
الدراسةص ـملخ  
 مقدمة

مرحلة الطفولة المبكرة أھم الفترات الحاسمة في حیاة االنسان نظرا لكونھا االساس في  تعد
وفي وضع  ،البناء االنساني للطفل وفي تنمیة قدراتھ ومواھبھ وتلبیة احتیاجاتھ من اجل نمو أفضل

تقویمھ أو تعدیلھ فى  قصور یحدث في ھذه الفترة یصعب، لذا فان أى  البذور االولي لشخصیتة
  . مستقبل حیاة الفرد

أكدت الدراسات الحدیثة علي التاثیر الكبیر للتربیة المبكرة ذات الجودة العالیة في ھذه  وقد
المرحلة علي االطفال ونظرا لذلك فقد اصبحت التربیة في مرحلة ریاض األطفال ضرورة 

ألطفال واستثمارھا وذلك لضمان أفضل حضاریة وانسانیة باعتبارھا فترة ذھبیة لتنمیة قدرات ا
  .لالطفالاستفادة من الطاقات االنسانیة واالبداعیة 

ظھر اھتمام عالمي بمرحلة الطفولة المبكرة تتمثل في جھود منظمات دولیة مثل الیونسكو  وقد
 والیونسیف فى سن التشریعات والقوانین لحمایة الطفل وتقدیم الخدمات والرعایة الصحیة والتربویة

  .للطفل في ھذه المرحلة العمریة
بادرت القیادة السیاسیة في مصر باالھتمام بالتربیة في مرحلة الطفولة المبكرة علي  ولقد

الطفولة من أفضل انواع االستثمار، فعملت علي توفیر الخدمة التربویة في اعتبار ان االستثمار في 
نوات، وتم انشاء المؤسسات الرعایة س6-4ریاض األطفال لكافة االطفال في الفئة العمریة من 

واصدار وثیقة العقد األول لحمایة الطفل  1988للطفولة مثل المجلس القومى لألمومة والطفولة 
 – 1998 لحمایة الطفل المصري  ،ثم اصدار وثیقة العقد الثاني 1999-  1989 المصري 

2010.  
د الحرص على تربیة طفل ماقبل ونتیجة لھذا االھتمام الكبیر بمرحلة الطفولة المبكرة تزای

)  7915(المدرسة فظھر األتجاه نحو التوسع في انشاء ریاض األطفال والتى وصل عددھا الى
، وتختلف نسب االستیعاب في ریاض األطفال في محافظات مصر، 2008/2009روضة في عام 

كندریة والدقھلیة فھى ترتفع في بعض المحافظات وتقل في البعض اآلخر، فترتفع في القاھرة واالس
  %).7(وتقل فى محافظات الفیوم وبني سویف والمنیا القل من  )%12(وتصل النسبة اكثر من 

  

  مشكلة الدراسة 
من المحافظات التى تقل بھا نسب االستیعاب بریاض األطفال فقبل عام  تعد محافظة الفیوم

لكن بدات الدولة في . مریة من األطفال في نفس المرحلة الع%) 5(كانت النسبة التزید عن  2005
للوصول بنسب  التوسع فى انشاء فصول لریاض االطفال في كل المدارس التى یتم انشائھا حدیثا

  .2010بحلول عام % ) 60إلي % 15( االستیعاب من 
روضة في عام ) 202(إلي  في محافظة الفیوم فوصل عدد مدارس ریاض األطفال 

فصل ،وبلغ عدد األطفال فى الریاض الحكومیة  )616(، وبلغ عدد الفصول  2009/2010
طفل، وبلغ عدد األطفال في ) 3278(طفل، إما الریاض الخاصة فبلغ عدد األطفال )  14729(

  .طفل ) 18007(ریاض األطفال بصفة عامة 
لذلك یجب تقویم ھذه الفصول للوقوف علي مدى تحقق األھداف التى وضعت من اجلھا  

المنوطة بھا ،ومالمشكالت التى تواجھھا،ومالمقترحات التى تعمل علي ،ومدى قیامھا بالوظائف 



تصحیح مسارھا ، ومن ھنا تتحدد مشكلة الدراسة والتى یمكن صیاغتھا في التساؤل الرئیسى التالي 
:  

لحلقة األولى من التعلیم الرسمیة ل مدارسالالملحقة ب األطفالما مدى تحقیق فصول ریاض 
  .                         الفیومافظة االساسى ألھدافھا في مح

  :ویتفرع من ھذا التساؤل الرئیسى العدید من التساؤالت وھي 
ما أھم معالم نشأة وتطور فصول ریاض األطفال الملحقة بالمدارس الرسمیة للحلقة األولي من  -1

  التعلیم األساسى في محافظة الفیوم ؟
الملحقة بالمدارس الرسمیة للحلقة  ریاض األطفال ما األھداف التربویة واألجتماعیة لفصول -2

  األولي من التعلیم األساسى في محافظة الفیوم ؟
  ما واقع ھذه الفصول من حیث اإلمكانات المادیة والبشریة والبرامج واألنشطة ؟ -3
  ما مدى مواءمة واقع ھذه الفصول لتحقیق أھدافھا التربویة واألجتماعیة ؟  -4
ات التى تعین فصول ریاض األطفال الملحقة بالمدارس الرسمیة علي تحقیق ما أھم المقترح -5

  أھدافھا ؟
  أھمیة الدراسة

  الدراسة الحالیة أھمیتھا من االعتبارات التالیة  استمدت
 .أھمیة مرحلة الطفولة المبكرة في تشكیل فكر ووجدان وشخصیة اطفال الیوم ورجال الغد  - 
عالمي والمحلي بمرحلة الطفولة المبكرة باعتبارھا األساس الذى تزامن الدراسة مع األھتمام ال - 

  .یبنى علیھ الفرد شخصیتھ فیما بعد
ما تسھم بھ ھذه الدراسة في القاء الضوء علي واقع فصول ریاض األطفال الحكومیة ومدى  - 

  . قدرتھا علي تحقیق أھدافھا
تفید القائمین علي ریاض األطفال  ما تتوصل إلیھ الدراسة من نتائج وما تطرحھ من مقترحات قد - 

  .في اتخاذ قرارات مبنیة علي دراسة علمیة مقننة
.تحدید مدى مواءمة المدخالت والعملیات التربویة لھذه الفصول لتحقیق أھداف ھذه الفصول -   
فصول ریاض األطفال الملحقة بالمدارس الرسمیة للحلقة األولي من التعلیم األساسى في  تفعیل - 

.لفیوم لتحقیق أھدافھامحافظة ا  
الكشف عن واقع العملیة التربویة بھذه الفصول  -   

  أھداف الدراسة
  :ھدفت الدراسة الحالیة إلي 

التعرف علي معالم نشأة وتطور فصول ریاض األطفال الملحقة بالمدارس الرسمیة للحلقة األولي  - 
 .من التعلیم األساسى في محافظة الفیوم  

.یة التربویة بھذه الفصول الكشف عن واقع العمل -   
.تحدید مدى مواءمة المدخالت والعملیات التربویة لھذه الفصول لتحقیق أھداف ھذه الفصول -   



فصول ریاض األطفال الملحقة بالمدارس الرسمیة للحلقة األولي من التعلیم األساسى في  تفعیل - 
.محافظة الفیوم لتحقیق أھدافھا  

 حدود الدراسة
للحلقة األولي من  الرسمیةلحالیة علي فصول ریاض األطفال الملحقة بالمدارس الدراسة اأقتصرت 

وسوف یتم تطبیق الدراسة المیدانیة علي محافظة الفیوم في  التعلیم األساسى في محافظة الفیوم
 -مركز طامیھ -مركز اطسا - مركز ابشواى –مركز سنورس  - مركزومدینة الفیوم(مراكزھا الستة 

)  .قمركز یوسف الصدی  
  منھج الدراسة وادواتھا

استخدمت الدراسة الحالیة المنھج الوصفي لتحلیل واقع فصول ریاض األطفال الملحقة 
بالمدارس الرسمیة للحلقة األولى من التعلیم االساسى وتقویم أھداف ھذه الفصول للوقوف علي مدى 

  . األھداف تحقق ھذه للوقوف علي واقع العدید من االدوات لباحثوطبق اتحققھا ، 
فصول ریاض األطفال الملحقة بمدارس الحلقة  ) موجھات –مدیرین  - معلمات (ل استبانة موجھة 

استمارة مقابلة الولیاء امور االطفال بفصول ریاض   .األولى من التعلیم االساسى بمحافظة الفیوم
لمتخصصین والقائمین استطالع رائ للخبراء وا. الملحقة بالمدارس الرسمیة بمحافظة الفیوم األطفال

بطاقة حصر المكانیات فصول ریاض األطفال الملحقة بالمدارس الرسمیة  . علي ریاض االطفال 
  . بمحافظة الفیوم
  عینة الدراسة 

 220(موزعة علي النحو التالى  390تنوعت العینة المختارة في ھذه الدراسة فقد بلغ حجم العینة 
  )روضة36- أولیاء امور50- تخذى القرارخبراء وم 15- موجھات20- مدیرین45- معلمة

 اجراءات الدراسة
:تتلخص اجراءات الدراسة فیما یلي   

عینة من والدراسة ومصطلحات  ھامن خالل مشكلة الدراسة وأھداف تحدید اإلطار العام للدراسة - 
.ومنھج الدراسةوحدودھاالدراسات السابقة   

یخى لنشاة ریاض األطفال وتطورھا في التار السیاق ویشمل تحدید االطار النظري للدراسة - 
( الملحقة بالمدارس الرسمیة في محافظة الفیوم   محافظة الفیوم ، ثم واقع فصول ریاض األطفال

الواقع الكمي لفصول ریاض األطفال ، الواقع الكیفي ویشمل البرامج واألنشطة، معلمة الروضة 
 فیعرض . لیب التعلم ، اإلدارة والتمویلإعدادھا وكفایتھا، مبني الروضة ومرافقھ، المنھج وأسا

مصادر اشتقاق أھداف ریاض األطفال ،أھداف ریاض األطفال في (أھداف ریاض األطفال ویشمل 
) .بعض الدول المتقدمة ، أھداف ریاض األطفال في مصر   

للتعرف علي مدى تحقق أھداف ریاض األطفال  واھم المعوقات التي تقف أمامھا دراسة میدانیة  - 
.واھم المقترحات التي تعمل علي تطویرھا  

.لتفعیل فصول ریاض االطفال لتحقیق أھدافھا وضع تصور مقترح -   
  الدراسة نتائج خالصة

التنمیة الشاملة والمتكاملة لكل طفل في المجاالت العقلیة والجسمیة واالنفعالیة والخلقیة أن الھدف األول 
حیث بلغ  الفردیة في القدرات واالستعدادات ومستویات النمووالدینیة علي أن یؤخذ في االعتبار الفروق 



وبالنسبة للمدیرین %) 78.5(وبالنسبة للموجھات %) 78.1(نسبة تحقق الھدف بالنسبة للمعلمات 
)80.1. (%  

تنمیة مھارات األطفال اللغویة والعددیة والفنیة من خالل األنشطة الفردیة والجماعیة أن الھدف الثاني 
وبالنسبة %) 73.7(نسبة تحققھ بالنسبة للمعلمات  تحیث بلغ .درة علي التفكیر واالبتكار والتمیزوإنماء الق
  %) .76.5(وبالنسبة للمدیرات %) 73.8(للموجھات 

بلغت نسبة   .التنشئة االجتماعیة والصحیة السلیمة في ظل قیم المجتمع ومبادئھ وأھدافھأن الھدف الثالث 
  %) .81.1(وبالنسبة للمدیرات %) 83.7(للمعلمات وبالنسبة للموجھات  بالنسبة%)80.2( تحقق الھدف

تلبیة حاجات ومطالب النمو الخاصة بھذه المرحلة من العمر لتمكین الطفل من أن یحقق أن الھدف الرابع 
ة حیث بلغ نسبة تحققھ  .ذاتھ، ومساعدتھ علي تكوین الشخصیة السویة القادرة علي التعامل مع المجتمع

  %) .79.3(وبالنسبة للمدیرین %) 71.2(وبالنسبة للموجھات %) 76(بة للمعلمات بالنس
وبالنسبة للمدیرین %) 76.6(وبالنسبة للموجھات %) 70.7(للمعلمات  نسبة تحققھالھدف الخامس بلغت  أن
)73.7. (%  

  وقد توصلت الدراسة الى مجموعة من المعوقات التى تواجھ فصول ریاض األطفال 
.للمرحلة االبتدائیة من التعلیم االساسى ، وعدم استقاللھا كمرحلة تعلیمیة األطفالیاض تبعیة ر -1  

  .وربط میزانیة األطفالضعف المیزانیات المرصودة من قبل وزارة التربیة والتعلیم لریاض  -2
  .طفال المتقدمین لاللتحاق بالروضةالتخاذل في تطبیق اختبارات نفسیة أو عقلیة لأل -3
.ات الداخلیة والخارجیة لفصول ریاض األطفال  تعوق النشاط الحركي لألطفالالمساح-4  
.وجود نقص في التقویم الشامل والدوري لألطفال في الروضة -5  
.ضعف المشاركة المجتمعیة فى تدعیم ریاض األطفال مادیا -6  
.مةعدم فھم أولیاء األمور لمطالب نمو الطفل باإلضافة إلى تدخلھم في عمل المعل -7  

  وجود عجز معلمة للتربیة الموسیقیة أو التربیة الریاضیة بالروضة -8
كن كثیرة في مراكز محافظة أماوبعدھا عن المناطق السكنیة في  األطفالالجغرافي لریاض  التوزیعسوء  -9

  .الفیوم
المدیرة "ةوبین الجھات المنفذ" اإلدارة والتوجیھ" األطفالضعف التعاون بین الجھات المخططة لریاض - 10

  ."والمعلمة
.قبول معلمات ومشرفات غیر مؤھالت تربویا في مجال ریاض األطفال - 11  

.تأخر اإلدارة التعلیمیة في تلبیة احتیاجات الروضة من كتب ووسائل وأجھزة تعلیمیة - 12  
.خصوصیة النشاط والمنھج المستخدم في ریاض األطفالالمباني غیر مناسبة لطبیعة ل - 13  
اھتمام القرارات والنشرات الواردة من الوزارة علي تنظیم الجوانب اإلداریة في الروضة علي تركیز  - 14

.حساب الجوانب التعلیمیة بھا  
یتناسب مع اإلمكانات المادیة والبشریة المتاحة لتطویر وقد قام الباحث بوضح تصور مقترح مستقبلي 

أھداف ریاض األطفال (ن محاور متعددة ھي ویتكون ھذا التصور م.فصول ریاض األطفال لتحقیق أھدافھا
 -تمویل ریاض األطفال - االدارة بریاض األطفال -مبنى ریاض االطفال وتجھیزاتھ - معلمة ریاض األطفال –

  ) بین الروضة والمنزل التعاون –التوجیھ واالشراف 
  

 


