجتم���ع وقناعة 
موؤ�س�سات���ه املختلف���ة بنوعي���ة احلي���اة الت���ي يرجوه���ا 
الأجيال���ه يف م�ستقب���ل اأيامهم، كما تت�سم���ن التزامات 

الدولة ب�سكل حمدد جتاه العملية الرتبوية ككل. 

املب���ادئ  باأنه���ا   )16  :2008( زاه���ر  ويعرفه���ا 
والقواع���د الت���ي تدعم العم���ل الرتب���وي، وت�ساعد على 
حتقي���ق اأه���داف التعلي���م بنج���اح، وهي ع���ادة مكتوبة 

لالهتداء بها يف اإ�سدار القرارات.

االأه���داف   )47  :2008( حمم���د  ويح���دد 
االإ�سرتاتيجية لل�سيا�سة التعليمية يف االإتاحة من خالل 

اال�ستيعاب وحتقيق فر�ض تعليمية متكافئة للطالب يف 
جمي���ع مراحل التعلي���م، مع احلفاظ عل���ى اجلودة من 

خالل اتباع منهج االإ�سالح املتمركز على املدر�سة.

وميكن حتديد هذا امل�سطلح اإجرائيا يف الدرا�سة 
احلالية باأنه: جمموعة القواعد واملبادئ الرتبوية التي 
تكف���ل الوفاء باحتياجات التعلم االأ�سا�سية لكل طفل يف 
ال�سريحة العمرية -3 5 �سن���وات، من خالل ا�ستيعاب 
جميع االأطفال بالتعلي���م قبل املدر�سى، اأو ما يعرب عنه 
باالإتاح���ة، اأي توف���ر فر����ض الرتبية جلمي���ع االأطفال 
وب�س���ورة متكافئة، بجان���ب العمل عل���ى حتقيق جودة 
العملي���ة التعليمي���ة يف ه���ذه املرحلة التعليمي���ة، وو�سع 
اخلط���ط امل�ستقبلي���ة لتطويره���ا، مما يحق���ق اأهداف 

التعليم للجميع.

3 - املبادرة الدولية للتعليم للجميع

ح���دد املنتدى العاملي للرتبي���ة )2000: 22( هذا 
امل�سطلح باأنه اإع���الن عاملي لتوفر الرتبية االأ�س��ا�سية 
جلمي���ع االأف���راد - جومت���ن -1990 اأقره���ا املنت���دى 
العامل���ي للتعلي���م للجميع – اإطار عم���ل داكار 2000 -  
والت���ي اعتربت مرحلة الطفولة املبكرة جزءًا مهمًا من 
الرتبي���ة االأ�سا�سية للفرد، ومن ب���ن اأهدافها الرئي�سية 
تو�سي���ع وحت�سن الرعاية والرتبي���ة على نحو �سامل فى 
مرحل���ة الطفول���ة املبكرة، عل���ى اأن تلت���زم دول العامل 

ببلوغ هذه االأهداف بحلول عام 2015 

الدرا�سات ال�سابقة 

   ميكن تق�سي���م الدرا�سات ال�سابقة اإىل حمورين: 
اأحدهم���ا يتناول الرتبي���ة يف مرحلة الطفول���ة املبكرة، 

والثاين يتناول التعليم للجميع، فيما يلي:

اأ -  درا�س��ات تناولت الرتبية فى مرحلة الطفولة 
املبكرة

Gallagher، J. & Clif�  هدفت درا�سة كل من 
ford، R. )2000(اإىل تطوير بنية اأ�سا�سية من �ساأنها 

توف���ر دعم م�ستمر للعامل���ن يف جمال رعاية الطفولة 
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املبكرة، وتو�سلت الدرا�سة اإىل نظام دعم عاىل اجلودة 
للخدم���ات املقدمة فى مرحل���ة الطفولة املبكرة ي�سمل: 
االإعداد الفع���ال جلميع العاملن، وتق���دمي امل�ساعدات 
التقنية، واإجراء البحوث التطبيقية، والتقييم امل�ستمر 
ال�سام���ل،  والتخطي���ط  االإدارة،  وتطوي���ر  للربام���ج، 
والتن�سيق ب���ن عنا�سر الدعم. وك�سف���ت الدرا�سة عن 
املعوق���ات التي حت���ول دون تنفيذ ال�سيا�س���ات اخلا�سة 
بدعم البنية التحتية فى جمال رعاية الطفولة املبكرة.

و�سع���ت درا�سة قندي���ل ) 2001 ( اإىل حتليل دور 
موؤ�س�س���ات املجتم���ع امل���دين يف تطوي���ر واق���ع الطفولة 
العربي���ة، وقدم���ت الدرا�س���ة عر�س���ًا ملفه���وم املجتمع 
املدين، واأهميته كاإط���ار لالقرتاب من املجتمع وحتمل 
امل�سوؤولي���ة االجتماعي���ة، ثم عر�س���ت الدرا�سة ملالمح 
فعالي���ات اهتم���ام موؤ�س�سات املجتمع امل���دين بالطفولة 
العربي���ة، وتو�سل���ت نتائ���ج الدرا�س���ة اإىل اأن فعالي���ة 
موؤ�س�سات املجتمع املدين اإزاء الطفولة العربية تتفاوت 
من بل���د اإىل اآخر، واأو�س���ت الدرا�سة ب���اأن اأول االأدوار 
التي ينبغ���ي االهتمام بها، هو تعظي���م وتو�سيع املفهوم 
الدفاع���ي لكثر م���ن موؤ�س�سات املجتم���ع املدين املعنية 

بالطفولة.

 Taiwp & Tyolo  :واأو�سح���ت درا�س���ة كل م���ن
2002(( تاأث���ر التعليم يف ف���رتة ما قبل املدر�سة على 

االأداء االأكادمي���ي للتالمي���ذ يف املدر�س���ة االبتدائي���ة، 
حي���ث هدف���ت الدرا�سة اإىل التعرف على م���ا اإذا كانت 
هن���اك اختالفات كب���رة يف اأداء تالميذ ال�سف االأول 
االبتدائ���ي الذين انتظموا يف التعلي���م ما قبل املدر�سي 
م���ن خالل ريا����ض االأطف���ال وبن نظرائه���م الذين مل 
ينتظم���وا يف هذا التعلي���م يف جوان���ب تعليمية خمتارة 
هي: اللغة االإجنليزي���ة والريا�سيات والعلوم، واأ�سفرت 
نتائج ه���ذه الدرا�سة على اأن التعلي���م قبل املدر�سى  له 

اأثر اإيجابي على التح�سيل الدرا�سى.

و�سع���ت درا�س���ة العتيب���ى )2007( اإىل الك�س���ف 
عن واق���ع مرحلة التعلي���م ما قبل االبتدائ���ي يف الدول 
االأع�س���اء مبكتب الرتبية العربى لدول اخلليج وحتديد 

احتياجاتها امل�ستقبلية، واعتمدت الدرا�سة على املنهج 
الو�سف���ي م�ستعينة ب���اأداة اال�ستبانة الت���ي طبقت على 
عين���ة م���ن معلم���ات ريا����ض االأطف���ال يف دول جمل�ض 
التع���اون اخلليجي، واأ�سارت نتائ���ج الدرا�سة اإىل تدين 
ن�س���ب التح���اق االأطف���ال يف التعليم ما قب���ل االبتدائي 
باملقارن���ة باملعدالت العاملي���ة وببع�ض ال���دول العربية، 
و�سع���ف املناه���ج الدرا�سي���ة يف هذه املرحل���ة، بجانب 
بع����ض العقب���ات التي تعرت����ض تطوير التعلي���م ما قبل 

االبتدائى يف دول جمل�ض التعاون.

وهدف���ت درا�س���ة )Sheila )2008 اإىل التعرف 
على تاأثر برامج تربية الطفولة املبكرة على اال�ستعداد 
لاللتح���اق باملدر�س���ة واالآثار املرتتبة عل���ى التعليم قبل 
املدر�س���ى ب�سفة عامة، واأ�سارت نتائج الدرا�سة اإىل اأن 
تربي���ة الطفولة املبكرة حت�سن اإىل ح���د كبر ا�ستعداد 
االأطفال للتعليم املدر�سي، واأن توفر اجلودة فى برامج 
تربي���ة الطفولة تزيد من الق���درات املعرفية لالأطفال، 
وحت�سن من مهاراتهم اللغوية، واأن االأطفال املحرومن 
– ذوي البيئات الفقرة – ي�ستفيدون ب�سورة اأكرب من 

برامج التعليم قبل املدر�سى.

وهدف���ت درا�س���ة �سف���وت )2008( اإىل التع���رف 
على اأث���ر تدريب معلم���ات ريا�ض االأطف���ال على تنمية 
ح�سيلتهم بقيم التن�سئة ال�سيا�سية، والتعرف على اأثر 
التدريب على قيم التن�سئ���ة ال�سيا�سية على اأداء معلمة 
ريا����ض االأطف���ال الأن�سط���ة الرو�س���ة، واأ�سف���رت نتائج 
الدرا�س���ة عن اأن التدريب ي���وؤدي اإىل اكت�ساب معلمات 
ريا�ض االأطفال لقيم التن�سئة ال�سيا�سية، واأن له تاأثرًا 

يف اأداء املعلمة الأن�سطة الرو�سة.

والبا�س���ل  الد�سوق���ى  م���ن  كل  درا�س���ة  وهدف���ت 
) 2008( اإىل التع���رف عل���ى �سب���ل اال�ستف���ادة م���ن 
الطف���ل،  تربي���ة  موؤ�س�س���ات  اإ�س���الح  يف  املحا�سبي���ة 
وبا�ستخدام اأ�سلوب املقابل���ة املفتوحة التي طبقت على 
عينة م���ن مديرى ومعلم���ي بع�ض املدار����ض االبتدائية 
مبحافظ���ة دمياط ، تو�سلت الدرا�سة اإىل جمموعة من 
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االأ�س�ض الالزم مراعاتها عند اال�ستعانة باملحا�سبية يف 
االإ�سالح التعليمي مبوؤ�س�سات تربية الطفل.

وهدف���ت درا�سة كنعان )2011( اإىل التعرف على 
موا�سفات معل���م ريا�ض االأطفال ومتطلبات اإعداده يف 
�س���وء املتغرات العاملي���ة ، والك�سف ع���ن واقع برنامج 
اإعداد معل���م الريا�ض يف كلية الرتبي���ة جامعة دم�سق، 
من خ���الل تطبيق مقيا�ض تقومي برنام���ج اإعداد املعلم 
وف���ق متطلبات اجلودة ، واأ�سف���رت نتائج الدرا�سة عن 
اأن برنام���ج االإعداد يعاين الكث���ر من اخللل والق�سور 
وذل���ك وفق معاير متطلبات اأنظم���ة اجلودة ال�ساملة، 
واقرتحت الدرا�سة جمموعة من االإجراءات التي تكفل 
حتقيق معاير اجل���ودة فى برنامج اإعداد معلم ريا�ض 
االأطف���ال، �سمل���ت طرائق التدري����ض احلديثة واملناهج 

والربامج العلمية املتطورة. 

ب - درا�سات تناولت التعليم للجميع

�سعت درا�س���ة جمال الدي���ن )2001( اإىل حتليل 
وثائ���ق املوؤمت���رات العاملي���ة للتعلي���م للجمي���ع، به���دف 
التعرف على م���دى قدرتها على جت�سيد مبادئ واآليات 
العومل���ة، ولتحقي���ق هذا اله���دف ا�ستخدم���ت الدرا�سة 
املنه���ج الو�سفي مع اال�ستعانة باأ�سلوب حتليل امل�سمون 
كاأداة م���ن اأدوات املنه���ج الو�سف���ي، وخل�س���ت نتائ���ج 
الدرا�س���ة اإىل اأن املوؤمت���رات العاملي���ة للتعلي���م للجميع 
جت�سد مب���ادئ واآليات العومل���ة يف جوانبها ومظاهرها 
املختلف���ة، واأ�س���ارت النتائج اإىل اأن موؤمت���رات التعليم 
للجميع اأدت اإىل حتقيق نوع من االإجماع العاملي وتوافق 

الراأي نحو �سرورة واأولوية حتقيق التعليم للجميع.

وهدف���ت درا�س���ة الب�سام وعبدالعاط���ي )2004( 
اإىل التعرف على واق���ع الوفاء بالتعهدات التي التزمت 
بتنفيذها ال���دول العربية من خ���الل برنامج اليون�سكو 
للتعلي���م للجمي���ع ال���ذي اأقرت���ه ب���داكار، ور�س���د واقع 
ترجم���ة اأف���كار داكار اإىل برام���ج عمل قابل���ة للتطبيق 
عل���ى امل�ستوى الوطني ل���كل دولة عربي���ة، وا�ستخدمت 
الدرا�س���ة املنه���ج الو�سف���ي التحليلي لر�س���د البيانات 
التعليمي���ة املتاحة وربطه���ا بربنامج التعلي���م للجميع، 

وا�ستخال����ض موؤ�س���رات ح���ول م���دى حتقي���ق التعليم 
للجميع يف البالد العربية، واأ�سارت نتائج الدرا�سة اإىل 
قلة قدرة معظم اأنظم���ة التعليم يف الدول العربية على 
بلوغ ه���دف التعليم للجمي���ع املتعل���ق بالطفولة املبكرة 

بحلول عام .2015

وهدف���ت درا�س���ة اإبراهي���م )2006( اإىل حتلي���ل 
االأهداف ال�ستة للتعليم للجميع، وتو�سيح دور موؤ�س�سات 
املجتمع املدين يف حتقيق ه���ذه االأهداف، وبا�ستخدام 
املنهج الو�سفي عر�ست الدرا�سة لبع�ض جتارب الدول 
العربية التى تت�سابه ظروفها االقت�سادية والثقافية مع 
م�سر مثل: �سلطنة عمان واالأردن واجلزائر وال�سودان، 
وتو�سل���ت نتائ���ج الدرا�س���ة اإىل هذه النم���اذج العربية 
مل�سارك���ة موؤ�س�سات املجتم���ع املدنى �ساهمت يف حتقيق 
بع�ض اأه���داف التعليم للجميع، من خالل امل�ساهمة يف 

تطوير العملية التعليمية، وحت�سن بنية التعليم.

و�سعت درا�سة جمال الدين )2006( اإىل تو�سيح 
طبيعة العالقة بن التنمي���ة الب�سرية والتعليم للجميع، 
على اعتبار اأن التعليم من االأولويات التي ال بديل عنها 
الإحداث التنمية، ومن ثم �سدر االإعالن العاملي للتعليم 
للجمي���ع، وال���ذي ين�ض عل���ى اأن التعليم ح���ق اأ�سا�سي 
جلمي���ع النا�ض، وحددت الدرا�س���ة عددًا من املتطلبات 
الواج���ب توافره���ا لتحقي���ق التعليم للجمي���ع مبا يوؤدي 
اإىل حتقيق التنمية الب�سرية، من هذه املتطلبات تاأمن 
حاج���ات التعلم االأ�سا�سية، وااللت���زام املتجدد بتحقيق 

التعليم للجميع.

وهدف���ت درا�س���ة �سنق���ر )2009( اإىل الوق���وف 
عل���ى االأ�سب���اب والتحدي���ات الت���ي حت���ول دون حتقيق 
التعلي���م للجميع فى الدول العربي���ة، حتى ميكن اإعادة 
النظ���ر يف ال�سيا�س���ات الرتبوي���ة القائم���ة والعمل على 
تطويرها للوفاء بالتزامات التعليم للجميع، ومن خالل 
ا�ستخدام املنهج الو�سفى ح���ددت الدرا�سة الكثر من 
التحدي���ات التى تواج���ه الرتبية العربي���ة، واأثرت على 
التق���دم ف���ى حتقيق اأه���داف التعلي���م للجمي���ع، منها: 
الطلب املتزاي���د على التعليم وحمدودية املوارد املالية، 
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والتغر يف االأدوار الت���ي تقوم بها املوؤ�س�سات املجتمعية 
خا�س���ة دور االأ�س���رة يف التن�سئ���ة االجتماعية، وغياب 

التخطيط الرتبوي.

تق���ومي  اإىل  ال�سعي���د )2010(  وهدف���ت درا�س���ة 
م�سروعات التعليم للجميع يف م�سر على �سوء اأهداف 
داكار، واعتمدت الدرا�سة على املنهج الو�سفي بجانب 
املنه���ج االثنوجرايف من خالل املعاي�سة لبع�ض مدار�ض 
التعلي���م املجتمع���ى، والقي���ام مبقاب���الت مفتوح���ة مع 
امل�سئول���ن، وطبق���ت اأدوات الدرا�س���ة عل���ى مدار����ض 
يف  املجتم���ع  ومدار����ض  للفتي���ات،  الواح���د  الف�س���ل 
حمافظت���ي الفيوم و�سوهاج، واأ�سف���رت نتائج الدرا�سة 
عن �سعف ق���درة م�سروعات التعليم للجميع فى م�سر 
على حتقيق اأهداف داكار، واأرجعت الدرا�سة ذلك اإىل 
ع���دة م�سكالت منه���ا: �سعف اإعداد بع����ض املي�سرات، 
بجانب تدين احلال���ة االقت�سادية الأولي���اء االأمور مما 

يوؤثر على فر�ض تعليم االإناث.

بعد ا�ستعرا�ض الدرا�سات ال�سابقة ميكن مالحظة 
ما يلي:
• اتفق���ت بع�ض الدرا�س���ات ال�سابقة عل���ى اأهمية 	

الرتبي���ة ف���ى مرحل���ة الطفول���ة املبك���رة خا�سة 
يف جم���ال اال�ستع���داد للتعلي���م املدر�س���ي، منها 
 ، )Taiwp & Tyolo )2002 : درا�سة كل من

Sheila )2008( ودرا�سة
• اأ�س���ارت بع�ض الدرا�س���ات ال�سابق���ة اإىل اأهمية 	

تطوي���ر بني���ة اأ�سا�سي���ة حتقق ج���ودة الرتبية يف 
مرحل���ة الطفول���ة املبك���رة م���ن خ���الل االإعداد 
والتدريب الفع���ال ملعلم ريا�ض االأطفال وجلميع 
العاملن، والتقييم امل�ستمر للربامج الدرا�سية، 
وتطوي���ر االإدارة، واال�ستف���ادة م���ن املحا�سبي���ة 
يف اإ�س���الح موؤ�س�س���ات تربية الطف���ل، من هذه 
 Gallagher ، J. الدرا�س���ات: درا�سة كل م���ن
Clifford، R. )2000 &( ، ودرا�س���ة حن���ان 

 حمم���د )2008(، ودرا�س���ة الد�سوقي والبا�سل 
) 2008(، ودرا�سة كنعان )2011 (.

• ك�سف���ت بع����ض الدرا�س���ات ال�سابق���ة ع���ن واقع 	
للجمي���ع يف م�س���ر  التعلي���م  اأه���داف  حتقي���ق 
وال���دول العربية، مثل درا�س���ات كل من: الب�سام 
وعبدالعاط���ي )2004(، واإبراهيم )2006(، 

و�سنقر )2009(، ودرا�سة ال�سعيد )2010(.
• اقرتح���ت بع����ض الدرا�س���ات ت�س���ورًا لتفعي���ل 	

ال�سيا�س���ات واملمار�سات يف جمال رعاية وتربية 
الطفول���ة املبك���رة، من اأمثلته���ا الدرا�سات التي 
تناولها املوؤمتر االإقليمي حول تطوير ال�سيا�سات 
واملمار�سات لرعاي���ة وتربية الطفولة املبكرة يف 

الدول العربية ) القاهرة 2004(.
• تختلف الدرا�سة احلالية مع الدرا�سات ال�سابقة 	

فى اأن اأيا من الدرا�س���ات ال�سابقة مل ت�ستهدف 
تفعيل �سيا�سات تربية الطفولة املبكرة يف م�سر 
عل���ى �سوء املب���ادرة الدولي���ة للتعلي���م للجميع، 

وهذا ما تهدف اإليه الدرا�سة احلالية.
• الدرا�س���ات 	 م���ن  احلالي���ة  الدرا�س���ة  ت�ستفي���د 

ال�سابق���ة ف���ى بن���اء اأداة الدرا�س���ة ويف تف�س���ر 
ومناق�سة النتائج.

 منهج الدرا�سة 

التحليل���ي  الو�سف���ي  الدرا�س���ة املنه���ج  ت�ستخ���دم 
ملنا�سبت���ه لطبيع���ة الدرا�س���ة، حيث ال يقت�س���ر املنهج 
الو�سفي يف هذه الدرا�سة على الو�سف، واإمنا ميتد اإىل 
التحلي���ل والتف�سر الذي يعتم���د على ا�ستخدام الطرق 
االإح�سائي���ة جلمع ومعاجلة البيان���ات، ومن ثم تقدمي 
املقرتحات، ويقوم املنهج الو�سفي بو�سف ما هو كائن، 
وتف�سره، كما يهت���م بتحديد الظروف والعالقات التي 
توج���د بن الوقائع، كما يهتم اأي�سًا بتحديد املمار�سات 
ال�سائدة والتعرف على املعتقدات واالجتاهات عند كل 
من االأفراد واجلماع���ات، وطرائقها يف النمو والتطور 
)جابر وكاظ���م 2009: 134؛ �سليمان 2009: 140( 
، ومتت���د االإف���ادة من الو�س���ف اإىل التحلي���ل والتف�سر 
ال���ذي يعتمد على ا�ستخ���دام الطرق الكيفي���ة والكمية 
يف معاجل���ة البيانات، وقد ا�ستعانت الدرا�سة مبدخلن 
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من مداخ���ل املنهج الو�سف���ي هما: مدخ���ل الدرا�سات 
الوثائقي���ة لتو�سيح اخللفية النظري���ة للظاهرة مو�سع 
الدرا�سة، وه���ي تفعيل �سيا�سات تربية الطفولة املبكرة 
مبا يحق���ق اأهداف املب���ادرة الدولية للتعلي���م للجميع، 
ومدخ���ل امل�سح االجتماعي بالعين���ة، للتعرف على اأراء 
عينة الدرا�سة يف مدى اأهمية ال�سبل املقرتحة يف تفعيل 
�سيا�س���ات تربي���ة الطفول���ة املبكرة مبا يحق���ق اأهداف 

املبادرة الدولية للتعليم للجميع.

 كما ا�ستخدمت الدرا�س���ة اأ�سلوب القيا�ض املقارن
Benchmarking ، لي����ض به���دف املقارن���ة من حيث 

االتفاق واالختالف بن واق���ع �سيا�سات تربية الطفولة 
اإمن���ا  املتقدم���ة،  ال���دول  وبع����ض  م�س���ر  يف  املبك���رة 
ا�ستخدمت الدرا�سة ه���ذا اال�سلوب بهدف ا�ستخال�ض 
الدرو����ض امل�ستفادة والتجارب الناجح���ة التي حققتها 
كل م���ن ال�سوي���د وكوري���ا واإيطالي���ا واأملاني���ا وا�سرتاليا 
وفرن�س���ا يف جمال �سيا�س���ات تربية الطفول���ة املبكرة، 
والتي اأهلتها لتحقيق اأهداف املب���ادرة الدولية للتعليم 

للجميع.

 اإجراءات الدرا�سة

يت���م االإجاب���ة ع���ن ت�س���اوؤالت الدرا�س���ة من خالل 
اخلطوات االآتية : 

• االط���الع على بع�ض الدرا�سات ال�سابقة، وبع�ض 	
املوؤمت���رات االقليمي���ة والدولي���ة الت���ى تناول���ت 
املب���ادرة الدولية للتعليم للجمي���ع، واالإفادة من 

نتائجها يف معاجلة مو�سوع الدرا�سة احلالية.
• التع���رف على فل�سف���ة املبادرة الدولي���ة للتعليم 	

للجميع من حيث جماالته���ا، واأهدافها املتعلقة 
برتبي���ة الطفولة املبك���رة، والعوام���ل املوؤثرة يف 

حتقيقها.
• عر����ض وحتليل مفه���وم تربية الطفول���ة املبكرة 	

ومربرات االهتمام بها.
• التع���رف على خربات بع�ض ال���دول املتقدمة يف 	

حتقي���ق اأهداف املبادرة الدولية للتعليم للجميع 

يف جم���ال تربية الطفولة املبكرة، و�سبل االإفادة 
منها.

• الك�س���ف ع���ن واق���ع �سيا�س���ات تربي���ة الطفولة 	
املبك���رة ف���ى م�س���ر، والتع���رف عل���ى جوان���ب 
النق�ض والق�سور ف���ى هذا الواقع، والتي حتول 

دون حتقيق اأهداف مبادرة التعليم للجميع.
• ت�سمي���م اأداة الدرا�سة جلمع البيانات الالزمة، 	

وذل���ك من خ���الل اإع���داد ا�ستبانة ته���دف اإىل 
التع���رف عل���ى �سب���ل تفعي���ل �سيا�س���ات تربي���ة 
الطفول���ة املبك���رة يف م�س���ر م���ن وجه���ة نظ���ر 
اخل���رباء واملهتمن برتبي���ة الطفولة، مبا يحقق 

اأهداف املبادرة الدولية للتعليم للجميع .
• تطبي���ق االأداة ، بع���د اختي���ار عين���ة الدرا�س���ة، 	

احل���زم  برنام���ج  وف���ق  وحتليله���ا  وتفريغه���ا 
.SPSS االإح�سائية

• تف�س���ر نتائ���ج الدرا�س���ة يف �س���وء الدرا�س���ات 	
ال�سابقة وطبيعة العينة.

• و�س���ع ت�س���ور مق���رتح ميك���ن مبقت�س���اه تفعيل 	
�سيا�سات تربية الطفول���ة املبكرة يف م�سر، مبا 
يحق���ق اأهداف املبادرة الدولية للتعليم للجميع، 

وذلك يف �سوء نتائج الدرا�سة.

ثانيًا: الإطار النظرى للدرا�سة 

جتي���ب الدرا�سة يف االإطار النظ���ري عن ال�سوؤالن 
االأول والثاين من امل�سكلة، وهما:

-  م���ا فل�سفة املبادرة الدولية للتعليم للجميع، وما 
اأهدافها املتعلقة برتبية الطفولة املبكرة ؟

-  م���ا واق���ع تربية الطفولة املبك���رة يف م�سر، وما 
مدى حتقيقها الأهداف التعليم للجميع ؟

ل���ذا ي�ستمل االإط���ار النظري على عر����ض وحتليل 
اأبع���اد املب���ادرة الدولي���ة للتعلي���م للجمي���ع، واأهدافها 
املتعلقة برتبي���ة الطفولة املبكرة، والعوامل املوؤثرة على 
حتقيقه���ا، وتو�سي���ح مفهوم تربي���ة الطفول���ة املبكرة، 
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واأهم امل���ربرات التي تدعو اإىل االهتم���ام بها، وعر�ض 
خربات بع�ض الدول املتقدمة يف جمال حتقيق اأهداف 
املبادرة الدولية للتعليم للجميع، وا�ستخال�ض الدرو�ض 
امل�ستف���ادة منها، كم���ا يتناول االإط���ار النظري الك�سف 
ع���ن واقع �سيا�س���ات تربية الطفولة املبك���رة يف م�سر، 
والتع���رف عل���ى مدى حتقي���ق اأهداف التعلي���م للجميع 
من خالل ا�ستخال�ض موؤ�سرات كمية وكيفية حول واقع 
االإتاح���ة واجلودة يف مرحلة ريا����ض االأطفال وفق اآخر 

اإح�سائيات التعليم املتاحة يف هذا ال�ساأن. 

فل�سفته��ا  للجمي��ع:  للتعلي��م  الدولي��ة  املب��ادرة 
واأهدافها والعوامل املوؤثرة يف حتقيقها

1 - فل�سف���ة واأه���داف املب���ادرة الدولي���ة للتعلي���م 
للجميع .

ي�سه���د العامل مع حلول القرن احل���ادى والع�سرين 
الكثر م���ن املتغ���رات اأبرزه���ا ظاهرة العومل���ة، ولقد 
ارتبط���ت ظاه���رة العومل���ة ارتباط���ا وثيق���ًا بالتغرات 
والتط���ورات العلمي���ة والتكنولوجي���ة الت���ي حدث���ت يف 
العامل خ���الل العق���ود املا�سية، واأثرت ه���ذه التغرات 
على كاف���ة مناحي احلياة، ومل تكن الرتبية مبعزل عن 
ه���ذه التغرات، فقد كانت ثمة حم���اوالت م�ستمرة من 
االإ�سالح والتجديد الرتبوي يف العديد من دول العامل، 
بغي���ة حتقي���ق التناف�سية والتمي���ز الأنظمته���ا التعليمية 
ملواجه���ة ه���ذه التحديات، كل هذا وغ���ره جعل ال�سعي 
نحو توف���ر الرتبي���ة االأ�سا�سية جلميع االأطف���ال هدفًا 

ت�سعى دول العامل اإىل حتقيقه. 

لذا دعت عدة منظم���ات دولية هي: منظمة االأمم 
املتح���دة للطفول���ة، وبرنام���ج االأمم املتح���دة للتنمية، 
ومنظم���ة االأمم املتح���دة للرتبي���ة والثقاف���ة والعل���وم، 
والبن���ك ال���دويل اإىل عق���د موؤمتر دويل ينظ���م ويوجه 
اجله���ود الدولي���ة يف جم���ال الرتبية االأ�سا�سي���ة، فكان 
 Jomtien املوؤمت���ر الدويل للرتبية للجمي���ع- جومتين
1990 - الذي �سدر عنه االإعالن العاملي حول الرتبية 

للجميع، حيث �سكل هذا االإع���الن اإطارًا مرجعيًا يفيد 
احلكوم���ات واملنظم���ات الدولي���ة واملعلم���ن واملهنين 

املعنين بالرتبية لت�سمي���م وتنفيذ ال�سيا�سات الرامية 
اإىل حت�س���ن خدم���ات التعلي���م )املنت���دى اال�ست�ساري 

الدويل ب�ساأن التعليم للجميع: 1995: 1(

وحدد االإعالن العاملي ح���ول الرتبية للجميع هدفًا 
رئي�س���ًا هو: متكن كل فرد - �سواء اأكان طفاًل اأم يافعًا 
اأم را�سدًا - من االإفادة من الفر�ض الرتبوية امل�سممة 
عل���ى نحو يلبي حاجاته االأ�سا�سي���ة للتعلم، وت�سمل هذه 
احلاجات كال من و�سائل التعلم االأ�سا�سية مثل القراءة 
والكتابة والتعبر ال�سفه���ى واحل�ساب وحل امل�سكالت، 
وت�سم���ل كذلك امل�سامن االأ�سا�سية للتعلم مثل: املعرفة 
وامله���ارات والقيم واالجتاهات الت���ي يحتاجها االأفراد 
م���ن اأج���ل البق���اء، وتنمية كاف���ة قدراته���م، ولتح�سن 
نوعي���ة حياته���م )املنت���دى اال�ست�سارى ال���دويل ب�ساأن 

التعليم للجميع: 1995: 3(

كم���ا حدد االإع���الن العاملي متطلب���ات حتقيق هذا 
الهدف يف مادته اخلام�سة، والتي تن�ض على اأن اإتاحة 
الرتبي���ة للجميع تتطلب تو�سيع نطاق الرتبية االأ�سا�سية 
لت�سمل الطفول���ة املبكرة، ويحث االإع���الن العاملي دول 
الع���امل على تطوير �سيا�ساته���ا الرتبوية لتوفر الرتبية 
االأولية لالأطف���ال )املنتدى اال�ست�س���اري الدويل ب�ساأن 
التعلي���م للجمي���ع: 1995: 5( وم���ن ثم ج���اء االإعالن 
العاملي حول الرتبي���ة للجميع ليوؤكد حق جميع االأطفال 
يف التعلي���م، وليعك����ض ت�سمي���م املجتم���ع ال���دوىل على 
النهو�ض برتبية الطفولة املبكرة باعتبارها متثل و�سيلة 

فعالة يف بناء اأجيال امل�ستقبل.

ولتاأكيد ه���ذا الهدف وال�سعي نحو حتقيقه، اعتمد 
املنتدى العاملى للرتبية اإط���ار عمل داكار Dakar عام 
2000 ، وه���و مبثابة التزام جماع���ى للمجتمع الدوىل 

باإتب���اع �سيا�س���ات تكف���ل الوف���اء باحتياج���ات التعل���م 
االأ�سا�سية لكل طفل ولكل را�سد، و�سعى اإطار عمل داكار 
اإىل تقييم االإجنازات وما مت حتقيقه من هدف التعليم 
للجمي���ع ال���ذى مت حتدي���ده يف موؤمت���ر جومتين، حيث 
اأج���رى هذا التقييم يف 183 دولة، وك�سفت نتائجه عن 
بع����ض التقدم الذي حتقق يف ه���ذا املجال، كما ك�سفت 
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نتائ���ج التقييم عن ق�سور يف حتقي���ق هدف جومتين، 
ففي جمال تربية الطفولة املبكرة ك�سف التقييم عن اأن 
اأق���ل من ثلث االأطفال الذين يق���ل اأعمارهم عن ال�ست 
�سن���وات هم الذي���ن ي�ستفيدون بنوع من اأن���واع التعليم 
يف ال�سن املبك���رة )املنتدى اال�ست�س���اري الدويل ب�ساأن 

التعليم للجميع: 2000: 12(

وق���د حدد اإط���ار عم���ل دكار �ستة اأه���داف للتعليم 
للجمي���ع، يتع���ن عل���ى جمي���ع دول الع���امل حتقيقه���ا 
بحل���ول ع���ام 2015، هذه االأه���داف ال�ست���ة اعتمدها 
املنت���دى العاملي للرتبية ، ه���ذه االأهداف هي:)املنتدى 
للجمي���ع:  التعلي���م  ب�س���اأن  ال���دويل   اال�ست�س���اري 

)15 :2000 

- تو�سي���ع وحت�س���ن الرعاي���ة والرتبي���ة عل���ى نحو 
�سامل يف مرحلة الطفولة املبكرة، خا�سة ل�سالح اأكر 

االأطفال تاأثرًا واأ�سدهم حرمانًا.

- متك���ن جميع االأطفال م���ن احل�سول على تعليم 
ابتدائي جيد جماين واإلزامي، واإكمال هذا التعليم.

- �سم���ان تلبي���ة حاج���ات التعل���م لكاف���ة ال�سغار 
والرا�سدين من خالل االنتفاع املتكافئ بربامج مالئمة 

للتعلم، واكت�ساب املهارات الالزمة للحياة. 

- حت�س���ن م�ستوي���ات حم���و اأمي���ة الكب���ار ال�سيما 
ل�سالح الن�ساء، وحتقيق تكافوؤ فر�ض التعليم االأ�سا�سي 

والتعليم امل�ستمر جلميع الكبار.

- اإزال���ة اأوج���ه التف���اوت بن اجلن�س���ن يف جمال 
التعلي���م االبتدائ���ي والثان���وي، وحتقي���ق امل�س���اواة بن 

اجلن�سن يف جمال التعليم. 

- حت�س���ن كافة اجلوانب النوعية للتعليم، و�سمان 
االمتي���از للجميع، بحيث يحق���ق جميع الدار�سن نتائج 
وا�سحة وملمو�سة يف التعل���م، ال�سيما القراءة والكتابة 

واحل�ساب واملهارات االأ�سا�سية للحياة. 

وبا�ستق���راء االأه���داف ال�سابقة يت�س���ح اأن الهدف 

الطفول���ة مرحل���ة  ف���ى  بالرتبي���ة  اخلا����ض   -  االأول 
 املبكرة -   ميثل االأ�سا�ض الالزم لتحقيق باقي اأهداف 

التعليم للجميع.

2 - العوام���ل املوؤث���رة يف حتقي���ق ه���دف املب���ادرة 
الدولية للتعليم للجميع املتعلق برتبية الطفولة املبكرة 

يت�سح مم���ا تق���دم اأن للمب���ادرة الدولي���ة للتعليم 
للجميع �ستة اأه���داف، الهدف االأول منها يتعلق برتبية 
الطفول���ة املبكرة، وال���ذى ين�ض عل���ى تو�سيع وحت�سن 
الرعاي���ة والرتبية على نحو �سام���ل فى مرحلة الطفولة 
املبك���رة، خا�سة ل�سالح اأكر االأطف���ال تاأثرًا واأ�سدهم 
حرمان���ًا، غر اأن ثمة جمموعة م���ن العوامل التي توؤثر 
عل���ى بلوغ هدف التعليم للجمي���ع، وقد يكون تاأثر هذه 
العوام���ل باالإيج���اب يف حال���ة توافرها بال�س���ورة التي 
يج���ب اأن تك���ون عليه���ا، وق���د يك���ون تاأثره���ا بال�سلب 
يف حال���ة وج���ود خل���ل اأو ق�سور يف ه���ذه العوامل، مما 
يجعله���ا يف ه���ذه احلال���ة معوق���ات حت���ول دون حتقيق 
املبادرة الدولي���ة للتعليم للجميع، فه���ذه العوامل متثل 
مقوم���ات اأ�سا�سي���ة اأو �سروطًا الزم���ة ينبغي توفرها يف 
�سيا�س���ات تربية الطفولة املبكرة حت���ى يتحقق التعليم 
قبل املدر�س���ي جلميع االأطف���ال، وميك���ن تو�سيح اأبرز 

تلك العوامل فيما يلي:

-  القدرة على ال�ستيعاب

اأي ق���درة النظ���ام التعليمي عل���ى ا�ستيعاب جميع 
االأطف���ال بالتعلي���م قب���ل املدر�سي، وهذا م���ا يعرب عنه 
باالإتاح���ة، اأي توف���ر فر����ض الرتبية جلمي���ع االأطفال 
وب�سورة متكافئ���ة، وتتحقق االإتاح���ة با�ستيعاب جميع 
االأطف���ال فى ال�سريح���ة العمرية املناظ���رة، اأي عندما 
 ت�س���ل ن�سب���ة القي���د يف مرحل���ة ريا����ض االأطف���ال اإىل

 100 % ، فاجلان���ب الكم���ى يع���رب عن حتقي���ق تعميم 
تربي���ة الطفول���ة املبك���رة، با�ستيع���اب جمي���ع االأطفال 

وتاأكيد امل�ساواة بينهم يف االلتحاق بريا�ض االأطفال.

- الإرادة واللتزام ال�سيا�سي

 يتطل���ب حتقي���ق االإتاحة وج���ود اإرادة والتزام من 
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القي���ادات ال�سيا�سي���ة، يعرب عن���ه باهتم���ام امل�سئولن 
بتوف���ر الرعاية والرتبي���ة ل�سغار االأطف���ال، باأن متثل 
الرتبي���ة ف���ى الطفول���ة املبك���رة اأولوي���ة عل���ى امل�ستوى 
الوطن���ى، واأن تكف���ل الدول���ة احلق ف���ى التعليم جلميع 
االأطف���ال، حيث يعتمد توفر الرتبية االأ�سا�سية للجميع 
عل���ى التزام �سيا�سى واإرادة �سيا�سية تدعمها اإجراءات 
مالي���ة منا�سب���ة، وتعززه���ا اإ�سالح���ات تربوي���ة ودعم 
موؤ�س�سي) املنت���دى اال�ست�ساري الدويل ب�س���اأن التعليم 
للجمي���ع 1995: 7( ، وم���ن مظاه���ر ه���ذا االلت���زام 
اإطالق املبادرات، ور�س���م ال�سيا�سات، وتنفيذ اخلطط 
واال�سرتاتيجي���ات، وهذا يتطلب التزام���ًا �سيا�سيًا قويًا 

وم�ستمرًا بتطوير �سيا�سات تربية الطفولة املبكرة.

- اإلزامية مرحلة ريا�ص الأطفال

 وتتطل���ب االإتاح���ة تو�سي���ع االإلزام لي�سم���ل ريا�ض 
االأطفال، ويعرب التعليم االإلزامي عن التزام من جانب 
الدولة باأن تكفل هذا النوع من التعليم جلميع االأطفال 
يف �س���ن معينة، وه���ذا ما تفعله بع�ض ال���دول االأوربية، 
حي���ث اأ�سبح���ت مرحل���ة ريا����ض االأطف���ال يف اإيطاليا 
مرحل���ة اإلزامية جلميع االأطفال مل���دة �سنة واحدة قبل 
 ،)OECD 2001: 26( االلتحاق باملدر�سة االبتدائية
وتكم���ن فل�سف���ة االإل���زام يف ه���ذه املرحلة ف���ى حتقيق 
فر����ض متكافئة بن جميع االأطف���ال لاللتحاق بالتعليم 
قبل املدر�س���ي، ومن ثم التغلب عل���ى اأوجه التفاوت يف 

االلتحاق الراجع اإىل ظروف جمتمعية.

- دعم الأ�سر الفقرية

 لت�سجيعهم على اإحلاق اأبنائهم بريا�ض االأطفال، 
وقد يكون هذا الدعم فى �سكل اإلغاء للر�سوم املدر�سية، 
اأو تقدمي دعم مايل يف �سكل منح درا�سية، اأو حتويالت 
نقدي���ة، اأو م�ساع���دات عينية الأطف���ال االأ�سر الفقرة، 
ه���ذا بجان���ب اتخاذ تداب���ر منا�سبة للح���د من حاجة 
بع����ض االأ�س���ر اإىل ت�سغي���ل اأطفالها )التقري���ر العاملى 
لر�س���د التعليم للجميع 2008: 3( ، اإ�سافة اإىل توفر 
مدار�ض ريا�ض االأطف���ال يف املناطق الريفية واالأماكن 
النائي���ة املحروم���ة، ودع���م برام���ج التغذي���ة املدر�سية 

لت�سجيع االأطف���ال على الذهاب للمدر�س���ة، وا�ستيعاب 
االأطف���ال املحرومن م���ن رعاية الوالدي���ن مثل اأطفال 

ال�سوارع واملالجئ. 

- ت�سجيع امل�ساركة املجتمعية

 ه���ذه امل�سارك���ة تك���ون يف معظمها م���ن منظمات 
غ���ر حكومية ، وجماع���ات ديني���ة، وموؤ�س�سات القطاع 
اخلا����ض الت���ي ت�سع���ى اإىل الربح، حي���ث ت�ستطيع هذه 
اجلهات غ���ر احلكومية اأن ت�سان���د جهود احلكومة يف 
تنمية وتطوير اخلدم���ات التى تقدمها يف جمال رعاية 
وتربي���ة االأطفال)خال�سة توجيهي���ة اليون�سكو2007: 
4، الع���دد40(، وامل�سارك���ة املجتمعية يجب اأال تقت�سر 
عل���ى فت���ح مدار����ض لريا����ض االأطف���ال فح�س���ب، ب���ل 
ينبغ���ي اأن متتد لت�سم���ل االإ�سهام يف ر�س���م ال�سيا�سات 
و�سن���ع القرارات، وم�سارك���ة احلكومة يف كافة مراحل 
التخطي���ط والتنفي���ذ والتقومي لربامج تربي���ة الطفولة 

املبكرة.

- الدمج ما بن الرعاية والرتبية

 يحق���ق الدم���ج الرعاي���ة املتكامل���ة للطف���ل، التي 
ت�سم���ل بجانب التعلي���م قبل املدر�س���ي الرعاية املبكرة 
للطفل من تغذية و�سحة ولعب، على اعتبار اأن التغذية 
ال�سليم���ة وال�سح���ة اجليدة واللعب اله���ادف اأمورًا لها 
اأهمي���ة كب���رة يف حتقيق اأه���داف الرتبي���ة يف مرحلة 
الطفولة املبكرة، فالرعاية والرتبية جانبان متكامالن 
ال ميك���ن الف�سل بينهما فى ت�سكي���ل �سخ�سية الطفل، 
فتحقي���ق اأه���داف الرتبية يف ه���ذه املرحلة م���ن حياة 
الطف���ل تتوقف اإىل حد كبر على م���ا يقدم للطفل من 
رعاية، كم���ا اأن حتقيق الرعاية املتكاملة تتطلب تقدمي 
الرتبي���ة املنا�سبة للطف���ل، لذا يجب اأن تك���ون الرعاية 
بجانب الرتبية من امل�سئوليات املبا�سرة لوزارة الرتبية 

والتعليم. 

- توحيد اجلهود التى تبذلها اجلهات املتعددة

 تتع���دد اجلهات التي تهتم برعاية وتربية الطفولة 
املبك���رة، يف م�س���ر، والت���ي ت�سم���ل: املجل����ض القومي 
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�سيا�س���ات رعاي���ة  يح���دد  ال���ذي  واالأموم���ة  للطفول���ة 
الطف���ل، ووزارة ال�سح���ة التي توف���ر الرعاية ال�سحية 
لالأطف���ال، ووزارة الت�سامن االجتماع���ي التي ت�سرف 
على ح�سان���ات االأطف���ال، ووزارتي الثقاف���ة واالإعالم 
اللت���ن تب���ذالن جه���ودًا يف جم���ال التنمي���ة الثقافي���ة، 
ودور الرعاي���ة، ومراكز االأيتام، واجلمعي���ات االأهلية، 
بجانب وزارة الرتبية والتعليم ) وزارة الرتبية والتعليم 
2007: 242(، لذل���ك ينبغ���ي و�س���ع اإط���ار ت�سريع���ي 

يحقق التن�سيق والتكامل بن هذه اجلهات املتعددة.

- توفري بيئة مدر�سية اآمنة لالأطفال

 ي�سع���ر فيها الطفل باالأم���ان واحلماية، وذلك من 
خ���الل توفر املرافق املالئمة ملي���اه ال�سرب وجتهيزات 
ال�سرف ال�سح���ي، وتي�سر االنتفاع مبرافق اخلدمات 
ال�سحي���ة والغذائي���ة، وو�س���ع �سيا�س���ات وممار�س���ات 
والنف�سي���ة  البدني���ة  ال�سح���ة  لالأطف���ال  ت�سم���ن 
واالجتماعي���ة، ووج���ود م�سامن وممار�س���ات تعليمية 
ت���وؤدي اإىل اكت�ساب االأطف���ال للمعرفة واملواقف والقيم 
ال�سليم���ة، واكت�ساب مهارات احلي���اة الالزمة الحرتام 
ال�سخ�سي���ة  وال�سالم���ة  اجلي���دة  وال�سح���ة  ال���ذات 
)املنت���دى العامل���ي للرتبي���ة 2000: 20( ه���ذا بجانب 
البعد عن العنف فى التعامل مع االأطفال، ملا له من اآثار 
�سلبية عل���ى حا�سر الطفل وم�ستقبله، وعلى �سخ�سيته 

وتعليمه، وكذلك على االأ�سرة واملجتمع بكافة اأبعاده.

- تطوير العملية التعليمية بريا�ص الأطفال 

بتح�س���ن نوعي���ة املناه���ج وط���رق تدري�سه���ا، واأن 
تت�سف ه���ذه املناه���ج باملرون���ة والقابلي���ة للتكيف مع 
احتياج���ات االأطف���ال يف مرحلة ما قب���ل املدر�سة، واأال 
ت�سب���ح جم���رد امت���داد للنظ���م املدر�سي���ة النظامية، 
ه���ذا بجان���ب اأن تك���ون ه���ذه املناهج مالئم���ة ملراحل 
منو االأطفال، وملبي���ة الحتياجاتهم واهتماماتهم، واأن 
ترتبط ارتباطًا وثيقًا باالأ�سرة واملجتمع املحلي بو�سفها 
البيئة االأ�سا�سية لرعاية الطفل وتعلمه )املنتدى العاملى 
واأن تخ�س���ع مناه���ج ريا����ض   ،)58  :2000 للرتبي���ة 

االأطف���ال للتطوي���ر امل�ستم���ر، واأن يت���وىل تدري�سها فئة 
متخ�س�سة من املعلمات.

- تطوير برامج اإعداد معلمات ريا�ص الأطفال

 باأن يت�سمن حمتوى هذه الربامج معارف ومهارات 
تت�س���ل باحلاج���ات الرتبوي���ة والنف�سي���ة لالأطف���ال يف 
هذه املرحل���ة، والعمل عل���ى تطوير االإمكان���ات املادية 
والب�سري���ة بكلي���ات ريا����ض االأطف���ال، والتاأكي���د عل���ى 
اجلوان���ب التطبيقي���ة وامليداني���ة يف برام���ج االإع���داد، 
ه���ذا بجانب التطوي���ر امل�ستمر لربام���ج التدريب اأثناء 
اخلدمة، وت�سجيع املعلم���ات احلا�سالت على موؤهالت 
علمي���ة اأعل���ى للعم���ل يف مدار����ض ريا����ض االأطفال من 

خالل تقدمي حوافز مادية واأدبية منا�سبة. 

- التوا�سل مع الآباء

 لدعم م�ساركتهم، واإقناعه���م باأهمية الرتبية فى 
مرحل���ة الطفولة املبك���رة فى تكوي���ن �سخ�سية الطفل 
وا�ستع���داده للتعليم املدر�س���ي، والتوا�سل مع االآباء من 
خالل اإعداد تقرير اأو اأكر عن حالة الطفل التعليمية، 
وتر�سل اإليهم عل���ى مدار العام الدرا�سى، وتو�سح هذه 
التقارير مدى اإجناز الطفل فى كل جمال من جماالت 
الدرا�س���ة، وت�سمل مالحظ���ات وتعليقات ح���ول �سلوك 
الطفل وت�سرفاته، كذلك مهاراته وقدراته ال�سخ�سية 
ومدى ا�ستع���داده للتعلم، حتى ميك���ن لالآباء امل�ساهمة 
يف ت�سحيح �سلوك الطف���ل ودعم جهود املعلمة يف هذا 
املج���ال، مما ي�سهم يف حتقيق اأه���داف تربية الطفولة 

املبكرة.

- و�سع خطط م�ستقبلية للتطوير

 من خالل عق���د االتفاقيات وامل�سارك���ة فى تنفيذ 
اخلط���ط الدولي���ة املتعلق���ة برتبي���ة الطفول���ة املبكرة، 
واالإف���ادة منه���ا يف و�سع خط���ة وطنية حم���ددة زمنيًا 
لتطوير تربي���ة الطفولة املبكرة، واإعداد خريطة قومية 
مدر�سي���ة خا�س���ة بريا�ض االأطف���ال، و�س���ن ت�سريعات 
منا�سب���ة لتطوير العمل يف هذا املج���ال، وتوفر التمويل 
ال���الزم لتحقي���ق ه���ذه اخلط���ط امل�ستقبلي���ة، وتطوير 
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نظم �سمان جودة التعلي���م واالعتماد يف هذه املرحلة، 
وت�سجي���ع الدرا�س���ات العلمي���ة امل�ستقبلي���ة االأكادميية 

والتطبيقية فى جمال تربية الطفولة املبكرة.

الرتبي��ة فى مرحل��ة الطفولة املبك��رة: مفهومها، 
ومربرات الهتمام بها

1 - مفهوم الرتبية فى مرحلة الطفولة املبكرة
يع���د مفهوم تربي���ة الطفولة املبك���رة اأو الرتبية يف 
مرحل���ة الطفولة املبك���رة من املفاهيم غ���ر املحددة، 
فق���د يقت�سر هذا املفه���وم على التعلي���م قبل املدر�سى 
فح�سب دون اأوجه الرعاية االأخرى، وقد ي�سمل الرعاية 
بجانب الرتبية، وي�سر هامر) 2004: 35( اإىل وجود 
منوذج���ن من االأنظمة املتبعة يف جمال تنمية الطفولة 

املبكرة يف بع�ض الدول هما:

-  من���وذج االأنظمة املنف�سلة، وهذا النموذج قائم 
على ف�سل اخلدمات املقدمة للطفل، فرعاية االأطفال 
م���ن امليالد حتى ثالث �سنوات تقريبًا هي من م�سئولية 
وزارة ال�سئ���ون االجتماعي���ة ووزارة ال�سحة، واالأطفال 
بن ثالث و�ست �سنوات هي من م�سئولية وزارة الرتبية، 
ويت�سم���ن هذا النموذج اأي�سًا اإما خدمات على م�ستوى 
القطاع الع���ام كما فى بلجيكا مث���اًل، اأو خدمات تقدم 
من القطاع اخلا����ض كما يف اأيرلندا والواليات املتحدة 
االأمريكي���ة، ويعزز هذا النموذج الف�س���ل بن الرعاية 
والرتبية، وقد يوؤدي اأحيانًا اإىل ازدواجية يف اخلدمات 

املقدمة لالأطفال يف هذه املرحلة. 

- من���وذج االأنظمة املتكاملة، وه���ذا النموذج قائم 
عل���ى ال�سراك���ة م���ع النظ���ام الرتب���وي، ويع���زز الروؤية 
امل�سرتكة بن كافة القطاعات من تربية ورعاية و�سحة 
و�سئ���ون عائلي���ة وجمتمعية، كم���ا ي���وؤدي اإىل ا�ستقرار 
يف تق���دمي اخلدمات عل���ى م�ستوى التنظي���م والتمويل 
واإعداد الك���وادر، وهذا النم���وذج ينت�سر يف الدمنارك 
وفنلن���دا والرنويج الت���ي تقدم فيها خدم���ات لالأطفال 
بن املي���الد وعمر �سب���ع �سنوات حت���ت م�سئولية وزارة 
ال�سئون االجتماعية، اأما يف نيوزلندا وال�سويد واأ�سبانيا 
وبريطاني���ا فتق���ع خدم���ات االأطف���ال حتت عم���ر �سبع 

�سنوات على عاتق وزارة الرتبية والتعليم.    

ويت�سح مما تقدم اأهمي���ة تكامل الرعاية والرتبية 
فى تنمية الطفولة املبكرة، حيث اإن كليهما يعد متطلبًا 
لتحقي���ق االأخر، كما ينظر اإىل الرتبي���ة املبكرة للطفل 
باعتبارها �سرورة لنج���اح التعليم املدر�سي، حيث يعد 
االهتم���ام بتهيئة االأطف���ال واإعدادهم تربوي���ًا ونف�سيًا 
واجتماعي���ًا ا�ستع���دادًا لاللتح���اق باملدر�س���ة من اأهم 
اأهداف تربية الطفولة املبك���رة، واال�ستعداد للمدر�سة 
مفهوم ق���د يقت�سر عل���ى اإعداد الطف���ل للمدر�سة من 
خالل اإك�سابه جمموعة حمددة من املهارات االأكادميية 
والق���درات واالجتاهات، وقد يت�سع هذا املفهوم لي�سمل 
خم�س���ة جوانب ه���ي: اجلوانب اجل�سدي���ة، واحلركية، 
ا�ستخ���دام  ومه���ارات  والعاطفي���ة،  واالجتماعي���ة، 
اللغ���ة واملعرف���ة العام���ة، ويوؤخ���ذ باملفه���وم االأخر يف 
 الوالي���ات املتح���دة وه���و املنت�سر على امل�ست���وى الدويل

  )Sheila 2008: 2(

وب�سف���ة عام���ة تع���رف تربي���ة الطفول���ة املبك���رة 
باأنه���ا الربامج الت���ي تقدمها جهات متع���ددة لالأطفال 
البالغ���ن م���ن العمر ث���الث �سن���وات، والت���ى تنفذ فى 
مراك���ز متخ�س�س���ة، وت�ستخدم احل���د االأدنى الالزم 
م���ن املعلم���ن املدربن، وحتر����ض على اإ�س���راك االآباء 

)التقرير العاملى لر�سد التعليم للجميع 2010: 50(

وتع���رف اأي�سًا باأنها جمموع���ة منظمة وهادفة من 
اأن�سط���ة التعلم، اإما فى موؤ�س�س���ة نظامية قبل مدر�سية 
اأو يف اإطار موؤ�س�سات غر نظامية، وتركز برامج تربية 
الطفولة املبكرة عمومًا عل���ى االأطفال بدءًا من الثالثة 
م���ن العمر، بهدف تعويد �سغار االأطفال على اأن ياألفوا 
بيئة �سبيهة بالبيئ���ة املدر�سية، و�سغل االأطفال باأن�سطة 
ت�سجعهم على اال�ستق���الل باأنف�سهم، وتنمية مهاراتهم 
احلركي���ة واملعرفي���ة واالجتماعي���ة، وي�س���ار اإىل تل���ك 
الربامج باأ�سماء خمتلفة مثل تعليم ال�سغار، ومدار�ض 
احل�سان���ة، وريا�ض االأطفال، والتعلي���م قبل املدر�سى، 
والتعلي���م فى الطفول���ة املبكرة ) املنت���دى اال�ست�ساري 

الدويل ب�ساأن التعليم للجميع 2000: 25(
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وتتفق التعريف���ات ال�سابقة م���ع الت�سنيف الدويل 
املقنن للتعلي���م )2006( – اال�سكد ISCED– الذي 
ي�سن���ف برامج الرتبية التى تق���دم يف مرحلة الطفولة 
املبك���رة يف م�ست���وى يع���رف مب�ست���وى ال�سف���ر، وه���و 
امل�ست���وى الذي يعرب ع���ن املرحل���ة اال�ستهاللية للتعليم 
املنظم، وتعوي���د �سغار االأطفال على الو�سط املدر�سي، 
وعن���د االنته���اء م���ن ه���ذه الربام���ج يوا�س���ل االأطفال 
تعليمهم يف امل�ستوى واحد املعروف بالتعليم االبتدائي.

ويف �س���وء م���ا �سب���ق ميكن حتدي���د مفه���وم تربية 
الطفول���ة املبكرة اإجرائي���ا يف الدرا�س���ة احلالية باأنه: 
جميع فر�ض الرتبية التي تتاح لالأطفال بدءًا من الثالثة 
من العمر، من خالل برامج التعليم قبل املدر�سى، التي 
تتم داخل ريا�ض االأطفال، والتي تكفل ل�سغار االأطفال 
النمو العقلي والبدين واالجتماعي ال�سليم، وحتقق لهم 

التهيئة املنا�سبة لاللتحاق باملدر�سة. 

2 - مربرات االهتمام بالرتبية فى مرحلة الطفولة 
املبكرة

يف �س���وء مفه���وم تربي���ة الطفولة املبك���رة، ميكن 
ا�ستخال����ض بع�ض امل���ربرات التي تدع���و اإىل االهتمام 

بالرتبية يف مرحلة الطفولة املبكرة، فيما يلي :
• الرتبي���ة ف���ى مرحل���ة الطفولة املبك���رة حق من 	

احلقوق االأ�سا�سية للطفل

 يدع���م االهتمام به���ذا احلق م�سادق���ة اجلمعية 
العامة ل���الأمم املتحدة على االتفاقي���ة الدولية حلقوق 
الطفل، والت���ي توؤكد على اأهمية تربية الطفل ورعايته، 
مبا يتي���ح تنمية �سخ�سيت���ه ومواهبه وقدرات���ه العقلية 
والبدني���ة اإىل اأق�س���ى اإمكاناته���ا، واألزم���ت االتفاقية 
الدول املوقعة عليها تقدمي امل�ساعدة املنا�سبة للوالدين 
يف االط���الع مب�سئوليات تربية الطفل، باأن تكفل تطوير 
موؤ�س�س���ات ومرافق وخدم���ات تعليمية لرعاي���ة وتربية 
االأطف���ال)االأمم املتح���دة 1989: 8( ومبوج���ب ه���ذه 
املواثي���ق الدولي���ة فاإن احلق ف���ى التعلي���م يفر�ض على 
ال���دول االلتزام ب���اأن تكفل الرتبية جلمي���ع االأطفال يف 

مرحلة مبك���رة من عمرهم  للح�س���ول على حاجاتهم 
االأ�سا�سية فى جمال التعليم.

• الرتبي���ة فى مرحل���ة الطفول���ة املبكرة تدعم 	
مبداأ تكافوؤ الفر�ض التعليمية 

تتي���ح الرتبية يف الطفول���ة املبكرة تكاف���وؤ الفر�ض 
التعليمية بن جميع االأطفال، خا�سة الذين ال ت�ستطيع 
اأ�سره���م تهيئ���ة ه���ذه الفر�سة له���م، �س���واء من حيث 
التكالي���ف اأو لع���دم وج���ود املوؤ�س�س���ات الكافي���ة الت���ي 
ت�ستوع���ب جميع االأطف���ال خا�سة يف املناط���ق الريفية 
والفقرة )منتدى االإ�سالح العربى 2006: 30( حيث 
يتطلب حتقيق مب���داأ تكافوؤ الفر�ض التعليمية التخل�ض 
م���ن  كافة اأ�س���كال التميي���ز الرتبوي ال���ذي ميثل اأحد 
اأ�س���كال الت�سلط املوؤدي اإىل حرم���ان اأفراد اأو جماعات 
اأو فئ���ات من حقوقه���ا الرتبوية بطريق���ة تع�سفية ومن 
دون وج���ه ح���ق )ال�سورط���ى 2006: 100( ، لذل���ك 
ف���اإن اأحد م���ربرات تربية الطفول���ة املبكرة هي حتقيق 
مب���داأ تكاف���وؤ الفر�ض التعليمي���ة، واحلد م���ن التفاوت 
ب���ن االأطفال باإتاحة الفر�ض له���م فى الرتبية املبكرة، 
وبالتغل���ب على العوامل التى قد حت���ول دون ذلك مثل: 
احلال���ة االقت�سادية اأو الطبقة االجتماعية التى ينتمى 

اإليها الطفل وغرها.

• الرتبية يف مرحلة الطفولة املبكرة ت�سعى اإىل 	
اإك�ساب االأطفال القيم املنا�سبة 

تتي���ح الرتبية ف���ى مرحلة الطفولة املبك���رة مناخًا 
ت�س���وده القي���م واملواق���ف االأخالقي���ة، الأن الطف���ل يف 
�سن���وات عم���ره االأوىل يكت�س���ب الكث���ر م���ن القي���م، 
فالتوجه���ات القيمي���ة لالأطف���ال تتح���دد بدرجة كبرة 
قب���ل بلوغهم �س���ن االلتحاق باملدر�س���ة، ومن ثم ميكن 
اتخ���اذ اخلط���وات االأوىل ف���ى اإر�س���اء القي���م، بتوفر 
اأن�سطة حت���رر الطفل من العنف، وتوؤك���د على احرتام 
UN� )ال���ذات، واح���رتام االآخري���ن، وتقدي���ر التن���وع 

ESCO 2000: 3( ، ويب���داأ االأطف���ال ف���ى اكت�س���اب 
القي���م من خالل تطوير اللغة ل���دى االأطفال باحلديث 
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معهم والق���راءة له���م، واإتاحة الفر�ض له���م الكت�ساب 
قي���م التعاون، وامل�ساركة، وم�ساع���دة االآخرين، وحتمل 
امل�سئولية، وانتقاء اخلي���ارات، وت�سجيعهم على تطوير 
�سب���ط النف����ض واملثاب���رة، وتقدي���ر ال���ذات، وت�سجيع 
 )27  :2002 وجيلك����ض  )�سف���ر  واالإب���داع  االإتق���ان 
وغرها م���ن القيم واالجتاه���ات االإيجابية التى ميكن 

غر�سها يف هذه املرحلة.

• الرتبية ف���ى مرحلة الطفولة املبكرة ا�ستثمار 	
فى راأ�ض املال الب�سرى

 ينظ���ر اإىل برام���ج الطفول���ة املبكرة م���ن منظور 
اقت�س���ادي على اأنه���ا ا�ستثمار يف راأ����ض املال الب�سرى، 
حيث تو�سح درا�سات التكلفة والعائد )التقرير العاملى 
لر�س���د التعلي���م للجمي���ع 2007: 112( اأن عائ���دات 
اال�ستثم���ار يف برام���ج الرعاي���ة والرتبي���ة يف مرحل���ة 
الطفول���ة املبك���رة اإيجابي���ة، وتفوق ه���ذه العائدات فى 
واقع االأمر عائ���دات اال�ستثمار يف املج���االت التعليمية 
االأخ���رى، اذ ت�ستمر عملية جنى عائدات اال�ستثمار فى 
برامج الطفولة املبكرة ملدة اأطول من من اال�ستثمارات 
الت���ى ت�سته���دف االأطف���ال االأكرب �سن���ًا اأو ال�سب���اب اأو 
الرا�سدي���ن، حيث ت�سكل امله���ارات املكت�سبة من خالل 
امل�ساركة يف برامج الطفولة املبكرة اأ�سا�سًا للمزيد من 
 Calman & Whelan التعلم فى امل�ستقبل، وي�سيف
2 :2005(( الكث���ر من الفوائ���د االقت�سادية للتعليم 
املبك���ر يف مرحلة الطفولة، من ه���ذه الفوائد اأن تربية 
الطفولة املبكرة ت�ساعد �سغار االأطفال على النجاح يف 
التعليم، وي�سبحون اأف�سل كمواطنن Citizens واأكر 
التزامًا، واأق���ل يف ارتكاب اجلرائم، واأن التعليم املبكر 
يف الطفول���ة اأ�سبح اأمرًا �سروريًا الإعداد القوى العاملة 

املنتجة يف القرن احلادي والع�سرين.

• الرتبي���ة يف مرحل���ة الطفول���ة املبك���رة تهيئ 	
االأطفال لاللتحاق باملدر�سة

تكمن اأهمية مرور الطف���ل بهذه املرحلة يف تهيئته 
نف�سي���ًا وعقليًا لاللتح���اق باملدر�س���ة، وحتقيق التكيف 

االجتماعى الناجح م���ع اأقرانه، ويف هذا ال�سياق يذكر 
التقرير العاملى لر�س���د التعليم للجميع )2010: 50( 
النتائ���ج امل�ستخل�سة من بع�ض الدرا�سات التي اأجريت 
فى جمال توفر الرتبية فى مرحلة الطفولة املبكرة يف 

عدة دول فيما يلي: 

- اأ�س���ارت نتائ���ج الدرا�سات يف الوالي���ات املتحدة 
االأمريكية الت���ى هدفت اإىل معرفة تاأث���ر البدء املبكر 
بالتعلي���م، اإىل اأن هناك زيادات هامة حدثت فى نتائج 
االختب���ارات اخلا�س���ة بالق���درات املعرفية ف���ى اأربعة 
جم���االت رئي�سية ت�سمل الق���درات اخلا�سة مبرحلة ما 
قب���ل الق���راءة، ومبرحلة ما قب���ل الكتاب���ة، وباملهارات 

القرائية، وباملفردات اللغوية. 

- اأ�س���ارت نتائ���ج الدرا�س���ات ف���ى فرن�س���ا اإىل اأن 
احل�سور يف ال�سفوف الدرا�سية للتعليم قبل االبتدائي 
يف النظام التعليم���ي الفرن�سي يزيد من ن�سبة ا�ستبقاء 
اأطفال االأ�سر ذات الدخل املنخف�ض واأطفال املهاجرين 
يف ال�سف���وف الدرا�سي���ة للتعلي���م االبتدائ���ى، وحتقيق 
فوائ���د كثرة عل���ى �سعيد اكت�س���اب مه���ارات القراءة 

واحل�ساب. 

- اأ�س���ارت نتائ���ج الدرا�س���ات يف هولن���دا اإىل اأن 
الرعاي���ة يف مرحل���ة الطفول���ة املبكرة تقلل م���ن تاأثر 
احلرم���ان القائ���م عل���ى االعتب���ارات اللغوي���ة، وتاأثر 
امل�س���كالت الت���ى يواجهه���ا اأطف���ال املهاجري���ن، حيث 
حقق اأطفال املهاجرين االأتراك واملغاربة الذين ق�سوا 
�سنت���ن يف ريا�ض االأطفال نتائ���ج متثل ن�سف متو�سط 
الفرق املوج���ود اعتياديًا يف نتائج االختبارات باملقارنة 

مع املتو�سط الوطنى. 

- اأ�س���ارت نتائ���ج الدرا�سات ف���ى نيوزيلندا اإىل اأن 
اليافع���ن البالغن م���ن العمر اثنى ع�س���ر عامًا، ممن 
كان���وا ق���د ح�سل���وا على م�ست���وى جيد م���ن الرتبية يف 
مرحل���ة الطفولة املبك���رة ، يحققون م�ستوي���ات اأف�سل 
يف االأداء يف مادت���ي الق���راءة والريا�سي���ات وذلك بعد 

مراعاة االعتبارات اخلا�سة بدخل االأ�سرة.
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• الرتبي���ة يف مرحل���ة الطفولة املبك���رة تدعم 	
االأمهات العامالت

معظ���م  يف  ورعايته���م  االأطف���ال  تن�سئ���ة  تعت���رب   
الثقاف���ات م���ن مه���ام امل���راأة، واأن اإي���داع الطف���ل فى 
ح�سان���ة اأو ريا����ض االأطفال مل يكن ف���ى البداية �سوى 
اإجراء ا�سط���راري من جانب الوالدين، ذلك اأن املراأة 
عندم���ا ب���داأت تدخل يف ع���داد الق���وى العاملة مل يكن 
هن���اك منا�ض من التفكر فى بدي���ل للمنزل فى رعاية 
الطفل )اإ�سماعي���ل 1986: 316(، وهناك الكثر من 
االأدل���ة فى دول خمتلفة ت�سر اإىل اأن احلكومات ت�سجع 
االأمه���ات على العمل، وتوفر رعاي���ة لالأطفال، لت�سهيل 
دخول امل���راأة اإىل �سوق العمل، مل�ساعف���ة دخل االأ�سرة 
م���ن جان���ب ودعم االقت�س���اد الوطني م���ن جانب اآخر 

)Helen 2009: 43(

وتتف���اوت ن�سب���ة انت�س���ار خدمات رعاي���ة الطفولة 
املبك���رة بتفاوت ن�سب���ة انت�سار عمل امل���راأة من منطقة 
اإىل اأخ���رى يف الع���امل، فف���ى ال���دول املتقدم���ة ترتف���ع 
االأيدي العامل���ة االأنثوية، وبالتايل ت���زداد احلاجة اإىل 
خدمات الطفول���ة املبكرة، اأما يف الدول العربية- التى 

متثل فيها م�ساركة امل���راأة يف �سوق العمل 29 % فقط-  
متكث معظ���م االأمهات يف البيوت وله���ذا يبقى الطلب 
على خدمات رعاية الطفولة يف احلد االأدنى ) خال�سة 
توجيهية لليون�سكو 2008: 1 العدد 42( وب�سفة عامة 
ف���اإن انت�س���ار خدمات رعاي���ة الطفولة املبك���رة يتزايد 
كلم���ا دفع النم���و االقت�س���ادي مبزيد م���ن الن�ساء اإىل 
�س���وق العمل، وذلك دعم���ًا لالأمهات العام���الت ووفاًء 

مبتطلبات تربية الطفولة املبكرة الأبنائهم.

خ��ربات بع���ص ال��دول املتقدمة يف جم��ال حتقيق 
اأهداف املب��ادرة الدولية للتعلي��م للجميع املتعلقة 

برتبية الطفولة املبكرة 

ال�سيا�س���ات  تطوي���ر  اإىل  الع���امل  دول  ت�سع���ى 
واملمار�س���ات الرتبوي���ة يف مرحل���ة الطفول���ة املبك���رة، 
بغي���ة حتقيق اأهداف املبادرة الدولي���ة للتعليم للجميع، 
ونذكر خربات بع�ض هذه الدول، وا�ستخال�ض الدرو�ض 
امل�ستف���ادة منه���ا، خا�س���ة ال���دول الت���ى حققت هدف 
التعلي���م للجمي���ع املتعلق برتبي���ة الطفول���ة املبكرة من 
خ���الل اال�ستيع���اب الكام���ل لالأطف���ال يف التعليم قبل 

املدر�سى، كما فى اجلدول االآتي:

جدول )1( يو�سح ا�ستيعاب االأطفال بالتعليم قبل املدر�سى فى بع�ض الدول التى
)Global Education Digest 2011: 98( حققت موؤ�سرات عالية فى التعليم للجميع

ن�سبة القيد االإجمالية%النظام التعليمى الدولة
19992009املدة بال�سنة�سن االلتحاق

3476100ال�سويد
5176117كوريا

3397100ايطاليا
3394110اأملانيا

83-42ا�سرتاليا
3394110فرن�سا

يت�س���ح م���ن ج���دول )1( اأن بع����ض دول الع���امل 
خا�س���ة املتقدم���ة منه���ا ا�ستطاع���ت حتقي���ق اأه���داف 
التعلي���م للجمي���ع املتعلقة برتبية الطفول���ة املبكرة، من 
خ���الل اال�ستيع���اب الكام���ل لالأطف���ال يف التعليم قبل 
املدر�س���ى، يف ال�سريح���ة العمري���ة 3-5 �سنوات، حيث 

بلغ���ت ن�سبة القي���د االإجمالي���ة %100 يف بع�ض الدول، 
وتخطته���ا يف دول اأخ���رى)1*(، وبذل���ك جنحت هذه 
الدول يف  حتقيق اأه���داف التعليم للجميع ، لذا تتناول 
الدرا�س���ة احلالية ف���ى اجلزء التاىل منه���ا خربات كل 
)*( تتخط���ى ن�سب���ة القي���د االإجمالي���ة ن�سبة 100% عندم���ا يتم قبول 

اأطفال فى عمر اأكرب اأو اأقل عن العمر املحدد للقبول فى املرحلة التعليمية.
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م���ن: ال�سوي���د، وجمهورية كوري���ا، وايطالي���ا، واملانيا، 
وا�سرتالي���ا، وفرن�س���ا، بغي���ة التعرف عل���ى ال�سيا�سات 
واملمار�س���ات املتبعة يف تربي���ة الطفولة املبكرة فى هذه 
ال���دول، والتي اأهلتها لتحقيق اأه���داف املبادرة الدولية 
للتعليم للجميع، وا�ستخال�ض الدرو�ض امل�ستفادة منها، 

وذلك فيما يلي:

ال�سويد 

يت�س���ح م���ن ج���دول )1( حتقي���ق ال�سوي���د لهدف 
التعلي���م للجمي���ع، حيث بلغ���ت ن�سبة القي���د االإجمالية 
لالأطفال يف التعليم قبل املدر�سى 100 % عام 2009، 
وهذا ي�س���ر اإىل اال�ستيعاب الكامل جلميع االأطفال يف 
عم���ر ثالث �سن���وات فى التعليم قب���ل املدر�سى، وبداأت 
اخلط���وات االأوىل يف حتقي���ق اأهداف التعلي���م للجميع 
يف ال�سوي���د من���ذ ت�سعيني���ات الق���رن املا�س���ى حينم���ا 
�سرع���ت احلكوم���ة ال�سويدي���ة ف���ى تنفي���ذ اإ�سالحات 
ترم���ي اإىل تطوير نظام تعليم���ى متكامل ي�سمل مرحلة 
الطفول���ة املبك���رة، حي���ث اأعل���ن رئي����ض وزرائه���ا عام 
1996 مبادرت���ه ح���ول التعل���م مدى احلي���اة، واأكد يف 

ه���ذه املب���ادرة عل���ى اأن رعاي���ة الطفولة املبك���رة متثل 
اأ�سا�س���ًا قوي���ًا لنظام تعليمي ق���ادر على تعزي���ز التعلم 
م���دى احلياة، وا�ستجابة له���ذه املبادرة نقلت احلكومة 
ال�سويدي���ة م�سئولي���ة االإ�س���راف على الطفول���ة املبكرة 
م���ن وزارة ال�سح���ة وال�سئ���ون االجتماعي���ة اإىل وزارة 
الرتبي���ة والعلوم التى جهزت ف�س���واًل لريا�ض االأطفال 
ال�ستقبال االأطفال حتى عمر خم�ض �سنوات، واأ�سبحت 
االأطف���ال متاح���ة جلمي���ع  االأطف���ال  ريا����ض   مرحل���ة 

)UNESCO، Policy Briefs 2002: 2(   وبه���ذا 
اأ�س�س���ت احلكومة حقًا ف���ى الرعاية والرتبية يف مرحلة 
الطفول���ة املبك���رة لالأطف���ال ابت���داء م���ن عم���ر عام، 
واأ�س�س���ت اأي�سًا اإط���ارًا وطنيًا للربام���ج التعليمية لهذه 
املرحل���ة، مما جعلها قادرة عل���ى حتقيق هدف التعليم 

للجميع املتعلق برتبية الطفولة املبكرة.

وتعتم���د املناه���ج الدرا�سي���ة يف مرحل���ة الطفول���ة 
املبك���رة على جمموع���ة م�سرتكة من القي���م االأ�سا�سية 

للتعلم واكت�ساب املعرفة، من اأجل تعزيز النمو املتكامل 
للطف���ل، وحتقي���ق اال�ستمرارية فى التعلي���م، ومن اأجل 
ذلك يتم ت�سميم برامج فعالة لتعليم االأطفال ال�سغار 
امل�سارك���ة والدميقراطية، اإ�سافة اإىل اكت�ساب املعارف 
والكف���اءات، ل���ذا تتمث���ل االأه���داف الرئي�س���ة لرتبي���ة 
الطفول���ة املبك���رة يف ال�سويد يف حت�س���ن فهم االأطفال 
للمجتم���ع، وت�سجيع ردود الفع���ل الدميقراطية لديهم، 
واإر�س���اء القي���م التى يق���وم علي���ه املجتم���ع ال�سويدي، 
وم�ساع���دة االأطفال على اكت�ساب ه���ده القيم، فحرمة 
احلياة االإن�سانية وحرية االأفراد و�سالمتهم، وامل�ساواة 
بن جميع االأفراد، ف�ساًل عن الت�سامن مع االأ�سخا�ض 
الذي���ن يعانون م���ن ال�سعف كله���ا قيم ي�سع���ى التعليم 
قب���ل املدر�س���ى جاه���دًا اإىل تعزيزه���ا يف  تعامل���ه م���ع 
،4  :2007 لليون�سك���و  توجيهي���ة   االأطفال)خال�س���ة 

العدد 41 (

 ويق�سى االأطفال ال�سغار كامل نهارهم يف ريا�ض 
االأطف���ال، حي���ث يف�سح له���م املج���ال ملمار�س���ة اللعب 
بحري���ة كامل���ة، وامل�ساركة ف���ى م�سروع���ات تعليمية يف 
مو�سوع حمدد، وعند بل���وغ ال�ساد�سة من العمر يلتحق 
االأطفال بال�سف قبل املدر�س���ى فى الفرتة ال�سباحية 
فق���ط، وي�ساركون ف���ى اأن�سطة اأكر تنظيم���ًا ذات �سلة 
باكت�س���اب امله���ارات االأ�سا�سي���ة كالق���راءة واحل�ساب، 
ويق�س���ون ف���رتة بعد الظهر ع���ادة فى مراك���ز الرتفيه 
حي���ث ميكنهم امل�سارك���ة يف اأن�سطة اأك���ر مرونة تقوم 
اأ�سا�س���ًا على اللع���ب، اأما يف املدر�س���ة االإلزامية فاإنهم 
 ينخرط���ون اأك���ر فاأكر ف���ى اأن�سط���ة التعلي���م املنظم

 )Gunnarsson & et al 1999: 46  (

ويتم اإعداد معلمي التعليم قبل املدر�سي واملدار�ض 
االإلزامي���ة ومراك���ز الرتفيه يف برنام���ج جامعي موحد 
مل���دة ث���الث �سن���وات، تخ�س����ض ال�سن���ة االأوىل منه���ا 
لدرا�س���ة ج���ذع م�س���رتك ي�سم���ل مع���ارف ته���م جميع 
املعلم���ن، وبعد التخ�س����ض يدر�ض معل���م التعليم قبل 
املدر�س���ي مقررات تك�سبه مهارات عملية تت�سل برتبية 
االأطفال وباأ�ساليب التدري�ض لهم، كما يدر�ض مقررات 
نظري���ة Theoretical Courses  ترك���ز على تنمية 



114
133 العدد:

الطفول���ة املبكرة، ومقررات خا�س���ة بعلم نف�ض االأ�سرة 
وبتطوي���ر مهارات البح���ث العلمى، ومه���ارات التقومي 
)خال�س���ة توجيهي���ة لليون�سك���و 2007: 3، الع���دد 38  
وبه���ذه ال�سيا�س���ات واجله���ود الرتبوي���ة املنظم���ة التي 
حققته���ا ال�سوي���د يف التعليم قبل املدر�س���ى ا�ستطاعت 
الناحيت���ن  م���ن  للجمي���ع  التعلي���م  اأه���داف   حتقي���ق 

الكمية والنوعية.

جمهورية كوريا 
حققت كوريا ه���دف التعليم للجميع املتعلق برتبية 
الطفول���ة املبكرة، حيث بلغ���ت ن�سبة القي���د االإجمالية 
لالأطف���ال ف���ى التعلي���م قب���ل املدر�س���ى 117 % ع���ام 
2009) ج���دول 1( وهذا ي�سر اإىل اال�ستيعاب الكامل 

جلمي���ع االأطفال يف عم���ر خم�ض �سن���وات، اإ�سافة اإىل 
ا�ستيعاب 17 % من االأطفال فى اأعمار اأقل اأو اأعلى من 
خم�ض �سن���وات، حيث بداأت كوريا ف���ى حتقيق اأهداف 
املب���ادرة الدولية للتعليم للحميع باإدخال تعديالت على 
قان���ون التعليم الكوري به���دف تطوير تربي���ة الطفولة 
املبكرة ، و�سمل���ت التعديالت االأخرة فى هذا القانون 
التى اأجريت عام 1992 - خا�سة املادتن 146 ، 147 
- توحيد برامج ريا�ض االأطفال على امل�ستوى الوطني، 
وحتقيق الدمج ما بن الرعاية والتعليم للطفل فى وقت 

)UNESCO 2006: 4( واحد

وعل���ى الرغم من تعدد ال���وزارات املهتمة ب�سكل اأو 
باآخر برعاي���ة الطفولة فى كوري���ا اإال اأن وزارة الرتبية 
وتنمية املوارد الب�سرية هى امل�سئولة عن رعاية االأطفال 
يف ال�سريح���ة العمري���ة 3 – 5 �سن���وات، حي���ث �سملت 
االإ�سالح���ات الت���ى �سملتها اخلط���ة اخلم�سية االأخرة 
لتطوير التعليم الك���ورى اإدراج املرحلة العمرية 3 – 5 
�سنوات حتت االإ�س���راف املبا�سر لوزارة الرتبية وتنمية 
امل���وارد الب�سري���ة، وذلك م���ن حيث الرعاي���ة املتكاملة 
واخلدم���ات التعليمية املقدمة، واإعط���اء اأولوية لتوفر 
ريا�ض االأطف���ال يف املناطق الريفية، بخا�سة لالأطفال 
الذين ينتمون اإىل اأ�سر فقرة، وحتقيق جمانية التعليم 
يف هذه املرحلة، واإلزاميت���ه ملدة عام درا�سى لالأطفال 

)UNESCO 2006:5( يف عمر خم�ض �سنوات

وت�سع���ى ريا����ض االأطفال يف كوري���ا اإىل توفر بيئة 
مالئم���ة لتن�سئته���م وتهيئتهم لاللتح���اق باملدر�سة من 
 UNESCO 2006:( : خالل حتقيق االأهداف االآتية
7( غر����ض الع���ادات ال�سحية الالزم���ة لتحقيق النمو 

البدن���ى ال�سليم للطفل، وتنمية ق���درة الطفل على فهم 
االآخري���ن والتعبر عن االأف���كار با�ستخدام لغة �سليمة، 
وتنمية الق���درة على التعبر الفنى من خالل املو�سيقى 
والر�سم، وتنمية العادات ال�سرورية الالزمة فى احلياة 
اليومية، وتعزيز حب االأ�سرة واالأقران واجلران، ويتم 
حتقيق ه���ذه االأهداف من خالل مناهج موحدة تتكون 
م���ن خم�سة جم���االت هي: الرتبي���ة البدني���ة، والرتبية 
واال�ستق�س���اء التعبري���ة،  والرتبي���ة   االجتماعي���ة، 
 Inquiry ، وتخ�س���ع مناهج ريا����ض االأطفال للمعاير 
القومي���ة للمناه���ج التعليمي���ة، ويت���وىل تدري����ض ه���ذه 
املناهج فئة متخ�س�سة م���ن املعلمن خريجى الكليات 
ث���الث اأو اأربع �سنوات، وي�س���رتط فى جميع املعلمن اأن 
يكون���وا متخ�س�س���ن يف التعليم قب���ل املدر�سي ، ويتم 
اختياره���م على �س���وء املعاير القومي���ة ملعلمى ريا�ض 

االأطفال. 

اإيطاليا

متكن���ت اإيطاليا من حتقيق هدف التعليم للجميع، 
حي���ث بلغت ن�سبة القيد االإجمالية لالأطفال فى التعليم 
قب���ل املدر�س���ى 100 % ع���ام 2009، وه���ذا ي�سر اإىل 
اال�ستيع���اب الكام���ل جلمي���ع االأطف���ال ف���ى عمر ثالث 
�سنوات يف التعليم قبل املدر�س���ى، وا�ستطاعت اإيطاليا 
حتقيق هدف التعلي���م للجميع الهتمامها املبكر برتبية 
الطفول���ة، حي���ث يرجع اهتم���ام اإيطالي���ا بالتعليم قبل 
املدر�س���ي اإىل منت�سف الق���رن املا�سى ب�سدور د�ستور 
الب���الد الذي ين�ض على حق جميع االأطفال فى التعليم 
املجان���ى االإلزام���ي، فجمي���ع االأطف���ال ف���ى ال�سريحة 
العمري���ة 3 – 5 �سنوات لهم الفر�ض املتاحة لاللتحاق 
بريا�ض االأطفال، اأما م�سئولية االإ�سراف على االأطفال 
اأق���ل م���ن 3 �سنوات فتق���ع عل���ى عات���ق وزارة ال�سحة 
 )OECD 2001: 10( املحلي���ة  االإدارات  وكذل���ك 
وب���داأت احلكومة االيطالي���ة يف اتخاذ خط���وات جادة 
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لتحقي���ق املب���ادرة الدولي���ة للتعلي���م للجمي���ع يف جمال 
تربية الطفولة املبكرة منذ عام 1999 عندما اأ�سبحت 
ريا����ض االأطف���ال مرحلة اإلزامية جلمي���ع االأطفال ملدة 
�سنة واحدة قبل االلتح���اق باملدر�سة االبتدائية، وذلك 
مبوج���ب تعدي���ل يف قان���ون التعلي���م، كم���ا �سم���ل هذا 
التعديل االهتمام باإعداد وتاأهيل معلمي مرحلة ريا�ض 
االأطفال، وذلك باإعداده���م على امل�ستوى اجلامعي يف 

   )OECD 2001: 26( تخ�س�ض ريا�ض االأطفال

وتتمثل اأه���داف التعليم قبل املدر�س���ي يف اإيطاليا 
يف تعزي���ز هوية الطفل، وتعزي���ز االعتماد على الذات، 
وتنمي���ة الق���درات املختلفة للطف���ل، خا�س���ة القدرات 
احل�سي���ة واحلركية واللغوية والعقلي���ة، ومن ثم ت�ستمل 
املناه���ج الدرا�سي���ة على الكثر م���ن االأن�سطة الرتبوية 
الت���ي متد االأطف���ال بالعديد م���ن اخل���ربات التعليمية 
والرتبوي���ة مثل: احلركة، واحلديث والكلمات، واملكان، 
والرتتي���ب، والقيا����ض، واالأ�سي���اء، والزم���ن والطبيعة، 
والو�سائ���ل والو�سائ���ط واالأ�سكال، وال���ذات واالآخرون. 
وتتم عملي���ة التقومي فى مرحلة ما قبل املدر�سة  ب�سكل 
دورى عل���ى م���دار الع���ام الدرا�سى، وم���ن خالل تقومي 
نهائ���ي، وت�سم���ح تل���ك التدريجية فى التق���ومي باإجراء 
التعدي���الت الالزم���ة فى ط���رق التدري����ض املتبعة، ويف 
املحت���وى الرتب���وى والتعليم���ي لتلك املرحل���ة ) الزاكي 
2004: 124( وبه���ذه ال�سيا�س���ات الكمي���ة والكيفي���ة 

املتبع���ة ا�ستطاع���ت اإيطالي���ا حتقيق اأه���داف املبادرة 
الدولية للتعليم للجميع املتعلقة برتبية الطفولة املبكرة. 

اأملانيا

حقق���ت اأملانيا هدف التعليم للجميع املتعلق برتبية 
الطفول���ة املبكرة من الناحية الكمية، حيث بلغت ن�سبة 
 القي���د االإجمالي���ة لالأطف���ال يف التعليم قب���ل املدر�سى

 110 % ع���ام 2009) ج���دول 1( وه���ذا ي�س���ر اإىل 
اال�ستيع���اب الكام���ل جلمي���ع االأطف���ال يف عم���ر ثالث 
�سنوات، اإ�سافة اإىل ا�ستيعاب اأطفال يف اأعمار خمتلفة 
– اأق���ل اأو اأعل���ى من ثالث �سنوات – مبا يعادل 10 %  
كم���ا �سعت اأملاني���ا اإىل حتقي���ق هدف التعلي���م للجميع 

م���ن الناحية الكيفية، حيث ته���دف رعاية طفل ما قبل 
املدر�سة يف اأملاني���ا اإىل ت�سجيع منو الطفل يف اجلوانب 
العقلية والعاطفية واالإبداعي���ة واالجتماعية، ومنحهم 
اأف�سل الفر�ض للنم���و واكت�ساف العامل حولهم، وتنمية 
قدراته���م اللغوية، ومن ثم تهيئتهم لاللتحاق باملدر�سة 
االبتدائي���ة، ويت���م حتقي���ق اأهداف تربية طف���ل ما قبل 
املدر�س���ة م���ن خ���الل منه���ج تعليم���ي موح���د يف جميع 
الوالي���ات االأملاني���ة، ي�سمل املق���ررات االآتي���ة: القراءة 
والكتابة واالت�سال، والتنمية ال�سخ�سية واالجتماعية، 
وتنمي���ة القيم والرتبية الديني���ة، والريا�سيات والعلوم 
والتكنولوجي���ا، والرتبية ال�سحية، والبيئ���ات الثقافية 

 )European Commission 2006: 15(

ويت���م تدري����ض ه���ذه املق���ررات بوا�سط���ة معلمن 
متخ�س�س���ن يف ريا�ض االأطف���ال، ويركز يف التدري�ض 
عل���ى ت�سجيع التعل���م الذات���ي القائم عل���ى م�سروعات 
ته���م الطفل والبيئة، واإعطاء الطف���ل احلرية لالإبداع، 
ومتكين���ه م���ن التعل���م م���ن اأخطائ���ه، واحلر����ض على 
االت�سال املنتظم باالآباء ملتابعة منو اأطفالهم، وبجانب 
ريا�ض االأطفال هن���اك ف�سول خا�سة للذين بلغوا �سن 
االلتح���اق باملدر�س���ة االبتدائية وغر موؤهل���ن ملوا�سلة 
الدرا�س���ة بها، وه���م االأطفال الذين لديه���م نق�ض يف 
الكف���اءة اللغوي���ة خا�سة االأطف���ال الذي���ن ينتمون اإىل 
بع�ض الفئات االجتماعية مث���ل اأبناء املهاجرين الذين 
لديه���م عج���ز فى اللغ���ة، وكذلك االأطف���ال املحرومون 
اجتماعي���ًا، فاالنتظ���ام يف ه���ذه الف�س���ول الدرا�سي���ة 
اخلا�س���ة ت�ساعدهم عل���ى حت�سن مهاراته���م اللغوية، 
 وم���ن ث���م تهيئته���م لاللتح���اق باملدر�س���ة االبتدائي���ة 

 ) European Commission 2006:80(

ا�سرتاليا

عل���ى الرغم م���ن اأن ا�سرتاليا مل حتقق اال�ستيعاب 
الكام���ل لالأطف���ال يف التعليم قب���ل املدر�س���ى، اإال اأنها 
ا�ستطاع���ت قط���ع �س���وط كبر يف ه���ذا املج���ال مكنها 
االق���رتاب م���ن بل���وغ حتقي���ق ه���دف التعلي���م للجميع 
بحلول عام 2015، حي���ث بلغت ن�سبة القيد االإجمالية 
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 لالأطف���ال فى التعليم قبل املدر�س���ى 83 % عام 2009 
) ج���دول 1( ويرج���ع ذل���ك اإىل وج���ود نظ���م متنوعة 
تق���دم خدماته���ا ملرحل���ة الطفول���ة املبكرة م���ن حيث 
الهي���اكل اأو البنى التعليمية، وم���وارد التعلم، وي�ستقبل 
التعلي���م قب���ل املدر�س���ي االأطف���ال البالغن م���ن العمر 
اأربع �سنوات، حيث تاأ�س����ض التعليم قبل املدر�سى وكان 
ج���زءًا من امل�سهد التعليمى اال�سرتايل يف اأواخر القرن 
التا�سع ع�س���ر، واأ�سبح التعليم قب���ل املدر�سي يف بع�ض 
الوالي���ات اال�سرتالي���ة جزء من النظ���ام املدر�سي، ويف 
ح���االت اأخرى ت���دار موؤ�س�س���ات التعليم قب���ل املدر�سي 
املحلي���ة  اجلماع���ات  اأو  الطوائ���ف  بع����ض  قب���ل   م���ن 

   )Australian Education Union 2007: 2(

وب���داأت احلكومة اال�سرتالية يف متويل التعليم قبل 
املدر�سي ع���ام 1970 عندما تبن فوائد التعليم املبكر 
لالأطف���ال، وكان معظ���م التموي���ل مقدمًا م���ن حكومة 
الكومنول���ث، وته���دف برام���ج التعلي���م قب���ل املدر�سي 
ب�سف���ة رئي�سية اإىل تزوي���د االأطفال باأن�سط���ة تعليمية 
وتنموي���ة يف وق���ت مبك���ر م���ن حياته���م لتعزي���ز ن�سج 
االأطفال يف اجلوانب التعليمية واالجتماعية واإعدادهم 

)Elliott 2006: 7( لاللتحاق باملدر�سة

وثم���ة جمموع���ة متنوعة م���ن اخلدم���ات الرتبوية 
 )OECD 2001: 14( :املقدمة لالأطفال يف ا�سرتاليا مثل

• مراكز الرعاي���ة النهارية الت���ى توجه خدماتها 	
لالأطفال م���ن امليالد اإىل عم���ر خم�ض �سنوات، 
وهذه املراكز  اأن�سئت لتلبية احتياجات االأمهات 

العامالت.
• مدار����ض التعلي���م قب���ل املدر�س���ي، الت���ي تتي���ح 	

اخل���ربات التعليمية لالأطفال يف عمر ثالث اإىل 
خم�ض �سنوات قبل التحاقهم باملدر�سة. 

• اخلدمات املتع���ددة املقدمة لالأطفال خا�سة يف 	
املناطق الريفية والنائية.

• يرتاده���ا 	 الت���ي  املتخ�س�س���ة  اللع���ب  مراك���ز 
االأطف���ال من املي���الد حتى عمر خم����ض �سنوات 

برفقة والديهم اأو املهتمن بهم .

وتختلف م�ستويات تربية الطفولة املبكرة باختالف 
الوالي���ات اال�سرتالي���ة، فف���ى والي���ة جن���وب ا�سرتالي���ا 
South Australia ف���اإن %90 م���ن االأطفال البالغن 

م���ن العم���ر اأرب���ع �سن���وات ينتظم���ون ف���ى التعليم قبل 
املدر�سي جمانًا، وذل���ك ملدة اأربع جل�سات يف االأ�سبوع، 
وت�ستغرق اجلل�سة الواح���دة ن�سف يوم، وتقع م�سئولية 
رعاية وتربية الطفولة املبكرة يف والية جنوب ا�سرتاليا 
حت���ت م�سئولي���ة وزارة التعليم والتدري���ب املحلية التى 
اأعلنت عام 1999 عن خط���ة متكاملة لرتبية الطفولة 
 OECD( املبك���رة تلت���زم باملعاير واملناه���ج الوطنية

 )2001: 27

وتوؤمن حكومة والي���ة فيكتوريا باأن لكل طفل احلق 
فى اأف�سل بداية ممكن���ة فى احلياة، لذا اأن�ساأت دائرة 
التعلي���م ومنو الطفول���ة املبكرة، به���دف التاأكد من اأن 
ل���دى االأطف���ال يف فيكتوري���ا كل الفر����ض املمكنة لكي 
يتعلموا وينموا ويعي�س���وا طفولة �سعيدة، ولتحقيق ذلك 
و�سع���ت والية فيكتوري���ا خطة ع���ام 2007 ت�سع اإطار 
عمل �سامل لتطوير تربي���ة الطفولة املبكرة تعتمد على 
نتائ���ج اأبحاث حديث���ة ومعا�سرة، ته���دف هذه اخلطة 
اإىل تاأم���ن موارد مالية كافي���ة يف ميزانية الوالية لعام 
2008 الإكم���ال اال�ستثمارات يف البنى التحتية ملدار�ض 

االأطف���ال، والرتكي���ز على دمج الرتبية م���ع الرعاية يف 
الطفولة املبكرة من خالل ال�سعى اإىل ح�سول كل طفل 
عل���ى خدمات تربوي���ة وتعليمة و�سحي���ة عالية امل�ستوى 

من اجلودة )والية فيكتوريا 2008: 3( 

فرن�سا

حقق���ت فرن�س���ا ه���دف التعلي���م للجمي���ع املتعل���ق 
برتبي���ة الطفولة املبك���رة، وذلك من خ���الل ا�ستيعاب 
جمي���ع االأطف���ال يف عمر ثالث �سن���وات يف التعليم قبل 
املدر�سي، بجانب ا�ستيعاب االأطفال من اأعمار خمتلفة، 
فبلغت ن�سبة القي���د االإجمالية لالأطفال يف التعليم قبل 
املدر�سي 110 % ع���ام 2009 )جدول1(. وا�ستطاعت 
فرن�سا حتقيق هدف التعليم للجميع من خالل اإلزامية 
التعليم قب���ل املدر�سي، حيث اأ�سب���ح االلتحاق بريا�ض 
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االأطف���ال اإلزامي���ًا لالأطف���ال الذين ت���رتاوح اأعمارهم 
ب���ن ثالث اإىل اأرب���ع �سنوات، ويف ع���ام 1989 دجمت 
احلكوم���ة نظام التعليم قبل املدر�س���ي ونظام املدار�ض 
االبتدائي���ة يف اإط���ار واح���د، يتاألف من ث���الث دورات 
ت�سمل مبجموعه���ا االأطفال من الفئ���ة العمرية املمتدة 
م���ن 2 اإىل 11 �سنة، وهذه الدورات التي تدوم كل منها 
ثالث �سن���وات هى: دورة التعليم املبك���ر ودورة التعليم 
االأ�سا�س���ي، ودورة التعليم املتقدم ، ومت فى هذا االإطار 
اجلديد جم���ع اآخر �سنة درا�سية ف���ى النظام التعليمى 
لريا�ض االأطفال التى تخ�ض البالغن من العمر خم�ض 
�سنوات م���ع اأول �سنتن من التعلي���م االبتدائي يف دوره 
التعليم االأ�سا�سي )خال�سة توجيهية لليون�سكو 2007: 

1، العدد 37(

وتطلب ه���ذا التغير يف النظام التعليمي الفرن�سي 
اعتم���اد نظ���ام تدريب موح���د ملعلمي ريا����ض االأطفال 
واملدار�ض االبتدائية، وبهذا بات على اجلميع احل�سول 
على �سهادة درا�سية جامعية ت�ستغرق ثالث �سنوات بعد 
الدرا�س���ة الثانوية، ثم االلتحاق ب���دورة تدريبية مهنية 
مل���دة �سنت���ن، وهك���ذا اأ�سب���ح االآن لزامًا عل���ى معلمي 
ريا����ض االأطف���ال حت�سي���ل خم�ض �سنوات م���ن التعليم 
�ساأنه���م يف ذلك �ساأن معلم���ى املدار�ض االبتدائية، وهو 
اأعلى م�ستوى مطلوب لدى ال���دول االأع�ساء يف منظمة 
التنمي���ة والتع���اون االقت�س���ادي )خال�س���ة توجيهي���ة 

لليون�سكو 2007: 2، العدد 37(

االأطف���ال  ريا����ض  املناه���ج احلالي���ة يف  ومعظ���م 
املعاي���ر  م���ع  لتتما�س���ى   2002 ع���ام  تطويره���ا  مت 
خم����ض  ح���ول  املناه���ج  ت���دور  حي���ث  الوطني���ة، 
 جم���االت م���ن االأن�سط���ة ه���ى: تنمي���ة اللغ���ة ال�سفهية 
Oral Language واأ�سا�سي���ات الكتابة، وتعلم كيفية 

العمل معًا، والتعبر عن امل�ساع���ر واالأفكار، واكت�ساف 
الع���امل، والتخي���ل واالبت���كار. وط���ورت وزارة الرتبي���ة 
اأدوات للتق���ومي ي�ستخدمها املعلم���ون، وهذا التقومي له 
هدفان هم���ا : تقومي مدخالت املدر�س���ة االإلزامية من 
االأطف���ال، وتوعية املعلمن وغره���م من املتخ�س�سن 
باالحتياج���ات التعليمي���ة التي حتت���اج دعم���ًا اإ�سافيا، 

واحل�س���اب  والكتاب���ة  الق���راءة  خا�س���ة يف جم���االت: 
وحتديد املكان والزمان، كما ي�سمل التقومي اأداة لتقومي 
املعلمن تبن مدى قدرتهم على تعليم االأطفال، ومدى 
قدرته���م على حتديد االحتياج���ات التعليمية اخلا�سة. 

)OECD 2004: 25(

الدرو���ص امل�ستفادة من اخل��ربات العاملية يف جمال 
تربية الطفولة املبكرة

يت�سح من العر�ض ال�سابق لل�سيا�سات واملمار�سات 
املتبعة يف تربية الطفولة املبكرة لبع�ض الدول املتقدمة 
اأن تلك الدول حققت اأه���داف املبادرة الدولية للتعليم 
للجمي���ع املتعلق���ة برتبية الطفولة املبك���رة يف اجلانبن 
الكمي والكيفي، وميك���ن ا�ستخال�ض عدد من الدرو�ض 

امل�ستفادة من هذه اخلربات العاملية، فيما يلي:
• والرتبي���ة 	 بالرعاي���ة  �سيا�س���ي  الت���زام  وج���ود 

لالأطف���ال يف مرحلة الطفولة املبكرة، يعرب عنه 
مببادرات وطنبة، واإجراء تعديالت ت�سريعية يف 

قوانن التعليم.
• الدم���ج ما بن مفهوم الرعاي���ة ومفهوم الرتبية 	

للطف���ل لت�سم���ل الربام���ج ال�سحي���ة، والتغذية، 
واللعب، والتعليم يف اآن واحد.

• توحيد اجلهود، فعلى الرغم من تعدد الوزارات 	
واجلهات املهتمة ب�سكل اأو باآخر برعاية الطفولة 
اإال اأن وزارة الرتبي���ة ه���ي امل�سئول���ة ع���ن رعاية 

وتربية االأطفال. 
• حتقيق اال�ستيعاب الكام���ل لالأطفال يف التعليم 	

قب���ل املدر�س���ي، خا�س���ة يف ال�سريح���ة العمرية 
 3-5 �سنوات، حيث بلغت ن�سبة القيد االإجمالية

ال���دول، وتخطته���ا يف دول  100 % يف بع����ض   
اأخرى.

• الق�ساء على التفاوت يف االلتحاق، باإتاحة فر�ض 	
مت�ساوية اأمام جميع االأطفال لاللتحاق بالتعليم 
قبل املدر�س���ي، بغ�ض النظر ع���ن اختالفهم يف 
اجلن�ض اأو العرق اأو الدين اأو احلالة االجتماعية 

اأو غرها.
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• تتمثل االأهداف الرئي�سة لرتبية الطفولة املبكرة 	
يف تنمي���ة الق���درات املختلف���ة للطف���ل خا�س���ة 
القدرات احل�سية واحلركي���ة واللغوية والعقلية، 
واإر�ساء القي���م التي يقوم عليه املجتمع، وتهيئته 

لاللتحاق باملدر�سة االبتدائية.
• ت�سمن املناهج الدرا�سية جمموعة م�سرتكة من 	

القيم االأ�سا�سي���ة للتعلم واكت�ساب املعرفة، ومن 
ثم ت�ستمل املناهج على الكثر من االأن�سطة التي 
متد االأطف���ال بالعديد من اخل���ربات التعليمية 

والرتبوية
• يت���م اإع���داد معل���م التعلي���م قب���ل املدر�سي على 	

امل�ستوى اجلامعى، حيث يدر�ض مقررات تك�سبه 
مهارات عملية تت�سل برتبية االأطفال وباأ�ساليب 
التدري����ض لهم، ه���ذا بجانب التدري���ب امل�ستمر 

اأثناء اخلدمة.
• يرك���ز يف التدري����ض على ت�سجي���ع التعلم الذاتي 	

القائ���م عل���ى م�سروعات ته���م الطف���ل والبيئة، 
واإعط���اء الطفل احلرية لالإب���داع، ومتكينه من 

التعلم من اأخطائه.
• اإن�ساء مراك���ز للعب اأو الرتفيه ت�ستقبل االأطفال 	

بع���د انتهاء الي���وم الدرا�س���ي واأثن���اء العطالت 
الدرا�سية، حي���ث ميكنهم امل�سارك���ة يف اأن�سطة 

تربوية اأكر مرونة، تقوم اأ�سا�سًا على اللعب.

واقع تربية الطفولة املبكرة يف م�سر

تتن���اول الدرا�س���ة ف���ى ه���ذا اجل���زء واق���ع تربي���ة 
الطفولة املبكرة يف م�سر، وذلك من خالل ا�ستخال�ض 
موؤ�س���رات حول واقع االإتاحة واجلودة يف مرحلة ريا�ض 
االأطف���ال، للتع���رف عل���ى مدى ق���درة مرحل���ة ريا�ض 
االأطف���ال بواقعه���ا احل���ايل على بل���وغ ه���دف املبادرة 

الدولية للتعليم للجميع، فيما يلي:

1 - االإتاحة

يف  لالأطف���ال  االإجم���ايل  القي���د  معرف���ة  تع���د   
برام���ج تربي���ة الطفولة املبك���رة - معربًا عن���ه كن�سبة 
مئوي���ة م���ن املجموع الكل���ي لفئ���ة العمر املعين���ة - من 
املوؤ�سرات االأ�سا�سية لتحقيق التعليم للجميع ) املنتدى 
اال�ست�سارى الدوىل ب�ساأن التعليم للجميع 2000: 7(، 
وميكن التع���رف على معدل القي���د االإجماىل لالأطفال 
يف ال�سريح���ة العمري���ة املناظ���رة من خ���الل ا�ستقراء 

اجلدول االآتي: 

جدول )2( يو�سح ن�سبة القيد االإجمايل ) اال�ستيعاب( لالأطفال فى التعليم قبل املدر�سى على م�ستوى م�سر
فى الفرتة من 2007/2006 اإىل 2011/2010 )وزارة الرتبية والتعليم 2011(   

القيد االإجماىل %الفجوةبناتبننال�سنالعام الدرا�سى
2007/20065-417.9017.100.917.50
2011/20105-433.632.6133.1

يت�سح من جدول )2( اأن متو�سط ن�سبة القيد االإجماىل 
لالأطفال ف���ى التعليم قب���ل املدر�سى بلغ���ت 17.50 %   
يف الع���ام الدرا�س���ى 2006 / 2007، وارتفع���ت ف���ى 
اخلم�ض �سنوات االأخرة لت�سل اإىل 33.1 % فى العام 
الدرا�س���ى 2010 / 2011، و يت�س���ح م���ن اجلدول اأنه 
على الرغم من ت�ساعف معدالت القيد خالل ال�سنوات 
االأخ���رة، غ���ر اأن ما يربو عل���ى 67 % م���ن ال�سريحة 
العمري���ة املناظرة مل يلتحقوا بريا����ض االأطفال، وهذا 

املع���دل يعرب عن قلة قدرة النظ���ام التعليمى فى م�سر 
عل���ى حتقيق اأه���داف التعليم للجمي���ع اخلا�سة برتبية 
الطفولة املبكرة فى الثالث �سنوات القادمة، اأى بحلول 
عام 2015 وه���و املوعد املحدد لبل���وغ اأهداف التعليم 
للجميع، بينما ي�سر)املوج���ز التعليمى العاملى2010: 
104( اإىل اأن كث���ر م���ن دول العامل - خا�سة املتقدمة 

منه���ا – حققت اأهداف التعليم للجميع، واقرتبت دول 
اأخ���رى م���ن حتقيقها مثل بع����ض ال���دول العربية، ففي  
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عام 2008 حققت االإمارات العربية املتحدة ن�سبة قيد 
يف مرحلة ريا�ض االأطف���ال بلغت87 % ، ولبنان 77 %، 
والكوي���ت 76 % ، واملغ���رب 57 % ، والبحري���ن 54 %، 

وقطر 51 % .

ويرج���ع تدين معدالت االلتح���اق يف مرحلة ريا�ض 
االأطف���ال يف م�سر اإىل الكثر م���ن العوامل منها وجود 
ق�سور يف التمويل الالزم ملرحلة التعليم قبل املدر�سى، 
مم���ا اأدى اإىل قل���ة اأعداد مدار�ض ريا����ض االأطفال مبا 
ال يتنا�سب مع اأعداد االأطف���ال فى هذه الفئة العمرية، 
كم���ا تعانى هذه املرحلة م���ن �سعف الطلب يف عدد من 
املناطق، ب�سبب ارتفاع تكلفة اخلدمة التعليمية بها، اأو 
لتده���ور م�ستوى اخلدم���ة التى تقدمه���ا، اأو لعدم وعي 
اأف���راد االأ�س���رة بال���دور اله���ام للرتبي���ة ال�سليمة الذي 
ميكن اأن تلعبه ريا�ض االأطفال يف هذه املرحلة)منتدى 

االإ�سالح العربي 2006: 28( 

ويف ه���ذا ال�سي���اق اأ�س���ار تقري���ر الر�س���د العاملى 
م���ن  فق���ط   %  4 اأن  اإىل   )2009( للجمي���ع  للتعلي���م 
االأطف���ال املنتم���ن اإىل االأ�س���ر االأ�سد فق���رًا  يف م�سر 
تلق���وا تعليمًا قبل املرحل���ة االبتدائي���ة، واأرجع التقرير 
قل���ة تو�سيع نطاق االلتحاق بالتعلي���م قبل املدر�سي اإىل 
انع���دام فر�ض االنتفاع به���ذا التعليم يف املناطق االأ�سد 
فقرًا، لعدم اإر�سال االأطفال اإىل موؤ�س�سات التعليم قبل 
املدر�سي، والعامل الث���اين هو ارتفاع التكلفة الذي يعد 

م�سكلة كربى لدى بع�ض االأ�سر.

 فثم���ة عالقة قوي���ة بن اإجمايل دخ���ل الفرد وبن 
 اإجم���اىل مع���دالت القيد يف برام���ج ريا����ض االأطفال، 

حيث ي�سر تقرير للبنك ال���دوىل )2002: 2( اإىل اأن 
اأقل ن�سب قيد لالأطف���ال توجد فى املحافظات الفقرة 
والتكالي���ف  الدرا�سي���ة  فامل�ساري���ف  م�س���ر،  داخ���ل 
وامل�ستلزم���ات  املدر�سي���ة  املالب����ض  مث���ل  املنزلي���ة- 
االأخ���رى- لربامج الريا�ض عالي���ة تفوق القدرة املادية 
للفقراء، فه���ي اأعلى من م�ساري���ف املراحل التعليمية 

االأخرى.

ويت�س���ح كذل���ك م���ن ج���دول )2( وج���ود فج���وة 
ب���ن البن���ن والبن���ات يف مع���دالت االلتح���اق ل�سال���ح 
البن���ن، بلغت هذه الفج���وة 0.9 فى الع���ام الدرا�سي 
الدرا�س���ي  الع���ام  ف���ى  وارتفع���ت   ،2007/2006

2011/2010 لت�س���ل اإىل 1 ، وه���ذا م���ا يخ���ل مببداأ 

تكاف���وؤ الفر�ض التعليمية، املتمث���ل يف وجود تفاوت بن 
االأطف���ال من اجلن�س���ن يف االإفادة من فر����ض التعليم 
قبل املدر�سي، وهذا التف���اوت من املمكن اأن ميتد اأثره 

اإىل املرحلة االبتدائية وغرها من مراحل التعليم. 

2 - اجلودة 

 واإذا كان حتقي���ق اال�ستيع���اب اأو اإتاحة الرتبية يف 
الطفولة املبكرة جلميع االأطف���ال ي�سكل عاماًل حا�سمًا 
فى حتقيق اأه���داف التعليم للجميع، ف���اإن توفر تعليم 
ذي نوعي���ة جيدة جلمي���ع االأطفال ميثل عام���اًل يت�سم 
بنف����ض القدر من االأهمية، وميك���ن التعرف على بع�ض 
موؤ�سرات اجلان���ب الكيفى - املتمث���ل يف جودة العملية 
التعليمي���ة - يف مرحل���ة ريا����ض االأطف���ال م���ن خ���الل 

ا�ستقراء اجلدول االآتي: 

جدول )3( 
يو�سح تطور اأعداد تالميذ ومدار�ض ريا�ض االأطفال، وكثافة الف�سول، واأعداد املعلمن 
يف الفرتة من 2007/2006 اإىل 2011/2010 )وزارة الرتبية والتعليم 2011(

العام الدرا�سى
اأعداد

 التالميذ
اأعداد 
املدار�ض

كثافة 
الف�سول

اعداد املعلمن
جملةغر تربوىتربوى

2007/2006579889668830.3117397597323370
2011/2010851139864233.1223435686130296
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يت�سح من جدول )3( زيادة اأعداد االأطفال امللتحقن 
بريا�ض االأطفال خالل ال�سن���وات االأخرة - من العام 
الدرا�سى 2007/2006 اإىل 2011/2010 - بن�سبة 
زي���ادة بلغت 31.86 % ، وهذا ي�س���ر اإىل التوجه نحو 
التو�س���ع يف ا�ستيع���اب االأطف���ال يف ال�سريح���ة العمرية 
املناظ���رة بالتعلي���م قبل املدر�س���ي، غ���ر اأن االهتمام 
باجلان���ب الكم���ي مل يقابل���ه اهتمام مماث���ل باجلانب 
الكيف���ي، حي���ث مل يقاب���ل الزيادة يف مع���دالت التحاق 
االأطف���ال زي���ادة مماثل���ة يف اأع���داد املدار����ض، حي���ث 
بلغ���ت الزي���ادة يف عدد املدار����ض خالل نف����ض الفرتة 
22.61 % مما اأدى اإىل ازدح���ام الف�سول باالأطفال، 

حي���ث ارتف���ع متو�سط كثافة الف�س���ول اإىل 33.12 يف  
الع���ام الدرا�سي 2011/2010، وه���و متو�سط يتجاوز 

املعدالت العاملية.

ويت�سح كذلك من جدول )3( قلة اأعداد املعلمن، 
فلم يقابل الزيادة يف اأع���داد االأطفال امللتحقن زيادة 
مماثلة يف اأعداد املعلمن، حيث بلغت ن�سبة الزيادة يف 
اأعداد املعلمن 22.86 % بينما بلغت ن�سبة الزيادة يف 
اأعداد االأطف���ال امللتحقن بريا�ض االأطفال 31.86 % 
خ���الل نف�ض الف���رتة، مما اأدى اإىل ارتف���اع معدل عدد 
التالمي���ذ لكل معلم لي�س���ل 1 : 28 فى العام الدرا�سي 
2011/2010، بينم���ا يق���ل هذا املع���دل عامليًا، حيث 

ي�س���ر )املوجز التعليمى العامل���ى2010: 101( معدل 
التالمي���ذ لكل معل���م  بلغ ع���ام 3008 ف���ى اأمريكا 1: 
16، واإيطالي���ا 12:1 ، وال�سويد 10:1 ، واأملانيا 11:1، 

واأ�سباني���ا 1: 12، والنم�س���ا 1 : 13، فاالرتفاع يف هذا 
املعدل يقلل من ج���ودة العملية التعليمية، الأن كل معلم 
يتكف���ل بتعلي���م ع���دد اأكرب م���ن االأطفال، االأم���ر الذي 
يقل���ل من مق���دار االهتمام ال���ذى يحظى ب���ه االأطفال 
من املعل���م، ويقلل من فر�ض مراع���اة الفروق الفردية 
بينهم، مما يوؤث���ر على جودة اأداء املعلم. كذلك يت�سح 
من ج���دول )3( اأن معظم معلمى ريا�ض االأطفال غر 
موؤهل���ن تربويًا، حيث بلغت ن�سبة غ���ر املوؤهلن منهم 
22.64 % ف���ى العام الدرا�س���ى 2011/2010، وهذا 

ينعك�ض على جودة اأدائهم. 

ويف �س���وء التحلي���ل ال�سابق لواقع تربي���ة الطفولة 
املبكرة، وما ا�ستخل�ض من موؤ�سرات حول واقع االإتاحة 
واجلودة يف مرحلة ريا����ض االأطفال، ميكن القول بقلة 
ق���درة النظ���ام التعليم���ى فى م�س���ر على بل���وغ هدف 
التعليم للجميع اخلا�ض برتبية الطفولة املبكرة بحلول 

عام 2015 العام املحدد دوليا لبلوغ هذا الهدف.

ثالثًا : الإطار امليدانى للدرا�سة

جتي���ب الدرا�سة يف االإط���ار امليداين ع���ن ال�سوؤال 
الثالث والرابع واخلام�ض من امل�سكلة، وهي:

• ما �سبل تفعي���ل �سيا�سات تربية الطفولة املبكرة 	
مما يحقق اأه���داف التعليم للجمي���ع من وجهة 

نظر معلمي ريا�ض االأطفال ؟
• ه���ل تختلف اآراء اأف���راد العينة يف م���دى اأهمية 	

ال�سب���ل املقرتح���ة باخت���الف متغ���ري: الن���وع 
والتخ�س�ض ؟

• م���ا اأبع���اد واإج���راءات الت�سور املق���رتح لتفعيل 	
املبك���رة يف �س���وء  �سيا�س���ات تربي���ة الطفول���ة 

اأهداف املبادرة الدولية للتعليم للجميع ؟

وي�سمل االإطار امليدانى اإجراءات الدرا�سة امليدانية 
وه���ي: حتدي���د اأه���داف الدرا�س���ة امليداني���ة، واالأداة 
امل�ستخدم���ة، واختيار العين���ة، واملعاجل���ة االإح�سائية 
للبيانات، ويتبع ذلك عر����ض وتف�سر النتائج، وعر�ض 
اأبعاد واإجراءات الت�س���ور املقرتح ومتطلبات حتقيقه، 

وذلك فيما يلي:

 اأهداف الدرا�سة امليدانية 

ته���دف الدرا�س���ة امليداني���ة اإىل جم���ع البيان���ات 
الالزم���ة للتعرف عل���ى اآراء عين���ة الدرا�سة حول مدى 
اأهمية ال�سبل املقرتحة لتفعيل �سيا�سات تربية الطفولة 
املبك���رة يف م�سر مب���ا يحقق اأهداف املب���ادرة الدولية 
للتعلي���م للجمي���ع، والتع���رف على م���دى االختالف يف 
هذه االآراء باخت���الف متغرى: النوع ) ذكر - اأنثى (، 

التخ�س�ض )اأدبي- علمي(.
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وللتعرف على الفروق ب���ن ا�ستجابات اأفراد عينة 
الدرا�س���ة حول م���دى اأهمي���ة ال�سبل املقرتح���ة لتفعيل 
�سيا�س���ات تربية الطفولة املبك���رة يف م�سر مت �سياغة 

الفر�سن االآتين:

•  ال توج���د ف���روق ذات داللة اإح�سائي���ة بن اآراء 	
اأفراد العينة حول م���دى اأهمية ال�سبل املقرتحة 
لتفعيل �سيا�سات تربي���ة الطفولة املبكرة، تعزى 

ملتغر النوع ) ذكر - اأنثى (.

•  ال توج���د ف���روق ذات داللة اإح�سائي���ة بن اآراء 	
اأفراد العينة حول م���دى اأهمية ال�سبل املقرتحة 
لتفعيل �سيا�سات تربي���ة الطفولة املبكرة، تعزى 

ملتغر التخ�س�ض ) اأدبي- علمي(.

 بناء اأداة الدرا�سة

1 - و�سف االأداة

قام الباح���ث باإع���داد ا�ستبانة للتع���رف على اآراء 
عين���ة الدرا�سة ح���ول اأهمي���ة ال�سبل املقرتح���ة لتفعيل 
�سيا�س���ات تربي���ة الطفولة املبك���رة يف م�سر مبا يحقق 
اأه���داف املبادرة الدولية للتعليم للجميع، مت ت�سميمها 
وف���ق تدرج ليك���رت Likert scale، بحيث يقوم اأفراد 
العين���ة باإب���داء اآرائهم ، عل���ى مت�سل ثالث���ي االأبعاد، 
وذل���ك بتحدي���د م���دى االأهمي���ة )كب���رة ، متو�سطة ، 
قليل���ة ( على اأن تعط���ى ا�ستجاباته���م االأوزان الن�سبية 
) 3 ، 2 ، 1 (عل���ى الرتتي���ب، وقد ت�سمن���ت اال�ستبانة 
يف �سورته���ا االأولي���ة جزئ���ن : اجل���زء االأول : وي�ستمل 
على بع�ض البيانات االأولي���ة عن اأفراد العينة، واجلزء 
الث���اين: يت�سم���ن 59 عبارة وزعت عل���ى ثالثة حماور 
رئي�س���ة، ومت حتديد ه���ذه املحاور، و�سياغ���ة العبارات 
الت���ي تندرج حتتها من خ���الل االإطالع على الدرا�سات 
ال�سابق���ة املتعلقة برتبية الطفول���ة املبكرة، واملوؤمترات 
االإقليمية والدولية التي تناولت التعليم للجميع، وما مت 

ا�ستخال�سه من االإطار النظري. 

عل���ى  لال�ستبان���ة  االأولي���ة  ال�س���ورة  عر����ض  ث���م 
جمموع���ة من اأ�ساتذة الرتبي���ة )ملحق رقم 1(، وذلك 
للوق���وف على مدى �سالحي���ة كل عبارة يف التعبر عما 
و�سعت من اأجله، ودرجة و�سوحها وانتمائها ملحورها، 
ومدى متثي���ل العبارات ل���كل حمور، واملح���اور ملو�سوع 
الدرا�س���ة، وبع���د جتمي���ع اأراء ال�س���ادة املحكم���ن مت 
حذف بع�ض العب���ارات وتعديل البع�ض االآخر، واإ�سافة 
عبارات جديدة، وبذلك اأ�سبحت اال�ستبانة يف �سورتها 
النهائي���ة ) ملح���ق رقم 2( تت�سم���ن 50 عبارة وزعت 
على ثالث���ة حماور �سمل���ت: االإتاحة واجل���ودة وخطط 
التطوي���ر امل�ستقبلية – وردت هذه املحاور فى م�سطلح 
�سيا�سات تربية الطفول���ة املبكرة التي حددته الدرا�سة 

اجرائيًا - على النحو التايل :

املح��ور الأول : االإتاح���ة ، ويت�سمن 9 عبارة ، وهي 
العبارات من 1 اإىل 9 

املحور الثاين : اجلودة ، ويت�سمن 17 عبارة، وهي 
العبارات من 10 اإىل 26

املحور الثالث : خطط التطوير امل�ستقبلية ، وي�سمل 
على 24 عبارة هي العبارات من 27 اإىل 50

2 -  �سدق االأداة 

للتحقق م���ن �سدق االأداة مت عر�سه���ا يف �سورتها 
النهائي���ة عل���ى جمموع���ة من املحكم���ن م���ن اأ�ساتذة 
الرتبي���ة، وق���د اأف���اد املحكم���ون ب���اأن االأداة بعباراتها 
وحماوره���ا �ساحلة ومنا�سب���ة لتحقي���ق الغر�ض الذي 

و�سعت من اأجله.

الت�ساق الداخلي لال�ستبانة 

  مت ح�ساب االت�ساق الداخلي لال�ستبانة عن طريق 
ح�ساب معامالت ارتباط بر�سون بن درجة كل حمور، 
والدرجة الكلية لال�ستبانة، وقد تراوحت قيم معامالت 
االرتب���اط بن 0.72 ، 0.79 وهي قيم دالة اإح�سائيًا 

عند م�ستوى داللة 0.01 كما يف اجلدول التايل:
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 يت�سح من اجل���دول )4( اأن جميع قيم معامالت 
االرتب���اط دالة اإح�سائي���ًا عند م�ست���وى داللة 0.01، 
مم���ا ي�س���ر اإىل اأن االأداة تتمت���ع بدرج���ة مقبول���ة من 

االت�ساق الداخلى.

3 -  ثبات االأداة

للتحقق من ثبات اال�ستبان���ة ُطْبقت على 50 فردًا 
م���ن اأفراد جمتم���ع الدرا�س���ة، وا�سُتخ���دم معامل الفا 
كرونب���اك يف قيا����ض ثب���ات اال�ستبان���ة، وذل���ك كما يف 

اجلدول التايل: 

جدول )4(
 يو�سح االت�ساق الداخلى با�ستخدام معامل ارتباط بر�سون
بن درجات كل حمور من حماور اال�ستبانة والدرجة الكلية

م�ستوى الداللةمعامل االرتباطاملحور
0.75االأول: االإتاحة

0.01 0.72الثانى: اجلودة
الثالث: خطط التطوير 

امل�ستقبلية
0.79

    

جدول )5(
 يو�سح معامالت الثبات لكل حمور من حماور اال�ستبانة واال�ستبانة جمملة 

معامل الفااملحور
0.89االأول: االإتاحة
0.92الثاتى: اجلودة

الثالث: خطط التطوير 
امل�ستقبلية

0.86

0.90اال�ستبانة جمملة

يت�س���ح من ج���دول )5( ارتف���اع معام���ل األفا لكل 
حم���ور من حم���اور اال�ستبانة، وكذلك ارتف���اع الدرجة 
الكلي���ة لثب���ات اال�ستبانة، حي���ث بلغ���ت  0.90، وهذا 
ي�سر اإىل اأن اال�ستبانة على درجة معقولة من الثبات. 

 عينة الدرا�سة

   اختار الباحث عينة الدرا�سة بالطريقة الع�سوائية 
الطبقية، من معلمى ريا�ض االأطفال بثالث حمافظات 
ه���ي: البح���رة وال�سرقي���ة والدقهلية، و�سمل���ت العينة 
الفئ���ات املختلف���ة من اجلن�س���ن، وم���ن التخ�س�سات 

العلمي���ة واالأدبية، وبل���غ اإجماىل ا�ستم���ارات اال�ستبانة 
املوزع���ة على اأفراد العين���ة 500 ا�ستم���ارة، وبلغ عدد 
اال�ستم���ارات امل�س���رتدة 429 ا�ستم���ارة، وه���ي متث���ل 
العدد النهائ���ي لعينة الدرا�سة، وق���د طبقت اال�ستبانة 
عل���ى عينة الدرا�س���ة يف تدريب مرك���زي تابع لربنامج 
حت�سن التعليم، خالل الف�سل الدرا�سي الثانى 2010 

،2011 -

وميك���ن تو�سي���ح خ�سائ����ض عين���ة الدرا�س���ة من 
خالل اجلدول االآتي: 
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يت�س���ح م���ن اجل���دول ال�سابق تع���دد فئ���ات اأفراد 
العين���ة م���ن املعلم���ن واملعلم���ات، وم���ن التخ�س�سات 
العلمي���ة واالأدبي���ة، ويت�سح م���ن اجل���دول اأن املعلمات 
ميثل���ن اأغلبية اأف���راد العينة، ويرجع ذل���ك اإىل التوحه 

نحو تاأنيث التدري�ض يف ريا�ض االأطفال.

املعاجلة الإح�سائية لبيانات الدرا�سة
  ا�ستخدم���ت الدرا�سة بع�ض االأ�ساليب االإح�سائية 
الت���ي تتفق وطبيع���ة الدرا�س���ة، ومتغراته���ا املختلفة، 
وذلك من خ���الل برنامج احلزم���ة االإح�سائية للعلوم 
االجتماعي���ة )SPSS(، وقد اعتم���دت الدرا�سة على 

االأ�ساليب االإح�سائية التالية :
• متو�سط���ات 	 حل�س���اب  احل�ساب���ي،  املتو�س���ط 

ا�ستجابات عينة الدرا�سة على مفردات وحماور 
اال�ستبانة.

• اختب���ار » ت » للعين���ات امل�ستقل���ة ملعرف���ة داللة 	
الفروق وفق متغرى النوع والتخ�س�ض.

• ولتحدي���د م�ست���وى متو�سطات مقيا����ض ليكرت: 	
مت حتوي���ل درجات مقيا�ض ليك���رت من درجات 

منف�سلة اإىل مت�سلة باإ�سافة اأو حذف )0.5( 
من كل درجة اأو الدرجة التى تليها على الرتتيب 
)اأبو حطب، و�س���ادق، 1991: 189( وبالتايل 
فى حالة مقيا����ض ليكرت الثالثي ي�سبح ترتيب 
م�ستوي���ات االأهمية كاالآتي: اأق���ل من 1.5 قليل 
االأهمية، وم���ن 1.5 اإىل اأقل من 2.5 متو�سط 

االأهمية، و 2.5 فاأكر كبر االأهمية.

نتائج الدرا�سة وتف�سريها
نتائ���ج االإجابة على ال�س���وؤال الثالث م���ن اأ�سئلة . 1

الدرا�س���ة » م���ا �سب���ل تفعي���ل �سيا�س���ات تربي���ة 
الطفول���ة املبك���رة مما يحق���ق اأه���داف التعليم 
للجميع من وجهة نظر معلمي ريا�ض االأطفال؟» 
وميك���ن عر����ض النتائ���ج عل���ى م�ست���وى حماور 

اال�ستبانة فيما يلي:

اأ -  النتائج اخلا�سة باآراء اأفراد العينة حول مدى 
اأهمية �سبل تفعيل �سيا�سات تربية الطفولة املبكرة على 

م�ستوى املحور االأول: االإتاحة، كما يف اجلدول التايل:

جدول )6(
 يو�سح خ�سائ�ض عينة الدرا�سة

التخ�س�ضالنوععدد املعلمناملحافظة
اأدبىعلمىانثىذكر

141381035982البحرة
153401136390ال�سرقية
135331025283الدقهلية
429111318174255اجلملة

جدول )7( يو�سح التكرارات والن�سب املئوية ال�ستجابات اأفراد العينة حول مدى اأهمية �سبل
 تفعيل �سيا�سات تربية الطفولة املبكرة املتعلقة مبحور االإتاحة

العباراتم

حل�سابياالأهمية
املتو�سط ا

الرتبة

م�ستوى االأهمية قليلةمتو�سطةكبرة
%ك%ك%ك

كبرة35181.85613.1225.12.761العمل على اإلزامية ريا�ض االأطفال.1
الدعم املادى لالأ�سر الفقرة لت�سجيعهم 2

على اإحلاق اأطفالهم بريا�ض االأطفال.
34179.55111.9378.62.713

كبرة
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          يت�سح من جدول )7( اأن املتو�سط العام للمحور 
االأول اخلا�ض باالإتاحة جاء مرتفعا،حيث بلغ )2.57( 
، وهذه النتيجة ت�سر اإىل اأن اأفراد عينة الدرا�سة يرون 
اأن ه���ذا املحور ميثل اأهمية كب���رة فى تفعيل �سيا�سات 
تربي���ة الطفولة املبكرة، كما ج���اءت معظم متو�سطات 
ا�ستجاب���ات اأف���راد العين���ة عل���ى مفردات ه���ذا املحور 
مرتفعة، وه���ذه املتو�سطات املرتفعة �سواء على م�ستوى 
املف���ردات اأو املح���ور ككل ي���دل على االأهمي���ة الكبرة 
للمقرتحات الواردة حتت حمور االإتاحة من وجهة نظر 
عينة الدرا�سة، حيث يرى اأفراد العينة اأهمية ا�ستيعاب 
جميع االأطفال فى ال�سريحة العمرية املناظرة  - ثالث 
اإىل خم����ض �سن���وات- يف التعليم قب���ل املدر�سي، ويرى 
اأف���راد العينة اأن حتقي���ق االإتاحة ميثل عامل حا�سم يف 
حتقيق اأه���داف املب���ادرة الدولية للتعلي���م للجميع من 
وجه���ة نظرهم، وهذا م���ا اأقره ) املنت���دى اال�ست�ساري 
ال���دويل ب�ساأن التعليم للجمي���ع 2000: 7( باأن حتقيق 
االإتاح���ة والتى يعرب عنها بالقيد االإجمايل لالأطفال يف 

برامج تربية الطفولة املبكرة، من املوؤ�سرات االأ�سا�سية 
لتحقيق التعليم للجميع.

 ويت�س���ح م���ن اجل���دول ال�ساب���ق اأي�س���ًا اأن اأك���ر 
العب���ارات اأهمية على م�ستوى املح���ور هي العبارة رقم 
1 ومفاده���ا » العمل عل���ى اإلزامية ريا����ض االأطفال »، 
والعب���ارة رقم 5 ومفادها » توعية اأولياء االأمور باأهمية 
اإحل���اق اأطفالهم بريا����ض االأطفال«، والعب���ارة رقم 2 
ومفاده���ا » الدع���م املادي لالأ�سر الفق���رة لت�سجيعهم 
عل���ى اإحل���اق اأطفالهم بريا����ض االأطف���ال«، حيث يرى 
اأف���راد العينة اأنها من املقرتحات ذات االأهمية الكبرة 
يف حتقيق هدف التعليم للجميع املتعلق برتبية الطفولة 
املبك���رة، ويف�سر ذل���ك باأن حتقيق االإتاح���ة يتطلب مد 
االإل���زام لي�سم���ل ريا�ض االأطفال، كم���ا يف بع�ض الدول 
االأوربي���ة مثل اإيطالي���ا، حيث اأ�سبح���ت مرحلة ريا�ض 
االأطف���ال مرحل���ة اإلزامية جلمي���ع االأطفال مل���دة �سنة 
 OECD( واحدة قبل االلتح���اق باملدر�س���ة االبتدائية

.)2001: 26

العباراتم

حل�سابياالأهمية
املتو�سط ا

الرتبة

م�ستوى االأهمية قليلةمتو�سطةكبرة
%ك%ك%ك

الق�ساء على التفاوت فى معدالت 3
االلتحاق بن املحافظات املختلفة.

26160.812930.1399.12.516
كبرة

ن�سر مدار�ض ريا�ض االأطفال فى املناطق 4
النائية والفقرة. 

28466.211627296.82.595
كبرة

توعية اأولياء االأمور باأهمية اإحلاق 5
اأطفالهم بريا�ض االأطفال.

34079.37116.6184.22.752
كبرة

ا�ستيعاب االأطفال املحرومن من رعاية 6
الوالدين مثل اأطفال ال�سوارع واملالجئ. 

22051.39321.7116272.249
متو�سطة

كفالة ح�سول االأطفال ذوى االحتياجات 7
اخلا�سة على خدمات تربية الطفولة 

املبكرة.

29769.29321.7399.12.604
كبرة

بناء �سيا�سة االلتحاق بريا�ض االأطفال 8
على قواعد بيانات واإح�ساءات متكاملة.

26361.311125.95512.82.488
متو�سطة

دعم برامج التغذية املدر�سية لت�سجيع 9
االأطفال على الذهاب للمدر�سة.

24757.615135.2317.22.507
كبرة

كبرة2.57املتو�سط العام للمحور



125

4
بحوث ودراسات

133 العدد:

كم���ا اأن توعية اأولياء االأم���ور ودعم االأ�سر الفقرة 
الت���ي حتجم ع���ن اإر�س���ال اأبنائها اإىل ريا����ض االأطفال 
الأ�سب���اب اقت�سادي���ة، من اأك���ر املقرتح���ات اأهمية يف 
حتقي���ق االإتاح���ة من وجهة نظ���ر اأفراد العين���ة، وهذه 
النتيجة تتفق مع النتائج التى تو�سلت اإليها نتائج ندوة 
اإ�س���الح التعليم فى م�س���ر )2006( وهي اأن ال�سعف 
يف ن�سب���ة االأطفال امللتحق���ن بريا����ض االأطفال يرجع 
اإىل �سع���ف الطلب عليها يف بع����ض املناطق، لقلة وعي 
اأفراد االأ�سرة بالدور الهام للرتبية الذي ميكن اأن تلعبه 
ريا�ض االأطف���ال يف هذه املرحلة، وتتف���ق هذه النتيجة 
اأي�س���ًا مع ما اأ�سار اإليه التقري���ر العاملى لر�سد التعليم 
للجميع ) 2008: 3(، من اأهمية ت�سجيع اأولياء االأمور 
م���ن الطبق���ات الفقرة على اإحل���اق اأبنائه���م بريا�ض 
االأطف���ال، وقد يكون هذا الدعم يف �سكل اإلغاء للر�سوم 
املدر�سي���ة، اأو تقدمي دعم ماىل فى �سكل منح درا�سية، 
اأو م�ساعدات عينية الأطفال االأ�سر الفقرة، هذا بجانب 
اتخ���اذ تدابر منا�سب���ة للحد من حاجة بع����ض االأ�سر 
اإىل ت�سغي���ل اأطفالها. كما تتفق ه���ذه النتيجة اأي�سًا مع 
نتائج درا�س���ة ال�سعيد )2010( والتي اأ�سارت نتائجها 
اإىل �سع���ف قدرة م�سروع���ات التعليم للجميع يف م�سر 
على حتقيق اأهداف داكار، واأرجعت الدرا�سة ذلك اإىل 
عدة م�س���كالت، منها تدين احلالة االقت�سادية الأولياء 

االأمور مما يوؤثر عل فر�ض تعليم اأبنائهم. 

واحتلت العبارت���ان 8 ، 6 املرتبتن االأخرتن على 
م�ستوى املحور، حيث ح�سلتا على درجة اأهمية متو�سطة 
بدرجة بلغت )2.48( )2.24( على التواىل، وتف�سر 
ه���ذه النتيجة ب���اأن اأف���راد العينة ي���رون اأن مقرتحات 
مث���ل العبارة 8 والت���ي مفادها »بن���اء �سيا�سة االلتحاق 
بريا����ض االأطف���ال عل���ى قواع���د بيان���ات واإح�ساءات 
متكاملة« والعبارة 6 والتى مفادها »ا�ستيعاب االأطفال 
املحروم���ن من رعاي���ة الوالدين مثل اأطف���ال ال�سوارع 
واملالجئ« هي مقرتحات متو�سط���ة االأهمية من وجهة 
نظ���ر اأفراد العين���ة، واأن االأهم من وجه���ة نظرهم هو 
البدء بتفعيل االإمكانات املتاحة، والعمل على ا�ستيعاب 
االأطفال االأ�سوياء اأواًل، حيث يتاح التعليم قبل املدر�سى 
لالأطف���ال بن�سب���ة �سعيف���ة بلغ���ت 33.1 % فق���ط من 
ال�سريح���ة العمرية املناظرة فى العام الدرا�سي 2010 

/ 2011)وزارة الرتبية والتعليم 2011(

ب - النتائج اخلا�سة باآراء اأفراد العينة حول مدى 
اأهمي��ة �سبل تفعي��ل �سيا�سات تربي��ة الطفولة املبكرة 
 عل��ى م�ست��وى املحور الثان��ى: اجلودة، كم��ا يف اجلدول 

التايل:
جدول)8(  يو�سح التكرارات والن�سب املئوية ال�ستجابات 

اأفراد العينة حول مدى اأهمية �سبل
 تفعيل �سيا�سات تربية الطفولة املبكرة املتعلقة مبحور اجلودة

العباراتم
املتو�سط االأهمية

حل�سابى
ا

الرتبة

م�ستوى االأهمية

قليلةمتو�سطةكبرة
%ك%ك%ك

تطبيق معاير قومية للتعليم فى مرحلة 10
ريا�ض االأطفال.

كبرة2836611426.6327.52.5811

توفر مبان مدر�سية مطابقة للموا�سفات 11
الرتبوية التى تلبى احتياجات الطفولة. 

كبرة32174.810223.861.42.737

توفر عدد كاف من املعلمات 12
املتخ�س�سات فى ريا�ض االأطفال.

كبرة32776.27417.2286.52.698

توفر معلمة م�ساعدة بجانب املعلمة 13
االأ�سا�سية لكل غرفة درا�سية.

متو�سطة22051.39321.7116272.2413

تنظيم برامج تدريب دورية لرفع كفاءة 14
معلمات ريا�ض االأطفال.

كبرة33277.44410.35312.42.659
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       يت�س���ح من ج���دول )8( اأن املتو�سط العام للمحور 
بل���غ  باجل���ودة ج���اء مرتفعا،حي���ث  الث���اين اخلا����ض 
)2.65( ، كم���ا جاءت معظم متو�سط���ات ا�ستجابات 
اأفراد العينة على مف���ردات هذا املحور مرتفعة، وهذه 
النتيج���ة ت�س���ر اإىل اأن اأفراد عينة الدرا�س���ة يرون اأن 
ه���ذا املح���ور ميث���ل اأهمية كب���رة يف تفعي���ل �سيا�سات 
تربي���ة الطفولة املبك���رة،  فاملتو�سط���ات املرتفعة �سواء 
عل���ى م�ستوى املفردات اأو املحور ككل يدل على االأهمية 
الكب���رة للمقرتحات الواردة حتت حم���ور اجلودة من 
وجه���ة نظر عين���ة الدرا�سة، حي���ث يرى اأف���راد العينة 
االأهمي���ة البالغ���ة لتحقيق ه���دف التعلي���م للجميع من 

الناحي���ة الكيفي���ة اأي توف���ر معاير اجل���ودة يف تربية 
الطفول���ة املبك���رة، ويع���د حتقي���ق االإتاح���ة واجل���ودة 
�سرطان اأ�سا�سيان يف حتقي���ق اأهداف املبادرة الدولية 
للتعلي���م للجميع من وجهة نظرهم، وهذا النتيجة تتفق 
م���ع ما اأ�سارت اإليه درا�سة العتيبى )2007( باأن تدنى 
اجل���ودة يف التعلي���م قب���ل املدر�س���ي من اأك���ر العوامل 

املوؤثرة على بلوغ اأهداف التعليم للجميع.
ويت�س���ح من اجل���دول ال�ساب���ق اأن اأك���ر العبارات 
اأهمي���ة عل���ى م�ست���وى املح���ور ه���ي العب���ارة رق���م 22 
ومفاده���ا » توفر بيئة تعليمية اآمنة حتمى االأطفال من 
العن���ف والتميي���ز »، تليها العبارة رق���م 21 ومفادها » 

العباراتم
املتو�سط االأهمية

حل�سابى
ا

الرتبة

م�ستوى االأهمية

قليلةمتو�سطةكبرة
%ك%ك%ك

حت�سن اأو�ساع معلمات ريا�ض االأطفال 15
ومنحهم حوافز اإ�سافية.

كبرة32475.57717.9286.52.698

توفر اخ�سائى اجتماعى واآخر نف�سى 16
لتلك املرحلة.

كبرة35482.55813.51742.784

توفر عامالت مدربات على رعاية 17
االأطفال فى هذه املرحلة.

كبرة35081.6731761.42.803

تطوير مناهج ريا�ض االأطفال مبا يتما�سى 18
مع االجتاهات العاملية.

كبرة31773.99121.2214.92.698

دعم الدور الرتبوى لتكنولوجيا املعلومات 19
فى التدري�ض لالأطفال.

كبرة29368.310223.8347.92.6010

وجود مكتبة مدر�سية تتنا�سب وطبيعة 20
هذه املرحلة.

متو�سطة24356.6211125.907517.482.3812

توفر بيئة تعليمية حمببة لالأطفال من 21
خالل توفر االأن�سطة الفنية واللعب.

كبرة36885.85111.9102.32.832

توفر بيئة تعليمية اآمنة حتمى االأطفال 22
من العنف والتمييز.

كبرة37888.1419.6102.32.851

االهتمام مبمار�سة االأن�سطة الرتبوية 23
الال�سفية: الريا�سية والفنية والثقافية.

كبرة26962.714433.6163.72.5811

تنمية قدرات االإدارين فى اإدارة ريا�ض 24
االأطفال على امل�ستوين املحلى واملركزى.

كبرة26762.214533.81742.5811

تفعيل االإ�سراف الرتبوى على ريا�ض 25
االأطفال. 

كبرة34680.76715.6163.72.765

تعزيز التوا�سل مع االآباء واإ�سراكهم فى 26
كبرة33878.87317184.22.746حتقيق جودة العملية التعليمية.

كبرة2.65املتو�سط العام للمحور
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توفر بيئ���ة تعليمية حمببة لالأطف���ال من خالل توفر 
االأن�سط���ة الفني���ة واللع���ب » وتع���زى ه���ذه النتيجة اإىل 
اأن العنف �س���د االأطفال والتمييز بينه���م، ووجود بيئة 
تعليمية منفرة لالأطفال، كلها عوامل توؤثر بال�سلب على 
ج���ودة العملية التعليمية، مما ي���وؤدي اإىل �سعف اإقبال 
االأطفال على التعلي���م اأو اال�ستمرار فيه، وهذه النتائج 
تتفق مع ما اأ�سار اإليه املنتدى اال�ست�سارى الدوىل ب�ساأن 
التعلي���م للجمي���ع )2000: 20( باأنه عل���ى املوؤ�س�سات 
التعليمية اأن توف���ر بيئة اآمنة و�سحية وواقية لالأطفال، 
تع���زز حمايتهم، ويتوفر بها امل���وارد التعليمية املنا�سبة 

مبا يوؤدى اإىل حتقيق اجلودة واالمتياز املدر�سي.

ويت�س���ح م���ن اجل���دول ال�ساب���ق اأي�س���ًا اأن العبارة 
13، ومفاده���ا » توفر معلمة م�ساع���دة بجانب املعلمة 

االأ�سا�سي���ة لكل غرفة درا�سي���ة » والعبارة 20 ومفادها 

» وج���ود مكتبة مدر�سية تتنا�س���ب وطبيعة هذه املرحلة 
» جاءت���ا يف املرتبت���ن االأخرتن عل���ى م�ستوى املحور، 
حي���ث ح�سلت���ا عل���ى درج���ة اأهمي���ة متو�سط���ة بلغ���ت 
2.24 ، 2.38 عل���ى الت���واىل، وتف�س���ر ه���ذه النتيجة 

ب���اأن اأفراد العين���ة ي���رون اأن توفر الع���دد الكافى من 
املعلم���ات االأ�سا�سي���ات يحق���ق اجلودة حت���ى يف غياب 
املعلم���ة امل�ساع���دة، كذلك ي���رون اأن توف���ر مكتبة لي�ض 
م���ن اأولوي���ات حتقي���ق اجل���ودة، ب���ل االأهم م���ن وجهة 
نظرهم ه���و توفر العدد الكايف م���ن املعلمات، وتوفر 

التجهيزات املدر�سية االأ�سا�سية. 

ج- النتائ��ج اخلا�س��ة ب��اآراء اأف��راد العين��ة حول 
م��دى اأهمي��ة �سب��ل تفعي��ل �سيا�س��ات تربي��ة الطفولة 
املبك��رة عل��ى م�ستوى املح��ور الثالث: خط��ط التطوير 

امل�ستقبلية، كما فى اجلدول التاىل :

جدول )9( يو�سح التكرارات والن�سب املئوية ال�ستجابات اأفراد العينة حول مدى اأهمية �سبل
 تفعيل �سيا�سات تربية الطفولة املبكرة املتعلقة مبحور خطط التطوير امل�ستقبلية

العباراتم
املتو�سط االأهمية

حل�سابي
ا

الرتبة

م�ستوى االأهمية

قليلةمتو�سطةكبرة
%ك%ك%ك

امل�ساركة فى االتفاقيات واخلطط الدولية 27
املتعلقة برتبية الطفولة املبكرة.

كبرة29769.29321.7399.12.608

االإفادة من خطط املنظمات االإقليمية 28
والدولية فى جمال الطفولة املبكرة. 

كبرة23755.217440.6184.22.5113

وجود التزام �سيا�سى يعرب عنه مببادرات 29
وطنية لرتبية الطفولة املبكرة.

كبرة24757.615135.2317.22.5014

العمل على جمانية مرحلة ريا�ض 30
االأطفال.

كبرة29969.79021409.32.608

و�سع خطة وطنية حمددة زمنيًا لتطوير تربية 31
الطفولة املبكرة.

كبرة26361.314934.71742.579

حت�سن الوعى العام بق�سايا الطفولة املبكرة 32
من خالل و�سائل االإعالم.

كبرة2836610223.84410.32.5510

ت�سجيع م�ساركات منظمات املجتمع املدنى فى 33
تربية الطفولة املبكرة.

كبرة28666.710324409.32.579

ت�سجيع القطاع اخلا�ض على اال�ستثمار فى 34
جمال تربية الطفولة املبكرة.

كبرة27764.610925.443102.5411
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يت�س���ح من ج���دول )9( اأن املتو�سط العام للمحور 
الثال���ث اخلا����ض بخط���ط التطوي���ر امل�ستقبلي���ة ج���اء 
مرتفع���ا، حي���ث بل���غ )2.56( ، كم���ا ج���اءت معظ���م 

متو�سط���ات ا�ستجابات اأفراد العينة على مفردات هذا 
املحور مرتفعة، وهذه النتيجة ت�سر اإىل اأن اأفراد عينة 
الدرا�س���ة يرون اأن ه���ذا املحور ميث���ل اأهمية كبرة يف 

العباراتم
املتو�سط االأهمية

حل�سابي
ا

الرتبة

م�ستوى االأهمية

قليلةمتو�سطةكبرة
%ك%ك%ك

اإعداد خريطة قومية مدر�سية خا�سة بريا�ض 35
االأطفال.

كبرة26261.112629.4419.62.5113

اإن�ساء وحدة الإنتاج الربجميات واالأن�سطة 36
العلمية اخلا�سة بريا�ض االأطفال.

متو�سط23554.815937.1358.22.4617

دعم ا�ستقاللية اإدارات ريا�ض االأطفال.37
متو�سط253591293047112.4815

توحيد جهود خمتلف قطاعات املجتمع املهتمة 38
برتبية الطفولة املبكرة.

كبرة25559.413531.5399.12.5014

اإن�ساء قاعدة بيانات لتفعيل نظم التقومي 39
واملتابعة فى هذه املرحلة.

متو�سط249581333147112.4716

توفر التمويل الالزم لتطوير تربية الطفولة 40
املبكرة.

كبرة33678.36314.73072.713

تطوير نظم �سمان جودة التعليم واالعتماد 41
فى هذه املرحلة.

كبرة309728720.3337.72.645

�سن ت�سريعات منا�سبة لتطوير برامج ريا�ض 42
االأطفال.

كبرة24156.217240.1163.72.5212

ت�سجيع الدرا�سات العلمية االأكادميية 43
والتطبيقية فى جمال تربية الطفولة.

كبرة27664.311727.3368.42.5510

تنظيم املوؤمترات الوطنية لو�سع 44
ا�سرتاتيجيات خا�سة برتبية الطفولة املبكرة.

متو�سط21249.417039.647112.3818

اإدخال برامج الرتبية الوالدية �سمن مناهج 45
التعليم الثانوى واجلامعى.

متو�سط21149.214934.76916.12.3319

و�سع خطة لتحقيق امل�ساواة فى االلتحاق 46
بريا�ض االأطفال 

كبرة31874.15713.35412.62.617

اإقامة مراكز علمية تربوية متخ�س�سة فى 47
تربية الطفولة املبكرة.

كبرة36184.15813.5102.42.811

تطوير اإدارة تعليمية فعالة لريا�ض االأطفال.48
   

كبرة30771.69923.1235.42.664

دعم كليات ريا�ض االأطفال والتحديث امل�ستمر 49
لرباجمها.

كبرة34079.37717.9122.82.762

اإقامة مراكز للرتفيه واللعب ت�ستقبل االأطفال 50
عقب اليوم الدرا�سى واأثناء العطالت.

كبرة30069.99923.13072.626

كبرة2.56املتو�سط العام للمحور
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تفعي���ل �سيا�سات تربية الطفول���ة املبكرة،  فاملتو�سطات 
املرتفع���ة �سواء على م�ست���وى املف���ردات اأو املحور ككل 
ي���دل على االأهمي���ة الكبرة للمقرتح���ات الواردة حتت 
ه���ذا املح���ور م���ن وجهة نظ���ر عين���ة الدرا�س���ة، حيث 
ي���رى اأف���راد العين���ة االأهمي���ة البالغ���ة لو�س���ع خط���ط 
م�ستقبلية لتطوي���ر هذه املرحلة التعليمي���ة، مما يوؤدي 
اإىل النج���اح يف حتقيق ه���دف التعلي���م للجميع املتعلق 
برتبي���ة الطفول���ة املبك���رة، وتتف���ق ه���ذه النتيج���ة مع 
 تو�سي���ات املوؤمتر العربي االإقليمي حول التعليم للجميع 
) الدوح���ة 2008( حيث دعى املوؤمتر حكومات الدول 
ال���واردة يف اخلط���ط  التداب���ر  تعزي���ز  اإىل  العربي���ة 
الوطني���ة لتطوي���ر خط���ط التعليم للجمي���ع، من خالل 
اعتماد �سيا�سة وطنية م�ستقبلي���ة متكاملة ب�ساأن تربية 

الطفولة املبكرة. 

ويت�س���ح م���ن اجل���دول ال�ساب���ق اأي�س���ًا اأن اأك���ر 
العب���ارات اأهمية على م�ستوى املح���ور هي العبارة رقم 
47 ومفاده���ا » اإقامة مراكز علمية تربوية متخ�س�سة 

يف تربي���ة الطفول���ة املبك���رة »، تليها العب���ارة رقم 49 
ومفاده���ا » دع���م كلي���ات ريا����ض االأطف���ال والتحديث 
امل�ستمر لرباجمها » وتعزى هذه النتيجة اإىل اأن رعاية 
وتربي���ة الطفولة املبكرة عملي���ة دينامية متغرة حتتاج 
اإىل جتديد وتطوير م�ستمر من خالل االإفادة من نتائج 
البح���وث العلمية احلديثة يف جمال تربية الطفل، ومن 
ثم تطوي���ر ال�سيا�س���ات واملمار�س���ات القائم���ة، وو�سع 
خط���ط التطوي���ر امل�ستقبلي���ة يف �سوء ه���ذه التطورات 
العلمي���ة، لذل���ك تاأت���ى اأهمية اإقام���ة املراك���ز العلمية 
املتخ�س�س���ة يف بحوث تربية الطف���ل، كما اأن التطوير 
يف جم���ال تربي���ة الطف���ل يحت���اج اإىل معلم ق���ادر على 
قي���ادة وتنفيذ هذا التطوير، حيث يع���د املعلم االأ�سا�ض 
يف اأي اإ�س���الح اأو تطوي���ر ترب���وى، ولن يتاأت���ى ذلك اإال 
اإذا مت اإع���داده جيدًا فى كليات االإعداد، ومن هنا تاأتي 
اأهمي���ة دعم كليات ريا�ض االأطف���ال، واأهمية التحديث 
امل�ستم���ر لرباجمها، الإعداد مربي���ات لريا�ض االأطفال 
قادرات على القيام باأدوارهن الرتبوية املختلفة، وهذا 
يتف���ق مع ما تو�سلت اإليه درا�س���ة كنعان )2011( باأن 

برنام���ج اإعداد معلم ريا����ض االأطفال يتطلب جمموعة 
م���ن االإج���راءات امل�ستقبلية التى تكف���ل حتقيق معاير 
اجلودة فى تربي���ة الطفل، خا�سة فى جماالت: طرائق 
التدري����ض احلديثة واملناهج والربامج العلمية املتطورة 

لالأطفال.

ويت�س���ح من اجلدول ال�سابق اأي�س���ًا ح�سول بع�ض 
عب���ارات املح���ور على درج���ة اأهمي���ة متو�سط���ة، وهي 
عب���ارات اأرق���ام 36، 37، 39، 44، 45 وهى عبارات 
تتعل���ق باإن�س���اء وح���دة الإنت���اج الربجمي���ات ، وبدع���م 
ا�ستقاللي���ة اإدارات ريا����ض االأطف���ال، وباإن�ساء قاعدة 
بيانات لتفعيل نظم التق���ومي واملتابعة يف هذه املرحلة، 
وبتنظي���م املوؤمت���رات الوطني���ة لو�س���ع ا�سرتاتيجي���ات 
خا�س���ة برتبي���ة الطفول���ة املبك���رة، وباإدخ���ال برام���ج 
الثان���وى  التعلي���م  مناه���ج  �سم���ن  الوالدي���ة  الرتبي���ة 
واجلامعي، وتف�سر هذه النتيجة باأن اأفراد العينة يرون 
اأن ه���ذه اجلوانب لي�ست من االأولوي���ات امللحة لتطوير 

تربية الطفولة املبكرة. 

نتائ��ج الإجاب��ة عل��ى ال�س��وؤال الراب��ع م��ن اأ�سئلة 
الدرا�س��ة » ه��ل تختل��ف اآراء اأف��راد العين��ة ف��ى مدى 
الن��وع  متغ��ريى  باخت��الف  املقرتح��ة  ال�سب��ل  اأهمي��ة 
والتخ�س�ص«، وميكن عر�ص وتف�سري النتائج فيما يلى:

اأ  - عر�ص وتف�سري نتائج الفر�ص الأول

ين����ض الفر����ض االأول عل���ى اأن���ه » ال توج���د فروق 
ذات داللة اإح�سائية ب���ن اآراء اأفراد العينة حول مدى 
اأهمية ال�سبل املقرتحة لتفعيل �سيا�سات تربية الطفولة 
املبك���رة، تعزى ملتغر الن���وع ) ذكر - اأنثى (، وللتحقق 
من �سحة ه���ذا الفر�ض، ا�ستخدم���ت الدرا�سة اختبار 
»ت« للتعرف على داللة الفروق بن متو�سطات درجات 
اأف���راد العينة، وذلك على م�ستوى كل حمور من حماور 
اال�ستبان���ة، وعل���ى م�ست���وى اال�ستبانة جممل���ة، كما يف 

اجلدول االآتي:
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يت�س���ح من ج���دول )10( وجود ف���روق ذات داللة 
اإح�سائي���ة ب���ن اآراء اأفراد العين���ة يف اإدراكهم الأهمية 
مقرتح���ات تفعي���ل �سيا�س���ات تربية الطفول���ة املبكرة، 
وفقا ملتغر النوع )ذكر – اأنثى( على م�ستوى كل حمور 
من حماور اال�ستبانة، وعل���ى م�ستوى اال�ستبانة جمملة 
ل�سالح الذكور ، وجاءت تلك الفروق دالة عند م�ستوى 
0.01 وق���د يرجع ذلك اإىل اأن فئة املعلمن من الذكور 

عل���ى الرغم من اأنهم ميثل���ون ثلث عينة الدرا�سة، غر 
اأن معظمه���م ي�سغ���ل وظيف���ة قيادية ف���ى اإدارة ريا�ض 
االأطف���ال، لذا فهم على وعي اأك���ر بامل�سكالت القائمة 
وبكيفي���ة مواجهته���ا، ومن ث���م لديهم ق���درة اأكرب على 
حتدي���د مدى اأهمية املقرتحات ال���واردة يف اال�ستبانة، 
والتي ميكن من خاللها تفعيل �سيا�سات تربية الطفولة 

املبك���رة ، ويف �س���وء ه���ذه النتائج ميكن الق���ول بعدم 
�سحة الفر�ض االأول من فرو�ض الدرا�سة.

ب - عر�ض وتف�سر نتائج الفر�ض الثانى

ين����ض الفر����ض الثانى عل���ى اأن���ه » ال توجد فروق 
ذات داللة اإح�سائية ب���ن اآراء اأفراد العينة حول مدى 
اأهمية ال�سبل املقرتحة لتفعيل �سيا�سات تربية الطفولة 
املبك���رة، وفق���ا ملتغ���ر التخ�س�ض ) اأدب���ي - علمي (، 
وللتحق���ق من �سحة هذا الفر�ض، ا�ستخدمت الدرا�سة 
اختبار » ت » للتعرف على داللة الفروق بن متو�سطات 
درجات اأفراد العينة، وذلك على م�ستوى كل حمور من 
حماور اال�ستبانة، وعلى م�ستوى اال�ستبانة جمملة، كما 

يف اجلدول االآتي:

جدول )10( يو�سح نتائج اختبار ) ت ( لداللة الفروق بن اآراء اأفراد العينة حول مدى اأهمية ال�سبل املقرتحة 
لتفعيل �سيا�سات تربية الطفولة املبكرة وفقا ملتغر النوع )ذكر – اأنثى(

قيمة تمتو�سط الفروقاالنحراف املعيارىاملتو�سط نفئة اال�ستجابةاملحور
4.37 *11124.362.241.61ذكراالأول 31822.753.62اأنثى
5.24 *11148.093.303.04ذكرالثاين 31845.055.78اأنثى
3.56 *11163.637.233.37ذكرالثالث 31860.268.99اأنثى

اال�ستبانة
جمملة

4.59 *111136.0911.578.02ذكر 318128.0717.07اأنثى

* دالة عند م�ستوى 0.01 

جدول )11( يو�سح نتائج اختبار ) ت ( لداللة الفروق بن اآراء اأفراد العينة حول مدى اأهمية ال�سبل املقرتحة 
لتفعيل �سيا�سات تربية الطفولة املبكرة وفقا ملتغر التخ�س�ض )اأدبى - علمى(

قيمة ت متو�سط الفروقاالنحراف املعيارىاملتو�سط نفئة اال�ستجابةاملحور
0.06**25523.163.650.02اأدبىاالأول 17423.182.99علمى
0.77**25546.015.6000.42اأدبىالثاين 17445.595.13علمى
2.18*25561.898.931.86اأدبىالثالث 17460.038.22علمى

اال�ستبانة
جمملة

1.41**255131.0616.922.25اأدبى 174128.8115.03علمى

* دالة اح�سائيا عند م�ستوى 0.05                      * * غر دالة اح�سائيًا.
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 يت�س���ح م���ن اجل���دول )11( ع���دم وج���ود ف���روق 
ذات دالله اإح�سائية ب���ن اآراء اأفراد العينة حول مدى 
اأهمية ال�سبل املقرتحة لتفعيل �سيا�سات تربية الطفولة 
املبكرة، وفقا ملتغر التخ�س�ض ) اأدبي - علمي (، على 
م�ست���وى املحورين االأول والث���اين، وكذلك على م�ستوى 
اال�ستبانة جمملة، حيث كانت قيم اختبار » ت » للتعرف 
على داللة الفروق بن متو�سطات درجات اأفراد العينة 
غ���ر دال���ة اإح�سائيا، وقد يرج���ع ذل���ك اإىل اأن اأفراد 
العين���ة م���ن التخ�س�سن االأدبي والعلم���ي يعمالن معًا 
يف نف����ض البيئ���ة املدر�سية، ويتفق���ان يف الراأى يف مدى 
اأهمي���ة املقرتحات الواردة يف اال�ستبانة للنهو�ض بواقع 
تربي���ة الطفولة املبكرة يف م�سر، اأما وجود فروق ذات 
دالل���ه اإح�سائي���ة بن اآراء اأف���راد العينة عل���ى م�ستوى 
املح���ور الثالث، يو�سح اأن فئ���ة املعلمن من التخ�س�ض 
االأدب���ي يدركون اأهمية و�سع خطط التطوير امل�ستقبلية 
لتفعيل �سيا�س���ات تربية الطفولة املبك���رة بدرجة اأكرب 
من زمالئهم من التخ�س�سات العلمية، ويف �سوء هذه 
النتائج ميكن القول ب�سحة الفر�ض الثاين من فرو�ض 
الدرا�س���ة على م�ستوى املحورين االأول والثانى، وكذلك 
عل���ى م�ست���وى اال�ستبانة جممل���ة، وبع���دم �سحته على 

امل�ستوى املحور الثالث من حماور اال�ستبانة.

 ت�س��ور مق��رتح لتفعي��ل �سيا�سات تربي��ة الطفولة 
املبك��رة على �سوء اأهداف املبادرة الدولية للتعليم 

للجميع 

يف �سوء االإطار النظرى للدرا�سة، وما يت�سمنه من 
درا�سات واجتاه���ات عاملية معا�سرة يف تربية الطفولة 
املبك���رة، ويف �س���وء م���ا ك�س���ف عن���ه االإط���ار امليداين 
من نتائ���ج، يتم فى ه���ذا اجلزء االإجابة عل���ى ال�سوؤال 
اخلام����ض م���ن اأ�سئلة الدرا�س���ة باقرتاح ت�س���ور علمي 
ق���د ي�سهم يف تفعي���ل �سيا�سات تربي���ة الطفولة املبكرة 
فى م�سر مب���ا يحقق اأهداف املب���ادرة الدولية للتعليم 
للجميع، وي�ستمل هذا الت�س���ور على فل�سفة، واأهداف، 
وتو�سي���ات اإجرائية يف جوانبه املختلف���ة، وكذلك على 

متطلبات تنفيذه فى الواقع.

اأ -  فل�سفة الت�سور املقرتح 

ي�ستم���د الت�س���ور املق���رتح فل�سفته من املب���ادئ اأو 
املنطلقات االآتية:

• ي�سهد العامل يف مطلع القرن احلادى والع�سرين 	
بع����ض املتغ���رات، والت���ي اأف���رزت الكث���ر من 
التحدي���ات الت���ي تواج���ه املوؤ�س�س���ات التعليمية 
عامة وموؤ�س�سات تربية الطفل خا�سة، وانطالقا 
من الدور االأ�سا�س���ى للطفولة فى بناء امل�ستقبل 
ال���دويل  االهتم���ام  كان  حتديات���ه  ومواجه���ة 
بالطفول���ة املبكرة، واملتمثل ف���ى اإ�سدار مواثيق 
واتفاقي���ات حقوق الطف���ل، واإط���الق املبادرات 
وعق���د املوؤمت���رات، واملتابعة الدولي���ة امل�ستمرة 

ملدى التقدم فى حتقيق التعليم للجميع.
• اإىل 	 املبك���رة  الطفول���ة  ف���ى  الرتبي���ة  ت�سع���ى 

ت�سكي���ل �سخ�سية الطفل، وحتقي���ق تكاملها فى 
اجلوانب املختلفة اجل�سمي���ة والعقلية واخللقية 
واالجتماعي���ة، واإك�ساب االأطفال ق���درًا اأ�سا�سيًا 
من ثقافة املجتمع، واإك�سابهم املهارات الالزمة 
الكت�س���اب املعرف���ة، حي���ث اأثبت���ت العدي���د من 
الدرا�س���ات - كما �سبقت االإ�س���ارة - اأن للتعليم 
قبل املدر�سي تاأثرًا ايجابيًا على االأداء التعليمي 

للطفل فى املدر�سة.
• تعد الطفولة مرحل���ة عمرية قائمة ومتكاملة يف 	

حد ذاتها، ومن حق الطفل اأن يحياها بكاملها، 
فالطف���ل كيان واحد مهم بكاف���ة جوانبه، حيث 
يتاأثر كل جانب باجلوان���ب االأخرى ويوؤثر فيها، 
)�سف���ر وجيلك�ض 2002: 45( لذا تاأتي اأهمية 
اجلمع ما بن الرعاية والرتبية لتحقيق التنمية 
املتكامل���ة للطفل، الت���ي ت�سمل بجان���ب التعليم 
قبل املدر�س���ي الرعاية املبكرة للطفل من تغذية 

و�سحة ولعب.
• ت���وؤدى اإتاحة تربية الطفول���ة املبكرة اإىل حتقيق 	

مب���داأ تكاف���وؤ الفر����ض التعليمية ب���ن االأطفال، 
خا�سة يف املناطق الريفي���ة والنائية، من خالل 
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اال�ستيعاب الكامل لالأطفال يف ريا�ض االأطفال، 
م���ع التاأكي���د يف الوقت ذاته عل���ى اجلودة، على 
اعتبار اأن الكم والنوع يوؤثر كل منهما فى االآخر. 

• تع���د اجلودة يف برام���ج تربية الطفول���ة املبكرة 	
ه���ي ال�سم���ان لتح�سن نوعي���ة ه���ذه الربامج، 
حي���ث ثم���ة الكث���ر م���ن االأدل���ة عل���ى اأن توفر 
اجل���ودة ف���ى برام���ج تربي���ة الطفول���ة املبك���رة 
تزيد من القدرات املعرفي���ة لالأطفال، وحت�سن 
م���ن مهاراته���م اللغوية، يف حن ت���وؤدي اجلودة 
االأق���ل اإىل وج���ود �سعوب���ات ل���دى االأطف���ال يف 
امله���ارات اللغوي���ة واالجتماعية وف���ى ال�سلوك، 
كم���ا اأن االأطفال املحروم���ن – املنحدرين من 
بيئ���ات فق���رة- ي�ستفي���دون بدرج���ة اأك���رب من 
توفر اجلودة، الأنها تقل���ل من فجوة التح�سيل 
 اأو االجن���از الت���ي يواجهها االأطف���ال املحرومن 

 )Sheila 2008: 2(
• وذات 	 واقعي���ة  وطني���ة  خط���ة  و�س���ع  ي�س���كل 

م�سداقية عن�سرًا اأ�سا�سيًا، ودلياًل على التزام 
الدول���ة بال�سع���ي نحو حتقي���ق اأه���داف التعليم 
للجمي���ع املتعلقة برتبية الطفولة املبكرة )مكتب 
اليون�سك���و االقليم���ى للرتبية فى ال���دول العربية 
2004: 13(، ل���ذا تاأت���ي اأهمي���ة و�س���ع خط���ة 

وطنية حمددة زمنيًا على �سوء ما خل�ست اإليه 
نتائج املوؤمت���رات واالتفاقيات واخلطط الدولية 

واالإقليمية املتعلقة برتبية الطفولة املبكرة.
• ثم���ة بع����ض املعوق���ات الت���ي حت���ول دون حتقيق 	

اأه���داف املب���ادرة الدولي���ة للتعلي���م للجميع يف 
م�س���ر، منه���ا قل���ة الوع���ي باأهمي���ة الرتبية يف 
مرحلة الطفول���ة املبكرة، وتدين ن�سبة االلتحاق 
بريا����ض االأطف���ال، ونق����ض االإمكان���ات املادية 
والب�سري���ة، وتفاوت فر�ض االنتفاع بالتعليم قبل 

املدر�سي يف بع�ض املناطق، وغرها.

ب - اأهداف الت�سور املقرتح

يف �سوء املب���ادئ ال�سابقة، يهدف الت�سور املقرتح 

ب�سف���ة رئي�س���ة اإىل تق���دمي جمموع���ة م���ن املقرتحات 
واالإج���راءات واملتطلب���ات، التى ميكن االأخ���ذ ببع�سها 
عل���ى امل���دى القري���ب وبالبع����ض االآخ���ر عل���ى امل���دى 
البعي���د، والت���ي م���ن �ساأنه���ا النهو�ض بواق���ع �سيا�سات 
تربي���ة الطفول���ة املبك���رة يف م�سر، من خ���الل حتقيق 
االأه���داف الفرعي���ة االآتية: اإتاحة الرتبي���ة يف الطفولة 
املبكرة جلميع االأطفال يف ال�سريحة العمرية املناظرة، 
واالهتم���ام باجلودة من خالل توف���ر تعليم ذي نوعية 
جي���دة جلمي���ع االأطف���ال، والعم���ل عل���ى و�س���ع خطط 
م�ستقبلي���ة لتطوي���ر تربي���ة الطفولة املبك���رة مبا يحقق 

اأهداف املبادرة الدولية للتعليم للجميع. 

ج- جوانب الت�سور املقرتح واإجراءاته

اجلانب الأول: الإتاحة 

ك�سفت نتائ���ج الدرا�سة اأن معظم االأطفال يف عمر 
ثالث اإىل خم�ض �سن���وات مل يتح لهم االلتحاق بريا�ض 
االأطف���ال، وهذا يعرب ع���ن قلة قدرة النظ���ام التعليمى 
يف م�س���ر على بلوغ اأه���داف التعلي���م للجميع اخلا�سة 
 برتبي���ة الطفول���ة املبك���رة بحل���ول ع���ام 2015 وه���و 
املوع���د املح���دد لبل���وغ اأه���داف التعليم للجمي���ع، كما 
ك�سف���ت نتائج الدرا�سة عن جملة م���ن ال�سبل املقرتحة 
لتحقيق اال�ستيعاب الكامل لالأطفال بريا�ض االأطفال، 
االأم���ر ال���ذى يتطل���ب العم���ل عل���ى اإتاح���ة الرتبية يف 
الطفول���ة املبكرة من خ���الل ا�ستيعاب جمي���ع االأطفال 
يف ال�سريحة العمرية املناظ���رة، من خالل االإجراءات 

االآتية:
• العمل على اإلزامية ريا�ض االأطفال.	
• الدع���م املادي لالأ�سر الفق���رة لت�سجيعهم على 	

اإحلاق اأطفالهم بريا�ض االأطفال.
• الق�س���اء على التفاوت فى معدالت االلتحاق بن 	

املحافظات املختلفة.
• ن�سر مدار�ض ريا�ض االأطفال يف املناطق النائية 	

والفقرة .
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• توعي���ة اأولياء االأم���ور باأهمية اإحل���اق اأطفالهم 	
بريا�ض االأطفال.

• االحتياج���ات 	 ذوي  االأطف���ال  ح�س���ول  كفال���ة 
اخلا�سة على خدمات تربية الطفولة املبكرة.

• دع���م برامج التغذية املدر�سية لت�سجيع االأطفال 	
على الذهاب للمدر�سة.

اجلانب الثانى: اجلودة

ك�سف���ت نتائ���ج الدرا�سة عن تدين اجل���ودة اأى قلة 
ق���درة النظ���ام التعليمي عل���ى توفر تعلي���م ذي نوعية 
جي���دة لالأطف���ال، فالتو�س���ع يف ا�ستيع���اب االأطفال يف 
ال�سريح���ة العمرية املناظرة مل يقابل���ه اهتمام مماثل 
يف اجلان���ب الكيف���ي، مم���ا اأدى اإىل انخفا����ض ج���ودة 
العملي���ة التعليمية، حيث مل يقاب���ل الزيادة يف معدالت 
التح���اق االأطفال زي���ادة مماثل���ة فى اأع���داد املدار�ض 
واأعداد املعلمن، كما اأن معظم معلمى ريا�ض االأطفال 
غر موؤهلن تربويًا، وه���ذا ينعك�ض على جودة اأدائهم، 
وك�سف���ت نتائج الدرا�سة يف جانبه���ا امليدانى عن جملة 
من ال�سبل املقرتح���ة لتحقيق جودة العملي���ة التعليمية 
بريا�ض االأطفال، االأمر الذى يتطلب العمل على توفر 

تعليم ذي نوعية جيدة، من خالل االإجراءات االآتية:

• تطبيق معاير قومي���ة للتعليم يف مرحلة ريا�ض 	
االأطفال.

• توف���ر مب���ان مدر�سي���ة مطابق���ة للموا�سف���ات 	
الرتبوية التى تلبي احتياجات الطفولة املبكرة.

• توفر عدد كاف من املعلمات املتخ�س�سات فى 	
ريا�ض االأطفال.

• تنظيم برامج تدريب دورية لرفع كفاءة معلمات 	
ريا�ض االأطفال.

• حت�سن اأو�ساع معلمات ريا�ض االأطفال ومنحهم 	
حوافز اإ�سافية.

• توف���ر اخ�سائ���ي اجتماعي واآخ���ر نف�سي لتلك 	
املرحلة.

• توف���ر عامالت مدربات على رعاية االأطفال يف 	
هذه املرحلة.

• تطوي���ر مناهج ريا�ض االأطف���ال مبا يتما�سى مع 	
االجتاهات العاملية.

• دع���م الدور الرتب���وى لتكنولوجي���ا املعلومات يف 	
التدري�ض لالأطفال.

• توف���ر بيئة تعليمية حمبب���ة لالأطفال من خالل 	
توفر االأن�سطة الفنية واللعب.

• توف���ر بيئ���ة تعليمية اآمن���ة حتم���ي االأطفال من 	
العنف والتمييز.

• االهتمام مبمار�سة االأن�سطة الرتبوية الال�سفية: 	
الريا�سية والفنية والثقافية.

• تنمية قدرات االإدارين يف اإدارة ريا�ض االأطفال 	
على امل�ستوين املحلي واملركزي.

• تفعيل االإ�سراف الرتبوي على ريا�ض االأطفال.	
• تعزي���ز التوا�سل مع االآباء واإ�سراكهم يف حتقيق 	

جودة العملية التعليمية.

اجلانب الثالث: خطط التطوير امل�ستقبلية

ك�سف���ت نتائ���ج الدرا�سة ع���ن اأهمي���ة و�سع خطط 
ق�سرة وطويلة االأجل لتطوير �سيا�سات تربية الطفولة 
املبك���رة، مب���ا يتما�س���ى مع االجتاه���ات العاملي���ة، ومبا 
يتما�سى مع خطط املنظمات االقليمية والدولية يف هذا 
املجال، وك�سفت نتائج الدرا�سة يف جانبها امليداين عن 
جمل���ة من ال�سب���ل املقرتحة فى جم���ال خطط التطوير 
امل�ستقبلي���ة ل�سيا�سات تربية الطفولة املبكرة يف م�سر، 

االأمر الذى يتطلب حتقيق االإجراءات االآتية:
• الدولي���ة 	 واخلط���ط  االتفاقي���ات  يف  امل�سارك���ة 

املتعلقة برتبية الطفولة املبكرة.
• االإفادة من خطط املنظمات االإقليمية والدولية 	

يف جمال الطفولة املبكرة.
• ت�سجي���ع القط���اع اخلا����ض عل���ى اال�ستثم���ار يف 	

جمال تربية الطفولة املبكرة.
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• اإع���داد خريطة قومية مدر�سي���ة خا�سة بريا�ض 	
االأطفال.

• توحيد جهود خمتل���ف قطاعات املجتمع املهتمة 	
برتبية الطفولة املبكرة.

• توف���ر التموي���ل ال���الزم لتطوير تربي���ة الطفولة 	
املبكرة.

• تطوير نظم �سمان ج���ودة التعليم واالعتماد يف 	
هذه املرحلة.

• �س���ن ت�سريع���ات منا�سبة لتطوي���ر برامج ريا�ض 	
االأطفال.

• االأكادميي���ة 	 العلمي���ة  الدرا�س���ات  ت�سجي���ع 
والتطبيقية يف جمال تربية الطفولة.

• امل�س���اواة يف االلتح���اق 	 و�س���ع خط���ة لتحقي���ق 
بريا�ض االأطفال .

• اإقامة مراكز علمية تربوية متخ�س�سة يف تربية 	
الطفولة املبكرة.

• تطوير اإدارة تعليمية فعالة لريا�ض االأطفال.	
• اإقام���ة مراكز للرتفيه واللع���ب ت�ستقبل االأطفال 	

عقب اليوم الدرا�سي واأثناء العطالت.

تو�سيات الدرا�سة
واإجراءات���ه  املق���رتح  الت�س���ور  جوان���ب  لتحقي���ق 
ال�سابق���ة ف���اإن الدرا�س���ة تو�س���ي بتوف���ر ع���دد م���ن 

املتطلبات، وذلك على النحو التايل:
• وج���ود التزام قوي وم�ستمر من جانب القيادات 	

ال�سيا�سي���ة بتوف���ر الرعاي���ة والرتبي���ة ل�سغار 
االأطفال، م���ن خالل اإطالق املب���ادرات، ور�سم 
ال�سيا�سات، وتخ�سي�ض التمويل الكايف لتحقيق 

ذلك.
• و�س���ع خط���ة وطني���ة لتعمي���م تربي���ة الطفول���ة 	

املبك���رة – ف���ى ال�سريح���ة العمري���ة م���ن ثالث 
اإىل خم����ض �سن���وات- اأي التو�س���ع يف ا�ستيع���اب 
االأطف���ال بالتعليم قب���ل املدر�سي، دون التفريط 

يف اجلودة.

• مد االإلزام لي�سمل مرحل���ة ريا�ض االأطفال ملدة 	
ع���ام واحد على االأق���ل، ل�سم���ان التحاق جميع 
االأطف���ال بالريا����ض خا�سة يف ال�سن���ة ال�سابقة 

على االلتحاق باملدر�سة االبتدائية.
• العم���ل على جماني���ة ريا�ض االأطف���ال، لت�سجيع 	

االأ�س���ر الفق���رة على اإحل���اق اأبنائه���م بريا�ض 
االأطف���ال، وو�سع ح���د للمغ���االة يف امل�سروفات 

الدرا�سية يف هذه املرحلة.
• تبنى مفه���وم الدمج م���ا بن الرعاي���ة والرتبية 	

لتحقي���ق الرعاية املتكاملة للطف���ل، التي ت�سمل 
بجان���ب التعلي���م الرعاي���ة املبك���رة للطف���ل من 

تغذية و�سحة ولعب.
• دع���م امل�سارك���ة املجتمعية يف النهو����ض برتبية 	

الطفول���ة املبك���رة، من خ���الل ت�سجي���ع القطاع 
عل���ى  امل���دين  املجتم���ع  وموؤ�س�س���ات  اخلا����ض 
فت���ح مدار����ض ريا����ض االأطف���ال، واالإ�سهام فى 

تطويرها.
• توحي���د اجلهود الت���ي تبذلها اجله���ات املختلفة 	

الت���ى تهتم برعاي���ة وتربي���ة الطفول���ة املبكرة، 
من خالل و�سع اإط���ار �سيا�سى وت�سريعى يحقق 

التن�سيق والتكامل بن هذه اجلهات.
• التو�سع يف كليات ريا�ض االأطفال وتطوير القائم 	

منها، الإع���داد مربيات متخ�س�س���ات يف تربية 
الطف���ل، وتوف���ر التدري���ب امل�ستمر له���ن اأثناء 

اخلدمة. 
• االإف���ادة م���ن االأدوار التعليمي���ة املتع���ددة الت���ي 	

ت�سطلع بها تكنولوجي���ا املعلومات واالت�ساالت، 
للح�سول على اأف�سل املمار�سات يف جمال تربية 

الطفولة املبكرة.
• باأهمي���ة 	 االأم���ور  الأولي���اء  امل�ستم���رة  التوعي���ة 

الرتبي���ة يف مرحل���ة الطفول���ة املبك���رة واآثارها 
عل���ى �سخ�سية الفرد، وذلك م���ن خالل و�سائل 

االإعالم املختلفة. 
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خامتة الدرا�سة

هدف���ت الدرا�سة احلالية اإىل تقدمي ت�سور مقرتح 
ميك���ن اأن ي�سه���م يف تفعي���ل �سيا�سات تربي���ة الطفولة 
املبك���رة يف م�سر مما يحقق اأه���داف املبادرة الدولية 
للتعلي���م للجمي���ع، ولتحقيق ه���ذا اله���دف ا�ستخدمت 
الدرا�س���ة املنه���ج الو�سف���ي م�ستعينة ب���اأداة اال�ستبانة 
للتع���رف على اآراء عين���ة الدرا�سة ح���ول اأهمية ال�سبل 
املقرتح���ة لتفعي���ل �سيا�س���ات تربي���ة الطفول���ة املبكرة 
يف م�س���ر مبا يحقق اأه���داف املب���ادرة الدولية للتعليم 
للجميع، والتعرف على م���دى االختالف يف هذه االآراء 
باخت���الف متغرى: الن���وع، والتخ�س�ض، وطبقت اأداة 
الدرا�س���ة على عينة من معلم���ي ريا�ض االأطفال بثالث 
حمافظ���ات ه���ي : البحرة وال�سرقي���ة والدقهلية بلغت 

429 فردًا.

وتو�سل���ت الدرا�سة اإىل جمموعة م���ن النتائج من 
اأبرزه���ا: اأن معظم االأطفال يف عم���ر ثالث اإىل خم�ض 
�سن���وات مل يتح لهم االلتحاق بريا����ض االأطفال، وهذا 
يع���رب عن قلة ق���درة النظ���ام التعليم���ي يف م�سر على 
بل���وغ اأهداف التعليم للجمي���ع اخلا�سة برتبية الطفولة 
املبك���رة بحلول عام 2015 ، وك�سفت النتائج عن تدين 
اجلودة اأي قلة قدرة النظام التعليمي على توفر تعليم 
ذي نوعي���ة جي���دة لالأطف���ال، وك�سفت نتائ���ج الدرا�سة 
عن جمموعة من ال�سبل املقرتح���ة لتحقيق اال�ستيعاب 
الكام���ل لالأطف���ال بريا����ض االأطفال، وحتقي���ق جودة 
العملية التعليمية بها، كما ك�سفت النتائج عن جمموعة 
م���ن ال�سب���ل املقرتح���ة ف���ى جم���ال خط���ط التطوي���ر 
امل�ستقبلي���ة ل�سيا�سات تربية الطفولة املبكرة يف م�سر، 
واأثبت���ت نتائ���ج الدرا�س���ة ع���دم �سحة الفر����ض االأول، 
واأثبتت �سحة الفر�ض الثاين من فرو�ض الدرا�سة، ويف 
�سوء النتائج اقرتحت الدرا�سة ت�سورًا علميًا قد ي�سهم 
يف تفعيل �سيا�سات تربية الطفولة املبكرة يف م�سر مبا 

يحقق اأهداف املبادرة الدولية للتعليم للجميع.

مراجع الدرا�سة 

اأوًل: املراجع العربية

• دور 	  :)2006( حمم���د  اإبراهي���م  اإبراهي���م، 
موؤ�س�س���ات املجتم���ع املدنى فى حتقي���ق اأهداف 
التعلي���م للجمي���ع، جت���ارب دولية، جمل���ة اأفاق 

جديدة فى تعليم الكبار، العدد الرابع.
• اأب���و حط���ب، ف���وؤاد؛ �س���ادق، اأم���ال )1991(: 	

مناه���ج البحث وطرق التحلي���ل االح�سائى فى 
العلوم النف�سية والرتبوي���ة واالجتماعية، مكتبة 

االجنلو امل�سرية، القاهرة.
• 	 :)1986( الدي���ن  عم���اد  حمم���د  اإ�سماعي���ل، 

النف�س���ى  النم���و   ، املجتم���ع  م���راآة  االأطف���ال 
االجتماع���ى للطف���ل ف���ى �سنوات���ه التكويني���ة ، 
�سل�سلة عامل املعرفة، ي�سدرها املجل�ض الوطنى 
للثقافة والفن���ون واالآداب، الكويت، العدد 99 ، 

مار�ض.
• االأمم املتحدة )1989(: اتفاقية حقوق الطفل، 	

اعتم���دت مبوجب قرار اجلمعي���ة العامة لالأمم 
املتحدة 25/44 املوؤرخ فى 20 نوفمرب 1989، 

من�سورات االأمم املتحدة باللغة العربية.
• الب�س���ام، ابت�س���ام عبدالرحم���ن ؛ عبدالعاطى، 	

التعلي���م   :)2004( املتب���وىل  الدي���ن  �س���الح 
للجميع فى الوطن العربى درا�سة حتليلية وروؤية 
م�ستقبلي���ة يف �سوء م�س���روع اليون�سك���و التعليم 
للجمي���ع م���ن داكار 2000 حت���ى ع���ام 2015، 
النا�س���ر مكتب الرتبي���ة العربى ل���دول اخلليج، 

الريا�ض.
• اخلي���ارات 	  :)2002( ال���دوىل  البن���ك 

االإ�سرتاتيجي���ة لتعليم االأطفال ف���ى �سن مبكرة 
ف���ى جمهوري���ة م�س���ر العربي���ة ، تقري���ر رق���م 
الب�سري���ة،  التنمي���ة  قط���اع   ،EGT24772-
اأفريقي���ا،  و�سم���ال  االأو�س���ط  ال�س���رق  منطق���ة 

�سبتمرب.
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• الت�سني���ف الدوىل املق���نن للتعلي���م )2006(: 	
اليون�سك���و،  الثاني���ة،  الطبع���ة   ،1997 ا�سك���د 

باري�ض.
• للجمي���ع  	 التعلي���م  لر�س���د  العامل���ى  التقري���ر 

)2005(: التعلي���م للجمي���ع �س���رورة �سم���ان 
اجلودة ، �سدر عن منظمة اليون�سكو، باري�ض. 

• للجمي���ع 	 التعلي���م  لر�س���د  العامل���ى  التقري���ر 
)2006(: القرائية من اأجل احلياة، �سدر عن 

منظمة اليون�سكو، باري�ض. 
• للجمي���ع 	 التعلي���م  لر�س���د  العامل���ى  التقري���ر 

)2007(: اإر�س���اء اأ�س����ض متين���ة م���ن  خ���الل 
الرعاية والرتبية فى مرحل���ة الطفولة املبكرة ، 

�سدر عن منظمة اليون�سكو، باري�ض.
• للجمي���ع 	 التعلي���م  لر�س���د  العامل���ى  التقري���ر 

)2008(: التعلي���م للجميع بحلول عام 2015، 
ه���ل �سنحق���ق اله���دف ؟ �س���در ع���ن منظم���ة 

اليون�سكو، باري�ض.
• للجمي���ع 	 التعلي���م  لر�س���د  العامل���ى  التقري���ر 

)2009(: اأهمي���ة احلوكمة فى حتقيق امل�ساواة 
ف���ى التعلي���م ، �س���در ع���ن منظم���ة اليون�سك���و، 

باري�ض.
• للجمي���ع 	 التعلي���م  لر�س���د  العامل���ى  التقري���ر 

)2010(: التعليم للجميع ال�سبيل اإىل اإن�ساف 
املحروم���ن ، �س���در ع���ن منظم���ة اليون�سك���و، 

باري�ض. 
• الد�سوقى، على اإبراهيم ؛ البا�سل، ميادة حممد 	

باإ�س���الح  وعالقته���ا  املحا�سبي���ة   :)2008  (
موؤ�س�سات تربية الطفل فى م�سر، جملة بحوث 
الرتبي���ة النوعي���ة، جامع���ة املن�س���ورة، الع���دد 

الثانى ع�سر، يوليو.
• الزاك���ى، اأحمد عبدالفت���اح )2004(: الرتبية 	

منهجي���ة  درا�س���ة  التعلي���م،  ونظ���م  املقارن���ة 
ومن���اذج تطبيقي���ة، دار الوفاء للطب���ع والن�سر، 

اال�سكندرية.

• درا�س���ة 	  :)2010( حمم���د  ا�س���الم  ال�سعي���د، 
تقوميي���ة مل�سروعات التعلي���م للجميع فى م�سر 
ف���ى الفرتة م���ن عام 2000 حت���ى عام 2006، 
ر�سال���ة ماج�ستر غ���ر من�سورة، كلي���ة الرتبية 

جامعة عن �سم�ض.
• ال�سورط���ى، يزيد عي�س���ى )2009(: ال�سلطوية 	

ف���ى الرتبي���ة العربي���ة، �سل�سل���ة ع���امل املعرفة، 
ي�سدره���ا املجل����ض الوطن���ى للثقاف���ة والفن���ون 

واالآداب، الكويت ،العدد362، اأبريل.
• العتيب���ى، منر ب���ن مطن���ى )2007(: التعليم 	

االأع�س���اء  ال���دول  ف���ى  االبتدائ���ى  قب���ل  م���ا 
مبكت���ب الرتبية العرب���ى لدول اخللي���ج، الواقع 
والتطلعات، النا�سر مكتب الرتبية العربى لدول 

اخلليج، الريا�ض.
• �سيا�س���ة 	 عب���داهلل عقي���ل )2005(:  العقي���ل، 

التعلي���م ونظامه فى اململك���ة العربية ال�سعودية، 
مكتبة الر�سد، الريا�ض.

• املنت���دى اال�ست�س���ارى ال���دوىل ب�س���اأن التعلي���م 	
للجميع )1995(: االإعالن العاملى حول الرتبية 
للجميع، وهيكلية العم���ل لتاأمن حاجات التعلم 
االأ�سا�سية، املوؤمتر العاملى حول الرتبية للجميع، 
 ،1990 مار����ض   9  –  5 بتايالن���د،  جومت���ن 

الطبعة الثانية، اليون�سكو، باري�ض.
• املنت���دى االإ�ست�س���ارى ال���دوىل ب�س���اأن التعلي���م 	

للجمي���ع )2000(: التعلي���م للجميع تقييم عام 
2000، مب���ادئ توجيهي���ة تقني���ة، اليون�سك���و، 

باري�ض.
• املنتدى العامل���ى للرتبي���ة )2000(: اإطار عمل 	

بالتزاماتن���ا  الوف���اء  للجمي���ع  التعلي���م  داكار، 
اجلماعية،اعتم���ده املنت���دى العامل���ى للرتبي���ة، 
داكار، ال�سنغ���ال، 26 – 28 اأبري���ل، اليون�سكو، 

باري�ض.
• املوج���ز التعليم���ى العامل���ى )2010( : مقارن���ة 	

اإح�سائيات التعليم عرب العامل ، معهد اليون�سكو 
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لالإح�ساء، مونرتيال بكندا.
• ايزاك����ض، �س���وزان ) 1992 (: القيمة الرتبوية 	

للح�سان���ة وريا����ض االأطف���ال ، ترجم���ة حممد 
حممود ر�سوان، دار ال�سروق، القاهرة.

• جاب���ر، جابر عبداحلميد ؛ كاظم، اأحمد خرى 	
)2009(: مناه���ج البح���ث ف���ى الرتبي���ة وعلم 

النف�ض، دار النه�سة امل�سرية، القاهرة.
• جمال الدي���ن، نادية )2006(: التعليم للجميع 	

كمدخ���ل للتعلم مدى احلياة فى زم���ان العوملة، 
اإطالل���ة وثائقية، جملة اأف���اق جديدة فى تعليم 

الكبار، العدد الرابع.
• جم���ال الدين، جن���وى يو�س���ف )2001( عوملة 	

التعلي���م: درا�س���ة حتليلي���ة ملوؤمت���رات التعلي���م 
للجمي���ع، جملة م�ستقبل الرتبية العربية، املجلد 

ال�سابع، العدد 23.
• خال�سة توجيهية اليون�سكو )2007(: احلوكمة 	

الر�سيدة ل�سئ���ون الرعاية والرتبي���ة فى مرحلة 
الطفولة املبك���رة، خال�سة توجيهية �سادرة عن 
اليون�سك���و ب�س���اأن الطفولة املبك���رة، العدد 40، 

�سبتمرب – اكتوبر.
• خال�س���ة توجيهية لليون�سك���و )2007(:  نتائج 	

الفح�ض املو�سوعي الذى اأجرته منظمة التعاون 
والتنمي���ة فى امليدان االقت�سادي ل�سيا�سة تعليم 
وا�ستقب���ال االأطفال ال�سغار ف���ى الفرتة ما بن 
1998 - 2006«، خال�سة توجيهية �سادرة عن 

اليون�سك���و ب�س���اأن الطفولة املبك���رة، العدد 41، 
نوفمرب – دي�سمرب

• خال�سة توجيهي���ة لليون�سكو )2007(: ال�سف 	
قبل املدر�سى لالأطفال فى �سن �ست �سنوات فى 
ال�سوي���د: ج�سر ب���ن الطفولة املبك���رة واملدر�سة 
االلزامي���ة »، خال�س���ة توجيهي���ة �س���ادرة ع���ن 
اليون�سك���و ب�ساأن الطفولة املبك���رة ، العدد 38 ، 

مايو – يونيه.
• خال�س���ة توجيهية لليون�سك���و )2007(: تدريب 	

معلمى التعليم قب���ل االبتدائي بفرن�سا وظروف 
ع���ن  �س���ادرة  توجيهي���ة  خال�س���ة   ،« عمله���م 
اليون�سك���و ب�س���اأن الطفولة املبك���رة، العدد 37، 

مار�ض – اأبريل.
• 	 :)2008( لليون�سك���و  توجيهي���ة  خال�س���ة 

ا�سرتاتيجي���ات لتحقي���ق هدف التعلي���م للجميع 
املتعل���ق بالرعاية والرتبية ف���ى مرحلة الطفولة 
املبكرة، خال�سة توجيهية �سادرة عن اليون�سكو 

–  مار�ض.  ب�ساأن الطفولة، العدد 42، يناير 
• ديل���ور، جاك واآخ���رون ) 1998 (: التعلم ذلك 	

الكن���ز الكام���ن، تقرير اللجن���ة الدولية للرتبية 
للق���رن احلادى والع�سري���ن، ترجمة: جابر عبد 

احلميد جابر، دار النه�سة العربية، القاهرة.
• زاه���ر، �سي���اء الدي���ن)2008(: اإدارة النظ���م 	

النعليمي���ة للجودة ال�ساملة دلي���ل عملى،الطبعة 
الثانية، دار �سحاب للن�سر والتوزيع، القاهرة.

• �سليمان، �سناء حممد )2009(: مناهج البحث 	
العلم���ى ف���ى الرتبي���ة وعل���م النف����ض ومهاراته 

االأ�سا�سية، عامل الكتب، القاهرة.
• �سنق���ر، �ساحلة حمى الدين )2009(: التعليم 	

يف الوطن العربي والتحديات التي تواجه تطبيق 
برنامج » التعليم للجميع املوؤمتر العلمي العربي 
الراب���ع - ال���دويل االأول ) التعلي���م وحتدي���ات 
امل�ستقب���ل (، جمعي���ة الثقافة من اأج���ل التنمية 

باال�سرتاك مع جامعة �سوهاج ، املجلد االأول.
• �سف���وت، حنان حمم���د )2008(: اأث���ر تدريب 	

معلمات ريا�ض االأطفال على بع�ض قيم التن�سئة 
ال�سيا�سي���ة ف���ى اكت�سابه���م وا�ستخدامه���م لها 
داخل اأن�سطة الرو�سة، املوؤمتر العلمى الع�سرون 
) مناهج التعليم والهوي���ة الثقافية (، اجلمعية 
امل�سري���ة للمناهج وط���رق التدري�ض، 30– 31 
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