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 -:البحح ملدص

لتحقيؽ مجانية رياض األطفاؿ في  تصور مقترحاستهدؼ البحث الحالي تقديـ  أٍداف البحح:
 .مف خالؿ إيجاد بعض مصادر التمويؿ البديمة وبعض اآلليات لتحقيؽ هذا الهدؼ مصر

 الوصفي وذلؾ لمالءمته لموضوع البحث.استخدمت الباحثة المنهج  ميَج البحح:
 -اعتمدت الباحثة في هذا البحث عمى األدوات التالية: :أدوات البحح

 األطفاؿ بمحافظة سوهاج. المقابالت المقننة مع بعض مديرات وموجهات رياض-1
استطالع رأي موجهات رياض األطفاؿ حوؿ مصادر التمويؿ البديمة وبعض اآلليات  -2

 لتحقيؽ مجانية رياض األطفاؿ في مصر.
( موجهة رياض أطفاؿ بمحافظة سوهاج وهـ 64وتكونت عينة البحث مف ) عيية البحح:

( 64األطفاؿ بالمحافظة )يمثموف المجتمع األصمي كمه حيث بمغ عدد موجهات رياض 
 موجهة.
وذلؾ في ضوء الدراسة الميدانية نتائج مجموعة مف الإلى  دراسةتوصمت ال البحث: نتائج

 التي قامت بها الباحثة ومنها:
تحقيؽ مجانية رياض األطفاؿ في مصر إيجاد مصادر تمويؿ بديمة وآليات محددة  يتطمب- 

تتمثؿ في مشاركة مؤسسات المجتمع المدني في تمويؿ رياض األطفاؿ باعتبار أف التعميـ 
نما مسئولية المجتمع بأكممه.  ليس مسئولية الدولة وحدها وا 

ؽ مجانية رياض األطفاؿ مقترح لتحقي دمت الباحثة تصورقوفي ضوء نتائج الدراسة 
 .في مصر

 مجانية رياض األطفاؿ. -رياض األطفاؿالكممات المفتاحية:  
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A Proposal to Achieve Free Kindergarten Education in Egypt 
By 

Safaa Abd el Mohsen Radwan Mohamed 
Lecturer of foundations of Education, Faculty of Education, Sohag University 

Abstract 
Objective: The present study aims to make a proposal to achieve free 

kindergarten education in Egypt by seeking alternative funding sources and 

specific mechanisms. 

Method: The author adopted the descriptive approach because it is more 

appropriate to the nature of the study. 

Tools: The study utilized the following tools: 

1.Structured interviews with the principals and mentors of some 

kindergartens in Sohag. 

2. Survey the perspectives of kindergarten mentors on alternative funding 

sources and some mechanisms to achieve free kindergarten education in 

Egypt. 

Sample: The sample comprised (64) kindergarten mentor in Egypt 

representing the whole population of (64) mentor. 

Results: The study concluded that: 

- Achieving free kindergarten education in Egypt requires alternative 

funding sources and specific mechanisms, including the involvement of 

civil society institutions in funding kindergartens because education is not 

the responsibility of the state, but the whole society shall be involved. 

Based on the results, the study made a proposal to achieve free kindergarten 

education in Egypt. 

Keywords: Kindergarten, Free kindergarten education 
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 :مكدمة
تعد مرحمة الطفولة مف أهـ المراحؿ التي يمر بها اإلنسػاف  ويعػد اتهتمػاـ بالطفولػة مػف 

ورقيهػػا  ففػػي هػػذح المرحمػػة تتكػػوف شخصػػية الطفػػؿ  بهػػا تقػػدـ األمػػـ أهػػـ المعػػايير التػػي يقػػاس
حيث أكدت العديػد مػف الدراسػات عمػى أهميػة هػذح المرحمػة لمػا لهػا   وتتشكؿ عاداته واتجاهاته

وعمى تهيئته لمدخوؿ إلى المدرسة اتبتدائيػة  لػذا  مف بالغ األثر عمى أداء الطفؿ في المستقبؿ
يتناسػب مػػع حاجػات األطفػاؿ والمسػػتجدات  بمػا رحمػة وتطويرهػػابهػذح الم ـيجػب السػعي لالهتمػػا

 التربوية واتنفجار المعرفي الهائؿ المتسارع.
ا مػف خػالؿ باهتمػاـ دولػي ظهػر واضػح   ا مف هذح األهمية تحظػى الطفولػة المبكػرةوانطالق  

الػػذي أكػػد عمػػى  ـ1991عػػاـ  اإلعػػالف العػػالمي حػػوؿ التربيػػة لمجميػػع فػػي مؤتمر)جومتيػػاف(
مػػف  اأساسػػي   اضػػرورة رعايػػة الطفػػؿ وتعميمػػه منػػذ المػػيالد واعتبػػر مرحمػػة الطفولػػة المبكػػرة جػػزء  

مرحمة التعمػيـ األساسػي  والمبػادرة الدوليػة لمتعمػيـ لمجميػع حيػث احتمػت تربيػة الطفولػة المبكػرة 
فػي مرحمػة  عمػى أهميػة توسػيع وتحسػيف التربيػة الهدؼ األوؿ مف أهداؼ المبادرة والذي ينص

واتتفاقيػػة الدوليػػة  ـ 2115الطفولػػة المبكػػرة وأنػػه عمػػى دوؿ العػػالـ بمػػوغ الهػػدؼ بحمػػوؿ عػػاـ 
   لحقوؽ الطفؿ التي أكدت عمى حؽ الطفؿ في التعميـ عمى أساس مف تكافؤ الفرص.

ولػػػػذلؾ تهػػػػتـ دوؿ العػػػػالـ بتربيػػػػة األطفػػػػاؿ مػػػػف خػػػػالؿ مؤسسػػػػات تربويػػػػة ذات معػػػػايير 
ة وهي مؤسسات رياض األطفػاؿ وتحظػى ريػاض األطفػاؿ باهتمػاـ كػؿ عممية وتربوي ومواصفات

دولة ومجتمع حسب األوضاع اتقتصادية واتجتماعية والسياسية بها ففي العالـ العربي بعػض 
الػػدوؿ النفطيػػة ذات المػػوارد المرتفعػػة لػػديها اتمكانػػات الماديػػة لتطػػوير نظػػـ ريػػاض األطفػػاؿ  

ا بػػنظـ ريػػاض ؿ العػػالـ  الرأسػػمالي تهػػتـ اهتمامػػا بال  ػػوكػػذلؾ عمػػي المسػػتول العػػالمي  فكػػؿ دو
داء لتربيػة طفػؿ أاألطفاؿ  وتستخدـ األساليب التربويػة والعمميػة التػي تمكنهػا مػف تقػديـ أفضػؿ 

 (.15ـ 2116)شبؿ بدراف   ما قبؿ المدرسة.
هتمػػت بمرحمػػة الطفولػػة وظهػػر هػػذا اتهتمػػاـ  فػػي عػػدة اوتعػػد مصػػر مػػف الػػدوؿ التػػي 

عتبػرت العشػر سػنوات مػف اتشريعات واتفاقيات منها وثيقػة عقػد حمايػة الطفػؿ المصػري والتػي 
ا لحمايػػة الطفػػؿ المصػػري ورعايتػػه واتهتمػػاـ بمشػػروعات ـ )العقػػد األوؿ( عقػػد  1999ـ/1989

ػػػ ـ 1996( لسػػػنة 12ف رقػػػـ )ـ   وقػػػانو2111ـ/2111ا العقػػػد الثػػػاني مػػػف الطفولػػػة  وأيض 
بإصػػدار قػػانوف الطفػػؿ والػػذي تضػػمف عػػدة أبػػواب منهػػا مػػا يتعمػػؽ بالرعايػػة التربويػػة فػػي ريػػاض 
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( 81والمػادة رقػـ ) .األطفاؿ بما يحقؽ التنميػة الشػاممة ألطفػاؿ مػا قبػؿ المدرسػة وتهيئػتهـ لهػا
ركػز لمطفولػة والتي تنص عمى أف "لكؿ طفؿ الحؽ في التعميـ المبكر في مـ 2114مف دستور 

 (81 ـ  المادة2114)جمهورية مصر العربية  دستور حتى السادسة مف عمرح". 
ومعني أف الدستور أقر هذا الحؽ فيجب منحػه لكػؿ األطفػاؿ دوف السادسػة أي مرحمػة   

ريػػػاض األطفػػػاؿ  وتػػػوفير المجانيػػػة لكػػػؿ األطفػػػاؿ لتحقيػػػؽ العدالػػػة وتكػػػافؤ الفػػػرص التربويػػػة 
 وديمقراطية التعميـ.

عمى أف الرعاية والتربية الجيدة في مرحمة الطفولة المبكػرة  "اليونسكو"ولقد أكدت منظمة 
تسهـ في تحسيف نوعية النظاـ التعميمػي بأكممػه  حيػث أوضػحت أف هنػاؾ عالقػة إيجابيػة بػيف 
نسبة التحاؽ األطفاؿ بريػاض األطفػاؿ ونسػبة نجػاحهـ فػي مراحػؿ التعمػيـ العػاـ  كمػا أف هنػاؾ 

رة بػػيف التحػػاؽ األطفػػاؿ بريػػاض األطفػػاؿ وانخفػػاض نسػػبة تسػػربهـ مػػف المػػدارس عالقػػة مباشػػ
 ـ(2117)اليونسكو  خالؿ مراحؿ التعميـ العاـ.

وتتضػػمف الرعايػػة والتربيػػة المبكػػرة إعػػداد األطفػػاؿ التػػدريجي لػػدخوؿ الصػػفوؼ اتبتدائيػػة  
يجػب عمػى األطفػاؿ القيػاـ ا توقعات مرتفعػة بشػأف مػا باعتبار هذح المرحمة انتقالية يرافقها غالب  

به  ولتحقيػؽ األهػداؼ التنمويػة بمػا فػي ذلػؾ الوضػع الصػحي وال ػذائي والم ػة المناسػبة لمسػف 
والنمػػو المعرفػػي واتجتمػػاعي والعػػاطفي  يمػػـز تػػوفير الرعايػػة والتربيػػة النوعيػػة والشػػاممة لجميػػع 

اني والنػوعي وذلػؾ بػالحرص األعمار بما في ذلؾ مرحمة ما قبؿ التعميـ اتبتدائي اإللزامي والمج
عمى إلحاؽ جميع األطفاؿ في الرعاية والتربية في مرحمػة الطفولػة المبكػرة ذات النوعيػة الجيػدة 

 (8ـ 2115ـ.)المنتدل العالمي لمتربية 2131وتهيئتهـ لمتعميـ اتبتدائي بحموؿ العاـ 
معػػدؿ  ـ إلػػى رفػػع2131ـ/2114سػػتراتيجية لمتعمػػيـ قبػػؿ الجػػامعي كماهػػدفت الخطػػة ات

( 5-4% مػػف جميػػػع األطفػػػاؿ فػػػي الفئػػػة العمريػػػة )81القيػػد اإلجمػػػالي بريػػػاض األطفػػػاؿ إلػػػى 
سػػنوات  ورفػػع كفػػاءة وتحسػػيف جػػودة العمميػػة التربويػػة بريػػاض األطفػػاؿ  ورفػػع معػػدتت القيػػد 

النائيػػػة والفقيػػػرة ذات معػػػدتت اتلتحػػػاؽ نػػػاطؽ % سػػػنويا مػػػع البػػػدء بالم5اإلجمػػػالي بنسػػػبة 
عفػػػاء األطفػػاؿ فػػي هػػذح المنػػػاطؽ مػػف المصػػروفات  ليتحقػػػؽ  %(21ف )أقػػؿ مػػ المنخفضػػة وا 

ػ والتمثػؿ فػي الخطػةالهدؼ العاـ مػف برنػامج الطفولػة ب ا التوسػع فػي مرحمػة ريػاض األطفػاؿ كم 
ا لضماف تقػديـ تعمػيـ عػالي الجػودة لتنميػة الطاقػات اإلبداعيػة والمعرفيػة والبدنيػة ل طفػاؿ وكيف  
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الخطة اتسػتراتيجية لمتعمػيـ ت خاصة في المناطؽ المحرومة.)سنوا 5-4في الشريحة العمرية 
 (    68  2114  ـ2030-ـ2114قبؿ الجامعي 

ولتحقيؽ األهداؼ السابقة مف التوسع برياض األطفاؿ ورفع القدرة اتسػتيعابية ومعػدتت 
فات و القيد عامة وفي المناطؽ الفقيرة خاصة  يتطمػب ذلػؾ تػوفير التربيػة المجانيػة بػدوف مصػر 

سػػنوات  حيػػث ت  5-4تتكبػػدها األسػػر  حتػػى يمكػػف إلحػػاؽ كػػؿ أطفػػاؿ الشػػريحة العمريػػة مػػف  
تاحة هذح المرحمة إت إذا تحققت فيها شروط المجانية.  يمكف رفع معدتت وا 

فػػي مرحمػػة تعمػػيـ مػػا بعػػد ريػػاض  فػػإذا كانػػت مجانيػػة التعمػػيـ كفمهػػا الدسػػتور المصػػري
تاحتهػا بالمجػاف  ويجػب أف تكػوف  ألاألطفاؿ  فمف األولى أف يكوف مكفوت   طفاؿ هذح المرحمة وا 

مرحمة رياض األطفاؿ مجانية لكؿ األطفاؿ  حتي يمكف ضماف جودة التعميـ في المراحػؿ التاليػة 
 لها والقضاء عمى مشكالت تسرب ورسوب األطفاؿ بمراحؿ التعميـ العاـ.
مناسػػػبة  آليػػػاتإيجػػػاد وبالتػػػالي تمثػػػؿ مجانيػػػة ريػػػاض األطفػػػاؿ قضػػػية مهمػػػة تبػػػد مػػػف 

بمػػا يضػػمف تػػوفير التربيػػة الجيػػدة ل طفػػاؿ حيػػث أف خػػدمات الطفولػػة تتػػأثر بالجانػػب  تحقيقهػػال
لتحقيػػؽ مجانيػػة ريػػاض األطفػػاؿ فػػي المػػادي فهػػو الػػذي يحػػدد مػػا يسػػتطيع المجتمػػع تقديمػػه 

 .  ( سنوات6-4المرحمة العمرية مف )
 مشهلة البحح

صػػدار التشػػريعات التػػي تػػنظـ  الدولػػة بػػرغـ اتهتمػػاـ بمرحمػػة ريػػاض األطفػػاؿ مػػف قبػػؿ وا 
نشاء العديد مف رياض األطفاؿ بالمدارس الرسمية والخاصة إت أنهػا خػارج السػمـ  العمؿ بها  وا 

( سػػنوات  حيػػث يظػػؿ 6-4التعميمػػي  وت تخػػدـ إت عػػدد قميػػؿ مػػف أطفػػاؿ الفئػػة العمريػػة مػػف )
ـ كمػا أقػرت التشػريعات بحػؽ الطفػؿ الكثير مف هؤتء األطفاؿ عمى قوائـ اتنتظار وت يتـ قبوله

 في التربية ومجانيتها بتمؾ المرحمة.
اسػػػتهدفت التعػػػرؼ عمػػػى  (254  1997)فتحػػػي عبػػػد الرسػػػوؿ محمػػػد  ففػػػي دراسػػػة 

التشريعات المنظمة لرياض األطفاؿ مػف حيػث مفهومهػا وأهػدافها ونظػاـ العمػؿ بهػا وبرامجهػا  
أو اختالفهػػا مػػع التشػػريعات إضػػافة إلػػى التعػػرؼ عمػػى واقػػع ريػػاض األطفػػاؿ ومػػدل مطابقتهػػا 

 لشموؿ.المختمفة  توصمت إلى أف هناؾ فجوة بيف التشريع والواقع وافتقارها إلى التكامؿ وا
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جػػودة هنػػاؾ تحػػديات تواجػػه تطبيػػؽ المجانيػػة بريػػاض األطفػػاؿ تتمثػػؿ فػػي تػػدني  كمػػا أف
لتنفيػذ خطػط  المقدمة ألطفػاؿ الروضػات الحكوميػة وذلػؾ بسػبب نقػص التمويػؿ الكػاؼ  الخدمات 

  وأصػػبحت الجػػودة واإلتاحػػة قاصػػرة فقػػط عمػػى الروضػػات التطػػوير والبػػرامج واألنشػػطة المتميػػزة
شػػأنه يكػػرس الطبقيػػة فػػي المجتمػػع المصػػري ويقصػػر التربيػػة بهػػذح المرحمػػة الخاصػػة وهػػذا مػػف 

 عمى القادريف ووضع العقبات أماـ الفقراء وغير القادريف.
% مف الشػعب هػـ األكثػر 21وبحسب تقرير لمبنؾ الدولي أف األطفاؿ المنتميف إلى أثرل 

أشػار التقريػر إلػػى % و 21ا لريػاض األطفػاؿ بػأكثر مػػف أربػع أضػعاؼ األطفػاؿ مػػف أفقػر حضػور  
ا  ونظػرا لمتفػاوت فػي ا أو ضػعف  ا واتهتماـ بالشرائح األكثػر فقػر  أهمية رعاية وتعميـ األطفاؿ مبكر  

الثروات ومعدؿ الحضػور إلػى ريػاض األطفػاؿ فقػد خمػص البػاحثوف إلػى أف هيكػؿ نظػاـ التعمػيـ 
اسػات السياسػات ) المركػز المصػري لدر  .في مصر يساهـ في زيادة عدـ تكافؤ الفػرص ل طفػاؿ

 (13ـ 2118العامة  
ا لما ورد بالخطة اتستراتيجية مف رفع معدؿ القيد اإلجمالي بريػاض األطفػاؿ كما أنه وفق  

( سػنوات  ورفػع كفػاءة وتحسػيف جػودة 5-4% مف جميع األطفاؿ فػي الفئػة العمريػة )81إلى 
ـ  2117ـ/ 2116بنهايػة العممية التربوية برياض األطفاؿ والتػي كػاف مػف المفتػرض تحقيقػه 

مػا تػـ اسػتهدافه فػي الخطػة وأف هنػاؾ نقػص كبيػر ت القيد الحالية مازالت بعيػدة عإت أف معدت
فػػي قاعػػات ريػػاض األطفػػاؿ وأف هنػػاؾ الكثيػػر مػػف المػػدارس اتبتدائيػػة غيػػر ممحػػؽ بهػػا ريػػاض 

حصػػاءات مػػف التربيػػة والتعمػػيـ.أطفػػاؿ بحسػػب  يـ قبػػؿ تيجية لمتعمػػ)الخطػػة اتسػػترا بيانػػات وا 
 (68 2114ـ  2030 -ـ2114الجامعي 

والتػي  (7ـ 2014عمػي عبػد الػرؤوؼ محمػد ) وهذا ما أكدته بعض الدراسات مثؿ دراسة
هدفت إلى تقديـ تصور مقترح يمكػف أف يسػهـ فػي تفعيػؿ سياسػات تربيػة الطفولػة المبكػرة فػي 
مصر ممػا يحقػؽ أهػداؼ المبػادرة الدوليػة لمتعمػيـ لمجميػع وتوصػمت إلػى أف معظػـ األطفػاؿ فػي 

سػػنوات لػػـ يػػتح لهػػـ اتلتحػػاؽ بريػػاض األطفػػاؿ وهػػذا يعبػػر عػػف عػػدـ قػػدرة النظػػاـ  5-3عمػػر 
مصػػر عمػى بمػػوغ أهػػداؼ التعمػيـ لمجميػػع الخاصػػة بتربيػة الطفولػػة المبكػػرة بحمػػوؿ  التعميمػي فػػي

 .ـ وعدـ قدرة النظاـ التعميمي عمى توفير تعميـ ذي نوعية جيدة ل طفاؿ2115عاـ 
ا ألف أصػػبح انخػػراط الطفػػؿ فػي برنػػامج ريػػاض األطفػػاؿ ضػرورة ت غنػػى عنهػػا  ونظػػر  وقػد 

يقبػػؿ جميػػع أطفػػاؿ المجتمػػع عمػػى حػػد أف لكػػؿ روضػػة قػػدرتها اتسػػتيعابية فأصػػبح مػػف المحػػاؿ 
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بفرص التربية والتعمػيـ التػي يفتػرض أف تمػنح لكػؿ طفػؿ هػذا باإلضػافة  اسواء وهذا يخمؽ تباين  
إلى أف رياض األطفاؿ غيػر مدرجػة فػي السػمـ التعميمػي وهػذا أمػر بػالغ الخطػورة حيػث أف لكػؿ 

)  حؽ في اتلتحاؽ بالروضة تكتساب المهػارات التػي تؤهمػه لػدخوؿ المرحمػة اتبتدائيػة.طفؿ ال
 (323  2113رافدة الحريري 

 تحقيػػؽكػػؿ هػػذح المشػػكالت والتحػػديات التػػي تواجػػه مرحمػػة ريػػاض األطفػػاؿ تجعػػؿ مػػف 
المجانية بها ضرورة ممحة يمكف مف خاللها تطوير هذح المرحمة  ومف هنا جاءت فكػرة البحػث 

جاءت تساؤتت البحػث و   في مصر مجانية رياض األطفاؿتحقيؽ ل تصور مقترحوضع لالحالي 
 -كما يمي:

ما تشريعات رياض األطفاؿ في مصر؟-1  
ما دواعي مجانية رياض األطفاؿ في مصر؟-2  
اض األطفاؿ في مصر؟ ما واقع ري-3  
مجانية رياض األطفاؿ في مصر؟ لتحقيؽالمقترح التصور  ما-4  

 أٍداف البحح

 استهدفت الباحثة مف إجراء البحث الحالي  تحقيؽ األهداؼ التالية:
تحقيؽ مجانية رياض األطفاؿ في مصر.العمؿ عمى   -1  
وضع آليات لتحقيؽ المجانية وتوفير الميزانية الخاصة بها. -2  
محاولة تحديد مجانية رياض األطفاؿ مف خالؿ اتستناد إلى تشريعات هذح المرحمة.-3  
مجانية رياض األطفاؿ في مصر. تحقيؽالوقوؼ عمى دواعي ومبررات -4  
مجانية رياض األطفاؿ.لتحقيؽ  تصور مقترح تقديـ -5  

 أٍنية البحح

 النقاط التالية:تنبع أهمية البحث مف  
األطفاؿ في تكويف شخصػية الفػرد منػذ صػ رح وتنشػئته التنشػئة رياض مرحمة أهمية  -1

 .بأكممه التربوية الصحيحة مما ينعكس عمى المجتمع
ما طرأ عمى المجتمع المصري مف تحوتت أدت إلى ضرورة اتهتماـ بتربية الطفؿ  -2

 في سنواته األولى قبؿ دخوله المرحمة اتبتدائية.
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وير رياض األطفاؿ لالرتقاء بتمؾ قد يفيد البحث الحالي القائميف عمى تط -3
 المؤسسات.

قػػد يسػػاهـ هػػذا البحػػث فػػي اسػػتكماؿ جهػػود البػػاحثيف السػػابقيف الدارسػػيف لمشػػكالت   -4
 رياض األطفاؿ.

 قد يفيد البحث الحالي في إيجاد بدائؿ لتمويؿ رياض األطفاؿ لتحقيؽ مجانيتها. -5
 البححمصطلحات 

 رياض األطفال:

هي نظاـ تربوي يحقؽ التنمية الشاممة ألطفاؿ ما قبؿ حمقة التعميـ اتبتدائي ويهيئهـ  
 (55ـ  المادة 1996لسنة  12لاللتحاؽ بها. )قانوف الطفؿ 

   ويعرؼ البحث الحالي رياض األطفاؿ بأنها: 
سنوات وقد تكوف قائمة بذاتها  6:4هي مؤسسات تربوية يمتحؽ بها األطفاؿ مف سف 

عداد الطفؿ بالمدارس  أوممحقة اتبتدائية وتستهدؼ تنمية شخصية الطفؿ في جميع جوانبها وا 
  وتهيئته لممرحمة اتبتدائية مف خالؿ برنامج منظـ لرياض األطفاؿ.

 دلاىية رياض األطفال:

 يعرؼ البحث الحالي مجانية رياض األطفاؿ بػأنها:  
ويتـ   مصروفات ةدوف دفع أيحصوؿ كؿ طفؿ عمى حقه في التربية برياض األطفاؿ  

تمويمها إما بفرض الضرائب المالية أو مف قبؿ الجمعيات الخيرية أو أي مصادر تمويمية 
والرسـو أو المصروفات التي يدفعها األطفاؿ مقابؿ اتلتحاؽ والقيد  ا عف األقساطأخرل عوض  

  بمرحمة رياض األطفاؿ. 
 ميَج البحح

وذلػؾ لمالءمتػه لموضػوع البحػث  وذلػؾ  البحث الوصفيمنهج يعتمد البحث الحالي عمى 
فقػػط إنمػػا يمتػػد إلػػى ألف هػػذا المػػنهج ت يقػػـو عمػػى مجػػرد جمػػع المعمومػػات والبيانػػات وتبويبهػػا 

ا مػا يقتػرف الوصػؼ بالمقارنػات واسػتخداـ أسػاليب القيػاس والتصػنيؼ والتفسػير  تفسيرها وكثير  
يسػتخدـ الػدتتت والمعػاني المختمفػة التػي تنطػوي عميهػا كما أف الباحػث فػي المػنهج الوصػفي 
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ا العالقػػة بػػيف البيانػػات والمعمومػػات التػػي جمعهػػا  ويػػربط بػػيف الظػػواهر وبعضػػها الػػبعض مكتشػػف  
 (286  2112)حساـ مازف   المت يرات في البحث.

وبالتالي استخدمت الباحثة المنهج الوصفي لمناسػبته لطبيعػة موضػوع البحػث وذلػؾ مػف 
ووصػؼ وتحميػؿ   ومبػررات تحقيقهػا  تحديد مفهػـو مجانيػة ريػاض األطفػاؿ بصػفة عامػة خالؿ

مقتػػرح لتحقيػػؽ مجانيػػة هػػذح  تصػػورالوضػػع الػػراهف بمرحمػػة ريػػاض األطفػػاؿ فػػي مصػػر  لتقػػديـ 
   المرحمة.

-واستخدمت الباحثة المنهج الوصفي في هذا البحث كالتالي:  
والدراسات والبحوث السابقة المرتبطة بالمحاور في الجزء الخاص بالدراسة النظرية ل دبيات -

 العممية التي اشتمؿ عميها البحث.
الدراسة الميدانية مف خالؿ تصميـ أداة الدراسة وتطبيقها. -  

 .لميدانيةتحميؿ وتفسير النتائج التي توصمت إليها الباحثة مف خالؿ الدراسة ا -
 األطفاؿ في مصر.  مجانية رياض تحقيؽمقترح ل تصورضع و  -

 أدوات البحح

-اعتمدت الباحثة في هذا البحث عمى األدوات التالية:  
 المقابالت المقننة مع بعض مديرات وموجهات رياض األطفاؿ بمحافظة سوهاج. -1
مصادر التمويؿ البديمة حوؿ  عف رياض األطفاؿوالمسئوليف استطالع رأي بعض الخبراء  -2

.رياض األطفاؿ في مصر  وتطبيقه عمى العينةوبعض اآلليات لتحقيؽ مجانية   
 عيية البحح

( موجهػة وهػـ 64موجهات رياض األطفاؿ بمحافظة سوهاج  وتكونت عينة البحث مػف )
( 64يمثمػػػوف المجتمػػػع األصػػػمي كمػػػه حيػػػث بمػػػغ عػػػدد موجهػػػات ريػػػاض األطفػػػاؿ بالمحافظػػػة )

 موجهة.
 خطوات السري يف البحح:

السابقة واألدبيات ذات الصمة بموضوع البحث الحالي تبمورت بعد اتطالع عمى الدراسات 
 -مشكمة البحث وسارت الباحثة في بحثها وفقا لمخطوات التالية:
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اإلطار العاـ لمبحث: وهو ما قامت فيه الباحثة بالتعريؼ بالبحث مف خالؿ عرض  -1
  هالدراسات السابقة ذات الصمة بموضوع البحث  وعرض مشكمة البحث وأهميته ومنهج

 ومصطمحاته. والتعرؼ عمى حدود البحث ومنهجه
 ا مف ثالثة أجزاء هي:اإلطار النظري لمبحث: وجاء اإلطار النظري لمبحث مكون   -2
في مصر  وجاء هذا الجزء  رياض األطفاؿ تشريعات الجزء األوؿ: تناولت فيه الباحثة -

 ؟ليجيب عف التساؤؿ األوؿ مف أسئمة البحث وهو: ما تشريعات رياض األطفاؿ في مصر
  وجاء مجانية رياض األطفاؿ في مصرتحقيؽ  دواعي تناولت فيه الباحثة الجزء الثاني: -

تحقيؽ مجانية رياض  دواعيهذا الجزء ليجيب عف التساؤؿ الثاني مف أسئمة البحث وهو: ما 
 األطفاؿ في مصر؟

  وجاء هذا الجزء ليجيب الجزء الثالث: : تناولت فيه الباحثة واقع رياض األطفاؿ في مصر
 عف التساؤؿ الثالث مف أسئمة البحث وهو: ما واقع رياض األطفاؿ في مصر؟

  وجاء مجانية رياض األطفاؿ في مصر تحقيؽل تصور مقترحفيه الباحثة  الجزء الرابع: قدمت
لتحقيؽ  التصور المقترحهذا الجزء ليجيب عف التساؤؿ الرابع مف أسئمة البحث وهو: ما 

 مجانية رياض األطفاؿ في مصر؟
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 اإلطار اليظزي للبحح

 :رياض األطفال تشزيعات ا:أوًل

مف حقوؽ الطفؿ والتي تسهـ فػي تنميػة شخصػيته  اأساسي   اتعد رعاية الطفؿ وتربيته حق  
العديػد المواثيػؽ الدوليػة و  وقػد أكػدت  في جميع جوانبها مما يؤدي إلػى تقػدـ المجتمػع وازدهػارح

 جودة برامج التربية المبكرة التي تقدـ لمطفؿ. ونصت عمى مف التشريعات عمى هذا الحؽ
ـ 1989ـ. وفػي عػاـ 1959عػاـ  اإلعػالف الػدولي لحقػوؽ اإلنسػاف عػف ذلػؾ فقد عبػر 

تبنػػت الجمعيػػة العامػػة ل مػػـ المتحػػدة اتتفاقيػػة الدوليػػة الخاصػػة بحقػػوؽ الطفػػؿ والتػػي دعػػت 
الحكومػػات إلػػى اف تقػػدـ المسػػاعدة المالئمػػة لابػػاء واألمهػػات فػػي تربيػػة الطفػػؿ  وأف تنشػػ  

واهبػػػه ممػػػا ييسػػػر تفػػػتح شخصػػػيته وتنميػػػة مالمؤسسػػػات التػػػي تػػػوفر العنايػػػة الالزمػػػة لمطفػػػؿ 
 اسػتراتيجية تنميػة الطفولػة المبكػرة فػي مصػر ) واستعداداته الجسمية والنفسية إلى أقصى حد.

 (7 ـ2111ـ/2115
ـ  الػذي 1989/1999العقػد األوؿ  -كما تـ إصػدار وثيقػة عقػد حمايػة الطفػؿ المصػري

ا لحمايػػة الطفػػؿ المصػػري ـ "عقػػد  1999/ 1989أعمنػػه رئػػيس الجمهوريػػة باعتبػػار الفتػػرة مػػف 
ا كافػػة األفػػراد والهيئػػات الرسػػمية واألهميػػة والجمعيػػات الخاصػػة والخيريػػة أف ورعايتػػه" مناشػػد  

يكرسوا جهودهـ خالؿ هذا العقد لمتابعة ودعـ المبادرات الرامية إلى إعطػاء مزيػد مػف األولويػة 
)وثيقػػػػة عقػػػػد حمايػػػػة الطفػػػػؿ المصػػػػري  العقػػػػد  لمشػػػػروعات الطفولػػػػة فػػػػي الخطػػػػط المقبمػػػػة.

 ـ(1999-1989األوؿ
ـ والػػذي تضػػمف 1996لسػػنة  12وتعػػزز هػػذا اتتجػػاح فػػي مصػػر بأحكػػاـ القػػانوف رقػػـ 

ثمانيػػة أبػػواب  منهػػا مػػا يتعمػػؽ بمجػػاؿ الرعايػػة التربويػػة لمطفػػؿ فػػي ريػػاض األطفػػاؿ  حيػػث ورد 
ا بالباب الرابع مف هػذا القػانوف فصػؿ كامػؿ وهػو الفصػؿ الثػاني بعنػواف ريػاض األطفػاؿ متضػمن  

( عمػى أف ريػاض األطفػاؿ هػي نظػاـ 55(  حيث نصت المػادة )58( )57)( 56( )55المواد )
تربػػوي يحقػػؽ التنميػػة الشػػاممة ألطفػػاؿ مػػا قبػػؿ حمقػػة التعمػػيـ اتبتػػدائي ويهيػػئهـ لاللتحػػاؽ بهػػا  

( روضة األطفاؿ هي كؿ مؤسسة تربوية ل طفاؿ قائمػة بػذاتها وكػؿ فصػؿ 56واعتبرت المادة )
( 57دار تقبػؿ األطفػاؿ بعػد سػف الرابعػه  ونصػت المػادة) أو فصوؿ ممحقة بمدرسة رسمية وكؿ

طفاؿ تهدؼ إلى مسػاعدة أطفػاؿ مػا قبػؿ سػف المدرسػة عمػى تحقيػؽ التنميػة عمى أف رياض األ
الشاممة والمتكاممػة لكػؿ طفػؿ فػي المجػاتت العقميػة والبدنيػة والحركيػة والوجدانيػة واتجتماعيػة 
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رياض األطفاؿ تخضع لخطػط وبػرامج وزارة ( التي نصت عمى أف 58والخمقية والدينية  والمادة)
 12التربيػػة والتعمػػيـ وإلشػػرافها اإلداري والفنػػي  وتحػػدد مواصػػفاتها وشػػروطها. )قػػانوف الطفػػؿ 

 (25  58:55ـ  المواد مف 1996لسنة 
والتػػي اهتمػػت ـ 2111ـ/2111 ثػػـ صػػدرت وثيقػػة العقػػد الثػػاني لحمايػػة الطفػػؿ المصػػري

أكدت عمػى التوسػع التػدريجي في جميع المجاتت ومنها المجاؿ التعميمي حيث بالطفؿ ورعايته 
 6-4% مػػف جممػػة األطفػػاؿ فػػي الفئػػة العمريػػة مػػف 11فػػي إنشػػاء ريػػاض األطفػػاؿ لتسػػتوعب 

) وثيقػػة عقػػد حمايػػة الطفػػؿ  جػػاني.ا مػػف مرحمػػة التعمػػيـ اإللزامػػي المسػػنوات ولتصػػبح جػػزء  
 (6ـ  2111ـ/2111المصري  العقد الثاني

ـ عمى أف "لكػؿ طفػؿ الحػؽ فػي التعمػيـ المبكػر 2114( مف دستور 81ثـ نصت المادة )
ـ  2114)جمهوريػػة مصػػر العربيػػة  دسػػتور  فػػي مركػػز لمطفولػػة حتػػى السادسػػة مػػف عمػػرح".

 (81 المادة
لوزاريػػة الخاصػػة بمرحمػػة ريػػاض األطفػػاؿ إضػػافة إلػػى ذلػػؾ هنػػاؾ مجموعػػة مػػف القػػرارات ا

 -ومنها:
ـ بشػػأف تنظػػيـ ريػػاض 6/7/1988ـ بتػػاري  1988( لسػػنة 154)القػػرار الػػوزاري رقػػـ  -1

 األطفاؿ في المدارس الرسمية.
ـ بشػػأف تنظػػيـ ريػػاض 4/7/1989ـ بتػػاري  1989( لسػػنة 151القػػرار الػػوزاري رقػػـ ) -2

 والخاصة.األطفاؿ التابعة أو الممحقة بالمدارس الرسمية 
ـ بشػػػأف القبػػػوؿ فػػػي 16/7/1998ـ بتػػػاري  1998( لسػػػنة 398القػػػرار الػػػوزاري رقػػػـ ) -3

 رياض األطفاؿ بالمدارس الرسمية والخاصة.
تمثػؿ فػي العديػد بمصػر بمرحمػة ريػاض األطفػاؿ  اكبير   ايتضح مما سبؽ أف هناؾ اهتمام  

  ولكػف المرحمػة باتهتمػاـ والرعايػةمف التشريعات والقوانيف والقرارات الوزارية التي تناولت هػذح 
 هذا اتهتماـ والرعاية معظمه لـ يتحقؽ في الواقع كما سيتضح مف خالؿ البحث الحالي.

 : دواعي دلاىية رياض األطفال يف مصز.اثاىًي

طفاؿ:المجانية برياض األ تحقيؽمف دواعي ومبررات   
 -بزياض األطفال:رفع معدالت الكيد واالستيعاب ( 0)
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 في مدارس كؿ مرحمة تعميميػة فػي سػنواتها بالقيد مجموع التالميذ الموجوديف فعال   يقصد
-4في مجمػوع السػكاف مػف سػف )المحددة بالنسبة لمجموع عدد مف هـ في سف هذح المرحمة 

( سػػنوات فػػي ريػػاض األطفػػاؿ  أمػػا اتسػػػتيعاب فهػػو أعػػداد التالميػػذ المفػػروض أف يمتحقػػػوا 6
 (5ـ 2111مراحمه المختمفة.) حامد عمار  بالتعميـ في أوؿ كؿ سنة مف 

رفع معدتت القيد واتستيعاب بمرحمة رياض األطفػاؿ إتاحتهػا لجميػع األطفػاؿ فػي  نيويع
( سػػنوات وبالتػػالي ت يوجػػد أطفػػاؿ فػػي هػػذا السػػف لػػـ يمتحقػػوا بهػػا أو بمػػا 6-4الفئػػة العمريػػة )

ؿ أصػبح يتقػدـ إليهػا أعػداد تفػوؽ ا لزيادة الطمب عمى رياض األطفايسمى قوائـ اتنتظار  فنظر  
 قدرة فصوؿ ومؤسسات رياض األطفاؿ عمى استيعابهـ.

ف انخفػػاض شػػديد لنسػػبة عػػوقػػد كشػػفت العديػػد مػػف الوثػػائؽ والتقػػارير الدوليػػة والمحميػػة 
التػػي ت تزيػػد نسػػبة اتسػػتيعاب بهػػذح المرحمػػة فػػي كثيػػر مػػف الػػدوؿ العربيػػة ومػػف بينهػػا مصػػر 

% فػي الوقػت الػذي تطالػب فيػه كافػة المنظمػات 18بها عػف استيعاب األطفاؿ برياض األطفاؿ 
بػؿ وجعمهػا  الدولية واإلقميمية وغيرها بضرورة زيادة نسبة اتستيعاب بهذح المرحمة زيػادة كبيػرة

لتربيػة المبكػرة ذات مرحمة إلزامية وذلؾ لكوف هػذح المنظمػات والمراكػز الدوليػة والعمميػة تعتبػر ا
الجودة العالية حؽ مف حقوؽ الطفػؿ عمػى أسػرته ومجتمعػه والمجتمػع الػدولي بشػكؿ عػاـ  لػذا 

)وثيقػة  ا لتحقيؽ زيادة استيعاب األطفػاؿ بهػا.تسعى مصر لزيادة هذح المؤسسات التربوية سعي  
 (8ـ 2111معايير ضماف الجودة واتعتماد لرياض األطفاؿ 

طفولػػة المبكػػرة فػػي الػػدوؿ دني نسػػبة اتسػػتيعاب بمؤسسػػات الحيػػث بينػػت اإلحصػػاءات تػػ
ـ حػوؿ 2114عف اليونسكو فػي عػاـ  أكد التقرير الصادر العربية مقارنة بباقي دوؿ العالـ وقد

التربية المبكرة أف نسبة اتستيعاب بمرحمة الطفولة المبكرة في كثيػر مػف الػدوؿ العربيػة مازالػت 
 )المػؤتمر الخػامس %.15وأنهػا لػـ تتجػاوز فػي مصػر ـ  2113شديدة اتنخفاض حتػى عػاـ 
 (34ـ 2116لوزراء التربية والتعميـ العرب 

والػػبعض اآلخػػر   معػػدتت عاليػػةتقدمػػة وصػػمت نسػػبة اتسػػتيعاب إلػػى ففػي دوؿ العػػالـ الم
ا مػف هػذح الػدوؿ بػأف عمى مشارؼ الوصوؿ إلى تحقيؽ اتستيعاب الكامؿ بهػذح المرحمػة  إيمان ػ

 ة تبدأ مف رياض األطفاؿ وليس ما بعدها.التربية السميم
ـ  حيػث 1996( سػنوات منػذ عػاـ 6-3ففي ألمانيا يتـ توفير رياض األطفاؿ مػف سػف )

سػػنوات وحتػػى المدرسػػة  3يحػػؽ لكػػؿ طفػػؿ الحصػػوؿ عمػػى مكػػاف فػػي ريػػاض األطفػػاؿ مػػف سػػف 
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 6-3% مػف جميػع األطفػاؿ الػذيف تتػراوح أعمػارهـ بػيف 91اتبتدائية  ونتيجػة لػذلؾ أكثػر مػف 
سنوات يمتحقوف برياض األطفاؿ والتي لػديها خطػط ومبػادئ تعميميػة وتوجيهيػة واضػحة لتربيػة 

 (Christina Felfe, 2018,35)األطفاؿ وتطوير مهاراتهـ. 
الدولة أف تجعػؿ مرحمػة ريػاض األطفػاؿ  ولتحقيؽ نسب اتستيعاب العالية يحتـ ذلؾ عمى

( سػػنوات  وأف تكػػوف قاعػػدة 6-4المرحمػػة العمريػػة مػػف ) إلزاميػػة مجانيػػة لجميػػع األطفػػاؿ فػػي
فمػػف األولػػى أف تكػػوف ريػػاض فػػإذا كػػاف التعمػػيـ األساسػػي إلزامػػي ومجػػاني  السػػمـ التعميمػػي 

كمػػا فعمػػت بعػػض الػػدوؿ  األطفػػاؿ إلزاميػػة ومجانيػػة ألف التربيػػة الجيػػدة تبػػدأ مػػف ريػػاض األطفػػاؿ
   المتقدمة وجعمت بداية السمـ التعميمي مف رياض األطفاؿ.

بػػأف تكػػوف مرحمػػة  (336  ـ2117) دراسػػة سػػمول بػػاقر جػػوهر وآخػػروف  اقترحػػتحيػػث 
ف مرحمػة إضػمف التوجهػات اتسػتراتيجية التربويػة  حيػث  رياض األطفاؿ بدولػة الكويػت إلزاميػة

فػي إنشػاء ريػاض  ارائد   ابدولة الكويت حظيت باهتماـ كبير  كما تعد الكويت بمد   رياض األطفاؿ
تاحتها بالمجاف.   األطفاؿ الحكومية وا 

 -:اسدواجية رياض األطفال بني احلهومي واخلاص( 9) 

حيث أصبح يوجد نوعػاف مػف ريػاض األطفػاؿ فنػوع يتمثػؿ فػي ريػاض األطفػاؿ الحكوميػة 
  والنػػوع الثػػاني هػػو ريػػاض التػػي تتػػولى الدولػػة اإلنفػػاؽ عميهػػا بشػػكؿ ضػعيؼ غيػػر كػػاؼ   العامػة

األمػػور الػػذيف التػػي يػػتـ اإلنفػػاؽ عميهػػا مػػف المصػػرفات التػػي يتكبػػدها أوليػػاء  األطفػػاؿ الخػػاص
 يمحقوف أوتدهـ بها.

ا فػػي مجػػاؿ التعمػػيـ مػػع ت ييػػر نمػػط اإلدارة ا متزايػػد  وقػػد أخػػذ القطػػاع الخػػاص يمعػػب دور  
طػػالؽ الحريػػة لالسػػتثمار الخػػاص فػػي جميػػع المجػػاتت  بجانػػب تػػدهور ا تقتصػػادية لمدولػػة  وا 

أوضػػاع التعمػػيـ الحكػػومي منػػذ بدايػػة الثمانينيػػات مػػع اسػػتحكاـ أزماتػػه  وسػػعى قطػػاع كبيػػر مػػف 
أسر الطبقة الوسطى لمبحث عف تعمػيـ أفضػؿ ألطفالهػا  لػذا شػهد المجتمػع المصػري زيػادة فػي 

)سػػامي نصػػار   اصػػة العاديػػة والم ػػات األجنبيػػة فػػي جميػػع مراحػػؿ التعمػػيـ.أعػػداد المػػدارس الخ
 (12ـ  2113

ا إلػػى إشػػعاؿ الطبقيػػة وأدل انتشػػار التعمػػيـ الخػػاص عمػػى النحػػو الموجػػود فػػي مصػػر حالي ػػ
ا لمصػفوة  وأصػبح اتلتحػاؽ بالمػدارس الخاصػة بالمجتمع المصري  إذ أصبح التعميـ فيػه مقػدم  

صػػورة مػػف صػػور الوجاهػػة اتجتماعيػػة فػػي المجتمػػع المصػػري والتػػي رسػػخت بػػدورها مفػػاهيـ 
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ا اإلحساس بالقهر لدي بعض الطػالب الفقػراء الػذيف يػروف أنهػـ فػي مجتمػع يكػاد يكػوف متجه ػ
 (15  2115عمي صالح جوهر  ) نحو نوع جديد مف أنواع العنصرية في التعميـ.

لػػػـ األمػػػر أف  ( 219:218  ـ2117كمػػػا أظهػػػرت دراسػػػة )نسػػػريف محمػػػد عبػػػد ال نػػػي 
عند هذا الحد ما بيف الثنائية بيف ما هو حكومي وخاص  وطني وأجنبػي  دينػي ومػدني ؼ قيتو 

وغيرها مف الثنائيات بػؿ امتػد ليشػمؿ ليحمػؿ ثنائيػة وثالثيػة ورباعيػة بػيف الحكػومي والحكػومي 
ذلػػؾ أف بمصػػر العديػػد مػػف أنػػواع التعمػػيـ فػػي المػػدارس العامػػة  حيػػث يوجػػد ذاتػػه. ومثػػاؿ عمػػى 

تعمػػيـ مجػػاني حكػػومي وتعمػػيـ مجػػاني حكػػومي فػػي مػػدارس تجريبيػػة بمصػػروفات  والتجريبػػي 
ػ ا مػدارس النيػؿ والتػي المميز بمصػروفات أعمػى مػف التجريبػي أو الرسػمي العػادي  وتوجػد أيض 

 825ألػػؼ و 12مصػػروفاتها مرتفعػػة تبػػدأ مػػف  ءتعتبػػر مػػدارس حكوميػػة تابعػػة لمجمػػس الػػوزرا
 جنيه لمرحمة رياض األطفاؿ. 

تحقيؽ مجانية ريػاض األطفػاؿ فػي القضػاء عمػى ازدواجيػة التربيػة فػي هػذح  لذلؾ يسهـو 
والمهمػة مػف حيػاة اإلنسػاف  وبػذلؾ يصػبح هنػاؾ نمػوذج تربػوي موحػد يقػدـ حساسة المرحمة ال

ممػػا يػػؤثر عمػػى المجتمػػع ككػػؿ ويسػػهـ فػػي إصػػالح لكػػؿ أطفػػاؿ الشػػعب المصػػري بكافػػة طوائفػػه 
 ة مف رياض األطفاؿ.عممية التربية والتعميـ بداي  

 -:خصدصة رياض األطفال( 3)
فقػػد انتشػػرت المػػدارس الخاصػػة بشػػكؿ كبيػػر فػػي العقػػديف الماضػػييف تسػػيما فػػي البمػػداف 

قص فػي اإلنفػاؽ اآلسيوية واإلفريقية ذات الدخؿ المتوسط والمنخفض وهذا اتنتشػار نتيجػة لمػن
مػف ناحيػة العاـ الكافي مما أدل إلى انتشارها لتمبيػة الطمػب المتزايػد عمػى التعمػيـ مػف ناحيػة  و 

  وجودتػه تػهفاءكلاباء مػف المػدارس العامػة  وارتفػاع  أخرل أف المدارس الخاصة أكثر جاذبية
مسػئولية ولكف مػف منظػور حقػوؽ اإلنسػاف واإلنصػاؼ فػإف النمػو فػي التعمػيـ الخػاص يتحػدل 

 القطػػػاع العػػػاـ تجػػػاح ضػػػماف الحػػػؽ فػػػي التعمػػػيـ ويسػػػمط الضػػػوء عمػػػى الفػػػروؽ بػػػيف الطبقػػػات.
(Priyadarshani Joshi,2019,57) 

  فمػـ يصػبح التعمػيـ الحكػومي ا ت يمكػف إنكػارحأصبح التعميـ الخاص في مصػر واقع ػو     
نما أصػبح لمقطػاع الخػاص دور بػارز فػي المنظومػة  هو السبيؿ الوحيد لمحصوؿ عمى التعميـ وا 
التعميميػػػة  وينطبػػػؽ الوضػػػع عمػػػى مؤسسػػػات ريػػػاض األطفػػػاؿ حيػػػث انتشػػػرت ريػػػاض األطفػػػاؿ 
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 لػـ يحصػؿ أطفالهػا عمػى فػرص تػيالخاصػة والتػي أصػبحت البػديؿ الوحيػد أمػاـ بعػض األسػر ال
ة نظػػرا لضػػعؼ معػػدتت اتسػػتيعاب وكثافػػة الفصػػوؿ وعجػػز الحكوميػػ األطفػػاؿ اتلتحػػاؽ بريػػاض

   المعممات.

بػػرامج الخدمػػة التربويػػة التػػي تقػػدـ ألطفػػاؿ ريػػاض األطفػػاؿ الخاصػػة وخاصػػة أصػػبحت و 
  فبينمػا أطفػاؿ هػذح الريػاض الخاصػة يتعػامموف اا وتكنولوجي  برامج متميزة ترفيهي  )الم ات(  هي 

مع بعض بػرامج ومنتجػات التكنولوجيػا الحديثػة كػالكمبيوتر وغيػرح مػف أدوات  المسػرح   مباشرة
الػػػرحالت  والحفػػػالت  والموسػػػيقى  فػػػإف أطفػػػاؿ ريػػػاض األطفػػػاؿ الممحقػػػة بالمػػػدارس الرسػػػمية 
 يعانوف مف الحرماف الثقافي والبيئػي مػف قبػؿ هػذح البػرامج الترفيهيػة والتكنولوجيػة دوف ذنػب.

 (413ـ  2112  )جابر محمود طمبة

ا أف هناؾ اختالف ػ مف( 383  ـ2113دراسة )نسريف محمد فوزي الباسؿ  وهذا ما أكدته
في الشكؿ والمضموف بيف التعميـ الخػاص والتعمػيـ الحكػومي  حيػث يحػرص أصػحاب المػدارس 

 إظهار مدارسهـ بصورة جذابة  باإلضافة إلى نوع األنشطة التي تمارس. الخاصة عمى 

 بمبػػدأ تكػػافؤ الفػػرص التربويػػة بػػيف األطفػػاؿ وعػػدـ المسػػاواة  يعػػد اخػػالت  وذلػػؾ الوضػػع 
ويكرس الطبقية في المجتمع التي تقصر فرص الحصوؿ عمػى التربيػة ل غنيػاء والقػادريف دوف 

 .الفقراء

رياض األطفػاؿ الممحقػة بالمػدارس التوزيع الج رافي لومف مظاهر عدـ تكافؤ الفرص أف 
ا نسػبة إلػى توزيػع مثيالتهػا فػي المػدف  كمػا أف يكػاد يكػوف محػدود  الرسمية في مناطؽ الريػؼ 

ا  بينمػػا وجػػود ريػػاض أطفػػاؿ لم ػػات وجػػود ريػػاض أطفػػاؿ خاصػػة فػػي الريػػؼ يكػػاد يكػػوف نػػادر  
بنوعيها الرسمي أو الخاص فهو معدـو في ربوع الريؼ المصري  وهػذا يػدؿ عمػى سػوء توزيػع 

ػالخدمات التربوية عمى األقؿ بالنسبة لرياض أ ا عمػى مػدل طفاؿ المػدارس الرسػمية  ويػدؿ أيض 
الحرمػػاف البيئػػي والثقػػافي الػػذي يعانيػػه أطفػػاؿ الريػػؼ  واسػػتحواذ المدينػػة عمػػى معظػػـ الخػػدمات 
 التربوية في مرحمة ما قبؿ المدرسة والتي هي حؽ لجميع األطفاؿ دوف تميزات ج رافية معينة.

 (414ـ  2112جابر محمود طمبة  )

القيػد فػي ريػاض أنػه بػرغـ ارتفػاع معػدتت ( (Kejian Li 2016, 427وأكػدت دراسػة 
( سػنوات والتسػػجيؿ فػي بػػرامج الرعايػة والتعمػػيـ المبكػػر  إت 6-3األطفػاؿ الصػػينييف مػف عمػػر )
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نخفػاض فػي جػودة بػرامج التربيػة المبكػرة فػي المنػاطؽ الريفيػة أكثػر مػف الحضػرية  اأنه يوجػد 
 وفي برامج القطاع الخاص مقارنة بالبرامج العامة. 

بسػػبب الػػدعايا واألنشػػطة التػػي وبػػرغـ أف ريػػاض األطفػػاؿ الخاصػػة تجػػذب أوليػػاء األمػػور 
تجعػػؿ مػػف تحقيػػؽ مجانيػػة إت أف بهػػا الكثيػػر مػػف المسػػاوئ والعيػػوب التػػي تجػػذب األطفػػاؿ لهػػا  
   واإللحاح عميه. ينب ي تحقيقه ارياض األطفاؿ هدف  

 : واقع رياض األطفال يف مصز.اثالًج 

واقع رياض األطفاؿ في مصر مف خالؿ ما يأتي:يتـ دراسة و     
 -:االستيعابىسبة  (0)

ويعبػػر عػػف اتسػػتيعاب بمعنػػى آخػػر وهػػو اإلتاحػػة بمعنػػى إتاحػػة ريػػاض األطفػػاؿ لجميػػع 
( سػنوات  وتػوفير فػرص التربيػة بهػذح المرحمػة بصػورة 6-4األطفاؿ في المرحمة العمرية مػف )

متكافئػػػػة وعادلػػػػة لجميػػػػع األطفػػػػاؿ  وأف تتػػػػاح الفػػػػرص ل طفػػػػاؿ الفقػػػػراء واألطفػػػػاؿ بالمنػػػػاطؽ 
المحرومػػة والنائيػػة  وتتطمػػب اإلتاحػػة مػػد اإللػػزاـ لكػػي يشػػمؿ مرحمػػة ريػػاض األطفػػاؿ وأف تمتػػـز 

لمرحمػػة وأف تػػدخؿ ريػػاض األطفػػاؿ فػػي السػػمـ التعميمػػي لضػػماف إتاحتهػػا لجميػػع الدولػػة بهػػذح ا
 األطفاؿ واستيعابهـ.

( 146472ـ )2114ـ/2113بمغ عدد مواليػد األطفػاؿ فػي محافظػة سػوهاج لمعػاـ وقد 
( 159524ـ )2115ـ/2114  بينما بمغ عدد مواليد األطفاؿ في محافظة سوهاج لمعػاـ طفال  
وهـ يمثموف شريحة األطفػاؿ البػالغ عمػرهـ  (ـ2114  ـ2113والسكاف  )مديرية الصحة.طفال  
 ( سنوات وهو سف اتلتحاؽ برياض األطفاؿ. 4-6)

/ ـ2118لمعػػػاـ بمحافظػػػة سػػػوهاج وبمػػػغ عػػػدد طمبػػػات اتلتحػػػاؽ بريػػػاض األطفػػػاؿ هػػػذا 
  بينمػػػػػػا بمػػػػػػغ عػػػػػػدد األطفػػػػػػاؿ المقيػػػػػػديف فػػػػػػي ريػػػػػػاض األطفػػػػػػاؿ طفػػػػػال  ( 83818)ـ 2119
مػف إجمػالي عػدد األطفػاؿ فػي الشػريحة تقريبػا  (%48أي بمعػدؿ قيػد ) طفال  ( 74598حوالي)

  وبمغ عدد األطفػاؿ عمػى قػوائـ اتنتظػار أي األطفػاؿ الػذيف تقػدموا سنوات (6-4العمرية مف )
بالفعؿ لاللتحاؽ برياض األطفاؿ ولػـ تػتح لهػـ الفرصػة بسػبب عػدـ قػدرة فصػوؿ الريػاض عمػى 

%( مػف عػدد األطفػاؿ 12%( مػف عػدد األطفػاؿ الكمػي  و)6بمعدؿ ) طفال  ( 9221استيعابهـ )
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)مديريػػػة التربيػػػة والتعمػػػيـ بمحافظػػػة سػػػوهاج   هػػػذا العػػػاـ. األطفػػػاؿ ا لريػػػاضالمتقػػػدميف فعمي ػػػ
 ـ(2119/ـ2118
ـ بحػوالي 2113ـ عف عػاـ 2114يتضح أف هناؾ زيادة في عدد مواليد عاـمما سبؽ و 
  دوف التوسع فػي إنشػاء فصػوؿ ومؤسسػات ريػاض األطفػاؿ ممػا يترتػب عميػه  طفال   13111

سػنوات  وبالتػالي يتضػاعؼ  4ضعؼ وتدني نسب القيد واتستيعاب ل طفاؿ الذيف يبمغ عمرهـ 
 عاـ وتتفاقـ المشكمة.كؿ عدد األطفاؿ الذيف لـ يمتحقوا ببرامج التربية المبكرة 

مػػا تػػـ اسػػتهدافه فػػي الخطػػة ا عمػػازاؿ بعيػػد   ح معػػدؿ القيػػد بريػػاض األطفػػاؿيصػػبوبػػذلؾ 
%  وهػػػذا يخػػػؿ بحػػػؽ الطفػػػؿ فػػػي 81التػػػي هػػػدفت إلػػػى رفػػػع معػػػدتت القيػػػد إلػػػى  اتسػػػتراتيجية

الحصػػوؿ عمػػى التربيػػة المبكػػرة فػػي تمػػؾ المؤسسػػات حسػػب مػػا أشػػارت إليػػه تشػػريعات الطفولػػة 
 ويخؿ بمبدأ العدالة اتجتماعية وتكافؤ الفرص التربوية ل طفاؿ.

( عمػى أنػه بػرغـ اتهتمامػات 361  ـ2112جػابر محمػود طمبػة ) دراسػة همػا أكدتػ هذاو 
الرسمية مف قبػؿ الدولػة بمؤسسػات ريػاض األطفػاؿ  سػواء بإصػدار التشػريعات المنظمػة لعمػؿ 
هػذح المؤسسػات أو بإنشػػاء العديػد مػف ريػػاض األطفػاؿ الممحقػة أو التابعػػة بالمػدارس الرسػػمية 

مدرسػػي فػػي والخاصػػة  إت أنهػػا مازالػػت خػػارج السػػمـ التعميمػػي وتػػرزح تحػػت ضػػ وط المنػػاخ ال
 تخدـ سول عػدد قميػؿ مػف أطفػاؿ مػا قبػؿ المدرسػة فػي مصػر والخاصة  وتالمدارس الرسمية 

 .%( تقريبا مف الفئة العمرية7(سنوات ت يتجاوز (6-3)
 -:رياض األطفال مؤسسات (9) 

ا فػي منظومػة تربيػة طفػؿ مػا ا مهم ػوتصميمه وتجهيزاتػه عنصػر   يعد مبنى رياض األطفاؿ
ا ألطفػػاؿ هػػذح المرحمػػة  كممػػا سػػاعد عمػػى ا ومناسػػب  ا جيػػد  فكممػػا كػػاف المبنػػى معػػد  قبػػؿ المدرسػػة  

  ولػذلؾ أكػدت الكثيػر مػف الدراسػات عمػى أهميػة مراعػاة تحقيؽ أهداؼ العممية التربوية بأكممها
 بعض المعايير والشروط التي يجب مراعاتها عند بناء وتصميـ رياض األطفاؿ.

والهيكػػؿ التنظيمػػي لمفصػػوؿ والقاعػػات الدراسػػية  حيػػث يػػؤثر شػػكؿ مبنػػى ريػػاض األطفػػاؿ
عمى تفكير الطفؿ وشعورح وتصرفاته  كما أف البيئػة الماديػة لريػاض األطفػاؿ تبػد وأف تتناسػب 

فيػػه سػػنواتهـ األكثػػر إفػػادة  كمػػا أف نجػػاح ريػػاض األطفػػاؿ  مػػع مرحمػػة نمػػوهـ ألنهػػـ يقضػػوف
 لمجمػوس والػتعمـ مػف المعمػـ. اكان ػيتوقؼ عمى قدرتها عمى دعـ نمو الطفؿ وتطػورح  وليسػت م

(Ali Fouad Bakr,2018,3851)   
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( أهػػـ الشػػروط التػػي يجػػب 81 ـ2111دراسػػة )إيمػػاف العربػػي محمػػد النقيػػب  وتناولػػت
وذلػؾ بمػا يتناسػب مػع خصػائص نمػو بمحافظػة اتسػكندرية توافرها في مبػاني ريػاض األطفػاؿ 

األطفػػاؿ  وتوصػػمت إلػػى وضػػع تصػػور الطفػػؿ وتمبيػػة حاجاتػػه النمائيػػة وتحقيػػؽ أهػػداؼ ريػػاض 
 صائص نمو الطفؿ. مقترح لالرتقاء بها في ضوء خ

مازالت رياض األطفػاؿ تعػاني مػف قصػور شػديد فػي وفػرة المبػاني  هولكف برغـ ذلؾ إت أن
 نيتكفػػي تسػػتيعاب العػػدد الكبيػػر مػػف األطفػػاؿ  إضػػافة إلػػى عػػدـ صػػالحية معظػػـ المبػػات التػػي 

وتعػػاني مؤسػػات ريػػاض األطفػػاؿ مشػػكالت كثيػػرة المتػػوفرة ألف تكػػوف ريػػاض أطفػػاؿ   والقاعػػات
تتعمػػؽ بقمػػة عػػدد القاعػػات المخصصػػة لريػػاض األطفػػاؿ الممحقػػة بالمػػدارس الرسػػمية  وكثافػػة 

 القاعات وقمة التجهيزات والكثير مف المشكالت األخرل.

ريػػاض األطفػػاؿ  فأمػػف  (2 ـ2114وهػػذا مػػا أكدتػػه دراسػػة )هػػاني السػػيد محمػػد العػػزب 
الممحقة بالمدارس اتبتدائية الرسمية بمحافظة الدقهمية ت يتوافر بهػا قاعػة ل لعػاب الحػرة  وت 
  مسرح تربول  وت حجرة لمناهؿ المعرفة  كما ت يوجد بها ألعػاب خارجيػة مناسػبة لسػف الطفػؿ

الهػػواء الطمػػؽ لػػذا يقضػػي  حديقػػة واسػػعة  وفنػػاء واسػػع  ممػػا يعػػوؽ المعػػب فػػىلوجػػود تفتقػػر و 
الضوضاء والحركػة المسػتمرة فػي كما تمثؿ   األطفاؿ معظـ اليـو الدراسى داخؿ فصوؿ الروضة

 طفػاؿ الصػ ار األمػر الػذل يػؤثر عمػى تنفيػذ البرنػامج اليػومى ل اإزعاج  فناء المدرسة اتبتدائية 
ريػاض األطفػاؿ  إصػدار تشػريع خػاص بإنشػاء مؤسسػات  وطالبت الدراسة بفى قاعات الروضة

المسػػتقمة بػػذاتها مػػع إعػػادة تنظػػيـ السػػمـ التعميمػػى بحيػػث تكػػوف ريػػاض األطفػػاؿ أولػػى السػػمـ 
ومػػا يتطمبػػه هػػذا التطػػوير مػػف إنشػػاء مبػػاف حديثػػة ومسػػتقمة لريػػاض األطفػػاؿ عػػف  التعميمػػى.

ػالمدارس اتبتدائيػة تراعػى المواصػفات الفنيػة والمعماريػة لمبنػى ريػاض األطفػاؿ ة ا دراسػ  وأيض 
( التػػػي أوصػػػت بضػػػرورة فصػػػؿ ريػػػاض األطفػػػاؿ عػػػف 118ـ  2111)هبػػػة مصػػػطفى محمػػػد  

دارة مستقمة.مدارس التعميـ اتبتدائي وأف يكوف لكال     منهما مبنى خاص به وا 

( 962ـ )2119ـ/2118فػي العػاـ وفي محافظة سػوهاج بمػغ عػدد المػدارس اتبتدائيػة 
حصػاء إمديريػة التربيػة والتعمػيـ  ) .خاصػة ( مدرسػة ابتدائيػة 38  و)حكوميػة مدرسة ابتدائيػة

)  فقػط ( روضػة617(الحكوميػة األطفػاؿ ريػاضفػي حػيف بمػغ عػدد  مدارس المرحمة اتبتدائية(
نمػا هػي عبػارة عػف عػدد مػف  طفػاؿ ليسػت مبنػى مسػتقال  اض األيػمع األخذ في اتعتبػار أف ر  وا 
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ممحقة بالمدرسة اتبتدائية وتتبع إلدارتها فيما عدا روضػتي النيػؿ وعمػر بػف الخطػاب( القاعات 
وهػذا يعنػي ( روضة.) مديرية التربية والتعميـ  بياف بأعداد الروضات( 33والروضات الخاصة )

( مدرسة ابتدائية ت يوجد بها رياض أطفػاؿ  ممػا يترتػب عميػه حرمػاف األطفػاؿ 355أف هناؾ )
ذح المناطؽ مف دخػوؿ ريػاض األطفػاؿ ممػا يضػيع عمػيهـ حقػوقهـ فػي الحصػوؿ الموجوديف به

 عمى التربية المبكرة التي أكدت عميها التشريعات المختمفة.

ػ ا مػف األعػداد السػابقة أف نسػبة عػدد المػدارس والروضػات الحكوميػة تفػوؽ ويتضػح أيض 
أعدادها بشكؿ كبير عدد نظيراتها الخاصة وهذا أدعى لالهتماـ بها وتطويرها ألنها تضػـ معظػـ 

ػأطفاؿ المجتمع  مما يعطػي الػدافع والمبػرر القػوي لتحقيػؽ مجانيتهػا  ا إدخالهػا فػي السػمـ وأيض 
 لزامية مجانية. لتصبح مرحمة إالتعميمي 

 :رياض األطفال معلنات( 3)

ت تػزاؿ هنػػاؾ بعػض المشػػكالت الخاصػػة معممػة ريػػاض األطفػاؿ إت أنػػه رغػـ خطػػورة دور 
فبػرغـ وجػود المعممػات المػؤهالت والحاصػالت عمػى شػعب الطفولػة إت معممات رياض األطفػاؿ ب
عمػػى مػػؤهالت غيػػر تربويػػة  مػػازاؿ يوجػػد بمؤسسػػات ريػػاض األطفػػاؿ المعممػػات الحاصػػالت هنػػأ

مػػػؤهالت وأنهػػػف حاصػػػالت عمػػػى ) آداب  تجػػػارة  حقػػػوؽ  عمػػػـو  دراسػػػات إسػػػالمية ( وأيضػػػا 
مما يخػؿ بتحقيػؽ  .) مف معمومات الباحثة مف خالؿ المقابالت مع خبراء تربية الطفؿ(متوسطه

يفػػػة ا لهػػػذح الوظأهػػػداؼ تربيػػػة الطفػػػؿ والتػػػي تحتػػػاج إلػػػى المعممػػػات المػػػؤهالت والمعػػػدات جيػػػد  
  وأف نسػػػبة وجػػػود المعممػػػات ال يػػػر متخصصػػػات أكثػػػر بالروضػػػات الخاصػػػة عػػػف الحساسػػػة
 .الحكومية

( عمػػى أف أغمػػب معممػػات 1389  ـ2117دراسػػة مهػػدي عمػػواف عبػػود) هأكدتػػ وهػػذا مػػا
وكػذلؾ عػدـ   رياض األطفاؿ ت يمتمكف الكفايػات والمهػارات الالزمػة لمتػدريس فػي هػذح المرحمػة

ممػا أدي إلػى ا لهػذح المهمػة ا وتربوي ػمعممػات ريػاض األطفػاؿ المػؤهالت عممي ػالدقة في اختيػار 
 .ضعؼ تحقيؽ رياض األطفاؿ ألهدافها

ا ا وعممي ػالعمػؿ بريػاض األطفػاؿ عمػى المعممػات المػؤهالت تربوي ػ ولذلؾ ينب ػي أف يقتصػر
بضػرورة عقػد  )499ـ 2115)عفػاؼ ممػدوح محمػد  لمعمؿ بهذح المرحمة. كما أوصت دراسػة 

ريبية لممعممات غير المػؤهالت إلعػدادهف لمقيػاـ بهػذا الػدور الهػاـ فػي تربيػة طفػؿ مػا دورات تد
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قبؿ المدرسة باإلضافة إلى مراجعػة بػرامج إعػداد معممػة الطفػؿ الحاليػة لمتأكػد مػف قػدرتها عمػى 
 إكساب الطالبات المعممات الكفايات األساسية الالزمة لهف.

بمحافظػة سػوهاج مشػكمة أخػرل  حيػث بمػغ عػدد رياض األطفػاؿ  معممات كما يمثؿ عجز
( معممػػة  وأف مؤسسػػات ريػػاض األطفػػاؿ 2299ا بريػػاض األطفػػاؿ )المعممػػات الموجػػودات فعمي ػػ

 ( معممػػػة.823بحػػػوالي ) ا( معممػػػة  وهػػػذا يعنػػػي أف هنػػػاؾ عجػػػز  3122بالمحافظػػػة تحتػػػاج )
ـ(  ممػػا يػػؤثر عمػػى سػػير العمػػؿ 2119ـ/2118)مديريػػة التربيػػة والتعمػػيـ بمحافظػػة سػػوهاج  

نمػا لقمػة وجػود  بهذح المؤسسات  ويرجػع سػبب العجػز لػيس لقمػة عػدد الخريجػات المػؤهالت  وا 
لي يظهػر العجػز فػي أعػداد فرص التوظيؼ وعدـ فتح باب التقدـ لمعمؿ برياض األطفػاؿ  وبالتػا

زيػػػػادة لمعممػػػػات ريػػػػاض )مديريػػػػة التربيػػػػة والتعمػػػػيـ بسػػػػوهاج  بيػػػػاف بػػػػالعجز وال .المعممػػػػات
 ـ(2119ـ/2118األطفاؿ

 -( متويل رياض األطفال:4)

لتطويرح وتحقيػؽ أهدافػه ورفػع جودتػه  حيػث  يبدأ إصالح التعميـ مف توفير التعميـ الكاؼ  
تػتمخص  فػي الوفػاء باتحتياجػات التعميميػة وتنفيػذ خطػط التطػوير  ولكػف يسهـ التمويػؿ الكػاؼ  

  لمتعمػػيـ فػػي عػػدـ كفايػػة التمويػػؿ لتحقيػػؽ جػػودة العمميػػة التعميميػػة مشػػكمة التمويػػؿ الحكػػومي
وبالتالي ينب ي البحػث عػف مصػادر تمويميػة أخػرل لمسػاندة الجهػود الحكوميػة فػي حػؿ مشػكمة 

   تمويؿ التعميـ واإلنفاؽ عميه.
  ممػا يشػكؿ عقبػة أمػاـ التوسػع فػي االدولة في تمويػؿ ريػاض األطفػاؿ محػدود   يعد دورو 

ات بمصر  حيث تعتمد رياض األطفاؿ عمى التمويؿ الذاتي الذي يػتـ تحصػيمه مػف تمؾ المؤسس
التي يتـ تحصيمها مف األطفاؿ الممتحقيف بها  ويؤدي ارتفػاع الرسػـو  والرسـو خالؿ المصرفات
صػػؿ مػػف األطفػػاؿ إلػػى عػػدـ إقبػػاؿ الفقػػراء وغالبيػػة الشػػعب المحتػػاجيف ح  التػػي ت  أو المصػػروفات 

  مما يؤدي إلى حرمانهـ مف التربية المبكرة في تمؾ المؤسسات  ويطيح بمبػدأ تكػافؤ إليها فعال  
الفرص التربوية والتعميمية لمجميع دوف النظر لمظروؼ اتقتصػادية أو اتجتماعيػة  ممػا يرسػ  

 الطبقية والفرقة بيف أبناء المجتمع في ظؿ وجود التعميـ الخاص لمقادريف منهـ. 
( بضػرورة مسػاهمة الدولػة فػي تمويػؿ 291 ـ1998محمد عباس  وأشارت دراسة )وفية

مػدادها باتمكانيػات الالزمػة لهػا وتوسػيع انتشػارها  يجػاد نػص تشػريعي يمػـز رياض األطفاؿ وا  وا 
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   مف القطاع العػاـ والخػاص بالمسػاهمة فػي تمويػؿ مؤسسػات تربيػة طفػؿ مػا قبػؿ المدرسػةكال  
صدار تشريع ينص عمى جعؿ مرحمة رياض األط  .يميمفاؿ إلزامية وتقع داخؿ السمـ التعوا 

وزارات والهيئػات والمؤسسػات التػي تشػترؾ فػي رعايػة الطفػؿ وتربيتػه وهناؾ العديد مػف الػ
ويتمثػػػؿ ذلػػػؾ فػػػي وزارة التربيػػػة والتعمػػػيـ  ووزارة الشػػػئوف اتجتماعيػػػة  ووزارة اإلعػػػالـ  ووزارة 
الثقافػػة  وبعػػض الهيئػػات والمؤسسػػات التطوعيػػة واألهميػػة  ومراكػػز الشػػباب  وبعػػض المصػػانع 

محمي وغيرها مف مؤسسات المجتمع المحمي ومػا تقدمػه مػف والشركات  وكذلؾ وحدات الحكـ ال
ا مػػف كػػوف التعمػػيـ فيمػػا بعػػد طالق ػػنخػػدمات لرعايػػة األطفػػاؿ فػػي فتػػرة مػػا قبػػؿ المدرسػػة  وذلػػؾ إ
التعمػػيـ مسػػئولية وزارة التربيػػة يعػػد التسػػعينات أصػػبح هػػو المشػػروع األكبػػر لمصػػر  وبػػذلؾ لػػـ 

ؾ فيها الجميع بمػا فػيهـ القطػاع الخػاص ورجػاؿ والتعميـ فقط  بؿ أصبح مسئولية قومية  يشار 
 (124:123ـ  2114 )أحمد نجـ الديف األعماؿ والمنظمات غير الحكومية وغيرها. 

ومف هػذا المنطمػؽ ينب ػي أف يسػاهـ المجتمػع المػدني بكافػة قطاعاتػه فػي تمويػؿ ريػاض 
طفػاؿ  أو صػيانة األطفاؿ واإلنفاؽ عميها مف خالؿ التبرع باألراضػي لبنػاء مؤسسػات ريػاض األ

المباني الموجودة بالفعؿ وتوفير احتياجاتها مف األثاث  أو تزويد الروضػات بػاألجهزة التعميميػة 
أو اتهتمػاـ بالفئػات المحرومػة والمهمشػة مػف كأجهزة الكمبيوتر والوسػائؿ التعميميػة واألدوات  
 المجتمع وتوفير مؤسسات رياض األطفاؿ لهـ.

أف تمويػؿ التعمػيـ يجػب أت  إلػى (92ـ  2118جػوهر  حيث أشػارت دراسػة )عمػي صػالح
التعمػيـ اتبتػدائي فػي تمويػؿ  تنويػع مصػادريقتصر عمى الحكومػات أو التمويػؿ العػاـ  وضػرورة 

مصػػػر مػػػف خػػػالؿ دعػػػـ المبػػػادرات الوقفيػػػة والتطوعيػػػة لتمويػػػؿ التعمػػػيـ باإلضػػػافة إلػػػى حفػػػز 
ع والػػدعـ الالمشػػروط لمنهػػوض المؤسسػػات غيػػر الحكوميػػة ورجػػاؿ األعمػػاؿ  وفػػتح بػػاب التطػػو 

  بالتعميـ.
( إلػػى وضػػع تصػػور مقتػػرح  114  ـ2113ي كمػػا توصػػمت دراسػػة ) سػػعيد محمػػود مرسػػ

إلتاحػػة الفػػرص التعميميػػة لرعايػػة أطفػػاؿ مػػا قبػػؿ المدرسػػة مػػف خػػالؿ تنويػػع وتكامػػؿ مصػػادر 
نشػاء التمويؿ بيف الحكومة والقطاع الخاص  وتشجيع التمويؿ عف طريؽ عػف طريػؽ الوقػؼ  وا 

صناديؽ استثمارية تخصص لتعميـ األطفاؿ في هذح المرحمة  مػع ضػرورة تضػافر الجهػود بػيف 
الوزارات التي تقدـ الرعاية ل طفاؿ في تمويؿ الرعاية التربوية لمطفػؿ بصػورة متكاممػة  وتطػوير 

 .التشريعات الخاصة بالرعاية التربوية ألطفاؿ ما قبؿ المدرسة لتصبح مرحمة إلزامية
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هنػػا تظهػػر أهميػػة مسػػاهمة المجتمػػع المػػدني والمنظمػػات غيػػر الحكوميػػة فػػي تعمػػيـ  ومػػف
ورعايػػة أطفػػاؿ مػػا قبػػؿ المدرسػػة ودعػػـ الجهػػود الحكوميػػة المبذولػػة فػػي مجػػاؿ رعايػػة وتعمػػيـ 

 األطفاؿ في مرحمة الطفولة المبكرة.
 -الدراسة امليداىية:

 -:الدراسة امليداىيةإجزاءات 

السابؽ اإلطار النظري لمبحث الحالي مف حيث: مفهػـو مجانيػة تناولت الباحثة في الجزء 
  ودواعػػي ومبػػررات تحقيػػؽ مجانيػػة مرحمػػة ريػػاض األطفػػاؿ فػػي ريػػاض األطفػػاؿ  وتشػػريعاتها

 فػي هػػذا الجػزء إجػػراءات الجانػب الميػػداني وسػػتتناوؿوواقػع ريػػاض األطفػاؿ فػػي مصػر  مصػر  
تمويؿ البديمػة واآلليػات لتحقيػؽ مجانيػة لمبحث الحالي  والذي يهدؼ إلى إيجاد بعض مصادر ال
اسػػتطالع رأي تػػـ تطبيقػػه عمػػى موجهػػات مرحمػػة ريػػاض األطفػػاؿ فػػي مصػػر  وذلػػؾ مػػف خػػالؿ 

رياض األطفػاؿ بمحافظػة سػوهاج  ويتضػمف الجػزء الحػالي أهػـ إجػراءات الجانػب الميػداني مػف 
سػػػاب صػػػدقها البحػػػث الحػػػالي مػػػف حيػػػث أهدافػػػه وأدواتػػػه  وعينػػػة الدراسػػػة  وتطبيػػػؽ األداة وح

 والمعالجة اإلحصائية المتبعة لتحديد نتائج الدراسة وتفسيرها.
 -وفيما يمي تعرض الباحثة إجراءات الجانب الميداني وذلؾ كالتالي:

 ا: أٍداف اجلاىب امليداىي مً البحح احلالي:أوًل

 استهدؼ الجانب الميداني مف البحث الحالي تحقيؽ بعض األهداؼ كما يمي:
حوؿ مصادر التمويؿ البديمة لرياض األطفاؿ األطفاؿ التعرؼ عمى آراء بعض خبراء تربية  -1

 لتحقيؽ مجانيتها.
التعرؼ عمى آراء بعض خبراء التربية حوؿ بعض اآلليات الالـز تفعيمها لتحقيؽ مجانية  -2

 رياض األطفاؿ بمصر. 
 -ا: أداة الدراسة امليداىية:ثاىًي

الباحثػػة باسػػتخداـ "اسػػتطالع الػػرأي" كػػأداة مػػف األدوات البحثيػػة المسػػتخدمة لجمػػع  قامػػت
ا ألنػه مػف األدوات المناسػبة البيانات والمعمومات  وذلؾ لتحقيؽ أهػداؼ الدراسػة الميدانيػة  نظػر  

 .لطبيعة موضوع البحث ويفيد في تحقيؽ أهداؼ الدراسة
   -: تصنيه أداة الدراسة امليداىية:ثالجًا
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لتحديد مصادر التمويؿ البديمة وبعض اآلليات لتحقيؽ مجانية مرحمة رياض األطفػاؿ فػي 
مصر  مف خػالؿ وضػع اسػتطالع رأي لجمػع بيانػات الدراسػة الميدانيػة لكونػه يتفػؽ مػع طبيعػة 

وأهدافه  وباعتبارح وسيمة لمحصػوؿ عمػى البيانػات والمعمومػات  وتػـ بنػاء اسػتطالع رأي  بحثال
 ينة مف موجهات ومديرات رياض األطفاؿ بمحافظػة سػوهاج  وذلػؾ مػف خػالؿتـ توجيهه إلى ع

 -اتعتماد عمى عدد مف اإلجراءات هي:
اتطػػالع عمػػى بعػػض المراجػػع والدراسػػات العربيػػة واألجنبيػػة ذات الصػػمة بموضػػوع  -1 

 .البحث الحالي
 مراجعة اإلطار النظري لمبحث الحالي. -2

عمى مجموعػة مػف السػادة المحكمػيف مػف أسػاتذة  -استطالع الرأي -عرض أداة الدراسة
كميػػة التربيػػة بجامعػػة سػػوهاج لالسػػتفادة مػػف خبػػراتهـ فػػي تصػػميـ أدوات الدراسػػة  واسػػتفادت 
الباحثػػة مػػف مالحظػػات األسػػاتذة وعممػػت عمػػى تعػػديؿ اتسػػتطالع بمػػا يناسػػب المالحظػػات  وتػػـ 

 أهداؼ الدراسة الحالية.إعدادح وطباعته بصورته النهائية ليصبح أكثر قدرة عمى تحقيؽ 
 -ا: وصف أداة الدراسة امليداىية:رابًع

 -تكونت أداة الدراسة الميدانية )استطالع الرأي( مف جزأيف:
 والمؤهؿ الدراسي .ا(   األوؿ: البيانات األساسية: واشتمؿ عمى اتسـ)اختياري  

عمى محور الثاني: محاور استطالع الرأي: وقد اشتمؿ هذا الجزء مف استطالع الرأي 
واحد وهو مصادر التمويؿ البديمة وبعض اآلليات لتحقيؽ مجانية مرحمة رياض األطفاؿ في 

 مصر.
 -:امليداىية ا: صدم أداة الدراسةخامًس

لمتأكػػػد مػػػف صػػػدؽ أداة الدراسػػػة اسػػػتخدمت الباحثػػػة طريقػػػة صػػػدؽ المحتػػػول أو صػػػدؽ 
ي( عمػى بعػض أسػاتذة كميػة المحكميف حيث قامت الباحثػة بعػرض أداة الدراسػة )اسػتطالع الػرأ

وذلؾ لمتأكد مف مػدل مالءمػة اسػتطالع الػرأي لم ػرض   التربية بجامعة سوهاج ب رض التحكيـ
 مػف أغمػب السػادة المحكمػيف حتػى تػـ العبػارات التػي لػـ تمػؽ قبػوت   الذي أعد مف أجمه  وحػذؼ

 مف أجمه. التوصؿ لمصورة النهائية ألداة الدراسة والتي تعتبر صادقة في قياس ما وضعت
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 -:املعاجلة اإلحصائية

تمػت المعالجػة اإلحصػائية مػف وتحميؿ البيانات التػي تػـ جمعهػا   لتحقيؽ أهداؼ البحث الحالي
 -وذلؾ عمي النحو اآلتي: خالؿ استخداـ متوسط اتستجابة وحدود الثقة 

 تـ حساب حدود الثقة لنسبة متوسط اتستجابة عمي النحو اآلتي:     
حساب تكرارات استجابات أفراد العينة عف كؿ عبارة مف عبارات اسػتطالع الػرأي  تحػت كػؿ  -1

 بديؿ مف بدائؿ اإلجابة )موافؽ ػ موافؽ إلى حد ما ػ غير موافؽ(.
 إعطاء موازيف رقمية لكؿ بديؿ مف بدائؿ اإلجابة عمي النحو اآلتي: -2

 1  غير موافؽ =  2موافؽ إلى حد ما =    3موافؽ =     
 ضرب تكرارات كؿ عبارة في الميزاف الرقمي لبديؿ اإلجابة. -3
 جمع حاصؿ ضرب التكرارات لمحصوؿ عمي الدرجة الكمية لمعبارة. -4 
الحصػوؿ عمػػي نسػبة متوسػػطة اتسػتجابة لكػػؿ عبػارة بقسػػمة درجػة اتسػػتجابة الكميػة لكػػؿ  -5

 عبارة 
 "   3عمي حاصؿ ضرب عدد أفراد العينة في أعمي وزف رقمي هو "     

 نسبة متوسطة االستجابة =                     
 

  :تقدير حدود الثقة لنسبة متوسطة اتستجابة مف خالؿ المعادلة اآلتية -6

×   الخطػأ المعيػاري ± حدود الثقة لنسبة متوسط اتستجابة = نسبة متوسطة شدة التحقػؽ     
 (  1.5عند مستوي دتلة ) 1.95تمثؿ درجة ثقة   1.96  حيث 1.96
 حساب نسبة متوسطة شدة التحقؽ مف خالؿ المعادلة اآلتية: -7
 

 نسبة متوسط شدة التحقؽ = 
 
حسػػاب الخطػػأ المعيػػاري لنسػػبة متوسػػط اتسػػػتجابة لكػػؿ عبػػارة مػػف خػػالؿ المعادلػػػة  -8
 (24ـ  1991فؤاد أبو حطب  ) :اآلتية

  3× ينة عدد أفراد الع

رةالدرجة الكلية للعبا  

 عدد بدائل اإلجابة

أقل وزن رقمي –أكبر وزن رقمي   
0.67 

3 

3 – 1  
=  = 
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 الخطأ المعياري )خ . ـ( =              

 حيث:   
 .1.67أ = نسبة متوسط شدة التحقؽ =        
 .1.33=  1.67-1أ =  - 1ب= باقي النسبة مف الواحد الصحيح  ب =        
 64= ف = عدد أفراد العينة       

الثقة لنسبة متوسط اتسػتجابة لكػؿ عبػارة  دوعميه تصبح الصورة النهائية لتقدير حدو  -9
 هي:

  1.96× الخطأ المعياري ±  1.67حدود الثقة لنسبة متوسط اتستجابة =      
 
 

 الخطأ المعياري )خ . ـ( =              
       

             =1.1593 
  

ب× أ   

 ن 

ب 0.33× 0.67  

64  
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 (1جذول)

 دساب دذود انثقت الستطالع انرأٌ

 دذود انثقت انخطأ انًؼُارٌ انؼُُت

64 05050 05.0 0555 

  1.67)أكبػػػر مػػػف أو تسػػػاوي إذا كانػػػت نسػػػبة متوسػػػط اتسػػػتجابة لمعبػػػارة فػػػ  +
 .أعداد العينة موافؽ عميها فهي  1.79= ( 1.96× 1.159

  1.67) أقػػػػؿ مػػػػف أو تسػػػػاويإذا كانػػػػت نسػػػػبة متوسػػػػط اتسػػػػتجابة لمعبػػػػارة - 
 موافؽ عميها أعداد العينة.غير فهي  1.55=(1.96×1.159

 ( 1.55( و )1.79إذا كانت نسبة متوسط اتستجابة لمعبارة تنحصػر بػيف)  فهػي
 ما.موافؽ عميها أعداد العينة إلى حد 

 -ا: ىتائج الدراسة امليداىية وتفسريٍا:سادًس

  كانت نتائج الدراسة الميدانية عمى النحو التالي:
 "مصادر التمويؿ البديمة وبعض اآلليات لتحقيؽ مجانية رياض األطفاؿ في مصر"

( عبارة استهدفت إيجاد "مصادر التمويؿ البديمة وبعض 21هذا المحور ) ويتضمف 
اآلليات لتحقيؽ مجانية رياض األطفاؿ في مصر" مف وجهة نظر أفراد العينة وقد جاءت 

 استجابات أفراد العينة عمى النحو التالي:
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َسبت يتىسؾ  انؼبــــــــــــارة م

 االستجابت

 انذالنت

َفاق ػهُها5طُذوق خاص نتًىَم رَاع األؽفال واإل إَشاء 1  دانت 0500 

 دانت 05.0 تذذَذ رسىو ػهً انشركاث وانًظاَغ نتًىَم رَاع األؽفال5 2

فرع ػرَبت ػهً بؼغ انشركاث وانًؤسساث انربذُت  3

 َخظض انؼائذ يُها نرَاع األؽفال5

دانت إنً  05.5

 دذ يا

5تشجُغ رجال األػًال ػهً انتبرع نظانخ رَاع األؽفال 4  دانت 0506 

دث انًؤسساث انخُرَت بتخظُض جسء يٍ تبرػاتها نرَاع  5

5األؽفال  

دانت إنً  0550

 دذ يا

فرع ػرَبت بئسى ػرَبت رَاع األؽفال ػهً بؼغ انًهٍ  6

  5واألػًال انربذُت

دانت إنً  0550

 دذ يا

ودػى جًُغ انجهىد األههُت وانتطىػُت نتًىَم رَاع  تشجُغ 7

5األؽفال  

 دانت 0502

 دانت 0502 إسهاو انقطاع انخاص فٍ تًىَم رَاع األؽفال5 8

انتؼاوٌ انذونٍ واالستفادة يٍ انًُخ وانقروع انذونُت   9

 نتًىَم رَاع األؽفال5

 دانت 0506

نتذقُك  يساهًت انًؤسساث انذونُت كانُىَُسُف وانُىَسكى 10

5يجاَُت رَاع األؽفال  

 دانت 0500

 دانت 0500 فرع رسىو ػهً أرباح انبُىك نظانخ رَاع األؽفال5 11

فرع رسىو ػهً انُقاباث انًهُُت وانؼًانُت  نتًىَم رَاع  12

 األؽفال5

دانت إنً  0550

 دذ يا

فرع رسىو ػهً إَراداث انغرف انتجارَت نتًىَم رَاع  13

 األؽفال5

إنً دانت  .056

 دذ يا

يشاركت بؼغ انىزاراث كانًانُت واإلػالو وانتؼايٍ  14

 االجتًاػٍ فٍ تًىَم رَاع األؽفال5

 دانت 0502

تشجُغ انًستثًرٍَ ورجال األػًال بئَشاء فظىل رَاع  15

 األؽفال فٍ انًُاؽك انفقُرة وانًذرويت5

 دانت 0506

تشرَؼاث ونىائخ يُظًت ويهسيت نًجاَُت يردهت رَاع  إَجاد 16

5األؽفال  

 دانت 0500

دػى يبادراث رجال األػًال يٍ أجم تربُت وتؼهُى األؽفال  17

5 5انفقراء وانًذرويٍُ  

 دانت 0502

 دانت 0506 دػى انًبادراث انشؼبُت نهًشاركت فٍ تًىَم رَاع األؽفال5 18

رخض األبُُت نظانخ رَاع األؽفال5 فرع رسىو ػهً 19 دانت إنً  .056 

 دذ يا

5االستفادة يٍ يجانس اِباء واأليُاء 02  دانت 0500 
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 (2جذول)

دىل "يظادر انتًىَم انبذَهت وبؼغ اِنُاث نتذقُك  ػباراث راث دالنت نذي أفراد انؼُُت

 يجاَُت رَاع األؽفال فٍ يظر"

 -يتضح مف بيانات الجدوؿ السابؽ ما يمي:
نسبة متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة  العبارات التي جاءت بالجدوؿ كانت

ا ا تنازلي  (  وهي مرتبة ترتيب  1.79حولها تساوي أو تزيد عف الحد األعمى لمتوسط الثقة وهو:)
حسب استجابة أفراد العينة حولها مما يدؿ عمى موافقة أفراد العينة عمى هذح المصادر 

 عبارات هي:هذح المصر و  لتحقيؽ مجانية رياض األطفاؿ فيالتمويمية واآلليات 

ارةــــــــــــانؼب و َسبت يتىسؾ  

 االستجابت

 انذالنت

َفاق ػهُها5إَشاء طُذوق خاص نتًىَم رَاع األؽفال واإل 1  دانت 0500 

يساهًت انًؤسساث انذونُت كانُىَُسُف وانُىَسكى نتذقُك  2

5يجاَُت رَاع األؽفال  

 دانت 0500

تشرَؼاث ونىائخ يُظًت ويهسيت نًجاَُت يردهت رَاع  إَجاد 3

5األؽفال  

 دانت 0500

5االستفادة يٍ يجانس اِباء واأليُاء 4  دانت 0500 

5تشجُغ رجال األػًال ػهً انتبرع نظانخ رَاع األؽفال 5  دانت 0506 

انتؼاوٌ انذونٍ واالستفادة يٍ انًُخ وانقروع انذونُت  نتًىَم  6

 رَاع األؽفال5

 دانت 0506

تشجُغ انًستثًرٍَ ورجال األػًال بئَشاء فظىل رَاع األؽفال  7

 فٍ انًُاؽك انفقُرة وانًذرويت5

 دانت 0506

 دانت 0506 دػى انًبادراث انشؼبُت نهًشاركت فٍ تًىَم رَاع األؽفال5 8

تشجُغ ودػى جًُغ انجهىد األههُت وانتطىػُت نتًىَم رَاع  9

5األؽفال  

 دانت 0502

 دانت 0502 إسهاو انقطاع انخاص فٍ تًىَم رَاع األؽفال5 10

يشاركت بؼغ انىزاراث كانًانُت واإلػالو وانتؼايٍ االجتًاػٍ  11

 فٍ تًىَم رَاع األؽفال5

 دانت 0502

دػى يبادراث رجال األػًال يٍ أجم تربُت وتؼهُى األؽفال انفقراء  12

 وانًذروي5ٍُ

 دانت 0502

 دانت 0500 فرع رسىو ػهً أرباح انبُىك نظانخ رَاع األؽفال5 13

 دانت 05.0 تذذَذ رسىو ػهً انشركاث وانًظاَغ نتًىَم رَاع األؽفال5 14
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ويرجع ذلؾ إلى  "(1.99إنشاء صندوؽ خاص لتمويؿ رياض األطفاؿ واتنفاؽ عميها) "
أف وجود صندوؽ خاص لتمويؿ رياض األطفاؿ سوؼ يساهـ في حؿ مشكمة نقص 

وهذا يتفؽ  .المخصصات المالية التي تعاني منها الروضة ويكوف لها مصدر خاص لمتمويؿ
  (Blake Haselton.W, 2014,553) مع دراسة
صناديؽ المنها التي تواجه التعميـ و المالية والتي قدمت حموؿ بديمة لمتحديات   

  .المقدمة مف الدولة
مساهمة المؤسسات الدولية كاليونيسيؼ واليونسكو لتحقيؽ مجانية رياض األطفاؿ "

لمجهود التي تبذلها هذح وترجع نسبة الموافقة العالية إلى إدراؾ أفراد العينة "   (1.99)
المنظمات بشأف قضايا الطفولة والتربية وبالتالي تبد مف مساهمتها في تنبني قضية مجانية 

لزاميتها أسوة ببعض الدوؿ المتقدمة.  رياض األطفاؿ في مصر وا 
"   (1.99إيجاد تشريعات ولوائح منظمة وممزمة لمجانية مرحمة رياض األطفاؿ)"

التي تؤكد عمى مجانية مرحمة رياض األطفاؿ  التشريعات والموائحويرجع سبب ذلؾ إلى أف 
   .وحمايتها المجانيةتحقيؽ بمثابة ضماف ثابت ل

وذلؾ يدؿ عمى إدراؾ عينة الدراسة  " (1.98اتستفادة مف مجالس اآلباء واألمناء )"
المجالس ألهمية مجالس اآلباء واألمناء إذا قامت هذح المجالس بدورها الحقيقي فتعمؿ تمؾ 

عمى دعـ العممية التعميمية وتطويرها وتحديثها بمصادر تمويؿ غير تقميدية عف طريؽ تشجيع 
د الجهود الذاتية ل فراد القادريف ورجاؿ األعماؿ وهذا يتفؽ مع دراسة )حساـ الديف السي

    .(168  ـ2113محمد
رياض األطفاؿ الدولية لتمويؿ  التعاوف الدولي واتستفادة مف المنح والقروض" 

وسبب ذلؾ أف المنح والقروض جانب تمويمي ينب ي تخصيص جزء منه لرياض  " (1.96)
( 884ـ 2117بيومي السيد وتطويرها وتحقيؽ مجانيتها وهذا يتفؽ مع دراسة )رانيااألطفاؿ 

التي أكدت عمى ضرورة تحسيف اتستفادة مف المنح والقروض األجنبية لتطوير برامج التربية 
وتوجيهها لمشروعات التعميـ والتي تدعـ السياسات الوطنية والمصالح القومية وتحقؽ 

 األهداؼ المجتمعية. 
"تشجيع المستثمريف ورجاؿ األعماؿ بإنشاء فصوؿ رياض األطفاؿ في المناطؽ  

  "(1.96رة والمحرومة )الفقي
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وتفسير ذلؾ أنه يوجد الكثير مف القرل والنجوع الفقيرة بمحافظة سوهاج والمحرومة 
 جاءت الموافقة عمى العبارة كبيرة.مف خدمات كثيرة منها الخدمات التعميمية ولذلؾ 

 " تشجيع  " (1.96" دعـ المبادرات الشعبية لممشاركة في تمويؿ رياض األطفاؿ )
ويرجع ذلؾ إلى أف  "  (1.92) ودعـ جميع الجهود األهمية والتطوعية لتمويؿ رياض األطفاؿ

المبادرات الشعبية  والجهود األهمية والتطوعية تساهـ في تقديـ خدمات عظيمة في المجاؿ 
 التعميمي وفتح الباب ألي مبادرات جادة لتحقيؽ هدؼ مجانية رياض األطفاؿ.

" فمشاركة القطاع الخاص  (1.92ي تمويؿ رياض األطفاؿ )" إسهاـ القطاع الخاص ف
لية في تمويؿ رياض األطفاؿ مصدر تمويمي مهـ يمكف اتعتماد عميه لتوفير المخصصات الما

والتي توصمت إلى  (Jasper Kima,2014,103)دراسه و  لرياض األطفاؿ. وهذا يتفؽ
طرؽ مبتكرة لمتعاوف والشراكة بيف القطاعيف العاـ والخاص لزيادة جودة التعميـ وتقميؿ فجوة 

           التمويؿ مف خالؿ توفير رأس الماؿ لمشاريع التعميـ مف أجؿ تحسيف نظاـ التعميـ. 
بعض الوزارات كالمالية واإلعالـ والتضامف اتجتماعي في تمويؿ رياض  مشاركة "
ويرجع ذلؾ إلى أف تمؾ الوزارت تستطيع تقديـ دعـ مادي لرياض األطفاؿ  "  (1.92األطفاؿ )

إضافة إلى ذلؾ تقدـ وزارة التضامف اتجتماعي جهودها مف خالؿ رعاية األسر الفقيرة وتقديـ 
بتخصيص جزء مف إيراداتها لتمويؿ رياض األطفاؿ  كما  رة اإلعالـالدعـ المناسب وتقـو وزا

 التوعية المجتمعية بأهمية المرحمة.ب تقـو
دعـ مبادرات رجاؿ األعماؿ مف أجؿ تربية وتعميـ األطفاؿ الفقراء والمحروميف " 

ويرجع ذلؾ إلى أف األطفاؿ الفقراء والمحروميف لـ يستطيعوا الحصوؿ عمى الفرص " (1.92)
 يتولىالتعميمية حيث يحوؿ فقرهـ وعدـ قدرتهـ عمى دفع أي مصروفات وبالتالي فينب ي أف 

فات عنهـ و كثيرة كدفع المصر  تربية وتعميـ هؤتء األطفاؿ مف خالؿ آلياترجاؿ األعماؿ 
  ويتفؽ ذلؾ مع ا  وشراء المالبس والكتب إلى غير ذلؾ مف آلياتميمي  ا وتعوكفالتهـ اجتماعي  

تنفيذ مشروع "أكفؿ مصروفات ( مف 196ـ 2116ما أوصت به دراسة )عماد صموئيؿ وهبة 
تعميـ طفؿ فقير أو يتيـ. كما  تكاليؼ امف خالؿ كفالة أسرة قادرة مادي   تعميـ طفؿ فقير أو يتيـ"
ة والتعميـ مع رجاؿ األعماؿ الشركات والجمعيات األهمية في تنفيذ تربييمكف مشاركة وزارة ال

"مشروع كفالة التمميذ اليتيـ" والذي بمقتضاح يتكفؿ الفرد أو الشركة بدفع مبالغ ثابتة شهرية 
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عمى اتستمرار في اعدتهـ أو سنوية كمصروفات تعميمية لعدد مف لتالميذ اليتامى  وذلؾ لمس
 .الدراسة
وذلؾ بتخصيص  "  (1.88أرباح البنوؾ لصالح رياض األطفاؿ ) فرض رسوـ عمى" 

ا المبادرة بفتح حساب بنكي لديها لصالح رياض األطفاؿ لتمويمها جزء مف أرباحها  وأيض  
( والتي أوصت 14 ـ2112وتحقيؽ مجانيتها. ويتفؽ ذلؾ مع  دراسة )إيماف عمي األنصاري 

أرباحها ومواردها لتمويؿ المؤسسات التعميمية بتشجيع وحفز البنوؾ عمي تخصيص جزء مف 
والتي أوصت بتخصيص  (Michael, D., 2011, 15) ودراسة والمساهمة في إنشاءها

 .وقطاع التعميـ جزء مف أرباح البنوؾ لتمويؿ المدارس
والسبب في  " (1.88تحديد رسـو عمى الشركات والمصانع لتمويؿ رياض األطفاؿ ) 

وترل  والمصانع  لديها مف األرباح ما يكفي لتمويؿ رياض األطفاؿ.ذلؾ إلى أف الشركات 
بالنسبة ألفراد العينة تعني موافقتهـ عمى هذح المصادر الباحثة أف دتلة هذح العبارات 

 واآلليات وضرورة إيجادها لتحقيؽ مجانية رياض األطفاؿ في مصر.
 (3جذول)

هت وبؼغ اِنُاث نتذقُك يجاَُت رَاع ػباراث دانت إنً دذ يا دىل "يظادر انتًىَم انبذَ

 "األؽفال فٍ يظر

-يتضح مف بيانات الجدوؿ السابؽ ما يمي:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

َسبت يتىسؾ  انؼبــــــــــــارة و

 االستجابت

 انذالنت

فرع ػرَبت ػهً بؼغ انشركاث وانًؤسساث  1

 انربذُت َخظض انؼائذ يُها نرَاع األؽفال5

دانت إنً  05.5

 دذ يا

رسىو ػهً إَراداث انغرف انتجارَت نتًىَم  فرع 2

 رَاع األؽفال5

دانت إنً  .056

 دذ يا

فرع رسىو ػهً رخض األبُُت نظانخ رَاع  3

 األؽفال5

دانت إنً  .056

 دذ يا

دث انًؤسساث انخُرَت بتخظُض جسء يٍ  4

 تبرػاتها نرَاع األؽفال5

دانت إنً  0550

 دذ يا

وانؼًانُت  فرع رسىو ػهً انُقاباث انًهُُت  5

 نتًىَم رَاع األؽفال5

دانت إنً  0550

 دذ يا

فرع ػرَبت بئسى ػرَبت رَاع األؽفال ػهً  6

بؼغ انًهٍ واألػًال انربذُت نتًىَم رَاع 

 األؽفال5

دانت إنً  0550

 دذ يا
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عبارات الجدوؿ السابؽ جاءت نسبة متوسطات استجابات أفراد العينة حوؿ -
األعمى والحد األدنى لحدود الثقة مما يدؿ عمى أف استجابة أفراد  محصورة بيف الحد

ا ا تنازلي    وهذح العبارات مرتبة ترتيب  دالة إلى حد ماالعينة حوؿ هذح العبارات كانت 
 حسب استجابة أفراد العينة حولها هي:

ربحية يخصص العائد منها " فرض ضريبة عمى بعض الشركات والمؤسسات ال 
وقد يرجع سبب ذلؾ إلى عدـ انتشار مثؿ هذح الشركات  (" 1.75)لرياض األطفاؿ

 .بمحافظة سوهاج الربحية والمؤسسات
("  " 1.67" فرض رسـو عمى إيرادات ال رؼ التجارية لتمويؿ رياض األطفاؿ)

يرجع السبب إلى وقد ("  1.67فرض رسـو عمى رخص األبنية لصالح رياض األطفاؿ)
وقد يكوف  وضوح أو فهـ أفراد العينة لممقصود بال رؼ التجارية ورخص األبنية  عدـ

لعدـ معرفتهـ بطبيعة هذح المؤسسات وبالتالي جاءت استجاباتهـ بدرجة متوسطة تجاح 
 المصدريف السابقيف.

حث المؤسسات الخيرية بتخصيص جزء مف تبرعاتها لرياض األطفاؿ " 
رجع ذلؾ إلى أف الكثير يعتقد بأف المؤسسات الخيرية يقتصر نشاطها وي("  1.58)

واإلعانات اتجتماعية وبعض السمع لمفقراء والمحتاجيف عمى تقديـ المساعدات المالية 
ا إلى أف أفراد العينة يعتقدوف أف فقط  وت يمتد إلى التعميـ  وقد يرجع السبب أيض  

فة وبالتالي فهي مصدر ضعيؼ مف مصادر الموارد المالية لممؤسسات الخيرية ضعي
ولكف الجمعيات والمؤسسات الخيرية يمكف أف تساهـ مع الحكومة في مجاؿ  التمويؿ.

 التعميـ وتقديـ الدعـ المادي األطفاؿ الفقراء.
(Ministry Of Education in Japan, 2015,17) 

(" 1.58عمى النقابات المهنية والعمالية لتمويؿ رياض األطفاؿ ) "فرض رسـو
سـ ضريبة رياض األطفاؿ عمى بعض المهف واألعماؿ الربحية لتمويؿ افرض ضريبة ب
يؿ يرجع ذلؾ إلى عدـ اتضاح دور النقابات المهنية في تمو  (" 1.58رياض األطفاؿ )

وترل الباحثة أف  عينة البحث عدـ وضوح معنى األعماؿ الربحية في ذهف التعميـ  أو 
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تفسير ذلؾ قد يرجع إلى عدـ إدراؾ أفراد العينة ألهمية مصادر التمويؿ السابقة  أو تذبذب 
سبب عدـ معرفتهـ أو عدـ فهمهـ بالمقصود بهذح المصادر  وقد يرجع استجاباتهـ حولها ب

عدـ ألنهـ يشعروف با لشعورهـ بعدـ قدرة هذح المصادر عمى تمويؿ رياض األطفاؿ  أو أيض  
 .عمى التمويؿ هذح المصادرقدرة 

 ملدص ىتائج الدراسة امليداىية:

حوؿ  كبيرةبدرجة عينة الدراسة  موافقةاتضح مف خالؿ تحميؿ وتفسير نتائج االدراسة  -
 مصادر التمويؿ البديمة وبعض اآلليات لتحقيؽ مجانية رياض األطفاؿ في مصر"بعض "

 والتي جاءت باستطالع الرأي وهي كالتالي:
 نفاؽ عميها.إل إنشاء صندوؽ خاص لتمويؿ رياض األطفاؿ وا -1
 مساهمة المؤسسات الدولية كاليونيسيؼ واليونسكو لتحقيؽ مجانية رياض األطفاؿ. -2
 إيجاد تشريعات ولوائح منظمة وممزمة لمجانية مرحمة رياض األطفاؿ. -3
 باء واألمناء.اتستفادة مف مجالس اآل-4
 تشجيع رجاؿ األعماؿ عمى التبرع لصالح رياض األطفاؿ.-5
 التعاوف الدولي واتستفادة مف المنح والقروض الدولية  لتمويؿ رياض األطفاؿ.-6
تشجيع المستثمريف ورجاؿ األعماؿ بإنشاء فصوؿ رياض األطفاؿ في المناطؽ الفقيرة -7

 والمحرومة.
 مشاركة في تمويؿ رياض األطفاؿ.دعـ المبادرات الشعبية لم-8
 تشجيع ودعـ جميع الجهود األهمية والتطوعية لتمويؿ رياض األطفاؿ.-9

 إسهاـ القطاع الخاص في تمويؿ رياض األطفاؿ.-11
مشاركة بعض الوزارات كالمالية واإلعالـ والتضامف اتجتماعي في تمويؿ رياض -11

 األطفاؿ.
 تربية وتعميـ األطفاؿ الفقراء والمحروميف. دعـ مبادرات رجاؿ األعماؿ مف أجؿ-12
 فرض رسـو عمى أرباح البنوؾ لصالح رياض األطفاؿ.-13
 تحديد رسـو عمى الشركات والمصانع لتمويؿ رياض األطفاؿ.-14
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"بعض مصادر التمويؿ موافقة عينة الدراسة إلى حد ما )بدرجة متوسطة( حوؿ وجاءت -
رياض األطفاؿ في مصر" والتي جاءت باستطالع  البديمة وبعض اآلليات لتحقيؽ مجانية

 الرأي وهي كالتالي:
فرض ضريبة بإسـ ضريبة رياض األطفاؿ عمى بعض المهف واألعماؿ الربحية لتمويؿ -1

 رياض األطفاؿ.
 فرض رسـو عمى إيرادات ال رؼ التجارية لتمويؿ رياض األطفاؿ.-2
 فرض رسـو عمى رخص األبنية لصالح رياض األطفاؿ.-3
 حث المؤسسات الخيرية بتخصيص جزء مف تبرعاتها لرياض األطفاؿ.-4
 فرض رسـو عمى النقابات المهنية والعمالية  لتمويؿ رياض األطفاؿ.-5
فرض ضريبة عمى بعض الشركات والمؤسسات الربحية يخصص العائد منها لرياض -6

 األطفاؿ.
لتحقيؽ مجانية رياض  امقترح   اقدمت الباحثة تصور   وفي ضوء نتائج الدراسة الميدانية

 األطفاؿ في مصر. 
 دلاىية رياض األطفال يف مصز. لتحكيل لتصور املكرتح ا: ارابًع

جانية رياض األطفاؿ في نحو تحقيؽ الهدؼ الرئيسي مف الدراسة وهو تحقيؽ م سعيا  
 لتحقيؽ ذلؾ عمى النحو التالي: مصر  جاء التصور المقترح

 فلسفة التصور املكرتح: (0)

مف خالؿ إيجاد  تحقيؽ مجانية رياض األطفاؿ في مصرعمى  فمسفة التصور المقترح تقـو
  .مصادر التمويؿ البديمة وبعض اآلليات

   :التصور املكرتحميطلكات أسس و (9)

 المقترح مف اآلتي: تصورنطمؽ الي
العالية    واعتبار التربية المبكرة ذات الجودةاتهتماـ العالمي بتربية طفؿ ما قبؿ المدرسة- 
 .قوانيفمف حقوؽ الطفؿ التي كفمتها التشريعات وال احق  
  حيث يسهـ اتهتماـ بطفؿ ما شهدته مصر مف اهتماـ بمجاؿ تربية طفؿ ما قبؿ المدرسة -

 .الروضة في تحقيؽ أهداؼ العممية التربوية والتعميمية بأكممها
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اتهتماـ بمرحمة رياض األطفاؿ هي نقطة انطالؽ أي دولة تريد أف تأخذ مكانها في  فإ-
 مع ككؿ.تستثمار في هذح المرحمة سينعكس باإليجاب عمى المجاالعالـ الحديث  وأف أي 

 ضرورة التوسع في مؤسسات رياض األطفاؿف التحديات العصرية تفرض عمى المجتمع إ-
  سنوات. 6-4حمة العمرية لتستوعب جميع األطفاؿ في المر 

 :التصور املكرتحأٍداف   (3)

في تحقيؽ مجانية رياض األطفاؿ في التصور المقترح يتحدد الهدؼ الرئيس مف 
 -مصر. ويتـ ذلؾ مف خالؿ:

في هذا العصر الذي يتميز  اتوضيح مفهـو مجانية رياض األطفاؿ ومدل الحاجة إليه-
 ا.ا اجتماعي  بالطمب اتجتماعي عمى تمؾ المؤسسات والتي أصبحت ضرورة ممحة وليست ترف  

المشاركة المجتمعية في تمويؿ رياض األطفاؿ باعتبار أف التعميـ ليس مسئولية الدولة  -
نما مسئولية المجتمع كافة.  وحدها فقط وا 

 ياض األطفاؿ ومواجهة مشكمة قصور اإلمكانات المادية.تدبير الموارد الالزمة لتمويؿ ر  -
 .  وضرورة إلحاؽ أطفالهـ بهارفع وعي أولياء األمور بأهمية مرحمة رياض األطفاؿ-
 رفع الوعي المجتمعي بأهمية مرحمة رياض األطفاؿ وأهمية التربية المبكرة لمطفؿ.-
 :التصور املكرتحذلاور   (4)

المقترح عمى عدد مف المحاور روعي عند وضعها أف تكوف متمشية مع  تصوررتكز الي
 ة لمتطبيؽ وتتمثؿ فيما يمي:مظروؼ المجتمع المصري وقاب

 تشزيعات رياض األطفال يف مصز:احملور األول: 

 يجاد التشريعات المنظمة والممزمة لمجانية مرحمة رياض األطفاؿ في مصر.إ-
مع األخذ في اقتناع القائميف عمى السياسة التعميمية بأهمية مرحمة رياض األطفاؿ  -

اتعتبار أف تحقيؽ مجانية رياض األطفاؿ سوؼ يساهـ في حؿ مشكالت التعميـ األساسي 
 كالتسرب والرسوب.

 مربرات حتكيل دلاىية رياض األطفال يف مصز: :احملور الجاىي

ضرورة التوسع في مؤسسات رياض األطفاؿ ورفع معدتت اتستيعاب بها بحيث تستوعب  -
 سنوات. 6-4جميع األطفاؿ مف 

 سنوات. 6-4تحقيؽ تكافؤ الفرص التربوية واتجتماعية لجميع أطفاؿ المرحمة العمرية مف -
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مرحمة رياض األطفاؿ لمسمـ التعميمي في مصر بحيث تكوف إلزامية مجانية تكفمها  ضـ -
 الدولة بمشاركة المجتمع المدني.

يجاد نموذج تربوي موحد عادؿ لجميع - القضاء عمى ازدواجية التربية في رياض األطفاؿ  وا 
 سنوات.  6-4أطفاؿ المرحمة العمرية مف 

 يف مصز:واقع رياض األطفال  :احملور الجالح

التوسع في بناء مؤسسات رياض األطفاؿ بحيث تكوف مؤسسات مستقمة بذاتها وغير -
ا لممواصفات القياسية ولخصائص ممحقة بالمدارس اتبتدائية  ويراعى أف تبنى طبق  

 سنوات.  6-4المرحمة العمرية مف  
األثاث المناسب وتوفير تحسيف أوضاع مؤسسات رياض األطفاؿ الموجودة حاليا وتجهيزها -

 .لها
اختيار معممات رياض األطفاؿ المؤهالت الحاصالت عمى كميات رياض األطفاؿ أو شعب  -

 الطفولة بكميات التربية  وعدـ تش يؿ المؤهالت المتوسطة أو غير التربوية.
تدريب معممات رياض األطفاؿ بكؿ ما هو جديد في تربية الطفؿ  واترتقاء بمستول  -

 األدائية لهف وتحسينها بما ينعكس عمى جودة التربية المبكرة لطفؿ الروضة.الكفايات 
 حفز مؤسسات المجتمع المدني بالمساهمة في تمويؿ رياض األطفاؿ لتحقيؽ مجانيتها. -
 :التصور املكرتح كيل حت آليات  (5)

 وضع خطة التنفيذ وتشمؿ: 
 بأهمية تحقيؽ مجانية رياض األطفاؿ.الدولة  هتماـا -
تنمية الوعي المجتمعي بأهمية رياض األطفاؿ وأهمية برامجها  ودمج ذوي اإلعاقة  -

 البسيطة فيها.
 زيادة مشاركة المجتمع المدني والقطاع الخاص في تمويؿ رياض األطفاؿ. -
إنشاء فصوؿ رياض األطفاؿ في المناطؽ الفقيرة  عمىتشجيع المستثمريف ورجاؿ األعماؿ  -

 والمحرومة.
مف جذب الشركات والمصانع التي تتولى صناعة ألعػاب األطفاؿ ومالبسهـ وغيرها  -

 إعالناتهـ بها.مقابػؿ نشػر الصناعات بتمويؿ رياض األطفاؿ 
 إيجاد شراكات مع الوزارات المختمفة لتحقيؽ مجانية رياض األطفاؿ في مصر. -
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إلزامية مجانية تكفمها بحيث تكوف العمؿ عمى تحقيؽ مجانية رياض األطفاؿ في مصر  -
 الدولة بمشاركة المجتمع المدني.

 يجاد التشريعات المنظمة والممزمة لمجانية مرحمة رياض األطفاؿ في مصر.إ-
تعظيـ اتستفادة مف المنح والقروض الدولية والتعاوف الدولي والمؤسسات الدولية -

 كاليونيسيؼ واليونسكو  لتمويؿ رياض األطفاؿ وتحقيؽ مجانيتها.
 تشجيع جميع الجهود األهمية والتطوعية لتمويؿ رياض األطفاؿ. -
تنظيـ لقاءات تضـ كافة المهتميف بموضوع تربية طفؿ ما قبؿ المدرسة  مف خبراء وأساتذة -

التربية  ورجاؿ السياسة  واإلعالـ وأولياء األمور وينب ي أف يكوف لكؿ منهـ دور فعاؿ 
 تجاح مجانية رياض األطفاؿ.

 املعوقات اليت قد يواجََا التصور املكرتح:

وخطورتها وأف شخصية الطفؿ تتكوف  مرحمة رياض األطفاؿعدـ الوعي المجتمعي بأهمية  -
 خاللها.

جمود القوانيف والموائح وعدـ وضع تشريعات منظمة لتحقيؽ مجانية رياض األطفاؿ في  -
 مصر.

 فاؿ.ضعؼ مشاركة المجتمع المدني في تمويؿ رياض األط -
قمة الموارد المالية المخصصة لرياض األطفاؿ  وانخفاض التمويؿ المقدـ لها مما يحوؿ  -

 دوف تحقيؽ مجانيتها.
كثيرا مف مقاومي سيواجه تطبيؽ التصور المقترح لتحقيؽ مجانية رياض األطفاؿ في مصر  -

 وليست مرحمة تربوية مهمة. اا اجتماعي  الت ير والذيف ينظروف لرياض األطفاؿ كأنها ترف  
 نيفية التغلب على املعوقات اليت حتول تيفيذ التصور املكرتح: (6)

بأهمية مرحمة رياض األطفاؿ وأف التربية الحقة تبدأ مف بداية تنمية وعي المجتمع بأكممه  -
 هذح المرحمة.

 تخصيص ميزانية لرياض األطفاؿ واإلنفاؽ عميها لتحقيؽ مجانيتها. -
عقد لقاءات وندوات مع  القائميف عمى تربية طفؿ ما قبؿ المدرسة  واست الؿ وسائؿ  -

 .تهامجانيلمتوعية بأهمية مرحمة رياض األطفاؿ وضرورة تحقيؽ اإلعالـ 
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تشجيع الشراكة المجتمعيػة بمػا تتضػمنه مػف صػيغ وأنماط متعػددة إلشػراؾ شػرائح المجتمع  -
تعميميػة أو مػا أصػطمح عمػي تسػميته "مشػاركة الكمفػة" وهػو في تحمؿ جػزء مػف الكمفػة ال

 .أسموب تمويمي معموؿ به في كثير مف الدوؿ المتقدمة
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