
 

311 

 2018 واألربعون الحادىالعدد               مجمة دراسات فى التعميم الجامعى            

 الممخص
إن جودة التعميم في رياض األطفال مفيوم معقد، ويتطمب تحقيقو تنفيذ عدد من 
المؤشرات المترابطة التي ال تعمل بمعزل عن بعضيا البعض. وىناك إجماع دولي 
عمى أن زيادة التمويل وتحسين الجودة التعميمية يؤديان إلى زيادة معدالت االستيعاب 

عمى كيفية تحسين العوامل البنيوية لمنظام  في رياض األطفال. ويركز البحث الراىن
التعميمي من خبلل تحسين معايير االعتماد والجودة، وتطوير البنية التشريعية، وزيادة 
أعداد المعممين المعينين من خريجي كميات رياض األطفال وكميات التربية، وتقميل 

مويل التعميم، كثافة الفصول، وتصميم مناىج دراسية أعمى جودة، وتحسين مؤشرات ت
ومعاممة جميع األطفال بعدالة وبصورة تتسق مع احتياجاتيم التربوية. كما ينادي 
البحث الراىن بتحسين الممارسات التربوية في رياض األطفال من خبلل تعزيز التعمم 
من خبلل المعب، وتعزيز الشراكة بين المعممين وبين أولياء األمور، وتعزيز الترابط 

ة األطفال ودور الحضانة ورياض األطفال. وقد حمل البحث الراىن بين مراكز رعاي
مؤشرات تمويل التعميم وتحسين الجودة التعميمية وزيادة معدالت االستيعاب في ىولندا. 
وقدم البحث الحالي عددًا من اآلليات بيدف تطوير رياض األطفال في جميورية 

 مصر العربية. 
Abstract 

Quality in kindergarten education is a complex concept, 
which requires the implementation of a number of 
interconnected indicators that are inter-dependent and cannot 
work in isolation from each other. There is an international 
consensus that increasing public funding devoted to financing 
kindergartens and improving educational quality result in the rise 
of enrolment ratios. In the light of all these facts, the current 
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 piece of research focuses on improving the structural 

components of the educational system via reforming the criteria 
of academic accreditation in kindergartens, modifying the rules 
and laws governing the administration of preschools and 
kindergartens, increasing the numbers of faculty of 
kindergartens and faculty of education graduates who work in 
early childhood education and care institutions, increasing the 
number of teachers and reducing the number of students in 
each classroom, designing better curricula, improving the sub-
indicators of kindergarten funding, and treating all children in a 
fair way and in accordance with their individual needs. In 
addition to this, the current piece of research calls for improving 
the pedagogical practices inside kindergartens via reinforcing 
play-based learning, strengthening partnership between 
teachers and parents, and bolstering the interrelations among 
daycare centers, preschools and kindergartens. Thus, this piece 
of research analyzed the indicators of kindergarten finance, 
improving educational quality, and increasing the gross 
enrolment ratio and the net enrolment ratio in The Netherlands. 
Finally, the present research proposes the implementation of a 
number of state-of-the-art mechanisms aiming at reforming 
kindergartens in the Arab Republic of Egypt.  
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 مقدمة
دة في مرحمة تشير العديد من الدراسات الدولية إلى أىمية تقديم برامج عالية الجو 

الطفولة المبكرة. وعمى الرغم من أىمية رياض األطفال في تنمية استعدادات األطفال 
وتحسين فرص حصوليم عمى وظائف أفضل في مرحمة الرشد، إال أن اإلحصاءات 
تحذر من خطورة انخفاض معدالت االستيعاب في رياض األطفال في مصر وبخاصة 

ا يحذر عدد آخر من الدراسات من تدني الجودة لدي الشرائح المجتمعية الفقيرة. كم
التعميمية في رياض األطفال المصرية. وليذا يقوم البحث الراىن بتحميل جيود ىولندا 
وألمانيا في مجال رياض األطفال من خبلل ثبلثة مؤشرات تربوية ىي: تمويل رياض 

وينطمق البحث األطفال، والجودة التعميمية، ومعدالت االستيعاب في رياض األطفال. 
الراىن من عدة مسممات ىي: أن زيادة التمويل الحكومي المخصص لئلنفاق عمى 
رياض األطفال يسيم في تحسين معدالت الحراك االجتماعي لمتبلميذ، وتحسين دخل 
المتعممين، وتعزيز معدالت العدالة االجتماعية. وباإلضافة إلى ىذا، فإن ارتفاع جودة 

األطفال يؤدي إلى تحسين نمو الشخصية المتكاممة، ويعدىم  التعميم المقدم في رياض
لبللتحاق بالمرحمة االبتدائية، ويساعدىم عمى التفوق الدراسي في المراحل التعميمية 

 البلحقة. 
وتعد مرحمة رياض األطفال ىي األساس لمحراك االجتماعي المستقبمي لؤلطفال 

لتحاق برياض األطفال يرفع من بصفة عامة، واألطفال الفقراء بصفة خاصة. فاال
مستوى التحصيل الدراسي لمتبلميذ، ويزيد من احتماالت توظفيم في المستقبل، ويقمل 
من احتماالت استمرار الفقراء وبقائيم ضمن شريحة الميمشين والمعوزين. وقد أكدت 
األدبيات الحديثة عمى الدور االقتصادي الذي تمعبو رياض األطفال في تعزيز مشاركة 
الوالدين وبخاصة األميات في سوق العمل، ومن ثم تتيح ليم الفرصة لتحسين دخوليم 
ولتجنب الوقوع ضمن دائرة الفقر. وباإلضافة إلى ىذا، تتبني ىذه األدبيات منظورًا 
أكثر شمواًل لتحقيق العدالة االجتماعية؛ حيث تؤكد أن االلتحاق المبكر بدور الحضانة 
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لتفاوتات االجتماعية والثقافية بين الطبقات المختمفة، كما وبرياض األطفال يقمل من ا 

يقمل من تدني مستوى التحصيل الدراسي، ويزيد معدالت دمج األطفال ذوي 
االحتياجات الخاصة واألطفال الذين يعانون من صعوبات التعمم في النظام التعميمي. 

نيا في مجال رياض ونتيجة ليذه األىمية، يستعرض الفصل الحالي جيود ىولندا وألما
 األطفال. 

 مشكمة البحث
حذرت دراسة جبر، أمل خاطر منصور من أن الطفل الموىوب ال يحظى 
بالرعاية الكافية داخل المدارس؛ حيث يفتقر الموىوبون إلى الرعاية النفسية 
واالجتماعية والثقافية والتربوية. وأشارت إلى أن إىمال رعاية الموىوبين في المدارس 

إلى انخفاض أعدادىم في المجاالت المختمفة في المجتمعات العربية. وانتقدت قد أدي 
وجود صعوبات وعوائق تقف أمام استغبلل ىذه القدرات االستغبلل األمثل. وليذا 
طالبت دراسة جبر، أمل خاطر منصور بتنفيذ عدد من التوصيات لرعاية الموىوبين 

 في مصر. ومن ىذه التوصيات ما يمي:  
تركيز المناىج الدراسية عمى األنشطة التربوية التي تنمي ميارات ضرورة  ( أ

 األطفال الموىوبين.
ضرورة مراعاة ميول وقدرات األطفال الموىوبين عند تصميم المناىج ( ب

 الدراسية. 
 عدم استخدام األساليب التسمطية في تربية وتعميم األطفال الموىوبين. ( ت
سر وتشرح ليم خصائص أىمية إعداد نشرات وكتيبات توزع عمى األ( ث

 واحتياجات الموىوبين وكيفية رعايتيم.
إنشاء مدارس متخصصة تيتم بالموىوبين في الموسيقي والفنون واآلداب  ( ج

 والعموم. 



 

311 

 2018 واألربعون الحادىالعدد               مجمة دراسات فى التعميم الجامعى            

زيادة الميزانيات المخصصة لبرامج رعاية الموىوبين في مصر )جبر،  ( ح
 (. iii222–، ص ص. 2102أمل خاطر منصور، 

ن مصطفي عدم توافر أدوات القياس وانتقدت دراسة العزب، رحاب أمي
والتشخيص المبلئمة الكتشاف األطفال الموىوبين، وعدم تدريب المعممين 
واإلخصائيين النفسيين عمى استخدام اختبارات الذكاء، واختبارات التفكير االبتكاري، 
وازدحام الفصول الدراسية الذي يعوق اكتشاف التبلميذ الموىوبين، وعدم إعداد نسبة 

ة من المعممات الكتشاف الموىوبين. وطالبت دراسة العزب، رحاب أمين مصطفي كبير 
 ( بتنفيذ المقترحات التالية:2106)

ضرورة االىتمام بالكشف والتعرف المبكر عن األطفال الموىوبين في  ( أ
 مرحمة رياض األطفال.

عقد دورات تدريبية ألولياء األمور بيدف تبصيرىم بآليات رعاية األطفال ( ب
 بين.الموىو 

إعادة النظر في برامج إعداد معممات رياض األطفال قبل الخدمة بحيث ( ت
 تتضمن مقررات حول كيفية رعاية الموىوبين. 

تقديم برامج لمتنمية المينية لممعممات في أثناء الخدمة بيدف تبصيرىم ( ث
 بكيفية اكتشاف ورعاية الموىوبين. 

األطفال الموىوبين تدريب اإلخصائيين النفسيين عمى التعامل األمثل مع  ( ج
وكيفية مساعدتيم في التغمب عمى الصعوبات التي تواجييم وتحول دون 

 االستفادة من استعداداتيم. 
ضرورة تطوير طرق التدريس، وتدريب المعممين عمى استخدام األساليب  ( ح

السقراطية، والميارات البحثية، وحل المشكبلت بطرق إبداعية )العزب، 
 (. 067-052ص ص. ، 2106رحاب أمين مصطفي، 
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( بتوعية 2107وطالبت دراسة مصطفي، ىبة اهلل عبد الفتاح السيد محمد ) 

المعممين بضرورة اتباع أسموب المناقشة والحوار في العممية التعميمية. )مصطفي، 
(. كما نادت دراسة مسعود، نفين 020، ص 2107ىبة اهلل عبد الفتاح السيد محمد، 

ممين عمى آليات إدارة السموك القيادي اإلبداعي ( بتدريب المع2106واصف ممك )
لتبلميذ رياض األطفال، وبتدريبيم عمى كيفية االستفادة من نظرية الذكاءات المتعددة 
ونظرية تريز والكورت في تعميم تبلميذ رياض األطفال كيفية التفكير )مسعود، نفين 

ة حسين، دينا (. وباإلضافة إلى ىذا، فقد دعت دراس029، ص. 2106واصف ممك، 
( إلى تضمين تنمية ميارات التفكير اإلبداعي لدي األطفال في 2107محمد عمى )

مناىج كمية التربية وكميات رياض األطفال بيدف ضمان اإلعداد الجيد لمعممي ىذه 
 (. 95، ص. 2107المرحمة )حسين، دينا محمد عمى، 

 لتالية:ومن ثم، تتحدد مشكمة الدراسة في اإلجابة عن التساؤالت ا
 ما واقع تمويل رياض األطفال اليولندية؟ .0
 ما واقع الجودة التعميمية في رياض األطفال اليولندية؟ .2
 ما واقع االستيعاب في رياض األطفال اليولندية؟ .2
ما آليات االستفادة من تجربة ىولندا في تطوير رياض األطفال في  .4

 مصر؟
 أهمية البحث

تشير النظرية االجتماعية/البيئية إلى التأثير القوي لمبيئة عمى نمو األطفال. ويعد 
التفاعل بين األطفال وبين معممي دور الحضانة ورياض األطفال من أىم العوامل المؤثرة 

 Attachment)‘‘ نظرية االرتباط’’عمى نمو األطفال في مرحمة الطفولة المبكرة. وتشير 
Theory) فاعبلت المناسبة المتعددة والمتسقة بين األطفال وبين معممييم إلى أن الت

تخمق قاعدة آمنة لمطفل، وتشجع التكيف االجتماعي/الوجداني، وتحفز التعمم. وتؤكد 
 Piaget’s Constructive Learning)‘‘ التعمم البنائي التي وضعيا بياجية ’’ نظرية
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Theory)  خبلل المشاركة النشطة في األنشطة أن الميارات العقمية/المعرفية تنمو من
نظرية التعمم االجتماعي/الثقافي ’’التربوية التي تتناسب مع المرحمة العمرية. وتوضح 

أن  (Vygotsky’s Sociocultural Learning Theory)‘‘ التي صاغيا فيجوتيسكي
جيو نمو األطفال يزداد بقوة عندما يتمتع معممو رياض األطفال بالميارات البلزمة لتو 

المتعممين ومساعدتيم عمى أداء الميام الصعبة، وتنمية معارف وكفايات المتعممين. 
وتركز ىذه األطر النظرية جميعيا عمى أىمية جودة العبلقة بين المعمم وبين الطفل، 
وتتنوع في بؤرة تركيزىا عمى نوعية األنشطة المناسبة لكل مرحمة عمرية وطبيعة األدوار 

  .(Burchinal, Margaret, 2018, pp. 3-4) ون في توجيو المتعممينالتي يمعبيا المعمم
وتنبثق أىمية البحث من إلقائو الضوء عمى تجربة ىولندا في تمويل رياض األطفال، 
وتحسين الجودة التعميمية، وزيادة معدالت االستيعاب بيذه المرحمة التعميمية. ويعد البحث 
الراىن من البحوث القميمة المكتوبة بالمغة العربية التي تمقي الضوء عمى ىذه المؤشرات 

ث في أحد الدول الصناعية المتقدمة. حيث تندر البحوث العربية التي تحمل التعميمية الثبل
المؤشرات الفرعية لتمويل التعميم وتحسين الجودة التعميمية وزيادة نسب االستيعاب بمرحمة 
رياض األطفال. ويستخدم البحث الراىن نفس المؤشرات الفرعية التي تستخدميا منظمة 

في تحميل األوضاع التعميمية. وباإلضافة إلى  (OECD)التعاون االقتصادي والتنمية 
ىذا، يقدم البحث عددًا من اآلليات التي يمكن االستفادة منيا في تحسين ىذه المؤشرات 
الثبلث في رياض األطفال المصرية. كما يقدم البحث الحالي عددًا من التوصيات 

فال في جميورية مصر المنبثقة من تحميل التجربة اليولندية بيدف إصبلح رياض األط
 .العربية

 أهداف البحث
 ييدف البحث الراىن إلى تحقيق اليدفين التاليين:

تحميل مؤشرات تمويل رياض األطفال، والجودة التعميمية، ومعدالت  .0
 االستيعاب في رياض األطفال في ىولندا.
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صياغة آليات لبلستفادة من تجربة ىولندا في تطوير رياض األطفال في  .2 

 مصر.
 حات البحثمصطم

ىي مؤسسات تربوية تقدم التعميم لؤلطفال  :(kindergarten)رياض األطفال 
 .Korintus, Marta, 2008, p)سنوات في المجر 6سنوات إلى سن  2من سن 

 ,Driessen, Geert)، ومن سن الخامسة إلى سن السادسة في ىولندا  (43
2018, p. 2) وفي حين تعطي دور الحضانة األولوية لتعميم األطفال كيفية تنفيذ .

الميام اليومية، وكيفية االعتماد عمى النفس، وكيفية تكوين شخصية مستقمة تعطي 
رياض األطفال األولوية لتعميم األطفال كيفية اكتساب القيم الثقافية، وإلعدادىم 

لتربية في كل من دور الحضانة ورياض لبللتحاق بالمدرسة االبتدائية. وتركز فمسفة ا
 . (Korintus, Marta, 2008, p. 48)األطفال عمى تنمية الشخصية المتكاممة لؤلطفال 

 منهجية البحث
وظف الباحث المنيج الوصفي في تحميل نظام رياض األطفال المطبق في 
دا ىولندا. وبيذا تتناغم منيجية ىذا البحث مع أىدافو. وقد اختار الباحث ىولن

باعتبارىا من الدول الصناعية المتقدمة، ونظرًا الرتفاع جودة مخرجات النظام التعميمي 
بيا. وىناك سبب ثالث وراء اختيار ىذه الدولة وىو قمة عدد الدراسات العربية التي 
تتناول مرحمة رياض األطفال في ىولندا. وبيذا يسد ىذا الفصل فجوة في الدراسات 

 ية عن النظام التعميمي في مرحمة الطفولة المبكرة في ىولندا. المكتوبة بالمغة العرب
دراسة الحالة  (Yin)‘‘ ين’’ويستخدم البحث الراىن أداة دراسة الحالة. ويعرف 

دراسة إمبريقية تقوم ببحث ظاىرة معاصرة في سياقيا الواقعي وخاصة ’’باعتبارىا 
السياق المحيط بيا واضحة  عندما ال تكون الحدود بين الظاىرة موضوع الدراسة وبين

بشدة. وىناك ثبلثة أنواع لدراسة الحالة: دراسة الحالة االستكشافية، ودراسة الحالة 
الوصفية، ودراسة الحالة التفسيرية. وينتج عن البحوث التي توظف أداة دراسة الحالة 



 

313 

 2018 واألربعون الحادىالعدد               مجمة دراسات فى التعميم الجامعى            

ام بيانات إمبريقية أكثر عددًا وأكثر ثراء بصورة تفوق البيانات الناجمة عن استخد
 ,.Steenhuis, Harm-Jan, and de Bruijn, Erik J)‘‘ األدوات المسحية

2006,  pp. 3-12) . 
أن أداة دراسة الحالة  (Breslin & Buchanan)‘‘ بريسمين وبوكانان’’ويعتقد 

تمزم الباحثين بتحديد مشكمة معينة، ثم صياغة فروض بشأنيا، ثم البدء في جمع 
م تقويم فروض الدراسة وتعديميا، ثم صياغة تصور المعمومات ومبلحظة المشكمة، ث

أن أداة دراسة الحالة تحتاج امتبلك الباحث لعدد  (Tal)‘‘ تال’’عن المشكمة. ويري 
من الميارات العميا مثل: ميارات صياغة التصورات العقمية/المعرفية، وميارات إدارة 

 . (Erbas, Ikbal, 2016, p. 122)الذات، وميارات إقامة العبلقات مع اآلخرين 
أداة دراسة الحالة باعتبارىا استقصاء وتحميل لحالة  (Stake)‘‘ ستيك’’ويعرف 

أو مجموعة من الحاالت بيدف إدراك درجة تعقيد موضوع الدراسة. وتضيف 
أن أداة دراسة الحالة تحافظ عمى العبلقات العميقة بين  (Merriam)‘‘ ميريام’’

ية، وتتصف بالتركيز عمى خصوصية الحالة موضوع الدراسة وبين القيم األساس
عمى االستقصاء العممي ‘‘ ين’’موضوع الدراسة، والوصف، والشمول. ويركز 

المتعمق لحدث معاصر في سياقو الواقعي. ومن ثم يستخدم الباحثون أداة دراسة 
 .Gaya, H.J., and Smith, E.E., 2016, p)الحالة لفيم ظاىرة واقعية معاشة 

532) . 
وقد استخدم الباحث في كتابة مراجع ىذا الفصل نظام التوثيق المعياري الذي 

 American Psychological)‘‘ الجمعية األمريكية لعمم النفس’’تستخدمو 
Association) . 
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 حدود البحث 

يقتصر ىذا البحث عمى دراسة ثبلثة مؤشرات رئيسة لرياض األطفال في ىولندا. 
ىي: تمويل التعميم، والجودة التعميمية، واالستيعاب. ويشمل  وىذه المؤشرات الثبلثة

 المؤشر الرئيسي لتمويل التعميم المؤشرات الفرعية التالية:
 .الجيات الحكومية المسئولة عن تمويل رياض األطفال 
 .ونصيب التمميذ من اإلنفاق الحكومي في رياض األطفال في ىولندا 
  رياض األطفال في ىولندا.ونصيب التمميذ من اإلنفاق األسري في 
 .اإلنفاق عمى رياض األطفال وتحقيق تكافؤ الفرص التعميمية في ىولندا 

وتتعدد مؤشرات الجودة التعميمية؛ حيث يتناول البحث الراىن مجموعة من 
المؤشرات الفرعية ليذا المفيوم. ويركز البحث الراىن عمى اعتبار أن المؤشر الرئيسي 

 المؤشرات الفرعية التالية: لمجودة التعميمية يتضمن
  .نسبة المعمم ألعداد التبلميذ 
  المؤىبلت الدراسية لمعممي رياض األطفال وعدد ساعات التدريس التي

 يعممونيا.
  .التحاق المعممين ببرامج التنمية المينية في أثناء الخدمة 
 .رواتب معممي رياض األطفال 
 ندا. المؤىبلت الدراسية لمديري رياض األطفال في ىول 
  .ضمان الجودة في رياض األطفال 
  .المناىج الدراسية في رياض األطفال 
  .مناىج المغة اليولندية في رياض األطفال 
  .برامج رعاية أولياء األمور وتبصيرىم بكيفية رعاية أبنائيم األطفال 
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 دراسات سابقة
 دراسات عربية سابقة

وتحسين الجودة التعميمية. ومن دراسات تناولت كيفية زيادة معدالت االستيعاب  .0
’’ ( بعنوان 2108أمثمة ىذه الدراسات دراسة حسب النبي، أحمد محمد نبوي )

دراسة مقارنة لبعض التجارب العالمية لزيادة االستيعاب برياض األطفال وتحسين 
مكانية اإلفادة منيا في مصر وتناولت الدراسة الجيود التي بذلتيا ‘‘: الجودة وا 

ة والتعميم في البرازيل والمكسيك وكوريا الجنوبية وتايوان والصين وزارة التربي
والنرويج والسويد وفنمندا في زيادة معدالت االلتحاق برياض األطفال وتحسين 

ومن نقاط تميز ىذا البحث تناولو   الجودة التعميمية بيذه المرحمة الدراسية.
قارات )حسب النبي،  2دول مختمفة موزعة عمى  8لمؤشرين تعميميين اثنين في 

 (. 065-67، ص ص. 2108أحمد محمد نبوي، 
دراسات تناولت كيفية رعاية األطفال الموىوبين في رياض األطفال. ومن أمثمة  .2

فاعمية استخدام ’’( بعنوان 2107ىذه الدراسات دراسة حسين، دينا محمد عمى )
، ودراسة ‘‘مدرسةالخرائط الذىنية لتنمية التفكير اإلبداعي لدي أطفال ما قبل ال

فاعمية برنامج ’’( بعنوان 2107مصطفي، ىبة اهلل عبد الفتاح السيد محمد )
لتنمية ميارة حل المشكبلت باستخدام استراتيجية إدارة الذات لدي عينة من أطفال 

فاعمية برنامج ’’( بعنوان 2106، ودراسة مسعود نفين واصف ممك )‘‘الروضة
، ‘‘ة باستخدام بعض مبادئ برامج تعميم التفكيرلتنمية ميارات القيادة اإلبداعي

الصعوبات التي يواجييا ’’( بعنوان 2102ودراسة جبر، أمل خاطر منصور )
حيث استيدفت دراسة حسين، دينا محمد ‘‘. األطفال الموىوبين: دراسة مقارنة

( إعداد وتطبيق برنامج الخرائط الذىنية لتنمية التفكير اإلبداعي 2107عمى )
ال ما قبل المدرسة والذين تتراوح أعمارىم بين الخامسة والسادسة. لدي أطف

طفبًل وطفمة  61واستخدمت الدراسة المنيج التجريبي عمى عينة مكونة من ’’
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موزعين بالتساوي عمى مجموعتين ضابطة وتجريبية. وقد أوصت الدراسة بتنفيذ  

لدي األطفال في  المقترحات التالية: أ( تضمين تنمية ميارات التفكير اإلبداعي
مناىج كمية التربية وكميات رياض األطفال بيدف ضمان اإلعداد الجيد لمعممي 
ىذه المرحمة. ب( تقديم برامج إرشادية لمتنمية المينية في أثناء الخدمة لمعممي 
رياض األطفال. ج( استخدام طرق التدريس التي تستثير التفكير اإلبداعي لدي 

اصة بتنمية التفكير اإلبداعي ضمن المناىج األطفال. د( صياغة برامج خ
‘‘ الدراسية ليذه المرحمة. ىـ( توفير بيئة محفزة لمتفكير اإلبداعي لدي األطفال

 (.96-، ص ص. ج2107)حسين، دينا محمد عمى، 
( تنمية 2107واستيدفت دراسة مصطفي، ىبة اهلل عبد الفتاح السيد محمد )

خبلل استخدام استراتيجية إدارة الذات.  ميارة حل المشكبلت لدي طفل الروضة من
طفبًل وطفمة موزعين  21واستخدمت الدراسة المنيج التجريبي عمى عينة مكونة من 

بالتساوي عمى مجموعتين ضابطة وتجريبية. وقد أوصت الدراسة بتنفيذ المقترحات 
فل التالية: أ( عمل ورش توعية لآلباء واألميات لمتعريف بأىمية تنمية ميارات الط

المختمفة. ب( توعية المعممين بضرورة اتباع أسموب المناقشة والحوار في العممية 
التعميمية. ج( تدريب األطفال عمى منيج إدارة الذات واستخدامو كأسموب حياة. د( 
إدخال استراتيجية إدارة الذات كأحد الطرق التعميمية لمطفل لتحسين مياراتو أو لتعديل 

 (. 020-، ص ص. ج2107هلل عبد الفتاح السيد محمد، سموكياتو )مصطفي، ىبة ا
( بيان فاعمية برنامج لتنمية 2106واستيدفت دراسة مسعود، نفين واصف ممك )

ميارات القيادة اإلبداعية باستخدام بعض مبادئ تعميم التفكير. واستخدمت الدراسة 
ساوي عمى طفبًل وطفمة موزعين بالت 61المنيج شبو التجريبي عمى عينة مكونة من 

 مجموعتين ضابطة وتجريبية. وقد أوصت الدراسة بتنفيذ المقترحات التالية:
ضرورة تعديل المناىج الدراسية الجامدة بحيث تتوافق مع النظريات  ( أ

 الحديثة لتعمم التفكير. 



 

311 

 2018 واألربعون الحادىالعدد               مجمة دراسات فى التعميم الجامعى            

 االىتمام بدمج نظريات تعمم التفكير ضمن برامج رياض األطفال. ( ب
 عقد دورات لمقيادة لؤلطفال في سن مبكرة.  ( ت
 تدريب المعممين عمى آليات إدارة السموك القيادي اإلبداعي لمتبلميذ.  ( ث
 توفير مناخ يدعم السموك القيادي اإلبداعي.  ( ج
االستفادة من نظرية الذكاءات المتعددة ونظرية تريز والكورت في تعمم  ( ح

 (. 029-، ص ص. ج2106التفكير )مسعود، نفين واصف ممك، 
واستيدفت دراسة كرم الدين، ليمي أحمد؛ وأحمد، جمال شفيق؛ وحسين، دينا 

( إعداد برنامج لتنمية بعض ميارات التفكير العممي ألطفال ما 2102محمد عمى )
قبل المدرسة، وتقويم مدي فاعميتو. واستخدمت الدراسة المنيج التجريبي عمى عينة 

تساوي عمى مجموعتين ضابطة وتجريبية. طفبًل وطفمة موزعين بال 41مكونة من 
وأوصت الدراسة بتنفيذ المقترحات التالية: أ( تقديم برامج لمتنمية المينية لممعممين عن 
كيفية تنمية التفكير العممي لمتبلميذ في مختمف المراحل التعميمية. ب( تنفيذ أنشطة 

لدراسية. ج( ضرورة تربوية تعمل عمى تنمية التفكير العممي لمتبلميذ ضمن المناىج ا
توفير بيئة مدرسية وأسرية تشجع األطفال عمى ممارسة التفكير العممي والتخيل. د( 
ضرورة توفير الخامات والمجسمات البلزمة لتنفيذ األنشطة المشجعة لمتفكير العممي 

 (. 86-82، ص ص. 2102)كرم الدين، ليمي أحمد، 
عرفة الصعوبات التي ( م2102واستيدفت دراسة جبر، أمل خاطر منصور )

يواجييا األطفال الموىوبون في البيئة األسرية والمدرسية. واستخدمت الدراسة 
تمميذ وتمميذة من األطفال  211المنيجين الوصفي والمقارن عمى عينة مكونة من 

الموىوبين في المجاالت المختمفة بالمرحمة اإلعدادية ممن تتراوح أعمارىم بين سن 
دارة غرب الزقازيق. وقد أوصت الثانية عشرة والر  ابعة عشرة في إدارة شرق الزقازيق وا 

 الدراسة بتنفيذ المقترحات التالية: 
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ضرورة تركيز المناىج الدراسية عمى األنشطة التربوية التي تنمي ميارات  ( أ 

 األطفال الموىوبين. 
ضرورة مراعاة ميول وقدرات األطفال الموىوبين عند تصميم المناىج  ( ب

 الدراسية. 
 عدم استخدام األساليب التسمطية في تربية وتعميم األطفال الموىوبين.  ( ت
أىمية إعداد نشرات وكتيبات توزع عمى األسر وتشرح ليم خصائص  ( ث

 واحتياجات الموىوبين وكيفية رعايتيم. 
إنشاء مدارس متخصصة تيتم بالموىوبين في الموسيقي والفنون واآلداب  ( ج

 والعموم. 
في مصر )جبر، أمل  ة لبرامج رعاية الموىوبينزيادة الميزانيات المخصص ( ح

 (.iii222–، ص ص. 2102خاطر منصور، 
دراسات تستيدف تقويم فاعمية بعض البرامج اليادفة إلى التغمب عمى صعوبات  .2

التعمم. ومن أمثمة ىذه الدراسات دراسة كرم الدين، ليمي أحمد؛ وأحمد، جمال شفيق؛ 
فاعمية برنامج تدريبي ’’( بعنوان 2107واألعصر، أسماء عيسي عامر أحمد )

‘‘. انون من صعوبات نمائيةلتحسين القصور المغوي لدي عينة من األطفال يع
( معرفة فاعمية برنامج تدريبي 2107واستيدفت دراسة كرم الدين، ليمي أحمد. )

لتحسين القصور المغوي لدي األطفال في مرحمة ما قبل المدرسة من ذوي صعوبات 
طفبًل  21التعمم النمائية. واستخدمت الدراسة المنيج التجريبي عمى عينة مكونة من 

راوح أعمارىم بين الرابعة والسادسة وممن يعانون من قصور في النمو وطفمة ممن تت
المغوي. وأوصت الدراسة بتنفيذ المقترحات التالية: أ( االىتمام بتشخيص صعوبات 
التعمم النمائية ووضع االستراتيجيات المناسبة لمتغمب عمييا منذ المرحمة االبتدائية. 

ن واإلخصائيين النفسيين لتدريبيم عمى كيفية ب( تقديم دورات لمتنمية المينية لممعممي
اكتشاف األشخاص الذين يعانون من صعوبات في التعمم، وعمى كيفية التعامل 
معيم. ج( تضمين المناىج الدراسية بكميات التربية عمى مقرر دراسي الكتشاف 
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وعبلج صعوبات التعمم. د( إجراء المزيد من الدراسات حول نسب انتشار التبلميذ 
ين يعانون من صعوبات التعمم في المحافظات المختمفة )كرم الدين، ليمي أحمد، الذ

 (. 21-00، ص ص. 2107
دراسات تستيدف معرفة واقع الفاعمية الذاتية لمعممي رياض األطفال،  .4

وتقويم درجة ىذه الفاعمية. ومن أمثمة ىذه الدراسات دراسة العزب، رحاب 
الفاعمية الذاتية لمعممة رياض األطفال ’’( بعنوان 2106أمين مصطفي )

في رعاية أطفال الروضة الموىوبين ومعوقات رعايتيم من وجية نظر 
واستيدفت دراسة العزب، رحاب أمين مصطفي ‘‘. ممات رياض األطفالمع
( التعرف عمى الفاعمية الذاتية لمعممة رياض األطفال في رعاية 2106)

أطفال الروضة الموىوبين، وتحديد معوقات تقديم تمك الرعاية ألطفال 
الروضة الموىوبين من وجية نظر معممات رياض األطفال. واستخدمت 

نيج الوصفي االرتباطي. وبيذا فإن ىذه الدراسة من الدراسات الدراسة الم
معممة من معممات رياض  021االرتباطية؛ حيث تكونت عينة الدراسة من 

 األطفال. وقد أوصت الدراسة بتنفيذ المقترحات التالية: 
ضرورة االىتمام بالكشف والتعرف المبكر عن األطفال الموىوبين في  ( أ

 مرحمة رياض األطفال. 
د دورات تدريبية ألولياء األمور بيدف تبصيرىم بآليات رعاية األطفال عق ( ب

 الموىوبين. 
ج( إعادة النظر في برامج إعداد معممات رياض األطفال قبل الخدمة بحيث 

 تتضمن مقررات حول كيفية رعاية الموىوبين. 
تقديم برامج لمتنمية المينية لممعممات في أثناء الخدمة بيدف تبصيرىم  ( خ

 اكتشاف ورعاية الموىوبين.  بكيفية
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ىـ( تدريب اإلخصائيين النفسيين عمى التعامل األمثل مع األطفال الموىوبين  

وكيفية مساعدتيم في التغمب عمى الصعوبات التي تواجييم وتحول دون 
، ص 2106االستفادة من استعداداتيم )العزب، رحاب أمين مصطفي، 

 (. 067-052ص. 
 ن الدراسات العربية السابقةمدي اختالف البحث الراهن ع

تنتمي غالبية الدراسات العربية التي أطمع عمييا الباحث إلى مجال عمم النفس 
الفارق، في حين ينتمي البحث الراىن إلى مجال أصول التربية وبالتحديد إلى 
تخصص التخطيط التربوي. وعمى حسب عمم الباحث فإن البحث الراىن من الدراسات 

بالمغة العربية التي تتناول بعض مؤشرات تطوير التعميم في رياض  القميمة المكتوبة
األطفال في أحد الدول األوروبية المتقدمة. ومما يميز البحث الراىن عن بحث حسب 

( أن البحث الراىن قد ركز عمى دراسة دولة واحدة 2108النبي، أحمد محمد نبوي )
ر من المؤشرات الفرعية، في بصورة متعمقة من خبلل ثبلث مؤشرات رئيسة وعدد كبي

 8( قد قامت بالمقارنة بين 2108حين أن دراسة حسب النبي، أحمد محمد نبوي )
( جيود 2108دول مختمفة. وفي حين تناولت دراسة حسب النبي، أحمد محمد نبوي )

دول لزيادة معدالت االستيعاب وتحسين الجودة التعميمية، يتناول البحث الراىن  8
دا في تمويل رياض األطفال، وزيادة معدالت االستيعاب، وتحسين جيود دولة ىولن

الجودة التعميمية. ومن مزايا البحث الراىن أنو يستخدم نفس المؤشرات الفرعية التي 
تستخدميا منظمة التعاون االقتصادي والتنمية في تحميل رياض األطفال في ىولندا. 

 ي ىذا المجال. وبيذا يعد البحث الراىن إضافة لمبحوث العربية ف
 دراسات أجنبية سابقة

يمكن تقسيم الدراسات األجنبية التي حممت التعميم في رياض األطفال إلى خمسة 
 أنواع رئيسة. وىذه المحاور الخمسة ىي كالتالي:
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دراسات تناولت واقع وطبيعة دور الحضانة ورياض األطفال في الواليات المتحدة  .0
( بعنوان 2108الدراسات دراسة ىاسميب، ميشال )األمريكية. ومن أمثمة ىذه 

تأثير االلتحاق بدور الحضانة عمى التحصيل الدراسي لتبلميذ الصف األول ’’
، ودراسة لي، ‘‘االبتدائي في مادة القراءة: دراسة حالة لبعض اإلدارات التعميمية

ون ديناميات قان’’( بعنوان 2100ليا؛ وسوليفان، جوان؛ وجوبتا، أبيا )-جوانج
وتأثيراتو عمى الممارسات المتصمة بالقراءة في رياض ‘ ال أحد يترك بدون تعميم’

، ودراسة وزارة التربية والتعميم في والية ‘‘األطفال في الواليات المتحدة األمريكية
معايير والية رود أيبلند لمتعمم والنمو في مرحمة ’’( بعنوان 2108رود أيبلند )

 ‘‘.2108الطفولة المبكرة لعام 
( استقصاء العبلقة بين االلتحاق بدور 2108واستيدفت دراسة ىاسميب، ميشال ) .2

الحضانة وبين تحصيل التبلميذ الدراسي في مادة القراءة في والية فيرجينيا. 
تمميذًا من تبلميذ الصف األول االبتدائي في  0156وتكونت عينة الدراسة من 

. وتم تقسيم عينة 2102-2102أحد مدن والية فيرجينيا في العام الدراسي 
الدراسة مجموعتين: األولي تضم األطفال الذين التحقوا بدور الحضانة الحكومية، 
والثانية تضم األطفال الذين لم يمتحقوا بأي من دور الحضانة عمى اإلطبلق. وقد 
خمصت الدراسة إلى تفوق األطفال الذين التحقوا بدور الحضانة الحكومية عمى 

لم يمتحقوا بيا في مادة القراءة. وأوصت الدراسة بجعل االلتحاق  نظرائيم الذين
بدور الحضانة مجانيًا بصرف النظر عن دخل األسرة، وبزيادة أعداد المعممين 
الحاصمين عمى تراخيص االعتماد العاممين في رياض األطفال األمريكية 

(Haslip, Michael, 2018, pp. 1-17). 
( تأثير 2100ليا؛ وسوليفان، جوان؛ وجوبتا، أبيا )-واستيدفت دراسة لي، جوانج .2

عمى الممارسات المتصمة بالقراءة في ‘‘ ال أحد يترك بدون تعميم’’تطبيق قانون 
رياض األطفال في والية فيرجينيا. وقد خمصت الدراسة إلى النتائج التالية: تمزج 
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تباعيا في ىذا القانون وبين طرق التدريس والية فيرجينيا بين السياسات الواجب ا 

لى تنوع المصاعب التي يواجييا معممي  اإلبداعية وأساليب التقويم الحديثة، وا 
رياض األطفال نتيجة لتعامميم مع تبلميذ ينتمون لخمفيات ثقافية متباينة 
ويمتمكون قدرات متفاوتة. وأوصت الدراسة بتقديم مزيد من التدريب لممعممين 

م عمى استخدام طرق التدريس الداعمة لمتبلميذ والتي تحسن من قدرتيم لتأىيمي
عمى القراءة، وبإجراء المزيد من الدراسات المقارنة بين الواليات المختمفة حول 

ال أحد يترك بدون ’’فاعمية ممارساتيم وسياساتيم التربوية المتصمة بتنفيذ قانون 
 ,Lee, Guang-Lea; Sullivan, Joanne K.; & Gupta)‘‘ تعميم

Abha, 2011, pp. 21-28) . 
( واستيدفت 2108واستيدفت دراسة وزارة التربية والتعميم في والية رود أيبلند ) .4

الدراسة تقويم المناىج الدراسية لرياض األطفال، ووضع معايير ليذه المرحمة 
التعميمية يمكن تطبيقيا عمى جميع رياض األطفال داخل الوالية. وقد نجحت 

اسة في تصميم معايير موحدة لمرحمة رياض األطفال يستطيع مديرو رياض الدر 
األطفال، ومالكو رياض األطفال الخاصة، ومديرو اإلدارات التعميمية االستفادة 
منيا وتطبيقيا. وقد سعت المجنة المصممة ليذه المعايير في تصميم معايير 

ية المينية لمعممي رياض شاممة تفيد أساتذة كميات التربية، ومقدمي برامج التنم
 األطفال عمى حد سواء. وأوصت الدراسة بتنفيذ المقترحات التالية: 

أخذ قيم المجتمع، ونظم المحاسبية، ونتائج البحوث التربوية، وتوقعات  ( أ
المجتمع المحمي وثقافتو، وخصائص التبلميذ الفردية في االعتبار عند 

 تصميم المناىج الدراسية. 
اىج الدراسية الجيدة عمى أنشطة تتحدي قدرات يجب أن تشتمل المن( ب

 The Rhode Island)التبلميذ، وتنمي معارفيم وكفاياتيم 
Department of Education, 2018, pp. 1-45) . 
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. ومن دراسات تناولت تأثير دور الحضانة عمى األمهات واألبناء في إيطاليا
 أمثمة ىذه الدراسات دراسة 

ىل ’’( بعنوان 2106دانييبل؛ برونزاتو، كيارا دانييبل )بريمي، يمينا؛ ديل بوكا،  .0
يمعب توافر دور الحضانة دورًا في عمل األميات ونمو األطفال: شواىد من 

واستيدفت الدراسة تقدير تأثير معدالت االلتحاق بدور الحضانة ‘‘. إيطاليا
الحكومية عمى عمل األميات، وعمى تحصيل األبناء الدراسي في المرحمة 

تدائية. وقد استخدمت الدراسة بيانات عن معدالت التحاق األطفال برياض االب
األطفال الحكومية في كل مقاطعة من المقاطعات اإليطالية في العام الدراسي 

. وقد خمصت الدراسة إلى وجود تأثير إيجابي اللتحاق األطفال 2119/2101
في االختبارات  بدور الحضانة ولمكانة المرأة الوظيفية عمى تحصيل األبناء

المغوية. وأوضحت الدراسة أن زيادة معدالت استيعاب دور الحضانة الحكومية 
لى تحسن تحصيل 0.2تؤدي إلى زيادة احتماالت عمل األميات بنسبة  %، وا 

من االنحراف المعياري لدرجات التبلميذ في  1.85التبلميذ الدراسي بمعدل 
تأثير لدور الحضانة عمى تحصيل اختبارات المغة اإليطالية، بينما ال يوجد 

التبلميذ الدراسي في مادة الرياضيات. فعندما تقل أعداد دور الحضانة الحكومية، 
يزيد تأثير التغير في أعداد دور الحضانة عمى درجات التبلميذ في اختبارات 

 المغة اإليطالية. وأوصت الدراسة بتنفيذ المقترحات التالية:
نة الحكومية في إيطاليا. ب( تحسين جودة التعميم إنشاء المزيد من دور الحضا ( أ

 & ;Brilli, Ylenia; Del Boca, Daniela) في دور الحضانة ورياض األطفال
Pronzato, Chiara Daniela, 2016, pp. 27-50). 

دراسات تناولت واقع التعميم في دور الحضانة ورياض األطفال في المجر. ومن  .2
التعميم في دور ’’( بعنوان 2118نتوس مارتا )أمثمة ىذه الدراسات دراسة كوري

‘‘.  الحضانة ورياض األطفال في المجر: التحديات والتطورات الحديثة
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واستيدفت الدراسة استعراض أىم مبلمح التعميم في دور الحضانة وفي رياض  

األطفال في المجر، وتتبع تاريخيا، وتحميل أىم التحديات التي تواجييا. 
عبلن  وأوضحت الدراسة أن المجر يتوقع أن تحقق أىداف إعبلن لشبونة وا 

برشمونة فيما يخص تحسين الخدمات التعميمية، وزيادة معدالت االستيعاب 
بمرحمة الطفولة المبكرة. وخمصت الدراسة إلى وجود تحديات كثيرة تواجو دور 
الحضانة في المجر. ومن أىم ىذه التحديات: زيادة معدالت االستيعاب بدور 

نة ورياض األطفال، وتقميل كثافة الفصول في دور الحضانة، واالىتمام الحضا
بتعميم ذوي االحتياجات الخاصة. وأوصت الدراسة بتنفيذ المقترحات التالية: أ( 
تحسين جودة الخدمات التعميمية، وزيادة االىتمام بكفاءة وفاعمية دور الحضانة 

رياض األطفال. ج( تحسين ورياض األطفال. ب( زيادة ميزانيات دور الحضانة و 
برامج التنمية المينية المقدمة لممعممين في أثناء الخدمة. د( زيادة درجة التناغم 

 ,Korintus)واالرتباط بين مناىج دور الحضانة ومناىج رياض األطفال 
Marta, 2008, pp.43-52) . 

دراسات تناولت معايير قياس الجودة التعميمية في رياض األطفال بصفة عامة.  .2
قياس ’’( بعنوان 2108ومن أمثمة ىذه الدراسات دراسة بورجينال مارجريت )

واستيدفت الدراسة تفكيك ‘‘. الجودة التعميمية في دور الحضانة ورياض األطفال
ناولت الدراسة عبلقة الجودة مفيوم الجودة التعميمية إلى مكوناتو األساسية. وت

التعميمية بالمناىج الدراسية، والمكونات المختمفة لمجودة البنيوية وجودة العمميات 
التربوية. وأوصت الدراسة بضرورة التركيز عمى تحسين محتوي المناىج الدراسية، 
وطرق التدريس المستخدمة في رياض األطفال. ب( وتحسين برامج التنمية 

مة لممعممين في أثناء الخدمة. ج( وزيادة أعداد األنشطة التربوية المينية المقد
 ,Burchinal, Margaret)المقدمة لمتبلميذ المقيدين في رياض األطفال 

2018, pp. 3-9) . 
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دراسات تناولت معايير قياس الجودة التعميمية في رياض األطفال في أوروبا  .4
ون، جين؛ وبيترز، جان؛ بصفة خاصة. ومن أمثمة ىذه الدراسات دراسة جورد

التكامل بين التعميم المقدم في دور ’’( بعنوان 2106وفانديكيرتشييوف، أنكي )
الحضانة والمقدم في رياض األطفال: نتائج الدراسة المسحية األوروبية، 

واستيدفت الدراسة تحميل أىم المداخل الجديدة المرتبطة ‘‘. واستعراض األدبيات
األطفال في أوروبا. كما سعت الدراسة إلى ضمان بنظم دور الحضانة ورياض 

التحاق األطفال من جميع األسر وبخاصة األسر الفقيرة بدور حضانة ورياض 
أطفال تقدم تعميمًا عالي الجودة من النواحي التربوية والصحية واإلدارية. وتعد 

شامل الجودة التعميمية في مرحمة الطفولة المبكرة عامبًل ميمًا لتحسين النمو ال
لؤلطفال، وبخاصة الفقراء منيم؛ حيث تسيم رياض األطفال في تقميل التفاوتات 
في التحصيل الدراسي الناجمة عن اختبلف المستوى االقتصادي لؤلسرة. 
وباإلضافة إلى ىذا، تؤىل رياض األطفال عالية الجودة التبلميذ لمتفوق في 

تكافؤ الفرص التعميمية في المرحمة االبتدائية. وقد خمصت الدراسة إلى أن عدم 
دور الحضانة ورياض األطفال في أوروبا لو تأثير قوي عمى أكثر الشرائح 
المجتمعية فقرًا مثل: أبناء المياجرين، وأبناء الغجر، واألطفال ذوي االحتياجات 
الخاصة، وأبناء األسر األكثر فقرًا وحرمانًا. وقد أوصت الدراسة بتنفيذ المقترحات 

توحيد الجية المشرفة عمى إدارة وتمويل دور الحضانة ورياض  التالية: أ(
األطفال. ب( زيادة مقدار التناغم بين المناىج الدراسية في رياض األطفال 
ومناىج المرحمة االبتدائية. ج( ضرورة االىتمام برفع الجودة التعميمية في رياض 

 Gordon, Jean, Peeters, Jan, and)األطفال الواقعة في األحياء الفقيرة 
Vandekerckhove, Ankie, 2016, pp. 4-31) . 

 
 



 

311 

 د. أحمد محمد نبوي حسب النبي    دراسة حالة لمؤشرات تطوير رياض األطفال في هولندا   
 تعميق عمى الدراسات السابقة: 

ركزت غالبية الدراسات األجنبية السابقة عمى تناول واقع رياض األطفال في 
الواليات المتحدة األمريكية. وتتسم ىذه الدراسات األمريكية بالطابع الجزئي، وبأنيا 
تركز عمى تناول جزئيات معينة من العممية التربوية. ويختمف البحث الراىن عن 

مؤشرات رياض األطفال. حيث يتناول البحث الدراسات السابقة في شمولية تناولو ل
مؤشرات فرعية لمجودة التعميمية. وفي  9مؤشرات فرعية لتمويل التعميم و 4الراىن 

حين تركز غالبية الدراسات األجنبية عمى تناول مؤشر رئيسي واحد فقط، يركز البحث 
تعميم، الراىن عمى تحميل ثبلث مؤشرات رئيسية. ومن خبلل تحميل مؤشرات تمويل ال

والجودة التعميمية، وزيادة االستيعاب يقدم البحث الراىن إضافة جديدة لمبحوث 
المنشورة بالمغة العربية. وفي حين تركز غالبية الدراسات المنشورة عمى تحميل رياض 
األطفال في إنجمترا أو فرنسا أو ألمانيا، يركز البحث الراىن عمى تحميل رياض 

 األطفال في ىولندا.  
 باب وراء اختيار رياض األطفال كموضوع لمبحث:األس
يوجد ارتباط متوسط القوة بين اإلجراءات العالمية لتحسين الجودة التعميمية في  .0

مراكز رعاية األطفال ورياض األطفال وبين تحسن النمو العقمي لؤلطفال بعد 
 استبعاد تأثير األسرة وتأثير العوامل الوراثية. 

يتحسن اإلتقان المغوي لؤلطفال المقيدين في رياض األطفال مع زيادة جودة  .2
اإلعداد قبل الخدمة وفي أثناء الخدمة المقدم لممعممين ومع انخفاض كثافة 
الفصول. ويعني ىذا، أن ارتفاع جودة برامج إعداد المعممين في الكميات قبل 

ليم، وانخفاض كثافة الفصول  العمل، وارتفاع جودة برامج التنمية المينية المقدمة
تؤدي إلى ارتفاع القدرات المغوية لؤلطفال المسجمين في رياض األطفال 

(Bonetti, Sara; & Brown, Kristen, 2018, pp. 17-20) . 
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خمصت العديد من الدراسات إلى أن لبللتحاق بدور الحضانة ورياض األطفال  .2
يذ لميارات العد والميارات منذ سن الثالثة تأثير إيجابي عمى اتقان التبلم

الرياضية/الحسابية في مرحمة الطفولة المبكرة وما بعدىا من مراحل نمائية 
 ودراسية في الواليات المتحدة األمريكية. 

برنامجًا من برامج رياض األطفال في الواليات المتحدة األمريكية  25أظير تقويم  .4
لو تأثير إيجابي عمى النمو أن التحاق األطفال منذ سن الثالثة بيذه البرامج 

 االجتماعي/الوجداني لؤلطفال. 
يوجد تأثير إيجابي متوسط القوة لبللتحاق بدور الحضانة ورياض األطفال منذ  .5

 ;Sim, Megan; Belanger, Julie)سن الثالثة عمى النمو البدني لؤلطفال 
Hocking, Lucy; Dimova, Sashka; Iakovidou, Eleftheria; Janta, 

Barbara; and Teager, William, 2018, pp. 10-11) . 
 اإلطار النظري:

 ويتناول اإلطار النظري لهذا البحث البعدين التاليين:
 أىمية مرحمة رياض األطفال. .0
 اإلشكاليات الناجمة عن الحرمان من االلتحاق برياض األطفال. .2

 أهمية مرحمة رياض األطفال:
رحمة رياض األطفال. فمن ناحية أشارت أكدت العديد من الدراسات عمى أىمية م

إحدى الدراسات إلى أن تأثر األطفال بسموك أقرانيم العنيف في رياض األطفال يمكن 
تقميل آثاره السمبية من خبلل تقميل كثافة الفصول، وتقميل عدد األطفال في مجموعات 

 McCartney et)‘‘ ماكارتيني وزمبلؤه’’التعمم التعاوني. ومن ناحية أخرى، أوضح 
al.)  أن بقاء األطفال لمدد طويمة في رياض األطفال منخفضة الجودة يؤدي

الكتسابيم أنماط سموكية غير مرغوب فييا. ويعني ىذا، أن ارتفاع جودة البيئة 
التعميمية في رياض األطفال يقمل من مشكبلت األطفال السموكية. ويزداد التأثير 
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ء األطفال ألسر فقيرة. وبعبارة أخري، فإن اإليجابي لرياض األطفال في حالة انتما 

التحاق التبلميذ برياض أطفال عالية الجودة يقمل من اآلثار السمبية لفقر األسرة 
والنخفاض المستوى التعميمي لؤلم. وتتحسن األنماط السموكية لمتبلميذ بدرجة أكبر إذا 

ة التحاقيم كانت أمياتيم حاصبلت عمى تعميم يقل عن المرحمة الثانوية في حال
 Broekhuizen, M. L., van)برياض أطفال ذات مستوى راق من الجودة التعميمية 

Aken, M. A. G., Dubas, J. S., Leseman, P. P. M., 2015 ,p. 105) . 
ونظرًا الزدياد احتماالت انخفاض أبناء األسر الفقيرة في النواتج الوجدانية 
واالجتماعية والعقمية/المعرفية والتعميمية مقارنة بنظرائيم األغنياء، فإن احتماالت 
حصوليم عمى فرص عمل مرموقة تقل ىي األخرى عن احتماالت نظرائيم األكثر 

يًا عمى مستقبل الطفل النمائي بصورة تفوق ثراء. ومن ثم، فإن الفقر يعد مؤشرًا قو 
تأثير كل عامل من العوامل األسرية منفردًا مثل: عدم وجود األب واعتماد األبناء 
عمى رعاية األم فقط، ومستوى تعميم األم، ومحل اإلقامة )الريف/الحضر، والمناطق 

ة األسر المخططة في مقابل المناطق العشوائية(. وتحذر إحدى الدراسات من معانا
الفقيرة التي تسكن في المناطق الريفية من عدم االستقرار الوظيفي، واالنتقال من 
وظيفة ألخرى، والعمل بدوام مؤقت غير دائم، والعمل الموسمي، والعمل في عدة 
وزائف في نفس الوقت لمحصول عمى دخل يكفي لتمبية موارد األسرة. وبالتالي، فإن 

أكثر خطورة عمى احتماالت الحراك العيش في بيئات ريفية فقيرة 
 ,.Broekhuizen, M. L)االجتماعي/االقتصادي من العيش في بيئات حضرية فقيرة 

Mokrova, I. L., Burchinal, M. R., Garrett-Peters, P., 2015, pp. 130-132) . 
‘‘ المعيد القومي األمريكي لصحة ونمو األطفال’’وتشير الدراسة الصادرة عن 

(The United States National Institute of Child Health and 
Development)  شيرًا  26شيرًا و 24شيرًا و 05شيور و 6أن األطفال في أعمار

شيرًا الذين يحصمون عمى رعاية تربوية في مراكز رعاية األطفال أو دور  54و
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تيم ساعات أسبوعيًا تتحسن ميارا 01الحضانة أو رياض األطفال لمدة تزيد عن 
العقمية/المعرفية واالجتماعية والوجدانية بشرط أن يحصموا عمى رعاية عالية الجودة 
تنجح  في تحفيز استعداداتيم العقمية، وبالرعاية من خبلل التعمم في مجموعات 
صغيرة العدد، ووجود معممين فائقي اإلعداد األكاديمي. ووفقًا لدراسة المعيد القومي 

فال فإن اآلثار اإليجابية لبرامج الطفولة المبكرة عالية األمريكي لصحة ونمو األط
الجودة ال تقتصر فقط عمى مرحمة رياض األطفال، بل تمتد لتشمل األطفال حتى سن 
الخامسة عشرة. وباإلضافة إلى ىذا، فقد خمصت دراسة أسترالية إلى أن األطفال 

المعب النشط تتحسن  الممتحقين بدور الحضانة ورياض األطفال تقدم رعاية قائمة عمى
‘‘ جياالماس أنجيبل’’كفاياتيم االجتماعية. وباإلضافة إلى ىذا، فقد استنتجت 

(Gialamas, Angela)  أن االلتحاق بدور الحضانة وبرياض األطفال عالية الجودة
تزداد حصيمتيم المغوية، ومعدالت اتقانيم لمقراءة، ودرجاتيم في االختبارات التحصيمية 

تقل معدالت ممارستيم لؤلنماط السموكية غير المرغوبة اجتماعيًا، وأن لمرياضيات، و 
ىذه اآلثار اإليجابية تستمر حتي نياية الصف الثاني االبتدائي، وذلك بعد استبعاد 

 ,Gialamas)تأثير الخمفية األسرية والمكانة االجتماعية/االقتصادية لموالدين 
Angela, 2015, pp. 98-122) . 

التعميمية العالية في مرحمة رياض األطفال عمى العديد من النواتج وتؤثر الجودة 
لدي المتعممين. ونقصد بالجودة التعميمية المرتفعة: انخفاض كثافة الفصول، وزيادة 
معدالت التفاعل بين التبلميذ وبين معممييم، وزيادة نصيب التمميذ من اإلنفاق 

ة وبين أولياء األمور. ويجب أن يشمل التعميمي، وقوة الشراكة بين المؤسسات التعميمي
ىذا االنفاق كبًل من اإلنفاق الحكومي واإلنفاق األسري. وتسيم رياض األطفال في 
تحسن الميارات الوجدانية والميارات النفسحركية والقدرات العقمية والجوانب األخبلقية 

بلقات مع والدينية والنمو االجتماعي لمتبلميذ، وتحسن من قدرتيم عمى إقامة الع
اآلخرين، وتعزز من شعورىم باالستقبلل وممارستيم لئلبداع وتحصيميم الدراسي، 
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وترفع من تكافؤ الفرص التعميمية، وتحسن من استعداد التبلميذ لبللتحاق بالمراحل  

 التعميمية البلحقة، وتغرس ميارات االستذكار واالنضباط الذاتي لدي األطفال. 
 الحرمان من االلتحاق برياض األطفال:اإلشكاليات الناجمة عن 

أجريت دراسة في جواتيماال حول تأثير االلتحاق ببرامج الطفولة المبكرة عمى 
النمو العقمي لؤلطفال، وعمى احتماالت التحاق األطفال بالمرحمة الثانوية. كما أجريت 

صف دراسة في جنوب إفريقيا حول النمو العقمي لؤلطفال والتحصيل الدراسي في ال
األول من رياض األطفال، وعمى احتماالت االلتحاق بالمراحل التعميمية البلحقة. 
وخمصت ىاتان الدراستان إلى أىمية التعمم في برامج الطفولة المبكرة. وباإلضافة إلى 
ىذا، فقد أجريت دراسات أخري في بيرو واليند والبرازيل وكولومبيا واستنتجت ىذه 

الحضانة ورياض األطفال يقمل من معدالت رسوب  الدراسات أن االلتحاق بدور
‘‘ منظمة أنقذوا األطفال’’وتسرب التبلميذ في المراحل الدراسية البلحقة. وقد أجرت 

أيام عمى تحصيل  5ساعات يوميًا لمدة  2دراسة في نيبال حول تأثير االلتحاق بواقع 
% من عينة 95 التبلميذ الدراسي. وخمصت الدراسة في المجتمع النيبالي إلى أن

% ممن لم 75الدراسة قد استمروا في الدراسة بالمرحمة االبتدائية، مقارنة بنسبة 
. وباإلضافة إلى (Save The Children, n.d., p. 4)يمتحقوا بدور الحضانة 

ىذا، فإن األطفال الذين لم يمتحقوا برياض األطفال عمى اإلطبلق تزداد احتماالت 
د بنسبة سبعة أمثال احتماالت رسوب أولئك الذين التحقوا رسوبيم لمدة عام دراسي واح

برياض األطفال. كما أن األطفال الذين التحقوا برياض األطفال تفوق احتماالت 
اجتيازىم لبلختبارات الدراسية أولئك الذين لم يمتحقوا عمى اإلطبلق برياض األطفال. 

م بالمرحمة الثانوية يشير وليس ىذا فحسب، حيث أن تتبع ىؤالء األطفال بعد التحاقي
% من المشاركين لم يعانوا عمى اإلطبلق من الرسوب، كما أن معدالت 81إلى أن 

 Save)% 02% مقارنة بالمعدل السنوي لمتسرب البالغ 0.2تسربيم السنوية تبمغ 
The Children, n.d., p. 4). 
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قارنة بنسبة % من األطفال الفقراء م48إلى أن  وتشير إحدى الدراسات األمريكية
% من األطفال متوسطي الدخل أو األثرياء يكونون أكثر استعدادًا لبللتحاق 75

% 27بالمدرسة االبتدائية في سن الخامسة. ويعني ىذا، أن ىناك فجوة تقدر بنسبة 
لصالح التبلميذ متوسطي ومرتفعي الدخل. أما بالنسبة لؤلطفال الذين يقتربون من خط 

ألطفال، فإن تحصيميم الدراسي يقل عن التحصيل الدراسي الفقر ويمتحقون برياض ا
لنظرائيم األغنياء، ولكنو يتفوق عمى التحصيل الدراسي لمتبلميذ الفقراء بالفعل. وفي 
حين تبمغ نسبة األطفال األعمى من خط الفقر واألكثر استعدادًا لبللتحاق بالمدرسة في 

لنسبة لمتبلميذ األغنياء الذين % با86% فقط، تصل ىذه النسبة إلى 59سن الخامسة 
يزيد دخل أسرىم عن مائة ألف دوالر سنويًا. وتزداد الفجوة في االستعداد الدراسي لدي 

 ,.Isaacs, Julia B)األطفال الفقراء ممن ىم في سن الثانية والرابعة والخامسة 
2012, p. 3) . 
كثر من أن األطفال الذين ينتمون أل (McKeown)‘‘ ماكيون’’وقد حذر 

الشرائح االجتماعية/االقتصادية تدنيًا وحرمانًا وأكثر الطبقات انخفاضًا في الدخل 
يعانون من صعوبات ال تستمر فقط في أثناء مرحمة الطفولة بل تستمر أيضًا طوال 
حياتيم، حيث تؤثر ىذه الصعوبات بصورة سمبية عمى قدرتيم عمى التعمم، وعمى نمو 

إلى أن فيم التأثير ‘‘ ماكيون’’ورىم بالرفاىية. وخمص مفيوم الذات لدييم، وعمى شع
الشامل لبلنتماء االقتصادي الطبقي عمى نواتج تعمم األطفال خطوة أساسية نحو 
تحسين التحصيل الدراسي ليم. وباإلضافة إلى ىذا، فيو خطوة بالغة األىمية لتطوير 

خدمات التعميمية المقدمة الخدمات التعميمية المقدمة ليؤالء األطفال، ولمتنسيق بين ال
لؤلطفال وبين الخدمات المقدمة لعائبلت ىؤالء األطفال. ومن ثم، فمن الضروري أن 
يأخذ المخططون وصانعو السياسات في االعتبار تأثير قمة الموارد المالية عمى نمو 
األطفال. ويعتقد كثير من الباحثين أنو من الميم تنفيذ برامج تعميمية وقائية تستيدف 

ؤالء األطفال الفقراء، وتساعدىم عمى تنمية استعداداتيم ألقصي قدر ممكن، وتحسن ى
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من نموىم االجتماعي والعقمي/المعرفي والوجداني، وتشجع الوالدين عمى المساىمة  

اإليجابية في تعميم أبنائيم بصفة خاصة، وعمى التعاون مع المدارس بصفة عامة 
(O’Kane, Mary, 2016, pp. 51-52). 

 رياض األطفال في هولندا:
تفتقر العائبلت التي تنتمي لمطبقة العاممة إلى العديد من العوامل التي تسيم في 
إعداد األطفال لمتفوق الدراسي مقارنة بما ىو متوافر لدي الطبقة الوسطي والطبقة 
العميا في المجتمع. ونتيجة ليذا وفرت الحكومة اليولندية عدة مسارات لرعاية األطفال 
في سن الطفولة المبكرة. وتيدف سياسات الحكومة اليولندية إلى تقميل اآلثار السمبية 
الناجمة عن الحرمان االجتماعي واالقتصادي والثقافي وبخاصة تمك اآلثار التعميمية 
المترتبة عمى ىذه األنواع من الحرمان. وتيدف برامج الرعاية في مرحمة الطفولة 

ء األسر الميمشة، من خبلل منحيا فرصًا عديدة المبكرة ىذه إلى تعويض أبنا
لممشاركة في البرامج التعميمية التي تكفل ليا تنمية استعداداتيا العقمية وكفاياتيا 
المعرفية. ويوجد في ىولندا ثبلثة أنواع من المؤسسات التربوية التي تقدم خدمات 

. وىذه األنواع (Driessen, Geert, 2018, p. 1)لؤلطفال في سن الطفولة المبكرة 
 ىي:
وىي عبارة عن مراكز  :(Daycare Centers)مراكز رعاية األطفال  .0

 5سنوات، وىي تعمل لمدة  4مخصصة لرعاية األطفال من سن يوم إلى سن 
أيام في األسبوع بيدف رعاية األطفال في أثناء عمل الوالدين. ويقع تمويل مراكز 

 ية.رعاية األطفال ضمن مسئوليات السمطات المحم
وتيدف دور الحضانة إلى رعاية األطفال من  (:Preschoolsدور الحضانة ) .2

أعوام لمدة يومين أو ثبلثة أيام أسبوعيًا. ويعد استثارة  4سن عامين إلى سن 
النمو االجتماعي والوجداني والعقمي/المعرفي ىو اليدف الرئيس لرياض األطفال. 

 وتقوم السمطات المحمية بتمويل دور الحضانة. 
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وتتضمن رياض األطفال الصفين األول  (Kindergarten):رياض األطفال  .2
والثاني من المرحمة االبتدائية، وىي مخصصة لؤلطفال بين سن الخامسة 
والسادسة. ورياض األطفال مؤسسات تربوية تعمل بدوام كامل، وتقدم مزيجًا من 

بادئ الحساب. وتعد المعب والتعمم بيدف إعداد األطفال لتعمم القراءة والكتابة وم
 ,Driessen)إدارة وتمويل رياض األطفال من مسئوليات السمطات التعميمية 

Geert, 2018, p. 2) . 
عوامل  6إلى وجود  (Bauchmuller, Robert)‘‘ بوتشموالر روبرت’’ويشير 

تؤثر عمى جودة التعميم في رياض األطفال اليولندية. وىذه العوامل الخمس ىي: نسبة 
عداد التبلميذ، ونسبة المعممون الذكور إلى إجمالي عدد المعممين في روضة المعمم أل

األطفال، ونسبة المعممين أصحاب المؤىبلت العميا في روضة األطفال، ونسبة 
المعممين الذين ينتمون إلى األقميات/الفقراء في روضة األطفال، ونسبة المعممين 

روضة األطفال، ووجود سياسة حكومية  المثبتين مقارنة بنسبة المعممين المؤقتين في
إلى ‘‘ بوتشموالر روبرت’’تدعم زيادة معدالت االلتحاق برياض األطفال. وخمص 

وجود تأثير إيجابي مستمر لبللتحاق برياض األطفال عالية الجودة عمى قدرات 
 ,Bauchmuller)األطفال وتحصيميم الدراسي حتى بعد انتياء المحمة االبتدائية  

Robert, 2013, pp. 106-129) . 
وتزداد استفادة األطفال الذين ينتمون ألسر فقيرة من الخبرات التربوية عالية 
الجودة المقدمة في رياض األطفال. وعمى ىذا، فإن زيادة االستثمارات الحكومية 
المخصصة لتمويل رياض األطفال ال تسمح فقط لؤلميات بالعمل دون قمق عمى 

النمو االجتماعي والوجداني والعقمي/المعرفي ليم، كما تحسن أبنائيم، بل إنيا تحفز 
من تكافؤ الفرص التعميمية بين أبناء األسر الغنية وأبناء األسر الفقيرة. ومن ثم، فإن 
زيادة االستثمارات الحكومية المخصصة لتمويل مراكز رعاية األطفال ورياض األطفال 

كافؤ الفرص التعميمية في نفس الوقت. تعظم من كفاءة السياسات التربوية وترفع من ت
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وال تقتصر فوائد ىذه المرحمة التعميمية عمى تحسن ميارات وكفايات األطفال من سن  

 ,Bauchmuller)الرابعة إلى سن السادسة فقط، بل تمتد لتتجاوز المرحمة االبتدائية )
Robert, 2013, pp. 147-148 .) 

 أواًل: تمويل رياض األطفال الهولندية: 
وسوف نتناول في الجزء التالي المؤشرات التعميمية المتصمة بتمويل رياض 
األطفال في ىولندا. وىذه المؤشرات ىي: الجيات الحكومية المسئولة عن تمويل 
رياض األطفال، ونصيب التمميذ من اإلنفاق الحكومي في رياض األطفال في ىولندا، 

طفال في ىولندا، واإلنفاق عمى ونصيب التمميذ من اإلنفاق األسري في رياض األ
 رياض األطفال وتحقيق تكافؤ الفرص التعميمية. 

 الجهات الحكومية المسئولة عن تمويل رياض األطفال:
 Ministry of Social Affairs)‘‘ وزارة الشؤون االجتماعية والتوظيف’’تعد 

and Employment) ىي الجية المسئولة عن إدارة وتنظيم شؤون مراكز رعاية 
وزارة التعميم والثقافة ’’أعوام(، في حين تعد  4األطفال )من سن يوم إلى سن 

ىي الجية  (Ministry of Education, Culture and Science)‘‘ والعموم
 4المسئولة عن إدارة وتنظيم شؤون دور الحضانة )من سن عامين ونصف إلى سن 

أعوام(، كما تقوم  6أعوام إلى سن  4أعوام(، وشؤون رياض األطفال )من سن 
 The Municipal Health)‘‘ خدمة الرعاية الصحية لدي السمطات المحمية’’

Service)  بمتابعة بنود الجودة التعميمية وبالرقابة عمييا. ويقع تنظيم تمويل مراكز
رعاية األطفال ودور الحضانة ضمن مسئوليات السمطات المحمية. ويعني ىذا أن 

ئولة عن توفير أماكن لمشرائح السنية لكي يمتحق صغار السمطات المحمية ىي المس
 .  (OECD, 2016a, p. 4)السن بمراكز رعاية األطفال وبدور الحضانة 

ويتم تقسيم تكمفة االلتحاق بمراكز رعاية األطفال بالتساوي بين الحكومة وأرباب 
محمية العمل وأولياء األمور بحيث يتحمل كل طرف ثمث التكمفة. وتحصل السمطات ال
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عمى منح مالية من السمطات المركزية وعمى بعض المساىمات المالية الرمزية من 
أعوام(.  4أولياء األمور لتمويل دور الحضانة )من سن عامين ونصف إلى سن 

ويعني ىذا، أن غالبية دور الحضانة يتم تمويميا من خبلل التمويل المقدم من 
طات المحمية. ويرتبط مقدار ىذه المنح السمطات المركزية ومن أولياء األمور لمسم

المالية المقدمة من السمطات المركزية بأعداد التبلميذ الفقراء، والتبلميذ الذين ينتمون 
لؤلقميات، والتبلميذ الذين ينتمون ألبناء المياجرين في المنطقة الخاضعة لممجمس 

ن كان ىذا ال يمنع من وجود بعض المجالس البمدية التي تقوم بتمويل دور  البمدي. وا 
الحضانة بالكامل. وعمى العكس من مراكز رعاية األطفال ودور الحضانة يتم تمويل 

 .  (OECD, 2016a, p. 4) رياض األطفال بصورة كاممة في ىولندا من قبل الحكومة
تقديم الحكومة اليولندية  2118إلى عام  2115وقد شيدت الفترة من عام 
% من تكمفة إلحاق أبنائيم 51غطي ىذه الرواتب رواتب شيرية لمعائبلت بحيث ت

بمراكز رعاية األطفال وبدور الحضانة. ونتيجة لؤلزمات االقتصادية تم تخفيض قيمة 
% بالنسبة لمطفل األول، وبمعدل 5% إلى 2ىذه الرواتب الشيرية بنسب تتراوح بين 

تب الشيرية . وباإلضافة إلى تخفيض الروا2102% بالنسبة لمطفل الثاني في عام 01
المدفوعة لموالدين لتشجيعيم عمى إرسال أبنائيم إلى مراكز رعاية األطفال ودور 
الحضانة، تم تجميد الزيادة السنوية في قيمة ىذه الرواتب في عام 

2102(Akgunduz, Yusuf Emre, 2014, pp. 86-87)  . 
 نصيب التمميذ من اإلنفاق الحكومي في رياض األطفال في هولندا:

% 1.4نصيب التمميذ من اإلنفاق الحكومي في رياض األطفال في ىولندا بمغ 
. وقد بمغ نصيب التمميذ من اإلنفاق 2102من جممة الناتج المحمي اإلجمالي في عام 

، في حين أن متوسط 2102دوالرًا في عام  8215الحكومي في رياض األطفال 
ض األطفال الحكومية معًا نصيب التمميذ من اإلنفاق الحكومي في دور الحضانة وريا

دوالرًا، مقارنة بمتوسط نصيب التمميذ من اإلنفاق في دور الحضانة  7795قد بمغ 
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دوالرًا في عام  04491ورياض األطفال التابعة لمقطاع الخاص معًا والذي بمغ  

2102 (OECD, 2016c, p. 310) وتشير اإلحصاءات إلى أن نصيب التمميذ .
نة ورياض األطفال التابعة لمقطاع الخاص في ىولندا يبمغ من اإلنفاق في دور الحضا

 ضعف مثيمو في دور الحضانة ورياض األطفال التابعة لمحكومة. 
 نصيب التمميذ من اإلنفاق األسري في رياض األطفال في هولندا:

% 88بمغ اإلنفاق الحكومي واإلنفاق األسري في رياض األطفال في ىولندا 
. ويعني ىذا، أن حصة 2102مى التمميذ الواحد في عام % من جممة اإلنفاق ع02و

اإلنفاق الحكومي عمى التمميذ في رياض األطفال في ىولندا تفوق مثيبلتيا في العديد 
من ببلد منظمة التعاون االقتصادي والتنمية. ففي حين يبمغ اإلنفاق الحكومي في 

% 42النسبة إلى  % من جممة اإلنفاق عمى التمميذ الواحد، وصمت ىذه88ىولندا 
سرائيل. وفي حين بمغت حصة اإلنفاق 91% و72و % في أستراليا وكولومبيا وا 

% من جممة نصيب التمميذ من 02األسري عمى التمميذ في رياض األطفال في ىولندا 
، بمغ نصيب اإلنفاق األسري عمى التمميذ في فنمندا والنرويج 2102اإلنفاق في عام 

يرلندا ا % وصفر% من جممة اإلنفاق 4% و6% و7% و00لجنوبية والسويد وكندا وا 
. ومن ثم (OECD, 2016c, pp. 303-310)عمى التمميذ الواحد في نفس العام 

تشير اإلحصاءات إلى أن اإلنفاق الحكومي عمى التمميذ في رياض األطفال في 
وال يسبق ىولندا  ىولندا يزيد عما ىو كائن في الكثير من الدول الصناعية المتقدمة.

سرائيل وفنمندا.  في االىتمام برياض األطفال سوى إيرلندا الجنوبية وكندا والسويد وا 
سرائيل وفنمندا  وىذا أمر طبيعي النخفاض أعداد السكان في إيرلندا الجنوبية والسويد وا 

 عن عدد السكان في ىولندا. 
 في هولندا: اإلنفاق عمى رياض األطفال وتحقيق تكافؤ الفرص التعميمية

تضاعف اإلنفاق الحكومي عمى  2100إلى عام  2115شيدت الفترة من عام 
رياض األطفال كنسبة إلى الناتج المحمي اإلجمالي. وقد أدى زيادة اإلنفاق الحكومي 
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في ىولندا عمى رياض األطفال إلى زيادة معدالت االلتحاق بيذه المؤسسات التعميمية، 
لى تحسين مؤشرات تكافؤ ال فرص التعميمية. وفي حين انخفضت مؤشرات التفاوتات وا 

التعميمية في ىولندا في خبلل ىذه الفترة، ارتفعت ىذه التباينات في الدانمارك، 
ستونيا، والبرتغال، والمممكة المتحدة، وبمجيكا. ويعني ىذا، أن  يطاليا، وا  وأيسمندا، وا 

ياض األطفال، وفي ىولندا قد نجحت في زيادة معدالت اإلنفاق الحكومي عمى ر 
الوقت نفسو في تحسين مؤشرات تكافؤ الفرص التعميمية. وتشير اإلحصاءات إلى 

مؤشرات انعدام تكافؤ الفرص التعميمية في رياض األطفال اليولندية بنسبة  انخفاض
 ,Van Lancker, Wim, 2018) 2101إلى  2116% في خبلل الفترة من 07

pp. 280-286)مؤشرات تكافؤ الفرص التعميمية في مرحمة  . وباإلضافة إلى زيادة
رياض األطفال، فقد نجحت ىولندا في تعزيز تكافؤ الفرص التعميمية في مراكز رعاية 
األطفال. حيث أسيمت الرواتب الشيرية المدفوعة من قبل الحكومة لموالدين في تقميل 

واألسر الغنية  الفجوة في معدالت االلتحاق بمراكز رعاية األطفال بين األسر الفقيرة
(Petitclerc, A. et al., 2017, pp. 20-24) . 

 ثانيًا: الجودة التعميمية في رياض األطفال الهولندية:
طبقت وزارة التربية والتعميم اليولندية مبادرة لتحسين طرق التدريس التي 
يستخدميا المعممون بناء عمى أفضل الممارسات البحثية، وتدريب المعممين عمى 
استخدام طرق التدريس الحديثة ىذه. وقد استمرت ىذه المبادرة لمدة عامين من عام 

تكوين تحالفات بحثية تربوية بين  . وقامت ىذه المبادرة عمى2101إلى عام  2119
 27رياض األطفال والمدارس وبين الجامعات في ىولندا. ونتج عن ىذه المبادرة تنفيذ 

مشروعًا تربويًا في جميع المقاطعات اليولندية. وتضمنت ىذه المبادرات تدريب 
المعممين عمى استخدام طرق التدريس الحديثة في تدريس التربية من أجل المواطنة، 
ومنع التنمر، وتنمية قدرات الموىوبين عقميًا والفائقين دراسيًا، وتنمية استعدادات 

 Dijkstra, Eline)التبلميذ الموىوبين في األنشطة الرياضية وفي األنشطة الفنية 
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 Marike, 2015, p. 10) كما طبقت وزارة التربية والتعميم اليولندية مبادرة أخرى .

في رياض األطفال وفي  (Excel Square)‘‘ التفوقمضاعفة االمتياز و ’’بعنوان 
تنويع طرق ‘‘ مضاعفة االمتياز والتفوق’’المدارس االبتدائية. واستيدفت مبادرة 

التدريس التي يستخدميا المعممون بحيث تتناسب بدرجة أفضل مع قدرات التبلميذ، 
ذ الموىوبين وترفع من تحصيل التبلميذ العاديين بصفة عامة الدراسي وتحصيل التبلمي

بصفة خاصة من سن الرابعة إلى سن السادسة. وقامت المبادرة عمى تقديم مناىج 
إثرائية لجميع التبلميذ في الصفين األول والثاني من رياض األطفال، وتنفيذ مدخل 

لتنمية  (School-Wide Approach)اإلصبلح الشامل عمى مستوى المدرسة 
لموىوبين منيم. وتم تطبيق ىذه المبادرة عمى استعدادات وقدرات التبلميذ وبخاصة ا

مدرسة تضم الصفين األول والثاني ومن رياض األطفال والصفوف الستة الخاصة  27
 2102/2102و  2100/2102بالتعميم االبتدائي في خبلل العامين الدراسيين 

(Dijkstra, Eline Marike, 2015, pp. 10-11). 
رتفاع الجودة المتصمة بتنفيذ األنشطة التعميمية وتتميز رياض األطفال اليولندية با

اإلبداعية في مجموعات صغيرة العدد، وتنفيذ األنشطة المتصمة بالرسم وصناعة 
المشغوالت الفنية، والتعمم القائم عمى ممارسة المعب بداًل من األنشطة الروتينية 

معب، وارتفاع التقميدية، وقمة معدالت تدخل المعممين في األنشطة القائمة عمى ال
معدالت مشاركة المعممين في برامج التنمية المينية في أثناء الخدمة، والمناىج 
الدراسية التي تقدم لمتبلميذ الخبرات التعميمية المناسبة ألعمارىم والمحتوى المعرفي 
المناسب إلكسابيم الميارات المطموبة، وطرق التدريس المتمحورة حول األطفال 
(Slot, Pauline L., Leseman, Paul P.M., Verhagen, Josje, and 

Mulder, Hanna, 2015, pp. 73-74). 
وسوف نتناول في الجزء التالي المؤشرات التالية الخاصة بالجودة التعميمية: نسبة 
المعمم ألعداد التبلميذ، والمؤىبلت الدراسية لمعممي رياض األطفال وعدد ساعات 
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المعممين ببرامج التنمية المينية في أثناء الخدمة،  التدريس التي يعممونيا، والتحاق
ورواتب معممي رياض األطفال، والمؤىبلت الدراسية لمديري رياض األطفال، وضمان 
الجودة في رياض األطفال، والمناىج الدراسية في رياض األطفال، ومناىج المغة 

م بكيفية رعاية اليولندية في رياض األطفال، وبرامج رعاية أولياء األمور وتبصيرى
 أبنائيم األطفال.

 نسبة المعمم ألعداد التالميذ: 
تمميذًا في رياض األطفال اليولندية إذا أخذنا في االعتبار  04يوجد معمم لكل 

، كما يوجد معمم 2104أعداد المعممين مضافًا إلييا أعداد مساعدي المعممين في عام 
 ,OECD)لمعممين فقط عن نفس العام تمميذًا إذا أخذنا في االعتبار أعداد ا 06لكل 

2016c, p. 309) . 
المؤهالت الدراسية لمعممي رياض األطفال وعدد ساعات التدريس التي 

 يعممونها:
تفرض ىولندا عمى المعممين الذين يتعاممون مباشرة مع األطفال من سن الرابعة أن 

بمجيكا وبمغاريا  يحصموا عمى درجة البكالوريوس. وتتشابو ىولندا في ىذا المممح مع
يرلندا  يطاليا وقبرص والمجر ومالطا وبولندا ورومانيا وانجمترا وويمز وا  سبانيا وفرنسا وا  وا 
الشمالية وجميورية مقدونيا )إحدى جميوريات يوغسبلفيا السابقة( وجميورية صربيا 
)إحدى جميوريات يوغسبلفيا السابقة(؛ حيث تمزم ىذه الدول المعممين بأن يكون نصف 

داد المعممين الذين يتعاممون مع األطفال من سن الثالثة حتى سن السادسة ىم من أع
 European) الحاصمين عمى درجة البكالوريوس

Commission/EACEA/Eurydice, 2016, p. 12)  ويتنوع طول فترة الدراسة .
 5لمحصول عمى درجة البكالوريوس لمعمل في رياض األطفال؛ ففي حين تبمغ ىذه المدة 

يطاليا تبمغ ىذه المدة  يسمندا، وا  سنوات في  4سنوات في النمسا، وتشيمي، وفرنسا، وا 
ىولندا. وفي حين يتم إلزام خريجي الجامعات في عدد كبير من دول منظمة التعاون 
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االقتصادي والتنمية بااللتحاق ببرنامج تدريبي قبل السماح ليم بممارسة التدريس، ال  

ففي ىولندا يتم السماح  . (OECD, 2014, p. 498)اينطبق ىذا الوضع عمى ىولند
وتتبع ىولندا من بين ’’لخريجي الجامعات بالعمل في رياض األطفال بمجرد تخرجيم. 

دولة من دول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية النظام التكاممي في إعداد معممي  22
رياض األطفال؛ حيث يدرس الطبلب/المعممون مواد التخصص بالتزامن مع دراسة العموم 

 . (OECD, 2014, pp. 498-502)‘‘ ربوية والنفسيةالت
يومًا بإجمالي عدد  095ويبمغ طول العام الدراسي في رياض األطفال في ىولندا 

ساعة سنويًا، في حين يبمغ متوسط أيام العام الدراسي في دول  921ساعات تدريس 
اعات السنوية يومًا، كما يبمغ متوسط عدد الس 090منظمة التعاون االقتصادي والتنمية 

. (OECD, 2017, p. 388)ساعة تدريس في العام الواحد  0110في العام الدراسي 
ويعني ىذا، أن عدد أيام العام الدراسي في رياض األطفال اليولندية يزيد عما ىو قائم 
يطاليا  في عدد كبير من الدول األوروبية مثل: جميورية التشيك وفرنسا والمجر وا 

سرائيل والتفيا و  سبانيا وسويسرا والواليات المتحدة األمريكية. وا  لوكسمبورج والبرتغال وا 
وعمى الرغم من زيادة عدد أيام العام الدراسي في رياض األطفال في ىولندا عما ىو قائم 
في كثير من دول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية، إال أن متوسط عدد ساعات 

 و قائم في ىولندا. التدريس في دول ىذه المنظمة يزيد عما ى
 التحاق المعممين ببرامج التنمية المهنية في أثناء الخدمة:

يتم إلزام جميع المعممين العاممين في دور الحضانة وفي رياض األطفال بااللتحاق 
ببرامج التنمية المينية في أثناء الخدمة، وبصياغة خطة فردية لمنمو واالرتقاء الميني 

(European Commission/EACEA/Eurydice, 2016, p. 15) وتختمف مدة .
برامج التنمية المينية اإللزامية من دولة إلى أخري. ففي لوكسمبورج تبمغ مدة ىذه البرامج 

ساعة تدريبية سنويًا، أما في  051ساعات سنويًا، في حين تصل في إيسمندا إلى  8
 021لى سنوات، وتصل في المجر إ 5ساعة موزعة عمى  061إستونيا فتصل إلى 
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سنوات. وفي اليابان يجب أن يتدرب معممو رياض األطفال لمدة  7ساعة موزعة عمى 
ساعة تدريبية  220ساعة تدريبية ومعممو التعميم االبتدائي واإلعدادي والثانوي لمدة  022
ساعة كل  211ساعة و 251سنوات. وتزيد مدة التدريب في إسبانيا لمتراوح بين  01كل 
المرحمة التعميمية. أما في إسرائيل فيتدرب مرحمة رياض األطفال سنوات بناء عمى  6

ساعة تدريبية  201ساعة تدريبية و 081ومعممو المرحمتين االبتدائية واإلعدادية لمدة 
عمى الترتيب كل ثبلث سنوات، في حين يجب أن يتدرب معممو المرحمة الثانوية في 

 . (OECD, 2014, p. 518)ساعة تدريبية سنويًا  002إسرائيل لمدة 
قيام الحكومة اليولندية بتقديم منح  2116و 2112وقد شيدت الفترة بين عامي 

مالية لعدد من كميات التربية بيدف مساعدتيا عمى تحديث البنية التحتية التكنولوجية 
عداد قاعات لتدريب المعممين في أثناء الخدمة. ومنذ عام  أجرت وزارة  2115وا 

عموم عدة أبحاث لموصول إلى آليات فعالة لتقويم برامج التنمية التعميم والثقافة وال
المينية المقدمة لممعممين في أثناء الخدمة، ولتقويم الشراكة بين كميات التربية وبين 
المدارس. وقد نجحت ىذه األبحاث في صياغة معايير قومية يجب أن تمتزم بيا 

لمقدمة لممعممين، وتم اعتماد ىذه كميات التربية عند إعداد برامج التنمية المينية ا
 The Dutch)‘‘ المنظمة اليولندية لبلعتماد األكاديمي’’المعايير من قبل 

Accreditation Organization) وتتصف برامج التنمية المينية المقدمة لممعممين .
في ىولندا بخمسة خصائص ىي: أ( تذخر برامج التنمية المينية بالخبرات التدريبية 

ية. ب( ترتبط النظريات التربوية والممارسات العممية بقوة في ىذه البرامج. ج( الميدان
يتم متابعة المعممين من قبل المدرسة وكمية التربية طوال فترة تنفيذ البرنامج التدريبي. 
د( يحتوي البرنامج التدريبي عمى استشارات في طرق التدريس وتفريد المناىج وعمم 

لممعممين المتدربين. ىـ( يتم تصميم البرنامج التدريبي  النفس تقدم بصورة منتظمة
 ,.Helms-Lorenz, M., Maulana, R)بالتعاون بين المدرسة وبين كمية التربية 

Canrinus, E., van Veen, and van de Grift, W., 2016, pp. 13-14) . 
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 رواتب معممي رياض األطفال: 

ي المرحمة االبتدائية ومعممي يزيد متوسط رواتب معممي رياض األطفال ومعمم
المرحمة الثانوية )ممن تتراوح أعمارىم بين الخامسة والخمسين والرابعة والستين( ما 

% عن رواتب المعممين األصغر سنًا )ممن تتراوح أعمارىم بين 41% إلى 29بين 
الخامسة والعشرين والرابعة والثبلثين( في دول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية. 

توجد تباينات بين ىذه الدول في مقدار ارتفاع رواتب كبار السن عن رواتب صغار و 
% في جميورية التشيك، 21السن. وبينما يصل الفرق في الرواتب إلى أقل من 

نجمترا، وفنمندا، والتفيا، ونيوزيبلندا، والنرويج، والسويد يزيد ىذا الفارق  والدانمارك، وا 
سرائيل، ولوكسمبورج، والبرتغال، وسموفينيا. % في النمسا، وشيم52ليصل إلى  ي، وا 

أما إذا قارننا بين رواتب معممي التعميم قبل الجامعي ورواتب أساتذة الجامعات فسوف 
نبلحظ أن رواتب معممي التعميم قبل الجامعي تزيد بمعدل أقل من معدل زيادة رواتب 

أقل اجتذابًا لمعاممين أساتذة الجامعات. كما نبلحظ أيضًا أن مينة التدريس تصبح 
بمرور الوقت. ففي شيمي والمجر تكون رواتب معممي التعميم قبل الجامعي األكبر سنًا 

 ,OECD)مقارنة برواتب أساتذة الجامعات أعمى من رواتب نظرائيم األصغر سنًا 
2017, p. 370) . 

سنوات عمى العمل بمينة  01ويبمغ الراتب في بداية العمل بالتدريس، وبعد مرور 
عامًا عمى العمل بمينة التدريس، كما يبمغ الحد األقصى  05التدريس، وبعد مرور 

سنويًا  49112دوالرًا، و 49112دوالرًا، و 41879دوالرًا، و 22562لراتب المعمم 
. وبيذا تزيد رواتب معممي 2105ية في عام عمى الترتيب في رياض األطفال اليولند

رياض األطفال اليولندية عن رواتب معممي رياض األطفال في فنمندا وفرنسا وبولندا 
سبانيا   . (OECD, 2017, p. 431)والبرتغال وا 
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 المؤهالت الدراسية لمديري رياض األطفال في هولندا:
ية المشجعة لئلصبلح، وعمى تؤكد العديد من الدراسات عمى أىمية الثقافة المدرس

الدور المحوري لمديري المدارس في تطوير الممارسات التربوية. ويعني ىذا، أن مدير 
المدارس الذي يطبق ممارسات فعالة متمحورة حول تحقيق األىداف، والذي يؤسس 
ثقافة مدرسية تحفز اإلصبلح، ويطبق آليات لتحسين كفايات المعممين التدريسية يسيم 

 ,.Bruggencate, Gerdy T., Luyten, H)التحصيل الدراسي لمتبلميذ في رفع 
Scheerens, J., Sleegers, P., 2012, pp. 720-721) األكاديمية ’’. وتقوم

 Netherlands School Leaders)‘‘ اليولندية إلعداد مديري المدارس
Academy) ون في بصياغة محتويات البرامج التدريبية، وتقديم التدريب لمن يرغب

شغل الوظائف القيادية بالمدارس، وتقويم المحتوي المعرفي ليذه البرامج، وتقويم 
المؤسسات التعميمية التي تقدم التدريب لنظار ومديري المدارس في ىولندا. وقد 
نجحت األكاديمية اليولندية إلعداد مديري المدارس في تصميم مؤشرات تربوية لتقويم 

برنامجًا من برامج التدريب في مجال إعداد وتأىيل  511كمية جامعية تقدم  011
 Pont, Beatriz, Nusche, Deborah, and)القيادات المدرسية في ىولندا 

Moorman, Hunter, 2008, pp. 128-129) . 
وقد شيد العقد األخير محاوالت دؤوبة من الجامعات اليولندية لتدريب مديري 

تركة لمعممية التعميمية وألولويات اإلصبلح رياض األطفال عمى كيفية صياغة رؤية مش
التربوي في مدارسيم. كما سعت ىذه الجامعات إلى تدريب مديري رياض األطفال 
أيضًا عمى كيفية ممارسة القيادة التحويمية، ونقل الصبلحيات لممرؤوسين، وتقديم 

حيات التدريب لممرؤوسين داخل رياض األطفال، وتعزيز اآلثار اإليجابية لنقل الصبل
عمى أداء المعممين التدريسي داخل الفصول، وكيفية تعزيز التعاون بين مديري رياض 

 Netherlands Initiative for)األطفال وبين المعممين لتنفيذ اإلصبلحات التربوية 
Education Research, 2016, p. 38-39) . 
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 ضمان الجودة في رياض األطفال: 

في تنفيذ  2100تدائية اليولندية منذ عام بدأت رياض األطفال والمدارس االب
 برنامج لضمان الجودة يقوم عمى اآلليات التالية:

 .االستخدام الفعال لموقت في أثناء اليوم الدراسي 
 .تأسيس ثقافة مدرسية قائمة عمى تحسين التحصيل الدراسي لمتبلميذ 
 .استخدام نظم لمتابعة التحصيل الدراسي لمتبلميذ 
  تربوية إلصبلح التعميم قائمة عمى أفضل الممارسات الناجحة تنفيذ برامج

 وخاصة في المدارس التي تزداد بيا أعداد التبلميذ الفقراء.
 .تأسيس بيئات تعمم ثرية 
 .تشجيع مشاركة أولياء األمور في الشؤون المدرسية 
 .نشر أفضل طرق التدريس وأكثرىا فاعمية بين المعممين 
 االبتدائية درجة أكبر من الحرية في تنفيذ  منح رياض األطفال والمدارس

 اإلصبلحات التعميمية.
  نشاء مجموعات تحسين فاعمية برامج التنمية المينية المقدمة لممعممين، وا 

 مينية لمتواصل عمى شبكة اإلنترنت.
  تحسين مناىج الرياضيات التي يدرسيا الطبلب/المعممون في كميات التربية

(Scheerens, Jaap, n.d., p. 78). 
  يركز معممو رياض األطفال بدرجة تفوق معممي دور الحضانة عمى احترام

استقبلل المتعمم، ووضع قيود عمى بعض األنشطة التعميمية، وتنمية ميارات 
التواصل الشفيي، واستثارة االستعدادات العقمية، وتعزيز التفاعل اإليجابي 

 . (Helmerhorst, K.O.W., 2014, pp. 46-50)بين التبلميذ وأقرانيم 
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  تم تطوير المناىج الدراسية في كميات رياض األطفال وأقسام رياض األطفال
 ,Helmerhorst) 2104بكميات التربية في ىولندا في سبتمبر من عام 

K.O.W., 2014, p. 123) . 
 المناهج الدراسية في رياض األطفال:

. وقد أظيرت إحدى يوجد منيج قومي موحد لمتبلميذ في رياض األطفال اليولندية
الدراسات أن المناىج في رياض األطفال اليولندية تقوم عمى المعب، وأنيا تسيم في 
النمو العقمي، وتحسين التخطيط المعرفي، ومتابعة السموك المتمحور حول تحقيق 
األىداف، وزيادة مستويات اإلصرار والمثابرة لدى التبلميذ، وتحسن السيطرة عمى 

مع الصراعات، والضبط السموكي الذاتي. وتتميز األنشطة القائمة  المشاعر، والتعامل
عمى المعب في رياض األطفال اليولندية بتمحورىا حول تحقيق أىداف تربوية، 
وبتقسيم التبلميذ إلى مجموعات صغيرة العدد، وبوجود قدر من اإلرشاد والتوجيو من 

األنشطة بوجود قدر كبير من  قبل المعممين لمتبلميذ. وباإلضافة إلى ىذا، تتميز ىذه
الرمزية، ولعب األدوار. ومن ثم تسيم ىذه األنشطة القائمة عمى المعب في تنمية 
ميارات القرن الحادي والعشرين لدي األطفال مثل التعاون مع اآلخرين ذوي الخمفيات 

قد، المتباينة، وتنمية القدرات اإلبداعية، وميارات حل المشكبلت، وميارات التفكير النا
 . (Slot, Pauline Louise, 2016, pp. 14-16)وميارات إدارة الذات 

 وتتميز مناىج رياض األطفال في ىولندا بالخصائص التالية:
  التركيز عمى تنمية الجوانب االجتماعية والوجدانية لمتبلميذ، وعمى توفير

األمان الوجداني، والعبلقات الحميمة بين التبلميذ ومعممييم، وتعزيز استقبلل 
التبلميذ، وتنمية كفاياتيم االجتماعية، من خبلل العم في بيئة مخطط ليا، 

 وىادئة. 
  االجتماعية والوجدانية، وعدم التركيز إعطاء قدر أكبر من االىتمام بالجوانب

القوي عمى تنمية القدرات العقمية فقط في خبلل العام األول من رياض 
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األطفال. وزيادة االىتمام بتنمية الجوانب العقمية/المعرفية بصورة متدرجة في  

 خبلل العام الثاني من رياض األطفال. 
 يق المبادئ التربوية التركيز عمى التعمم من خبلل المعب الحر، وعمى تطب

 . (Frobel)‘‘ فروبل’’لمعالم الشيير 
  المزج بين األنشطة الحرة التي يطبقيا األطفال بأنفسيم، وبين األنشطة التي

يقودىا المعممون بصورة رئيسة، وبين األنشطة التربوية بصورة متوازنة 
(Sylva, Kathy, Ereky-Stevens, Katharina, Aricescu, Ana-

Maria, 2014, p. 20). 
حوارًا مجتمعيًا موسعًا  2105وقد دشنت وزارة التربية والتعميم اليولندية في عام 

حول طبيعة المناىج الدراسية في رياض األطفال وفي المرحمة االبتدائية والمرحمة 
اإلعدادية. وكانت القضية المحورية في ىذا الحوار ىي حجم ونوعية المعارف 

لتبلميذ في ىذه المراحل الدراسية إتقانيا، وكيفية تدريب والميارات التي يجب عمى ا
التبلميذ عمى آليات التكيف مع التغيير في المجتمع. وخمص ىذا الحوار المجتمع إلى 
ضرورة تركيز المناىج الدراسية بدرجة أكبر عمى تنمية الميارات االجتماعية 

: ميارة العمل الجماعي، والوجدانية في المناىج الجديدة المطورة. وىذه الميارات ىي
وميارات التفكير الناقد، وميارات تعمم كيفية التعمم، والميارات المتصمة بممارسة 

 . (European Union, 2017a, p. 7)اإلبداع واالبتكار، وميارات حل المشكبلت 
 مناهج المغة الهولندية في رياض األطفال:

يبدأ تدريس القراءة والكتابة بصورة رسمية في الصف األول من صفوف رياض 
طريقة تعمم المقاطع الصوتية ’’% من رياض األطفال في ىولندا 75األطفال. وتستخدم 
في تدريس القراءة لمتبلميذ.  (Indirect Phonics Method)‘‘ بطريقة غير مباشرة

يع غالبية التبلميذ قراءة الكممات البسيطة وبعد انتياء نصف العام الدراسي األول يستط
في المغة اليولندية. ويركز المعممون في النصف الثاني من العام الدراسي األول بصورة 
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متزايدة عمى قراءة النصوص القصيرة بيدف زيادة مستوى الطبلقة المغوية لمتبلميذ، 
 . (Garbe, Christine et al., 2016, p. 11)وتحسين ميارات القراءة لدييم 

تستخدم المغة اليولندية كمغة التدريس الوحيدة في غالبية رياض األطفال والمدارس 
االبتدائية في ىولندا. ويبدأ تعمم المغة اإلنجميزية في المدارس االبتدائية من سن العاشرة 

 81إلى سن الثانية عشرة )في الصفين الخامس والسادس االبتدائيين( لمدة تتراوح بين 
ساعة في كل صف دراسي. وبيذا يبدأ تعمم المغة اإلنجميزية في ىولندا بصورة  011إلى 

متأخرة عن العديد من الدول األوروبية. وتوجد أعداد قميمة من رياض األطفال التي تبدأ 
في تدريس المغة اإلنجميزية منذ سن الرابعة )الصف األول من رياض األطفال(. وقد 

ارس االبتدائية التي تدرس المغة اإلنجميزية كمادة دراسية زادت أعداد رياض األطفال/المد
روضة/مدرسة ابتدائية في  251إلى  2117روضة/مدرسة ابتدائية في عام  011من 
روضة/مدرسة ابتدائية في جميع أنحاء ىولندا  6902، وذلك من بين 2102عام 

(Kuiken, F., and van der Linden, E. , 2013, p. 5) . 
 أولياء األمور وتبصيرهم بكيفية رعاية أبنائهم األطفال: برامج رعاية

حيث تقدم رياض األطفال في إستونيا وفرنسا برامج لرعاية أولياء األمور وتبصيرىم 
بكيفية تعميم أبنائيم، وترقية استعداداتيم وشحذ ممكاتيم، وخصائص مراحميم النمائية 

النضباط السموكي، وتنمية احترام المختمفة، ومراحل تطورىم المغوي، وآليات اكتساب ا
الذات، وفيم خصائص السموكي البشري في مرحمة الطفولة المبكرة. وباإلضافة إلى ىذه 
الموضوعات تقوم رياض األطفال في فرنسا بتدريس المغة الفرنسية ألولياء األمور بيدف 

قيدين بيا، تمكين الوالدين من فيم المطبوعات التي ترسميا رياض األطفال لمتبلميذ الم
ومساعدتيم عمى المشاركة في األنشطة والفعاليات المدرسية، وعمى فيم قيم المجتمع 
الفرنسي. وعمى عكس ىذه البرامج في إستونيا وفرنسا، ال تمزم الموائح في ىولندا رياض 
األطفال بتقديم برامج لرعاية أولياء األطفال وتأىيميم تربويًا حول آليات التعامل مع 

ن كانت  األبناء،  Inspectorate of)‘‘ إدارة التوجيو الفني لمبرامج التعميمية’’وا 
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 Educational Programmes)  في ىولندا ممزمة بمتابعة العبلقة بين أولياء األمور

 .European Commission/EACEA/Eurydice, 2016, p)وبين رياض األطفال 
23). 

 ثالثًا: االستيعاب في رياض األطفال الهولندية:
عمى الرغم من ارتفاع معدالت االلتحاق برياض األطفال في ىولندا، إال أن 
احتماالت التسجيل في رياض األطفال يتأثر بقوة بالمكانة االجتماعية/االقتصادية ألولياء 

% من األطفال اليولنديين في سن الرابعة 97.6األمور. وتشير اإلحصاءات إلى أن 
تفوق ىولندا عمى متوسط معدل التحاق األطفال في يمتحقون برياض األطفال؛ وبيذا ت

%. أما فيما يتصل بمراكز 94.8دول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية الذي بمغ 
رعاية األطفال من سن يوم حتى سن الثالثة فإن احتماالت عدم التحاق أبناء األسر 

الغنية. وفي إطار سعي أمثال احتماالت التحاق أبناء األسر  5الفقيرة بيذه المراكز تبمغ 
الحكومة اليولندية لزيادة معدالت االلتحاق بدور الحضانة ورياض األطفال، قامت الدولة 

 بتنفيذ اإلصبلحات التالية:
  منح رواتب شيرية ألولياء األمور لتشجيعيم عمى إرسال أطفاليم إلى دور

 الحضانة ورياض األطفال.
  نية دور الحضانة ورياض األطفال في زيادة ميزا 2107بدأت الحكومة منذ عام

مميون يورو سنويًا بيدف تحسين الجودة التعميمية بيذه  211بمبمغ إضافي قدره 
 المؤسسات. 

  طبقت وزارة التربية والتعميم برنامجًا تربويًا لتعميم ورعاية األطفال الذين ينتمون
ة. ويقوم ألسر فقيرة والذين تتراوح أعمارىم بين العامين ونصف إلى سن السادس

ىذا البرنامج التربوي عمى تقديم برامج تربوية إثرائية وتعويضية تركز عمى أىمية 
تنمية الشخصية المتكاممة لمطفل، وعمى زيادة كفاءة اتقان األطفال الفقراء لمغة 

 . (European Union, 2017a, pp. 5-6)اليولندية 
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% 97.6ض األطفال وفي حين يبمغ معدل التحاق األطفال في سن الرابعة بريا
% 82من إجمالي عدد األطفال اليولنديين، تبمغ ىذه النسبة لمن ىم في سن الثالثة 

فقط. ويرجع انخفاض نسبة األطفال الممتحقين بدور الحضانة في سن الثالثة في 
ىولندا إلى عدة أسباب. ومن بين ىذه األسباب: انخفاض المستوى االقتصادي 

ربوي قومي موحد لؤلطفال الذين يمتحقون بدور الحضانة لموالدين، وعدم وجود منيج ت
من عمر عامين إلى عمر أربعة أعوام، وانخفاض مستوى المؤىبلت الدراسية لممعممين 
العاممين في دور الحضانة، وصبغ المنيج القومي بالمرونة الكافية التي تتيح لو 

دية المختمفة التكيف مع االحتياجات المتنوعة لؤلطفال في المقاطعات اليولن
(European Union, 2016a, p. 3) ويعني أن دور الحضانة اليولندية تحتاج .

إلى تنفيذ عدد أكبر من اإلصبلحات التربوية بصورة تفوق احتياج رياض األطفال. 
كما يعني أيضًا أن السياسات المتصمة بدور الحضانة يجب أن تركز بدرجة أكبر 

ن تكافؤ الفرص التعميمية، وتمبية احتياجات التبلميذ عمى رفع الجودة التعميمية، وتحسي
 الذين ينتمون لؤلسر األكثر فقرًا وتيميشًا. 

عدم وجود منيج تربوي ’’وقد انتقد تقرير لمنظمة التعاون االقتصادي والتنمية 
قومي موحد لجميع األطفال اليولنديين الذين يمتحقون بدور الحضانة من سن العامين 

لرابعة. وحذر من خطورة االقتصار فقط عمى وجود وصف غير والنصف إلى سن ا
وفضفاض لؤلىداف النمائية لمتعميم في ىذا السن. وليذا فمن الضروري تصميم  دقيق

منيج دراسي جديد لؤلطفال في دور الحضانة، وجعل مسئولية إدارة وتمويل دور 
غم بين سياسات الحضانة ورياض األطفال تحت سمطة وزارة واحدة فقط، وتحقيق التنا

دور الحضانة وسياسات رياض األطفال، وتشجيع اإلدارات التعميمية والمدارس عمى 
تبني سياسات أكثر تجديدًا وتطورًا، وتعزيز الشراكة بين الجيات الحكومية والجيات 

‘‘ الخاصة اليادفة إلى زيادة معدالت االلتحاق بدور الحضانة ورياض األطفال
(OECD, 2016b, pp. 56-58) . 
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رابعًا: آليات االستفادة من تجربة هولندا في تطوير رياض األطفال في  

 مصر:
توحيد الجية الحكومية المسئولة عن إدارة وتنظيم رياض األطفال في مصر.  .0

ويعني ىذا، جعل دور الحضانة )من سن عامين إلى سن أربعة أعوام( ورياض 
سئولية وزارة التربية أعوام( تحت م 6األطفال )من سن أربعة أعوام إلى سن 

وتشير األدبيات الحديثة إلى أن وجود أكثر من وزارة حكومية مسئولة ’’والتعميم. 
عن إدارة وتمويل مراكز رعاية األطفال ودور الحضانة ورياض األطفال، وتوزيع 
المسئوليات اإلدارية والتنظيمية والتمويمية بين السمطات المركزية والسمطات 

انخفاض الجودة التعميمية في مراكز رعاية األطفال )من سن المحمية يؤدى إلى 
يوم إلى سن عامين(، وتدىور الجودة في دور الحضانة )من سن عامين إلى سن 
أربعة أعوام(، وارتفاع تكاليف برامج رعاية الطفولة المبكرة، وانخفاض تكافؤ 

لنقيض من الفرص التعميمية، وتدني مؤىبلت المعممين وانخفاض رواتبيم. وعمى ا
ىذا، يسيم وجود جية حكومية واحدة فقط مسئولة عن إدارة وتنظيم وتمويل 
رياض األطفال، وصياغة المناىج الدراسية، وتحديد المستوي المقبول من 
مؤىبلت المعممين، وتحديد المحتوى المعرفي لبرامج التدريب في أثناء الخدمة، 

ودة إلى تحقيق التناغم بين كل وتحديد أساليب التقويم، وصياغة آليات ضمان الج
ىذه المدخبلت، وزيادة التنسيق بين مرحمة رياض األطفال وبين المرحمة 
االبتدائية، والتوظيف األمثل لمموارد البشرية والمالية، وتخفيض تكمفة التعميم في 
ىذه المؤسسات. ومن ثم، فإن وجود وزارة واحدة فقط مسئولة عن كل ىذه 

اع الجودة التعميمية، وزيادة تكافؤ الفرص التعميمية، الجوانب يسيم في ارتف
 .(European Union, 2018a, p. 45)‘ ‘وتعظيم االستخدام األمثل لمميزانيات

 ’’ويشير ’’  زيادة نصيب التمميذ من اإلنفاق الحكومي في رياض األطفال. .2
إلى أن زيادة  (Ahn, Jaejin and Shin, Nary)‘‘ آىين جايجين وشين ناري
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اإلنفاق الحكومي عمى رياض األطفال يحسن بشدة من مستوى الجودة التعميمية 
‘‘ بيا بشرط وضع معايير صارمة لضمان الجودة واالعتماد األكاديمي بيا

(Ahn, J., and Shin, N., 2013, p. 1518). 
زيادة اإلنفاق الحكومي عمى رياض األطفال في المناطق الفقيرة واألحياء  .2

حيث يؤدى توظيف ’’  يدف تحقيق تكافؤ الفرص التعميمية.العشوائية مصر ب
معممين أكثر خبرة وحاصمين عمى مؤىبلت دراسية أعمى في المناطق الفقيرة إلى 
تحسين التحصيل الدراسي لممتعممين. وبالتالي، فإن منح رواتب أعمي ليؤالء 

يعيم المعممين يعد من أفضل اآلليات لتنمية ميارات ومعارف التبلميذ، ولتشج
 Jacob, Brian)‘‘ عمى التدريس في رياض األطفال الواقعة في المناطق الفقيرة

A., and Ludwig, Jens, 2009, p. 58) . 
فقد انتيت عدة بحوث إلى أن ’’تقميل كثافة الفصول في رياض األطفال.  .4

انخفاض كثافة الفصول، وتبني استراتيجية التعمم التعاوني في مجموعات قميمة 
 ,.Slot, Pauline L)‘‘ فع من جودة التعميم في رياض األطفالالعدد ير 

Bleses, Dorthe, Justice, Laura M., Markussen-Brown, 
Justin, and  Hojen, Anders, 2018, p. 584) . 

االقتصار عمى تعيين خريجي كميات التربية وكميات رياض األطفال في دور  .5
ارتفاع مؤىبلت المعممين ’’إلى أن الحضانة ورياض األطفال. وتشير الدراسات 

الدراسية لو تأثير إيجابي قوي عمى تحسين طرق التدريس التي يستخدميا 
المعممون، وعمى التفاعل مع التبلميذ بصورة تثري معارفيم وتنمي استعداداتيم 

كونور ’’. وقد أشار (Ulferts, Hannah et al., 2015, p. 60)‘‘ وقدراتيم
إلى أن ارتفاع المؤىبلت الدراسية لمعممي رياض  (.Conner et al)‘‘ وزمبلؤه

األطفال يحسن من الحصيمة المغوية لؤلطفال؛ حيث يتصف المعممون الحاصمون 
عمى مؤىبلت جامعية بالدفء والتعاطف في أثناء تعامميم مع التبلميذ وبخاصة 
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 ,Slot, Pauline L., Bleses, Dorthe)‘‘ في حالة انخفاض كثافة الفصول 

Justice, Laura M., Markussen-Brown, Justin, and  Hojen, 
Anders, 2018, pp. 584-585). 

تشجيع معممي رياض األطفال عمى الحصول عمى درجتي الماجستير والدكتوراه.  .6
إلى أن الحصول عمى  (.Philips et al)‘‘ فيميبس وزمبلؤه’’فقد خمص 

ن الجودة التعميمية في مؤىبلت دراسية أعمى من درجة البكالوريوس يحسن م
 ,.Slot, Pauline L., Bleses, Dorthe, Justice, Laura M)‘‘ رياض األطفال

Markussen-Brown, Justin, and  Hojen, Anders, 2018, p. 584). 
تطوير برامج التنمية المينية المقدمة لمعممي رياض األطفال في أثناء الخدمة.  .7

امج المقدمة لممعممين العاممين في رياض وال يجب االىتمام فقط بتطوير البر 
األطفال الحكومية، بل يجب إلزام المعممين العاممين في رياض األطفال التابعة 

حيث يجب أن تركز ’’لمقطاع الخاص بالمشاركة في برامج التنمية المينية. 
برامج التنمية المينية الجديدة عمى تدريب المعممين عمى كيفية التفاعل اإليجابي 

األطفال، وآليات بناء العبلقات وتعزيز الثقة مع التبلميذ، وتوظيف طرق  مع
تدريس ال تقوم عمى الدور المحوري لممعمم بل تتمحور حول األطفال/المتعممين. 
ويعني ىذا أنو من الميم تدريب المعممين عمى كيفية منح األطفال المزيد من 

وية تقوم عمى التعمم من الوقت لمتفاعل مع بعضيم البعض، وتنفيذ أنشطة ترب
خبلل المعب، وكيفية المزج بين المعب والتعمم واكتساب المعارف من خبلل القيام 

 ,.Walsh, G., Gray, C)‘‘ بأنشطة مرحة تبعث عمى البيجة والسرور
McMillan, D., Hanna, K., McCracken, O., and Carville, S., 

2010, p. 152). 
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 ,Walsh, G., Gray, C., McMillan)طفالزيادة رواتب معممي رياض األ .8
D., Hanna, K., McCracken, O., and Carville, S., 2010, p. 

155) . 
حيث يجب تطوير برامج التنمية ’’تطوير برامج إعداد مديري رياض األطفال.  .9

المينية المقدمة لمديري المدارس في أثناء الخدمة. وتسيم برامج التنمية المينية 
يرين في رفع مستوى فاعمية الخدمات التعميمية في رياض األطفال. المقدمة لممد

ويجب أن تتضمن ىذه البرامج التدريبية آليات واضحة حول كيفية مساىمة 
‘‘ مديري رياض األطفال في تحسين الكفايات التدريسية المينية لممعممين

(Pritzker, J.B., Bradach, Jeffrey L., and Kaufmann, 
Katherine, 2015, p. 36). 

تقديم منح دراسية لمساعدة مديري رياض األطفال عمى االلتحاق ببرامج .01
فمن الممكن تقديم منح دراسية ممولة من قبل الحكومة ’’الماجستير والدكتوراه. 

والقطاع الخاص لمساعدة مديري رياض األطفال عمى تحمل نفقات االلتحاق 
الية لمديري رياض ببرامج الدراسات العميا، ومن الممكن أيضًا تقديم حوافز م

‘‘ األطفال الذين التحقوا أو تخرجوا بنجاح من برامج الماجستير والدكتوراه
(Pritzker, J.B., Bradach, Jeffrey L., and Kaufmann, 

Katherine, 2015, p. 38) . 
‘‘ بمورايت’’ويشير ’’تطوير التوجيو الفني لمعممي ومديري رياض األطفال. .00

(Plowright) طيط الفعال لبرامج اإلصبلح المدرسي تعتمد عمى إلى أن التخ
تنفيذ مجموعة متكاممة من أنشطة تقويم األداء المدرسي، وتحديد احتياجات كل 

عمى احتياج مديري رياض األطفال ‘‘ بمورايت’’مدرسة/روضة أطفال. ويؤكد 
إلى الحصول عمى تدريب من قبل الموجيين الفنيين فائقي التميز لمساعدتيم 

يق االستفادة المثمي من أدوات التقويم الذاتي لمجودة التعميمية، وعمى عمى تحق
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كيفية الربط بين التقويم الذاتي وبين آليات التطوير التربوي داخل مدارسيم.  

وباإلضافة إلى ىذا، فقد أشار إلى أىمية الموجيين الفنيين في تحفيز مديري 
وفي تقديم االستشارات  رياض األطفال عمى تحقيق األىداف التربوية الصعبة،

 .(Greenway, Celia, 2011, pp. 89-90)‘‘ التربوية ليم
إن ارتفاع ’’تطوير مؤشرات ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي في مصر. .02

جودة التعميم في رياض األطفال أكثر أىمية وفائدة في تحسين مؤشرات النمو 
األطفال عند االلتحاق العقمي لؤلطفال من الجوانب الكمية لمتعميم مثل: سن 

برياض األطفال، وكثافة المناىج الدراسية، ومدة التعمم )عدد األسابيع والسنوات( 
في رياض األطفال. ويشير التوجو التربوي الحديث في الدراسات األكثر حداثة 
إلى ضرورة المزج بين الجوانب الكيفية والجوانب الكمية لمتعميم في رياض 

ن تبكير سن التحاق التبلميذ برياض األطفال، وتوفير األطفال. وعمى ىذا، فإ
فرص تعمم عالية الجودة ليم، وتحسين طرق التدريس والممارسات التربوية يسيم 

 ,.Ulferts, Hannah et al)‘‘ في تعزيز النمو العقمي/المعرفي ليؤالء التبلميذ
2015, p. 58). 

األكاديمي يخص رياض صياغة نظام قومي جديد لضمان الجودة واالعتماد .02
   ‘نظام قياس الجودة واإلصبلح التعميمي’ويجب أن يقوم ’’األطفال في مصر. 

(Quality Rating & Improvement System)  درجة الجودة في دور
الحضانة وفي رياض األطفال، وأن يربط تقديم الحوافز المالية بالتحسن في 

الحوافز المقدمة لكل روضة الجودة التعميمية، وأن يحدد بوضوح شديد حجم 
أطفال تنتقل من مستوى جودة معين إلى المستوي األعمى. ويجب أن يتم نشر 
نتائج تعمم التبلميذ في كل روضة من رياض األطفال، وأن يتم تطبيق مبادئ 

 ,.Pritzker, J.B., Bradach, Jeffrey L)‘‘ الكفاءة، والمحاسبية، والشفافية
and Kaufmann, Katherine, 2015, pp. 30-31). 
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تطوير المناىج الدراسية وطرق التدريس في رياض األطفال في مصر. ويتطمب .04
االعتماد عمى المدخل االجتماعي/التربوي الذي ينظر إلى المعب واألنشطة ’’ذلك 

التربوية اليومية التي ينفذىا األطفال من تمقاء أنفسيم باعتبارىا أكثر أىمية من 
التي ينفذىا المعممون. كما يجب االستفادة من المدخل األنشطة األكثر رسمية 

 ,.Meland, Aud T., Kaltvedt, Elsa H)‘‘ المتكامل لتنمية الشخصية
and Reikeras, Elin, 2016, pp. 349-352) ويتطمب ذلك تنفيذ .

 اآلليات الفرعية التالية:
وجود فمسفة لممناىج الدراسية تقوم عمى تنمية الشخصية المتكاممة  - أ

مطفل، وتعزيز الجوانب الوجدانية والشخصية واالجتماعية والنمو المغوي ل
والقدرة عمى التواصل مع اآلخرين واكتساب المعارف وفيم العالم المحيط 
وتنمية التعبير اإلبداعي عن الذات وتحسين النمو البدني السميم وتحسين 

ن وجود مدخل متكامل أكثر شمواًل  لتعزيز الميارات الحركية لمطفل. وا 
النمو العقمي وغير العقمي لؤلطفال وتطبيق طرق تدريس تقوم عمى التعمم 
من خبلل اكتساب الخبرات ومن خبلل المعب والتفاعل مع اآلخرين يعد 

 المدخل األكثر مناسبة لمتنمية المثمي إلمكانيات األطفال.
إن التركيز فقط عمى تنمية الجوانب العقمية واكتساب المعارف في دور  - ب

حضانة ورياض األطفال ليس ىو المدخل األمثل لتنمية شخصية ال
األطفال. وعمى ىذا، فإن المدخل التربوي الفعال يرتكز عمى استمرارية 
التفكير المتبادل بين الطفل ومعممو باعتبار أن ىذه التفكير الثنائي 
المتبادل ىو األسموب األمثل لتحسين تعمم الطفل. ومن ثم يجب أن 

مون في رياض األطفال طرق تدريس تقوم عمى التفاعل يستخدم المعم
بين الطفل والمعمم، والوصول إلى المعرفة من خبلل التفاعل والمناقشة 
بين ىذين الطرفين، والتدريس من خبلل الشرح والتفسير وطرح األسئمة 
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عمى التبلميذ، وطرح أسئمة ذات نيايات مفتوحة عمى األطفال، والعمل  

األطفال، وبذل قصاري الجيد لتحسين تعمميم عمى استثارة تفكير 
(European Union, 2018a, pp. 40-41). 

يجد بعض المعممين صعوبات في تغيير معتقداتيم التربوية وفي التخمي  - ت
عن بعض سمطاتيم القيادية لصالح التبلميذ داخل الصف عندما يضع 

أكيد المجتمع أىمية قصوى إلتقان نواتج محددة لمتعمم. وعمى الرغم ت
العديد من الدراسات عمى الفائدة األكبر لمتعمم المتمحور حول الطفل، إال 
أن قمة خبرة المعممين الجدد تدفعيم لتبني مدخل التدريس القائم عمى 
مركزية أدوار المعمم. وليذا فمن الضروري تقديم المزيد من التدريب 

لمتعممين، لممعممين عمى كيفية تنفيذ أنشطة تربوية تقوم عمى مبادرة ا
 والمشاركة اإليجابية من قبل المتعممين في األنشطة الصفية.

يجب تفريد طرق التدريس بحيث تتناسب مع احتياجات التبلميذ العاديين،  - ث
والتبلميذ الموىوبين، والتبلميذ الذين يعانون من صعوبات في التعمم 

(Kimer, Merilin, Tuul, Maire, and Oun, Tiia, 2016, pp. 9-12). 
تطوير مناىج المغة العربية التي يتم تدريسيا في رياض األطفال في مصر. .05

تنمية ميارات ’’ويتطمب ذلك االستفادة من خبرات الدول الصناعية المتقدمة في 
لدي  التواصل الشفيي، وتعمم أساسيات المغة، وطريقة نطق الحروف األبجدية

.  كما (Roberts-Holmes, Guy, 2015, pp. 302-314)‘‘ األطفال
يجب أن تركز ىذه المناىج عمى تنمية ميارات التواصل باستخدام موضوعات 
يقترحيا المتعممون، ومن خبلل توظيف أسئمة تتمحور حول المتعمم. وباإلضافة 
إلى ىذا، يجب أن ترتبط ىذه الموضوعات بالبيئة المحيطة بالطفل، وأن تقوم 

 Situational-Functional) عمى توظيف مواقف حياتية معاشة حقيقية
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Language) وعمى اكتشاف المقاطع والتراكيب المغوية، وتصنيف المفردات ،
 .(Castello, Dominic, 2015, pp. 6-10)المغوية 

حيث تفيد ىذه الشراكة ’’تعزيز الشراكة بين أولياء األمور وبين رياض األطفال. .06
ء، وفي تحقيق التماسك في تحسين التنشئة االجتماعية والرعاية التعميمية لؤلبنا

االجتماعي. وتتحقق ىذه الشراكة من خبلل تفعيل مجالس اآلباء والمعممين، وقد 
 Support for Social)‘ قانون دعم المشاركة المجتمعية في ىولندا’نص 

Participation Act)  عمى ضرورة قيام كل بمدية من البمديات بتصميم وتنفيذ
من رياض األطفال، ومراكز خدمة المجتمع،  خدمات تتيح لممواطنين االستفادة
 .(Kernan, Margaret, 2012, p. 24)‘‘ وغيرىا من الخدمات االجتماعية

تقديم الدعم النفسي واالستشارات التربوية ألولياء األمور. ويمكن االستفادة من .07
 التجربة اليولندية في:

 Centers for Children)‘‘ مراكز لشؤون األطفال واألسرة’تأسيس ’’ - أ
and Family) عيادات الرعاية الصحية لؤلطفال الرضع واألطفال ’، و

في  (Baby and Child health Clinics) ‘‘حتي سن السادسة
مختمف أنحاء ىولندا. ومن خبلل زيارة ىذه المراكز والعيادات يستطيع 
أولياء األمور التعرف عمى كيفية التعامل تربويًا وتعميميًا وصحيًا مع 

 أبنائيم. 
تقوم رياض األطفال وجمعيات الرعاية األسرية وجمعيات رعاية األميات  - ب

مة حول كيفية بتنظيم زيارات منزلية لمعائبلت وتنظيم محاضرات عا
رعاية األبناء، وكيفية وقاية األبناء من األمراض خبلل الثمانية عشر 
شيرًا األولي من عمر الطفل، وكيفية تنمية ميارات األطفال المغوية، 

 وآليات تحسين التفاعل بين األبناء وبين الوالدين.
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تقوم البمديات في ىولندا بتنظيم ورش عمل، وتأسيس مواقع عمى شبكة  - ت 

ترنت، وطباعة كتيبات مجانية، وتوفير أفبلم تعميمية، وتأسيس اإلن
منتديات نقاشية عمى شبكة اإلنترنت تشرح لؤلولياء األمور كيفية التفاعل 
اإليجابي مع دور الحضانة ورياض األطفال، وتحسين المستوى التعميمي 
لؤلبناء، وزيادة مشاركة الوالدين في الفعاليات التي تنظميا مؤسسات 

 ,Kernan, Margaret, 2012)‘‘ ميم في مرحمة الطفولة المبكرةالتع
pp. 24-28). 

ويتطمب ذلك بناء ’’تشييد المزيد من رياض األطفال في المناطق المحرومة. .08
رياض األطفال في أكثر المناطق حرمانًا وفقرًا؛ حيث إن الحرمان من االلتحاق 

األطفال لبللتحاق بدور الحضانة ورياض األطفال يؤخر من درجة استعداد 
بالمرحمة االبتدائية. ويجب أن يكون بناء رياض األطفال مصحوبًا بتطبيق مداخل 

‘‘ تربوية إبداعية تنمي استعدادات وممكات أكثر الشرائح المجتمعية تيميشًا وفقراً 
(Save The Children, n.d., p. 10) كما يمكن بناء رياض األطفال .

المجمع التعميمي في المناطق الريفية شديدة والمدارس االبتدائية ضمن نفس 
الفقر. وتفيد ىذه اآللية في زيادة معدالت االستيعاب بالمرحمتين التعميميتين؛ 
حيث تسيل عمى األسرة إرسال أبنائيا المقيدين في صفوف مختمفة إلى نفس 

 Bouguen, Adrien, Filmer, Deon, Macours, Karen, and)المدرسة 
Naudeau, Sophie, 2016, pp. 6-9). 

تشجيع القطاع الخاص عمى إنشاء رياض أطفال غير ىادفة لمربح. ويفيد القطاع .09
الخاص غير اليادف لمربح في زيادة أعداد رياض األطفال القائمة، ويرفع من 
معدالت االستيعاب، وفي الوقت نفسو يتيح ألولياء األمور حرية االختيار بين 

عة لمقطاع الخاص اليادف إلى تحقيق الربح رياض األطفال الحكومية والتاب
والتابعة لمقطاع الخاص غير اليادف إلى تحقيق الربح. وباإلضافة إلى ىذا، تقوم 
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رياض األطفال التابعة لمقطاع الخاص غير اليادف لمربح بتنفيذ اإلصبلحات 
وتفيد المنظمات ’’التربوية؛ األمر الذي يرفع من مستوى الجودة التعميمية بيا. 

لتطوعية غير اليادفة لمربح في بناء مدارس في المناطق المحرومة من الخدمات ا
التعميمية وفي األحياء العشوائية. وعادة ما تزيد نسبة التبلميذ الفقراء المقيدين في 
مدارس ىذه المنظمات التطوعية، كما أن مستوى جودة رياض األطفال والمدارس 

المنظمات التطوعية يكون في بعض األحيان االبتدائية التي تبنييا وتديرىا ىذه 
 ,Cameron, Stuart)‘‘ أعمى من الجودة المدرسية في المدارس الحكومية

2010, pp. 8-20). 
وفي ’’تقديم رواتب لؤلسر الفقيرة لتشجيعيا عمى إلحاق أبنائيا برياض األطفال. .21

فات ضوء نتائج العديد من البحوث التي خمصت إلى أن ارتفاع تكمفة المصرو 
الدراسية برياض األطفال تحول دون قيدىم بيذه المرحمة التعميمية، يجب أن تقدم 
الدولة رواتب شيرية منتظمة ألبناء الفئات الميمشة. وتسيم ىذه اإلعانات المالية 
في زيادة معدالت االستيعاب برياض األطفال، وفي تشجيع األميات عمى 

 ,Del Boca, Daniela, Locatelli, Marilena)‘‘ االلتحاق بسوق العمل
and Vuri, Daniela, 2004, p. 6)’’ . حيث تقدم الحكومة في ىولندا

والدانمارك وفنمندا رواتب شيرية لمعائبلت الفقيرة لضمان قيام ىذه األسر بإلحاق 
 .Congress Policy, 2016, pp)‘‘ أبنائيا بدور الحضانة ورياض األطفال

15-17). 
 نتائج البحث:

تقوم وزارة الشؤون االجتماعية والتوظيف في ىولندا بإدارة وتنظيم شؤون مراكز  .0
أعوام(، في حين تقوم وزارة التعميم  4رعاية األطفال )من سن يوم إلى سن 

والثقافة والعموم بإدارة وتنظيم شؤون دور الحضانة )من سن عامين ونصف إلى 



 

311 

 د. أحمد محمد نبوي حسب النبي    دراسة حالة لمؤشرات تطوير رياض األطفال في هولندا   
أعوام(.   6م إلى سن أعوا 4أعوام(، وشؤون رياض األطفال )من سن  4سن  

 وليذا فبلبد من توحيد الجيات الحكومية المسئولة عن تمويل رياض األطفال.
% 1.4بمغ نصيب التمميذ من اإلنفاق الحكومي في رياض األطفال في ىولندا  .2

. وقد بمغ نصيب التمميذ من 2102من جممة الناتج المحمي اإلجمالي في عام 
، في حين 2102دوالرًا في عام  8215اإلنفاق الحكومي في رياض األطفال 

أن متوسط نصيب التمميذ من اإلنفاق الحكومي في دور الحضانة ورياض 
دوالرًا، ونصيب التمميذ من اإلنفاق  7795األطفال الحكومية معًا قد بمغ 

 األسري في رياض األطفال في ىولندا.
% 88دا بمغ اإلنفاق الحكومي واإلنفاق األسري في رياض األطفال في ىولن .2

. ويعني ىذا، أن 2102% من جممة اإلنفاق عمى التمميذ الواحد في عام 02و
حصة اإلنفاق الحكومي عمى التمميذ في رياض األطفال في ىولندا تفوق 

 مثيبلتيا في العديد من ببلد منظمة التعاون االقتصادي والتنمية.
عمى  تضاعف اإلنفاق الحكومي 2100إلى عام  2115شيدت الفترة من عام  .4

رياض األطفال كنسبة إلى الناتج المحمي اإلجمالي. وقد أدى زيادة اإلنفاق 
الحكومي في ىولندا عمى رياض األطفال إلى زيادة معدالت االلتحاق بيذه 

لى تحسين مؤشرات تكافؤ الفرص التعميمية.  المؤسسات التعميمية، وا 
أخذنا في االعتبار أعداد تمميذًا في رياض األطفال اليولندية إذا  04يوجد معمم لكل  .5

، كما يوجد معمم لكل 2104المعممين مضافًا إلييا أعداد مساعدي المعممين في عام 
 تمميذًا إذا أخذنا في االعتبار أعداد المعممين فقط عن نفس العام.  06

تمزم ىولندا المعممين الذين يدرسون لؤلطفال من الرابعة بالحصول عمى درجة  .6
البكالوريوس. ويجب أن تستفيد مصر من التجربة اليولندية في ىذا الصدد. بل 

تطبق تجربة البرتغال وأيسمندا؛ حيث تمزم ىاتان ’’يجب عمى مصر أن 
في التربية من  الدولتان معممي رياض األطفال بالحصول عمى درجة الماجستير
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سنوات ونصف ضمن برنامج البكالوريوس والماجستير  4خبلل الدراسة لمدة 
 . (Oberhuemer, Pamela, 2011, p. 57)‘‘ معا

يتم إلزام جميع المعممين العاممين في دور الحضانة وفي رياض األطفال  .7
منمو بااللتحاق ببرامج التنمية المينية في أثناء الخدمة، وبصياغة خطة فردية ل

 واالرتقاء الميني.
سنوات عمى العمل  01يبمغ الراتب في بداية العمل بالتدريس، وبعد مرور  .8

عامًا عمى العمل بمينة التدريس، كما يبمغ  05بمينة التدريس، وبعد مرور 
دوالرًا،  49112دوالرًا، و 41879دوالرًا، و 22562الحد األقصى لراتب المعمم 

 .2105ي رياض األطفال اليولندية في عام سنويًا عمى الترتيب ف 49112و
نجحت األكاديمية اليولندية إلعداد مديري المدارس في تصميم مؤشرات تربوية  .9

برنامجًا من برامج التدريب في مجال  511كمية جامعية تقدم  011لتقويم 
 إعداد وتأىيل القيادات المدرسية في ىولندا.  

في تنفيذ  2100اليولندية منذ عام بدأت رياض األطفال والمدارس االبتدائية  .01
 برنامج لضمان الجودة. 

تم تطوير المناىج الدراسية في كميات رياض األطفال وأقسام رياض األطفال  .00
 . 2104بكميات التربية في ىولندا في سبتمبر من عام 

يوجد منيج قومي موحد لمتبلميذ في رياض األطفال اليولندية يقوم عمى المعب،  .02
العقمية، وتحسين التخطيط المعرفي، ومتابعة السموك المتمحور  وتنمية القدرات

حول تحقيق األىداف، وزيادة مستويات اإلصرار والمثابرة لدى التبلميذ، وتحسن 
 السيطرة عمى المشاعر، والتعامل مع الصراعات، والضبط السموكي الذاتي. 

وف رياض يبدأ تدريس القراءة والكتابة بصورة رسمية في الصف األول من صف .02
% من رياض األطفال في ىولندا طريقة تعمم المقاطع 75األطفال. وتستخدم 

 الصوتية بطريقة غير مباشرة في تدريس القراءة لمتبلميذ.
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تستخدم المغة اليولندية كمغة التدريس الوحيدة في غالبية رياض األطفال  .04 

المدارس والمدارس االبتدائية في ىولندا. ويبدأ تعمم المغة اإلنجميزية في 
إلى  81االبتدائية في الصفين الخامس والسادس االبتدائيين لمدة تتراوح بين 

 ساعة في كل صف دراسي. 011
ال تمزم الموائح في ىولندا رياض األطفال بتقديم برامج لرعاية أولياء األطفال  .05

ن كانت إدارة التوجيو الفني  وتأىيميم تربويًا حول آليات التعامل مع األبناء، وا 
برامج التعميمية في ىولندا ممزمة بمتابعة العبلقة بين أولياء األمور وبين لم

 رياض األطفال. 
في إطار سعي الحكومة اليولندية لزيادة معدالت االلتحاق بدور الحضانة  .06

 ورياض األطفال، قامت الدولة بتنفيذ اإلصبلحات التالية:
طفاليم إلى منح رواتب شيرية ألولياء األمور لتشجيعيم عمى إرسال أ - أ

 دور الحضانة ورياض األطفال.
في زيادة ميزانية دور الحضانة ورياض  2107بدأت الحكومة منذ عام  - ب

مميون يورو سنويًا بيدف تحسين  211األطفال بمبمغ إضافي قدره 
 الجودة التعميمية بيذه المؤسسات. 

الذين  طبقت وزارة التربية والتعميم برنامجًا تربويًا لتعميم ورعاية األطفال - ت
ينتمون ألسر فقيرة والذين تتراوح أعمارىم بين العامين ونصف إلى سن 
السادسة. ويقوم ىذا البرنامج التربوي عمى تقديم برامج تربوية إثرائية 
وتعويضية تركز عمى أىمية تنمية الشخصية المتكاممة لمطفل، وعمى 

 زيادة كفاءة اتقان األطفال الفقراء لمغة اليولندية. 
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 ت البحث:توصيا
 توحيد الجية الحكومية المسئولة عن إدارة وتنظيم رياض األطفال في مصر. .0
حيث يجب ’’ زيادة نصيب التمميذ من اإلنفاق الحكومي في رياض األطفال. .2

% عمى األقل من الناتج المحمي اإلجمالي 0تنفيذ توصية اليونسكو بتخصيص 
لتمويل رياض األطفال؛ حيث تنفق نيوزيبلندا، وفرنسا، والمممكة المتحدة، 

 ,Congress Policy)‘‘ والسويد، والنرويج، وفنمندا أكثر من ىذه النسبة
2016, p. 19). 

األطفال في المناطق الفقيرة واألحياء زيادة اإلنفاق الحكومي عمى رياض  .2
ويعني ىذا زيادة ’’  العشوائية مصر بيدف تحقيق تكافؤ الفرص التعميمية.

ميزانية رياض األطفال وأعداد المعممين في رياض األطفال القائمة في األحياء 
 . (OECD, 2018, p. 7)‘‘ الفقيرة والمناطق المحرومة

حيث يؤثر ارتفاع كثافة الفصول عمى ’’ال. تقميل كثافة الفصول في رياض األطف .4
قدرة المعمم عمى االىتمام بالتبلميذ، ومنحيم الدعم األكاديمي المطموب، 
وتخصيص الوقت الكافي لمتابعتيم، ويجبر المعمم عمى تبني استراتيجيات غير 
فعالة إلدارة الصف، ويزيد من شعور المعممين بالتوتر. ويعني ىذا، أن المعممون 

 21و 25ن ىذه الصعوبات عندما تتراوح أعداد التبلميذ في الصف بين يواجيو 
تمميذًا، في حين تقل ىذه الصعوبات ويتوفر لممعممين أوقات أكبر لمساعدة 

 25التبلميذ ومتابعتيم وتحسين تعمميم في الفصول التي تقل كثافتيا عن 
 ,Ferns, Carolyn; Friendly, Martha; & Prabhu, Nina)‘‘ تمميذاً 

2009, p. 10) . 
االقتصار عمى تعيين خريجي كميات التربية وكميات رياض األطفال في دور  .5

إن رفع مؤىبلت المعممين إلى المستوى الجامعي ’’الحضانة ورياض األطفال. 
يحسن من الجودة التعميمية في رياض األطفال. ومن ثم يجب عمى الحكومة أن 
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األطفال ليصبح درجة  ترفع الحد األدنى لمعمل كمعممين في رياض 

 Committee on Free Kindergarten Education. The)‘‘ البكالوريوس
Government of The Hong Kong Special Administrative 

Region, 2015, p. 29). 
تشجيع معممي رياض األطفال عمى الحصول عمى درجتي الماجستير والدكتوراه.  .6

ع مؤىبلت معممي رياض األطفال يرفع من وتشير أكثر من دراسة إلى أن ارتفا’’
  & ;Ferns, Carolyn; Friendly, Martha)‘‘مستوى الجودة التعميمية

Prabhu, Nina, 2009, p. 12)   . 
تطوير برامج التنمية المينية المقدمة لمعممي رياض األطفال في أثناء الخدمة.  .7

دي وطويمة المدي، حيث يجب المزاوجة بين برامج التنمية المينية قصيرة الم’’
وبين تمك التي يتم تنفيذىا داخل المدرسة وتمك التي يتم تنفيذىا خارجيا. كما 
يجب أن تشجع ىذه البرامج تنمية التفكير الناقد، وتأسيس مجتمعات لمتعمم، 
وتعزيز االنضباط الذاتي، وتطوير األداء، وتوجيو قدر أكبر من االىتمام 

خدمات التوجيو الفني من قبل المعمم األول  لممعممين حديثي التعيين، وتوفير
أثناء سنوات عمميم األولي، وذلك من خبلل مناىج  المشرف لممعممين الجدد في
 . (European Union, 2018b, p. 23)‘‘ تدريبية تتسم بالقوة والرصانة

إن انخفاض أجور معممي رياض األطفال ’’زيادة رواتب معممي رياض األطفال.  .8
وراء تخمي ىؤالء المعممين عن مينة التدريس واالتجاه لمعمل  سبب رئيسي يقف

في وظائف أخري تدر عمييم دخبًل أعمى أو لمعمل بالتدريس في المرحمة 
اإلعدادية أو الثانوية. ويؤدى ترك ىؤالء المعممين لمعمل في رياض األطفال إلى 

اض جودتيا. عدم االستقرار في أعداد المعممين بيذه المرحمة، ومن ثم إلى انخف
وليذا يجب زيادة رواتب المعممين وتحسين ظروف عمميم؛ حيث يسيم ذلك في 
احتفاظ رياض األطفال بالمعممين أصحاب الخبرة والحاصمين عمى مؤىبلت 
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 ,Melnick, H.; Tinubu Ali, T.; Gardner, M.; Maier)‘‘ دراسية أفضل
A.; and Wechsler, M., 2017, p. 26) . 

حيث يجب تمويل ’’البحوث حول كيفية زيادة رواتب المعممين. إجراء مزيد من  .9
إجراء بحوث أكثر صرامة حول الرواتب الحالية لمعممي رياض األطفال، 
ومؤىبلتيم الدراسية، ومسارات ترقييم الوظيفي، وكيفية زيادة ىذه الرواتب، وكيفية 

‘‘ حكوميتوفير مصادر جديدة لتمويل رياض األطفال باإلضافة إلى التمويل ال
(Pritzker, J.B., Bradach, Jeffrey L., and Kaufmann, 

Katherine, 2015, p. 37) . 
تاحة .01 نشر البيانات الخاصة باإلنفاق الحكومي عمى مرحمة رياض األطفال، وا 

حرية االطبلع عمييا لمن يرغب. وتفيد حرية تداول ىذه البيانات في تحسين 
تقويم اإلنفاق الحكومي، وزيادة كفاءة إمكانية مراقبة أوجو الصرف، وآليات 

تخصيص الموارد الحكومية، وتعزيز احتماالت نجاح سياسات تطوير رياض 
 ,Tu, Bin, Lin, Ying-Xian, and Zhang, Yi-Meng, 2018)األطفال 

p. 2542) . 
إن تشجيع المخططين عمى ’’تطوير برامج إعداد مديري رياض األطفال. .00

مديري رياض أطفال يتصفون بالرؤية المستقبمية،  صياغة برامج فعالة إلعداد
والقدرة عمى إليام األخرين وتحفيزىم عمى تحسين أدائيم، والقدرة عمى صياغة 
األولويات ألنفسيم ولمعاممين تحت رئاستيم، والعمل عمى إكسابيم الكفايات 

 European)‘‘ المينية والميارات التربوية يحسن من جودة أدائيم القيادي
Union, 2018b, p. 21) . 

تقديم منح دراسية لمساعدة مديري رياض األطفال عمى االلتحاق ببرامج .02
تشمل برامج الدراسات العميا التي يمتحق ’’الماجستير والدكتوراه. حيث يجب أن 

 بيا مديرو رياض األطفال المجاالت التالية:
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 اإلدارة االستراتيجية وبيئة السياسات التعميمية. - أ 

 س والتعمم والمناىج الدراسية.مبادئ التدري - ب
 أسس التنمية المينية لممعممين. - ت
 إدارة الموارد البشرية. - ث
 ضمان الجودة والمحاسبية. - ج
‘‘ ميارات التواصل مع أولياء األمور ورجال األعمال والمجتمع المحمي - ح

(Committee on Free Kindergarten Education. The Government 
of The Hong Kong Special Administrative Region, 2015, p. 33) . 

حيث يجب ’’تطوير مؤشرات ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي في مصر. .02
تطوير مؤشرات ضمان الجودة ليس فقط عمى مستوى رياض األطفال )من سن 

أعوام(، بل عمى مستوى مراكز رعاية األطفال ودور  6أعوام إلى سن  4
 . (OECD, 2018, p. 3)‘‘ الحضانة أيضاً 

صياغة نظام قومي جديد لضمان الجودة واالعتماد األكاديمي يخص رياض .04
وذلك من خبلل تصميم نظام قومي لتوفير تعميم عالي ’’األطفال في مصر. 

الجودة في رياض األطفال، ولمتابعة ىذه الجودة، وضمان االعتماد األكاديمي 
 Canadian)‘‘ يةبصورة تحسن من تييؤ األطفال لبللتحاق بالمدرسة االبتدائ

Teachers’ Federation, 2009, p. 5) . 
 تطوير المناىج الدراسية وطرق التدريس في رياض األطفال في مصر..05

ويتطمب ذلك جعل بناء المناىج الدراسية واختيار طرق التدريس المصاحبة ليا ’’
من صبلحية جية واحدة بحيث تكون ىذه الجية مسئولة عن بناء المناىج في 

طفال والمرحمة االبتدائية؛ وتحقيق التناغم والترابط بين مناىج ىاتين رياض األ
المرحمتين التعميميتين. كما يجب أن تكون مناىج رياض األطفال موحدة عمى 

 . , ( OECD, 2018, p. 40)‘‘المستوى القومي
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تطوير مناىج المغة العربية التي يتم تدريسيا في رياض األطفال في مصر. .06
استراتيجية قومية لتحسين درجة إتقان تبلميذ رياض األطفال  حيث يجب وضع’’

لمغة األم وكفايات الحساب والعد. ويجب أن تركز ىذه االستراتيجية عمى التغمب 
عمى المشكبلت التي تواجو األطفال عند تعمم المغة األم ومبادئ الرياضيات في 

واصمة التعمم في مرحمة الطفولة المبكرة، وعمى إكسابيم الميارات البلزمة لم
المراحل التعميمية البلحقة، ولكي يعيشوا حياة تبعث عمى الرضا وتشعرىم 
باإلنجاز، والكفايات الضرورية لممشاركة الفعالة كمواطنين مستنيرين في 

 (. O’Kane, Mary, 2016, p. 6‘‘ )المجتمع
ر بين إن تعزيز الحوا’’تعزيز الشراكة بين أولياء األمور وبين رياض األطفال. .07

المدارس وأولياء األمور والتبلميذ خطوة ميمة لضمان الجودة. ويتطمب نجاح 
ضمان الجودة أن تكون مؤشرات ىذه الجودة مفيومة ومتاحة لجميع أطراف 
العممية التعميمية وبخاصة الوالدين. وعمى ىذا، فإن صياغة لغة مشتركة حول 

المتعمم ونموه المعرفي  عمميتي التعمم والتدريس بحيث تتمحور حول احتياجات
‘‘ يجب أن تقع في قمب االتصاالت والشراكة بين المدرسة وبين أولياء األمور

(European Union, 2018b, p. 20) . 
ويشمل ذلك تنظيم ’’تقديم الدعم النفسي واالستشارات التربوية ألولياء األمور. .08

يارة رياض األطفال، اليوم الدراسي المفتوح الذي تتم فيو دعوة أولياء األمور لز 
رسال المطبوعات الورقية لموالدين التي تشرح ليم كيفية التعامل نفسيًا واجتماعيًا  وا 
وتربويًا مع أبنائيم، والسماح ألولياء األمور بحضور الدروس اليومية ألطفاليم 
رسال المواد التعميمية ومصادر التعمم لموالدين،  بواقع مرة واحدة في كل شير، وا 

 ,O’Kane, Mary)‘‘ لتواصل بين أولياء األمور وبين المعممينوتحسين ا
2016, p. 52) كما يجب أن يكون ىناك حوار متبادل بين أولياء األمور وبين .

دور الحضانة ورياض األطفال لتسييل االنتقال الدراسي لمتبلميذ من رياض 



 

311 

 د. أحمد محمد نبوي حسب النبي    دراسة حالة لمؤشرات تطوير رياض األطفال في هولندا   
أولياء  األطفال إلى المدارس االبتدائية. وباإلضافة إلى ىذا، يجب أن يشارك 

األمور في التدريس لبعض الوقت داخل رياض األطفال، كما يجب أن تنظم 
المدارس ورش عمل لتبصير الوالدين بكيفية الرعاية النفسية والتعميمية ألبنائيم، 
وأن ينظم المعممون اجتماعات دورية مع أولياء األمور لتعريفيم بطبيعة 

لؤلطفال في مرحمة الطفولة المبكرة،  االحتياجات الوجدانية واالجتماعية والتربوية
وان تسعي رياض األطفال لبلستفادة من خبرات ومعارف أولياء األمور 
(Lillejord, S., Borte, K., Halvsorsrud, K., Ruud, E., Freyr, T., 

2017, p. 55). 
وضع خطة استراتيجية طويمة المدي ذات أىداف يمكن قياسيا، وبتوقيتات .09

ل عمى مجموعة من األنشطة المتناغمة التي تنفذىا الجيات زمنية؛ بحيث تشتم
المختمفة في وزارة التربية والتعميم واألطراف المتعاونة معيا، وتحدد بدقة أعداد 

 Canadian)الموارد البشرية والمالية البلزمة لتنفيذ أىداف أنشطة ىذه الخطة 
Teachers’ Federation, 2009, p. 5) . 

حيث أشار ’’تشييد وبناء المزيد من رياض األطفال في المناطق المحرومة. .21
إلى تعرض األطفال األكثر فقرًا إلى  (.Evans et al)‘ إيفانز وزمبلؤه’

صعوبات عديدة عند االلتحاق بالمرحمة االبتدائية. وعمى ىذا، فإن دور الحضانة 
ت ومعارف واستعدادات ورياض األطفال تمعب أدوارًا ميمة في تحسين نمو ميارا

األطفال، وفي تسييل التحاقيم بالمرحمة االبتدائية. وقد خمص عدد كبير من 
الدراسات إلى المساىمات اإليجابية العديدة لمرحمة رياض األطفال في تعزيز 
النمو االجتماعي والوجداني والعقمي/المعرفي لمتبلميذ وخاصة عندما تقدم رياض 

ودة بواسطة معممين حاصمين عمى مؤىبلت جامعية األطفال تعميمًا عالي الج
وممتحقين ببرامج لمتنمية المينية تتميز بالكفاءة والفاعمية، وعندما توجد لوائح 
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‘‘ وتشريعات ممتازة تنظم إدارة وتقديم الخدمات التعميمية في ىذه المرحمة الدراسية
(O’Kane, Mary, 2016, p. 50) . 

 رياض أطفال غير ىادفة لمربح.تشجيع القطاع الخاص عمى إنشاء .20
جعل االلتحاق لمدة عام واحد عمى األقل جزءًا من التعميم األساسي اإللزامي في .22

ويستدعي ذلك تعديل قانون التعميم لجعل االلتحاق برياض األطفال ’’مصر. 
جزءًا من سمم التعميم اإللزامي. ويجب أال تقل مدة االلتحاق برياض األطفال عن 

 (.OECD, 2018, p. 32‘‘ )لعام دراسي كام
ومن ’’تقديم رواتب لؤلسر الفقيرة لتشجيعيا عمى إلحاق أبنائيا برياض األطفال. .22

بين آليات التدخل الناجحة رفع مستوى دخل األسر الفقيرة من خبلل تقديم مبالغ 
نقدية بصورة منتظمة ليا؛ حيث تساعد ىذه المساعدات المالية العائبلت عمى 

الفقر، وتوفر مبالغ مالية ليا تشجعيا عمى الحاق أبنائيا بدور  الخروج من دائرة
 . (Isaacs, Julia B., 2012, p. 16)‘‘ الحضانة ورياض األطفال

ربط االلتحاق بدور الحضانة ورياض األطفال بالحصول عمى خدمات لمرعاية .24
حيث يتم تقديم خدمات الرعاية الصحية ’’لزيادة معدالت االستيعاب.  الصحية

ميات واألطفال الممتحقين ببرامج رعاية الطفولة المبكرة، وتبصير الوالدين لؤل
بأخطار إىمال األبناء، وآليات تحسين النمو المتكامل لؤلطفال، وكيفية مساىمة 
رياض األطفال في تعزيز درجة استعداد األطفال لبللتحاق بالمرحمة االبتدائية، 

‘‘ نازل األطفال بصورة دورية منتظمة وقيام األطباء والزائرات الصحيات بزيارة م
(Isaacs, Julia B., 2012, p. 15-16) . 

 الخالصة:
خمصت العديد من الدراسات إلى اآلثار اإليجابية لمرحمة رياض األطفال. 
وأوضحت ىذه الدراسات أن لبللتحاق برياض األطفال آثار إيجابية قصيرة وطويمة 
المدي. وتشمل ىذا اآلثار اإليجابية اآلنية ارتفاع معدالت التحصيل الدراسي، وتحسن 



 

311 

 د. أحمد محمد نبوي حسب النبي    دراسة حالة لمؤشرات تطوير رياض األطفال في هولندا   
يذ، في حين تشمل اآلثار اإليجابية طويمة النمو االجتماعي والوجداني والعقمي لمتبلم 

المدي ارتفاع احتماالت التوظف في المستقبل، وزيادة احتماالت العمل في الوظائف 
المرموقة. ولكن تحقق ىذه العوائد مشروط بالحصول عمى تعميم عالي الجودة في 

ناء األسر رياض األطفال، وباالنتماء إلى عائبلت فقيرة. وبعبارة أخري، فإن استفادة أب
الفقيرة من التعميم المقدم في رياض األطفال تفوق استفادة أبناء األسر الغنية. ويعد 
االىتمام برعاية بتعميم األطفال في مراحل الطفولة المبكرة، واحدة من أنجح 
استراتيجيات مكافحة ظاىرة فقر األطفال. وتزداد العوائد االجتماعية واالقتصادية 

طفال بصورة خاصة بين أبناء األسر الفقيرة المقيمة في المناطق لمتعميم في رياض األ
 العشوائية، واألحياء شديدة الفقر. 

وقد تناول البحث الراىن مؤشرات تمويل التعميم، وتحسين الجودة التعميمية، وزيادة 
معدالت االستيعاب في رياض األطفال في ىولندا. وقد أوصي البحث الراىن بتنفيذ 

طوير رياض األطفال المصرية. ومن بين ىي التوصيات: توحيد عدة توصيات لت
الجية الحكومية المسئولة عن إدارة وتنظيم رياض األطفال في مصر، وزيادة نصيب 

% عمى األقل من الناتج 0التمميذ من اإلنفاق الحكومي في رياض األطفال ليصل 
ي عمى رياض المحمي اإلجمالي لتمويل رياض األطفال، وزيادة اإلنفاق الحكوم

األطفال في المناطق الفقيرة واألحياء العشوائية مصر بيدف تحقيق تكافؤ الفرص 
تمميذًا في  25التعميمية، وتقميل كثافة الفصول في رياض األطفال بحيث تقل عن 

الفصل الواحد، واالقتصار عمى تعيين خريجي كميات التربية وكميات رياض األطفال 
فال، وتشجيع معممي رياض األطفال عمى الحصول في دور الحضانة ورياض األط

عمى درجتي الماجستير والدكتوراه، وتطوير برامج التنمية المينية المقدمة لمعممي 
رياض األطفال في أثناء الخدمة، وتوجيو قدر أكبر من االىتمام لممعممين حديثي 

معممين الجدد التعيين، وتوفير خدمات التوجيو الفني من قبل المعمم األول المشرف لم
جراء مزيد من  في أثناء سنوات عمميم األولي، وزيادة رواتب معممي رياض األطفال، وا 
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البحوث حول كيفية زيادة رواتب المعممين، وكيفية توفير مصادر جديدة لتمويل رياض 
األطفال باإلضافة إلى التمويل الحكومي، ونشر البيانات الخاصة باإلنفاق الحكومي 

تاحة حرية االطبلع عمييا لمن يرغب، وتطوير برامج  عمى مرحمة رياض األطفال، وا 
إعداد مديري رياض األطفال، وتقديم منح دراسية لمساعدة مديري رياض األطفال 
عمى االلتحاق ببرامج الماجستير والدكتوراه، وتطوير مؤشرات ضمان الجودة واالعتماد 

جودة واالعتماد األكاديمي األكاديمي في مصر، وصياغة نظام قومي جديد لضمان ال
يخص رياض األطفال في مصر، وتطوير المناىج الدراسية وطرق التدريس في 
رياض األطفال في مصر، وتطوير مناىج المغة العربية التي يتم تدريسيا في رياض 
األطفال في مصر؛ حيث يجب وضع استراتيجية قومية لتحسين درجة إتقان تبلميذ 

وكفايات الحساب والعد، وتعزيز الشراكة بين أولياء األمور رياض األطفال لمغة األم 
وبين رياض األطفال، وتقديم الدعم النفسي واالستشارات التربوية ألولياء األمور، 
ووضع خطة استراتيجية طويمة المدي ذات أىداف يمكن قياسيا، وبتوقيتات زمنية؛ 

ا الجيات المختمفة في بحيث تشتمل عمى مجموعة من األنشطة المتناغمة التي تنفذى
وزارة التربية والتعميم واألطراف المتعاونة معيا، وتحدد بدقة أعداد الموارد البشرية 
والمالية البلزمة لتنفيذ أىداف أنشطة ىذه الخطة ، وتشييد وبناء المزيد من رياض 
األطفال في المناطق المحرومة، وتشجيع القطاع الخاص عمى إنشاء رياض أطفال 

ة لمربح، وجعل االلتحاق لمدة عام واحد عمى األقل جزءًا من التعميم غير ىادف
األساسي اإللزامي في مصر، وتقديم رواتب لؤلسر الفقيرة لتشجيعيا عمى إلحاق أبنائيا 
برياض األطفال، وربط االلتحاق بدور الحضانة ورياض األطفال بالحصول عمى 

  لزيادة معدالت االستيعاب. خدمات لمرعاية الصحية
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 المراجع: 

 أواًل: المراجع العربية:
الصعوبات التي يواجييا األطفال (. 2102جبر، أمل خاطر منصور. ) .0

)رسالة دكتوراة، معيد الدراسات العميا لمطفولة  الموىوبين: دراسة مقارنة
 بجامعة عين شمس، القاىرة، جميورية مصر العربية(. 

(. دراسة مقارنة لبعض التجارب 2108حسب النبي، أحمد محمد نبوي. ) .2
مكانية اإلفادة  العالمية لزيادة االستيعاب برياض األطفال وتحسين الجودة وا 

دورية دراسات في التعميم الجامعي الصادرة عن مركز تطوير منيا في مصر. 
، 2108يو ، ما29جامعة عين شمس، العدد -التعميم الجامعي بكمية التربية

 .065-67ص ص.
فاعمية استخدام الخرائط الذىنية لتنمية (. 2107حسين، دينا محمد عمى. ) .2

)رسالة دكتوراة، معيد الدراسات  التفكير اإلبداعي لدي أطفال ما قبل المدرسة
 العميا لمطفولة بجامعة عين شمس، القاىرة، جميورية مصر العربية(. 

(. الفاعمية الذاتية لمعممة رياض 2106العزب، رحاب أمين مصطفي. ) .4
األطفال في رعاية أطفال الروضة الموىوبين ومعوقات رعايتيم من وجية 

مجمة دراسات الطفولة الصادرة عن معيد نظر معممات رياض األطفال. 
-، أكتوبر72، العدد 09جامعة عين شمس، المجمد -الدراسات العميا لمطفولة

 . 067-052ص ص. ، 2106مبر ديس
كرم الدين، ليمي أحمد؛ وأحمد، جمال شفيق؛ واألعصر، أسماء عيسى عامر  .5

(. فاعمية برنامج تدريبي لتحسين القصور المغوي لدي عينة 2107أحمد. )
مجمة دراسات الطفولة الصادرة عن من األطفال يعانون من صعوبات نمائية. 

، 75، العدد 21عين شمس، المجمد  جامعة-معيد الدراسات العميا لمطفولة
 . 21-00، ص ص. 2107يونيو -إبريل
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كرم الدين، ليمي أحمد؛ وأحمد، جمال شفيق؛ وحسين، دينا محمد عمى.  .6
(. فاعمية برنامج لتنمية بعض ميارات التفكير العممي لدي أطفال ما 2102)

 مجمة دراسات الطفولة الصادرة عن معيد الدراسات العمياقبل المدرسة. 
مارس -، ممحق يناير85، العدد 06جامعة عين شمس، المجمد -لمطفولة
 . 86-82 ص ص.، 2102

فاعمية برنامج لتنمية ميارات القيادة (. 2106مسعود، نفين واصف ممك. ) .7
)رسالة دكتوراة، معيد  اإلبداعية باستخدام بعض مبادئ برامج تعميم التفكير
القاىرة، جميورية مصر الدراسات العميا لمطفولة بجامعة عين شمس، 

 العربية(. 
فاعمية برنامج لتنمية (. 2107مصطفي، ىبة اهلل عبد الفتاح السيد محمد. ) .8

ميارة حل المشكبلت باستخدام استراتيجية إدارة الذات لدي عينة من أطفال 
)رسالة دكتوراة، معيد الدراسات العميا لمطفولة بجامعة عين شمس،  الروضة

 العربية(. القاىرة، جميورية مصر
 ثانيًا: المراجع األجنبية:
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