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تعتبر مرحلة الطفولة المبكرة من أهم مراحل  المملو التلم  ملر اإللا ا فهلاا فإللم الفتلرة  
 التكويمية من حياتل  االتلم ملتم ف إللا اللذ البلواى اشاللت لوالل ت  االتلم تبلري م م إللا فلم

تت دد علت للوئ  معلالم ، فاالهتمام ارعا ة الطف  اتموئت  ات ق ق أمم  أمر ح وي ، مهتقب ال
)أحملد  لل  جإللد فلم تلوف ر االحتياجلاس اشةاةلية  كل الإللوا  بلأ أا تلدار الداللة ، المهتقب 

 ( 17م: 1002، ا ف

لللر الإلللوا  عتبللر االهتمللام اترطيللة الطفلل  فللم مرحلللة الطفولللة المبكللرة هللو اهتمللام   ا
، اتمولئت  التمولئة الهلليمة هلو المواجإللة الةلراىية لت لد اس المهلتقب ، امهتقب  اشمة كلإلا

، ولللرية ا أا أحهلللن تمم تإللللا اىعامتإللللااطاعتبلللاىهم طابلللة  ، فأطفلللال ال لللوم هلللم ىجلللال المهلللتقب 
 ( 223م: 1002، اآاراا  ةعاد  ه وفم) أةإلمت فم ت ق ق التممية الواملة للمبتمذ

م عللت مهلتقب  أي أمللة عللت مللدي ملا تإل ئل  شطفالإلللا اأ لب  مللن اللول  متوفلا ال كلل
الثاات اطإجماع أىاء العلماء أا ةمواس الرياض أاس أهمية  الغلة فلم ت دملد الم مل  الرئيهلة 

اهتملت دال  اس اداىهلا الفعلال فلم ترطيلة الطفل اتأك دًا شهمية هلو  الدىاةل، فم شالية الفرد
اشطفلال التلم الدافإلا للن ت قلق هلو  المأةهلاس أهلدافإلا  العالم المتقلدم  إعلداد معلملة ىيلاض

 ( 27م: 1002، مبلة الترطية، ا ف)أحمد  المموودة

ح ل  تأكلد الميريلاس ، الإلوا ايداد االهتمام موملًا  علد ملوم اترطيلة طفل  ملا ببل  المدىةلة
فهلاا ا  االدىاةاس االب وث المفهية االترطوية علت اشهمية الكبلري للهلمواس اشاللت ملن عملر 

اتباهاتل  اتمميللة تكللوين شاللية الفلرد اتوللك   المللواة اشاللت لفإللم ، اأثرهلا عللت حياتلل  كلإللا
 ( 155-152 :م2997، )فت م عبد الرةول م ول  ااةتعدادات  ابدىات 

افيرًا شهمية هو  المرحللة حر لت معيلم دال العلالم عللت تلوف ر جميلذ الهلب  ال يملة 
، الةلبذ، اشيهلري )مملت   فولاء ىيلاض اشطفلال لاألل  ملن ال  ، لرعا ة أطفالإلا ااالهتمام اإلم

 ( 125 :م2997، ثماء موةف
ففم كمدا أا ت التفويض الملكم  أا تكوا فلول ىياض اشطفلال فلم جميلذ الملداى  

 Government of New) الوال للاس الكمد للة ادا للة مللن الهللبع مياس مللن القللرا العوللرين 

Found land, 2009: 6-7)   
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اليا اتبإللللت ةياةلللة الكوممولللل  االةلللترالم  للللت االهتملللام  الطفوللللة المبكلللرة افلللم اةلللتر 
اشمللر الللوي ةللاعد علللت افتوللاى ىيللاض اشطفللال  بميللذ الوال للاس ، إلللاادعمإلللا اتمويلإلللا لبرامب

 Common Wealth)االةللللترالية ممللللو مملللللف الهللللبع مياس مللللن القللللرا العوللللرين 

Department, The Right Child Care: 2010: 3) 
م ألمافيا ظإلرس ىيلاض اشطفلال فلم أاائل  القلرا التاةلذ عولر اةلتبا ًة شىاء العلالم اف

 Eurydice)الرعا لة الولاملة شطفلالم اإللدف تقلد م 2220علام   Froebelاشلملافم فراطل  

Database on Education System in Europe, 2011)  
ىيلاض اشطفلال لت ق لق افم الوال اس المت دة اشمريكية تةافرس البإلود من أجل  فولر 

  :م1002، اآالللراا ، عبلللد المبلللم )ةلللعاد  هللل وفم بميلللذ الوال اسألطفلللال ل االةلللتيعال الكامللل 
211)   

ح   افتت لت اياىة المعلاىف  ه2321ايرجذ اهتمام الهعود ة ارياض اشطفال  لت عام  
تم اللدمام ىاللت ن  ملدممأال ىالة حكومية  مدممة الرياض افم العام التالم افتت لت اللوياىة 

 ه2391/ 2395ااتة ت جإلود الرئاةة العاملة لتعلليم البملاس فلم هلوا المبلال علام اا حهاء 
 الراللاسح   افتت ت أال ىالة تا عًة لإلا  مكة المكرمة اتوالت  علد ألل  البإللود فلم فولر 

افللم العاشللر مللن لم للرم  ه2221ىالللة تا عللة لتعللليم البمللاس عللام  5379 لللت أا الللد عللددها 
 الراييم (ادمج الرئاةلة العاملة لتعلليم البملاس الوياىة المعلاىف )1ى اشمر الملكم )أ/ د ه2213

 ( 219-217 م: 1002، الدع لج ان عبد العزيز
امذ  تباع ةياةلة  المملكلة للتوةلذ فلم فولر ىيلاض اشطفلال اللد علدد الراللاس علام 

 9222طفللللً  اطفلللللًة  ايعملللللن اإلللللا 203225فلللللً  ا 5717ىالللللة  تةللللم  2391 ه2230
البيافللاس ا حلللائية لمللداى  البملل ن االبمللاس فللم المملكللة ، )المملكللة  داىيللًة  2799معلمللةً  ا

 (ه2219/2230العرطية الهعود ة لعام 

اعلت الرغم من البإلود الكب رة التم تبولإلا المملكة فم فور ىيلاض اشطفلال  ال أفإللا ملا 
 الدىاةة ال الية تلوا حر  ؛موك سيالت ااىج فطاق الهلم التعليمم اتعافم من العدمد من ال

علللت تقللد م  عللض التبللاىل االابللراس اشجمبيللة فللم مبللال ىيللاض اشطفللال   يللة تطللوير ىيللاض 
  اشطفال  المملكة افقًا ل تباهاس العالمية المعا رة فم هوا المبال
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 :مشكلة الدراسة

ج الهلللم مللا يالللت ىيللاض اشطفللال فللم المملكللة مثلل  غ رهللا فللم كث للر مللن البلللداا اللاى 
فعلت الرغم من أا المملكة حققت فموًا كب رًا فم مبال ىياض اشطفال ا ل الهلمواس ، التعليمم

طفلللللً  اطفللللللًة علللللام 19000ىاللللللة تةلللللم  522العولللللر الماللللللية  أ اىتفلللللذ علللللددها ملللللن 
ااىتفذ العلدد  ه2213/ 2211طفً  اطفلًة عام 92000ىالة تةم 2075 لت  ه2220/2222
طفلللً  اطفللللًة املللذ العلللام 200000لتةلللم أكثلللر ملللن  ه2212/2215ىاللللة علللام 2310 للللت 

طفللً  203225ىالللة تةللم 2391الللد  جمللالم الرالللاس  المملكللة  ه2219/2230الدىاةللم 
ملكللة ؛  أ متللر  اطفللًة  ال أا مرحلللة ىيللاض اشطفللال ال ت عللد للمن مراحلل  الهلللم التعليمللم  الم

اىغللم أا المملكللة ، ىيللاض اشطفللال أا الال ريللة فللم أا مرةلللوا أامللاءهم  لللت لآل للاء ااشمإلللاس 
بامت اتوك   لبمة لرعا لة الطفوللة تتلولت التاطليإل اا شلراف عللت الرامج اىعا لة الطفوللة  ال 
أف  ما يالت ال اجلة ماةلة  للت التوةلذ فلم فولر ىيلاض اشطفلال  الملدا عاملة االقلري اا لًة 

 (210-229  :ه2232، دعبد البوافوىالدمن ، الغامدي)حمداا األ  للعوام  التالية: 
اراج المرأة الهعود ة  لت العم  اشمر الوي متطلأ مع  اول المزيد ملن البإللود فلم فولر  -

 ىياض اشطفال  بميذ أف اء المملكة 
حاجة اشطفال الهعودم ن  لت الرعا ة الترطويلة االتمولئة اللل ية الهلليمة االمملو المفهلم  -

  الرالاسفم تل   االجتماعم المتوايا االتم تت قق ا 

ألطفلال  اشثاثاس التم تعوق حرية ال ركلة لظإلوى ظاهرة التمدا االهكن فم شقق مملوءة  -
 اللعأ االمتعة  االتم تقل  من فرص الطف  فم

مللا تو لللت  ليلل  فتللائج الب للوث االدىاةللاس مللن أهميللة ىيللاض اشطفللال فللم امللاء شالللية  -
  الطف  ااعتماد  علت أات  االتعااا مذ أبراف 

لت  ليلل  المملكللة مللن جإلللد فللم فوللر ىيللاض اشطفللال فللإا هللوا   عللد أبلل  مللن أا مللا تو لل -
لإلللوا ممبغللم تكثيللا البإلللود لموللر ، طموحإلللا اأبلل  ممللا حققلل  عدمللد مللن البلللداا المتقدمللة

 ىياض اشطفال االتوةذ ف إلا لتغطم المدا االقري 

اإللا  أا العدمد ملن اشطفلال الهلعودم ن فلم ةلن الراللة الاىج ىيلاض اشطفلال فل  متمتلذ -
  ةوي فهبة  هيطة من اشطفال اشغمياء
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اأثبتللت  عللض الدىاةللاس أا ىيللاض اشطفللال  المملكللة تعللافم مللن العدمللد مللن اللللعوطاس 
-212 :ه2232عبلد البلواد ، االموك س التم  مكلن  لياغتإلا عللت الم لو التلالم: )الغاملدي

، (ه2201، اللن الداىفللا  )، (90-29: ه2212، اآاللراا  ال امللد  م مللد اللن معبللأ)، (215
 م( 2992:عوض م مد)، (272-275  :)الدع لج

  أفإلا مايالت م دادة اال تفم  اةتيعال ك  اشطفال -

  معيم الرالاس اشهلية ليس لإلا ةياةة أا شراط ببول -

 رالاس اا ًة اشهلية غ ر متاللاس معيم المعلماس ال تم  عملن  ال -

تتمثل  فلم  ل لابإلم  الراللة  مالإلالياتإلم ف لو أطفلالتلوى الااطئ للدي اب لاء  لأا مهلأ  -
 اال متا عوا أطفالإلم ، ل تفرغوا هم  لت أعمالإلم، اكفم

أثلاى  اهلوا التعلدد لل  موكلة تعلدد البإللاس المولرفة عل إللا تواج  ىياض اشطفال  المملكة  -
الهلبية  هبأ غيال الهياةة الموحدة لوراط اةياةة القبول اتلل  المأةهلاس االتالبإل 

  ااات ف المعام رفم تمف و البرامج 

تواجلل  ىيللاض اشطفللال  المملكللة موللك س تتعلللق  للل ة الطفلل  أاتلل  شا ىيللاض اشطفللال  -
ال كوميللة تقللدم اجبللة غللواء للطفلل  موميللًا فللم حلل ن ال تقللدم الرالللاس اشهليللة مثلل  هللو  

 الوجباس الغوائية 

ل يللال  كمللا تواجلل  ىيللاض اشطفللال  المملكللة موللك س تتعلللق  للإداىة ىيللاض اشطفللال فيللراً  -
 المتاللاس فم مبال  داىة ىياض اشطفال 

اتو ر دىاةتم الدع لج االهمب   لت أا هما  موك س تتعلق  المبافم االتبإل زاس ؛ ح    -
كملا هلو  المبلافم ، أا غالبية المبافم غ ر مهلتويية للولراط اللل ية االترطويلة المطلوطلة

  مهتأجرة  اغ ر  ال ة

للل ف المللواىد الماليللة اعللدم التزاماتإلللا ف للو اشطفللال تعللافم ىيللاض اشطفللال اشهليللة مللن  -
 (231-211: ه2223، العزيزعبد ، الهمب )

 أهداف الدراسة: 

االكولف علن ملواطن القللوى االةل ف ، التعرف علت الولذ الراهن لريلاض اشطفلال فلم -
 المملكة االموك س التم تواج  مه رة افتواىها فم 

  ىياض اشطفالية المتقدمة فم االةتفادة من ابراس  عض الدال اشجمب -

    تطوير فيام ىياض اشطفال  المملكةلالتو    لت الذ تلوى مقترح  -
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 أهمية الدىاةة امبرىاتإلا: -
، ت عد هو  الدىاةة اةتبا ًة حقيقية لما تو لت  لي  فتلائج الدىاةلاس االب لوث االملأتمراس -

ا مللن أهميللة كب للرة علللت االتللم تأكللد علللت لللراىة االهتمللام اتللل  المرحلللة العمريللة لمللا لإللل
 تموئة اشطفال اترط تإلم اىعامتإلم 

ت عالج الدىاةة ال الية مولوعًا علت جافأ كب ر من اشهمية االلوي مملادي اتطلوير ىيلاض  -
اشطفللال فللم المملكللة فللم لللوء االتباهللاس العالميللة المعا للرة ااالةللتفادة مللن الابللراس 

 اشجمبية المتقدمة 

م المهلئول ن علن ترطيلة اىعا لة طفل  ملا ببل  المدىةلة ملن ت علد هلو  الدىاةلة ملوطن اهتملا -
  اب اء ااشمإلاس االباحث ن االمعلماس

الةلللتفادة ممللل  اتطبيقللل  فلللم ت لللاال الدىاةلللة التو للل   للللت اللللذ تللللوى مقتلللرح  مكلللن ا -
  المملكة

 :منهج الدراسة

هلو فيرًا لطبيعة هو  الدىاةة لوا  عكف فريق الب   عللت االةلتعافة  لالممإلج المقلاىا ا 
  من أحد أةال أ التاطيإل للمهتقب  ايطلق علي  أةلول المقاىفة الدالية

 مصطلحات الدراسة:
  :رياض األطفال 

ض ا  اىيللاض ، ت عللرف الرالللة فللم اللغللة فللم المعبللم الللوج ز  أفإلللا البهللتاا اجمعإلللا ى 
 (121م: 2990، المعبم الوج ز، )مبمذ اللغة العرطية

فإلللا ظفيللام ترطللوي مإلللدف  لللت ت ق للق التمميللة افللم اال للط ح ت عللرف ىيللاض اشطفللال  أ
االقيلللًا  عقليلللًا اجهلللميًا ااجلللدافيًا ااجتماعيلللًا ااففعاليلللاً شاللللية اشطفلللال  الولللاملة لبوافلللأ

 اتإل ئتإلم ل لت اق  المدىةة االاتدائية
 الدراسات السابقة:
 :أوالً الدراسات العربية

   اةللة ى للد اابللذ الب ئللة م( امللن الل ن أهللداف الدى 1020) ا لل  : :دىاةللة ىافيللة  ا لل
الترطويللة فللم ىيللاض اشطفللال فللم مدممللة دموللق   يللة االفطلل ق  لللت الللذ تلللوى للب ئللة 
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اتو لت فتلائج ، افقًا لمعام ر البودة المطلوطةالترطوية المتعلقة ابماء الرالة اتبإل زاتإلا 
  الدىاةة  لت عدم مماةبة اماء الرالاس اتبإل زاتإلا لمعام ر البودة

 علللت أاجلل   الوبللوف :مللن الل ن أهللداف الدىاةللةا م( 2992)عللوض:: دىاةللة م مللد عللوض
الوب  ااالات ف ا ن ىياض اشطفال فم ك  من ملر االهلعود ة االب لرين اطعلض اللدال 
 المتقدمة من أج  االةتفادة ممإلا فم تطلوير أةلال أ ترطيلة الطفل  فلم ىيلاض اشطفلال فلم

ال توجلد ةلللطة ااحللدة  :ة  لللتاتو لللت فتلائج الدىاةلل، كل  مللن ملللر االهلعود ة االب للرين
  مهئولة عن ا شراف علت ىياض اشطفال فم ملر اإداىتإلا

 التعلرف  :م( املن ال ن أهلداف هلو  الدىاةلة2990 :علوضم ملد ) :دىاةلة م ملد علوض
علت أاج  التولا   ااالالت ف ال ن أةلال أ افيلم ترطيلة الطفل  فلم مرحللة ملا ببل  التعلليم 

الإللوا ، شىدا اإلدف  اراي أهم المعوباس التم تواجإلإللاالميامم فم ك  من ملر االعراق اا
اأةفرس فتائج الدىاةة عن بللوى االل  فلم ا مكافلاس ، اةتادم الباح  الممإلج المقاىا 

 االتبإل زاس ال يمة له ر العملية الترطوية 
   التعلرف عللت الوللذ  :هلدفت الدىاةلة  للت، م(2995:ال  فب   ) :دىاةة فب   ةعد ال

، ىيلاض اشطفلال فلم مللر االلل ن للوبلوف عللت أاجل  االتولا   ااالاللت فاللراهن للميم 
امللن فتللائج الدىاةللة تعللافم ىيللاض اشطفللال فللم ملللر مللن ايدااج عمليللة ا شللراف ح لل  

   ورف عل إلا اياىة الترطية االتعليم ااياىة الوئوا االجتماعية
 التعلرف عللت  :ةةم( امن ا ن أهداف هو  الدىا1002 :العزلهافم ) :دىاةة هافم العزل

االةللتفادة مللن ابللرة ، الموللك س التللم تعللوق مهللاى التطللوى فللم مهللتقب  ىيللاض اشطفللال
اأةفرس فتائج الدىاةلة علن اجلود ، ،  عض الدال لمواكبة تطوير ىياض اشطفال فم ملر

تملابض مللذ فلهلفة ترطيلة الطفل  التلم تلري فللم تىيلاض اشطفلال داال  الملداى  االاتدائيلة 
  ممًا مماةبًا لمماىةة اشفوطة الترطوية الإلادفةالرالة مكافًا آ

ً الدراسات األجنبية:  ثانيا

 1990 : :دىاةللة  ل زاا للت ج  م لللوى) (Elizabeth J. Mellor  امولللوعإلا: ظتطللوى
:التعرف عللت فولأة اتطلوى  لتاهدفت هو  الدىاةة ، اةترالياظ  فمادماس الطفولة المبكرة 

العوام  االقوي المأثرة علت فوأة تلل   اا جمول ايلز   عام ىياض اشطفال  اةتراليا اوج
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التعللرف علللت اللرااد اشاائلل  المإلتملل ن اريللاض ، اتأث رهللا علللت ىيلاض اشطفللال المأةهلاس
 طااملن أهلم فتلائج هلو  الدىاةلة اىتبل، القلرا التاةلذ عولر االقلرا العولرين  فلم اشطفال

 هو  المأةهاس ممو فوأتإلا  ادمة الفقراء  
  1991:: يت ك مددىاةة ماىجر) (Margaret Clyde  امولوعإلا: ظ شباع حاجلاس أطفلال

: التعلرف  لتاهدفت هو  الدىاةة ، دىاةة حالة -ةن ما بب  المدىةة فم المماطق الريفية
، ىياض اشطفال فم المملاطق الريفيلة  اةلتراليا  لتعلت مبرىاس عدم أهال  عض اشطفال 

ملن ال ن أةلبال علدم  أفل هم فتائج هو  الدىاةلة امن أ، ااةتادم الباح  الممإلج الو فم
رياض اشطفال الريفية  اةتراليا هو   عد هو  المأةهلاس علن أملاكن لأهال  عض اشطفال 

  ها بلة عددا   بامة اشطفال
  1992:: دىاةلة ك رطللت ف ل للأ) (Kirby Phillip  امولللوعإلا ظبللراءة القلللة فللم الممللزل

المبكللر لألطفللالظ  اأجريللت هللو  الدىاةللة اوال للة  ماشداللافللم المدىةللة اأثرهللا علللت الممللو 
أا  ممبغللم التللمالتعللرف علللت الموا للفاس  : لللتاهللدفت الدىاةللة ، ف وةللوث ايلللز  أةللتراليا

أا تتلوافر فلم  ممبغلم التلمالتعلرف عللت الموا لفاس ا ، تتوافر فم مكتبة الراللة  اةلتراليا
 باعاس اشفوطة ارياض اشطفال  الوال ة 

  1992 :ودىاةللة تيكللوش ميولل):(Takeuchi Michio  امولللوعإلا ظالمللواحم المعرييللة
اهللدفت الدىاةللة  لت:عقللد دىاةللة مقاىفللة الل ن كلل  مللن ، لرالللة اشطفللال اليا افيللة االكمد للة

لتعللرف علللت أاجلل  لواحم المعرييللة للرالللاس كمللدا االيا للاا مللن ح لل  الملل ىيللاض اشطفللال 
لمقاىا اتو لت الدىاةة  لت المتائج ا اةتادم الباح  الممإلج ا، إلماالوب  ااالات ف ا م

 التالية:أا هما  توااإلا اال ًا ا ن ك  ىياض اشطفال  ك  ملن كملدا االيا لاا ااا لة فلم
  اشهداف المعريية لتل  المأةهاس

 1993:: دىاةلة كلاىل كللوىتر اآالرين) (Carl Corter and Others  اموللوعإلا: ظمللا
، و  الدىاةللة اوال للة أفتللاىيو  كمللداجريللت هلل بعلل  اللرامج ىيللاض اشطفللال فعاللل  ظ  اأ الللوي

: التعللرف علللت كيللا تكللوا ىالللة اشطفللال مثاليللة فللم مبماهللا  لللتاهللدفت هللو  الدىاةللة 
اتو لت فتائج الدىاةلة اتم التعرف علت أل  من ا ل اةتط ع ىأي ، اطرامبإلا امعلم إلا
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 ع ملة الب ل  شغراللإلا ملن اجإللة فيلرىياض اشطفال  أفتلاىيو مثاليلة امأد لة  مبافمأا 
   .أا هما  ترك زًا علت الطف  كك ا 

 دىاةة كاىل كوىتر اآارين: (Carl Corter and Othesr:1995)  اموللوعإلا: ظاجإللاس
الميللر الوالد للة االموللاىكة فللم مماىةللة ىالللة اشطفللال المثاليللةظ  اأجريللت هللو  الدىاةللة 

مج ىيللاض ن فللم اللرا:التعللرف علللت آىاء اب للاء االترطللوي  لتاهللدفت هللو  الدىاةللة ،  كمللدا
أشللاىس المتللائج  لللت أا اب للاء ا ، المثاليللةموا للفاس ىالللاس اشطفللال  ااشطفللال المثاليللة 

همللا   أا ااالترطلوي ن اتفقلوا علللت اىتفلاع البللودة الداا  مأةهللاس ىيلاض اشطفللال  كملدا 
 اتلااًل مباشرًا ا ن المعلمة اأالياء اشموى 

 1995 :دىاةة ه و  داىاةت):(Howes Dorothy  اموللوعإلا: ظمراكلز ىعا لة اشطفلال
:عمل  مهل  شلام   لتاهدفت هلو  الدىاةلة ، الكباى فم الوال اس المت دة اشمريكية اكمداظ 

علت مراكز ىعا ة الطفولة  ك  من الوال اس المت دة اشمريكية اكملدا دىاةلة تاىيايلة لمولأة 
املن أهلم فتلائج هلو  ، اىا ااةتادم الملمإلج المقل إلماإجراء مقاىفة ا ما طوى تل  المراكز ات

الدىاةللة أا هملللا  توللااإلا اللل ن مراكللز ىعا لللة الطفوللللة  كلل  ملللن كمللدا االوال لللاس المت لللدة 
  اشمريكية من ح   الموأة االتطوى

  1996 :دىاةة ا تراىث دااا): (Butterworth Dawn التعلرف  لتاهدفت هو  الدىاةلة:
الل ن اشطفللال الللومن الت قللوا  التعللرف علللت الفللرق ا  طفللال  اةللترالياعلللت أهللداف ىيللاض اش

فال  الملداى  لألط التعليمماأثر أل  علت الت ل   ، اإلاالرياض االومن لم ملت قوا اتل   
رياض اشطفال أكثر ااشطفال الومن الت قوا  امن أهم فتائج هو  الدىاةة االاتدائية  عد أل 
 من غ رهم  المدىةمبدىة علت التعلم 

 2001 :موي كوىيما -دىاةة ةن ك ت):(Sin Kit- Mui,Corrina  عمواا داى ال كوملة 
 :اهلدفت الدىاةلة  للت فم ىالة اشطفال فم كل  ملن هلوفج كلوفج اماكلاا: دىاةلة مقاىفلةظ

التعرف علت داى ال كوملة فلم كل  ملن هلوفج كلوفج اماكلاا ملن أجل  الوبلوف عللت أاجل  
أاجلل  تولا   فللم الولب  ااالالت ف فللم كل  ممإلمللا ؛ح ل  أةللفرس فتلائج الدىاةللة أا هملا  

 كث ر من البوافأ ااشدااى ا ن دالتم المقاىفة 
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 2005 :دىاةة كو  جاكم):(Jackie Cooke ظدىاةلة مقاىفلة للميم التعلليم فلم كل  : عملواا
عقد دىاةة ت ل لية مقاىفة لميم التعليم فم اإلدف من اليا اا االوال اس المت دة اشمريكية ظ

مريكيلة للوبلوف عللت أاجل  الولب  ااالالت ف ا مإلملا ك  من اليا لاا االوال لاس المت لدة اش
اأةللفرس فتللائج الدىاةللة عللن اجللود ، طفللال حتللت التعللليم ببلل  البللامعمدءَا مللن ىيللاض اشالل

 . ندالت الأاج  اات ف ا ن 

  2009: الراا آدىاةلة ف ل  هلالفوا ا): (Neal Halfon and Others:ظمقاىفلة   عملواا
ف الدىاةلة  للت  لقلاء الةلوء عللت مبلادىاس الطفوللة اتإلد دالية لمبادىاس الطفولة المبكرةظ

االقيللام ادىاةللة ، المبكللرة فللم كلل  مللن الوال للاس المت للدة اشمريكيللة اإفبلتللرا ااةللتراليا اكمللدا
  ت ل لية مقاىفة للوبوف علت أاج  التوا   ااالات ف ا ن دال المقاىفة

 2010: دىاةللة الىي اراشللم ر) (Larry Prochner ترطيللة فللم مرحلللة  عمواا:ظتللاىيا ال
التعللرف علللت فوللأة  :الطفولللة المبكللرة فللم كمللدا ااةللتراليا اف وييلمللداظ اتإلللدف الدىاةللة  لللت

، اتطلوى تعللليم مللا ببلل  المدىةلة اىيللاض اشطفللال فللم ألمافيلا االوال للاس المت للدة اشمريكيللة
اإاللراي داى مأةهللاس الرعا للة المإلاىيللة اىيللاض اشطفللال فللم ترطيللة اشطفللال اداى الطفولللة 

  المبكرة االتعليم فم الرعا ة االتممية
 دىاةللة مكتللأ الترطيللة اإلللوفج كللوفج: (Education Bureau,:2011) ظالترطيللة  : عمللواا

دىاةلة  اكلاا ملن ال ن أهلداف الدىاةلة ملا مللم: ىياض اشطفلال فلم هلوفج كلوفجظ :االتعليم
جتماعيلة فلم االتعرف علت داى اياىة الرعا ة اال، عن فيام ىياض فم هوفج كوفجت ل لية 

دعم المبادىاس البدمدة فم مبال ىياض اشطفلال فةلً  علن دىاةلة الوللذ اللراهن لريلاض 
اشطفال افيلام القبلول ااشهلداف االمملاهج االبلرامج لريلاض اشطفلال اإداىة اتمويل  ىيلاض 

    اشطفال اإلوفج كوفج
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 خطة السير في الدراسة: 

 تبذ الاطواس ابتية: ته ر الدىاةة افق الممإلج المقاىا, لوا فإلم ت
اتتةللمن ا طللاى العللام للدىاةللة, االللوي  وللتم  علللت: مقدمللة الدىاةللة,  :الاطللوة العامللة -

امولللكلة الدىاةلللة, اأهميلللة الدىاةلللة, اأهلللداف الدىاةلللة, املللمإلج الدىاةلللة, امللللطل اس 
 الدىاةة, االدىاةاس الها قة, ااطة اله ر فم الدىاةة  

اتولاي  ملواطن ، ابلذ ىيلاض اشطفلال فلم المملكلةالوبوف ا  :الاطوة الثافية من الدىاةة -
   إلاالة ف االقلوى االموك س التم تعوق تقدم

تتةللمن دىاةللة فيللام ىيللاض اشطفللال فللم  عللض الللدال اشجمبيللة  :الاطللوة الثالثللة للدىاةللة -
 المتقدمة كم   ام ياى  مكن االةتفادة مم  

ىيلاض اشطفلال فلم المملكلة  تتةمن عقد دىاةة ت ل ليلة مقاىفلة ال ن فيلم :الاطوة الرا عة -
   افم  عض الدال اشجمبية

تطلوير فيلام ىيلاض اشطفلال   المملكلة العرطيلة ل ياغة التلوى المقترح :الاطوة الاامهة -
  الهعود ة فم لوء التباىل الماج ة

 نظام رياض األطفال في المملكة العربية السعوديةأوالً: 

ن اللل ل ملللا تتبعللل  ملللن ةياةلللاس تإللللتم المملكلللة اترطيلللة طفللل  ملللا ببللل  المدىةلللة مللل 
غميلة  لالابراس التعليميلة تلوف ر ا ئلة ترطويلة ىيلاض اشطفلال ملن أجل   ااةتراتيبياس ف و فولر

إلا ال كوملة للدعم هلوا ايتة  أل  من ا ل البإلود المتةلافرة التلم تبلول، المتموعةااشفوطة 
ىج الهلللم التعليمللم اعلللت الللرغم مللن هلو  البإلللود  ال أفلل  مللا يالللت ىيلاض اشطفللال اللا، المبلال

فريللاض اشطفللال فللم المملكللة ممطبللق عل إلللا معللام ر ، قللذ ت للت ميلللة التعللليم غ للر الميللاممات
: م2925) اللراييم م مللد: :التعللليم غ للر الميللامم  لللت حللد  ع للد الإلللوا  مكللن م حيللة مللا ملللم

217-212 ) 
طفلللال أا االفتإللللاء ملللن مرحللللة ىيلللاض اشطفلللال ال  عتبلللر شلللرطًا أةاةللليًا عملللد الت لللاق اش -

   المرحلة االاتدائية

امذ أل  ، لرياض اشطفال مواع د م ددة تبدأ من الها عة  باحًا  لت الواحدة ظإلرًا تقريباً  -
اهلوا  للالطبذ علللت ، فالطفل  مللدا  ايالرج مللن الراللة فللم أي ابلت الل ل ال لوم الدىاةللم

  عكس مأةهاس التعليم الميامم
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لبعض ممإلللا مإلللتم  اشفاشلل د ااشلعللال فللا، تعللدد الممللاهج اتباممإلللا مللن ىالللة  لللت أاللري  -
اهمللا  ملن الراللاس ملا مإللتم  التمولئة الدمميللة ، االلبعض ابالر مإللتم اتعلليم لغلة أجمبيلة

فم ح ن تأكد مأةهاس التعليم الميامم علت احلدة المملاهج فلم كل  ، احفظ القرآا الكريم
  ةمة دىاةية

اهملا ، ةمواس تقريباً  1-3هم من تبدأ ىياض اشطفال فم ببول اشطفال  الومن تترااح أعماى  -
  أا ةمة ااحدةأا ةمت ن ، ال  قةوا فم الرالة  ث ث ةمواسفبد   عض اشطف

 :اييما ملم فلقم الةوء علت فيام ىياض اشطفال فم المملكة من ح   -
 نشأة وتطور رياض األطفال في المملكة العربية السعودية: -2

اجتماعية عدملدة طلرأس عللت المبتملذ  فوأس ىياض اشطفال فم المملكة فتيبة لتغ راس
الهعودي ةاعدس علت فور الوعم  أهمية ترطية اىعا ة اشطفلال فلم مأةهلاس ترطويلة اا لة 

   :من أهمإلا
   ت ول الوك  البمائم لألةرة من أةرة كب رة ممتدة  لت أةرة  غ رة  -
 اراج المرأة الهعود ة  لت م داا العم    -
من الطبقلاس االجتماعيلة فلم المبتملذ الهلعودي اشلدة  الت ول الثقافم الكب ر لدي الكث ر -

 ابتماع هو  الفئة  أهمية ىياض اشطفال فم التأث ر ااالىتقاء  مهتوي فمو الطف  
كل  تلل  اشةللبال كافلت اىاء افتولاى العدمللد ملن ىيلاض اشطفللال ال كوميلة ااشهليلة فللم 

ال فلم جميلذ أف لاء المملكلة جميذ أف اء المملكة فتواللت البإللود المبواللة لمولر ىيلاض اشطفل
 علت الم و التالم:

اايداد علددها فلم ، ىاللة 11الد عدد الرالاس فم المملكة  ه2327/2322ففم عام 
ىالللة  29ا، ه29/2390ىالللة فللم عللام  25ىالللة ا 37لتللل   ه22/2329العللام التللالم 

علددها  ااةتمرس الدالة فلم فولر هلو  الادملة  بميلذ ىطلوع المملكلة  للت أا اللد ه2390عام 
اطعللد عوللر ةللمواس تزامللد أعللداد الرالللاس  لللت أا الللد  ه2200ىالللة مللذ مطلللذ عللام  295
ليلل  عللدد  ه2210امللا أا جلاء علام  ه2225ىاللة علام  795ا  ه2220ىاللة علام 552

ىاللللة  2019ا للل  علللدد الراللللاس  للللت  ه2212ىاللللة افلللم علللام  991الراللللاس  للللت 
 (2: 2231، ا  اس عن التعليم  المملكة، )المملكة
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 جإلود القطاع اشهلم: -أ

 عد التعليم اشهلم فلم المملكلة ىافلدًا ملن أهلم ىاافلد العلليم اةلمدًا للتعلليم ال كلومم فلم 
اكللاا ، التعللليم العللام افللم ترطيللة طفلل  مللا ببلل  المدىةللية ح لل  داى ال ةللافة اىيللاض اشطفللال

حل ن ، ه2325القطاع اشهلم هو المهئول الوح د عن ىيلاض اشطفلال فلم المملكلة حتلت علام 
أشرفت عل إلا اياىة المعاىف ح موا  من الماحية الفمية اىكزس الوياىة جإلودها فم تقد م اللدعم 
المالم للمأةهاس اشهلية فم هوا المبال ؛ ح   الد عدد ىياض اشطفال اشهلية التلم تولرف 

 ل  ااةتمر تلاعد داى اشهالم فلم مبلال ىيلاض  للت أا ا ، ىالة 91عل إلا اياىة المعاىف 
)حمللداا الغامللدي افللوى  ه11/2213طفللً  عللام 25199ىالللة ملت للق اإلللا  193عللددها  لللت 

 (222-223: م1020الدمن عبد البواد:

 جإلود الرئاةة العامة لتعليم البماس بب  دمبإلا اوياىة المعاىف: -ل

، لإلشلراف عللت تعلليم البملاس ه2320مرجذ تأةيس الرئاةة العاملة لتعلليم البملاس علام 
؛ ح ل  افتت لت ىاللة ااحلدة فلم  ه95/2391ا فم مبلال ىيلاض اشطفلال علام اطدأس جإلوده
اكلللاا اىاء هلللوا ا جلللراء شلللعوى اشمإللللاس المعلملللاس  الةللل ق فتيبلللة عملإللللن ، مكلللة المكرملللة

افلم العلام التلالم باملت الرئاةلة  افتتلاح ىاللت ن ،  التلدىيس ملذ علدم تلوفر ارعا لة أطفلالإلن
 مبللال ىيللاض ، ء اأمللام فبللاح الرئاةللة فللم تبرطتإلللا حللداهما فللم الللدمام ااشاللري فللم ا حهللا

اشللدة الطلللأ علللت المعلمللاس الهللعود اس احر للًا ممإلللا علللت تللوف ر ىعا للة شطفللال ، اشطفللال
المعلماس اا داىياس أاوس الرئاةة تتوةذ عامًا  عد عام فم مبال ىيلاض اشطفلال حتلت ا ل  

ملللة افلللق  حللللاء علللام معل 3791طفلللً  ايعمللل  اإللللا 11300ىاللللة اإللللا  350علللددها  للللت 
 (225: م1020)حمداا الغامدي افوى الدمن عبد البواد: ه11/2213

بامت الرئاةة  فت  فللول حةلافة لألطفلال ةلن ةلمت ن  للت  ه2392/2399افم عام 
أىطذ ةمواس مل قة  مداىةإلا لمهاعدة اشم العاملة فم القطاع التعليمم علت ىعا ة طفلإللا فلم 

اطلدأس هلو  التبرطلة فلم مدمملة الريلاض علام ، فهلية للمعلملة اشممقر عملإلا اتوف ر الراحلة الم
الد عدد المداى  المل لق اإللا فللول حةلافة تا علة للرئاةلة  ه2200افم عام ، ه92/2399

اللد علدد الملداى   ه2220اطعد عور ةلمواس ، فل ً 15مدىةة تةم 22العامة لتعليم البماس 
 111أكثر ملن عولر ملراس لتةلم ا مدىةة أي تةاعا عدده222المل ق اإلا فلول حةافة 

ابد تويعت داى ال ةلافة اىيلاض اشطفلال التا علة للرئاةلة العاملة لتعلليم البملاس عللت ، فل ً 
مدممللة مللن مللدا المملكللة ؛ ح لل  الللد عللدد داى ال ةللافة التا عللة للرئاةللة العامللة لتعللليم  32
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، طفً  اطفلة 2379فلً  ت توي علت  115داىًا تةم  231 ه2222البماس فم العام الدىاةم 
ىاللة  935كما الد عدد ىياض اشطفال التا عة للرئاةلة العاملة لتعلليم البملاس فلم العلام أاتل  

العامللة لتعللليم  ةالرئاةلل، )المملكللةطفللً  اطفلللة 90292فلللً  دىاةلليًا ت تللوي علللت 2277تةللم 
 ( 2:ه2222،2222البطابة ا حلائية للعام الدىاةم، البماس

مدىةللة تةللم 211عللدد المللداى  المل للق اإلللا ىيللاض أطفللال الللد  ه2222افللم عللام 
اىغم العقباس التم ااجإلت تطوى ىياض اشطفال التا علة للرئاةلة العاملة االمتمثللة ، فل ً 102

 ال أا الرئاةللة العامللة ، فلم  للعوطة المبللافم المماةلبة اتزايللدها  مللا ملللزم ملن أدااس امعلمللاس
ا المبللال  لللت أا ا لل  عللدد ىيللاض اشطفللال لتعللليم البمللاس اا لللت جإلودهللا الماج للة فللم هللو

طفللً   قللوم عللل إلم ف للو 203225فلللً  اإلللا 5717ىالللة تةللم 2391 لللت  (حكللومم اأهلللم)
)حمللداا الغامللدي  افللوى ه19/2230 داىيللة األلل  افللق  حلللاءاس ةللمة 2799معلمللة ا9222

 (2: ه19/2230:2230 حلاء ، )المملكة، (225، م1020عبد البواد:

 :ا االجتماعيةأااالوجإلود اياىة العم   -ج

ايتة  داىها فلم مبلال ىيلاض ، ه2320ا االجتماعية عام أاولأفوئت اياىة العم  اا
اشطفال من ا ل مراكز الادمة االجتماعية  ةبذ مراكز فم المملاطق ال ةلرية اامهلة عولر 
مركللزًا فللم الممللاطق الريفيللة  أ   تللوي كلل  مركللز علللت احللدة اجتماعيللة ااحللدة ثقاييللة ااحللدة 

فلم مقلدمتإلا  اتقوم الوحدة الثقايية اتقد م عدة ادماس للمواطم ن  أتم، ة ااحدة يىاعية  ي
   فواء ىياض اشطفال

كمللا توللرف اياىة العملل  االوللئوا االجتماعيللة علللت البم يللاس الا ريللة التللم مللن أهللم 
ة للوياىة كما تقوم  داىة التعااا التا ع، فواطاتإلا ىعا ة اشمومة االطفولة اإفواء ىياض اشطفال

العمل  االوللأاا االجتماعيللة  ا شللراف علللت ىيللاض اشطفللال التا عللة للللوياىة اطلللد عللدد ىيللاض 
معلمللة امللدمرة 2570ا، طفلل ً 11597فلللً  تةللم  2279ىالللة اإلللا 101اشطفللال التا عللة لإلللا 
، 13/2213ا  للة  حلللائية عللن التعللليم للعللام ، )المملكللة ه13/2212افقللًا  حلللاء عللام 

 (2 : ه2212
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ا ل  علدد الراللاس التلم تولرف عل إللا  ه12/2215ذ ادا ة العام الدىاةلم التلالم ام
، المملكلة) طفلً  اطفللة 15292فلً  اإلا  2303ىالة تةم  190اياىة الوأاا االجتماعية 

 (2: ه2215، 12/2215ا  ة  حلائية عن التعليم للعام الدىاةم 

اس التلم تولرف عل إللا اياىة ا   عدد الرال ه2219/2230امذ ادا ة العام الدىاةم 
طفلللً  اطفللللة  ايعمللل  اإللللا 25222فللللً  اإللللا 921ىاللللة تةلللم  131الولللأاا االجتماعيلللة 

: ه2230، 19/2330ا  لة  حللائية علن التعلليم للعلام ،  داىية)المملكلة322معلمة ا2225
2) 

اعلللت هللوا تللم التمهلل ق الل ن اياىة العملل  االوللأاا االجتماعيللة اطلل ن الرئاةللة العامللة 
يم البمللاس لكللوا الرئاةللة المهللئولة عللن داى ال ةللافة اىيللاض اشطفللال ؛ األلل  اتزايللد لتعللل

االبم ياس التعاافية التم تتولت اياىة العمل  ، ىياض اشطفال التا عة للبم ياس الا رية اشهلية
االوأاا االجتماعية اتزايدهم  المعلماس اا داىياس ال تم لدمإلن كفاءة اابرة فلم العمل  فلم 

لمبللال  لللافة  لللت تزايللد هللو  الللداى  بميللذ مللا ت تاجلل  مللن كتللأ ااةللائ  اتقميللاس هللوا ا
 (270: م1002تعليمية) اراييم الدع لج:

 اياىة الترطية االتعليم حاليًا(:)جإلود اياىة المعاىف  -د

افلم علام ، لإلشراف عللت تعلليم البمل ن فلم المملكلة ه2373تأةهت اياىة المعاىف عام 
اف علت ىياض اشطفال اشهلية من الماحية الفمية اتولبيعإلا عللت امتد فواطإلا لإلشر  ه2325

افتت لت  ه2321افلم علام ، ت ق ق أهدافإلا فم ىعا ة اشطفلال االعما لة اإللم ات ق لق حاجلاتإلم
افلم العلام التلالم افتت لت ىاللت ن فلم كل  ملن ، الوياىة أال ىالة تا عة لإلا  مدمملة الريلاض

براى ةلمو اللم العإللد افائلأ ىئليس مبللس اللويىاء   دى ه2200افم عام ، الدمام اا حهاء
اطالتللالم تقللل  داى ،  للأا تكللوا تب يللة ىيللاض اشطفللال فللم المملكللة للرئاةللة العامللة للبمللاس

كملا للوحظ أا اياىة اللدفاع االط لراا تولرف عللت ثملاا ، وياىة الترطية االتعليم فم هوا المبالال
وطمم الللوي  وللرف علللت اثمتللم عوللرة اكللوا ال للر  اللل، مأةهللاس لريللاض اشطفللال ممهللوط إلا

اتولل ر آاللر ا حلللاءاس  لللت أا ىيللاض اشطفللال الللد عللددها فللم ، ىالللة شطفللال ممهللوط إلا
معلمة اإداىية األ  افقلًا  حللاء  9127طف  اف و 92000ىالة تةم ف و  2075المملكة 

  ه11/2213
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المهلئولة علن التعلليم كما تو ر التوج إلاس اللادىة أا رًا أا اياىة الترطية االتعلليم هلم  
 ولأا دملج  ه2213(فلم العاشلر ملن الم لرم علام 1العام االبماس  عد  داى اشملر الملكلم )أ/

 ( 219، م1002) اراييم الدع لج: الرئاةة العامة لتعليم البماس اوياىة الترطية االتعليم
 أهداف رياض األطفال في المملكة العربية السعودية: -1

م( 2970/ ه2390الهلعود ة ) لليم فلم المملكلة العرطيلةلقد الللت اثيقلة ةياةلة التع
جلاءس اشهلداف فلم  القلد، ، المواد لتل  المرحلة اهوا ملدل  عللت أهم تإللا اللراىتإلا نعدد م

عللت الم لو  (72- 13اد ملن )و اطالت دمد فلم المل، البال الثال  الااص  أهداف مراح  التعليم
 (215-229، م2991:ةمب  اآاراا  ز)عبدا لعزي  :التالم

االعقلللم االبهللمم فللم ظللراف طبي يللة ةللوية ، فمللو  الالقللم  لليافة فطللرة الطفلل  اىعا للة -
 .ا ة م متبااطة مذ مقتةياس، تماث  جو اشةرة

  المطااق للفطرة تكوين االتبا  الدممم القائم علت التوح د -

امتلا لل  للفةللائ  ا ةلل مية ااالتباهللاس اللللال ة  أالو الطفلل   للادال الهلللو  اتيهلل ر -
 .الطف  جود أةوة حهمة ابداة م ببة أماماو 

افقلل  ارفلق ملن الواتيلة المركزيلة ، المدىةلية اتإل ئت  لل يلاة،  م ف الطف  البو المدىةم -
 .أترا   الوات   لت ال ياة االجتماعية الموتركة مذ

ااشةاةللياس الميهللرة االمعلومللاس المماةللبة لهللمة  الللل ي ة التعب للراستزايلد  اثللراة مللن  -
 . ما   يإل   االمتللة 

حواةل  اتمريمل   تلدىيأ الطفل  عللت المإللاىاس ال ركيلة اتعويلد  العلاداس اللل ي ة اترطيلة -
 .علت حهن اةتادامإلا

  مالم االاتكاىي اتعإلد أاب  الب توبيذ فواط  -

 اتإلومب  فم غ ر تدل    اإةعاد الطف ، الوفاء   اجاس الطفولة -

احهللن ، الهلللو  غ للر الهللوي لللدمإلم اعلل ج اللوادى، اشطفللال مللن اشاطللاى التلليقظ ل ما للة -
 .الطفولة المواجإلة لموك س

افللم لللوء ت ل لل  هللو  اشهللداف متبلل ن أفإلللا أهللداف أاس  للبغة علميللة غ للر  جرائيللة 
اال موجد لإلا عم ق الالو ية فم المبتمذ الهعودي فإلم فلم مبملإللا ، اتتهم  لفة العموم

، هلفة ترطيلة طفل  ىيلاض اشطفلالتبتعد عن الالو ية الدفيقة التلم ممبغلم أا تتمولت ملذ فل
فةللً  عللن عللدم التللزام مأةهللاس ىيللاض اشطفللال اشهليللة اتطب للق اتمف للو هللو  اشهللداف لعللدة 
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علللدم تلللوافر التبإل لللزاس ، أةلللبال ممإللللا علللدم اجلللود ةياةلللية موحلللدة لمملللاهج ىيلللاض اشطفلللال
د معيللم   علل، االوةللائ  التعليميللة المماةللبة اال يمللة لت ق للق هللو  اشهللداف علللت أىض الوابللذ

مبافم ىياض اشطفلال علن الولراط الواجلأ توافرهلا فلم مبملت الراللة فل  تتلوافر ف إللا الغلرف 
  المماةبة لمماىةة اشفوطة التم تهاعد علت ت ق ق هو  اشهداف 

 سياسة وشروط القبول ومدة الدراسة برياض األطفال في المملكة: -3

ىاللة شالري فلم المملكلة  تاتلف مدة الدىاةة ارياض اشطفال عللت اجل  الت دملد ملن
 ملا تكلوا تا علة للوياىة الترطيلة االتب يلة ا داىيلة لإللو  الراللاس ايرجذ أل  الات ف ا شراف 

االتعليم أا تا عة لوياىة الوأاا االجتماعية أا تا عة للقطاع الااص مما أدي  لت عدم توح لد 
اشللراط القبللول مللن  الإلللوا تاتلللف ةياةللة، ةياةللة اإجللراءاس القبللول امللن ثللم شللراط القبللول

فغالبلًا تاةلذ شللراط اإجلراءاس القبلول اإللو  الرالللاس ، ىاللة شالري فلم الم افيللة الواحلدة
   ش  ااإلا ايطلق عل إلا ىالاس ىياض اشطفال الاا ة  التا عة للقطاع الااص

اعليلل   اتلللف ةللن القبللول  امللدة الدىاةللة مللن ىالللة شاللري فإلمللا  ىالللاس تقبلل  
من عمر الطف  اهما  ىالاس تقب  اشطفلال عملد اللوغإلم ةلن الرا علة اشطفال من ةن الثالثة 

الإلوا فتبدأ ىياض اشطفال فم ببول اشطفال الومن تترااح أعماىهم  من ةلن الثالثلة ، من العمر
اهما فبد  عض اشطفال  قةوا فم الراللة ثل ث ةلمواس أا ةلمت ن أا ،  لت الهادةة تقريباً 

 : م2925:) الراييم م ملد  هلن عملد ادا لة االلت لاق  الراللةاهوا متوفا عللت ال، ةمة ااحدة
217-212) 

فالطفل  ملثً   أا ، امن ثم فاالفتقال من  ف  لت آالر فلم الراللة متوفلا عللت الهلن
الت ق  الللف اشال ملن الراللة لملدة شلإلرين ملثً  ثلم افقطلذ علن ال ةلوى  الراللة  قيلة 

 اللة ممقل  للللف الثلافم ملن الراللة شا الهلن اجاء العام التالم  فم هو  ال، العام الدىاةم
ايرجذ أل   لت أا شراط القبول االهن تاتلف تبعًا ش  ال الراللاس اللومن ال ، مأهل  لول 

  مإلمإلم شمء ةوي ت ق ق الرط  ات ل   الملرافاس
فم ح ن  اتلف أل  فم الرالاس ال كومية التلم تقبل  اشطفلال عملد اللوا ةلن الرا علة 

 ( 212-217: م2925) اراييم م مد:  امدة الدىاةة اإلو  الرالاس عام نمن عمر الطف  

 ايول  البدال التالم تطوى أعداد اشطفال ارياض اشطفال االمعلم ن 
 جدال مول  تطوى أعداد الرالاس ااشطفال االمعلماس فم الفترة



 م1023( يناير 33) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  العدد

 - 291 - 

 ه2230 لت  ه2213من 
عدد  النوع العام

 الروضات
عدد 
 الفصول

عدد 
 اإلداريون املساعدون املعلمون األطفال املستجدون يسعود األطفال

 سعودي مجله سعودي مجله سعودي مجله
 525 511 5593 5179 31205 20902 25052 29222 1770 712 حكومي ه13/2212

 221 290 1955 3501 32210 32312 31013 22271 1107 513 أهلي
 957 2021 2522 9225 17915 79115 22072 92190 5377 2122 جمموع

 720 752 1252 1127 22322 21133 22122 51002 1939 253 حكومي ه12/2215
 390 223 3113 3201 1395 2173 31917 22019 1575 512 أهلي
 2230 2292 9372 20029 22131 10270 25122 91073 5522 2391 جمموع

 709 711 1221 1107 7072 7125 29531 53290 3022 251 حكومي ه15/2211
 520 599 3312 3923 3297 3719 31990 23523 1121 597 أهلي
 2129 2315 9503 20250 20112 22322 21511 91773 5151 2229 جمموع

 211 222 1191 1322 7091 7129 51225 51322 3251 271 حكومي ه11/2217
 122 179 3723 2172 2132 2915 22953 22152 1909 120 أهلي
 2237 2513 20009 20155 22332 21122 92232 202999 1012 2521 جمموع

 722 711 1121 1332 9213 9113 50921 52252 3051 272 حكومي ه17/2212
 125 171 3127 2132 3225 2291 21372 29052 1959 151 أهلي
 2359 2232 9903 20512 21912 22255 93310 203921 1022 2532 جمموع

 - - - - - - - - - - حكومي ه12/2219
 - - - - - - - - - - أهلي
 1022 20222 12121 203215 1512 2271 جمموع

 215 225 5221 5277 32751 39792 27922 29125 1702 722 حكومي ه19/2230
 272 922 3292 2322 25220 52223 27219 53500 3011 152 أهلي
 2731 2799 9320 9222 22291 90977 95250 203225 5717 2391 جمموع

 ةمواس متفربة(ه: 2230-2213 م)المملكة: البيافاس ا حلائية للمداى  لألعوا
 :مناهج رياض األطفال في المملكة العربية السعودية  -2

مما الش  يي  أا العملية الترطويلة فلم ىيلاض اشطفلال تإللدف  للت ترطيلة اتطلوير الطفل  
ايمثل  الملمإلج المقلدم للطفل  أهميلة ، ة ااالجتماعيلة االعقليلةاإشباع حاجات  البهمية االمفهي

 الغللة ح لل   عتبللر همللزة الو لل  الل ن المعلمللة االطفلل  الحتوائلل  علللت مبموعللة مللن الابللراس 
   :ااشفوطة المعريية القد مرس مماهج الطفولة المبكرة فم المملكة اث ث مراح  اهم

م 2951-ه2372اض اشطفلال عللام كلاا المللمإلج المتبلذ فلم ادا للة ىيل :المرحللة اشاللت
هو )الممإلج التقل دي( االوي  عتملد فلم م تلوا  عللت مبموعلة ملن الكتلأ االمقلرىاس الدىاةلية 

ايعتمد هوا الممإلج علت مبلدأ التلقل ن االتردملد اعلدم ، مث  القراءة االكتا ة االريالياس االعلوم
ياجلاتإلم ملن اللإللو االلعلأ ال  التفاع  ا ن المعلمة ااشطفلال اإتاحلة الفلرص لإللم  مماىةلة احت
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ابلد كلاا الطفل  ملعلأ داى المتلقلم ، الترك ز علت  كهال الطف  مبادئ القراءة االكتا لة االعلدد
  ا مما تقوم المعلمة اداى الملقن

م فإلو )ممإلج المولراع( االلوي للم 2395-2975االتم ادأس ممو عام  :المرحلة الثافية
ة فللم الترك للز علللت تعللليم الطفلل  مبللادئ القللراءة  اتلللف كث للرًا عللن المللمإلج التقل للدي ااا لل

علملًا  أفل  بلد ظإللر جافلأ االهتملام  المإللاىاس اشالري االتلم تمثل  مبلاالس المإللاىاس ، االكتا ة
العلميلة االريالللة ااالجتماعيللة  لكلن االاللت ف ظإلللر فلم طريقللة   لللال هلو  المإلللاىاس للطفلل  

افقلًا للمإللاىاس الملوكوىة ةلا قًا األل  األ  من ا ل ملراى الطفل  عللت أكثلر ملن غرفلة فولاط 
ابلد كلاا الطفل    يلت البعض اللعلأ االملرح ال ل ملراى  اتلل  ، ا ل فتراس البرفامج ال لومم

 هوا المبال  أما المعلمة فكافت هم الم وى اشةا  فم، الغرف

م عمللدما اللدأ 2922-ه2202اكافللت البدا للة لإلللو  المرحلللة فللم عللام  :المرحلللة الثالثللة
مإلج المطللوى )مللمإلج اللتعلام الللواتم( االللوي  عتبللر مولراعًا ترطويللًا ىائللدًا امتم للزًا علللت تمف لو الملل

اجإللود ، أكثر من  ع د ح ل  تةلافرس ييل  جإللود ىةلمية اهلم الرئاةلة العاملة لتعلليم البملاس
امميملة داليلة ، مميمة  بليمية )ارفامج الاليج العرطم لدعم مميماس اشمم المت دة ا فمائيلة(

ال وفهلكو(  ابلد املم هلوا الملمإلج عللت أةلس ، مم المت دة للترطية االثقافلة االعللوم)مميمة اش
علميللة ىاعللم ييلل  م لليإل الطفلل  العرطللم المهلللم امللر  مراحلل  متعللددة معتمللدًا علللت التبللاىل 

 ا لافة  لت اةلتط ع آىاء ، الم دافية فم ث ث مماطق  المملكة اعلت القيا  العلمم المقمن
فإلو اول   عتبر ملدىًا متكامً  اشلامً  ، ن االترطوياس داا  المملكة اااىجإلافابة من الترطوي 

حتوائل  عللت معلوملاس لمعلماس ىياض اشطفال فم المملكة اللمتدىطاس فم هوا ال ق  العلمم ال
الإلوا   عد الممإلج المطوى م االة مهت دثة هادفة لتوللي  مفإللوم مإلملة معلملة ، فمي  متعددة

طيذ القاىئة اواةطت  أا تهتف د ممل  اتمملم أاتإللا امفهلإلا فتطلوى مفاييمإللا الرالة ؛  أ تهت
العلميللللة ااتباهاتإلللللا الترطويللللة اأةللللال أ التعللللليم  التطبيقيللللة  لللللدمإلا ف للللو اشفةلللل  ) اراييم 

 ( 211 : م1002الدع لج:
 عتمد هوا الملمإلج  اي دد الدع لج أ ةًا الائ  امم زاس الممإلج  علت الم و التالم:

ول التعلم الواتم الوي مركلز عللت المولاط اللواتم لألطفلال أففهلإلم    ل  متفاعل  كل  علت أةل
طفلل  ايتعاملل  مللذ اشلعللال الترطويللة الإلادفللة المتللوافرة  فللم ا ئتلل  الترطويللة التللم تهللاعد  علللت 

ابللد اعتمللد أةلللول الللتعلم ، مللا متماةللأ مللذ فمللإل الممللو الاللاص  لل اكتوللاف بدىاتلل  اتمم تإلللا  
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، مللمإلج علللت اشةلللول ا ةلل مم فللم التعاملل  اييإلللر أللل  فللم فللواحم عللدةالللواتم فللم هللوا ال
عللت أةللول  زفالمهلم هو الوي   يش أا ق ا ة م افيم  فم حيات  ال ومية األ    لالترك 

ممإلج عللت تمميلة القليم الايركز ، القداة فم التعام  ااةتادام أةال أ التوجي  االمدح اا بماع
  االثقة  المفس، اللراحةا ة مية امبادئ اللدق ا 

 :مباالس ممإلج ىياض اشطفال فم المملكة
ممإلج ىياض اشطفال  المملكة ح   تتةلمن البلرامج االمبلاالس الدىاةلية   ة  م متت

التللللم تمللللاى  أفوللللطتإلا فللللم ىيللللاض اشطفللللال اهللللم علللللت الم للللو التللللالم:  )م مللللد ال امللللد 
 (29-22: م1007اآاراا:

  ا  ملاا  لاو اىةلول  فلم ففلو  اشطفلال االتعلرف اتإلدف  للت غلر :الترطية الدممية -2-2
 اإكهال اشطفال العاداس الهلوكية ال همة ، علت بدىة هللا اشكر فعمت 

اإعلدادهم للقلراءة ، اتإللدف  للت  كهلال اشطفلال طريقلة التفك لر االتعب لر:اللغة العرطية -2-1
،  لغاءاتلدىيبإلم عللت ا ، االكتا ة اتلل ي  ع لول المطلق التلم تيإللر للدي  عةلإلم

  اغر  حأ القراءة االم افية علت الكتأ ااالهتمام اإلا
اإدىا  الع بللاس العدد للة اإكهللا   مإلللاىة ، ايإلللدف  لللت  عللداد الطفلل  للتفك للر:ال هللال -2-3

  التعرف علت اشىبام االعد فم  وىت  اشالية
اتإلدف دىاةة العللوم  للت تمميلة حلأ االةلتط ع للدي اشطفلال اتعويلدهم عللت :العلوم -2-2

 ية االتفك ر ااالكتواف الم ح
  اتإلدف  لت تممية بدىاس الطف  الفمية اتدىيب  علت االاتكاى اا اداع:الترطية الفمية -2-5
، اتإلللدف  لللت تقللويم البهللم  لل يًا اطللدفيًا اتمميللة العللاداس الب للدة:الترطيللة البهللمية -2-1

  اإشباع م ول الطف  فم اللعأ اال ركة
ااالتباهللاس ، داس الللل ية الهللليمةاتإلللدف  لللت  كهللال الطفلل  العللا:الترطيللة الللل ية -2-7

  اتعويد الطف  علت مراعاة ابدال العامة، المرغول ف إلا
اتإلدف  للت تولبيذ الطفل  عللت التعلااا ملذ غ لر  ااالفلدماج فلم :الترطية االجتماعية -2-2

  احفر  علت أداء الادماس العامة، البماعة



 م1023( يناير 33) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  العدد

 - 295 - 

ال ن ىيلاض اشطفلال م م  مماهج ىياض اشطفال  المملكة أا هما  تبامماس  متة  من
ا مما تبقت اشةس العامة لإللو  المملاهج مولتركة ال ن ، فم دىجة الترك ز علت فواط داا آار

  جميذ ىياض اشطفال
 المشكالت التي تواجه نظام رياض األطفال في المملكة: -5

 الم و التالم:علت تتعدد الموك س التم تواج  ىياض اشطفال 
  ل ف التعااا ا ن اشةرة االرالة: -

متلللوى عدمللد مللن اب للاء ااشمإلللاس أا مهللأالياتإلم ف للو أطفللالإلم تتمثلل  فللم  ل للابإلم 
امللن هملا تللزداد الفبللوة الل ن ، اال متلا عوا أطفللالإلم، ل تفرغللوا هلم  لللت أعمللالإلم، فللم الراللة اك

ممللا ملللأثر أللل  ةلللبًا علللت الالللدماس الترطويللة التللم تقللدمإلا الراللللة  االرالللةأةللرة الطفلل  
 (   29: م1007)م مد ال امد: ، (211: م1020:امدي اآاراا لألطفال )حمداا الغ

  :الموك س االبتلاد ة -

اطاا لة ، أا الموك س االبتلاد ة لرياض اشطفلال متول بة و ر حمداا الغامدي  لت 
الللم تللبن أ للً  لإلللوا ، امعيللم   مباف إلللا مهللتأجرة، فإمكافاتإلللا داا المطلللول، للريلاض اشهليللة

احقيقللة ، لمعلمللاس أجللوىًا أبلل   كث للر ممللا تللدفذ الرالللاس ال كوميللةكمللا أفإلللا تللدفذ ل، الغللرض
اشمللر التللم مأكللدها الغامللدي أا  عللض أ لل ال الريللاض اشهليللة مبللالغوا فللم ىةللوم الت للاق 

  اشطفال اإلو  الرياض داا مبرى ةوي الرط  المادي
  موكلة تعدد جإلاس ا شراف: -

شطفلال فلم الهلعود ة تبلري فم لوء ما تم عرل  فم جإللود المملكلة فلم فولر ىيلاض ا
اطعةللإلا ، موللكلة تعللدد جإلللاس ا شللراف علللت هللو  الرالللاس يللبعض ىيللاض اشطفللال حكللومم

اياىة العمل  ، اياىة الترطيلة االتعلليم :ممإللاييولرف عللت هلو  المأةهلاس جإللاس متعلددة ، أهلم
لمإلا لة اشملر اللوي ملأدي فلم ا، ال لر  اللوطمم، اياىة اللدفاع االط لراا، االوأاا االجتماعية

فةً  علن االت ف تالللاس املأه س ، طفال  المملكةعدم  اجود ةياةة موحدة لرياض اش
 المعلماس اإلو  الرالاس اكول  اات ف شراط اموا فاس مبافم ىياض اشطفال أاتإلا 

  :الموك س التم تتعلق  معلماس ىياض اشطفال غ ر المتاللاس -

المعلمة االمرطية االمتالللة فلم ىيلاض مأكد الدع لج أف  حتت فم ابت بريأ لم تكن 
اكول  فم الوبلت اللراهن اا لة فلم الراللاس اشهليلة فمعيلم ملن  عمللن اإللا ، اشطفال متوفرة
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اهلوا ، البلامعم يلي ملن ملأهً  متوةلطاً غ ر مأه س اغ ر متاللاس اممإلن داا المهتوي 
عللت ، اإللو  المأةهلاساشمر ممعكس  الهلأ علت مهتوي الرعا لة االادملة الترطويلة المقدملة 

الللرغم مللن البإلللود التللم تبللولإلا المملكللة العرطيللة الهللعود ة فللم  فوللاء أبهللام ىيللاض اشطفللال 
 كلياس الترطية  البامعاس الهعود ة فم الفترة اشا لرة فملا ياللت معيلم معلملاس ىيلاض اشطفلال 

مللللدي )حمللللداا الغا، (277، م1002 ) اللللراييم الللللدع لج:  داا المهللللتوي المإلمللللم المطلللللول
 ( 213، م1020:اآاراا 

  موك س تتعلق  إداىة ىياض اشطفال: -

تعلافم مأةهللاس ىيللاض اشطفلال مللن غيللال المللأه س  داىيلًا  فللم  داىة ىيللاض اشطفللال 
فالقائماس علت  داىة ىياض اشطفال تغ أ عمإلن اشدااى االمإلام ا داىية التم ممبغم أا تتلوافر 

  الترطلوي فتيبلًة للعقلم ا داىي االد كتاتوىيلة المطلقللة املن ثلم متعثللر العمل، فلم ملدمرة الراللة
 (205-202، م1002:أحمد عبد المبم)أا الفولت ، هو  الرالاسش  ال 

أفلللل  ال متللللوفر فللللم مبللللال  داىة ىيللللاض اشطفللللال ، :افلللم هللللوا الوللللأا  قللللول الغامللللدي
الملأه س ال  فةللوا ية المتاللاس فم  داىتإلا ايعل  أل   أا أ  ال ىياض اشطفال اشهل

افيلرًا شا عدمللدًا ملن مللدمراس ىيللاض لمطللالبتإلن  لأجوى تماةللأ تاللللإلن   داىيلًا فللم العمل  
فلإا كث لرًا ملمإلن ، اشطفال  فتقرا  لت المإلاىاس ا داىية االابراس االمإللاىاس القياد لة االترطويلة

  ملبللأا فللم الغالللأ   لللت االحتفللاص  بميللذ الللل حياس فللم أمللدمإلن داا تفللويض اهللوا اللداى 
 قةم علت ىاح ا اداع ااالاتكاى اشمر الوي ممعكس ةلبًا علت جودة العم  الترطلوي  ايةلفم 

 (215-212، م1020:الراح التقل د ة علت فواط هو  الرالاس )حمداا الغامدي
 :موك س تتعلق  الكم االتوييذ -

طفلال لألادة فم عددها افم مدي اةتيعااإلا ىياض اشطفال ال كومية ممإلا ااشهلية م د
ةللمواس( فاشطفللال الللومن  هللتمتعوا  الترطيللة االرعا للة 1-3الللومن هللم فللم الفئللة العمريللة مللن )

االادمة فم هو  المأةهاس من أاماء الطبقاس القادىة علت دفذ الملرافاس اي رم ممإلا أاماء 
 المدا أكثر حيًا من الريا فم  فواء الرالاس اشمر الوي  بع  أاماءا ، الطبقاس غ ر القادىة

وا تتهلللللذ الفبلللللوة اللللل ن الريلللللا الريلللللا ال  هلللللتطيعوا االلت لللللاق اريلللللاض اشطفلللللال ؛ الإلللللل
 ( 212 : م1020 :حمداا اآاراا )اال ةر

 :موك س تتعلق  المبافم االتبإل زاس ارياض اشطفال -
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مأكد الدع لج أا معيم ىياض اشطفال  المملكلة تعلافم ملن علدم تلوافر الولراط ال يملة 
كملا أا اشثلاث ، غ ر مهتويية للوراط الل ية االترطويلة المطلوطلة فم مباف إلا امرافقإلا  فإلم

كمللا أا غالبيلة مبللافم ىيلاض اشطفللال ال متللوافر ، لإللو  المأةهللاس غ لر متللوافر  ولك  متكاملل 
كملا ال توجلد اشملاكن المماةلبة ل فلظ المللواد ، ف إللا المطلا ا اإا تلوافرس  فتكلوا غ لر مماةللبة

؛ ح ل  لتعليميلة االترطويلة  اا ىشلاد ة ن الوةلائ  االتقميلاس افةً  عن أفإلا تاللو مل، الغوائية
تاللو ملن أحلواض الملاء ا لمادمق الرملال الاا لة  أفولطة  ة ا معيم ىيلاض اشطفلال اشهليل

اأا معيلم مبلافم ىيلاض اشطفللال اشهليلة اطعلض الراللاس ال كوميلة مهللتأجرة ، لعلأ اشطفلال
مطللللللاعم ) اللللللراييم أا ة اشلعللللللال اغ للللللر  للللللال ة ؛ أ ال موجللللللد ف إلللللللا م عللللللأ  لمماىةلللللل

 (   279-272: م1002:الدع لج
 :موك س تتعلق  ل ة الطف  -

تيإلر هو  الموكلة فم الراللاس اشهليلة التا علة للقطلاع الالاص فلم حل ن تاتفلم فلم 
اتعم  عللت تملوع  هلو  الوجبلاس ، الرالاس ال كومية التم تقدم اجباس غوائية شطفالإلا مومياً 

أملا فلم ، أفل  تولرف عللت تقلد م هلو  الوجبلاس المولرفة اللل ية  الراللة كملا، مومًا  عد موم
الريللاض اشهليللة فمبللد أفإلللا ال تقللدم فللم معيمإلللا هللو  الادمللة لكللم ال مترتللأ علللت أللل  ييللادة 

  الادماس الل ية ال يمة لألطفال إلاكما ال متوافر ف ، الملرافاس
   :بلة الراغب ن فم  ل اق أطفالإلم ارياض اشطفال -

الللدع لج أفلل  علللت الللرغم مللن افتوللاى ىيللاض اشطفللال فللم المملكللة  ال أا أعللداد  مأكللد
ااىتفلاع ، اشطفال الملت ق ن اإلا ما يال بل ً   هبأ عدم التوعيلة الكاييلة  أهميلة هلو  المرحللة

  الرةوم المقرىة فم المأةهاس اشهلية
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 نظام رياض األطفال في استرالياثانياً: 

 أ أا ، كل  مباالتل  فلم ولإلد لإللا  بلودة التعلليم  التلمالمتقدمة  ت عد اةتراليا من الدال
معتلرف  لل  ابا كواحللد ملن أفةلل  اشةللال أ  المإلمللمالتعلليم االتللدىيأ  فللم اشةللترالماشةللول 

 Australian Government, Australian Trade) ،العلللالم فلللماأكثرهلللا ااتكلللاىًا 

Commission, , 2008: 12-14) 
: ف وةلااث ايللز هلماتتكوا من ةت اال اس  البريطافمالكوممول  اأةتراليا  حدي دال 

بليملل ن:  بللليم العا للمة اإ، اييكتوىيللا اكويمزالفللد اجمللول أةللتراليا اغللرل أةللتراليا اتاةللمافيا
، ايتكد  غالبية الهكاا علت طول الهاح  من ارةباا  لت أدل لد، الومالماا بليم  اشةترالم

ف وةلااث ايللز اىطعإللم  فلماي ليش ثللثإلم ، ملن الهلكاا ٪10ح   عوا لم الوال لاس ايمثللوا 
 مللن الهللكاا  ٪25ا فإلللم أبلل  مللن يللأمللا ةللكاا الر ، ييكتوىيللا ح لل  الممللاق أبلل  بهللوة فللم

(Australian Bureau of Statistics, Australian Demographic Statistic, , 

2006:  7-9.) 

توجللد ةلليطرة لل كومللة الف دىاليللة ح لل  ال ؛أةللتراليا مهللئولية الوال للاس  فللماي عللد التعللليم 
 ,Skibek) الإلوا فأةتراليا ليس لإلا فيامًا تعليميًا ااحلداً ، المركزية علت  داىة التعليم  أةتراليا

M. & Connell, H, 2003: 7-11) 
 بميللذ  ف للدىالمم  ات للاد 2902ابللد تكللوا الكومموللل  اشةللترالم فللم أال ممللامر ةللمة 

، الغرطيلللة البموطيلللة ااةلللتراليا توىيلللا اكويمزالفلللد ااةلللترالياالوال لللاس الهلللت ف وةلللوث ايللللز اييك
 ( 521-525، 2992: جودة حه ن)، (172-171، 2992: موةف فامد)اتاةمافيا 

ابتلللادًا بويللًا ااا للة  عللد ال للرل العالميللة الثافيللة اممللو أللل  ال لل ن  اتوللإلد اةللتراليا
قدمللة امهللتوي الم يوللة اإلللا تتهللذ لتوللم  التكمولوجيللا المت االقاعللدة اللللماعية فللم اةللتراليا

 (75، 2995: ل وفاىد كافتوى) مرتفذ جدًا ايمعم الهكاا ادىجة كب رة من الرااء

الل ن الهادةللة االاامهللة عوللرة ايهللبق داللول المدىةللة  فللم اةللتراليا  جبللاىي التعللليم 
االاتدائية مأةهاس ىياض اشطفال امراكز ىعا ة الطفولة ايلت ق اإلا اشطفلال ملن ةلن الرا علة 

 (E D W A: 2008:  1)تت الهادةة من عمرهم اح

اتقللوم كلل  اال للة  ا شللراف االربا للة علللت التعللليم اإلللا ايقتلللر داى ال كومللة الف دىاليللة 
ت ق لق اعلت تقلد م التمويل  للتعلليم  الوال لاس اا شلراف عللت التعلليم  المملاطق الريفيلة   مافلًا 
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 لأا ةلمواس الطفوللة المبكلرة مإلملة اعييملة  اإدىاكًا ملن اةلتراليا، مبدأ تكافأ الفرص التعليمية
الولأا كقاعللدة ل يلاة الطفلل  المدىةلية ايداد االهتمللام  الطفوللة مللذ مطللذ هللوا القللرا اايدادس 

م تلبيللة ممإلللا الحتياجللاس المبتمللذ مللن 2971الاطللإل القوميللة للعما للة اترطيللة الطفلل  ممللو عللام 
 (D E P C S: 2009, 4-5) ,(E D W A: 2008:  1-3) مراكز ادماس ىعا ة الطف  

افتولاىًا ةلريعًا مملو ممتلللف الهلبع مياس ملن هلوا القللرا  اشطفللال ىيلاض افتولرسح ل  
 (DEP C S,2009:  21)   تمويلإلا اىعامتإلا لإلو  الادماسعمدما ادأس حكومة الكوممول

ريلللاض اشطفلللال امراكلللز الللدماس الطفوللللة ببللل  المدىةلللة االاتدائيلللة اايرجلللذ االهتملللام 
 New) آىاء فريلدىي  فراطل  أهميلة ااطلوىة الهلمواس اشاللم االطفوللة المبكلرة  للت  اةلتراليا

South Wales,: 1986, 4) 
 :في استراليانشأة وتطور مؤسسات رياض األطفال  -2

مللذ فإلا للة القللرا التاةللذ عوللر اللدأس تيإلللر فكللرة ىيللاض اشطفللال متفقللة مللذ التيللاىاس 
ت أال ئفولاأ   ف لو ةلوث ايللز  اةلتراليافلم ل الهائدة لإلا فم أاىطا اتوحدس فكرة ىيلاض اشطفلا

، فولئت ىاللاس أالري فلم فإلا لة هلوا العلام  لالقرل ملن ةل دفتم كملا أ  2295ىالة اإلا علام 
م  للت 2902 علاممكما أفولئت ىاللاس اا لة  لالفقراء لتلبيلة حاجلاتإلم اوال لة ييكتوىيلا ال ن 

فم جميذ اال اس اةلتراليا  م اافتورس فكرة  فواء ىياض اشطفال2907م اطكويمزالفد عام 2901
اأالوس الكليلاس  فتيبة لتكوين ات اد جم ياس ىيلاض اشطفلال اوال لة كويمزالفلد م2922مذ عام 

-5  ل  المرحلة المإلملة  كل  الوال لاسم فم التفك ر  عداد معلماس لت2921االبامعاس مذ عام 

6): Helen Moyle and Others,2008 (,((OECD, Childhood,2007: 1-2) 

م 2920كللاا أال  ةللإلام مللن حكومللة الكومموللل  فللم اللدماس الطفولللة مللذ ادا للة عللام ا 
اةتبا ة ل هتماماس القومية لل ة اشطفال اللغاى اممو هوا ال  ن الدأس حكوملة الكوممولل  

امللذ ،  إمللداد التمويلل  اللل يم لمأةهللاس ىيللاض اشطفللال امراكللز اللدماس الطفولللة  كلل  اال للة
، أس  عض حكوماس الوال اس تركز ك  اهتمامإلا علت ترطيلة اشطفلالالهت مياس من هوا القرا اد

امذ ادا ة الهبع مياس عم  بهلم الترطيلة االتعلليم اوال لة تاةلمافيا عللت للم مأةهلاس ىيلاض 
 اشطفال  المداى  الميامية 

م اتبعللت ال كومللة االةللترالية 2990-2920افللم عقللد الثماف ميللاس مللن القللرا العوللرين 
 فولاء ىيلاض اشطفلال امراكلز الرعا لة المإلاىيلة  بميلذ أف لاء اةلتراليا ملن ةياةة التوةذ فم 
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الل ل الوللراكة المبتم يللة االبإلللود الم ليللة للهلللطاس التعليميللة علللت أثللر  فوللاء بهللم اشةللرة 
االمبتمذ لادمة اىعا لة الطفوللة المبكلرة الدعم ملن اياىة العمل  االولئوا االجتماعيلة لت ق لق 

  فالالعدالة االجتماعية لألط

داىًا كب لرًا فللم مهللاعدة الطفل  علللت ت ق للق  اتلعلأ مأةهللاس ىيلاض اشطفللال  اةللتراليا
فقلد ثبلت أا اشطفلال اللومن ، الممو الوام  كملا تهلاعد  عللت تكلوين االتبلا  ا  بلاام للتعلليم

 Department of) أتوا من الريلاض  للت المدىةلة االاتدائيلة متعلملوا  هلرعة أكبلر اأكثلر 

Human Services: 2009, 4)  
داىًا  للاىيًا اح ويللًا فللم عمليللة التموللئة  كمللا تلعللأ مأةهللاس ىيللاض اشطفللال  اةللتراليا

االجتماعيللللة للطفلللل  فإلللللم تمثلللل  امتللللدادًا طبي يللللًا لللللداى اشةللللرة كمللللا أفإلللللا تراعللللت م وللللل  
  (Judith Aitken:2009, 3)ااةتعدادات  

 ٪90لإللا فبلد أا أكثلر ملن  الإلو  اشهمية لتل  المأةهاس ال اجة المبتمذ اشةلترالم
ريللاض اشطفللال ح لل  توجللد مراكللز ادمللة ىعا للة اشطفللال امللن اشطفللال االةللترال  ن ملت قللوا 

(Department of Education:2009, 5), (Victorian Auditor Office, 2007:  

5)  
عبللاىة عللن مأةهللاس ترطويللة ااجتماعيللة تقبلل  اشطفللال لمللدة  ريللاض اشطفللال  اةللترالياف
اهللم مأةهللاس ممتللدة للمللداى  ، احللد أا عللام ن اتكللوا مل قللة  المللداى  االاتدائيللةعللام ا 

الموجودة  الم لياس اغالبًا تعم  من الهاعة الثاممة  باحًا احتت الهلاعة الثالثلة  علد اليإللر 
 New South)الفتقلال ملن جلو اشةلرة  للت جلو المدىةلة االطفل  ل الولاملة لتمميلةلاتإللدف 

Wales Department of School Education: 2008, 3-5)  
 :في استرالياأهداف مؤسسات رياض األطفال  -1

تأكلد جميللذ الوال للاس االةلترالية ممثلللة فللم أبهلام التعللليم االلدماس الطفوللة المبكللرة فللم 
فلم تمولئة طفل  ملا اةتراليا علت أهمية الداى الترطوي التم تقدم  ىياض اشطفلال  جميذ أف اء

الترطويلة المقدملة االتلم تهلعت  للت ت ق لق مبموعلة كب لرة ملن  بلرامجالبب  المدىةة من ا ل 
؛ اشهداف من شأفإلا أا تهاعد الطف  علت االفتقال الإلادئ من ا ئة اشةرة  للت ا ئلة المدىةلة

أكللد االت للاد االةللترالم للتعللليم علللت اشهللداف الوطميللة لترطيللة طفلل  مللا ببلل  المدىةللة فللم ح لل  
 Australian Education Union, National goals for)اةتراليا عللت الم لو التلالم: 

pre-school ,2012,1-5) 
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ت ق للق التمميللة الوللاملة لوالللية اشطفللال جهللميًا اعقليللًا االقيللًا ااجتماعيللًا ااجللدافيًا  -
 ادمميًا اثقاييًا 

    كهال اشطفال المإلاىاس المتموعة المع مة علت تعلم مبادئ القراءة االكتا ة اال هال -

  المماق المماةأ للطف  الكتواف موايب  اتممية م ول توف ر  -

 التأك د علت مراعاة الفراق الفرد ة لألطفال  -

التأك د علت   باد ىاح التعااا من ا ل الوراكة المبتم ية ا ن أةر اشطفال امأةهاس  -
  ىياض اشطفال االمإلتم ن  الطفولة

  ندعم ةياةة التوةذ فم ببول اشطفال الفقراء االم رام  -

 لماا تقد م ادماس ترطوية عالية البودة  -

 Victoria Government ,D E)تقلد م اللدعم الل يم للرعا لة اللل ية شةلر اشطفلال  -

EC D,2012, 1-3) 

 اوال لاس اةلتراليا االدماس الطفوللة المبكلرة  ابد حددس أبهام الترطيلة االتلدىيأ االتعلليم
ملن ال ل ارامبإللا الترطويلة االتلم  مكلن اشهداف التم تهعت مأةهاس الريلاض  للت ت قيقإللا 

 South Australia) ,(Brenton Wrigbt: 2009, 56) :  بايهلا فلم المقلاط التاليلة

Government, ,2011,3-5) 
 جهميًا اعقليًا ااجدافيًا ااجتماعيًا ااففعاليًا  ألطفالل واملةالتممية ال -
 م المدىةم مهاعدة الطف  علت تكوين االتباهاس ا  بااية ف و التعلي -
  كهال الطف  المإلاىاس المعريية اال ركية االعاداس الل ية الهليمة  -
 مهاعدة اشطفال علت االفتقال التدىيبم الإلادئ  لت المدىةة  -
  تممية مفإلوم الواس لدي الطف  اإكها   الثقة  المفس -
وللاىكة تمميلة المإللاىاس االجتماعيللة اتكلوين الع بلاس ا  باايللة ملذ ابالرين مللن ال ل الم -

 للعأ ااالتفاع  االجتماعم مذ اشبراا فم أفوطة 
 كهال الطف  ابراس تعليمية متموعلة اإكهلا   ىةيلة االل ة علن العلالم الم ليإل  ل  األل   -

من ا ل اشفوطة االمماىةاس ال داية لبعض اشعمال اليه رة امن ال ل  ثلاىة اهتماماتل  
 اداافع  الداالية  الب ئة الطبي ية الم يطة    

 ال اجاس الاا ة  ي تلبية ال اجاس الممائية لألطفال ااا ة أا  -
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تمميلة المإلللاىاس ال يملة لألطفللال لللتعلم المدىةللم مثل : مإلللاىة القلراءة االكتا للة ااالةللتماع  -
 اال هال اغ رها من المإلاىاس المعريية ال يمة 

يلام االةلبإل العم  علت غر  القيم االعاداس االجتماعية المف دة للطف  مث : الطاعلة االم -
 اا  غاء لآلارين اكول  العاداس الهليمة 

من ا ل التلميا من ا ل الوك  االلوا امقاىفة اششياء  عةإلا  ال هم ا دىا تممية  -
  (Department of Education Queensland: 2009, 32ابعض )

 استراليا: فيشروط القيد والقبول لمؤسسات رياض األطفال  -3

ريلاض اشطفلال اأبهلام الترطيلة  الوال لاس شلراط القبلول ل لت لاق  ت دد: شراط القبول
اشطفال الومن تترااح أعماىهم ا ن الرا علة االهادةلة ملن العملر كملا  مكلن ، ح   تقب  الرياض

  (Children’ Services Office,2009, 54) ببول اشطفال فم ةن الاامهة من العمر
 أا الغالبيللة العيمللت مللن اشطفللال  م حللظ أفلل م مللن أفإلللا مرحلللة ااتياىيللة  الاعلللت الللرغ

الفتولاى اللوعم ألل  ا مرجلذ ، ملت قل ن  مثل  هلو  المأةهلاس %95اتفوق فهبتإلم أكثر من 
 أهمية هو  الريلاض لليلراف االجتماعيلة ااالبتللاد ة هملا  اكلول  مرجلذ  للت مرافلة القبلول 

 اإلا 
ايلت لق اشطفلال ، اس  اةلترالياعمر فم معيم الوال لالايقب  اشطفال عمد ةن الرا عة من 

 الرياض فلم اال لة ييكتوىيلا عملدما مبلغلوا الاامهلة ملن العملر اتافلض هلو  الهلن لألطفلال 
  أاي ال اجاس الاا ة

تتم  جراءاس القبول افقًا لما حددتل  الهللطاس التعليميلة الم ليلة  كل  :  جراءاس القبول
ب لد أعلدتإلا أبهلام الدماس الطفوللة  كل   متقلدم اللم أملر الطفل   مل ء اةلتماىة اال ة كما مللم:

تلاىيا ، تلاىيا مل  د الطفل ، اال ة ح   تمأل علن طريلق البيافلاس التاليلة: اةلم الطفل  اعائلتل 
أةلماء ، ترت أ الطف  اموبع  فم اشةلرة، اللغة الرةمية المتداالة فم م يإل أةرة الطف ، الق د

كللم للتعللرف علللت 20كللم أا  5ريللاض هلل  المهللافة الل ن ممللزل أةللرة الطفلل   للت ال، أفلراد اشةللرة
اترفلق ملذ هلو  ، تليفوا اشةرة، أا اةت م الطف  عن طريق االد   حافلة المق  مدي اةتادام

  االةتماىة تقرير طب أ العائلة عن حالة الطف  الل ية أا شإلادة   ية
كمللا متقللدم أاليللاء أمللوى اشطفللال اتهللب   أةللماء أامللائإلم فللم كوللوف االفتيللاى عمللدما 

من شلإلر أاريل  ةلن الثالثلة ملن العملر اهلوا ملن أجل  عمل  الترت بلاس ال يملة  30بلغوا فم م
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 Australia Capital Territory)ملللللن ببللللل  الهللللللطاس التعليميلللللة  الوال لللللة 

Government:2009, 15) 
 :ستراليافي االبرامج اليومية لمؤسسات رياض األطفال  -2

ليس الإلدف ممإلا التدىيس كما هم ال لال  ا ا المماهج التم تعد لطف  الرياض  اةترالي
فللم المراحلل  التعليميللة اشاللري الل  التمميللة الوللاملة ل للوا  الطفلل  ابدىاتلل  امإلاىاتلل  ام وللل  
ااتباهات  ااكتواف موايب  اترط ت  ترطية شلاملة امتكامللة  ل يًا اعقليلًا ااجتماعيلًا ااجلدافيًا 

عملل  ال للومم اريللاض اشطفللال هللو عبللاىة عللن اطرفللامج ال، اتإل ئتلل  للمرحلللة االاتدائيللة التاليللة
، مبموعة من الابراس ااشفوطة المتتالية الهاىة التم تإلدف  لت ت ق لق المملو الولام  للطفل 

علت التاطيإل لبرامج ىياض اشطفال  أ تو لت أبهلام الترطيلة هملا   لال رص  ات رص اةتراليا
لللت عللدة اعتبللاىاس الاللد مللن فأجمعللت ع، الوللدمد عمللد التاطلليإل لبللرامج هللو  المرحلللة المإلمللة

 Department of):امللن ا مإلللا مللا ملللم، مراعاتإلللا عمللد التاطلليإل لبللرامج ىيللاض اشطفللال

Education, Training and Children’ s Services Youth,: 2009, 34-37) 
  ألطفاللأا تهاعد هو  البرامج علت تلبية ال اجاس الممائية  -2
  ما ا ن الرا علة االهادةلة ملن العملر أي الالد أا مراعاة أا هو  البرامج تقدم فقإل للطف -1

 تماةأ هو  الفترة من الهن 
 برامج التموع فم مباالتإلا اأفوطتإلا لمراعت عمد التاطيإل ل -3
 بلللأ أا تتفلللق البلللرامج ملللذ الالفيلللة الثقاييلللة ، مراعلللاة الفلللراق الفرد لللة اللل ن اشطفلللال -2

 االمعريية لألطفال 

لياء أموى اشطفال االمهئول ن عن ترطيلة الطفل  أا تةمن ت ق ق الوراكة المبتم ية شا  -5
 من المعلماس املممم البرامج 
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 .الوضع في االعتبار أن الطفل يحتاج إلى فرص اللعب الحر -5

فللم تمللام الهللاعة الثاممللة االملللف  ايبللدأ البرفللامج ال للومم لريللاض اشطفللال  اةللتراليا
هوا الترحال ةأال المعلمة علن حلال   اةتقبال المعلماس لألطفال فم اللباح  الترحال ايتال 

ا  ة الطف  ثم  قوم  عد ألل  اشطفلال ملذ المعلملاس  اللل ة ش االولكر لل  عللت فعمل  افم 
  هوا غر  للقيم الدممية ال م دة فم ففوةإلم

 لباحًا ثلم تبلدأ مماىةلة اشفولطة ادا لة  2425اتبإلز اجبة ا فطاى فلم حلداد الهلاعة 
مللتم توييللذ اشطفللال الل ل هللو  الفتللرة علللت  ا 22430هللاعة مللن الهللاعة التاةللعة احتللت ال

متلي   اللوي  االتهلاعمبموعلاس الداا  حبلرة الدىاةلة االتلم تتهلم  ت لاشفوطة  عد تقهيمإلم 
ح ل    تلوي كل  ىكلن عللت فولاط أا ، لألطفال حرية االفتقال اال ركة ملن ىكلن  للت ىكلن آالر

  امبموعة من اشفوطة الماتلفة عن غ رها من اشىكا

ىكللن الممللزل ، ىكللن اشلعللال، ىكللن القللراءة ااالةللتماع :امللن الل ن هللو  اشىكللاا مللا ملللم
ااشىكلاا تتعلدد اتتبلامن ملن ىاللة شالري ، ىكلن الموةليقت، ىكن الكتا لة، ىكن الفن، ظالمطبا

  ت ق ق ففس اشهداف المرجوة ممإلا الكمإلا تبتمذ كلإلا علت

عليميللة المتموعللة االتللم تتةللمن فللم افللم لللوء مللا ةللبق تتعللدد اشفوللطة االابللراس الت
 مبملإلا مباالس التعليم التالية:

ايلللتعلم اشطفلللال ملللن ا لإللللا فطلللق ال لللراف اكتااتإللللا  Languageاللغلللة ا فبل زيلللة:  -2
  ابراءة  عض القل  القل رة اكتا ة ابراءة أةماء  عض ال  وافاس

 2علد ملن ىبلم ح   متعلم اشطفال من ا لإلا ال Mathematicsالريالياس )ال هال(:  -1
كمللا متعللرف علللت اششللكال  20 لللت ىبللم  2ايللتعلم كتا للة اشعللداد مللن ىبللم  10 لللت ى بللم 

 الإلمدةية مث  المثل  االمرطذ االمهتط   االدائرة 
امن ا لإلا متعرف اشطفال عللت  علض القليم  Social Studiesالدىاةاس االجتماعية:  -3

 كتهللأ مللن الل ل التفاعلل  مللذ  االجتماعيللة ايكتهللأ مللن ا لإلللا االفتمللاء لوطملل  كمللا
 اشطفال الع باس االجتماعية الهليمة االوعوى  أف  فرد من مبموعة 

امن ا ل أفوطة العلوم متعرف الطفل  عللت العلالم الم ليإل  ل  حولل   Scienceالعلوم:  -2
  ايكتهأ  عض المفاييم ااشةماء
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لتللم تإلللدف  لللت األلل  مللن الل ل مماىةللة اشفوللطة الفميللة االموةلليقية ا Artsالفمللوا:  -5
  تممية التواق البمالم اتممية ىاح ا اداع ااالاتكاى

 Physical Education and Healthالترطية البدفية االل ية:  -1
اهللم التللم  ماىةللإلا اشطفللال مللن الل ل اشفوللطة ال ركيللة فللم أثمللاء البرفللامج ال للومم  

  اتإلدف  لت تممية الطف  ادفيًا ا  ياً 
ايملللاى  اشطفلللال اللل ل   لللوتر االوةلللائ  التعليميلللة اشالللري التكمولوجيلللا ااةلللتادام الكمب -7

كلول  متعلملوا مبلادئ ، اشفوطة ال ومية الوةائ  التعليمية كاللعأ االمثلثاس االمك بلاس
 تعلم الكمب وتر 

 :في استراليامباني مؤسسات رياض األطفال  -1

ملام  الب ئلة تأكد االتباهاس ال دمثة فم ترطية طفل  ملا ببل  المدىةلة عللت للراىة االهت
يبقدى ملا  كلوا ملن ثلراء الب ئلة مملا تقدمل  ملن مث لراس ات لد اس  متم يي  التعلم الوياالمماق 

 كللوا مللا تهللتث ر  الرغبللة لللدي اشطفللال مللن االةتكوللاف االب لل  احللأ االةللتط ع االتلللميا 
 ,Judith A.Schickedanza and Others: 2009)  االتبرطلة ااالاتكلاى احل  المولك س

23-27) 
امن أل  متة  أا التاطيإل االتمييم لرالة اشطفال  عتبر أالم الاطواس فم تأةليس 
ممإلاج الرالة ح   متطلأ أل  الق ا ئة تعليمية مماةبة لت ق ق اشهداف التم تهعت  ل إللا 

من ا ل أبهام الترطية اادماس الطفوللة  الوال لاس ات دملد  اتقوم اةتراليا، ارامج هو  الرياض
 :إلاامن ا م، لوراط ال يم توافرها فم مبمت الرياضالموا فاس اا

 من ح   الموبذ:

 كوا مبمت الرالة  ع دًا عن مكاا  باملة اشطفلال أي  بلأ أا  كلوا بريبلا  الا  بأ أ -2
 من ةكمإلم 

اج لد ح ل  التإلويلة االولمس اطع لدًا علن    م بأ أا  كوا مبمت الرياض فم مكاا  -1
 التلوث 

  وى الرالة بأ أا تتوافر اششباى حول ة -3
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 أما من ح   المبمت االمرافق:

 : الموا فاس التالية فتتلف مبافم الرياض امرافقإلا  اةتراليا
متهللم مبمللت ىيللاض اشطفللال  االتهللاع ح لل  متةللمن ادااللل  حد قللة الريللاض ام عللأ  -2

لألطفلللال احبلللراس للدىاةلللة احبلللراس للعلللامل ن اإللللا احبلللراس الةلللتقبال أاليلللاء اشملللوى 
 بم اباعاس لعقد االجتماعاس الداىية  داىاتإلا احبراس للف   الط

اشفميلة اأمللاكن للتهللق االقفللز االتزحلللق   كملا تللزاد مأةهلاس ىيللاض اشطفلال  اةللتراليا -1
 اغ رها من التبإل زاس الةراىية 

  كما تتوافر ف إلا المرافق الل ية مث  ال ماماس ااشحواض المماةبة االىتفاع لألطفال -3
متماةللأ مللذ ةللإلولة االفتقللال  الللويتتهللم  االتهللاع  طفللاللأل كمللا أا حبللراس الدىاةللة -2

  اال ركة لألطفال فم أثماء مزاالة اشفوطة
 كما تزاد حبراس الدىاةة  اشىكاا اشةاةية لألفوطة المتموعة  -5
اي تلوي ، توافر مكاا أا مطعم لتملاال الوجبلاس الغوائيلة اهلو  ولب  المطلبا فلم المملزل -1

مماةللبة االىتفللاع لألطفللال اأطبللاق  كراةللمر احولإلللا علللت داالل اممةللدة كب للرة أا أكثلل
  اموبد كإلرطائم ام عق افوط اغ ر  من اشدااس اشاري 

كما تتوافر فلم مأةهلاس الريلاض التبإل لزاس التكمولوجيلة ال دمثلة المطلوطلة مثل  ألعلال  -7
التهلللق االتزحلللق اأدااس لألفوللطة الفميللة االعلميللة االوةللائ  التعليميللة مثلل  الكاةلل ت 

  دمو االكمب وتر اغ رها من الوةائ  التكمولوجية المعا رة اابالس الموةيقية االف
 المرافق ال يمة له ر العملية الترطوية فم الرالة علت الم و التالم: اتتوافر  الرياض  -2

غرفلة للمعلملاس كب لرة تتلوافر ، مكتأ لإلداىة لمدمرة الرالة مبإلز  التبإل زاس ال يملة -
 للأ ل فللظ زة  للاشدااس المكتبيللة ال يمللة امقاعللد فرد للة اداالف إلللا مكاتللأ  للغ رة مبإللل

 غرفة اةتقبال كب رة شالياء اشموى  غرفة اجتماعاس، الهب س

 لألطفال الكوف الطبم ة الطبية االل ية لتوفيذ غرفة للرعا  -

  القل   امزادة مماةبة تتوافر ف إلا ا مكافاس المتاحة  مكتبة -

مللممة لتتمولت  ىياض اشطفال التعليميلة  اةلترالياافم لوء ما ةبق متة  أا ا ئة 
فللم حظ أفإلللا تتم للز  بللودة مرتفعللة امبإلللزة  ا مكافللاس ، مللذ طبيعللة المرحلللة الممائيللة لألطفللال

  االتبإل زاس التكمولوجية
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 :في استراليارياض األطفال ب الجهاز اإلداري -7

 متكوا البإلاي ا داىي  مأةهاس ىياض اشطفال من:  
 : الةمدمرة الر  

 South Australia D Ed C C)  اأا تتللوافر ف إلللا اللللفاس التاليللة: االاللد 

Kindergarten Management , 2012,1-3) 
 أا تتمتذ  قدى كاف من المرافة اال زم فم التعام  مذ ابارين  -

أا تكلوا حا للة عللت مأهل  ترطلوي ، أا تتهم  الوكاء الواةذ االقدىة علت ح  الموك س -
 العم  رة طويلة فم عاٍل الإلا اب

 أا ت رص علت تفع   المواىكة المبتم ية فم  مذ القراىاس  -

أا تتللوافر ف إلللا  للفاس القائللد الترطللوي المللاج  االقللدىة علللت ت ملل  المهللئولية فللم  داىة  -
  الواجباس االمإلام ا داىية المهمدة  ل إلا 

، ي االمالم عللت الراللةتقوم  المإلام ا داىية االترطوية التالية: ا شراف الفمم اا داى ا 
التاطلليإل الوللام  االهللموي  بميللذ اشفوللطة االبللرامج لةللماا ةلل ر العمليللة الترطويللة للرالللة 

،   العقبلاس التلم ت لول داا التمف لومتا عة تمف لو الاطلإل المرةلومة االعمل  عللت تلول ، امباح
لتأك لد عللت تطب لق ا، المهمدة  ل إلم  ابتداى متوجي  المعلماس االعامل ن  الرالة الفباي المإلا

، معام ر البودة ال يمة افقًا للمعام ر الوطمية للبودة فم المبافم االالدماس الترطويلة االلل ية
ال رص علت اماء جهر ملن التوا ل  ملذ أاليلاء اشملوى فلم للوء الع بلاس ا فهلافية الط بلة 

 الماا ت ق ق المواىكة المبتم ية 

 الرالة: معلمة 

ا وكلتأا (South Australia D E C C , 2012,1-3) :ملا مللم اايولترط ف إلل 
ال ملاا االرحملة االعطلف  متلوافر ف إللاأا ، ىيلاض اشطفلال فم مبالالبكالوىيو  علت  حا لة

ا لمام  طبيعلة طفل  الراللة ، تتمتذ  القبول الوالم لدي جميذ اشطفالأا ، كبدم  عن اشم
أا تتهللم ، المعرفللة االثقافللة أا تكللوا علللت بللدى عللال مللن، اكيفيللة التعاملل  معلل االائللل  

أا ، الهلمعة الط بلة ااشال ق ال م لدةأا تتهلم  ، احهن التعام  االلوكاء االجتملاعم  العطف
 تتهم  المواط اال  وية االقدىة علت ا اداع ااالاتكاى االتبدمد 

 الرالة:طب أ  
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متالللللة فلللم مبلللال اتعاافللل  ممرللللة ، أا  كلللوا متالللل  فلللم مبلللال طلللأ اشطفلللال -
 لألطفال التمريض 

اهللم المهللئولوا عللن حفللظ ةللب س ب للد اشطفللال : القللائم ن  اشعمللال ا داىيللة  الريللاض -
  ايقوموا  الوئوا ا داىية اشاري 

أا  كللن ، ال لللول علللت مللأه س متوةللطة  وللترط فلل إلن مللا ملللم: :مهللاعداس المعلمللاس -
 لدمإلن ابرة ةا قة للعم  مذ اشطفال  

 الترطوية االل ية لألطفال  أا  كن لدمإلن مإلاىاس تقد م الرعا ة -

  مإلاىاس التاطيإل االتمييم االتمه قأا متوافر ف إلن  -
اشالللائية االجتماعيللة االمفهية: وللترط فلل إلن حلللولإلن علللت مأهلل  عللالم  كللالوىيو   -

 الادمة االجتماعية 

لم فللم  وللترط لتع للمإلم اريللاض اشطفللال أا  كوفللوا حا للل ن علللت مأهلل  عللا  :الطبللاا ن 
تقللد م شللإلاداس  لل ية للرالللة تثبللت حللاالتإلم الللل ية ، وا الطإلللمعلللوم التغو للة افملل

  الهليمة

أا متمتعلللوا  الللللبر اللللبإل اللللمفس ،  ولللترط حللللولإلم عللللت ىاللل  القيلللادة :الهلللائق ن 
أا  كلوا ، تقد م شإلادة طبية تثبت عدم تماالإلم للك لوالس أا المالدىاس ااالتزاا االففعالم

  الرالة لدمإلم ابرة فم ىعا ة افق  اشطفال من اإلت

 أا أكثلر للمولاىكة االتعلااا ملذ  داىة الراللة اً اي متاأ ممإلم عةلو  أالياء أموى اشطفال 
 لتقد م المهاعداس االادماس 

 :استراليا فيتمويل مؤسسات رياض األطفال  -2

أةتراليا من الدال المتقدملة التلم تقلدم دعملًا ماليلًا عاليلًا لةلماا البلودة العاليلة فلم   
علت تطوير   ما متواكأ مذ الاطإل التمموية التلم تهلعت لت قيقإللا لتلوف ر تعلليم  التعليم االعم 

اياةللذ تمويلل  التعللليم  أةللتراليا ، مبللافم  لزامللم لبميللذ اشطفللال اشةللترال  ن فللم ةللن ا لللزام
ملللللادى تمويلللل  التعللللليم  أةللللتراليا علللللت الم للللو لللللوا تتعللللدد ، فللللم التعللللليم ي للللللممإل ال مركللللز 

 (.,Steering Committee, 2008)التالم:
 تموي  ال كومة الف دىالية )الكوممول (  -
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اياتلللف مقللداى هللوا ، تقللدم حكومللة الكومموللل  اشةللترالية دعمللًا ماليللًا للوال للاس ااشبللاليم
ف لزداد اللدعم للوال لاس ، الدعم المالم من اال ة شاري حهلأ ظرافإللا االبتللاد ة ااالجتماعيلة

، التم تعافت فقلًا فم مواىدهلا االبتللاد ة االتلم ال تهلتطيذ ا ففلاق الكامل  عللت التعلليم اإللا
، فةً  عن اات ف فهأ التموي  الف دىالم للمداى  غ لر ال كوميلة عمإللا للملداى  ال كوميلة

بللد فهلبة اللدعم فلم حل ن ت ٪20-9فتبلد فهلبة اللدعم الف لدىالم للملداى  ال كوميلة ملا ال ن 
من جملة ما ممفلق عللت الملداى  غ لر ال كوميلة علام  ٪71الف دىالم للمداى  غ ر ال كومية 

 Western Australia) ,(Ministerial Council on Education, 2007,1) م1005

D E T, 2008 1-6) 
 كوميلة فتقدم ال كومة الف دىالية التموي  التكم لم ا لافم للمداى  ال كوميلة اغ لر ال 

مللن ال ل فيللام ملدفوعاس مباشلرة للوال للاس األل  داا أي تللدا  ملن حكومللة  اىيلاض اشطفلال
 ,Ministerial Council on Education)، الكوممولل  فلم  داىة شلئوا التعلليم  الوال لاس

Employment, 2007, 8) 
 تموي  حكوماس الوال اس  -

فللال امراكلز الرعا للة المإلاىيللة اتمويل  مأةهللاس ىيلاض اشط اسالوال لل اسكملا تقللوم حكومل
كتوىيللا يامللاء علللت االتفافيللة المبرمللة الل ن كلل  مللن حكومللة الوال للة علللت ةللب   المثللال فللم ي

Victoria  م تقوم حكومة الوال ة  التمويل  ا للافم لإللو  المأةهلاس األل  لتلوف ر 2991عام
مويلل  مأةهللاس قامللت حكومللة الوال للة اتفالرعا للة لألطفللال الللومن مبلغللوا الرا عللة مللن عمللرهم 

ىاللة أطفلال أي  594000م االتم الد عددها 2997مل وا داالى عام  5343ىياض اشطفال ال
داالىًا للرالة الواحلدة لتزايلد مأةهلاس الريلاض  لالتبإل زاس اا مكافلاس ال يملة  9033اوابذ 

  ل ىتقاء  بودة هو  الرياض اجودة ارامبإلا
 Under Constitutional Arrangementsفلللم  طلللاى الترت بلللاس الدةلللتوىية ا 

ابلافوا لتعلليم ، م ام وةلااث ايللز2990افلوص القواف ن التعليمية ممإلا بلافوا التعلليم لعلام 
م  غرل أةتراليا ت عد حكوماس الوال اس ااشباليم اشةترالية هم المهئولة علن للماا 2999عام 

شكبلر فلم تمويل  التعلليم ح   تت م  حكومة الوال ة المل أ اىياض اشطفال تعليم اشطفال فم 
 Western) اإللامة  مجلة  مةا ينفةى علةع التعلةوم ا كةومي  ٪90ابلوالية    أ تبلد فهبة لتمويل ، اإلا

Australia D E T 20072-5.),(New South Wales D E T 
E,1990,4),(Western Australia DE T, 1-3) 
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، تعلليم غ لر ال كلوممتوجد ه ئاس اا ة غ ر حكومية  أةتراليا تهإلم فم تمويل  الكما 
 هللما ، غ للر ال كوميللة مأةهللاس التعللليم الماتلفللة تهللإلم التبرعللاس االملللرافاس فللم تمويلل  ا 

  فهأ  ه ر   أا ما بوىفت امهأ التموي  الف دىالية اتموي  حكوماس الوال اس ااشباليم
تت مللل  حكوملللاس الوال لللاس ااشبلللاليم اشةلللترالية الملللل أ اشكبلللر فلللم تمويللل  الملللداى  

 134202ومية ح   كاا  جمالم ما بدمت  الوال اس ااشبلاليم لتمويل  التعلليم ال كلومم اإللا ال ك
ملللللن جمللللللة ملللللا أففلللللق عللللللت الملللللداى  ال كوميلللللة علللللام  ٪9242ال لللللوا داالى أي امهلللللبة 

الللد جملللة مللا أففقتلل  ال كومللة ا  ال للوا داالى 154372م االللوي ا لل  جملتلل  1005/1001
ال للوا داالى فللم ففللس العلللام أي  14117المللداى  ال كوميللة اشةللترالية )الف دىاليللة( لتمويلل  

ميلذ أف لاء أةلتراليا فلم أاس العلام املن جمللة تمويل  الملداى  ال كوميلة فلم ج ٪249امهبة 
الد جملة ما أففق علت التعليم  المداى  ال كومية اغ ر ال كومية فلم أةلتراليا للعلام  

مللداى  ال كوميللة  المللل أ اشكبللر حي للت الال للوا داالى ا  314312م 1005/1001م الدىاةلل
مللن جملللة تمويلل  التعللليم اشةللترالم فللم ففللس العللام؛ ح لل  الللد  جمللالم تمويلل  هللو  المللداى  

مللن جملللة تمويلل  التعللليم  المللداى  ال كوميللة اغ للر  ٪7242ال لوا داالى أي امهللبة  154372
 م 1005/1001ال كومية للعام الدىاةم 

ال للوا داالى مللن  14993ميللة مللن التمويلل  فللم حلل ن كللاا فللل أ المللداى  غ للر ال كو 
الغللت جملتلل   مللن جملللة تمويلل  التعللليم اللمفس العللام االتللم ٪1241جملللة التمويلل  أي امهللبة 

 ، ال وا داالى 314312
ايوللإلد المبتمللذ اشةللترالم اهتمامللًا ااةللعًا  للالتعليم  بميللذ مأةهللات  ال كوميللة اغ للر 

م 2999ح ل  شلإلدس الفتلرة ملن علام ، تقلة(االملداى  المهل -ال كومية )المداى  الكاثوليكيلة
اهللللوا  عكللللس دعللللم المبتمللللذ ، م ييللللادة مطللللردة فللللم تمويلللل  التعللللليم  كافللللة أفواعلللل 1002ا

 (Ministerial Council on Education, National Report, 2004, 5)للتعليم 
 ٪15ملن جمللة تمويلإلللا ملن مللادى عامللة ا ٪75فتتلقلت الملداى  الكاثوليكيلة حللوالم 

الملللداى  ى اا لللة الةللليما الرةلللوم الدىاةلللية ايبللللد متوةلللإل ا ففلللاق للطاللللأ  ملللن مللللاد
احكومة الكوممول  أ ةًا تهعت لتقد م ك  التهلإل  س الماد لة لإللو  ، داالى 24300الكاثوليكية 

 Common Wealth Department of Health and)بلودة الالادماس من أج  ت ه ن 

Family Services:2009, 54)  
 اس:الملراف -
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ايقوم اشطفلال الدفذ  علض المللرافاس مقاال  التمتلذ اإللو  الالدماس ح ل  الموا ل س 
االوجباس الغوائية اهو  الملرافاس ىمزية  المهبة الىتفاع دا  اشةرة  اةتراليا كما  عفم من 

اتاتلف المللرافاس ملن ، ةالملرافاس اشطفال الفقراء اتافض شاماء المماطق الريفية المائي
وال للة ح ل  تكللوا هلو  المأةهللاس فللم  علض الوال للاس مبافيلة امللن ال ن هللو  الوال للاس اال لة ل

  كويمزالفد

تعتمد اعتمادًا كليًا علت الملرافاس التلم ملدفعإلا  ال مأةهاس ىياض اشطفال  اةترالياف
اشطفال مقاال  التمتلذ اتلل  الالدماس الترطويلة ااالجتماعيلة االمفهلية الكلن تعتملد فلم تمويلإللا 

علللت ملللدىين مإلملل ن همللا حكومللة الكومموللل  اشةللترالم احكومللة  اجللوهري  ةاةللمأ وللك  
  ةاعد علت افتواى هو  المأةهاس  لوىة اال ة الوياشمر ، الوال ة
 نظام رياض األطفال في كنداثالثاً 

تتم للز كمللدا  مهللاحتإلا الواةللعة فإلللم عبللاىة عللن المهللاحة اتمقهللم  لللت عوللرة اال للاس 
 942104291دال العللالم مهللاحة اتبلللد مهللاحتإلا  ثللافمكمللدا ف، اس)م افيللاس( اث ثللة مقاطعلل

اكل  ألل  ، اتمعكس مهاحة كمدا الإلائللة عللت كثافلة الهلكاا ااالت ف المملاق، ك لو متر مرطذ
اكمدا غمية  مواىدها االبتلاد ة لدىجلة أفإللا  طللق ، داى  علت توك   الميام التعليممممعكس ا

، 2992: موةف عبلد المب لد فاملد)، (329، 2927عياف : )فت م أاو  عل إلا ةلة ابز العالم 
221 ) 

)م مد الهل د كما أا كمدا بطر متعدد الثقافاس فإلو لليس أا ثقلافت ن  فبل زيلة افرفهلية 
 م(2997:اآاراا غ ل 

مللن ح لل   فلل  متللرا  للم افيللاس  االميللام التعليمللم فللم كمللدا  وللب  في للر  فللم اةللتراليا
 ( 219، 2925: ل مك رجت)تاطإل ل  اتدمر فيام  
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 كندا:في نشأة وتطور مؤسسات رياض األطفال  -2

 ىيلاض اشطفلاللقد أالت كمدا للطفوللة المبكلرة عما لة فائقلة اشهميلة فتوةلعت فلم فولر 
م فللم مدممللة توىفتللو افللم موفتريللال 2900فوللئت فللم كمللدا كافللت عللام مبللد أا أال ىالللة أ  ف

افغمللا  المللرأة فللم اللللماعة ا لللميذ اةللتبا ة للةللغإل المللاتج مللن حركللة الت اةللا  كاتوللواا
م عملل  بهللم الترطيللة االتللدىيأ  هللا  كاتوللواا علللت فوللر ىيللاض 2959االتبللاىة افللم عللام 

 Saskatchewan Education, Training)، (97، 2923)ملللطفم متللولم:  اشطفللال

and Employment: 2010, 3) 
شطفلللال اأا لللت المهلللئولوا علللن التعلللليم اشلللئوف   ةلللراىة اجلللود مأةهلللاس ىيلللاض ا

ااالهتملللام اإللللا  ام وفوفدالفلللد االالللراداىاأهم تإللللا االعمللل  عللللت فولللرها عللللت مهلللتوي اشبلللاليم 
ريللاض فللم جميللذ الكمللا أا للت التفللويض الملكللم  للأا تكللوا فلللول ، كمأةهللة ترطويللة مإلمللة

رياض اشطفال مولراعًا الم أ ب ت 2971افم عام ، م2917المداى   اشباليم ادا ة من عام 
 :Government of New Found land and Labrador, Department) ىائدًا للبميذ

2009, 12) 
شطفللال اإعللدادهن  عللدادًا م أ للب  همللا  االهتمللام  معلمللاس ىيللاض ا2972افللم عللام 

اطلليإل لممللاهج م تللم توللك   لبللاا اةتوللاىية علللت أعلللت مهللتوي للت2925افللم عللام ، ترطويللا
بمللة االةتوللاىية لبللرامج ىيللاض اشطفللال م أا للت الل2990افللم عللام ، اطللرامج ىيللاض اشطفللال

 Department)  أف  الاد من مولاىكة المعلملاس اأاليلاء اشملوى فلم اللذ البلرامج شطفلالإلم

of Education Division of Program Development: 2009, 32) 
كملا عقلدس علدة ملأتمراس علميلة مكثفللة لتطلوير ات هل ن الرامج ىيلاض اشطفلال اوال للة 

يطافية اطولت البامعلاس فلم مبلال الطفوللة جإللودًا كب لرة ملن ال ل  جلراء الب لوث كولمبيا البر 
الترطوية اإجراء الدىاةاس المه ية لتطلوير ااىتقلاء جلودة مملاهج ىيلاض اشطفلال عللت مهلتوي 

ثم بامت الوياىة امور أدلة الرياض االعم  علت توعيلة الولعأ ، م2993الوال ة اكاا أل  عام 
 (Ministry of Education: 2009, 12)س  أهمية تل  المأةها

، م2900الهااق أا كمدا عرفلت ىيلاض اشطفلال مملو علام  التاىيامايتة  من العرض 
اي حظ من أل  أا ىياض اشطفال لإلا جواى تاىياية  كمدا اا ل بلرا ملن الزملاا ياد اللوعم 

كملللا تلللدل ، ة أهميلللة تلللل  الريلللاض للللدي جميلللذ الملللواطم ن  كملللدا الهتمامإللللا  مبلللال الطفولللل
فقلد كافلت فهلبة ، رياض اشطفلال  كملدا مملو الهلت مياساا حلاءاس علت ايد اد عدد المق دمن 

مللن  ٪32المق للدمن  مأةهللاس ىيللاض اشطفللال اداى ال ةللافة امراكللز الرعا للة ال وميللة تمثلل  
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فللم علللام  ٪90جملللة عللدد اشطفللال فللم أللل  الوبللت ااىتفعلللت هللو  المهللبة  لللت أا أ للب ت 
متزامللد عللدد المق للدمن اتللل  المأةهللاس األلل  الفتوللاى الللوعم  ال للالمالوبللت  احتللت، م2971

 أهم تإلا الول  تهعت كمدا  لت التوةذ فلم فولر مأةهلاس ىيلاض اشطفلال لتلبيلة االحتياجلاس 
 الزائدة فم هوا المبال 

كما أا هو  المأةهاس تقب  اشطفال لمدة عام ن تبدأ مذ ةلن الرا علة ملن عملر الطفل  
اتل ق هو  المأةهاس  المداى  االاتدائية فم ، دةة من داول  المدىةة االاتدائيةاحتت الها

 Ministry of) معيلم الوال لاس  كمللدا فإللم جللزء تلا ذ لإلللا املتمم امكملل  لفلهلفتإلا الترطويلة

Education of Alberta: 2009, 22-23) 
 كندا:في أهداف مؤسسات رياض األطفال  -1

يقإللا ىيلاض اشطفلال مولتقة ملن فلهلفة ألل  المبتملذ اشهداف التم تهعت  للت ت ق أا
فتهللعت ، ممللادي ايللأمن ات ق للق مبللدأ تكللافأ الفللرص التعليميللة اإأا للة الفللواىق الطبقيللة الللوي

ىيللاض اشطفللال  بميللذ اال للاس كمللدا مللن الل ل مللا تقدملل  مللن اللرامج اأفوللطة اابللراس تعليميللة 
 Nova Scotia Education) :ملا مللم ملن ا مإللا متموعة  لت ت ق ق مبموعة من اشهداف

and Culture: 2010, 12), (Ministry of Education and Training: 2007, 

31),(Ministry of Education, Curriculum Standards Branch: 2009, 41): 
 ت ق ق الممو الوام  للطف  عقليًا اجهيمًا ااجتماعيًا ااففعاليًا ااجدافيًا  -2
 لألطفال عمد مماىةة اشفوطة البماعية  ة االجتماعيةئت ق ق التمو -1
  اكتهال العاداس الل ية الهليمة اتممية العاداس االجتماعية  -3
تعلللم مبللادئ القللراءة ا عللن طريللق االةللتماع للقللل  االت للدث  ةاللغويلل المإلللاىاستمميللة  -2

  االكتا ة
  اكتواف الب ئة الم يطة االعالما تممية المإلاىاس المعريية  -5
الترك لز علللت تمميلة ايللال الطفل  االعملل  ، عللت الت للل   المعرفلمال تمميلة بلدىاس اشطفلل -1

  علت تممية الراح ا اداعية ااالاتكاىية لدي اشطفال
االبمالم لدي طف  الرياض األ  من ا ل تقدمر  اإدىاكل  لألشلياء  ال همتممية الواق  -7

  اضالبم لة مث  االةتمتاع  هماع الموةيقت االقل  امواهدة الزهوى   د قة الري
  مهاعدة الطف  علت ت ق ق أات  اإكها   الثقة المفس -2
تممية ا حها   اشىبام االابراس الريالية الاا لة  التللميا االترت لأ االعلد ملن ىبلم  -9

  10 لت  2اكتا ة اشىبام من  30 لت ىبم  2
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 تكوين الوعوى  المهئولية عمد أداء اشعمال اا ل فتراس اللعأ  -20
  موعة األ   إتاحة الفرص المتموعة كها   ابراس تعليمية مت -22
 تممية عة س الطف  الكب رة عن طريق البرامج ااشفوطة ال ركية  -21
 تللللدىيأ الطفلللل  علللللت اةللللتادام ال للللوا : البلللللر االهللللمذ االوللللم االتللللواق االلمللللس -23

(Novascotia Education and Culture, English Program Services: 
2010, 15) 

 كندا:في سات رياض األطفال شروط القيد والقبول بمؤس -3

تعإلد ترطية طف  ما بب  المدىةة االاتدائيلة  كملدا  للت ىيلاض اشطفلال فلم جميلذ اال لاس 
ات دد اياىاس الترطية االتعليم ااا ة المبالس التعليمية الم لية  ك  اال ة شلراط الق لد ، كمدا

 اإجراءاس القبول ، اةن القبول
الوال اس ت دد ةن القبول ل لت لاق  مأةهلاس  لت أا هما   عض  فريق الب  ايو ر 
فت دد كٍ  من اال ة كولمبيا البريطافية األبرتا افوفا ةلكوتيا ةلن االلت لاق ملن ، ىياض اشطفال

أي لمدة عام دىاةم ااحد ايبدأ هوا العام ادا ة ملن شلإلر ، الاامهة احتت الهادةة من العمر
 (Ministére de L’ Education: 2008, 28) ،موفي  30ةبتمبر ايهتمر حتت 

كملا  افلض ةلن القبللول اإللو  الوال لة  لللت ةلن أ لغر ابللد  كلوا الرا علة لألطفللال أاي 
أمللا  للابم الوال للاس اشاللري فت للدد ةللن ، ال اجللاس الاا للة أللل  لمللا تتطلبلل  ظللرافإلم الاا للة

اطوج  عام فإا ىياض اشطفلال  كملدا ، القبول اإلو  المأةهاس من ةن الرا عة احتت الهادةة
  تفت  أاوااإلا لألطفال لمدة عام ن من الرا عة احتت الهادةة

اعلللت الللرغم أا مأةهللاس ىيللاض اشطفللال  كمللدا ااتياىيللة غ للر  لزاميللة  ال أا جميللذ 
 (Mainitoba Office of Education: 2007, 27) اإلااشطفال ملت قوا 

 كمدا:فم  جراءاس القبول  مأةهاس ىياض اشطفال 
 اللويفم ةبتمبر من ك  عام  لت المبلس التعليمم الم للم  شطفالامتقدم أالياء أموى 

ريللاض اشطفللال  غللرض  ل للاق أطفللالإلم الللومن الغللوا الرا عللة مللن امللميم عمليللة ببللول اشطفللال 
ايهللب  اشطفلال الللراغب ن فلم االلت للاق اتهللب   أةلمائإلم االبيافللاس ال يملة مثلل  اةللم ، العملر

 اةتماىة الق د التم أعدتإلا ةلطة التعلليم الم ليلة لإللوا الطف  اتاىيا م  د  األ  كل  مول  
، الغرض من عمواا الطفل  احالتل  اللل ية اشلإلادة  ل ية تثبلت اللو  ملن اشملراض المعد لة

اطعلد ألل  تقلوم ، ملراشا وى شالية للطفل  ايرفق ألل  ملذ اةلتماىة الق لد التلم مألهلا اللم 
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 Regional Office)، ء لق لد أطفلالإلملبملة لف ل  االةلتماىاس االطلبلاس المقدملة ملن اب لا

Branch Alberta Education: 2009, 18) 
   امن هوا فعملية القبول ت ددها الهلطاس التعليمية الم لية

 كندا:في البرامج اليومية بمؤسسات رياض األطفال  -2

ريلاض اشطفلال  كملدا عللت المملو الولام  اتأكد البرامج ااشفولطة االمماىةلاس ال وميلة 
البلرامج  بلأ أا تتمولت هلو  أا  تأكلد عللت الدىاةاس ال دمثة  كمدااكول  ، تكام  لألطفالالم

اعملد التاطليإل تو لت اياىاس الترطيلة ، مذ طبيعة الطفل  احاجاتل  اىغباتل  ام ولل  ااهتماماتل 
االتعليم فم   داىاتإلا علت لراىة الذ الطف  احاجات  فم االعتباى امراعاة الفلراق الفرد لة 

اطلليإل اللرامج لت االتأك للد علللت أهميللة داى اب للاء االمعلملل ن فللم الموللاىكة ، اشطفللاللإلللأالء 
 Ministry of): الرج علن ملا مللم البرفلامج ال لومم للريلاض فلم كملدا ال ا، ىيلاض اشطفلال

Education Government: 1995, 47). 
همللا  مأةهللاس ىيللاض اشطفللال تطبللق اللرامج ال للوم الكاملل  اأاللري تطبللق اللرامج فلللف 

 ال وم 
 ارفامج ال وم الكام  لمأةهاس ىياض اشطفال فم كمدا

(Department of Education Division of Program Development: 2009, 52) 
 البرفامج ال ومم الوبت
2430 

 باحًا موعد 
 الو ول

تل  معلماس الرالة اا داىيوا اإلا فم هوا الميعاد من اللباح الباكر ايعداا 
 الدىاةم البدمد ايبإلزاا كلمة اللباح اط ئة التعلم أففهإلم لل وم 

9400 
ميعاد ا ول 

 اشطفال

ترحأ معلماس ىيلاض اشطفلال  اشطفلال عملد ا لولإلم اتهلأل المعلملاس اشطفلال 
عن   تإلم اي مداا هللا علت أل  ايللوا ل  اتهلاعد المعلملاس اشطفلال فلم 

 الذ معاطفإلم احقائبإلم 
9420 

 كلمة اللباح
شطفللال فللم بللراءة كلمللة اللللباح ايتعرفللوا مللن المعلمللة علللت البرفللامج  وللاى  ا

ال للومم لإلللم ااشفوللطة التللم ةللوف  ماىةللوفإلا اتلقللت المعلمللاس علللت مهللامعإلم 
  عض الملائ  

 
9410 

 متبمذ اشطفال
 عللض  ايقللرةاا ايتعلمللوا المطللق  أةللمائإلم  دائللري متبمللذ اشطفللال علللت شللك  

عللللللت اش للللام ااشةلللللاايذ االولللللإلوى الكلمللللاس ملللللن اللللل ل اللللللوى ايتعرفلللللوا 
 االهم ن ايكتهأ اشطفال التعرف علت الطقس ةواء كاا حاىًا أم  اىدًا أم معتدال 

ممتق  اشطفلال  علد ألل   للت ىكلن اشفولطة الرياللية ايتعرفلوا ملن ا لل  عللت  9420
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 البرفامج ال ومم الوبت
اشفوطة 
 الريالية

االمهلتط   اطعلد  اششكال الإلمدةية امعرفة أةمائإلا مث  المثل  االمرطذ االلدائرة
  10أل  متعرفوا علت اشىبام االعد  لت ىبم 

9455 
 ابت القلة

ممتقل  اشطفلال  لللت ىكلن القلللة ح ل   هلتمعوا  لللت المعلملة عمللدما تلقلت علللت 
 التم تممت ايالإلم لويقة مهامعإلم القل  القل رة ا

20425 
العم  المتكام  

  اشىكاا

ة  ماىةللوا ا لإللا  عللض المماىةللاس ماتلفلل أىكلااممتقل  اشطفللال  علد أللل   لللت 
ال دايللة ح لل  المك بللاس ااشدااس االلعللأ الماتلفللة التللم تبللول افتبللا  اشطفللال 
اأحواض الرمال اأدااس التلوين ح   أب م الومذ االفلوماةلتر االقلش ااشفاا لأ 

 اا وط اللوف 
20425 

ابت الفه ة 
 االمماىةاس ال رة

للاراج ااىج حبراس الدىاةة ت لت  شلراف  افم هو  الفترة تتر  الفرص لألطفال
ة االللبعض اباللر مللن اشطفللال حللول الفللل  متمللاالوا  عللض المللأكوالس مللالمعل

 الهريعة االمعلمة تهب  الم حياس ابطاباس اا ة 
22400 

 ابت هادئ
كلل  طفلل  أا مبموعللة مللن اشطفللال متاللواا مولللعًا  للال برة الللبعض  هللترات 

قللرأ فللم ىكللن الكتللأ ااباللراا مربللداا علللت لهلماع الموةلليقت االللبعض اباللر  
 اشىض مغلق ن أع مإلم 

22420 
 

ممقهلم اشطفلال لمبموعللاس ايلتفلوا حلول ممةللدة كب لرة عل إللا حق بللة اإللا كتللأ 
 للغ رة اتطلللأ المعلملللة مللمإلم  الللراج هللو  الكتللأ افت إللللا اترشللدهم لألفولللطة 

 الموجودة اداا  الكتأ مث  ىطإل الكلمة  اللوىة اهكوا  
22415 

 اللعأ ال ر
افم أل  متر  اشطفال ممتقلوا   رية افقًا الاتياىهم ا ن اشىكاا الماتلفة ح ل  

 اللعأ ال ر  اشدااس ااشلعال اتهب  المعلمة الم حياس فم أثماء أل   أفوطة
22450 
 التمييم

 ةذ اشطفال اشدااس ااششياء االلعأ فم أماكمإلا اي افيوا علت اشىكاا فييفة 
 كما كافت امميمة 

21400 
 اجبة الغداء

 ابت تماال اجبة الغداء األ   كافتريا الرالة 

2400 
 اةتكمال اشفوطة

ترحللأ المعلمللاس  اشطفللال مللرة ثافيللة ثللم متوجلل  مبموعللاس اشطفللال  لللت اشىكللاا 
 الةتكمال اشفوطة الماتلفة   ية اللعأ امماىةة اشفوطة 

2425 
ابت القل  

 ااشغافم

ااشفاشل د ملذ موةليقت  اشغافمال بلة اشمس ثم  عد أل   غموا  هترجذ اشطف
 دفيقة  10 حوالمالكاة ت ايتماال اشطفال من ىكن  لت ىكن ايهتغرق ك  ىكن 

2420 
العم  المتكام  

 فم اشىكاا

ااشطفال ممتقلوا من ىكن بار من ىكن القراءة  لت ىكن الكتا لة ح ل  متعلملوا 
 ااشغلافمااالةلتماع  للت اشفاشل د  ايقرةافإللالكلملاس كتا ة ال راف ااشةلماء اا

 اا ل هوا الوبت ممتق  اشطفال عبر أىطعة أىكاا 
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 البرفامج ال ومم الوبت
ايقهم اشطفلال  للت مبموعلاس مبتمعلة عللت اشىض ايمابولوا ملذ المعلملة ملا  3400

 تعلمو  ا ل مومإلم هوا االكلماس اال راف االقل  التم تعلموها 
3425 

 فإلا ة الداام
 مإلم  أغمية تعبر عن ةعادتإلم  ال وم البم   االوكر للمعلمة ايمإلوا مو 

3410 
 فإلا ة ال وم

 مرتدي اشطفال م  هإلم ايهتعداا للعودة  لت لممزل 

امن ا ل هوا البرفامج متةل  ملدي تكامل  ال لوم الكامل   اشفولطة الماتلفلة االابلراس 
 فم جميذ جوافأ شالياتإلم  التعليمية المتموعة التم تهاعد اشطفال علت الممو الوام 

 ارياض اشطفال: المباالس التعليمية 
ملللن فهلللبة  ٪15ا فبل زيلللة االفرفهلللية تمثللل  اللغتلللاا  Language Artsاللغلللة فمللوا  -2

اشفوطة االابراس التعليمية اشاري اتماى  هلو  الابلراس اللغويلة ال ل البرفلامج ال لومم 
وي مللن أجلل  االتلللال ح لل  القللراءة للرالللة ح لل  تهللاعد اشطفللال علللت االةللتادام اللغلل

  ااشةماء االكتا ة لبعض ال راف
ايولم  ارفلامج ىيلاض اشطفلال الرياللياس االتلم  Mathematicsالريالياس )ال هال(  -1

تإلدف  لت  كهال اشطفال  عض الابراس ال هااية االإلمدةة المماةبة لعمر الطف  فتممت 
  االمقاميس االوبت  حهاةإلم  اشىبام ااششكال الإلمدةية ااشحبام

اتركللز هللو  الابللراس علللت تمميللة ايللال الطفلل  االتعب للر عللن أفكللاى  اىغباتللل   Artالفللن  -3
مماىةللت  لألفوللطة الفميللة  اةللتادام اشدااس ااامللاس التلللوين االفللرش ااشبلل م األللواا  

 Government of New Foundland  and) الولمذ االللللال ااشاىاق الملوفلة

Labrador D E:2009, 25-27) 
  لدي اشطفال ال هماتإلدف تممية الواق  Musicالموةيقت  -2
تمميللة المفللاييم العلميللة لللدي الطفلل  اتوللبيعإلم علللت الم حيللة  اإلللدف Scienceالعلللوم  -5

  الامهة  وا الااةتادام 
تمميلة شلعوى الطفل   االفتملاء لوطمل  ملن  اإلدف Social Studiesالدىاةاس االجتماعية  -1

اييم االجتماعيللة مثللل  الب للت االمبتمللذ االللوطن االتأك للد عللللت الل ل التعللرف علللت المفلل
مفللاييم الوبللت االمكللاا اأ عللاد التللاىيا االبغراييللا اأ للام اشةللبوع اأشللإلر الهللمة االطقللس 

   الا  االيواهر البغرايية االطبي ية مث  الب اى االببال
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ق اللل ية االعاداس الل ية الهليمة فم اةتادام المرافل اكتهالاإلدف  Healthالل ة  -7
  اال ماماس االتعرف علت أفواع اشطعمة

اهلم عبلاىة علن مبموعلة اشفولطة ال ركيلة   Physical Education الترطيلة البدفيلة: -2
التم تهاعد علت الممو البهمم امن ال ن هلو  اشفولطة ال ركيلة التهللق االقفلز االبلري 

  اىك  الكرة االرمماالبول االود 
اهللم ابللراس تكهللأ اشطفللال القلليم الدمميلللة  Religion Educationالترطيللة الدمميللة:  -9

الهللليمة مللن الل ل الموافللا االللل ة ش اال مللد ش االوللكر للمعلمللة االتعللرف مللن الل ل 
 الموافا علت مفاييم اللوال االاطأ اال  ل اال رام 

 ات دد اياىة الترطيلة االتعلليم اوال لة ف وفوفدالفلد االالراداى فهلبة هلو  المبلاالس  المهلبة
 كما ملم: ا جمالملعددها 

 من البرفامج ال ومم للرالة  ٪15آدال اللغة اتوغ   
 من البرفامج ال ومم للرالة  ٪15الريالياس االعلوم اتوغ   
 من البرفامج ال ومم  ٪10الفن االموةيقت االترطية البدفية اتمث   
فولطة المماىةلة ملن جمللة اش  ٪10الدىاةاس االجتماعية االل ة االترطية البدفيلة اتمثل   

  البرفامج ال ومم 
    من جملة اشفوطة ٪20أفوطة امماىةاس ااتياىية حرة اتمث   
 كندا:في مباني مؤسسات رياض األطفال  -5

علللت عللدة موا للفاس  بللأ أا متهللم اإلللا مبمللت المعميللة بللد فلللت   للداىاس الللوياىاس 
 امن ا ن هو  الموا فاس ما ملم:، الرياض

 من ح   الموبذ: -أ 
ج لد التإلويلة ح ل  الولمس االإللواء اأا  كلوا ، كوا المبمت فم ممطقلة  ل ية آمملةأا   -2

  ع دًا عن المااطر املادى ال ريق االةولاء 
 بأ أا  كوا مبمت الرالة بريبًا ملن المملاطق ، أا  كوا المبمت بريبًا من ةكن اشطفال -1

  الاةراء  ثاىة افتبا  اشطفال
 أما من ح   المبمت امرافق : -ل
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أا  كوا مبمت الرياض مزادًا  لالمرافق المتعلددة االةلراىية للول  املن ال ن هلو    بأ
 Ministry of Education and Training Implementation Planning) :المرافلق ملا مللم

Workshop:2009, 23-29) 
  حد قة الرياض ايبأ أا تكوا ااةعة مل ئة  اشيهاى ااششباى 
 مللزاداً ت الريللاض فمللاء ااةللذ مماةللأ اشفوللطة ال ركيللة اشفميللة  بللأ أا متللوافر فللم مبملل 

مكلاا مللتعلم ،  لالتبإل زاس ال يمللة مثل  أجإلللزة التهللق االقفللز االتزحللق ااشدااس الريالللية
 يي  اشطفال بواعد المراى 

المرافق الل ية ايفة  أا  كلوا للداىاس الميلا  أحلواض غهل   مماةلبة شطلوال اشطفلال  
 لإلم اأماكن للفوط ت فظ يي  ليهإل  اةتعمالإلا  المهبة 

بهلم الإل ئلة ا داىيلة للراللة  ولم  حبللرة أا مكتبلًا كب لرًا لملدمرة الريلاض احبلراس أاللري  
للمعلمللاس احبللرة للف لل  الطبللم احبللرة للهللكرت رة ل فللظ الهللب س اإلللا اباعللة ل فتيللاى 

 ااةت م اشطفال اإلا 
املن ال ن هلو  ، ا متموعلةباعاس المواط اهم مأةهلة لتماةلأ اشفولطة المتعلددة اطأىكلا 

ىكللن للقلللراءة اآالللر ، ىكللن ال هلللال، ىكلللن العللللوم، ىكلللن الموةلليقت، ىكلللن الفللن :اشىكللاا
ايبلأ أا ، د اإللا حبلرة الدىاةلة اأدااس اللعلأ ا لافة لألىيف اشاري التلم تلزا ، للكتا ة

، تكوا حبرة الدىاةة مرفة  مكن تغ  ر م توياتإللا ملن ابلت بالر لتيإللر جدملدة امتموعلة
 وا ممعكس اداى  علت جول اإثاىة افتبا  اشطفال اه

 كندا:في رياض األطفال ب الجهاز اإلداري -1

 School Boardح   متوفر  كل  ىاللة أطفلال مبللس للإلداىة  هلمت  مبللس المدىةلة 
 امن ا ن أعةاء هوا المبلس ما ملم: ، اهو المهئول عن  داىة المدىةة

، لمللة مللن المعلمللاس تاتللاى  االفتاللالامع الم ليللة مللدمرة الرالللة اعةللو مللن الهلللطة
 متاللل  فللم مبللال الطفولللة اةتوللاىي اب للر ، أاليللاء أمللوى اشطفللال مللتم افتاا لل عةللو مللن 

 قلوم اتوفيلذ الكولف الطبللم اللداىي عللت أطفللال  اطب لأ للللداى، اترطيلة طفل  ملا ببلل  المدىةلة
اللة االقلائم ن عللت كما متكوا البإللاي اللوظيفم اا داىي للمدىةلة ملن ةلكرت رة للر ، الرياض

 أموى التغو ة االميافة اأم ن للمكتبة االماايا 
التعللااا مللذ  :امللن أهللم ااتلا للاس امإلللام مبلللس  داىة المدىةللة االرالللة مللا ملللم

ات دمللد معلمللاس ىيللاض اشطفللال االعللامل ن اإلللا اتع لل ن  :المبلللس الم لللت للتعللليم ييمللا متعلللق
االتاطللليإل للالللدماس ، المدىةلللة فلللمللعمللل   اتاللللي  الملللواىد االمللللادى التعليميلللة ال يملللة
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 عللداد اطلة عملل  المدىةلة االم زافيللة ال يملة لإلللو  ، المدىةلة فللمالتعليميلة االبللرامج الترطويلة 
، لللت للتعللليمالملللادى االبللرامج التعليميلة اىفعإلللا  لللت المبلللس الم  فللمالاطلة اكللول  المللواىد 

ة ملن ببل  االمقلرىاس الدىاةلية المعتملد مراجعة اتعدم  أهداف المدىةة اأالوياس العم  الترطلوي 
اطملود الم زافيلة تقد م التو ياس  لت مدمر المدىةلة لت دملد المللادى ، الوياىة االتلدمق عل إلا

مر المدىةلة  جلراءاس ااتيلاى ملد فلمالمواىكة مذ المبلس الم للت للتعلليم ، الاا ة  المدىةة
لمدىةللة االمبتمللذ الم لللت اأاليللاء توث للق الع بللاس القويللة االمثمللرة الل ن كلل  مللن ا، اتع  ملل 
 اشموى 

 كندا:في تمويل مؤسسات رياض األطفال  -7

تعللد كمللدا مللن الللدال المتقدمللة التللم تاللل  م زافيللة كب للرة لمبللال التعللليم مللن جملللة 
مللن م زاف تإلللا  %2147اتللل  فهللبة مللا ممفللق علللت التعللليم الكمللدي حللوالم المفقللاس ال كوميللة 
م 1003-1001  المثللال كللاا جملللة ا ففللاق علللت التعللليم عللام فعلللت ةللب ، الهللموية ا جماليللة

ااىتفعلت ، مليلاى داالى2147ملياى داالى كاا فل أ التعليم ببل  المدىةلم اببل  البلامعم 7343
مليلاى داالى أي 7547م فبلغت جمللة ا ففلاق عللت التعلليم 1001-1005هو  المبالد مذ العام 

مليلاى داالى للتعلليم ببل   2042تم تالي  مبللد من مبموع المفقاس العامة  %2142ما  مث  
البللامعم اممإلللا ىيللاض اشطفللال    لل  مللتم فللم لللوء أللل  تللوف ر التعللليم ال كللومم لألطفللال 
الكمدم ن  المباا اشملر اللوي ةلاعد عللت الغلت فهلبة اشطفلال  الملت قل ن  مأةهلاس ىيلاض 

م ال كومللة الكمد للة اهللوا مأشللر االلل  علللت مللدي اهتمللا  %95اشطفللال فللم كمللدا أكثللر مللن 
   أهمية الداى الوي تل ب  هو  المأةهاس فم تقد م الترطية االرعا ة الهليمة لطف  الرالة

تتلولم حكوملة كل  اال لة عمليلة ا ففلاق عللت مأةهلاس ىيلاض اشطفلال االدماس الإللوا 
تأد ل   اللويمراكز ىعا ة اشطفال بب  ةن المدىةة االاتدائيلة  دىاكلًا ممإللا شهميلة اللداى المإللم 

 تل  المأةهاس فم مهتقب  أطفالإلا 
فتت م  حكومة الوال ة أعباء التموي  االتبإل لزاس اا مكافلاس ال يملة لتولغ   مأةهلاس 
ىيلللاض اشطفلللال اا ففلللاق عللللت المبلللافم المدىةلللية لمأةهلللاس الريلللاض املللا مل لللق اإللللا ملللن 

ملن ال ل ملا تبمعل   مرافق كما ت هإلم الهلطاس الم لية اداى كب لر افعلال فلم عمليلة التمويل 
ملن الةلرائأ االعوائلد االإلبلاس االمعوفلاس مللن الكملائس االإل ئلاس الللماعية االمللرفاس التللم 

 Ministry of Education, Program)  الرالللاس إلممللوى ا مقاالل   ل للاباشمللدفعإلا أاليللاء 

Standards: 2009, 13-19) 
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طفلال ملن أجل  ت ق لق مبلدأ اتهإلم الف دىالية فم عملية التموي  لإلففاق علت ىيلاض اش
  تكافأ الفرص التعليمية األ   إمداد تل  المأةهاس  اشجإلزة ااشدااس االمعوفاس ال يمة

افللم لللوء أللل  متةلل  أا مأةهللاس ىيللاض اشطفللال  كمللدا ال تعتمللد فللم تمويلإلللا علللت 
تمويل  الملرافاس التم ملدفعإلا اشطفلال فقلإل مقاال  الرعا لة ال  تتكفل  حكوملة الوال لة أعبلاء ال

   االشترا  مذ الهلطاس التعليمية الم لية
 واسلتراليا السلعوديةرياض األطفال في كل  مل  المقارنة لالدراسة التحليلية رابعاً 
 وكندا

الترطيللة المقاىفللة تعمللت الدىاةللة المميمللة لللميم التعللليم مللن أجلل   ا الللوكر أمللن البللدمر 
رطيللة فللم الللدال الماتلفللة اكيفيللة اكتوللاف أاجلل  الوللب  ااالاللت ف االتعللرف علللت موللك س الت

)عرفللللاس التغلللللأ عل إلللللا اإلللللدف ا فللللادة مللللن أللللل  فللللم   لللل ح الللللميم القوميللللة اتطويرها 
 (31، 2991ةليماا:

ات ل   مقاىا ا ن ىياض اشطفال فم كل  فقوم ، افم لوء هوا المفإلوم للترطية المقاىفة
االتو ل   للت ، الت ف ا مإللاااةتراليا اكمدا اإلدف التعرف علت أاج  الولب  ااال الهعود ةمن 

  فم المملكة التلوى المقترح الوي  مكن االةتفادة مم  فم تطوير مأةهاس ىياض اشطفال
 نشأة وتطور مؤسسات رياض األطفال:  -2

من ا ل الدىاةة التاىياية لمأةهاس ىياض اشطفال فم ك  ملن ااةلتراليا اكملدا  لوحظ
فم ح ن جلاءس المملكلة متلأارة علن المأةهاس  أا هما  توااإلًا اال ًا فم فوأة اتطوى تل 

  م2917 /ه2327دال المقاىفة فم فوأة ىياض اشطفال اإلا االتم كافت ادامتإلا عام 
كافلت البدا لة التاىيايلة عللت ؛ح ل   ت اةلتراليا فلم فولأة ىيلاض اشطفلالفم ح ن تقلدم

طفللال اوال للة ىيللاض اشح لل  توحللدس فكللرة ، م أ ةللاً 2295اجلل  الت دمللد لتللل  المأةهللاس عللام 
فلم هلوا العلام اأفولئت أال ىاللة أطفلال اإللا ثلم تبعتإللا ىاللاس أالري امإلا لة  ف وةوث ايلز

ا ممللا كافللت البدا للة التاىيايللة لإلللو  المأةهللاس  كمللدا عللام ، م  للالقرل مللن ةلل دفت2295عللام 
    م فم مدممتت توىفتو اموفتريال2900

اتلأارس ، ىياض اشطفال ف إلمافم فوأة مأةهاس  اكمدا تتوا   ك  من ااةتراليا اعلي 
أا هملا  ا فلال  لأكثر ملن ةلت ن عاملًا تقريبلًا الهعود ة عمإلملا فلم مبلال االهتملام اريلاض اشط

عبزًا شدمدًا فم ىياض اشطفال من ح   عددها ايرجذ ألل   للت غيلال التاطليإل الهلليم لإللو  
و بلائم  كل  ملن اهلوا  ال ف ملا هل، ااىتفلاع مللرافاتإلا،  أهم تإللا اللوعمالمأةهاس اغيلال 

 اةتراليا اكمدا 
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 أهداف مؤسسات رياض األطفال:  -1

مللذ كلل  مللن اةللتراليا اكمللدا فللم الاطللوط العريةللة لألهللداف العامللة  الهللعود ةتتوللا   
 :ململمأةهاس ىياض اشطفال      تإلدف الرياض  ك  من دال المقاىفة الث ث  لت ما 

الطفلل  الابللراس التعليميللة   كهللال، ت ق للق الممللو الوللام  االمتكاملل  لوالللية الطفلل 
تإل ئلة الطفل  ، مهاعدة الطف  علت اكتهلال العلاداس االجتماعيلة االلل ية الهلليمة، المتموعة
تكلوين الرغبلة ااالةلتعداد الإلادئ من جو اشةرة  لت جو المدىةة من ا ل  التدىيبمل فتقال 
تزايلللد الطفللل  ، حلللأ االةلللتط ع ا شلللباع م لللول اشطفلللال احاجلللاتإلم الفطريلللة للعلللأ ، للتعلللليم

   المإلاىاس الةراىية ااشةاةية
علللن كللل  ملللن اةلللتراليا اكملللدا فلللم  علللض اشهلللداف الاا لللة اإللللو   الهلللعود ةاتاتللللف 

فللم مللدي  مكافيللة ا  المأةهللاس فللم حلل ن تتوللا   كلل  مللن اةللتراليا اكمللدا فللم هللو  اشهللداف
ت االلت ف ايرجلذ االاللت ف فلم تللل  اشهلداف الاا للة  لل، ت قيقإللا عللت الوجلل  المرجلو ممإلللا

  فلهفة اطبيعة ك  مبتمذ الوي توتق مم  هو  اشهداف
مايالللت م ميللر  ل إلللا علللت أفإلللا مبللرد مأةهللاس  مللواء  الهللعود ةكمللا أا ىيللاض اشطفللال 
مميللر  ل إلللا علللت أفإلللا مأةهللاس ترطويللة لإلللا أهللدافإلا  الللول  ال، تقللدم اللدماس اجتماعيللة فقللإل

ةلً  علن علدم التلزام مأةهلاس ىيلاض اشطفلال ف، اأهم تإلا اأةهإلا الترطوية االمفهلية المإلملة
اشهليللة اتطب للق اتمف للو هللو  اشهللداف لعللدم التاطلليإل المماةللأ اعللدم توح للد الممللاهج ابلللة 

  المعلماس المأه س تأه ً  ترطويا فم معيم الرالاس
 شروط القيد والقبول:  -3

ىيلاض  تتوا   ك  من ااةتراليا اكملدا فلم الاطلوط العريةلة لولراط القبلول  مأةهلاس
دالتللم المقاىفللة فللم أا شللراط اةللن القبللول لريللاض تاتلللف عللن  الهللعود ة ال أا ، اشطفللال

اشطفال  اتلف من ىالة شاري تبعًا للبإللاس المولرفة عل إللا  فقلد  كلوا ةلن القبلول الهلمة 
اشطفلال أاي  كما ال ت دد ةياةة اا ة لقبلول الثالثة أا الرا عة أا الاامهة من عمر الطف  

  الاا ة االمعاب ن ال اجاس
علن كل  ملن اةلتراليا اكملدا فلم ةلن القبلول  أ متلرااح  افم لوء أل  تاتلف الهلعود ة

ةلللن القبلللول  كللل  ممإلملللا اللل ن علللام اعلللام ن افقلللًا للولللراط التلللم ت لللددها كللل  اال لللة اتلللل  
ريللاض االدالت ن اطوجلل  عللام  مكللن القللول  للأا ةللن الرا عللة مللن عمللر الطفلل  هللو ةللن القبللول 

اعللت هلوا تاتللف ملدة الدىاةلة أا الرعا لة  مأةهلاس ىيلاض ، من اةتراليا اكملدااشطفال  ك  
 ااةتراليا اكمدا  الهعود ةاشطفال فم 
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ريللاض اشطفللال اأا مللدة الدىاةللة تتفللااس الل ن عللام ن أا عللام ن افلللف  لللوحظفقللد 
ف اتاتللل، ا ممللا تتللرااح مللدة الدىاةللة  مأةهللاس اةللتراليا اكمللدا الل ن عللام اعللام ن،  الهللعود ة

كمللا تتفللق الللدال ، اكمللدا فللم  عللض جوافللأ  جللراءاس القبللول الهللعود ةاةللتراليا عللن كلل  مللن 
، عللت أا هلو  المرحللة الترطويلة ااتياىيلة اليهلت  جباىيلة -ااةتراليا اكمدا الهعود ة -الث ث

 تبعًا لرغبة الت أمر الطف   هما 
ة تتماةلأ ملذ كما أا معيم هو  المأةهاس تكاد تكلوا مبافيلة أا  مللرافاس متواللع

التللم تقللدمإلا ال كومللاس الف دىاليللة عللن اشطفللال الفقللراء  اا عفللاءاسمتوةللإل دالل  الفللرد همللا  
 ااشمتام  ك  من اةتراليا اكمدا 

 فلم هلوا الولأا ح ل   ا ىيلاض اشطفلال اإللا ال الهلعود ةافم لوء أل  مبري االت ف 
مملا ، ت دفذ المللرافاس العاليلة هتف د ممإلا ةوي القلة اليه رة من أاماء الوعأ القادىين عل

  مأدي  لت حرماا الغالبية العيمت من أاماء الوعأ  هبأ عبزهم عن دفذ تل  الملرافاس
 البرامج اليومية لمؤسسات رياض األطفال:  -2

ريلللاض اشطفلللال  كللل  ملللن اةلللتراليا اكملللدا اتتولللا   الللرامج العمللل  االمماىةلللاس ال وميلللة 
 الميلامماةة  ع مإلا كما هو ال ال فم مراح  التعلليم من ح    فإلا ليهت مماهج دى ، الهعود ة
ا   فإلا عباىة عن ةلهلة من اشفوطة الهاىة المتتا عة االتم تإلدف من اىائإلا  لت ، الماتلفة

 ت ق ق التممية الواملة للطف  جهميًا اعقليًا ااجتماعيًا ااففعاليًا اىاحيًا 
تأاو فم االعتباى عمد  التم المقاطت دمد  عض فم  ك  من كمدا ااةتراليااتتوا   أ ةا 

 التاطيإل لبرامج 
عن ك  من اةتراليا اكمدا فم ارامج العم  ال وميلة  مأةهلاتإلا ح ل   الهعود ةاتاتلف 

توللتق مللن أهللداف االلل ة ام للددة   فإلللا عبللاىة عللن أفوللطة اىتباليللة تقللوم علللت اللعللأ اال
  الم م 

ح ل   فإللا ،  كل  ملن اةلتراليا اكملدا ريلاض اشطفلالاا مما تتوا   الرامج العمل  ال وميلة 
توتق من أهلداف االل ة افلهلفة م لددة لكل  ممإللا ح ل  تتلوافر الهياةلة الترطويلة المتقدملة 

أحلدهما البلرامج أاس ال لوم الكامل  اابالر ، اال ة اتتفرد كملدا  لأا للدمإلا فلوع ن ملن البلرامج
  ارامج أاس فلف ال وم

ةهلاتإلا مبإللزة امعلدة  لاشدااس االتبإل لزاس اتتوا   كل  ملن اةلتراليا اكملدا فلم أا مأ  
االوةللائ  الترطويللة المإلمللة اا مكافللاس ال يمللة امهللاحاس المبللافم الم ئمللة االتللم تهللاعد فللم 

  مبملإلا علت ت ق ق اشهداف التم تهعت  ل إلا البرامج الماططة لإلا
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 مؤسسات رياض األطفال: مباني  -5

ص  مأةهاس ىياض اشطفال فم كل  تتوا   الوراط االموا فاس من ح   الموبذ الاا
 ااةتراليا اكمدا علت أف  الاد من توافر  عض الوراط الاا ة  موبذ مأةهة الرالة من 

تعافم مبافم ىياض اشطفال  المملكة من العدمد ملن المولك س اهلوا ملا أكدتل  ح ن  فم
ال يملة فلم أا معيم ىياض اشطفال  المملكلة تعلافم ملن علدم تلوافر الولراط  :دىاةة الدع لج

كمللا أا اشثللاث ، مباف إلللا امرافقإلللا  فإلللم غ للر مهللتويية للوللراط الللل ية االترطويللة المطلوطللة
فةللً  عللن أفإلللا تالللو مللن الوةللائ  االتقميللاس ، لإلللو  المأةهللاس غ للر متللوافر  وللك  متكاملل 

   وية  اا ىشاد ة التعليمية االترط
 :إدارة مؤسسات رياض األطفال   -1

عللت مأةهلاس ىيلاض  اا داىي  الفملماكمدا ملن ح ل  ا شلراف تتوا   ك  من اةتراليا 
كما تتوا   الدالتاا فم أف  ليس لل كومة الف دىالية اإلما أدااى  شرايية اإداىيلة ، اشطفال اإلما

 بلومم ف لدىالمف  موجد مكتلأ ، مباشرة علت هو  المأةهاس  ال علت المماطق المائية االريفية
 س ىياض اشطفال  ورف علت التعليم ااا ة مأةها

  الهللعود ةالإل ئللاس االبإلللاس الموللرفة علللت مأةهللاس ىيللاض اشطفللال  فللم حلل ن تتعللدد
اممإللا ملا متبلذ اياىة الترطيلة االتعلليم اممإللا ، الولئوا االجتماعيلةالعمل  ا  فممإلا ما متبذ اياىة 

مميللة اممإلللا مللا متبللذ البم يللاس الا ريللة االد، اياىة الللدفذ االط للراا اال للر  الللوطمممللا متبللذ 
اطلاات ف هلو  التب يلة تاتللف اشهلداف االبلرامج اا مكافلاس المتاحلة اطبيعلة  االقطاع اشهلم

 هو  المأةهاس امدة الدىاةة اإلا  لمبافما شراف اشراط القبول االموا فاس العامة 
 ا جرائللمفللم  داىة مأةهللاس ىيللاض اشطفللال علللت المهللتوي  -اتتوللا   ااةللتراليا اكمللدا

فلم حل ن تعلافم ىيلاض ، المقاىفلة تماالوظيفم للرالة الدال ا داىي ا البإلاي للرالة  أ متكو
فةللً  عللن ، اشطفللال  الهللعود ة مللن فقلل  الكفللاءاس ا داىيللة االمإلميللة االترطويللة فللم  داىتإلللا

  غيال المإلام ا داىية التم  بأ أا ت دد ةلفًا لمدمراس الرالاس
 :مؤسسات رياض األطفال تمويل  -7

ي  ىياض اشطفال  ك  من اةتراليا اكمدا ح   تتعدد ملادى التموي  تتوا   ملادى تمو 
فم أا حكومة ك  اال ة ملن الوال لاس تت مل  أعبلاء تمويل  هلو  المأةهلاس فتعمل  عللت ، اإلما

ييادة فور هو  المأةهاس لتلبت ا فبال المتزامد عل إللا ملن اشطفلال مملن الغلوا ةلن االلت لاق 
مكافللاس اا مللداداس ال يمللة مللن الوةللائ  الترطويللة ااشجإلللزة كمللا تمللدها  للالتبإل زاس اا ، اإلللا
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اطالتلالم ، ااشدااس االااماس المع مة علت لماا ة ر العملية الترطويلة داال  هلو  المأةهلاس
 ت ق ق أهداف ارامبإلا 

التمويلل   أعبللاءاتهللاعدها فللم أللل  الهلللطاس التعليميللة الم ليللة االتللم تت ملل  أ ةللًا 
مللا ت لللل  مللن الةللرائأ العامللة االإلبللاس االمعوفللاس مللن الكمللائس ا لللافم األلل  مللن الل ل 
  االإل ئاس اللماعية اشاري 

ريلاض لكما تتوا   ك  من اةتراليا اكمدا فم عدم اعتمادها االعتماد الكلت فلم تمويلإللا 
اللليس هللوا ف هللأ الل  تقللوم ال كومللة الف دىاليللة  الللدالت ن ، اشطفللال اإلمللا علللت الملللرافاس

  س علت ةداد الملرافاس  الميا ة عن اشطفال الفقراء اغ ر القادىيناحكوماس الوال ا
 ال أا الولذ فم الهعود ة  اتلف  للت حلد ملا فيللت ىيلاض اشطفلال فتلرة كب لرة تعتملد 
فم تمويلإللا عللت القطلاع الالاص ااشهللم اكافلت عمليلة ىط يلة   تلة  قلوم اإللا أ ل ال هلو  

أملا ، لتم متم ت ل لإلا مقاا  الت اق اشطفلال اإللاالرالاس لوا كافت تعتمد علت الملرافاس ا
فتتكفل   ل  الداللة فلم الوبلت ال لالم الكلن   اجلة  للت ييللادة  تمويل  ىيلاض اشطفلال ال كوميلة

  الم زافية الاا ة التم تمفق علت دعم  فواء ىياض اشطفال االتوةذ ف إلا
  مللن فللم لللوء مللا ةللبق عرللل  مللن ت ل لل  مقللاىا لمأةهللاس ىيللاض اشطفللال فللم كللا 

أا مأةهللاس ىيلللاض  للللوحظااةللتراليا اكملللدا امللا أةلللفرس عملل  الدىاةلللة المقاىفللة  الهللعود ة 
تعللافت العدمللد مللن الموللك س االقلللوى التللم تعللوق ت ق للق أهللدافإلا التللم   الهللعود ة اشطفللال 

 تهعت  ل إلا
 السعودية في ضوء الخبرات األجنبيةبتصور مقترح لرياض األطفال خامساً: 

 :ملمتلوى المقترح افقًا لم ااى الدىاةة ال الية كما اماء هوا ال متم
 :أهداف مؤسسات رياض األطفال -2

مللن فلهللفة المبتمللذ  الهللعود ة فللمأا تمبثللق أهللداف مأةهللاس ىيللاض اشطفللال  ممبغللم
     تإللدف الترطيلة ال دمثلة  للت تمميلة شاللية الفلرد اطولك  ، اأهداف التعليم    اوج  عام

ية المتكاملللة  ال  أا تماالللت اشهللداف جميللذ جوافبإلللا البهللمية متكاملل  اال تتللأتت هللو  الواللل
   االدممية االعقلية ااالففعالية ااالجتماعية االوجدافية

اطبيعللة المبتمللذ أا تراعللت أهللداف ىيللاض اشطفللال الللائ  فمللو أطفللال  ممبغللمكمللا 
 أا تتهذ أهداف الرياض لتوم : مالهعودي ف مبغ

تممية بدىة الطف  علت التفك ر  ا  ع ااالةتكوافمهاعدة الطف  علت  ثاىة حأ االةتط
تمميللة بللدىة ،  دىا  الع بللاس الل ن اششللياء المتوللااإلة ا تلللميا اششللياء ا احلل  الموللك س
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، ال لوم، المفلاييم الاا لة  الوبلت االلزمن مثل : الهلاعةال هلااية ا الطف  علت  دىا  المفاييم 
، حالللللبا، اللللليا، الرطيلللذ، الولللتاء، الفللللول اشىطعلللة: الاريلللا، الهلللمة، الولللإلر، اشةلللبوع

كتا لة اشعلداد ملن ا  30 للت 2ملن تممية بدىة الطفل  عللت العلد ، المإلاى، الل  ، المهاء، اليإلر
 ثراء الثلراة اللفييلة للدي الطفل  ملن ال ل تعلمل  لل لراف اطعلض الكلملاس ، 20 لت ىبم 2ىبم

  تبلأ الهعادة ل   تمال ااشغافماالبم  أاس التراك أ البهيطة احفظ  عض اشفاش د 
 العاداس الهلوكية اللل ي ة الهلليمة   كها  ا البهممتممية بدىة الطف  علت التوايا 

تمميللة المإلللاىاس ال ركيللة للعةلل س الدفيقللة ا  الهللليم البهللممتهللاعد الطفلل  علللت الممللو  التللم
وافلق األ  من ا ل اةتادام أدااس التلوين االق  االللق  ما  مكن ك  طف  ملن ت ق لق الت

 ما ا ن اش ا ذ  العلبم العةلم
  كهال الطف  الثقة  المفس من ا ل تعليم  المإلاىاس ال ركية الاا ة  أفوطة اللعأ 

   كهال اشطفال العاداس االجتماعية الهليمة اكول  العاداس الل ية
إكهللا   المفللاييم الاا للة ا ات ملل  المهللئولية  الللواتممهللاعدة الطفلل  علللت االةللتق ل 

 االلوال اال  ل اال رام   الاطأ
ااشةرة االمبتملذ  اتمميلة ، تممية بدىة الطف  علت  دىا  المفاييم االجتماعية مث  الفرد
 ع بات  مذ ابارين  فماعتزاي  اافتمائ  للوطن امهاعدة الطف  علت تطب ق فيم مبتمعما 

 أفوطة اللعأ  فممذ أبراف  امواىكتإلم التفاع  طف  علت التوبيذ 
  تممية الوعوى   أ الوطن ا ة الطف  علت  دىا  مفإلوم الواسمهاعد

ميللذ لللدي الطفلل  مللن الل ل تمميللة  حهاةلل   للاشلواا االلللوى اج ال هللمتمميللة ا دىا  
  اششياء من ح   الوك  االلوا 

 تممية مفاييم اللدق االلبر ااشمافة احأ الغ ر االوطن االوباعة 

مهلللاعدة الطفللل  مإللللاىة التعب لللر االط بلللة ا  ا لللةتمميلللة مإللللاىاس االةلللتعداد للقلللراءة االكت
 ثلراء الثلراة ، اللغلوي تمميلة الرغبلة فلم حلأ اللتعلم ملن ال ل اكتهلال مإللاىاس المملو ، اللفيية

 لدي الطف   اللغوي اللفيية  الم يإل 
 شروط القيد والقبول: -1

 أا ايفةل ، عللت االت ف بلدىاتإلم ااةلتعداداتإلم الهلعود ة  قترح أا متم ببول اشطفال 
كمللا  بللوي  ل للاق ، تكللوا مللدتإلا عللام نلةللن الرا عللة مللن عمللر الطفلل  هللو ةللن القبللول   كللوا 

الريلاض األل   أا  علاممأطفال من عمر الاامهة  أا   َمكَّن من االلت لاق  الهلمة الثافيلة ملن 
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أا تفللت  ىيللاض اشطفللال أاوااإلللا أمللام  ا، عمللر الرا عللة فللملللم تمكملل  اليللراف مللن االلت للاق 
  عد تقد م المهتمداس التالية:  اجاس الاا ةاشطفال أاي ال

 لوى ، إللا مثبلت عملر الطفل  اتلاىيا مل  د مم ىةلممشإلادة م  د ىةمية أا مهتارج 
 اةللتماىة ب للد مهللب  اإللا ايافللاس عللن الطفلل   قللوم الللت أمللر ، شللإلادة  لل يةا  شاللية للطفلل 

   كتااتإلا 

 رياض األطفال:لالبرامج اليومية  -3

 فلمالت ق ق اشهداف المرجوة من ىيلاض اشطفلال ، امً  شام ً مممو الطف  فموًا متك لكم
كاا ملن الل يم أا تتفلق الرامج تلل  المأةهلاس ملذ حاجلاس الطفل  الممائيلة ام ولل   الهعود ة

بلرامج ىيلاض التللميم لاالعتباى عملد  فمعدة أموى الاد اأا تولذ   مكن ابتراحالوا ؛ ابدىات 
 :مملامن ا ن هو  اشموى ما ، اشطفال

أا توللبذ  ا، المقللام اشال  الطفلل  االعما للة  لل  فللمأا هللو  البللرامج  بللأ أا تاللت  
، أا تراعللت هللو  البللرامج الفللراق الفرد للة الل ن اشطفللال، ال اجللاس اشةاةللية االممائيللة لألطفللال

 فلمالتعااا االتمه ق التام ا ن البإللاس المولرفة عللت ىيلاض اشطفلال ال  اتوح لدها اترك زهلا 
كمللا  بللأ أا تكللوا ، بللرامجالاياىة الترطيللة االتعللليم    لل  تةللمن توح للد  هللمةلللطة ااحللدة ا 

مبمللت مماةللأ معللد  عللدادًا كاييللًا امللزاد  للاشدااس االتبإل للزاس اا مكافللاس الماد للة  فللمالرالللة 
للللراىة أا تكلللوا هلللو  البللرامج فا علللة ملللن فلهلللفة اأمدمولوجيلللة المبتملللذ ، االبوللرية ال يملللة

معلمة الرالة   عدادالتأك د علت ،  التموع االمرافة ال وممفامج  بأ أا متهم البر ، الهعودي
م لوى  إللمالترك ز علت أفولطة اللعلأ ال لر ف،  عدادًا ترطويًا اا ًا  مكمإلا من ت ق ق اشهداف

    اشفوطة ال ومية
 مؤسسات رياض األطفال: مباني -2

 االمفهللم ااالجتمللاعم الترطللوي  الللداى   الهللعود ةتقللوم مأةهللاس ىيللاض اشطفللال  لكللم
تهلعت  للت ت ق لق أهلدافإلا كلاا الالد ملن أا تتلوافر  علض  الكلم، فال تل  المرحلة المإلملةشط

 الموا فاس التالية: من توافر   وترطلوا ، مبمت ىالة اشطفال فمالموا فاس االوراط 
للراىة  فولاء ، أا  كوا المبمت  ع دًا عن ملادى التللوث االةوللاء:من ح   الموبذ  -

 بأ أا ت اط الراللة  أةلواى مولبرة امباتلاس ، مماطق آهلة  الهكاا فمىياض اشطفال 
مكلاا  فلمللراىة اجلود المبملت ا متهلقة أاس أيهاى متموعة اأشباى كب رة لت بأ التللوث 

  ح   الومس االإلواء الطلق   م



 م1023( يناير 33) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  العدد

 - 112 - 

 من ح   المبمت:  -

ذ  قتللرح أا  كللوا المبمللت مكوفللًا مللن طللااق ااحللد  أا كافللت مهللاحت  كب للرة تتماةللأ ملل
ايبللأ أا تكللوا مهللاحة ، مكوفاتلل  امرافقلل  أا  كللوا مللن طللا ق ن  أا كافللت المهللاحة  للغ رة

تكللوا أا ،    لل   كللوا متفقللًا مللذ حاجللاس اشطفللال، المبمللت ااةللعة مماةللبة لعللدد اشطفللال  لل 
تلوف ر التدفئلة المركزيلة  ا حة الاةلراء   د قلة الريلاضالغرف ج دة التإلوية اتط  علت المها

جمل ً  امزيملًا  لألواا الطل ء  االلداالم الالاىجم أا  كلوا ميإللر الراللة، ءالولتاالفلل   فم
اأا ، أا  كوا مبمت الرالة  ع دًا عن المااطر الكإلرطائية امللادى ال ريلقا ، الزايية البوا ة

 :ملم كوا المبمت مزادًا   د قة افماء للرالة اتبإل زاس أاري كما 
 لة أا  كوا موتمً  علت اشجزاء التالية:مبمت الرا أا  بأ  مكوفاس امرافق المبمت: 

مكتللللأ ، باعلللة االفتيلللاى، مكتلللأ للمعلمللللاس، مكتللللأ للملللدمرة :مكاتلللأ الإل ئلللة ا داىيلللة
  للهكرت رة

    الطبمحبرة للف   

مقهمة  لت أىكاا عدمدة متموعة كل  ىكلن ممإللا مبإللز : باعة اشفوطة احبراس الدىاةة
أا  ايبللأ، ال معلل ن مللن مبللاالس الللتعلمبلل م اللت  للأدااس ااامللاس اأجإلللزة ااةللائ  ترطويللة ت

تكلوا باعلة اشفولطة معلدة امبإللزة اتاطليإل ااٍع مراعلت ييل  أا هلو  القاعلة لطفل  عملر  ال ن 
الرا عللة االهادةللة    لل  تراعللت حاجاتلل  الممائيللة االفللراق الفرد للة الل ن اشطفللال ااهتمامللاتإلم 

تعمل  عللت  التلمافلو الممافةلة كما  بلأ أا تكلوا حبلرة الدىاةلة هلو  ملزادة  المو ، الماتلفة
علللت الم علللأ ااشفميلللة  االثلللافمتإلويللة القاعلللة اطلللاا ن أحللدهما  فلللت  عللللت حد قللة الريلللاض 

أا  الةلراىي املن ، الااىجية اأا تتوافر لإلا ظراف اله مة ااشماا االتدفئة االتإلوية ال يمة
امهلاحاس ال ن  تقهم باعة اشفوطة  لت أىكلاا امهلاحاس ااةلعة امملراس ال ن كل  ىكلن اآالر

 ك  ممةدة اأاري       هإل  الت ر  ا مإلا امن ىكن  لت ىكن  هإلولة
ايقترح أا تتلف  الموا فاس التالية:أا تكلوا مميملة امعلدة ا علداد  :حد قة الرالة

أا ، أا تكلوا مث لرة اجوا لة الفتبلا  ااهتماملاس اشطفلال، مت ءم مذ طبيعة اشطفال الويالب د 
االتهلللق االقفللز االتزحلللق  للبللري ق اأىكللاا    لل  تاللل  أمللاكن  لللت ممللاط مقهللمةتكللوا 

  االتأىج  االلعأ  الرمال امماطق اا ة لتعلم بواعد المراى
ايبأ أا تزاد الرالة  فماء مماةأ االتهاع       ملاى  ييل  العدملد  فماء الرالة:

   د قةالحالة ل ق  فممن اشفوطة ال ركية 
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ايبلأ ، حبراس لموم اشطفلال الداا  ىاللة اشطفلال لراىة اجود حبراس لموم اشطفال:
  أا تزاد هو  ال براس  أةرَّ  مماةبة االىتفاع افييفة ا  ية

 ا لللاءةتللوافر اأا ت، لللراىة اجللود هللو  ال بللرة  مبمللت الرالللة المطللبا أا المطعللم: 
 كمللا  بللأ أا مللزاد، الطللبا  للأاافمايبللأ أا مللزاد المطللبا ، الب للدة االتإلويللة مللزادة اموافللو

احللوض آاللر ، غهلل   الاةللراااس االفاكإلللة فللماحللوض للغهلل    هللتادم  ةللط مابوتاجللاي 
يلتعلم اشطفلال ا مماةبة االىتفاع لألطفلال   كراةماممةدة كب رة م اطة  اشمدي هتادم لغه   

مللن الل ل هللوا الللركن  الرالللة آدال الطعللام افوائللد  اطللرق  عللداد  األلل  مللن الل ل لوحللاس 
 ل  ىشاد المعلمة لألطفال امن ا  ، معلقة تول  أل 

ايبللأ أا متللوافر ف إلللا ، ىالللة اشطفللال فللمغمللت عمإلللا   أ  فإلللا ال :المرافللق الللل ية
اللللغ رة الممافةللة المللراحيض ا تزايللدها  عللدد مللن اشحللواض  االللل ية ال يمللة الموا للفاس 

أا تلللزاد هلللو  المرافلللق  المميفلللاس اللللل ية المتعلللددة مثللل  ا  تماةلللأ اشطفلللال التلللماالىتفلللاع 
اأا ، للللااوا افللوط للتبفيللا الللراىة تالللي  أمللاكن اداال للأ اا للة ل فللظ الفللوط اإلللاا

  تال  لك  طف  فوطة اا ة   
  مكتبة لألطفالالرالة  أا تتوافر فم:مكتبة الرالة

 إدارة مؤسسات رياض األطفال: -5

 الهللعود ة المتتبللذ للولللذ الللراهن لإلشللراف اا داىة علللت مأةهللاس ىيللاض اشطفللال فللم
اممإللا ملا متبلذ ، ة الترطيلة االتعلليمى متبلذ ايا ا تا عة لوياىاس اه ئاس اا لة؛ فممإللا ملامدى  أفإل

 اممإلا ما متبذ الإل ئاس الاا ة الدممية ، ااياىة الدفاع االط راا اياىة الوئوا االجتماعية
الهلللطاس ا شللرايية مللمعكس اللداى  علللت ا مكافللاس المتاحللة  فللماهللوا التعللدد االتمللوع 

، البرامج االادماس المقدمة اعدم توحد اشهداف المرجوة ملن هلو  المأةهلاسللرياض افوعية 
الإلوا  قتلرح أا تقلذ  ة لإلو  المأةهاس الترطوية المإلمةامن ثم غاات الفلهفة الترطوية الم دد

 علت اياىة الترطية االتعليم    الهعود ة رياض اشطفال ل اا داىي  الفمممهئولية ا شراف 
 للرالة: ا جرائمهتوي ا داىة علت الم -

 للرالة من: ا داىي  قترح  المهبة لإلداىة علت مهتوي الرالة أا متكوا الإليك  
متالل  اأا تتلوافر  ترطلوي ايولترط أا تكلوا حا للة عللت مأهل  علاٍل  مدمرة الرالة:  -

  اأا تكوا ملمة  فموا ا داىة، هوا المبال فملدمإلا ابرة طويلة 
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 أا تكللوا ملللن اريبللاس كليلللاس الترطيللة شللل بة ىيلللاض ايوللترط فللل إلن معلمللاس الراللللة: -
 اشطفال 

اجتماعيلللة اأالللري ففهلللية  مأةهلللة  أاللللائيةتلللوافر  الالللد ملللن االجتماعيلللة: اشاللللائية -
  الرالة ايوترط ف إلما أا تكوفا من اريباس كلياس الادمة االجتماعية

هليطة لراىة توافر طب أ للراللة تالل  أطفلال اللو لفتلرة   طب أ أا طب بة الرالة: -
  علت اشطفال الومن تيإلر عل إلم أعراض المرض الطبممن ال وم لتوفيذ الكوف 

  أعمال   الرالة فماتقوم  مهاعدة طب أ الرالة  ممرلة للرالة: -
ايولترط ف إللا أا تكلوا حا للة عللت متوةلإل أا فلوق المتوةلإل لتميليم  ةكرت رة الرالة: -

 أعمال الهكرتاىية 
 اال ماا ايتهمن  العطف االل ة الب دة ايوترط ف إلن الميافة  العام س: -
 التمويل: -1

ملأدي  للت  تاحلة الفلرص  اللويأا تتعدد ملادى تموي  هو  المأةهاس اشمر  ممبغم 
ةلواء كافلت مملاطق حةلرية أم  المملكلة فواء العدملد ملن هلو  المأةهلاس عللت كافلة أف لاء 

وايا ال ن الريلا اال ةلر ىيفية لةماا ا ول هو  الادماس  لت المماطق الريفية لت ق ق الت
مللأدي أ ةللًا  لللت اىتفللاع جودتإلللا الترطويللة مللن الل ل  مللدادها  الللويااشمللر   هللوا المبللال فللم

 للالتبإل زاس االوةللائ  ااشدااس االاامللاس االمتطلبللاس الترطويللة ال يمللة لهلل ر العمليللة الترطويللة 
ابملال ت ويل  المأةهاس حتت تهلتطيذ أا ت قلق أهلدافإلا عللت أكمل  اجل  ا   وك  ج د لإلو  

 ىيلاض اشطفللال تركلز حكوملة المملكللة جإلودهلا لتطلوير ايبلأ أا، االطموحلاس  للت اابلذ فعلللت
  اتوف ر الدعم المالم ال يم
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