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الدراسةص ـملخ  

 مقدمة
لكونها  مرحلة الطفولة المبكرة أهم الفترات الحاسمة في حیاة االنسان نظراً  تعد
جل ته ومواهبه وتلبیة احتیاجاته من أنمیة قدرافي البناء االنساني للطفل وفي ت األساس

قصور یحدث في هذه  أين ، لذا فإ لشخصیتهولي وفي وضع البذور األ ،نمو أفضل
  . الفترة یصعب تقویمه أو تعدیله فى مستقبل حیاة الفرد

دة العالیة أكدت الدراسات الحدیثة علي التاثیر الكبیر للتربیة المبكرة ذات الجو  وقد
حلة ریاض األطفال لذلك فقد اصبحت التربیة في مر  طفال ونظراً رحلة علي األفي هذه الم

 ٕ نسانیة باعتبارها فترة ذهبیة لتنمیة قدرات األطفال واستثمارها وذلك ضرورة حضاریة وا
  .لالطفالبداعیة ستفادة من الطاقات االنسانیة واإللضمان أفضل ا
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ثل في جهود منظمات دولیة مثل ظهر اهتمام عالمي بمرحلة الطفولة المبكرة تتم وقد
الیونسكو والیونسیف فى سن التشریعات والقوانین لحمایة الطفل وتقدیم الخدمات والرعایة 

  .الصحیة والتربویة للطفل في هذه المرحلة العمریة

حلة الطفولة المبكرة بادرت القیادة السیاسیة في مصر باالهتمام بالتربیة في مر  ولقد
نواع االستثمار، فعملت علي توفیر الطفولة من أفضل أمار في ن االستثعلي اعتبار أ

نوات، وتم س٦-٤طفال في الفئة العمریة من تربویة في ریاض األطفال لكافة األالخدمة ال
ٕ  ١٩٨٨القومى لألمومة والطفولة  نشاء المؤسسات الرعایة للطفولة مثل المجلسإ صدار وا

 صدار وثیقة العقد الثاني،ثم إ ١٩٩٩-  ١٩٨٩ وثیقة العقد األول لحمایة الطفل المصري 
  .٢٠١٠ – ١٩٩٨ لحمایة الطفل المصري 

تربیة طفل ونتیجة لهذا االهتمام الكبیر بمرحلة الطفولة المبكرة تزاید الحرص على 
نشاء ریاض األطفال والتى وصل عددها تجاه نحو التوسع في إماقبل المدرسة فظهر اال

، وتختلف نسب االستیعاب في ریاض ٢٠٠٨/٢٠٠٩روضة في عام )  ٧٩١٥(الى
األطفال في محافظات مصر، فهى ترتفع في بعض المحافظات وتقل في البعض اآلخر، 

وتقل فى  )%١٢(فترتفع في القاهرة واالسكندریة والدقهلیة وتصل النسبة اكثر من 
  %).٧(محافظات الفیوم وبني سویف والمنیا القل من 

  مشكلة الدراسة 
 ،من المحافظات التى تقل بها نسب االستیعاب بریاض األطفال تعد محافظة الفیوم

. مریة من األطفال في نفس المرحلة الع%) ٥(كانت النسبة التزید عن  ٢٠٠٥فقبل عام 
االطفال في كل المدارس التى یتم نشاء فصول لریاض لكن بدأت الدولة في التوسع فى إ

  .٢٠١٠بحلول عام % ) ٦٠لي إ% ١٥( للوصول بنسب االستیعاب من  نشائها حدیثاإ

روضة في عام ) ٢٠٢(إلي  في محافظة الفیوم فوصل عدد مدارس ریاض األطفال 
الریاض  فصل ،وبلغ عدد األطفال فى) ٦١٦(، وبلغ عدد الفصول  ٢٠٠٩/٢٠١٠
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طفل، ) ٣٢٧٨(ما الریاض الخاصة فبلغ عدد األطفال طفل، أ)  ١٤٧٢٩(الحكومیة 
  .طفل ) ١٨٠٠٧(طفال بصفة عامة وبلغ عدد األطفال في ریاض األ

مدى تحقق األهداف التى وضعت من  لذلك یجب تقویم هذه الفصول للوقوف علي 
لمقترحات ا تواجهها،وما التيلمشكالت ا جلها ،ومدى قیامها بالوظائف المنوطة بها ،وماأ

تعمل علي تصحیح مسارها ، ومن هنا تتحدد مشكلة الدراسة والتى یمكن صیاغتها  التي
  :ي التساؤل الرئیسى التالي ف

لحلقة األولى من الرسمیة ل مدارسالالملحقة ب األطفالما مدى تحقیق فصول ریاض 
  .                         الفیومالتعلیم االساسى ألهدافها في محافظة 

  :ویتفرع من هذا التساؤل الرئیسى العدید من التساؤالت وهي 

ریاض األطفال الملحقة بالمدارس الرسمیة للحلقة ما أهم معالم نشأة وتطور فصول  - ١
  األولي من التعلیم األساسى في محافظة الفیوم ؟

الملحقة بالمدارس الرسمیة  لفصول ریاض األطفال واالجتماعیةما األهداف التربویة  - ٢
  للحلقة األولي من التعلیم األساسى في محافظة الفیوم ؟

  نات المادیة والبشریة والبرامج واألنشطة ؟ما واقع هذه الفصول من حیث اإلمكا - ٣

  جتماعیة ؟صول لتحقیق أهدافها التربویة واالمة واقع هذه الفما مدى موائ  - ٤

ما أهم المقترحات التى تعین فصول ریاض األطفال الملحقة بالمدارس الرسمیة علي  - ٥
  تحقیق أهدافها ؟

  أهمیة الدراسة

  :عتبارات التالیة الدراسة الحالیة أهمیتها من اال استمدت
 طفال الیوم ورجال ووجدان وشخصیة أ أهمیة مرحلة الطفولة المبكرة في تشكیل فكر

 .الغد 
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 هتمام العالمي والمحلي بمرحلة الطفولة المبكرة باعتبارها تزامن الدراسة مع اال
  .األساس الذى یبنى علیه الفرد شخصیته فیما بعد

 علي واقع فصول ریاض األطفال الحكومیة  لقاء الضوءما تسهم به هذه الدراسة في إ
  . ومدى قدرتها علي تحقیق أهدافها

  ما تتوصل إلیه الدراسة من نتائج وما تطرحه من مقترحات قد تفید القائمین علي
 .ریاض األطفال في اتخاذ قرارات مبنیة علي دراسة علمیة مقننة

 لتحقیق أهداف هذه  مة المدخالت والعملیات التربویة لهذه الفصولتحدید مدى موائ
 .الفصول

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

  الكشف عن واقع العملیة التربویة بهذه الفصول 

  أهداف الدراسة

  :هدفت الدراسة الحالیة إلي 
 ــــي معــــالم نشــــأة وتطــــور فصــــ ول ریــــاض األطفــــال الملحقــــة بالمــــدارس التعــــرف عل

 .الرسمیة للحلقة األولي من التعلیم األساسى في محافظة الفیوم  

  الكشف عن واقع العملیة التربویة بهذه الفصول. 

 مــة المــدخالت والعملیــات التربویــة لهــذه الفصــول لتحقیــق أهــداف تحدیــد مــدى موائ
 .هذه الفصول

 مدارس الرسمیة للحلقة األولـي مـن التعلـیم فصول ریاض األطفال الملحقة بال تفعیل
 .األساسى في محافظة الفیوم لتحقیق أهدافها

  



 5

 حدود الدراسة

 الرسـمیةالدراسـة الحالیـة علـي فصـول ریـاض األطفـال الملحقـة بالمـدارس قتصرت ا
وسـوف یـتم تطبیـق الدراسـة المیدانیـة  للحلقة األولي من التعلیم األساسى في محافظة الفیوم

مركــــز  –مركـــز ســـنورس  -مركزومدینـــة الفیـــوم(علـــي محافظـــة الفیـــوم فـــي مراكزهـــا الســـتة 
  )  .مركز یوسف الصدیق -مركز طامیه -مركز اطسا -ابشواى

  :وأدواتهامنهج الدراسة 

استخدمت الدراسة الحالیة المنهج الوصفي لتحلیل واقع فصول ریاض األطفال 
ة بالمدارس الرسمیة للحلقة األولى من التعلیم االساسى وتقویم أهداف هذه الفصول الملحق

تحقق  للوقوف علي واقع دواتالعدید من األ لباحثوطبق اللوقوف علي مدى تحققها ، 
  . هذه األهداف

فصول ریاض األطفال الملحقة  ) موجهات –مدیرین  -معلمات (ل استبانة موجهة    
 أمورولیاء استمارة مقابلة أل .لى من التعلیم االساسى بمحافظة الفیومبمدارس الحلقة األو 

استطالع . سمیة بمحافظة الفیومالملحقة بالمدارس الر  بفصول ریاض األطفال األطفال
مكانیات بطاقة حصر إل. طفال المتخصصین والقائمین علي ریاض األللخبراء و  رأى

  . بمحافظة الفیوم  فصول ریاض األطفال الملحقة بالمدارس الرسمیة

  :عینة الدراسة 

موزعة علي  ٣٩٠تنوعت العینة المختارة في هذه الدراسة فقد بلغ حجم العینة 
أولیاء  ٥٠-القرار ومتخذيخبراء  ١٥- موجهات٢٠- مدیر٤٥-معلمة ٢٢٠(النحو التالى 

  )روضة٣٦-أمور

 إجراءات الدراسة:

:الدراسة فیما یلي  إجراءاتتتلخص   
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 ومصـــطلحات  هامـــن خـــالل مشـــكلة الدراســـة وأهـــداف ام للدراســـةتحدیـــد اإلطـــار العـــ
  .ومنهج الدراسةوحدودهاالدراسات السابقة عینة من و الدراسة 

 ة ریـــاض األطفـــال التــاریخى لنشـــأ الســـیاق ویشـــمل طـــار النظـــري للدراســـةتحدیـــد اإل
الملحقــة بالمــدارس  وتطورهـا فــي محافظــة الفیــوم ، ثــم واقـع فصــول ریــاض األطفــال

الواقــــع الكمــــي لفصــــول ریــــاض األطفــــال، الواقــــع ( محافظــــة الفیــــوم   الرســــمیة فــــي
الكیفـــــي ویشـــــمل البـــــرامج واألنشـــــطة، معلمـــــة الروضـــــة إعـــــدادها وكفایتهـــــا، مبنـــــي 

أهــــداف  فیعـــرض . الروضـــة ومرافقـــه، المـــنهج وأســـالیب الـــتعلم ، اإلدارة والتمویـــل
یــاض مصــادر اشــتقاق أهـداف ریــاض األطفــال ،أهــداف ر (ریـاض األطفــال ویشــمل 

  ).األطفال في بعض الدول المتقدمة ، أهداف ریاض األطفال في مصر

  للتعـرف علـي مـدى تحقـق أهـداف ریـاض األطفـال  واهـم المعوقـات دراسة میدانیة
  .هم المقترحات التي تعمل علي تطویرهاأمامها وأ التي تقف

 لتحقیق أهدافه لتفعیل فصول ریاض األطفال وضع تصور مقترح 

  اسةخالصة نتائج الدر
التنمیة الشاملة والمتكاملة لكل طفل في المجاالت العقلیة أن الهدف األول 

والجسمیة واالنفعالیة والخلقیة والدینیة علي أن یؤخذ في االعتبار الفروق الفردیة في 
تحقق بنسبة مقبولة حیث بلغ نسبة تحقق الهدف  القدرات واالستعدادات ومستویات النمو

وبالنسبة للمدیرین %) ٧٨,٥(وبالنسبة للموجهات ) %٧٨,١(بالنسبة للمعلمات 
)٨٠,١. (%  

تنمیة مهارات األطفال اللغویة والعددیة والفنیة من خالل أن الهدف الثاني 
نماء القدرة علي التفكیر واالبتكار والتمیز ٕ تحقق الهدف .األنشطة الفردیة والجماعیة وا

وبالنسبة للموجهات %) ٧٣,٧(حیث بلغ نسبة تحققه بالنسبة للمعلمات بنسبة متوسطة 
  %) .٧٦,٥(وبالنسبة للمدیرات %) ٧٣,٨(
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التنشئة االجتماعیة والصحیة السلیمة في ظل قیم المجتمع أن الهدف الثالث 
بالنسبة للمعلمات وبالنسبة %)٨٠,٢(تحقق بنسبة معقولة بلغت   .ومبادئه وأهدافه

  %) .٨١,١( ینوبالنسبة للمدیر %) ٨٣,٧(للموجهات 
تلبیة حاجات ومطالب النمو الخاصة بهذه المرحلة من العمر دف الرابع أن اله

لتمكین الطفل من أن یحقق ذاته، ومساعدته علي تكوین الشخصیة السویة القادرة 
تحقق هذا الهدف بنسبة معقولة حیث بلغ نسبة تحققه  .علي التعامل مع المجتمع

%) ٧٩,٣(وبالنسبة للمدیرین %) ٧١,٢(وبالنسبة للموجهات %) ٧٦(بالنسبة للمعلمات 
.  

%) ٧٠,٧(الهدف الخامس تحقق بدرجة متوسطة بلغت بالنسبة للمعلمات  أن
  %) .٧٣,٧(وبالنسبة للمدیرین %) ٧٦,٦(وبالنسبة للموجهات 

  وقد توصلت الدراسة الى مجموعة من المعوقات التى تواجه فصول ریاض األطفال 

ن التعلـــیم االساســـى ، وعـــدم اســـتقاللها للمرحلـــة االبتدائیـــة مـــ األطفـــالتبعیـــة ریـــاض  - ١
  .كمرحلة تعلیمیة

وربــط  األطفــالضــعف المیزانیــات المرصــودة مــن قبــل وزارة التربیــة والتعلــیم لریــاض  - ٢
  .میزانیة

طفـــــال المتقـــــدمین لاللتحـــــاق التخـــــاذل فـــــي تطبیـــــق اختبـــــارات نفســـــیة أو عقلیـــــة لأل - ٣
 .بالروضة

تعـــوق النشــــاط الحركــــي   المســـاحات الداخلیــــة والخارجیـــة لفصــــول ریـــاض األطفــــال - ٤
  .لألطفال

  .وجود نقص في التقویم الشامل والدوري لألطفال في الروضة - ٥

  .ضعف المشاركة المجتمعیة فى تدعیم ریاض األطفال مادیا - ٦

عـــدم فهــــم أولیــــاء األمــــور لمطالــــب نمــــو الطفــــل باإلضــــافة إلــــى تــــدخلهم فــــي عمــــل  - ٧
  .المعلمة
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  لریاضیة بالروضةوجود عجز معلمة للتربیة الموسیقیة أو التربیة ا - ٨
عســوء  - ٩ كن أمــاوبعــدها عــن المنــاطق الســكنیة فــي  األطفــالالجغرافــي لریــاض  التوزی

 .كثیرة في مراكز محافظة الفیوم

وبـــین " اإلدارة والتوجیـــه" األطفـــالضـــعف التعـــاون بـــین الجهـــات المخططـــة لریـــاض  -١٠
 ."المدیرة والمعلمة"الجهات المنفذة

 .في مجال ریاض األطفال قبول معلمات ومشرفات غیر مؤهالت تربویا -١١

تــــأخر اإلدارة التعلیمیــــة فــــي تلبیــــة احتیاجــــات الروضــــة مــــن كتــــب ووســــائل وأجهــــزة  -١٢
 .تعلیمیة

خصوصـــیة النشـــاط والمـــنهج المســـتخدم فـــي ریـــاض المبـــاني غیـــر مناســـبة لطبیعـــة ل -١٣
 .األطفال

تركیز اهتمام القرارات والنشرات الواردة من الوزارة علـي تنظـیم الجوانـب اإلداریـة فـي  -١٤
  .الروضة علي حساب الجوانب التعلیمیة بها

یتناسب مع اإلمكانات المادیة وقد قام الباحث بوضح تصور مقترح مستقبلي  
ویتكون هذا التصور من .والبشریة المتاحة لتطویر فصول ریاض األطفال لتحقیق أهدافها

مبنى ریاض  -معلمة ریاض األطفال –أهداف ریاض األطفال (محاور متعددة هي 
شراف التوجیه واإل -تمویل ریاض األطفال - دارة بریاض األطفالاإل - طفال وتجهیزاتهاال
  .) التنسیق بین الروضة والمنزل –


