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املقدمة:

رايض األطفال مرحلة متميزة لنمو الطفل حينما يكون أكثر قابلية للتغري والتأقلم النفسي والبيئي.
لذلك أمجع علماء النفس والرتبية على وصف الطفولة املبكرة بـ "املرحلة احلرجة" ملا هلا من أتثري ابلغ يف

تشكيل شخصية الطفل وتنمية قدراته واستعداده للتعلم .فهي مرحلة تكوين الضمري واخلروج من املركزية
الذاتية وبداية منو الشعور ابملسئولية وحقوق اآلخرين .وهي مرحلة تشكيل القيم األخالقية واالجتماعية
مثل االستقالل الذايت وحب العمل واإلجناز والتعاون واحرتام النظام .وهي أيضاً مرحلة التأسيس األوىل

للغة ،وذلك ملا توفره هذه البيئة التعليمية من ممارسات وأنشطة لغوية تزيد من حصيلة الطفل من املفردات
والرتاكيب واالستخدامات اللغوية .كما أن هذه املرحلة هي أسرع فرتة لنمو العقل ،حيث إن خالاي عقل
اإلنسان البالغ تستكمل منوها التكويين أثناء هذه الفرتة وأن األساس املنطقي ألكثر املفاهيم الرايضية
والعلمية يبدأ تشكيله أثناء هذه الفرتة أيضاً.

الدراسات الطولية املقارنة أثبتت أن الطالب الذين التحقوا بربامج رايض األطفال تفوقوا على أقراهنم الذين
مل يلتحقوا برايض األطفال يف اختبارات الذكاء ويف مقاييس التكيف النفسي والسلوك والتحصيل العلمي
يف القراءة والكتابة والرايضيات واللغة واإلمالء ويف نسبة الرسوب وإعادة بعض املراحل الدراسية.
بل إن التأثري اإلجيايب لاللتحاق برايض األطفال يف حياة هؤالء الطلبة جتاوز فرتة املراهقة حيث كشفت
تلك الدراسات الطولية املقارنة التأثري اإلجيايب لرايض األطفال يف ارتفاع معدالت التخرج ويف حتسن فرص
العمل واالخنراط يف سوق العمل لذلك أصبح االهتمام مبرحلة التعليم ما قبل االبتدائي من االجتاهات
العاملية احلديثة ،حيث إن عدم استغالل هذه املرحلة أو ضعفها قد يؤدي إىل خسائر ونتائج سلبية على
حياة الطفل الشخصية والتعليمية ،بل وخسائر اقتصادية على الدولة .ومن هنا بدأ االهتمام-عاملياً-
أبهداف رايض األطفال ،وبراجمها ،وبرامج إعداد معلماهتا.
ويف ظل منو العملية الرتبوية بشكل عام يف اململكة العربية السعودية ،جتد مرحلة التعليم املبكر املزيد من
االهتمام احلكومي متمثالً يف الرائسة العامة لتعليم البنات ،ويف االهتمام الشعيب من قبل املواطنني .وتكاد
تكون الظروف اليت أدت إىل هذا االهتمام متشاهبة على املستوى العاملي من التغريات االجتماعية
واالقتصادية والرتبوية داخل اجملتمعات ،فالتحول يف املفاهيم الثقافية وارتفاع الوعي الثقايف لدى األسر
بتقدير هذه املرحلة الرتبوية ،والتغري يف طبيعة البناء األسري حنو األسر الصغرية (النووية) مع خروج املرأة
للعمل ،ابإلضافة إىل ما تفرضه احلياة يف املدن من ظروف سكنية (عمائر وشقق مكتظة ابلسكان)،
وحساابت أمنية ومرورية لألطفال ،مجيع هذه الظروف أدت إىل إعادة نظر اكثر الدول املتقدمة يف موقع
رايض األطفال يف نظام التعليم بشكل يتفق مع نظرة العامل الرتبوي األمريكي (جون ديوي) من "إن رايض
األطفال قد أصبحت جزءاً ًً حقيقيا من النظام املدرسي ،كخطوة أوىل يف العملية الرتبوية ،وليست جمرد
إضافة ال ضرورة هلا( ".مكتب الرتبية العريب لدول اخلليج1991 ،م ،ص .)13

3

واملستشرف لتغريات املستقبل يرى مؤشرات واضحة وقوية حنو زايدة الطلب خلدمات مؤسسات رايض
األطفال يف اململكة ،بدأت تعرب عن نفسها يف قوائم االنتظار لدى بعض مؤسسات التعليم املبكر .فعدد
رايض األطفال يف ازدايد مستمر وسريع ،نتيجة لسرعة زايدة األطفال املواليد يف السعودية ،ونتيجة النتشار
التسليم أمهية التعليم ما قبل االبتدائي على حياة الطفل لدى األسرة السعودية ،ونتيجة لزايدة نسبة عمل
املرأة وخروجها للعمل أو الدراسة ،وحتول شكل األسرة السعودية من أسرة ممتدة إىل أسرة نووية .واململكة
العربية السعودية أدركت مثل هذه األمهية مبكراً ووضعت هلذه املرحلة أهدافها العامة ضمن الوثيقة العامة

لسياسة التعليم اليت صدرت ألول مرة عام 1390هـ املوافق 1970م (وزارة املعارف1416 ،هـ) .هذا
ابلرغم من أهنا ال تزال مرحلة تعليمية ال تدخل ضمن سلم التعليم الرمسي للدولة .واللجنة العليا لسياسة
التعليم ابململكة العربية السعودية تؤكد على أمهية مرحلة رايض األطفال واالستفادة منها يف تكوين
شخصية الطفل مبا ينعكس إجيابياً على مستقبله النفسي واالجتماعي والدراسي .ويف اآلونة األخرية بدأ
االهتمام الرمسي هبذه املرحلة أكثر إحلاحاً وجدي ًة نظراً لتزايد الطلب االجتماعي على مؤسساهتا والزايدة
امللحوظة يف أعداد هذه املؤسسات ،األمر الذي أدى إىل حترك السلطات الرتبوية املسئولة حنو دراسة
جدوى حتويل رايض األطفال إىل مرحلة مستقلة ضمن سلم التعليم العام ابلدولة.

أهداف الدراسة :

تسعى الدراسة إىل حتقيق األهداف التالية:
 )١التعرف على واقع مرحلة تعليم ما قبل املدرسة احلكومية واألهلية
 )٢مراجعة األهداف الرتبوية والتعليمية التابعة للمؤسسات اخلاصة  ،واألهلية بهذه املرحلة وحتديد أمهية ربط
تعليم ما قبل املدرسة يف سلم التنمية الرتبوية يف الدولة كوحدة تعليمية مستقلة ،بقصد تالحم مراحل التعليم
حىت ينمو النشء وقد اكتسب بعض املهارات اليت تؤهله لالستمرار يف املراحل األخرى بثبات واستقرار.
 )٣رصد النتائج والتوصيات اليت توصلت إليها الدراسات اليت تناولت واقع مرحلة تعليم ما قبل املدرسة يف
السعودية من أجل تطبيقها على الواقع العملي للوصول إىل نتائج ملموسة تؤدي إىل النهوض بتلك املرحلة.
 ) ٤استخالص التوصيات الرئيسة لفعالية هذه املرحلة من واقع النتائج اليت نتجت عن تلك الدراسات مبا
حيقق تطوير الواقع وحيقق غاايت التعلم يف رايض األطفال يف اململكة.
 )٥التوصل إىل مقرتح لتطوير فعالية برامج مرحلة تعليم ما قبل املدرسة مبا حيقق سياسات وغاايت التعلم هلذه
املرحلة يف اململكة.

أمهية الدراسة:
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أتيت أمهية هذه الدراسة من أمهية مرحلة رايض األطفال نفسها ،لكوهنا تتعامل مع شرحية كبرية من اجملتمع،
ومع مرحلة عمرية حرجة يف حياة األطفال ومنوهم ،كما تنبع أمهيتها من أمهية األهداف كأساس تبىن عليه
هذه املرحلة ،لتحقيق الغاايت السامية اليت تطمح إليها السياسة العامة للتعليم ابلدولة .وكذلك ما حتتاجه
دائماً أهداف أي مشروع أو برانمج من عملية تقومي ومراجعة.
كما تتصف هذه الدراسة أبمهية ذات توقيت متميز نظراً لتحرك السياسة التعليمية السعودية يف اآلونة
األخرية ،حنو ضم مرحلة رايض األطفال لسلم التعليم النظامي العام .هذا التحرك الرتبوي متمثل يف
اخلطاب الرمسي للرائسة العامة لتعليم البنات ،ويف تفاعل اجمللس األعلى لسياسة التعليم ،الذي يقوم مؤخراً
بدراسة القرار بشأن ضم هذه املرحلة إىل سلم التعليم السعودي .ولعله من انفلة القول اإلشارة إىل أن
دراسة تقوميية ألهداف رايض األطفال والتعرف على مدى حتقق أهداف هذه املرحلة واإلشكاليات اليت
تواجه حتقيقها واقرتاح حلول لتفعيل هذه األهداف متثل معطيات ضرورية لصناعة هذا القرار.
التعريف برايض األطفال
 -1مرحلة رايض األطفال:

يتفق املهتمون بدراسات الطفولة وأدبياهتا على أن رايض األطفال مرحلة تعليمية تسبق املرحلة االبتدائية
ولكنهم خيتلفون يف مسمياهتا على أهنا " روضة أطفال أو " دار حضانة أو طفولة مبكرة " ،أو " تعليم ما
قبل املدرسة "  .وعموماً تعين هذه املسميات أن رايض األطفال هي "الدور الرتبوية اليت تنهض برعاية
األطفال ،وترعى منوهم اجلسمي والعقلي والنفسي ،وتسهل انتقاهلم من احلياة املنزلية إىل الرتبية املدرسيـة،
وتستقبل األطفال الصغار الذين أكملوا السنة الثالثة من عمرهم" (الفايز1418 ،هـ ،صـ.) 3
ويعرف قاموس الرتبية روضة األطفال أبهنا "مؤسسة تربوية خصصت لرتبية األطفال الصغار الذين
ترتاوح أعمارهم بني  6 ،3سنوات ،وتتميز أبنشطة متعددة هتدف إىل إكساب األطفال القيم الرتبوية
واالجتماعية ،وإاتحة الفرصة للتعبري عن الذات ،والتدريب على كيفية العمل واحلياة معاً" (الراشد،
1419هـ ،ص.)9
ومؤسسات رايض األطفال هي تلك املؤسسات التعليمية احلكومية واألهلية اليت تقوم بقبول األطفال
دون سن الدخول للمدرسة االبتدائية ،وتقوم بتقدمي الربامج الرتبوية هلم هبدف إعدادهم وإكساهبم
بعض القدرات واملهارات املعرفية واالجتماعية استعداداً لدخوهلم املرحلة االبتدائية .ويشمل اهتمامها
نواحي منوهم املختلفة من لغوية وبدنية واجتماعية ونفسية وإدراكية وانفعالية وغريها ،مما حيقق توفري بيئة
تعليمية وتروحيية أفضل متكن من النمو السليم املتوازن يف هذه النواحي (الرائسة العامة لتعليم البنات،
1414هـ & الراشد1419 ،هـ).
وتنبثق أمهية رايض األطفال من أمهية التعامل مع األطفال يف السنوات املبكرة ،حيث تؤكد الكثري من
الدراسات النفسية والرتبوية يف جمال الطفولة على أن كل ما حيققه الفرد من تعلم يبدأ غرس جذوره يف
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الطفولة املبكرة ،وأن السمات املستقبلية للفرد تتحدد يف السنوات الست األوىل من عمره ( الفايز،
هـ ،1418ص.) 5
أهداف رايض األطفال

يري عدانن مصلح أن هناك أهدافاً تربوية منشودة ملؤسسات رايض األطفال تتلخص يف (الفايز
1418هـ ،ص:)7-6
 - 1أن تنمي شعور الطفل ابلثقة يف نفسه ويف اآلخرين وتشبع حاجاته إىل االستقالل.
 – 2أن توفر للطفل املواد املناسبة اليت يتمكن بواسطتها من استكشاف حميط بيئته.
 – 3أن تنمي يف الطفل رغبته للعيش مع اآلخرين وتقديره لذاته.
 – 4أن تساعد الطفل على التكيف االجتماعي وهتيئ لديه القدرة على التعبري عن أحاسيسه وشعوره.
 – 5أن متأل نفس األطفال حبب كل ما هو مجيل يف احلياة.
 – 6أن تنمي يف الطفل حب العطاء.
 – 7أن توفر الرعاية الصحية للطفل.
 – 8أن تعىن بتنمية قوى الطفل العقلية.
 – 9أن تنمي االجتاه العاطفي عند الطفل.
 – 10أن تعده حلياته الدراسية املقبلة.
ويشري تقرير منظمة اليونسكو الصادر يف عام 1967م إىل أن رايض األطفال تسعى إىل حتقيق األهداف
التالية-:
أ – تكامل منو شخصية الطفل وتوطيد عالقاته االجتماعية مع األفراد واجلماعات.
ب – هتيئة الطفل للمدرسة االبتدائية.
جـ – تعهد الطفل ورعايته وإشباع حاجاته للمعرفة واإلبداع واالستقالل.
د – منو الطفل يف اجملاالت العاطفية واألخالقية والدينية واللغوية واحلسية واجلسمية.
وتؤكد سهام بدر (1421هـ) أبن هناك أهدافاً رئيسية لرايض األطفال تستجيب بفاعلية حلاجات طفل
الروضة يف مثل هذه السن (  6 – 3سنوات ) .وتتمثل هذه األهداف يف احملاور اليت صنفتها الباحثة فيما
أييت-:
 – 1أهداف تتصل ابلطفل ذاته وما يتعلق بنمو قدراته العقلية واالدراكية ،ومنوه االجتماعي وعالقاته
ابآلخرين ،ومنوه اجلسمي واحلركي ،ومنوه الروحي والديين ،ومنو إبداعه العقلي وتطويره ،والفين وتذوقه
اجلمايل.
 – 2أهداف اجتماعية وقومية وعاملية تتصل بنمو الشعور الوطين والقومي وحب السالم.
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 – 3أهداف ترتبط ابلتهيئة واإلعداد للتكيف مع املرحلة الدراسية التالية للروضة.
 – 4أهداف تتعلق أبمن الطفل وسالمته ،وسالمة بيئته.
 – 5أهداف ترتبط بتنمية املفاهيم حنو حب العمل احرتامه.
وبذلك تنطلق أهداف رايض األطفال املعاصرة من ثالثة مصادر رئيسة هي-:
أ – طبيعة الطفل واملرحلة العمرية اليت مير هبا.
ب – فلسفة اجملتمع وعقيدته الدينية وثقافته.
جـ – اجملاالت واملعارف العلمية وطبيعة اخلربات البيئية احمليطة.
وتقسم الباحثة البدر هذه األهداف إىل أهداف عامة (تربوية) وأهداف خاصة (تعليمية) .أما األهداف
العامة فتستند إىل نظرايت يف النمو واملعرفة والتعلم ،تتبناها وتصوغها يف صور وغاايت وأهداف كربى.
واألهداف العامة أو الرتبوية يف هذا املستوى هي أهداف واسعة النظام ،عامة الصياغة ،تتحقق عن طريق
أهداف خاصة أو تعليمية تشتق منها .وتتلخص األهداف العامة ( الرتبوية ) لرايض األطفال فيما يلي
(بدر1421 ،هـ ،ص - :)239-233
 – 1حتقيق التنمية الشاملة لألطفال حسياً وعقلياً ونفسياً واجتماعياً وروحياً.
 – 2اكتشاف ميول األطفال واستعداداهتم اخلاصة والسماح هلم ابلنمو والظهور يف جو يسوده احلرية
واالنطالق بعيداً عن الكتب واإلرهاق مع مراعاة الفروق الفردية.
 – 3إكساب األطفال املعارف كهدف غري مقصود لذاته ،وإمنا أتيت نتيجة ملختلف النشاطات اليت
ميارسها األطفال.
 – 4توثيق الصلة بني ما يتعلمه األطفال وبني حياهتم وبيئتهم.
 – 5تطوير النمو العقلي لدى األطفال ،بتشجيعهم على البحث واالكتشاف.
 – 6إثراء حصيلة األطفال اللغوية من خالل إكساهبم التعابري الصحيحة والرتاكيب امليسرة املناسبة
ألعمارهم واملتصلة حبياهتم وحميطهم االجتماعي.
 – 7إكساب األطفال املفاهيم واملهارات األساسية يف جمال الرايضيات والعلوم.
 – 8اكتساب األطفال للعادات السليمة والقيم األخالقية والروحية واجلمالية والصحية.
 – 9هتيئة األطفال ملرحلة التعليم النظامي ،وتعويدهم على اجلو املدرسي ونقلهم تدرجيياً إىل احلياة

االجتماعية يف املدرسة.
 – 10تعويد األطفال على حتمل املسؤولية واالعتماد على النفس واالستقالل الذايت.
 – 11تشجيع األطفال على اختاذ القرار وإبداء الرأي وتنمية روح املبادأة والتساؤل لديهم.
 – 12إطالق قدرة األطفال اإلبداعية وتعزيزها.
 – 13العناية ابألطفال املوهوبني وذوي احلاجات اخلاصة.
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أما األهداف اخلاصة فقد عرفتها الباحثة على أهنا األهداف السلوكية أو التعليمية أو اإلجرائية ،واليت تتسم
ابلتعدد والتنوع والرتابط بعضها ببعض على شكل وحدة متكاملة لتحقيق األهداف العامة لرايض
األطفال .وهذه األهداف تعىن جبوانب منو الطفل املعرفية واللغوية والنفسية واالجتماعية واألخالقية
واجلمالية واإلبداعية ،وتتلخص يف اجملاالت الثالثة التالية-:
أ – أهداف اجملال املعريف ( العقلي واللغوي ):

وتشمل بوجه عام األهداف اليت ترمي إىل تطوير ذكاء الطفل الذي يتطلب تنمية حواسه وانتباهه ،وإدراك

وتنمية قدراته على االستكشاف والتجريب وحل املشكالت .كما تتضمن العمل على تنمية تفكريه
وإكسابه املفاهيم واللغة والتعبري هبا واإلدراك ،والذي يتطلب نتيجة حب االستطالع لديه ،وتعويده على
أساليب التفكري وإعمال العقل .ومن أبرز األهداف املرتبطة ابجملال املعريف واللغوي:
 – 1تنمية قدرات الطفل العقلية من حيث التذكر ،والفهم ،واإلدراك ،والتخيل.
 – 2تنمية قدرة الطفل على التصنيف والعد والتسلسل وإدراك العالقة بني السبب والنتيجة.
 – 3تنمية جوانب املالحظة واالستكشاف والبحث والتجريب.
 – 4تنمية قدرة الطفل يف التعرف على خواص األشياء.
 – 5تنمية قدرة الطفل على إجياد العالقة بني األشياء ( الصفات املشرتكة وغري املشرتكة ).
 – 6إثراء حصيلة الطفل اللغوية.
 – 7تنمية قدرة الطفل على احملادثة والتعبري عن أفكاره ومشاعره.
 – 8إكساب الطفل املفاهيم اليت تساعده على تنمية مشاعر االنتماء ألسرته.
 – 9تنمية بعض املفاهيم األساسية يف جماالت الفن واجملال االجتماعي.
 – 10تنمية قدرة الطفل على التخيل واإلبداع.
ب – أهداف اجملال الوجداين ( العاطفي واالنفعايل واالجتماعي):
هي األهداف اليت تعىن ابألحاسيس واملشاعر واالنفعاالت ،وتركز على ما يراد تنميته يف الطفل من
أحاسيس وميول واجتاهات حنو نفسه ومن حوله .فهي ترتبط ابلتشكيل النفسي واالجتماعي للطفل ذاته
(ثقته بنفسه واعتماده عليها وعالقاته مبن حوله من أفراد وأشياء) .ومن خالل تنميته اجتماعياً (ابلتمييز

بني ما هو صواب وما هو خطأ يف سلوكياته) فيتعلم أن هناك حدوداً مرعية ال يستطيع ختطيها يف
تعامالته ،وأن هناك آداابً عامة جيب أن يلتزم هبا – يلزمه هبا الكبار يف إطار من احلب والعطف
والطمأنينة – وأن يتقبل التوجيه ويتعود املشاركة والعيش مع اآلخرين.
ومن أبرز األهداف املرتبطة ابجملال الوجداين:
 – 1تنمية الشعور ابلثقة يف النفس وتقدير الذات ،واالعتماد عليها والشعور ابملسئولية.
 – 2تنمية االجتاهات اإلجيابية حنو حرية التعبري واملناقشة.
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 – 3تكوين اجتاهات سلبية حنو األاننية ،وحب الذات ،والعدوان والسيطرة.
 – 4تنمية قدرة الطفل على الضبط الذايت لسلوكه والسيطرة على انفعاالته.
 – 5تنمية السلوكيات السليمة حنو النظافة والتغذية واحملافظة على الصحة.
 – 6تنمية قدرة الطفل على التعبري عن مشاعره وأحاسيسه.
 – 7تنمية الشعور ابملشاركة والرغبة يف العيش مع اآلخرين ،والقدرة على تبادل وظائف القيادة والتبعية.
 – 8تنمية االجتاهات اإلجيابية حنو العمل وتثبيت العادات السليمة املرتبطة به.
 – 9تنمية مشاعر احلب واالنتماء للوطن وإحساسه مبعىن العطاء والتضحية.
 – 10تنمية الشعور ابجلمال ،وملء نفوس األطفال بكل ما هو مجيل.
جـ – أهداف اجملال املهاري ( احلسي واحلركي ):

وهي األهداف اخلاصة اليت ترتبط مبا يراد تنميته لدى الطفل من مهارات حركية جسمية ورايضية ،وأخرى

حركية تعبريية فنية .أما األوىل فتعىن ابجلانب احلركي الذي يقوم به الطفل من أجل تنمية عضالته ومفاصله
وحركاته املختلفة بغرض بناء اجلسم وتنسيق وآتزر حركاته .فتنمية قدرات الطفل احلركية تتطلب إحساسه
ابحلرية يف احلركة واإلحساس ابلعالقة بني احلركة اليت يؤديها والفراغ املتاح له (اإلدراك املكاين) وكذلك
العالقة بني حركته وحركات اآلخرين – وللنمو احلركي صلته الوثيقة ابلنمو العقلي ،فالنمو احلركي وما
يصاحبه من منو عضلي وعصيب ،يساعد يف تنظيم حتصيل الطفل للجانب اللغوي وأمناط التفكري اليت
يكتسبها من خالل أنشطته احلركية املتنوعة.
وكذلك فالنمو احلركي له صلة وثيقة ابلنمو احلسي ،إذ يعتمد إدراك الطفل احلسي ملا حوله على ملسه
وتناوله والتعامل معه  ،وهذا ما يؤكده " بياجيه " من ضرورة الرتكيز على تعامل الطفل مع األشياء مباشرة
كأمر جوهري يف عملية جتريد الطفل ألشكاهلا ولتجريده العالقات الفراغية اليت انبعثت عن هذا التفاعل.
وهذا يؤكد أمهية الفرص اليت تتيحها األلعاب واملناشط احلرة واألنشطة التعبريية يف تكوين الصور الذهنية
املختلفة لدى الطفل واكتشافه وإدراكه لنفسه وللبيئة الطبيعية واالجتماعية احمليطة به.
أما الثانية املرتبطة ابملهارات احلركية التعبريية الفنية ،فهي تعىن بتنمية قدرات الطفل من خالل الفنون (الرسم
والتلوين والقص والرتكيب والنحت والتشكيل والتمثيل والتعبري بعرائس األيدي واألصابع والرقص التعبريي
واحلركات اإليقاعية وأعمال النجارة واالستنبااتت … اخل).
ومن أبرز األهداف املرتبطة ابجملال املهاري:

 – 1تنمية التوافق العضلي  /العصيب للعضالت الصغرى والكربى للطفل.
 – 2تنمية التوافق احلركي  /البصري ،احلركي  /السمعي للطفل.
 – 3تنمية التآزر بني اليد والعني بصفة خاصة للتهيئة لتعلم الكتابة ( عن طريق رسم اخلطوط واألشكال
).
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 – 4تنمية استخدام حواسه مبا يساعده على التفاعل مع البيئة الطبيعية احمليطة به.
 – 5تنمية قدرته على االستخدام السليم واآلمن لألدوات واألجهزة.
 – 6اكتساب املهارة احلركية اليت تساعده على استخدام أعضاء جسمه بطريقة فعالة.
 – 7تنمية قدرته على تقليد احلركات.
 – 8استثارة طاقات الطفل اإلبداعية الكامنة وتوجيهها دون فرض أو إكراه.
 – 9تنمية خيال الطفل ،وإاتحة الفرص لتفتح طاقاته اإلبداعية الكامنة.
نشأة رايض األطفال:

ترجع نشأة رايض األطفال يف اململكة إىل مرحلة املدارس املنظمة اليت سبقت إنشاء الرائسة العامة ،وكانت

وزارة املعارف هي اليت تشرف عليها ،ولكن بعد إنشاء الرائسة العامة أوكلت هلا هذه املهمة ؛ لكي يكون
الطفل بقرب أمه املعلمة ،وقد بدأت الرائسة يف افتتاح دور احلضانة منذ عام 1400هـ 1401 /هـ املوافق
1981 / 1980م ،خبمس وعشرين فصال ملحقة إبحدى عشرة مدرسة ،بلغ عدد األطفال فيها ،202
تشرف عليهم  12حاضنة ،أما رايض األطفال فقد سبقت إنشاء دور احلضانة ،ومت افتتاح أول روضة
أطفال حكومية يف مكة املكرمة عام 1396 / 1395هـ املوافق 1976 / 1975م بـ  10فصول،
والتحق هبا  200طفال ،وكان عدد العامالت هبا  17موظفة ،منهن  14معلمة ،وأخذ هذا النوع من
التعليم يف االنتشار حيث بلغ عدد رايض األطفال يف عام 1401 / 1400هـ املوافق 1981 / 80م
 19مدرسة ،تضم  109فصل ،يلتحق هبا  2067طفال ،وتعمل هبا  166معلمة ،ابإلضافة إىل
املوظفات وغريهن
وأدى دمج الرائسة العامة لتعليم البنات يف وزارة الرتبية والتعليم أسهم بشكل ّفعال يف انتشار رايض األطفال

احلكومية ألداء خدمات تربوية للعديد من األطفال ،ويهمنا يف هذا الشأن أن نسلط الضوء على واقع رايض
األطفال احلايل يف اململكة العربية السعودية:
 وصل عدد مؤسسات رايض األطفال التابعة للوزارة إىل  832روضة ودار حضانة موزعة على ( )45إدارةتربية وتعليم ،منها ( )12روضة كانت مهيأة لالفتتاح مع بداية العام الدراسي احلايل 1433/32هـ يف كل من :يف
عسري ( )7و ( )3يف القرايت و( )2يف جدة ،بينما تعثر حىت اترخيه افتتاح ( )43روضة منها ( )35يف الرايض و
( )8يف املدينة املنورة.
 بلغ عدد املعلمات يف رايض األطفال احلالية ()6740معلمة وعدد الفصول يف رايض األطفال احلالية( )3101فصل.
 بلغت الطاقة االستيعابية احلالية لرايض األطفال ( )74424طفل ،ويبلغ عدد األطفال امللتحقنيطفال تقريبًا.
(ً )59474
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 عدد املتقدمات للوظائف التعليمية من املتخصصات برايض األطفال للعام 1432هـ يبلغ ()9951خرجية.
 ترتيب التقديرات اإلسقاطية ألعداد األطفال يف الفئة العمرية ( )4-6واملبنية على التقدير السكاين يفاململكة للعام 1430هـ للفئة العمرية ( )0-6يف اجلدول التايل:
العام الدراسي

األطفال ()4-6

1431/30هـ

1.281.961

1432/31هـ

1.301.143

1433/32هـ

1.320.196

1434/33هـ

1.338.631

1435/34هـ

1.357.066

ولن يقتصر إنشاء الروضات على املدن الكربى فقط وإمنا غطت الوزارة مجيع أحناء اململكة ،ابإلضافة إىل
تعاوهنا مع القطاع اخلاص يف اإلشراف على الروضات األهلية ومدى حتقيقها للشروط الواجب توفرها يف الروضة.
ميسرا
وقد أسهمت إدارة التوجيه الرتبوي التابعة للوزارة إبعداد دليل ملعلمات رايض األطفال ليكون ً
مرجعا ً
ورئيسيًا هلن عند احلاجة ،وقامت كذلك الرائسة إبعداد بعض الكتب اخلاصة مبمارسة العمل الرتبوي هلذه املرحلة،
وقد تضمنت هذه الكتب أهداف املرحلة واخلطط الدراسية واملنهج وكيفية استخدام التجهيزات ،وأتثيث الفصول
الدراسية ،واحتوت الكتب على خصائص النمو املختلفة للطفل وبعض اإلرشادات الرتبوية والنفسية اليت تساعد
منسويب الروضات على هتيئة ظروف النمو املتكاملة للطفل.

خطة التوسع القادمة
يف 1432/3/3هـ صدر قرار جملس الوزراء بتطبيق خطة التوسع يف رايض األطفال واعتمادها كمرحلة مستقلة
وأهداف اخلطة هي كالتايل:
 إحداث ( )1000روضة حكومية بزايدة تصل نسبتها إىل ( )120%من اجملموع احلايل للروضات البالغعددها ( )832روضة.
 زايدة نسبة االستيعاب لألطفال يف الفئة العمرية من ( )4-6سنوات إىل ( )11.1%يف العام الدراسياحلايل.
 إعطاء األولوية الفتتاح رايض األطفال يف القرى واهلجر وأحياء املدن اليت ال يصل إليها التعليم األهلي. استيعاب ( )70%من اخلرجيات املتخصصات يف رايض األطفال يف مناطق اململكة املختلفة. نشر الوعي ابجملتمع الع ام واجملتمع الرتبوي والتعليمي مبرحلة رايض األطفال. أتهيل املعلمات الاليت يعملن يف التعليم العام من متخصصات وغري متخصصات مبؤهالت دون اجلامعيللعمل يف مرحلة الطفولة املبكرة.
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 تدريب موظفات رايض األطفال الاليت على رأس العمل واملعلمات املتخصصات برايض األطفال (املنقوالتمن التعليم العام إىل رايض األطفال).
 -متابعة افتتاح رايض األطفال احملدثة يف خطيت التوسع لعام 1432/31هـ و1433/32هـ.

توقعات خطة التوسع

أمال يَ ِشي مبستقبل مزدهر لصغاران ،وخلرجيات رايض األطفال
تعد خطة التوسع اليت أقرها جملس الوزراء ً
الطموحات للثراء الوظيفي يف رايض األطفال وأهم املخرجات املتوقعة من تنفيذ هذه اخلطة هي التايل:
 إحداث ( ) 1000روضة حكومية جبميع إدارات الرتبية والتعليم ،ليصبح ما سيحدث عام (-1432 1433هـ) مع ما مت اعتماده من احتياج ( )1832روضة بنسبة تصل إىل( )55%من اجملموع الكلي لروضات
األطفال ،واليت تعترب أعلى مما مت حتقيقه منذ أتسيس الوزارة وحىت اترخيه.
 زايدة عدد الفصول مبقدار( )3000فصل ،ليصل اجملموع الكلي للفصول إىل ( )6101فصل. زايدة الطاقة االستيعابية لرايض األطفال مبقدار( )72000طفل بنسبة ( )97%عن الطاقة االستيعابيةطفال ،لتستوعب ما
طفال ،ليصل اجملموع الكلي للطاقة االستيعابية إىل (ً )146424
احلالية البالغة (ً )74424
نسبته ( )11.1%تقريبًا من عدد األطفال يف الفئة العمرية ( )4-6يف اململكة العربية وف ًقا للتقديرات اإلسقاطية.
 توظيف ( )7000من اخلرجيات املتخصصات يف رايض األطفال ،والذي يتجاوز جمموع ما مت توظيفه طوالالسنوات املاضية ،ليصبح اجملموع الكلي لعدد املعلمات يف رايض األطفال ( )13740معلمة ،وكذلك توظيف
( )4000موظفة من إدارية ومستخدمة وحارس.
 افتتاح ( ) 5روضات ملبادرات املؤمتر الدويل األول للجودة الشاملة يف التعليم العام (شركة اجلرب ،شركةعبداهلادي القحطاين وأوالده).
 أتهيل ( )10روضات (املبادرات) من مجيع عناصرها التعليمية والرتبوية. تصميم برانمج لتأهيل وتدريب معلمات رايض األطفال.متاهيًا مع خطة التوسع السابقة فإن وزارة الرتبية والتعليم وضعت ضوابط وشروط إلنشاء الروضات لضمان
بواي.
جودة ومناسبة الروضات تقنيًا وتر ً

إن االهتمام بتطوير رايض األطفال وتسريع دفّة افتتاح املزيد من الروضات يساهم بشكل فاعل يف هنضة اجملتمع
وتنويره أبمهية هذه الفئة وكيفية التعاطي معها بشكل تربوي صحيح وتاليف الكثري من مشكالت اجملتمع الرتبوية
واليت أساسها التنشئة اخلاطئة املوروثة.

 -4أهداف رايض األطفال يف بعض األنظمة التعليمية العاملية والعربية:
أ) -الوالايت املتحدة األمريكية:
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يرى التقرير الوطين األمريكي أن أهداف برامج رايض األطفال ومؤسساهتا جيب أن تتضمن-:
 – 1النمو احلركي واجلسمي ( البدين ) والذي يغطي أجزاء متنوعة ومتعددة من صحة الطفل مثل
الراحة ،التغذية املناسبة ،تكامل التحصني الطيب ،وتنمية مهارات حركية لدى الطفل مثل اجلري واستخدام
أقالم التلوين ابلشكل الصحيح.
 – 2النمو االجتماعي والوجداين ( العاطفي ) وميكن قياس ذلك مبحددات التعاون والعمل ابستقاللية،
وتنمية الصداقة والعالقات مع اآلخرين.
 – 3اسرتاتيجيات وطرقاً للتعلم تتضمن النوعية اجليدة من الربامج اليت تساعد الطفل وتستثريه إىل حب
االستطالع ،واإلبداع ،والتعاون ،واالهتمام ،واملثابرة.
 – 4مهارات استخدام اللغة ،وميكن التأكد من ذلك من خالل تقومي االستخدام اللفظي والكتايب للغة.
 – 5النمو املعريف واكتساب املعرفة العامة ،ويشتمل ذلك على التعرف على املعلومات العامة مثل النماذج
والعالقات بني األشياء واملسببات والنتائج وحل املشكالت اليومية.
وبذلك ترتكز فلسفة مرحلة ما قبل املدرسة االبتدائية يف أمريكا على ثالثة أهداف رئيسية هي:
 – 1ضرورة مراعاة حاجات وميول األطفال كأساس للعمل يف هذه املرحلة.
 – 2استثارة التفكري االبتكاري عند األطفال وتشجيعهم على التعبري عن أنفسهم بشجاعة ،ولتحقيق
اهلدف تقدم مدراس هذه املرحلة ألطفاهلا الفرص الكثرية للبحث والتجريب وحل املشكالت واالشرتاك يف
أنواع النشاط االبتكاري.
 – 3التأكيد على املشاركة اجلماعية يف اختاذ القرارات وحل املشكالت وهتيئة الفرص اليت حتقق هذه
املشاركة (علي ،1994 ،ص.)169
ب) -روسيا:

أكدت األهداف التعليمية يف روسيا على ضمان تنمية الطفل جسمياً وصحياً وعقلياً وأخالقياً واجتماعياً
وتدريبه على األعمال اجلماعية ،وعلى العادات الصحية والنظام والطاعة وذلك لتحقيق أهداف الرتبية
الشيوعية عن طريق الرتبية الوطنية واحلب والوالء لقادهتم ،كما أولت رايض األطفال أمهية كربى إلكساب
األطفال القدرة على الرقص والغناء واملوسيقى.
(علي ،1994 ،ص.)167
ج) -األردن:

مت حتديد األهداف اخلاصة لرايض األطفال من قـبل جملس الرتبيـة والتعليم األردين كما يلي:
 – 1غرس عقيدة اإلميان ابهلل لدى الطفل من خالل تنمية احلس الديين لديه.

 – 2إ كساب الطفل األخالق احلميدة من خالل املمارسات العملية للسلوك اإلجيايب وتعريفه اخلطأ
والصواب ،والنافع والضار ،ليصبح الفرد صاحلاً للحياة واجملتمع.
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 – 3تنمية قدرة الطفل العقلية ،وتنشيط فكره وخميلته وتنمية مهارات االنتباه واإلدراك والتذكر لديه.
 – 4تنمية قدرة الطفل على التعبري عن ذاته ،ابلكلمات والعبارات والرموز.
 – 5مساعدة الطفل على تقبل ذاته وذوات اآلخرين ،وتدريبه على التعايش مع اجلماعة ،واكتساب
السلوك االجتماعي والعملي بـروح الفريق وحتمل املسؤولية واحرتام وحمبة جمتمعه الصغري (الروضة واجملتمع).
 – 6تدريب الطفل على الصرب واالبتعاد عن الغضب ،وتعريفه املصادر واملظاهر احليوية وتدريبه على
مواجهة املشاكل هبدوء وانضباط.
 – 7متكني الطفل من اكتشاف بيئته والتعرف عليها وتعريفه الظواهر الطبيعية ومظاهر احلياة.
 – 8تدريب حواس الطفل على االستخدام السليم ،واكتساب العادات الصحية ،واحلركية السليمة،
وتدريبه على العناية جبسمه ومترين عضالته.
 – 9تنمية االعتزاز الوطين لدى الطفل وتعميق شعوره ابالرتباط ابلوطن واالنتماء لألمة.
 – 10اكتشاف استعدادات الطفل الكامنة وتنشيطها وتنمية قدراته اإلبداعية وهتيئته لاللتحاق ابملدرسة
االبتدائية ( السرور1997 ،م ،ص.)25
وقد وجدت السرور (1997م) يف دراستها عن معلمات رايض األطفال ابألردن ،أن اهتماماهتم
جبوانب النمو لدى أطفال الروضة تكون مرتبة حسب ما أييت:
 – 1اكتساب اخلربات العلمية والتعليمية يف جمال القراءة والكتابة ومعرفة األرقام واللعب واألانشيد.
 – 2اكتساب خربات يف جمال التفاعل االجتماعي.
 – 3اكتساب خربات على حتمل املسئولية واالعتماد على النفس.
 – 4اكتساب خربات يف جمال القيم والصحة الشخصية.
 – 5االهتمام إبعداد األطفال للمدرسة.
 – 6االهتمام بنمو الطفل االنفعايل واحلركي.
 - 7االهتمام ابحلس الفين.
 – 8االهتمام البيئي ( ص.)16
د) -الكويت:
تركز أهداف مرحلة رايض األطفال يف دولة الكويت على ما أييت (اجمللة العربية للرتبية1984 ،م،
ص:)87-86
 – 1مساعدة األطفال على غرس العقيدة اإلسالمية يف نفوسهم وترسيخ اإلميان يف قلوهبم ،وتنمية
االجتاهات اإلجيابية حنو الدين والقيم اإلسالمية.
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 – 2مساعدة األطفال على اكتساب مشاعر االنتماء لألسرة والكويت واخلليج العريب واألمة العربية
واإلسالمية.
 – 3مساعدة األطفال على تكوين مفهوم إجيايب عن الذات.
 – 4مساعدة األطفال على كسب االجتاهات اليت تساعدهم على أن يكونوا آمنني وإجيابيني يف عالقاهتم
مع أقراهنم ومع الراشدين.
 – 5مساعدة األطفال عل ى تنمية إحساسهم ابملسؤولية واالستقالل ،وعلى ذلك يتقبلون احلدود اليت
يتطلبها العيش يف جمتمع تعاوين.
 – 6مساعدة األطفال على كسب اجتاهات إجيابية حنو البيئة احمليطة هبم وتقدير مظاهر اجلمال فيها.
 – 7مساعدة األطفال على إدراك حاجاهتم اجلسمية واحملافظة على أبداهنم وتقويتها من خالل تنمية
عادات صحية سليمة يف اللعب والراحة والنوم والتنفس واملأكل وامللبس ،وغرس عادات األمن والسالمة يف
املنزل والشارع والروضة.
 – 8مساعدة األطفال على تنمية مجيع حواسهم ،واستخدام أجسامهم والتحكم فيها مبهارة وإحساس
متزايد ابلثقة.
 – 9مساعدة األطفال على كسب بعض املهارات األساسية للحياة يف اجملتمع.
 – 10مساعدة األطفال على توسيع اهتمامهم ومداركهم عن البيئة احمليطة هبم والتعامل اإلجيايب معها.
هـ) -البحرين:
حددت واثئق وزارة الرتبية والتعليم أهداف مرحلة ما قبل التعليم االبتدائي يف دولة البحرين كما يلي:
 – 1تنمية مواهب الطفل وقدراته ،وبناؤها وتوجيهها التوجيه الصحيح.
 – 2تنمية السلوك واالجتاهات لدى الطفل تنمية تتفق مع قوميته وتراثه وعقيدته.
 – 3تلبية حاجات الطفل النفسية اليت قد تؤثر يف سلوكه.
 – 4بناء شخصية الطفل بناءً راسخاً مبنياً على قواعد وأسس سليمة.
 – 5االهتمام ابلنواحي الصحية واالجتماعية والروحية لدى األطفال.
 – 6تعليم الطفل كيف يعلم نفسه ويرضي حاجاته ذاتياً ،وتعويده-ما أمكن-مواجهة احتياجاته
ومشكالته املتعددة.
 – 7قيادة الطفل القيادة احلكيمة وتوجيهه التوجيه السليم حنو اجتياز مرحلة النمو النفسي ابطمئنان.
 – 8هتيئة الطفل ملواجهة درجات التعلم واملعرفة (اجمللة العربية للرتبية1984 ،م ،ص.)65-64

األهداف التعليمية العامة لرايض األطفال بدول اخلليج العربية:
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من خالل وثيقة األهداف العامة لألهداف الرتبوية وأهداف املراحل الدراسية ،مت إمجال األهداف
التعليمية العامة لرايض األطفال لدول اخلليج العربية فيما أييت (مكتب الرتبية العريب لدول اخلليج،
1999م ،ص :)14-13
 -1رعاية حياة الطفل ،وفطرته ،ومنوه اخللقي والعقلي واجلسمي يف ظروف طبيعية سوية جلو األسرة وفق
املفاهيم اإلسالمية.
 -2غرس املفاهيم اإلسالمية ،وتكوين العادات واالجتاهات احلميدة ،واملناقب االجتماعية املرغوب فيها،
والعادات الصحية ،والسلوكية السليمة املرغوبة دينياً واجتماعياً.
 -3العناية ابستعدادات الطفل وقدراته ،وتعويده احلياة املدرسية استعداداً لعملييت التعليم والتعلم.
 -4االنتقال املتدرج من النظرة الذاتية إىل النظرة اجلماعية.
 -5اكتساب بعض املعلومات اليت تساعد على استخدام أعضاء اجلسم بطريقة فاعلة ،حتفظ له صحته
وسالمته.
 -6اكتساب بعض املعلومات الضرورية ملمارسة النشاط والتفاعل مع اجملتمع اجلديد.
 -7تكوين اجتاه إجيايب حنو الذات ،وحنو األسرة ،وحنو املدرسة.
 -8اكتساب األطفال مهارات لغوية تتجلى يف االستماع والفهم ،والتعبري ،واحلفظ من خالل أنشطة
تفاعلية مناسبة.
 -9رعاية الرغبة يف التعلم لدى األطفال ،وتلبية احتياجات حبهم لالستطالع واالستكشاف.
 -10تنمية التذوق الفين واجلمايل لدى األطفال من خالل األنشطة الصفية وغري الصفية.
 -11تنمية النشاط احلركي املنظم ،وتوجيهه للمحافظة على صحة الفرد وسالمته ،واكتساب ما يتضمنه
من خربات.
 -12تنمية حواس الطفل مبا يساعده على التفاعل اإلجيايب مع البيئة احمليطة به.
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 -5أهداف رايض األطفال يف اململكة العربية السعودية:
حددت سياسة التعليم يف اململكة العربية السعودية أهداف التعليم لرايض األطفال كما أييت (وزارة
املعارف 1416هـ):
 – 1صيانة فطرة الطفل ورعاية منوه اخللقي والعقلي واجلسمي يف ظروف طبيعية سوية جلو األسرة متجاوبة
مع مقتضيات اإلسالم.
 – 2تكوين االجتاه الديين القائم على التوحيد ،املطابق للفطرة.
 – 3أخذ الطفل آبداب السلوك ،وتيسري امتصاصه الفضائل اإلسالمية ،واالجتاهات الصاحلة بوجود أسوة
حسنة وقدوة حمببة أمام الطفل.
 – 4إيالف الطفل اجلو املدرسي ،وهتيئته للحياة املدرسية أو نقله برفق مـن ( الذاتية املركزية ) إىل احلياة
االجتماعية املشرتكة مع أترابه ولداته.
 – 5تزويده بثروة من التعابري الصحيحة واألساسيات امليسرة واملعلومات املناسبة لسنه واملتصلة مبا حييط
به.
 – 6تدريب الطفل على املهارات احلركية وتعويده العادات الصحيحة وتربية حواسه ومترينه على حسن
استخدامها.
 – 7تشجيع نشاطه االبتكاري وتعهد ذوقه اجلمايل وإاتحة الفرصة أمام حيويته لالنطالق املوجه.
 – 8الوفاء حباجات الطفولة وإسعاد الطفل وهتذيبه يف غري تدليل وال إرهاق.
 – 9التيقظ حلماية األطفال من األخطار وعالج بوادر السلوك غري السوي لديهم ،وحسن املواجهة
ملشكالت الطفولة.

 -7أمهية رايض األطفال والتأثري اإلجيايب اللتحاق األطفال هبا:
أمجع علماء الرتبية على أن برامج مؤسسات رايض األطفال هلا أاثرها اإلجيابية على الطفل الذي التحق هبا
قبل توجهه إىل املدرسة الرمسية ،ومن هذه اإلجيابيات:
 هتيئة وحتضري الطفل للمدرسة ،حبيث ال يتم نزعه فجأة من حضن أمه. توفري املناخ املناسب لتطوير فكر ومعرفة وخيال الطفل وتطوير شخصيته وإشباع حاجاته. رعاية منوه جسداي ،وذلك برعاية وتنمية عضالته الكبرية والصغرية عن طريق التمارين واأللعاب املدروسةاهلادفة وتنمية مهارات استخدام يديه وأصابعه يف اإلمساك والقص والبناء والطرق والتجميع.
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 رعايته اجتماعياً ابملساندة والتوجيه واإلرشاد ،ومنحه الثقة ابلنفس للتحدث والتعبري عن رأيه وتنميةقدراته يف االختيار واملشاركة والتعاون وأخذ القرارات ،وكذلك متكينه من استيعاب النظام املدرسي واحرتام
اآلخرين من زمالء أو معلمات وانتهاء ابملسئولني والسلطات.
 تنمية قدراته اللغوية وذلك عن طريق حمادثة معلمته وزمالئه وتقليد األصوات مث استخدامه ألفاظاً دارجةومفاهيم أساسية.
 رعاية وتنمية اجلوانب العاطفية وذلك ابلتعبري عن مشاعره ومنحه الثقة يف حتمل املسئولية وتقومي عمله. تنمية النواحي الدينية وزرع القيم. وضع أسس السلوك السليم لديه ،وذلك إبملامه ببعض عبارات التحية والسالم ،وأن ينحو حنو الفضائلكاحلب والتسامح والصدق ،واالبتعاد عن الرذائل كالكذب والشتم واإليذاء (اجمللة العربية1984 ،م،
ص.)70-69
وهناك شواهد كثرية ومتعددة تربز أمهية رايض األطفال كمرحلة ،وأتثريها اإلجيايب على مستقبل احلياة
لألطفال .فقد ثبت أبن االلتحاق بربامج رايض األطفال يعزز النمو املعريف لدى األطفال ويعدهم للنجاح
يف املدرسة .وعلماء النفس يدركون الفوائد العقلية واالجتماعية لألطفال من جتربتهم يف برامج التعليم ما
قبل االبتدائي للمرحلة العمرية ( )3-6سنوات.
وقد وجدت مؤسسة هاي سكوب البحثية الرتبوية يف أمريكا أن البالغني الذي نشئوا يف أسر فقرية
وسنحت هلم الفرصة لاللتحاق بربامج رايض أطفال ذات نوعية عالية ،عندما كانت أعمارهم ثالث أو
أربع سنوات كانوا أقل جرائم ،وذوي دخل اقتصادي عال ،وانجحني يف حياهتم الزوجية.
وأن الفشل يف الدراسة ميكن أن يعزى إىل سنوات الطفولة املبكرة .ووجدت إحدى الدراسات العلمية أن
لاللتحاق ابلروضة أثراً على االستعداد القرائي لألطفال (السرور1997 ،م).
كما وجد وآخرون أن برامج الرايض تزيد القدرات الفنية التكاملية عند األطفال ،ويف دراسة وجدت
الباحثة أتثرياً إجيابياً لربامج رايض األطفال يف مساعدة األطفال على تطوير مهاراهتم االجتماعية
والشخصية واألكادميية ( السرور ،1997 ،ص.)4
هذا وتظهر الدراسات والبحوث الرتبوية يف هذا اجملال أيضاً أن مرحلة الطفولة املبكرة متثل جانباً حامساً
ومهماً يف حياة الشخص وبناء شخصيته ،وتطوير قدراته املختلفة :من عقلية ونفسية واجتماعية

وفسيولوجية ،كما أن هلذه املرحلة أثراًكبرياً على النتاجات التعليمية يف املراحل الدراسية الالحقة .هذا وتعد
مرحلة ما قبل املدرسة مرحلة هامة جداً يف بناء شخصية الطفل وتطوير قدراته املعرفية واالجتماعية
واجلسمية ،فهي تشكل طوراً هاماً يف ذكاء الطفل ،فقد أشارت دراسات كثرية ومنها دراسة بنجامني بلوم
الشهرية (1964م ) إىل أن نسبة  %80من تباين األفراد يف سن الثامنة عشرة يرد إىل أدائهم العقلي يف
السنوات األوىل من عمرهم (السرور1997 ،م ،ص.)2
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ووضح مرسي وكوجك (1987م) أن السنوات األوىل من حياة الطفل مرحلة تكوينية تتقرر فيها
أساسيات شخصية الفرد وخصائصه االنفعالية واالجتماعية وعاداته ومستوى ذكائه إىل حد كبري.
ويف دراسة هليفرمان عن أمهية مرحلة رايض األطفال يف تنمية استعداد األطفال للتعليم وتنمية الدافعية
لديهم ،أن اخلربات املقدمة لألطفال يف تلك الرايض تدفع الطفل إىل حل مشكالت معقدة ،كما تبني منو
ذكائه ومنو استعداداته للتعلم أكثر من الذين مل يلتحقوا هبذه املرحلة .وتوصل فرانسيس وكريج إىل أن
خصوبة البيئة التعليمية لطفل ما قبل املدرسة تدعم تطوره املعريف وتزيد من فرص االكتشاف والتجريب
لديه (العفنان1414 ،هـ).
كما توصل العفنان (1414هـ) ،يف دراسته املعنونة "مقارنة بني أطفال املرحلة االبتدائية الذين التحقوا
والذين مل يلتحقوا برايض األطفال يف الدافعية حنو التعلم والتحصيل الدراسي" إىل وجود فروق واضحة
ودالة إحصائياً لصاحل األطفال الذين درسوا يف مؤسسات رايض األطفال قبل بداية دراستهم االبتدائية
وذلك يف الدافعية والتحصيل الدراسي.

واقع رايض األطفال يف اململكة العربية السعودية
إن املتفحص لالجتاهات العاملية احلديثة املتعلقة خبدمة الطفولة والعناية مبؤسسات رايض األطفال يرى فروقا
كبرية وخميبة لآلمال بني واقع الطفولة ومؤسساته الرتبوية املتواضعة يف السعودية وبني االجتاهات احلديثة يف
دول العامل .ال سيما الدول اليت جعلت من بداية األلفية الثالثة (الذي مل يتبق منها إال عدة أشهر) بداية
جديدة لنوعية متميزة من التعليم و العناية أبطفال ما قبل التعليم الرمسي .و نتيجة إلدراك أمهية رايض األطفال
على حياة الطفل العقلية والتعليمية واالجتماعية ،قامت حكومات هذه الدول بتخصيص امليزانيات الطائلة يف
سبيل ضمان إحلاق أطفاهلا بربامج رايض أطفال حكومية جمانية دون تكاليف مالية على أسرهم ،وجتهيز
مؤسسات رايض األطفال ابإلمكانيات املطلوبة لضمان سالمة هذه البيئة وقدرتها على إاثرة وتنمية القدرات
األساسية لكل طفل .بل إن بعض هذه الدول تعمل يف إطار إعادة هيكلة النظام التعليمي و إحلاق مرحلة
رايض األطفال ابلسلم التعليمي العام.
فجميع أطفال سنغافورة وفرنساوبلجيكا والسويد البالغني من العمر ثالث إىل مخس سنوات يلتحقون برايض
األطفال و اكثر من  % ٩٠من األطفال حيضرون رايض األطفال يف الياابن قبل التعليم االبتدائي بينما تقوم
حكومة بريطانياو أسرتاليا و أملانيا إبحلاق معظم األطفال من ثالث إىل مخس سنوات برايض أطفال حكومية
جمانية دون تكاليف مالية على أسرهم .أما يف الوالايت املتحدة األمريكية فإن الغالبية العظمى من أطفال
مخس السنوات قد التحقوا برايض األطفال يف عام ٤٢وقضية اليوم يف أمريكا هي توسيع التعليم الرمسي لضم
طفل أربع السنوات (مرحلة ما قبل )  ١٩٩٢الروضة إىل نظام التعليم احلكومي العام ،بينما أصبح عمر مخس
السنوات بداية التعليم اإللزامي يف كثري من الوالايت لذلك أصبح تعليم طفل مخس السنوات(الروضة)من
مسئوليات واهتمامات احلكومة يف أمريكا حيث أن غالبية األطفال يف مدارس حكومية ،بينما  % ١٠فقط
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يف مدارس أهلية .و مقارنة واقع رايض األطفال يف اململكة العربية السعودية بتلك االجتاهات الدولية ،فإن
الصورة تبدو متواضعة بل ومؤسفة فعدد مؤسسات رايض األطفال ال يستوعب ما حيتاجه أطفال اململكة
العربية السعودية ،حيث أن نشرة إحصائية أولية عن تعليم البنات يف اململكة العربية السعودية للعام الدراسي
 ١٤١٨ه  ،توضح أن عدد طالب املرحلة االبتدائية األوىل بلغ (  ) ١١٠٩٨١٣طالبة التحق منهن فقط
(  ) ٨٦٦٧٤طالبة يف مرحلة رايض األطفال  ،أي ما نسبته  % ٧,٨١فقط وهذا مؤشر خطري على ما
نوليه من أمهية هلذه املرحلة املهمة يف حياة أبنائنا التعليمية .ابإلضافة إىل قلة عدد رايض األطفال احلكومية
فإن مشكلة التوزيع اجلغرايف املناسب هلذه الرايض ،مع اعتبار الفرق بني رايض األطفال احلكومية واألهلية
(الرايض األهلية فقط تقوم بتوفري املواصالت أدى إىل عزوف أو عدم إمكانية كثري من أولياء األمور  ،السيما
من الطبقة االقتصادية احملدودة ،إىل إحلاق أطفاهلم برايض األطفال.
إضافة إىل هذه النسبة املتواضعة فإن واقع رايض األطفال احلايل يف اململكة ال يؤهلها كمؤسسات تربوية قادرة
على تفعيل أهدافها ،كما نصت عليها وثيقة سياسة التعليم السعودي .فاملباين غالبا ما تكون غري الئقة
لألطفال ،حيث أن مجيع رايض األطفال احلكومية التابعة للوزارة هي جمرد طابق من طوابق املدرسة أو جزء
من هذا الطابق أو ملحق خارجي (عبارة عن جمموعة غرف) داخل املدرسة االبتدائية .لذلك فإنه ال يوجد
رايض أطفال اتبعة للوزارة ذات استقالل بيئي خاص بها وابلرغم من أمهية احلديقة واألركان التعليمية فإن
طفل الروضة التابعة للوزارة حمروم من هذه العناصر البيئة التعليمية .هذا ابإلضافة إىل قلة نسبة املعلمات
املتخصصات يف رايض األطفال وعدم تطبيق مناهج الرتبية احلديثة يف تعليم األطفال
وال غرابة يف هذه الصورة املرتدية إذا عرفنا أنه ال يوجد جهاز إداري مستقل إبمكانيات وقدرات وميزانية كافية
تؤهله للتعامل مع االحتياجات والصعوابت اليت تواجه مراكز رايض األطفال يف اململكة العربية السعودية،
فاإلمكانية وليست احلاجة هي األساس يف إنشاء وفتح رايض األطفال ،وبناء على ذلك فإن الوزارة يف
السنوات األخرية توسعت يف إنشاء العديد من الروضات أطفال إال أن ضعف اإلمكانيات حالت دون حتقيق
هذه االعتمادات .هذا ابلرغم من أن متوسط ميزانية نفقات طفل رايض األطفال ال تتجاوز  ١٢٠٠رايل

أسباب دعم رايض األطفال ابململكة
أوال أسباب عامة
تطور نظرايت الرتبية الىت تشري إىل امهية تعليم الطفل ىف مرحلة مبكرة من حياته واهنا اصبحت ىف بعض
البلدان املتقدمة جزء ال يتجزأ من السلم التعليمي .
اثنيا اسباب خاصة ابململكة
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 – 1متطلبات التنمية دعت إىل خروج املرأة السعودية للمشاركة ىف البناء والتنمية وابلتايل ظهور احلاجة إىل
دور لرعاية الصغار فرتة غياهبا .
 – 2قيام الئاسة العامة لتعليم البنات إبنشاء دور لرايض األطفال لعدم ترك املعلمات الوطنيات من العمل هبا
 – 3تغري الظروف االقتصادية والثقافية واالجتماعية أدى إىل ظهور اجتاهات جديدة من ابرزها ظهور االسرة
الفردية النامجة عن الرغبة ىف االستقالل االسرى واالنفصال عن بيت العائلة الكبري .
 – 4انتشار الشقق الصغرية لسكن األسرة الصغرية ( الفردية ) حرم الطفل من ممارسة حقه الطبيعي ىف احلركة
واللعب وهو ما جيد بديالته ىف دور احلضانة والرايض والىت هتئ له بيئة صاحلة مستوفية للشروط الصحية
وتعمل على أاتحة الفرصة للنشاط اجلسمى والعقلي من العمل من خالل ااتحة األدوات واللعب واملساحات
الواسعة الىت ال تتوافر يف األسرة .
 – 5االجتاه إىل التقليل من اجتاب اعداد كبرية من األطفال قلل من االختالط أبطفال داخل األسرة وهو ما
تقوم به احلضانة ( الطفل يتعلم كيف يعاون من خالل أخواته أو اصدقائه ابحلضانة ) .
 – 6صعوبة االعتماد على األهل واألقارب ىف رعاية الطفل نظرا لتباعد املسافات بني األسرة واألقارب .
 – 7ارتفاع املستوى الثقاىف وزايدة الوعي الرتبوى جعل األهل يدركون أمهية رايض األطفال وفوائدها االجيابية
ىف منو أطفاهلم من ختلف اجلوانب .
 – 8إدراك األهل أن الرايض مرحلة مهيئة للدخول للمدرسة لقيام الطفل من خالهلا االستقالل عن األسرة
فال يشعر ابخلوف عند الذهاب للمدرسة .
 – 9خطأ االعتماد على اخلدم واملربيات الغري مؤهالت نظرا ملا هلا من آاثر سلبية على الطفل واجملتمع وتعد
الرايض هي البديل املناسب واألكثر أمنا واألكثر رعاية لآلطفال

نظرة مستقبلية:
إن املستشرف لتغريات املستقبل يرى مؤشرات واضحة وقوية حنو زايدة الطلب خلدمات مؤسسات رايض
األطفال يف السعودية بدأت تعرب عن نفسها يف قوائم االنتظار لدى معظم مؤسسات رايض األطفال.
وتشري الدراسات إىل أ ن عدد األطفال الذين من املفرتض أن يلتحقوا مبؤسسات رايض األطفال للعام
الدراسي ١٤33ه يصل إىل  4٥٥٤٢٢٥طفل فعدد رايض األطفال يف ازدايد مستمر وسريع نتيجة لسرعة
زايدة األطفال املواليد يف السعودية ونتيجة النتشار قبول أمهية رايض األطفال على حياة الطفل لدى العقل
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ال سعودي وخصوصا األسرة السعودية ،ونتيجة لزايدة نسبة عمل املرأة وخروجها للعمل وحتول شكل األسرة
السعودية من أسرة ممتدة إىل أسرة نووية.
النتائج:
 -1ضرورة اعتبار مرحلة رايض األطفال (مرحلة تربوية تعليمية )
 -2إجياد مؤسسات وأدوات متخصصة لتنظيم التشريعات اخلاصة ابإلدارة واإلشراف
 -3جعل رايض األطفال مرحلة تعليمية لكل األطفال
 -4ضرورة وإعداد وتدريب مديرات ومعلمات رايض األطفال ىف املستوى اجلامعي

التوصيات:
التوصية الرئيسية و املباشرة هلذه الدراسة هي ضرورة العمل على استقاللية مرحلة رايض األطفال واعتبارها
مرحلة أساسية ضمن السلم التعليمي .إن واقع رايض األطفال ومؤسساته اإلدارية واإلشرافية مليء ابلتحدايت
واالحتياجات الرتبوية  ،األمر الذي يؤكد على حترك السياسة التعليمية بشكل متفاعل وسريع إلعادة النظر يف
موقع رايض األطفال من السلم التعليمي  ،وذلك ابعتبار مرحلة رايض األطفال استثمارا اقتصاداي  ،ابإلضافة
بواي واجتماعيًا ومرحلة تكوين األسس األوىل لشخصية إنسان الغد .وملا كانت الفرصة
إىل كونها
استثمارا تر ً
ً
احلالية يف رايض األطفال احلكومية مقتصرة على قبول أبناء العامالت يف الوزارة  ،فإن الواقع حيتم توفري هذه
الفرصة لكافة األطفال السعوديني وذلك عن طريق اعتبار مرحلة رايض األطفال؛ مرحلة أساسية يف سلم
التعليم األساسي مببانيها و ميزانيتها املستقلة ،حيث سيؤدي ذلك إىل توفري البيئة التعليمية املالئمة خلصائص
منو الطفل املرحلية ،وتوفري املناخ املناسب لنموه .وبذلك ميكن أن حتقق رايض األطفال– كمرحلة مستقلة -
أهدافها اليت نصت عليها سياسة التعليم السعودية.
و يتفرع من هذه التوصية الرئيسية ،التوصيات التايل:
تعزيز االهتمام مبرحلة رايض األطفال ملا لذلك من أمهية تربوية و اقتصادية واجتماعية.توفري ميزانية مستقلة لرايض األطفال تفي ابحتياجات تلك املرحلة ،حيث أن من أهم نتائج الدراسة هوعجز امليزانية احلالية يف متويل النشاطات واملشروعات التعليمية واملنهجية.
توفري برامج تدريبية لتطوير مؤهالت منسويب مرحلة رايض األطفال من تربويني وإداريني.-توفري الوسائل التعليمية والبيئية املساعدة اليت تؤثر يف البيئة داخل الفصول الدراسية يف رايض األطفال.
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اتضح من خالل نتائج الدراسة اإلقبال امللحوظ من قبل األهايل إلحلاق أبنائهم مبؤسسات رايض األطفال،مما يدعو إىل التوسع يف هذه املرحلة ،ومما يستوجب معه أن يكون هذا التوسع منظما ويفي ابحتياجات
المجمتع.

اخلامتة

وحبمد الباري ونعمة منه وفضل ورمحه هتبط مركبتنا بعد رحلة يف (فضاء الدبلوم الرتبوي)
ولقد تعرفنا خالل هذه الرحلة على كوكبة منها وهي (واقع مؤسسات رايض األطفال يف اململكة
العربية السعودية) .
فما هذا اجلهد مقل وال ومعارج األفكار تفكر وتعقل وقد كانت رحلة جاهده لالرتقاء بدرجات العقل بني
أدعي فيه الكمال ولكن عذري أين بذلت فيه قصارى جهدي فان أصبت فذاك مرادي ,وان أخطأت فلي
شرف احملاولة والتعلم
وال أزيد على ما قال عماد األصفهاين :
إال قال يف غده لو غري هذا لكان أحسن ولو زيد كذا لكان رأيت انه ال يكتب إنسان كتااب يف يومه
أفضل ولو ترك هذا لكان أمجل وهذا من أعظم العرب وهو دليل على استيالء يستحسن ولو قدم هذا لكان
مجلة البشر النقص على
ينال القبول ويلقى االستحسان آمل ًة أن وأخرياَ بعد أن تقدمت ابليسري يف هذا اجملال الواسع

وصحبه وسلم وصل اللهم وسلم على سيدان وحبيبنا حممد وعلى آله
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املراجع العلمية للدراسة:
( )1آل الشيخ ،جواهر عبدالعزيز ( 1412هـ ) تقومي أهداف التعليم اجلامعي يف ضوء خطط
التنمية ابململكة العربية السعودية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس جبامعة امللك
سعود .رسالة ماجستري غري منشورة ،الرايض :كلية الرتبية – جامعة امللك سعود.
( )2بدر ،سهام حممد (1421هـ) .اجتاهات الفكر الرتبوي يف جمال الطفولة .الكويت :مكتبة
الفالح للنشر والتوزيع.
( )3جان ،حممد صاحل ( 1416هـ ) املناهج بني األصالة والتغريب .ط ،1الطائف :دار
الطرفني.
( )4جرونلند ،نورمان (ب.ت .).األهداف التعليمية :حتديدها السلوكي وتطبيقاته .ترمجة أمحد
خريي كاظم ،القاهرة :دار النهضة العربية.
( )5اجلمل ،جناح يعقوب (1982م) .حنو منهج تربوي معاصر .عمان :مطبعة التوفيق.
( )6اخلريف ،أمحد انصر (1416هـ ) تقومي أهداف التعليم الثانوي العام ابململكة العربية
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