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تكامل الرعاية التربوية بمرحلة الطفولة المبكرة فى كل من السويد 
 وإمكانية اإلفادة منها فى جمهورية مصر العربية ونيوزلندا

                                                  
 إعداد                                                 

 ( *)د. رانيا عبد المعز الجمـال
 

 دد مشكلة الدراسة فى اإلجابة على السؤال التالى:تتح
ما التصور المقتـر  لتكامـل الرعايـة التربويـة بمرحلـة الطفولـة المبكـرة بمصـر 
 فى ضوء خبرتى السويد ونيوزلندا وبما يتوافق مع ظروف المجتمع المصرى؟

فةى تكامل الرعايةة الترويةةة بحرةلةة اللةيلةة الح كةر  وتتناول الدراسة دراسة      
نشأتها، وأهدافها، وأشكال خدماتها، ومالمح الةدم،،  السيةد ونييزلندا من ةيث:

 ترويةةةةة وورامجهةةةةا، وتدارتهةةةةا وتحيةلهةةةةا، وةليةةةةاب الشةةةةرا ة  ةةةةين ا بةةةةا  ومؤسسةةةةاب 
 اللةيلة الح كر .

تكامةةل الرعايةةة الترويةةةة بحرةلةةة وضةةت ترةةير م تةةر  لوتسةة ى الدراسةةة  لةةى     
 يتيافق مت ظروف الحجتحت الحررى. فى مرر بحااللةيلة الح كر  

 ولتح يق هذا الهدف تل ق الدراسة الحنه، الح ارن وف ًا للخلياب التالية:   
وتتضةةحن اإلرةةار ال ةةاا للدراسةةة وةشةةحل م دمةةة الدراسةةة ،  الخطــوة الولــى  •

وةةةدودها، ومرةةللحاتها،  والحشةةكلة، وأهحيةةة الدراسةةة، وأهةةدافها، ومنهجهةةا،
 روية واألجن ية، وأخيرا خلياب الدراسة.والدراساب الساب ة ال 

ــة  • ت ةةديإ  رةةار نحةةرى ةةةيل تكامةةل الرعايةةة الترويةةةة بحرةلةةة  الخطــوة الناني
 اللةيلة الح كر .

وصةةةةح وتحليةةةةل وا ةةةةت تكامةةةةل الرعايةةةةة الترويةةةةةة بحرةلةةةةة  الخطــــوة النالنــــة  •
 اللةيلة الح كر  فى السيةد فى ضي  ال يى وال يامل الث افية الحؤثر  فيه.

 
 جامعة الفيوم -تربوية بكلية رياض األطفال أستاذ مساعد بقسم العلوم ال  ((*



                                   2017 يونية –العدد السابع                                             املقارنة والدولية       مجلة التربية 

 ة التربوية بمرحلة الطفولة املبكرةتكامل الرعاي                             رانيا عبداملعز الجمال 

114   

وصةةةةح وتحليةةةةل وا ةةةةت تكامةةةةل الرعايةةةةة الترويةةةةةة بحرةلةةةةة  طــــوة الرابعــــة الخ •
 اللةيلة الح كر  فى نييزلندا فى ضي  ال يى وال يامل الث افية الحؤثر  فيه.

تةسير أوجه التشابه وأوجه االختالف  ين تكامل الرعاية  الخطوة الخامسة  •
 لةةةةةيا الترويةةةةةةة بحرةلةةةةةة اللةيلةةةةةة الح كةةةةةر  بةةةةةالرجي   لةةةةةى ب ةةةةة  مةةةةةةاهيإ ال

 االجتحاعية.

وضةةةت ترةةةير م تةةر  لتكامةةةل الرعايةةةة الترويةةةةة بحرةلةةةة الخطـــوة الساد ـــة   •
اللةيلةةةةة الح كةةةةر  بحرةةةةر فةةةةى خ ةةةةراب السةةةةيةد ونييزلنةةةةدا ووحةةةةا يتيافةةةةق مةةةةت 

 الحروف الث افية للحجتحت الحررى.
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Abstract: A study on the integration of educational care in early 

childhood in Sweden and New Zealand And the possibility of 

benefiting from them in the Arab Republic of Egypt 
 

Preparation 

Dr. Rania Abdel Moez El Gammal 

Assistant Professor, Department of Educational Sciences, Faculty of 

Kindergarten, Fayoum University 

 

The study problem is identified by answering the following question: 

What is the suggested proposal for the integration of educational care in early 

childhood in Egypt in light of the experiences of Sweden and New Zealand in 

accordance with the conditions of Egyptian society? 

 

     The study deals with the integration of educational care in early childhood in 

Sweden and New Zealand in terms of: its origins, objectives, forms of services, 

integration profiles, programs, management and funding, and partnership 

mechanisms between parents and early childhood education institutions. 

 

    The study seeks to develop a proposed vision for the integration of educational 

care in early childhood in Egypt in accordance with the conditions of Egyptian 

society. 

 

   To achieve this objective, the study applies the comparative approach according 

to the following steps: 

 

The first step: Presenting a general framework of the study includes the 

introduction of the study, the problem, the importance of the study, its objectives, 

methodology, limits, terminology, previous Arab and foreign studies, and finally 

the steps of the study 

 

Step 2: Providing  a theoretical framework on the integration of educational care in 

early childhood. 

 

Step 3: Describing  and analyzing  of the reality of integration of educational care 

in early childhood in Sweden in light of the forces and cultural factors affecting it. 

 

Step 4: Describing  and analyzing of the reality of the integration of educational 

care in early childhood in New Zealand in light of the forces and cultural factors 

affecting it. 

 

Step 5: Interpreting  the similarities and differences between the integration of 

educational care in early childhood by referring to some social science concepts. 

 

Step 6: Developing  a suggested proposal for the integration of educational care in 

early childhood in Egypt in the experiences of Sweden and New Zealand in 

accordance with the cultural conditions of the Egyptian society. 
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ويد تكامل الرعاية التربوية بمرحلة الطفولة المبكرة فى كل من الس
 ونيوزلندا وإمكانية اإلفادة منها فى جمهورية مصر العربية

 
 ( *)إعداد د. رانيا عبد المعز الجمـال

 : الدراسةة ةةم دم
تتحيةةب  تحةةيالب سةةرة ة ، فتةةر  بال ةةة الحساسةةية دوليةةاً  الح كةةر   اللةيلةةة مرةلة ت ت ر     

فالحرمةةان مةةن  ،ل ارةىافى نحي اللةل على الر يد الجسدى والح رفى واالجتحاعى و 
عليةةه ةثةةار  بترتةة تالتحةيب للت لإ فى السنياب األولى من ةيا  اللةل  وض ح ،الرعاية

 .  لالحست  باللةل الت ليحى  تحريلخلير  على 
وظهةةةر هةةةذا جليةةةا فةةةل الح ةةةادر  الدوليةةةة للت لةةةيإ للجحيةةةت، التةةةى اعتحةةةدها الحةةةؤتحر      

الترويةةة  منتةةدى، وةةةدد أهةةدافها 1990الدولى للت ليإ للجحيةةت فةةل جةةيمتين  تايالنةةد عةةاا 
ومةةن هةةذا الحنللةةق هةةان الهةةدف األول مةةن أهةةداف الت لةةيإ للجحيةةت  بالسةةن ال  )دا ةةار

التةةةى تةةةإ التيافةةةق عليهةةةا هةةةي ا تحسةةةين وتيسةةةيت الرعايةةةة والترويةةةة الشةةةاملتين فةةةى مرةلةةةة 
  . 1)اللةيلة الح كر   وخريصًا لرالح أ ثر االرةال تأثرًا وأشدهإ ةرمانًاا

وهي ما أ دتةةه اللجنةةة الدوليةةة للترويةةة لل ةةرن الحةةادى وال شةةرةن بةةأن األرةةةال الةةذين      
يتل ةةين ت لحةةةا فةةةل اللةيلةةةة الح كةةةر  ي ةةةل اةتحةةال تسةةةروهإ منهةةةا م ارنةةةة  ةةةذوةهإ محةةةن ال 

  جةةيدتةةيفير اإلتاةةةة وت بةةةب ال ومةةن ثةةإ تنةةامى االتجةةا  نحةةي يتل ةةين هةةذا الةةت لإ الح كةةر.
 نشةةا  الشةة كاب اإل ليحيةةة لنشةةر الح ةةارف وت ةةادل وتشةةجيت  ، 2)حجةةال اللةيلةةة الح كةةر  ب

، وتضةةةةحين السياسةةةةاب الت ليحيةةةةة بحختلةةةةح ال لةةةةدان الحت دمةةةةة الحسةةةةاوا  فةةةةل  3)الخ ةةةةراب
الحريل على الت ليإ بحرةلة اللةيلةةة الح كةةر  ه ليةةة لت بةةةب الةةت لإ مةةدى الحيةةا  لجحيةةت 

 . 4)األرةال ودعإ االةتياجاب االجتحاعية لألسر
وفةةةةةى ضةةةةةي  مةةةةةا سةةةةة ق اتجهةةةةةن دول مت ةةةةةدد  مثةةةةةل السةةةةةيةد ونييزلنةةةةةدا والنةةةةةروة،       

وال رازةةةل وجامايكةةا  لةةى تكامةةل الرعايةةة الترويةةةة بحرةلةةة اللةيلةةة الح كةةر  لتح يةةق جةةيد  
الخدماب الح دمة لألرةال واالرت ا  بحؤهالب ال يى ال املة بحؤسساتها وتتاةة الحةةيارد 

 
 جامعة الفيوم -أستاذ مساعد بقسم العلوم التربوية بكلية رياض األطفال   ((*
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 علةةى ةةةد سةةيا  واألمهةةاب لآلبةةا  يحةةقففـى السـويد الحالية التى تتناسب مت خدماتها. 
 لةةا   مةةن ه يةةر جةةب  تحيةةةل وةةةتإ  رةةةل، لكةةل شةةهر   ووةةدل سةةنة  لحةةد   أميمةةة  جةةاز  

   ةةل مةةا حرةلةةةب مكانةةا ضحن، بحيجب التشرة اب التى تالدولة   ل من الح كر   اللةيلة
 التكامةةل نهةةا وفـى نيوزلنـدا.  5)ةبةةامهإ  يةةدر  أو ي حةةل الةةذين ألرةةةالجحيةةت ال الحدرسة

 التكامةةل تلةةن الح ةةادراب مةةن عةةددبخدماب اللةيلة الح كر ، ع ر  الجيد   لتليةرهاما 
 خةةالل مةةنيفير التحيةةةل الةةالزا تةة و  الح كةةر   اللةيلةةة ووةةرام، ال املةةة ال ةةيى  مثةةل: تلةةيةر

انلال ةةةًا مةةةن  ناعتهةةةا بكةةةين اللةيلةةةة  الخاصةةةة الشةةةرهابمةةةت  الحجتحةةةت شةةةرا ة أجهةةةب  
   . 6)حجتحت والحيارنةالح كر  استثحار فى ال

وسةة ن مرةةر لحيا  ةةة هةةذ  التيجهةةاب الدوليةةة بيعةةداد اسةةتراتيجية تنحيةةة اللةيلةةة      
، وتنةيذ مشرو  دليل م لحة الروضة، ومشرو  الحنه، الحلةةير 2003/2006الح كر  

ب ةةةةةرف زةةةةةةاد   2005/2010لرةةةةةةاف األرةةةةةةال، وةخةةةةةر لتحسةةةةةين اللةيلةةةةةة الح كةةةةةر  
تاةةةة ت لةةيإ جاب جةةيد ، عةةالو  علةةى  رنةةام، تلةةيةر مرةلةةة االسةةتي ال لهةةذ  الةوةةة، وت

رةةةةةةاف األرةةةةةةال  ةةةةةةدى  ةةةةةرام، الخلةةةةةة االسةةةةةتراتيجية إلصةةةةةال  الت لةةةةةيإ فةةةةةى مرةةةةةر 
والةةةةةذى شةةةةةدد علةةةةةى جةةةةةيد  رةةةةةةاف األرةةةةةةال ع ةةةةةر  2011/2012 – 2007/2008

م ةةةايير  يميةةةة. ورةةةيرب الهيوةةةة ال يميةةةة لضةةةحان جةةةيد  الت لةةةيإ واالعتحةةةاد فةةةى مرةةةر 
، تلتةةه باإلصةةدار 2008ير ال يميةةة للت لةةيإ وأصةةدرته فةةى جةةب  أول عةةاا مشةةرو  الح ةةاي

 . 7)2012، واإلصدار الثالث أيضًا 2011، ثإ اإلصدار الثالث 2009الثانى 
 مشكلة الدراسةةةة:  

بةةةةالرنإ مةةةةن الجهةةةةيد الح ذولةةةةة فةةةةى مرةةةةر  ال أن وا ةةةةت ترويةةةةة اللةيلةةةةة الح كةةةةر         
لتةةى أ رزهةةا ال حةةل الحيةةدانى لل اةثةةة وال ديةةد مةةن بحرةةر ت ا لةةه ال ديةةد مةةن التحةةدياب وا

نتام، الدراساب والتى من  ينهةةا مةةا أ ةةدب عليةةه دراسةةة االرافةةت وزهةةىا بضةة ا ية األسةة  
الةكرةةةةة لجهةةةيد تلةةةيةر رةةةةاف االرةةةةال بحرةةةر، وضةةة ح اهتحةةةاا الدراسةةةاب بةةةالجهيد 

الخةةدماب  االستراتيجية الح اصر  لالرت ةةا   هةةذ  الحؤسسةةاب، فضةةاًل عةةن تةةداخل ر ي ةةة
التى ت ةةدمها وزار  التضةةامن االجتحةةاعى ل لةةا  اللةيلةةة، ووزار  الترويةةة والت لةةيإ مةةت مةةا 
ي دمةةةه الحجلةةة  ال ةةةيمى لألميمةةةة واللةيلةةةة، وهةةةي مةةةا يةةةن ك  علةةةى  هةةةدار اإلمكانةةةاب 

 .   8)الحادية وال دراب ال شرةة للت ليإ 
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ويةةةةة والت لةةةةيإ عةةةةاا و ةةةةد أشةةةةارب اشةةةةاهينا  فةةةةى الت رةةةةةر الرةةةةادر عةةةةن وزار  التر        
 لى عديد من التحدياب التى تياجه تلةةيةر الت لةةيإ فةةى رةةةاف األرةةةال، ةيةةث  2015

تشةةير اإلةرةةا اب  لةةى وجةةيد عجةةب فةةى أعةةداد الح لحةةاب الحتخررةةاب والحةةؤهالب 
تةةةأهياًل عاليةةةًا، وأعةةةداد الةرةةةيل، و لةةةة فةةةى الحةةةيجهين والحيجهةةةاب الحتخررةةةين فةةةى 

رةب التةةى تنةةةذ لرفةةت  ةةدراتهإ، و لةةة الةةيعى لةةدى رةةةاف األرةةةال، و رةةير  ةةرام، التةةد
الحجتحةةةةت الحةةةةدنى بالشةةةةرا ة والت ةةةةاون لتةةةةيفير م لحةةةةاب متخررةةةةاب وفرةةةةيل لبةةةةةاد  
م ةةةدالب االلتحةةةاو بالروضةةةةاب، ون ةةة  التكنيليجيةةةا فةةةةى الروضةةةاب، وضةةة ح تةةةةيفر 
 ال ةةرام، الرةةحية والت ذوةةةة بال ةةدر الكةةافى بالحنةةارق ال شةةيامية والة يةةر  والناميةةة، فضةةالً 

عةةةن الحاجةةةةة  لةةةةى تلةةةيةر الحةةةةنه، واألنشةةةةلة وفةةةةق الح ةةةايير ال يميةةةةة لحرةلةةةةة رةةةةةاف 
األرةةةال، عةةالو  علةةى  رةةير نحةةإ اإلشةةراف والحتاب ةةة والت ةةيةإ وضةة ح  نةةا   ةةدراب 

 . 9)ال املين  ها، والحاجة  لى  نشا   اعد   ياناب إلدار  هذ  الحرةلة
لةةى أن م حةةإ االرةةةال مةةا  ةةين جانةةب ةخةةر أشةةارب نتةةام، دراسةةة انرةةارا   ومةةن      

سةةنياب لةةإ يةةتح لهةةإ فةةرب االلتحةةاو  رةةةاف األرةةةال، فضةةاًل عةةن تةةدنل مي ةةت  3-5
رةةةةةاف األرةةةةةال فةةةةى أوليةةةةةاب االهتحةةةةاا الرسةةةةحى بةةةةالت ليإ، واصةةةةلداا جهةةةةيد تلةةةةيةر 
محتةةةيى ال رنةةةام، التروةةةيى بال ديةةةد مةةةن التحةةةدياب اإلدارةةةةة واالجتحاعيةةةة واال ترةةةادية 

(10 . 

يت لةةق بةةال رام، أ ةةدب دراسةةة ا سةةحاعيلا ت ليديةةة ال ةةرام، الح دمةةة لألرةةةال وفيحةةا      
والحرتكةةب  علةةةى النشةةاراب الحتةر ةةةة  ثةةر اخةةةتالف ت  يتهةةا اإلشةةةرافية، وت سةةيإ ال رنةةةام، 
اليةةةةيمى  لةةةةى ةرةةةة  دراسةةةةية ع ةةةةر  عةةةةداد مسةةةة ق ولةةةةي  فتةةةةراب لألنشةةةةلة الحتنيعةةةةة 

. فضةةاًل عةةن  نةةةال الل ةةب بح حةةإ  11)متجاهلةةة ميةةيل األرةةةال والةةةروو الةرديةةة  يةةنهإ 
األنشلة ل جةةب األجهةةب  الالزمةةة ةتةةى وتن تةةيفرب فهةةى نال ةةًا  مةةا مسةةتهلكة أو تتللةةب 

 .   12) صال 
أما بالنس ة ليا ت التنحية الحهنيةةة لح لحةةة رةةةاف األرةةةال فةةى مرةةر، ف ةةد أشةةارب      

اجبا دون عديةةةد مةةةن الدراسةةةاب أنهةةةا تياجهةةةه ال ديةةةد مةةةن أوجةةةه ال رةةةير التةةةى ت ةةةح ةةةة 
تح يق جيد  الح لحة، ف د تيصلن دراسة اع د التيالا  لى  رير أدا  م لحةةة رةةةاف 
األرةةةال بسةة ب  لةةة التةةدرةب وضةة ح جهةةاز اإلشةةراف التروةةيى لهةةذ  الحرةلةةة، وعجةةب 
تةةيفر الحةةياد الت ليحيةةة، وهثةةر  األنشةةلة وضةةيق الي ةةن الحخرةة  لهةةا، وصةة يوة ت لةةإ 
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.  ضةةةافة  لةةةى مةةةا يياجةةةه تنةيةةةذ  ةةةرام،  13)لروضةةةةالل ةةةة اإلنجليبةةةةة مةةةن   ةةةل م لحةةةة ا
التةةةةدرةب، هحةةةةا أشةةةةارب دراسةةةةة االشةةةةتيحىا،  لةةةةى مشةةةةكالب عديةةةةد ، منهةةةةا مةةةةا يت لةةةةق 
بالجيانةةةب اإلدارةةةةة هالحرهبةةةةة ونيةةةال الحرونةةةة فةةةى تخليلهةةةا، و لةةةة مراعةةةا  ظةةةروف 

ت اعهةةا الحتةةدروين األسةةرةة وال حليةةة، ومنهةةا مةةا يت لةةق بةةال رام، التدرة يةةة ه حيميتهةةا، وا
 . 14)األساليب الت ليدية، وض ح محتياها

وفيحةةةةا يخةةةةت  بةةةةاإلدار  أشةةةةارب دراسةةةةة اخةةةةالفا  ن  دار  رةةةةةاف األرةةةةةال فةةةةى       
مرةةةر ت ةةةانى مةةةن ال شةةةيامية لت ةةةدد الجهةةةاب الحشةةةرفة عليهةةةا، ومةةةا يترتةةةب عليةةةه مةةةن 

علةةى اختالف الرؤى وسياسة ال  يل واإلمكاناب ونيرها، فضاًل عةةن الحرهبةةةة الحلل ةةة 
جحيةةةةةت الحسةةةةةتيةاب اإلدارةةةةةةة، و لةةةةةة الحشةةةةةارهة الحجتح يةةةةةة فةةةةةى صةةةةةنت ال ةةةةةراراب  تلةةةةة  

. هحةةةةا  15)الحؤسسةةةةاب، وانحسةةةةار مهةةةةاا مةةةةدير  الروضةةةةة فةةةةى اإلشةةةةراف علةةةةى الروضةةةةة
تيصةةلن دراسةةة انيفةةلا  لةةى  لةةة اهتحةةاا اإلدار  ال ليةةا بةةالتةكير النححةةى، بةةالترهيب ف ةة  

أو  ر التشةةرة اب علةةى م نيةةةاب الح لحةةاب،علةةى ةةةل الحشةةكالب ةنيةةًا دون م رفةةة تةةأثي
 . 16) دراك ا ثار نير الحتي  ة لل راراب

وفيحةةةا يت لةةةق بالتحيةةةةل أشةةةارب دراسةاالدسةةةي ىا  لةةةى ضةةة ح مرةةةادر التحيةةةةل       
الحيجةةةه لرةةةةاف األرةةةةال العتحادهةةةا علةةةى التحيةةةةل الةةةذاتى للحرةةةروفاب التةةةى يةةةدف ها 

ية التةةى ت ةةدمها الحؤسسةةاب لألرةةةال، وفةةى األرةةةال م ا ةةل الخةةدماب الت ليحيةةة والرةةح
هةةةةةذا ةرمةةةةةان لكثيةةةةةر مةةةةةن أ نةةةةةا  نيةةةةةر ال ةةةةةادرةن علةةةةةى دفةةةةةت هةةةةةذ  الحرةةةةةروفاب، و لةةةةةة 
االعتحاداب الحالية الحدرجة بالحيازنة ال امة للدولة والحخررة لرةاف األرةال، فحةةا 
هةةةى  ال ميبانيةةةة ضةةةحنية للت لةةةيإ اال تةةةدامى، وضةةة ح االشةةةترا اب التةةةى ت ةةةد أةةةةد أهةةةإ 

رادر تحيةل رةاف األرةال،  ج تحرل االشةةترا اب ف ةة  وف ةةًا لحةةا تةةإ تحرةةيله مةةن م
رةةةالل الرةةةح األول اال تةةةدامى، هحةةةا أن تحديةةةد تكلةةةةة الخةةةدماب اإلضةةةافية األخةةةرى 
مثل)النشةةةال ال ةةةاا وتنحةةةيإ الت لةةةيإ والت ذيةةةة  يحةةةدد بح رفةةةة مةةةدير مديرةةةةة الت لةةةيإ بكةةةل 

  مةةةن الالمحةةةة 131نرةةةن الحةةةاد  ) محافحةةةة فةةةى ضةةةي  الحةةةروف اإلضةةةافية لهةةةا هحةةةا
، فضةةاًل عةةن  لةةة  سةةهاماب الحجتحةةت الحةةدنى فةةى جيانةةب الت ةةر  1996التنةيذية ل انين 

 .   17)الحالى محا يض ح من  در  تل  الدور على ت ديإ خدماتها
وفةةةى ضةةةي  مةةةا سةةة ق تتحةةةدد مشةةةكلة الدراسةةةة فةةةى اإلجابةةةة علةةةى السةةةؤال الةةةرمي       

 التالى:
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لتكامــل الرعايــة التربويــة بمرحلــة الطفولــة المبكــرة بمصــر فــى  مــا التصــور المقتــر 
 ضوء خبرتى السويد ونيوزلندا وبما يتوافق مع ظروف المجتمع المصرى؟ 

 وةتةر  من هذا التساؤل الرمي  األسولة الةرعية التالية:     
 ما األس  النحرةة لتكامل الرعاية الترويةة بحرةلة اللةيلة الح كر ؟  ▪
السةةةيةد ونييزلنةةةدا فةةةى تكامةةةل الرعايةةةة الترويةةةةة بحرةلةةةة اللةيلةةةة  مةةةا وا ةةةت خ رتةةةى ▪

 فيها؟ الح كر  فى ضي  ال يى وال يامل الث افية الحؤثر  
مةةةا أوجةةةه الشةةة ه واالخةةةتالف  ةةةين وا ةةةت تكامةةةل الرعايةةةة الترويةةةةة بحرةلةةةة اللةيلةةةة  ▪

 ؟ فى السيةد ونييزلندا الح كر  
فى مرر بحةةا رةلة اللةيلة الح كر  تكامل الرعاية الترويةة بحما الترير الح تر  ل ▪

 يتيافق مت ظروف الحجتحت الحررى؟ 
 تس ى الدراسة الحالية  لى تح يق األهداف التالية : أهةةداف الدراسة:

 الي يف على األس  النحرةة لتكامل الرعاية الترويةة بحرةلة اللةيلة الح كر . ▪
رويةةةة بحرةلةةة اللةيلةةة الت رف على خ رتى السيةد ونييزلندا فةةى تكامةةل الرعايةةة الت ▪

 فيها.الح كر  فى ضي  ال يى وال يامل الث افية الحؤثر  
 .الي يف على أوجه الش ه واالختالف  ين دولتى الح ارنة ▪
فةةى مرةةر تكامةةل الرعايةةة الترويةةةة بحرةلةةة اللةيلةةة الح كةةر  وضةةت ترةةير م تةةر  ل ▪

 بحا يتيافق مت ظروف الحجتحت الحررى.
 هحية التل ي ية للدراسة الحالية فيحا يلى:  أهحيةةة الدراسة:  تكحن األ

أنهةةةةةا ت ةةةةةد اسةةةةةتجابة للتيجهةةةةةاب ال الحيةةةةةة ولحةةةةةا تيصةةةةةلن  ليةةةةةه نتةةةةةام، الدراسةةةةةاب  •
والحةةؤتحراب ال لحيةةة بأهحيةةة تكامةةل الرعايةةة الترويةةةة فةةى مرةلةةة اللةيلةةة الح كةةر ، 

 لحا لهذ  الحرةلة من أهحية فى تروية ورعاية وةحاية ة يو األرةال.
يرن اهتحاا الحسويلين والح نيين جحي ا   رعايةةة وترويةةة رةةةل مةةا   ةةل أنها ت د م •

 الحدرسة.
ت ةةةدا الدراسةةةة الحاليةةةة ترةةةيرًا م ترةةةةًا لتكامةةةل الرعايةةةة الترويةةةةة بحرةلةةةة اللةيلةةةة  •

الح كر  فى مرر فى ضي  االسةةتةاد  مةةن خ ةةراب السةةيةد ونييزلنةةدا ةتةةى يسةةتةيد 
 حية لتليةر هذ  الحرةلة بحرر.منه صان ى ومتخذى ال رار والسياساب الت لي

 تحثلن ةدود الدراسة فى:ةةةدود الدراسة: 
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ا ترةةةرب علةةةى الدراسةةةة التحليليةةةة لتكامةةةل الرعايةةةة الترويةةةةة  الحــدود الموضــوعية  ▪
باللةيلةةةة الح كةةةر  فةةةةى هةةةل مةةةن السةةةةيةد ونييزلنةةةدا مةةةن ةيةةةةث: نشةةةأتها، وأهةةةةدافها، 

وتحيةلهةةا، وةليةةاب الشةةرا ة  وأشةةكال خةةدماتها، ومالمةةح الةةدم،، وورامجهةةا، وتدارتهةةا
 اللةيلة الح كر . تروية  ين ا با  ومؤسساب

 ا تررب الدراسة على دولتين للح ارنة هحا السيةد ونييزلندا   الحدود المكانية  ▪
   للمبررات التالية 

لرةةةةةةاد  هةةةةةل مةةةةةن السةةةةةيةد ونييزلنةةةةةدا فةةةةةى ت نةةةةةى نحةةةةةيج  تكامةةةةةل الرعايةةةةةة الترويةةةةةةة 
EDUCARE  الحدرسةةة   ةةل مةةامرةلةةة  نأصةة حر ، ةيةةث بحرةلةةة اللةيلةةة الح كةة 

، ب ةةد ن لهحةةا مرةلةةة اللةيلةةة الح كةةر  الحيةةا   مةةدى الةةت لإ  اسةةتراتيجية مةةن جةةب  هحةةا 
 ابت يةةةةر ال لتكةةةةين تحةةةةن  شةةةةراف وزار  واةةةةةد  هةةةةى وزار  الترويةةةةة والت لةةةةيإ، بجانةةةةب

ة مةةةن خةةةالل ت نةةةى مةهةةةيا تكةةةاملى  للخةةةدماب يشةةةحل تحيةةةةل سةةةخى متنةةةي  جذرةةةة ال
ه، ورنةةةةى للحرةلةةةة هكةةةةل، وم لحةةةةين مةةةؤهلين، وسياسةةةةاب لجةةةةيد  الحرةةةادر، ومةةةةن

الســويد مــن   ــرز خةةدماب الةةت لإ. عةةالو  علةةى مةةا أ رتةةه ت ةةارةر اليينسةةكي مةةن أن 
ا، EDUCAREالتةةى انةةةردب  ت ةةديإ نحةةيج  فرةةةد اللرعايةةة الترويةةةة يسةةحى  الــدول

ا األمةةةر الةةةذى أصةةة حن بحيج ةةةه مرةلةةةة اللةيلةةةة الح كةةةر   هةةةا متكاملةةةة مةةةت النحةةةا
مةةن رةادتهةةا عالحيةةًا فةةى  عةةداد مةةنه، متكامةةل  ومــا انفــردت بــل نيوزلنــداالحدرسةةى. 

 لحرةلة اللةيلة الح كر  منذ الحيالد وةتى سن االلتحاو بالحدرسة اال تدامية.      
 ت رف الدراسة الحرللحاب التالية:  مرللحةةاب الدراسة: 

 وسةةن الةةيالد    ةةين مةةا الةتةةر  أنهةةا  علةةى ال لحةةا  عرَّفهةةا المبكـرة  الطفولـة مرحلـة -1
ت الثامنةةة،  .والذهنيةةة وال ارةيةةة واالجتحاعيةةة ال دنيةةة التنحيةةة أساسةةاب فيهةةا ةيةةث تضيضةة 
 وة تحةةد  ينهةةا، فيحةةا ومترابلةةة متداخلةةة وورةةير   متةةبامن بشةةكل الحهةةاراب هةةذ   وتتلةةير
 . 18)الساب ة الحرةلة فل اللةل ة  ها التل على ال دراب مرةلة  ل فل التلير

 رةةةاف وهةةذل  النهارةةةة الرعايةةة مرا ةةب) فةةى السةةيةد: تضةةإ  الحدرسةةة   ةةل مةةا مرةلةةة - 
اال تداميةةة فةةى عحةةر  الحدرسةةةب  دايةةة االلتحةةاو ةتىو  سنة عحر من لألرةال   األرةال

 سنياب. 7



                                   2017 يونية –العدد السابع                                             املقارنة والدولية       مجلة التربية 

 ة التربوية بمرحلة الطفولة املبكرةتكامل الرعاي                             رانيا عبداملعز الجمال 

122   

 رةةةاف وهةةذل  النهارةةةة الرعايةةة مرا ةةب) تضةةإ  فةةى نييزلنةةدا: الحدرسةةة   ةةل مةةا مرةلةةة -
اال تداميةةة فةةى عحةةر  الحدرسةةةب  دايةةة االلتحةةاو ةتىو  سنة عحر من لألرةال   األرةال

 سنياب. 6
، ي ةةر والرعايةةة رويةةةالت مةةن مةةبة، هةةي   EDUCARE الرعايــة التربويــة مفهــو  -2

 اةتياجةةةاب تل يةةةةل جيةةةد   ل ةةةب  يوةةةة تنحةةةيإ  رسةةةةالحد   ةةةل مةةةا مرةلةةةةبأنةةةه يجةةةب علةةةى 
رةةةةالهإ مةةةن   ةةةل أل جيةةةد   رعايةةةة  ا بةةةا  اةتياجةةةاب تل ةةةل الي ةةةن جاب وفةةةل ،األرةةةةال
وةشةةةير هةةةذا الت رةةةةك  لةةةى التكامةةةل  ةةةين الترويةةةة والرعايةةةة، وأن الرعايةةةة  . 19)الحجتحةةةت

الترويةةةةة جاب نايةةةة مبدوجةةةة، و رةةةرها الت رةةةةك علةةةى تل يةةةة اةتياجةةةاب األرةةةةال مةةةن 
 جهة ، واةتياجاب ا با  من جهة أخرى.

 تحةةن للرةة ار ترويةةةوال الرعايةةة التةةل تةةيفر الترتي ةةاب جحيةةت أنهةةاب هحةةا عرفةةن      
 األرةةةال الخةةدماب نحةةي  هةةذ   وت ةةبز الحنةةبل،  رةةار وخةةار  للحدرسةةة اإللبامةةل السةةن

 واالجتحاعيةةة وال ارةيةةة اإلدرا ية والتنحية والنحافة والت ذية الرحة وتتضحن وت لحهإ 
 أو الرسةةحية لإلعةةداداب ر  ةةاً  اال تداميةةة الحدرسةةةب االلتحةةاو منذ الحيالد وةتةةى وال دنية

 ةةرام،  مةةن  ةةد اً  الخةةدماب صةةي ًا مت ةةدد   هةةذ   وتأخةةذ، ونيةةر النحاميةةة لرسةةحيةا نيةةر
 والت ليإ  الحرا ب وخدماب الحنبل، أو الحجتحت الحضستند   لى الرعاية  لى األ يةن  رشاد

وةضةةيح  .  20)بالحةةدار  تكةةين  مةةا ونال ةةاً  الحدرسةةة ب ةةد والرعايةةة مةةا اال تةةدامل،   ةةل ما
 الرسةةحية نيةةر أو الرسةةحية ترويةةةة أنهةةا تةةتإ وف ةةًا لإلعةةدادابهذا الت رةك  لى الرعاية ال

ونير النحامية، هحا يؤهد على أن الرعايةةة الترويةةةة تتخةةذ صةةي ًا مختلةةةة مةةن الخةةدماب 
 ، وأنها تتحدد بحجحيعة عيامل تشكل أسا  هذ  الخدماب.          

الترويةةة فةةةى وةةةددب اتةا يةةة األمةةإ الحتحةةد  ةةةيل ة ةةيو اللةةةل مةهةةيا الرعايةةة و       
مرةلة اللةيلة الح كةةر ، بأنةةه ميةةدان مت ةةدد التخررةةاب يرهةةب علةةى مجةةاالب مختلةةةة، 
منهةةةا الرةةةحة والت ذيةةةة، والت لةةةيإ، وال لةةةيا االجتحاعيةةةة واال ترةةةادية، وةحايةةةة اللةةةةل، 
والرعايةةةة االجتحاعيةةةة. أمةةةا هةةةدف هةةةذا الحيةةةدان فيتحثةةةل فةةةى السةةة ى نحةةةي تةةةأمين رفةةةا  

اب رةةةيلتهإ الح كةةر ، ووالتةةالى تهيوةةتهإ ليرةة حيا أشخاصةةا األرةال بشكل عةةاا فةةى سةةني 
بةةال ين متحت ةةين برةةحة جيةةد ، ومسةةويلين اجتحاعيةةا وويويةةا، وهةةةيمين فكرةةةا، ومنتجةةين 

وةشةةةةةةةير هةةةةةةةذا الت رةةةةةةةةك علةةةةةةةى أن الرعايةةةةةةةة الترويةةةةةةةةة ميةةةةةةةدان مت ةةةةةةةدد  . 21)ا ترةةةةةةةاديا
هةةدف  التخررةةاب والحجةةاالب، ومةةن جهةةة أخةةرى يالةةةع أن هةةذا الت رةةةك أ ةةد علةةى
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ةخةةر مةةن أهةةداف الرعايةةة الترويةةةة، وهةةي أنهةةا وسةةيلة لتةةأمين رفةةا  األرةةةال فةةى سةةنياب 
 رةيلتهإ الح كر ، وتعدادهإ لحيا  صحية منتجة.  

لتكامةةل الرعايةةة الترويةةةة  تعريــإ إجرا ــى وتأ يســاع علــى مــا تقــد  يمكــن ا ــتقا      
ا اجحيةةت فةةرب الترويةةة التةةى باللةيلة الح كر  يتةق مت ر ي ة الدراسة الحالية مؤدا  أنهةة 

تتةةةا  لألرةةةةال، مةةةن خةةةالل  ةةةرام، الت لةةةيإ   ةةةل الحدرسةةةى، التةةةى تةةةتإ داخةةةل مؤسسةةةاب 
اللةيلة الح كر ، وتكةل لر ار األرةال النحي الشامل الحتكامةةل فةةى الحجةةاالب ال  ليةةة 
وال دنيةةةةة والحرهيةةةةة واليجدانيةةةةة واالجتحاعيةةةةة والخل يةةةةة، وتح ةةةةق لهةةةةإ التهيوةةةةة الحناسةةةة ة 

 تحاو بالت ليإ اال تدامىا.لالل
 تإ ةررها وترنيةها وترتي ها تارةخيا على النحي التالل:  الدراساب الساب ةة: 

ــويد -1 ــى السـ ــاع فـ ــة معـ ــتعلع والرعايـ ــة الـ ــة) –درا ـ ــة حالـ هةةةدفن    22)(2010درا ـ
الي يف على وا ت التلةةير الحسةةتحر فةةل  دمةةا  الت لةةيإ فةةل مرةلةةة اللةيلةةة الح كةةر  مةةت 

ةد، فةةى ضةةي  تجةةارل: ال رازةةةل وجامايكةةا ونييزةلنةةدا وسةةليفينيا والسةةيةد، الرعايةةة بالسةةي 
واسةةةةةتخدمن الدراسةةةةةة مةةةةةنه، دراسةةةةةة الحالةةةةةة، وأسةةةةةةرب النتةةةةةام، عةةةةةن أن  نةةةةةا  ال ةةةةةرام، 

 الحتكاملة لحرةلة ما   ل الحدرسة ي د واةدا من أهإ جيانب نحي اللةل هكل.
 فـي التعلـيع  يا ة مناقشة -المبكرة الطفولة مرحلة في لطفولةا درا ة  ناءات -2

 الحسةةؤولين   ةةل مةةن اللةيلةةة ةةةيل االفتراضةةاب هةةدفن تحديةةد   23)(2010)نيوزيلنــدا
 ، واسةةتخدمن الح كةةر  اللةيلةةة فةةل  نةةةيج يتحت ةةين  الةةذين الحنححةةاب ومحثلةةل الحكةةيميين

 هةةةيالحجتحةةةت  داخةةةل حةةةيارنه اللةةةةل  نةةةا الدراسةةةة الحةةةنه، اليصةةةةى، وانتهةةةن  لةةةى أن 
 اللةيلةةةةةالح كر   خةةةدماب ة ةةةةبزو رويةةةة والت الرعايةةةةة  ةةةين التراب بةةةة  رفي تةةة  جديةةةةد نحةةةيج 

 .اجتحاعية ش كاب  نا ل تشارهية حنتدياب 
    24)(2010 )الطفولــة المبكــرة فــي البلــداة العربيــة الواقــع والتحــدياتدرا ــة   -3

هةةةةدفن  دراسةةةةة أوضةةةةا  اللةيلةةةةة الح كةةةةر  فةةةةى ال لةةةةدان ال رويةةةةة، واسةةةةتخدمن الحةةةةنه، 
ليل النيعى والكحى لليضت الةةراهن للسياسةةاب وال ةةرام، التةةى تةةإ تجحي هةةا اليصةى والتح

مةةن خحسةةة عشةةر  لةةدًا عرويةةًا، وأسةةةرب النتةةام، عةةن أن تحسةةين الجةةيد  وتحةةديث  ةةرام، 
مرةلة اللةيلة الح كر  ال يبال بليوةةًا مةةن الناةيةةة الكحيةةة،  ضةةافة  لةةى  رةةير الحتاب ةةة 

 والت ييإ من الجانب النيعى.
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محــة عــن تربيــة ورعايــة الطفولــة المبكــرة  نيوزلنــدا وع قتــل بــالمنه  درا ــة  ل -4
ــة ) ــات السيا ـ ــاورى وتوقعـ  تةةةارة  عةةةن مةةةيجب   لححةةةة هةةةدفن ت ةةةديإ    25) (2012المـ

مةةن  مجحيعةةة منا شةةة مةةن خةةالل نييزةلنةةدا، فةةل الح كةةر   اللةيلةةة مرةلةةة رعايةةة وترويةةة
 من الدراسةةة الحةةنه، التةةارةخى،، واسةةتخدنييزةلنةةدا  الت لةةيإ  وزار   ترةةدرها التةةل اليثةةامق

 الححارسةةةابأنحةةةال  نعةةة  مةةةؤخرا أجرةةةةن التةةةل ال حةةةي  مةةةن أمثلةةةةوخلرةةةن  لةةةى ت ةةةديإ 
 الحنه، الحديث.   ت ك  التل الترويةة

درا ة  بعاد ا تراتيجية تطوير رياض األطفال فى مصر  ـين المحليـة والعالميـة  -5
يةةًا ومحليةةًا فةةى ترويةةة رةةةل هةةدفن   ةةراز االسةةتراتيجياب الح اصةةر  عالح   26) (2012)

الروضةةةةة، والي ةةةةةيف علةةةةةى األب ةةةةاد الداخليةةةةةة والخارجيةةةةةة السةةةةتراتيجية تلةةةةةيةر رةةةةةةاف 
األرةةةةال بحرةةةر، واسةةةتخدا ال اةثةةةان الحةةةنه، اليصةةةةةى، وأسةةةةرب عةةةن أنةةةه مةةةا زالةةةةن 
األسةةة  النحرةةةةة لجهةةةيد رةةةةاف األرةةةةال فةةةى مرةةةر تتسةةةإ بالضةةة ا ية علةةةى مسةةةتيى 

 اليزاراب والحؤسساب.
 خبرتـي ضـوء مصـر فـي فـي األطفـال ريـاض مرحلـة تطـوير متطلبـات درا ـة -6

 هةةدفن تحديةةد  27) (2014)"مقارنـة درا ـة "وفرنسـا األمريكيـة المتحـدة الوليـات
 االتجاهةةاب ضةةي  فةةل مرةةر فةةل األرةةةال رةةةاف م لحةةة  عةةداد تلةةيةر متلل ةةاب
راسةةة  لةةى ، واسةةتخدمن الدراسةةة الحةةنه، الح ةةارن، وتيصةةلن نتةةام، الدالح اصر   ال الحية

 ب ةة  فةةل ومهنيةةا ترويةةةا الحةةؤهالب األرةةةال رةةةاف م لحةةاب فةةل عجةةب وجةةيد
 فلسةة واختالف مرر فل األرةال رةاف م لحاب  عداد مرادر تني ، و الححافحاب

 .اإلعداد ومرج ية
ــال مــن منمــور المعلمــات بمحافمــة  -7 ــاض األطف ــة الجــودة  ري ــاد ةقاف درا ــة  بع

ــة )  ةةرف علةةى مةهةةيا ث افةةة الجةةيد   رةةةاف األرةةةال : هةةدفن الت 28) (2015المنوفي
وتحديةةد أب ادهةةا ومسةةتياها وم ي ةةاب سةةيادتها مةةن وجهةةة نحةةر الح لحةةاب، واسةةتخدمن 
الدراسةةة اسةةت انة ألب ةةاد ث افةةة الجةةيد ، وانتهةةن الدراسةةة  لةةى أن م لحةةاب عينةةة ال حةةث 
يةةةةةرةن أن مسةةةةةتيى ث افةةةةةة الجةةةةةيد   رةةةةةةاف األرةةةةةةال متيسةةةةة ، هحةةةةةا  ينةةةةةن اسةةةةةتجاباب 

 لح لحاب وجيد م ي اب تحيل دون سياد  ث افة الجيد   درجة متيسلة.ا
درا ة مقارنة لرياض األطفال فى كل من   تراليا وهـون  كـون  وإمكـاة اإلفـادة  -8

هةةدفن  ل ةةا  الضةةي  علةةى خ رتةةى أسةةتراليا وهةةين، هةةين،    29) (2015منها فى مصر)
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 ينهحةةا فةةى ضةةي  ال ةةيى  فةةى رةةةاف األرةةةال، والي ةةيف علةةى أوجةةه الشةة ه واالخةةتالف
وال يامةةةل الث افيةةةة الحةةةؤثر ، واسةةةتخدمن الدراسةةةة الحةةةنه، الح ةةةارن، وانتهةةةن  لةةةى ت ةةةديإ 

 ترير م تر  لرةاف األرةال فى مرر بحا يتيافق وظروف الحجتحت الحررى.
درا ة موقإ تطبيق  بعاد المنممة المتعلمة عند ) ـين (  ريـاض األطفـال فـى  -9

الت ةةرف علةةى مسةةتيى أب ةةاد الحنححةةة الحت لحةةة  رةةةاف : هةةدفن  30) (2016مصــر )
األرةةةال فةةى مرةةر، مةةن وجهةةة نحةةر الح لحةةاب، واسةةتخدمن الدراسةةة الحةةنه، اليصةةةى 
التحليلى، وأظهرب النتام، وجيد مياف ةةة متيسةةلة علةةى تةةيفر أب ةةاد الةةتحكن الشخرةةى، 

ب ةةد الرؤةةةة  والت لإ الجح ى، والنحاج  ال  لية فةةى رةةةاف األرةةةال وجلةة  بالترتيةةب، أمةةا
الشخرةةةية والتةكيةةةر النححةةةى جةةةا ب الحياف ةةةة منخةضةةةة علةةةى مسةةةتيى التةةةيفر  رةةةةاف 

 األرةال.
 ت  يب على الدراساب الساب ة:

فةةةةى ضةةةةي  تحليةةةةل الدراسةةةةاب السةةةةاب ة ال رويةةةةة اسةةةةتلاعن الدراسةةةةة الحاليةةةةة أن        
ب محةةا هحةةا اسةةتةاد تسةةتةيد مةةن نتامجهةةا فةةى تأصةةيل وصةةيانة مشةةكلة الدراسةةة الحاليةةة،

وت اروةةةةن الدراسةةةةة الحاليةةةةة ب ةةةة  الشةةةةى  مةةةةت  تيصةةةةلن  ليةةةةه مةةةةن نتةةةةام، وم ترةةةةةاب.
الدراسةةاب السةةاب ة مةةن ةيةةث تناولهةةا ميضةةي  الدراسةةة الحاليةةة مةةن ةيةةث ال حةةيا والتةةى 
تناولةةةن مرةلةةةة مةةةا   ةةةل الحدرسةةةة ورةةةةاف األرةةةةال فةةةى مرةةةر مثةةةل دراسةةةة الشةةةتيحى 

مةةةن التشةةةابه ال ةةةاا  ال أن الدراسةةةة وشةةةهال وع ةةةد ال بةةةةب وع ةةةد اللليةةةح، وعلةةةى الةةةرنإ 
الحاليةةة اختلةةةن م هةةا جحي ةةا فةةى انةةةراد الدراسةةة بخ ةةرتين جديةةدتين فةةى تكامةةل الرعايةةة 

بكةةل مةةن السةةيةد   EDUCAREالترويةة باللةيلة الح كر  وفق نحةةيج  ةةةديث يسةةحى )
ونييزلندا، مةةن ةيةةث النشةةأ  والتلةةير، واألهةةداف، وأشةةكال الرعايةةة والخةةدماب، ومالمةةح 

لةةدم،، وال ةةرام،، واإلدار  والتحيةةةل، والشةةرا ة  ةةين ا بةةا  ومؤسسةةاب اللةيلةةة الح كةةر ، ا
فى ةين تناولن الدراساب الساب ة أةةةد هةةذ  الححةةاور بحرةلةةة رةةةاف األرةةةال هحةةا فةةى 
دراسةةةة الشةةةيتحى أب ةةةاد الجةةةيد   رةةةةاف األرةةةةال، ومتلل ةةةاب تلةةةيةر رةةةةاف األرةةةةال 

ق أب ةةاد الحنححةةة الحت لحةةة عنةةد )سةةين،   رةةةاف تناولتهةةا دراسةةة ع ةةد اللليةةح، وتل يةة 
فى ةين اختلةن مةةت الدراسةةة الحاليةةة فةةى الحةةنه، الحت ةةت األرةال تناولتها دراسة نيفل. 

ةيث ارتكبب م ححها على الحنه، اليصةى فى ةين انةردب الدراسة الحاليةةة  تل يةةق 
ة فةةى اسةةتخداا الحةةنه، الح ةةارن، والدراسةةاب األخةةرى التةةى تشةةا هن مةةت الدراسةةة الحاليةة 
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دراسةةة م ارنةةة لرةةةاف األرةةةال فةةى هةةل مةةن الحةةنه، الح ةةارن مةةن  ينهةةا دراسةةة اخةةالفا 
فةةةى ةةةةين اختلةةةةن م هةةةا فةةةى الخ ةةةراب الدوليةةةة ةيةةةث انةةةةردب  أسةةةتراليا وهةةةين، هةةةين،.

الدراسةةةة الحاليةةةة لتجةةةروتين جديةةةدتين فةةةى مجةةةال تكامةةةل الرعايةةةة الترويةةةةة وفةةةق نحةةةيج  
EDUCARE  فتشةةا هن   مــا فيمــا يتعلــق بالدرا ــات األجنبيــةدا. هحةةا السةةيةد ونييزلنةة

دولةةةةة  17ب ضةةةةها مةةةةت الدراسةةةةة الحاليةةةةة فةةةةى تناولهةةةةا لحيضةةةةي  اللةيلةةةةة الح كةةةةر  فةةةةى 
وتناولتها دراسة الحكتب الدولى لللةيلة الح كةةر ، والسةةيةد التةةى تناولتهةةا دراسةةة تاجيمةةا، 

فةةةى ةةةةين  ة رةتشةةةى،ودراسةةةة مينكحةةةار، ونييزلنةةةدا التةةةى تناولتهةةةا دراسةةةة ميشةةةل، ودراسةةة 
اختلةةةن الدراسةةة الحاليةةة مةةت الدراسةةاب السةةاب ة األجن يةةة فةةى الحةةنه، الحسةةتخدا ةيةةث 
اعتحةةدب م ححهةةا علةةةى الحةةنه، اليصةةةةى وو ضةةها علةةى الحةةةنه، التةةارةخى، أو مةةةنه، 
دراسةةة الحالةةة فةةى ةةةين اسةةت انن الدراسةةة الحاليةةة بةةالحنه، الح ةةارن، هحةةا اختلةةةن فةةى 

 أهداف الدراسة ومجالها.
  منهة، الدراسةةة وخلياته:  

مةةن الجةةدير بالةةذهر أن الترويةةة الح ارنةةة تحةةدد مةةن خةةالل الحةةنه، والححتةةيى م ةةًا       
على أسا  أن منهجية م ينة تتسق مت محتيى ب ينةةه، وأن دراسةةة محتةةيى مةةا يتللةةب 
منهجيةةةة خاصةةةة، ةتةةةى يةةةتإ دراسةةةة الحةةةاهر  الترويةةةةة الح ارنةةةة علةةةى نحةةةي علحةةةى وةةةةتإ 

. لذا اعتحدب ال اةثة فةةى  جةةرا اب الدراسةةة  31)فة جيان ها بحنهجية صحيحةم الجة ها
 الذى  يسير فى هذ  الدراسة وفق الخلياب التالية:  32)على الحنه، الح ارن 

اليصةةح، وةتضةةحن جحةةت ال يانةةاب والح ليمةةاب الترويةةةة الخاصةةة  تكامةةل الرعايةةة  -1
 د ونييزلندا.الترويةة بحرةلة اللةيلة الح كر  فى هل من السية

التحليةةل: وةتضةةحن تحليةةل مالمةةح تكامةةل الرعايةةة الترويةةةة بحرةلةةة اللةيلةةة الح كةةر   -2
 فى هل من السيةد ونييزلندا فى ضي  ال يى وال يامل الحؤثر  فيهحا.

الح ارنةةةة التةسةةةيرةة: وتهةةةدف هةةةذ  الخلةةةي   لةةةى  جةةةرا  م ارنةةةة  ةةةين مالمةةةح تكامةةةل  -3
ة الح كةةةر  فةةةى السةةةيةد ونييزلنةةةدا لتحديةةةد أوجةةةه التشةةةابه الرعايةةةة الترويةةةةة بحرةلةةةة اللةيلةةة 

 وأوجه االختالف وتةسيرها عن ررةق الرجي  ل    مةاهيإ ال ليا االجتحاعية.
وضةةت ترةةير م تةةر  لتكامةةل الرعايةةة الترويةةةة بحرةلةةة اللةيلةةة الح كةةر  فةةى مرةةر  -4

 فى ضي  الدراسة الح ارنة.
 



                                   2017 يونية –العدد السابع                                             املقارنة والدولية       مجلة التربية 

 ة التربوية بمرحلة الطفولة املبكرةتكامل الرعاي                             رانيا عبداملعز الجمال 

127   

 لية وتسير الدرا ة وفقاع للخطوات التا      
وتتضةةةةةحن اإلرةةةةةار ال ةةةةةاا للدراسةةةةةة وةشةةةةةحل م دمةةةةةة الدراسةةةةةة ،  الخطــــوة الولـــــى  •

وةةةةةةةدودها، ومرةةةةةةللحاتها،  والحشةةةةةةكلة، وأهحيةةةةةةة الدراسةةةةةةة، وأهةةةةةةدافها، ومنهجهةةةةةةا،
 والدراساب الساب ة ال روية واألجن ية، وأخيرا خلياب الدراسة.

رةلةةة اللةيلةةة ت ةةديإ  رةةار نحةةرى ةةةيل تكامةةل الرعايةةة الترويةةةة بح الخطوة النانية  •
 الح كر .

وصةةةح وتحليةةةل وا ةةةت تكامةةةل الرعايةةةة الترويةةةةة بحرةلةةةة اللةيلةةةة  الخطـــوة النالنـــة  •
 الح كر  فى السيةد فى ضي  ال يى وال يامل الث افية الحؤثر  فيه.

وصةةةح وتحليةةةل وا ةةةت تكامةةةل الرعايةةةة الترويةةةةة بحرةلةةةة اللةيلةةةة  الخطـــوة الرابعـــة  •
 وال يامل الث افية الحؤثر  فيه. الح كر  فى نييزلندا فى ضي  ال يى 

تةسةةةير أوجةةةه التشةةةابه وأوجةةةه االخةةةتالف  ةةةين تكامةةةل الرعايةةةة  الخطـــوة الخامســـة  •
 الترويةة بحرةلة اللةيلة الح كر  بالرجي   لى ب   مةاهيإ ال ليا االجتحاعية.

وضةةت ترةةير م تةةر  لتكامةةل الرعايةةة الترويةةةة بحرةلةةة اللةيلةةة الخطـوة الساد ــة   •
فةةةى خ ةةةراب السةةةيةد ونييزلنةةةدا ووحةةةا يتيافةةةق مةةةت الحةةةروف الث افيةةةة  الح كةةةر  بحرةةةر

 للحجتحت الحررى.
  ولع  اإلطار النمرى لتكامل الرعاية التربوية بمرحلة الطفولة المبكرة

يتضةةةحن هةةةذا الححةةةير مةهةةةيا تكامةةةل الرعايةةةة الترويةةةةة بحرةلةةةة اللةيلةةةة الح كةةةر ،      
 ال رام، الترويةة على النحي التالى:وم رراب االهتحاا به، وتدارته وتحيةله، و 

 الحةهيا:   -1
يشير اهامرا لى وجيد نحةةيججين مةةن األنححةةة الحت  ةةة فةةى مجةةال تنحيةةة اللةيلةةة       

 : 33)الح كر  فى ب   الدول هحا
:  ةةامإ علةةى فرةةل الخةةدماب الح دمةةة لللةةةل، فرعايةةة نمــو ا األنممــة المنفصــلة ◼

ًا مةةن مسةةويلية وزار  الشةةوين االجتحاعيةةة سةةنياب ت رة ةة  3األرةال من الحيالد ةتى 
  سةةنياب، فهةةى 6-3ووزار  الرحة، فةةى ةةةين تتكةةةل وزار  الترويةةة باألرةةةال  ةةين )

 ما خدماب ت دا على مستيى ال لةةا  ال ةةاا هحةةا فةةى  لجيكةةا، أو خةةدماب مةةن   ةةل 
 ال لا  الخاب هحا فى أيرلندا وأمرةكا.
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مةةةةت النحةةةةاا التروةةةةيى، وة ةةةةبز  :  ةةةةامإ علةةةةى الشةةةةرا ةنمــــو ا األنممــــة المتكاملــــة ◼
التنسةةةيق  ةةةين هافةةةة ال لاعةةةاب، محةةةا يةةةن ك  علةةةى اسةةةت رار فةةةى الخةةةدماب علةةةى 
مسةةتيى التنحةةيإ وتعةةداد الكةةيادر والتحيةةةل، وهةةذا الةةنح  شةةامت فةةى نييزلنةةدا والسةةيةد 
وفنلنةةدا والنةةروة، ةيةةث تةةيفر خةةدماب لألرةةةال منةةذ الحةةيالد وةتةةى سةةن االلتحةةاو 

 ر  واةد .بالحدرسة تحن  شراف وزا
ومةةةن ثةةةةإ يت ةةةةين ضةةةةرور  تكامةةةةل الترويةةةة مةةةةت الرعايةةةةة بحرةلةةةةة اللةيلةةةةة الح كةةةةر         

، ECEفكليهحا متللب لتح يق ا خر، فلكةةل رةةةل الحةةق فةةى الحرةةيل علةةى خةةدماب 
وأن تةةيفر لةةه فرصةةًا لتح يةةق التحيةةب والتةةةرد، وهةةي مةةا يتللةةب تةةيفير منةةا  تروةةيى شةةامل 

 ل مياه ةةةةه و دراتةةةةه فةةةةى  رةةةةار مةةةةنحإ يسةةةةتثير يتةةةةيح الةرصةةةةة لكةةةةل رةةةةةل لتنحيةةةةة وصةةةة 
  مكاناتهإ الحتحيب .

 م رراب االهتحاا :   -2
فى ضةةي  مةهةةيا ترويةةة اللةيلةةة الح كةةر ، يحكةةن اسةةتخالب ب ةة  الح ةةرراب التةةى      

 تدفت االهتحاا  تكامل الرعاية الترويةة فى مرةلة اللةيلة الح كر  من أ رزها ما يلى:
ورعايةةةة اللةةةةل ةةةةق أساسةةةى مةةةن الح ةةةيو األساسةةةية ت ةةةد ترويةةةة  حقـــو  الطفـــل   ❖

لللةةةةل والتةةةى هةلتةةةه لةةةه الحياثيةةةق الدوليةةةة مثةةةل االتةا يةةةة الدوليةةةة الخاصةةةة بح ةةةيو 
 . 34)1989اللةل عاا 

 ةةين جحيةةت األرةةةال خاصةةة الةةذين ال تسةةتليت أسةةرهإ  دعــع مبــد  تكــافص الفــر   ❖
لحؤسسةةاب الكافيةةة  تاةة هذ  الةرصةةة لهةةإ،  مةةا مةةن ةيةةث التكةةاليح أو ل لةةة تةةيفر ا

 وال سيحا بالرةك.
 ينةةن ال حةةي  أن ترويةةة  ا ــتنمار فــى ر م المــال البشــرى )منمــور اقتصــادى(  ❖

األرةةةال فةةى هةةذ  الحرةلةةة أدب  لةةى ت ليةةل التكةةاليح الناتجةةة عةةن الرسةةيل بحراةةةل 
الت ليإ الالة ة، وعححن من فةةرب ال حةةل فيحةةا ب ةةد، وخةضةةن نسةة ة الجنةةا  فةةى 

 . 35)سن الحراه ة
 رن نةةا جا هةةذا    تبــارات تتعلــق  بنــاء القــيع والتجاهــات والعــادات والســلوكياتاع ❖

 . 36)وضحير   ىخل ةسه التح يق  نا  نةسل سي  لللةل وتكيةن 
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ا تحةةاا  فةةىمن تحدياب  ينتحرهإ بكل ما  همية وخطورة إعداد األطفال للمستقبل  ❖
الت ير وة لى  ةةيإ ،ع راتروية تت ت مدخل شحيلى ينللق من م دأ ةل ة الح ليماتية

 . 37)التكامل
 اإلدار  والتحيةل:   -3

 سةة  ينيابفحنةةذ  ،وتنةيةةذها السياسةةاب  عةةداد سةة ل يسةةري  ياديةةة هيوةةة ت يةةين  ن     
 خةةدماب  ةةين دمجةةن التةةل ال لةةدان أوامةةل ال ـكندنافيةدول الـ  ترةةدرب الحاضل ال رن 

وتبايةةد  سةةناد  ينةةاب،الثحان نهايةةة ومنةةذ الح كةةر ، اللةيلةةة حرةلةةةب رويةةةوالت الرعايةةة
البرازيـل  مثةةل الح كةةر ، اللةيلةةة حرةلةةةب والترويةةة الرعايةةة عةةن الترويةةة يزار  لةة  الحسةةويلية

 ،جامايكــا ففــي .والســويد  والنــروي  افريقيــا  جنــو وفيتنــا  ونيوزلنــدا وجاميكــا و 
اعتحدب على النه، الحتكامل فى ت ةةديإ خةةدماب اللةيلةةة الح كةةر  الةةذى ةةةد مةةن أشةةكال 

والتشةةةةتن محةةةةا يحكةةةنهإ مةةةةن اسةةةةتثحار الحةةةةيارد الححةةةدود  علةةةةى النحةةةةي األمثةةةةل التةةةداخل 
 عاا  منذ والث افة والش ال التروية  يزار   الحضانة ودورفألح ن شوين اللةيلة الح كر  

 لةةيامح هةةل ال ذاميةةة واالةتياجةةاب واألمةةن بالرةةحة الحت ل ةةة التنحيحيةةة والليامح 1998
 والةةت ل إ عنةةد االجتحاعيةةة بالتنشةةوة الحت ل ةةة التيجيهيةةة الح ةةاد  شةةأن شةةأنها ةهمشةةتر 

 . 38)األرةال
 بأهحيةةة الجحهةةير وعةةل زةةةاد   محاثلةةة جهةةيد بةضةةل أمكةةن ال تينيـة  مريكـا وفـي    

 الةاعلةةة األرةةراف من مبةد وتشراك ،النه، الحتكامل فى ت ديإ خدماب اللةيلة الح كر  
 . 39)السياساب صيانة فل

وأخةةرى.  دولةةة  ةةين األرةةةال رعايةةة تكةةاليح تختلةةح الةةدولل، الرةة يد وعلةةى       
 من تيفيرها م اشر ً  ع ر للخدماب الحالل الدعإ  الحكيمية السللاب ت دا  عاا، ووشكل
 ألوليةةا  األمةةير ع ةةر  عانةةاب أو  )والسـويد )فرنسـا الدنمار،  محليةةة سةةللة خةةالل

  ديةةةن مخررةةاب مثةةل م اشةةر   نيةةر ع ةةر م ينةةاب أو  ،المتحـدة والمملكـة هولنـدا(
 اإلعةةةا اب الضةةرة ية خةةالل من أو  )األمريكية المتحدة والوليات   تراليا( لل امالب

 .(40)هولندا إيطاليا  (ال حل أصحال مساهحاب ع ر أو ،)المتحدة والمملكة  لجيكا)
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   ، الترويةةةةة :ةةال رام -4
م ةةةايير  ت تحةةةد هثيةةةر مةةةن الةةةدول اسةةةتخداا الحةةةنه، الحتكامةةةل ال ةةةامإ علةةةى تح يةةةق     

يتإ تح يق أهةةداف ترويةةة رةةةل مةةا   ةةل  ففى  لمانياالجيد  الشاملة فى اللةيلة الح كر ، 
 . 41)الحدرسة من خالل  رنام، ت ليحى ميةد فى جحيت اليالياب األلحانية

ــا      ــى كوريــ ــا فــ فتخضةةةةةت  ةةةةةرام، رةةةةةةاف األرةةةةةةال للح ةةةةةايير ال يميةةةةةة للحنةةةةةاه،   مــ
  على الحسةةتيى الةةيرنى، وتح ةةق التكامةةل مةةا  ةةين الت ليحية، وال رام، بالروضاب ميةد
تحتيى  ةةرام، مرةلةةة رةةةاف األرةةةال  وفى إيطالياالتروية والت ليإ لللةل فى ةن واةد، 

علةةةى ال ديةةةد مةةةن األنشةةةلة الترويةةةةة التةةةى تةةةبود األرةةةةال بحختلةةةح الخ ةةةراب الت ليحيةةةة 
ي ةةةةةة والةةةةةبمن، والترويةةةةةةة مثةةةةةل: الحةةةةةديث والحرهةةةةةة، وال يةةةةةا ، وترتيةةةةةب األشةةةةةيا ، والل 

 .   43)واليسام  واألشكال
لتسةةاير الح ةةايير  2002تةةإ تلةةيةر  ةةرام، رةةةاف األرةةةال عةةاا   ينمـا فــى فرنســا     

اليرنية، وهى تتضحن خحسةةة مجةةاالب مةةن األنشةةلة: تنحيةةة الل ةةة الشةةةهية وأساسةةياب 
لإ، الكتابةةة، وت لةةيإ هيةيةةة ال حةةل م ةةا، والت  يةةر عةةن الحشةةاعر واألفكةةار، وا تشةةاف ال ةةا

 . 44)والتخيل واال تكار
ــاوفةةةى      ــل وجامايكـ أةةةةرزب ت ةةةدا بالحنةةةاه، الدراسةةةية والتكامةةةل التنحيحةةةل،   البرازيـ

 .   45)وت بةب مؤهالب ال يى ال املة فى مؤسساب اللةيلة الح كر  
ةانيأع  م مح تكامل الرعاية التربوية بمرحلة الطفولة المبكرة بالسويد فى ضوء 

 افية المصةرةالقوى والعوامل النق
تتحتةةةت الحيةةةا  السياسةةةية بالسةةةيةد باللةةةابت الةةةديح رارى فةةةى الحكةةةإ وةرةةةةة الةةةرأى،       

فالمرهبةةةة الت لةةيإ التةةى يشةةهدها الحجتحةةت السةةيةدى ج لةةن مةةن تحسةةين  لةةا  اللةيلةةة 
الح كر  واةدًا من االستراتيجياب التى ت نتها ةكيمةةة السةةيةد مةةن أجةةل التجديةةد وضةةحان 

 خلةةةي  تكامةةةل الرعايةةةة الترويةةةةة ه يفر، الةةةذى يةةة EDUCAREحةةةيج  الجةةةيد ، وت نةةةى ن
. وفيحةةةا يلةةةى عةةةرف مةةةيجب لحالمةةةح تكامةةةل  46)الحيةةةا   مةةةدى الةةةت لإ  عحليةةةة فةةةل أولةةةى

   الرعاية الترويةة باللةيلة الح كر  بالسيةد:
 النشا  والتلير :    -1

 مةةن  جةةب  األرةةةال لرعايةةة السةةيةدية الحؤسسةةابفةةى منترةةح الثالثينيةةاب اعت ةةرب      
 اةتياجةةاب  ةةين الرةةرا اةتةةداا  ،الخحسةةينياب لوفةة  .الرفةةا   دولةةة لسياسةةاب ال ةةاا  التيجةةه
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 أمهةةةاب  ةةةين ال حةةةل سةةةيو  فةةةل الحشةةةارهة زةةةةاد  مةةةن جهةةةة، و  الدولةةةة ومرةةةلحة اللةةةةل
   . 47)من جهة أخرى  الر ار األرةال

التةةةى هةةةدفن  ،السةةة  ينياب صةةةدرب االسةةةتراتيجية اليرنيةةةة لللةيلةةةة الح كةةةر  وفةةةى      
 الجحتبةة  لليالةةدينتسةةحح  خدمةةة تةةيفيرو  ،لتكامةةل الرعايةةة الترويةةةة التنحيةةةة نشةةلةاألحةيب ت

 . 48)وال حل األ ي    ين
، والتةةل ت حةةل الحدرسةةة   ةةل مةةالةرةةيل  الةةيرنل ال ةةانين  صةةدر ،1975 عاا  فلو      

 منترةةةح فةةةلو  .EDUCARE ةةةدواا هلةةةى أو جبمةةةل لحتاب ةةةة مهةةةاا الرعايةةةة الترويةةةةة 
وفةةى  .والت لةةيإ  الترويةةة وزار    لةةى الحدرسةةة   ةةل مةةا مرةلةةة مسةةؤولية لن ةة  تةةإ  التسةة ينياب

دف هةةا  ا بةةا التى يجةةب علةةى  اللرسيا  األ رى الحدا يسحى ما استحدا  2002عاا 
 األسةة ي  فةةل سةةاعة 15 ت ةةديإ   ال لةةدياب وتةةإ ملال ةةة ،ألرةةةالهإ  الرعايةةة علةةى للحريل

 وفةةل  ، جةةاز   فةةل أو ل أبةةامهإ ال ي حةة  الةةذين لألرةةةال مجانةةا  السةةنة فةةل سةةاعة 525)
وأع ةةةب  .سةةةنياب ثةةةال  أعحةةارهإ  تتةةةراو  الةةةذين األرةةةةال جحيةةتهةةةذا  شةةةحل 2010 عةةاا 

 الرعايةةة نحةةاا  مةةن جةةب اإلصةةال  جهةةيد هحيةةة ضةةخحة ل نةةا  جديةةد لرةةةاف األرةةةال ه
 . 49) لألسر   اال تراد  أو االجتحاعل اليضت عن النحر ب   االجتحاعية

 حيةةةببت الالمرهةةةب ، الهيكةةةل هةةةذاهةةةذ  النشةةةأ  و  ظةةةل فةةةليت ةةةين محةةةا سةةة ق أنةةةه        
تكامةةل الرعايةةة الترويةةةة   لةةى والتةةى هةةدفن ،شةةاملةال بل ي تهةةا السةةيةدية األسر   سياساب

. األسةةر   اباختيةةار  مةةنمحكن   در أل  ر للسحا  ن دية وتعاناب عالحية خدماب تيفيرو 
جلةة  بالكامةةل مةةن  حيةةةلت وتةةإ  ،السةةكن  ةةدل األسر من ال ديد تل ن جل ،  لى باإلضافة
  لةةى يةةدفت  ةةدلمةةن خةةالل   اللةةةل دعةةإ )  لديةةةتضةةحن ال اليالةةدين، رلةةق تجاو . الضةةرامب

 .الحاضن اليالد
 الةلسةة واألهداف:   -2

 األفكةةةار مةةةن جبميةةةامسةةةتيةا   النحةةةر  السةةةيةدية لللةةةةل ونحةةةي  نحةةةر  هليةةةة شةةةاملة،     
 نيعةةه، مةةن فرةةةدهةةامن  رةل هل  ت ري ةيث ييلاليا،ب ااميليا رةجييال والترويةة الةلسةية

وأن يةكةةر، وأن يةةت لإ، وأن يتلةةير. وفةةى  كةةين،ي أن فةةل الخاصةةة ررة تةةه رةةةل ولكةةل
ضةةةي  جلةةة  تت لةةةير أهةةةداف مرةلةةةة اللةيلةةةة الح كةةةر  فةةةى السةةةيةد فيحةةةا أ رتةةةه الحكيمةةةة، 

 : 50)باالهتحاا بحا يلى
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 والحسةةاوا   الةرديةةة والحرةةةة، ال ةةيإ  ا تسةةال علةةى األرةةةال حساعد  ل  والقيع المعايير ❖
 ل ةةيإ ل مشةةترك فهإ  تليةر على األرةال تحةيب، و ا خرةن ومساعد   الجنسين،  ين

 واألخال ية. الديح رارية
علةةى أن  واإل ةةدا  الل ةةب األرةةةال علةةى تشةةجتل مةتيةةةةالةةت لإ   يوةةة  والـتعلعالنمو  ❖

 تلةةيةر، و الحدرسةةة   ةةل مةةا ألنشةةلة األسةةا  الةضةةيلو  االستكشةةاف، ش يريشكل 
 تهإ.ةهي 

ــل المدر ــة وال ❖ ــا قب ــع م ــين تعل ــزلالتعــاوة    شةةرول أفضةةل خلةةق خةةاللمةةن   من
الحشةةارهة  ةةةق ا بةةا ، ومةةنح ومتنيعةةة ننيةةةفةةى  يوةةة  رةةةل هةةل تلةةيةر لضةةحان
 .الحدرسة   ل ما أنشلة

 مةةن  الترفيـل كـزاومر  ال تدا يـة المدر ـةو  المدر ـة قبـل مـا مرحلـة  ـين شراكةال ❖
األهةةداف  علةةى الت ةةاون  يسةةتند،  ج الحسةةت  ل فةةل للللةةة  الشةةاملة التنحيةةة دعةةإ  أجةةل

 ة.والححلي ةاليرني
وفةةى ضةةي  مةةا سةة ق يتضةةح أن اللةيلةةة الح كةةر  بالسةةيةد رهةةبب علةةى هةةدفين،منح      

إ تكامةةةل دعةةة  هةةةي وا خةةةر الدراسةةةة، أو ال حةةةل مةةةت األ ةةةي    ةةةين لجحةةةتا بةةةا  الةرصةةةة ل
 علةةى التأ يةةدفةةى سةةياو  إ رفةةاهه علةةى تسةةاعد التةةل الحةةروف ظةةل فةةل  الرعايةةة الترويةةةة

هخلةةي  أولةةى للت لةةيإ  أخةةرى  جهةةة مةةن اال ترةةادية واالعت ةةاراب جهةةة مةةن اللةةةل ة ةةيو 
 األساسل، وللت لإ مدى الحيا .  

 أشكال الرعاية والخدماب باللةيلة الح كر  :  -3
 لحرا ةةب الرسةةحل االسةةإ  هةةي pre-school الحدرسةةة   ةةل مةةا مرةلة السيةد، فى       
 مةةدار على مةتيةةهى ، و   سنياب6-1، من )األرةال رةاف وهذل  رةةالنها الرعاية
، مةةن السةةاعة السادسةةة والنرةةح اليالةةدين ال حةةل سةةاعاب مةةت لتتناسةةب وةيميةةا، السةةنة

 :   51)والتةاصيل فى هذا الردد تت لير فيحا يلى ص اةًا وةتى الساب ة مسا اً 
ت ةةدا لجحيةةت هةةى خدمةةة ريعيةةة   Pre-school classفصول ما قبل المدر ـة  •

 لتل يةةةة سةةةاعاب عحلهةةةا ت ةةةديل مةةةت ،  سةةةنياب،  ةةةدواا هلةةةى أو جبمةةةى5-1األرةةةةال)
 ليسةةن ، وهةةىالخامسةةة سةةن فةةل ت ةةدأ أن الححكةةن ومةةن. ال ةةاملين ا بةةا  اةتياجةةاب

. وم لحةةة مةةا   ةةل الحدرسةةة تةةدر  اال تداميةةة الحدرسةةة م ر فل ت اا  ما وعاد    لبامية،
خةةةالل  رنةةةام، يرهةةةب علةةةى نحةةةي اللةةةةل، سةةةنياب علةةةى الحسةةةتيى الجةةةام ى، مةةةن  3



                                   2017 يونية –العدد السابع                                             املقارنة والدولية       مجلة التربية 

 ة التربوية بمرحلة الطفولة املبكرةتكامل الرعاي                             رانيا عبداملعز الجمال 

133   

وسيسةةةةييليجية األسةةةةر ، ورةةةةرو التةةةةدرة ، والةنةةةةين، وهيرسةةةةاب فةةةةى رةةةةرو ال حةةةةث 
 ال لحى، وتليةر مهاراب الت يةإ.  

ت ةةدا  ةةدواا هامةةل : Family Day Care Homesدور رعايـة يوميـة عا ليـة  •
 فل منةةبل مةةرخ ، ةيةةث تةةيفر سةةاعاب عحةةل مرنةةة فل  ين الحرويةلألرةال، وتتإ 

ن مةةةا يةةةدعى انحةةةاا ال املةةةة وجةةةدير بالةةةذهر أ. فةةةل الحسةةةا  وعلةةةالب نهايةةةة األسةةة ي 
ةيةةث ت تنةةل الحرويةةة بأرةةةال عةةاملتين أو ثةةال   الثالثيةا ي ت ر رعايةةة ييميةةة عامليةةة 
ومراف ةةي األرةةةال يتل ةةين  عةةدادهإ فةةى الحةةدار   .عةةامالب فةةل  يةةن  ةةةدى ال ةةامالب

ى الرةاضةةياب، والل ةةة، وال لةةيا االجتحاعيةةة الثانيةةةة، والتةةى ت ةةدا هيرسةةاب  لباميةةة فةة 
 مت الدم،  ين الجيانب النحرةة وال حلية.

ــة  • ــات مفتوحـ : ت ةةةدا أنشةةةةلة لجةةةب  مةةةةن الي ةةةةن Open pre-schoolsروضـ
 مةةن خاليةةة تكةةين  مةةا عةةاد  لألرةال نيةةر الحلتح ةةين بةةأى أشةةكال أخةةرى مةةن الرعايةةة، 

 الخدمةةة هةةذ   اسةةتخداا  ةةةتإ و  ،يدرسةةين  وال ي حلةةين  ال الةةذين واألمهةةاب لآلبا  الرسيا،
 األرةةةال، مةةن لحجحيعةةاتهإ  الييمية ال املية الرعايةمن   ل مراف ى اللةل  دور  أيضا

 الةةةرب وت ةةديإ  منةةازلهإ  فةةل متةةيفر    يةةرال الت ليحيةةة الحةةياد علةةى الحرةةيل أجةةل مةةن
 .ا خرةن األرةال مت لتةاعلل األرةال هؤال ل
ــل  • ــرا  والترفيــ ــات الفــ ــطة  وقــ ــز  نشــ  مرافةةةةقت ةةةةاا داخةةةةل   Leisure-timeمراكــ

 وو ةةةةد   ةةةةل ا بةةةةا  مياعيةةةةد لتناسةةةةب تتنةةةةي الييميةةةةة لهةةةةا  ال حةةةةل وسةةةةاعاب الحدرسةةةةة،
 ريتةةيفو  التلةةير، فةةل األرةةةال حسةةاعد  ، وورامجها مرةةححة لالحدرسل الدواا  ساعاب
وتةةتإ رعايةةة وترويةةة هةةؤال  األرةةةال مةةن  .الحدرسةةة وو ةةد   ةةل م ةةبى  جابلهةةإ  أنشةةلة

وةيضةةةح الجةةةدول التةةةالل ين مةةةدروين ألنشةةةلة أو ةةةاب الترفيةةةه.   ةةةل تروةةةيةين جةةةام ي
 بالسيةد الح كر   اللةيلة لا   مؤسساب
   52) (2015/2016) عاية بالسويد المبكرة الطفولةقطاع  مص سات( 1جدول )

 الحؤسساب أنيا  الخدماب
تدار 
بشكل 
 مست ل

تدار بشكل 
 ةكيمى

ما   ل الحدرسة  
Preschool 

 
 

درسة  مؤسساب ما   ل الح
2014/2015 

دور رعاية ييمية عاملية  
2014 

 2014روضاب مةتيةة  

9863 
2372 
439 

2655 
749 
31 
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 رعاية األطفال
School-age 
childcare 

 

مراكز  نشطة  وقات الفرا  
 والترفيل

 دور رعاية يومية عا لية
مراكز  نشطة  وقات الفرا  

 والترفيل المفتوحة

4208 
- 
58 

658 
- 
79 

بل فصول ما ق
 Preschoolالمدر ة

class 
 3626 564 

ترويةةة رةةةل مةةا   ةةل  مؤسسةةابوفةةى ضةةي  اسةةت را  الجةةدول السةةا ق يتضةةح  تنةةي        
بالسةةيةد، فحنهةةا مةةا يةةدار بشةةكل ةكةةيمى أو مسةةت ل، والتةةى تنتشةةر  ةةدورها فةةى  الحدرسةةة

ل جحيةةت األ ةةاليإ وال لةةدياب، األمةةر الةةذى ة ةةق م ةةدالب اسةةتي ال عاليةةة، و  ةةيل األرةةةا
ومةةن ثةةإ فخةةدماب الرعايةةة  هةةا مةةن عحةةر سةةنة هحةةا أ ةةرب نرةةيب ال ةةيانين الحنححةةة. 

بحرةلةةة اللةيلةةة الح كةةر  بالسةةيةد تيصةةح بأنهةةا )نحةةيج  األنححةةة  educareالترويةةةة 
الحتكاملة ، لتح يق أهداف مبدوجة لدعإ اليالدين فل ال حل أو الدراسةةة، وتشةةجيت نحةةي 

 األرةال.  
 ح كر  فى النحاا الت ليحى تحن رعاية وزار  الت ليإ:خدماب اللةيلة ال دم، -4

 تيافةةقت الحيةةا   مةةدى الةةت لإ  كةةر  ةف ،االح رفةةة أمةةةا  لةةى السةةيةد تحيةةةل هةةدف           
 دم،الةة   ةةرارجةةا   أوسةةت،عةةالحى  منحةةير مةةن، و الحدرسة   ل ما مرةلة مت وثيق بشكل

تكامةةل  علةةى االهتحةةاا  بفانرةة  ب،والحهةةارا للح ةةارف ال الحيةةة الحنافسةةة لبةةةاد   اسةةتجابة
 علةةى 1996 عةةاا  دم،الةة   ةةرارول ةةد انلةةيى  .الحجتحةةت أفةةراد صةة رالرعايةةة الترويةةةة أل

 اليهالةةة سةةلحن 1998 ينةةاير  فةةى 1 : 53)هالتةةالى التشةةرة اب فةةل الت ييةةراب مةةن عةةدد
 ينةةاير  فةةى 2،للت لةةيإ  اليرنيةةة ليهالةةةل مسةةؤولياتها االجتحاعية والرعاية للرحة اليرنية
 الحدرسةةةةةل النحةةةةةاا  جةةةةةب ا مةةةةةن الحدرسةةةةةة   ةةةةةل مةةةةةا مرةلةةةةةة فرةةةةةيل  حنأصةةةةة   1998

 الت لةةةةةيإ    ةةةةل مةةةةا لحرةلةةةةة صةةةةدر  رنةةةةام، ورنةةةةى 1998 أنسةةةةل فةةةةى   3،اإللبامةةةةى
 ينةةايرفةةى   6،الح لحةةين لتةةدرةب  رنةةام،  رةةالوتةةإ  2001 أنسةةل   فةةى 4،الحدرسةةل

 أعحةةارهإ  تتةةراو  الةةذين لألرةال الحدرسة   ل ما حرةلة  رار مجانية عامة ل تإ  2003
، خةةدماب اللةيلةةة الح كةةر  دمةة سنياب.وةيضةةح الشةةكل التةةالى ةثةةار  وخحسةةة أرو ةةة  ةةين

 . 54)فى النحاا الت ليحى تحن رعاية وزار  الت ليإ 
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ني  
 ب د الدم،   ل الدم، الححتيى  الخدمة

فريل ما 
  ل 

الحدرسة 
Pre-

school 
class 

عحر 
 سنياب 5 – 1 سنياب  5 – 3 األرةال
 والشؤون  الرحة ار  وز  اإلشراف

 وال ليا والت ليإ  التروية وزار   االجتحاعية
م لإ، جلسا  األرةال، م لإ  م لإ  الحهنى

 أنشلة الترفيه

را إ 
 م لإ/ لكل فرل 2 ال حل

ين  ى على األ ل تيفر م لحة 
 واةد  لكل مجحيعة

ال يتجاوز عدد م اونى جلسا  
األرةال ثلث  جحالى را إ 

 ال حل
نسب 
 /الح لإ
 اللةل

20:1 
لألرةال جوى الثال   15:1

 سنياب
 لألرةال جوى السنتين 5:1

الحد 
األ رى 
لحجإ 

 الحجحيعة
  سنياب  و  5-3لألرةال ) 25 30

 لألرةال جوى السنتين 16

دور 
رعاية 
ييمية 
عاملية 
Family 
Day 
Care 

Homes 

عحر 
 سنياب 5-1 سنياب 5 -2 األرةال
 والشؤون  الرحة وزار   اإلشراف

 وال ليا والت ليإ  التروية وزار   االجتحاعية

را إ 
  ال حل

ين  ى على األ ل تيفر م لحة 
 سنياب 5واةد  لكل مجحيعة 

ال يتجاوز عدد م اونى جلسا  
األرةال ثلث  جحالى را إ 

 ال حل
نسب 
جلسا  

األرةال / 
 األرةال

لألرةال جوى  17:1
 الثال  سنياب

لألرةال جوى  12:1
 السنتين

لألرةال جوى الثال   15:1
 سنياب

 لألرةال جوى السنتين  7:1
الحد 

األ رى 
لحجإ 

 الحجحيعة
  سنياب  و  5-3لألرةال ) 25 

 لألرةال جوى السنتين 16

 ( خدمات الطفولة المبكرة قبل/ وبعد دم  التربية والرعاية  ها1 كل )
 الحترت ةةةة  ثةةةارايتضةةح مةةةن الشةةةكل السةةةا ق وتجحةةةااًل لحةةةا ت ةةدا يت ةةةين أن مةةةن أهةةةإ      
 مةةن تيفيرمجحيعةةة  1دمةة، خةةدماب اللةيلةةة الح كةةر  تحةةن رعايةةة وزار  الت لةةيإ:  علةةى

 الحرهةةب   التنحةةيإ  ت ةةاي   2،بةةالحنبل عاليةةة جةةيد   جاب لتيفير رعايةةة لألسر  الخدماب
 جحيةةت فةةل اتسةةا ا  وأ  ةةر تحاسةةكا أ ثةةر سياسةةة  3،للتحيةةةل الالمرهبةةةة الحسةةويلياب مةةت
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 التكةةةةةاليحو  والت يةةةةةيإ، والحنةةةةةاه، ،والتيظيةةةةةح والتحيةةةةةةل التنحةةةةةيإ  ةيةةةةةث مةةةةةن ال لاعةةةةةاب
 .ال حل وساعاب

 ال رام، واألنشلة الترويةة :   -5
تت دد األنشلة والخ راب ال لحية الحتنيعة فى ت لإ ما  ةةل الحدرسةةة بالسةةيةد والتةةى      

 : 55)تتضحن فى مجحلها مجاالب الت لإ التالية
 علةةةةىو ةةةةدراتهإ  كةةةةاتهإ لم لتنحيةةةةة الةةةةةرب تهةةةةدف مةةةةنح األرةةةةةال  Artsالفنــــوة  •

التةةةةذوو الجحةةةةةالى، وتنحيةةةةة اإل ةةةةةدا  واال تكةةةةةار والت  يةةةةر عةةةةةن الةةةةذاب مةةةةةن خةةةةةالل 
 األنشلة الةنية والحيسي ية.

، وهتابةةة تحةةدثا اإلنجليبةةةة لل ةةةاألرةةةال  فهةةإ  تهدف   Englishاللغة اإلنجليزية •
والتةةديب علةةى ، لألرةةةال دراميةةةال ل مةةن خاللهةةا، و ةةرا   ب ةة  ال رةة والتياصةة 

 االستحا  والححادثة.
 HOME AND CONSUMERالمنـــــزل والمســـــتهل  درا ـــــات •

STUDIES ونيرهةةا، الل ةةاا  ج ةةاب ي  يت لةةق فيحااألرةال  خ راب تليةر تهدف 
 لال ح وتيزةت، االدخارية، وت ليحهإ الحنبل الحهاا  من

 PHYSICAL EDUCATION ANDوالصــــحية  البدنيـــة التربيـــة •
HEALTH   الحخةةةارراللةةةةل  ةةةدنيًا وصةةةحيًا، وتلةةةيةر وعةةةيهإ بتهةةةدف تنحيةةةة ،

 على  ي ا  الحيسي ى. والحرهة والر  
 فهةةةةةةإ يةةةةةةت لإ األرةةةةةةةال مةةةةةةن خاللهةةةةةةا ال ةةةةةةد و   MATHEMATICS الرياضـــــيات •

، والت ةةةةةةرف علةةةةةةى األشةةةةةةكال الهندسةةةةةةية، وو ةةةةةة  10:1مةةةةةةن  ر ةةةةةةاا األ واسةةةةةةتخداا 
 ال حلياب الحسا ية ال سيلة.

 الحيسةةةةي ية،والحةةةةةاهيإ  ا البةةةةةال بةةةة م رفةةةةة األر تلةةةةيةر  MUSICالمو ــــيقى  •
 مةةت واالرتجةةال الت ليةةد، و وال ةةبف ال نةةا  علةةى تهإ ا در  فل الث ة تليةرعالو  على 

 .  والن حاب واإلي ا  الحرهة
 والحسةةاوا  ، سةةيةاً  ال ةةي تهةةدف ت لةةيإ األرةةةال هيةيةةة   CIVICS نيــةمدال التربيــة •

 ا لهةةة ةةةيل روايةةاب، و   ال  ةةاد وأمةةا ن األديةةان، و الحةةرور  ياعةةد، و الجنسةةين  ةةين
   .األسارير فل واألبلال
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ــ   • وا الب  الحةةةةةرف ناألرةةةةةةال عةةةةة  م رفةةةةةة تلةةةةةيةرتهةةةةةدف   CRAFTS رفالحـــ
 الح ةةةةادن استكشةةةةافألرةةةةةال عةةةةن ا فضةةةةيل تحةيةةةةب، و الحختلةةةةةة اليدوةةةةةةواألدواب 

 نيرها.و  والحنسيجاب
 فهحهةةةةةإ و  األرةةةةةةال م رفةةةةةة تلةةةةةيةرتهةةةةةدف   TECHNOLOGYالتكنولوجيـــــا   •

 السةةالمةة ال سةةيلة، وتةةيعيتهإ بالتكنيليجيةة  الت ةةا ير اسةةتخداا ، و يليجياالتكن ألهحية
 .التكنيليجيا استخداا  فل

يت ةةةةرف مةةةةن خاللهةةةةا علةةةةى ال ةةةةالإ   Science studies  العلــــو  درا ـــات •
الححةةةي ، وو ةةة  الحةةةياهر الل ي يةةةة، وهةةةذل  ا تسةةةال ب ةةة  ال ةةةاداب الرةةةحية 

 السليحة، وأهحية الت ذية السليحة.
تهةةةدف التةاعةةةل مةةةت   Social study subjectsجتماعيـــة الدرا ـــات ال •

األ ران، ومجحيعاب الل ب، وونا  الث ة بالنة ، وتنحية الشةة ير بالهيةةةة اليرنيةةة 
 واالنتحا  واليال  .

 مةةن فرةةةد السةةيةدية الحدرسةةة   ةةل مةةابحرةلةةة  وجةةدير بالةةذهر أن ال رنةةام، التروةةيى      
 5 و 1  ةةين األرةال ي ضل ، ةيث 3جدول )والرعاية والل ب رويةالت دعإ   فل نيعه

 يلتحةةق ال حةةر، مةةن السادسةةة  لةةي  وعنةةد .األرةةةال رةةةاف فةةل نهةةارهإ  امةةله سةةنياب
 ثةةر أ أنشةةلة فةةل ين هوةشةةار  ف ةة  الرةة اةية الةتةةر   فل الحدرسل   ل بالرح األرةال
 الحهةةر ب ةةد فتةةر    والحسةةال ال را   ) ةة  األساسةةية الحهةةاراب تسةةال با صةةلة جاب تنحيحةةاً 

 علةةى سةةتندت مرونةةة ثةةر أ أنشةةلة فةةل  ةهالحشةةار  يحكةةنهإ  ةيةةث الترفيةةه مرا ةةب فةةل
 : 56)الل ب

  57)( يوضح نمو ا البرنام  اليومى لرياض األطفال  ات اليو  الكامل3جدول )
 ال ادمين األرةال يحيل الح لإ 15 8
 ر ا  ال  رسالة الل  ، والت يةإ، الخير، ص ا  أننية   - افتتا  15 8

  ليحاب فنين الل ة ت 00-9  9
   رة ب را    صلة  جاب تكين  أن يحكن) ةرهة نشال CD/  شرة  40 20-9 9
 أو  ال ليا دم، - الحةرداب تليةر -فنين الل ة: ال حل على هلحة   00 40-10 9

  رة   على رد  -هتال -االجتحاعية الدراساب
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10 00-
10 30 

 استراةة

10  30- 
11 00 

 واةد   ليحابت على  نا  الكتابة  عحل ورشة

11 00-
11 30 

  ص ير  مجحيعة ت ليحاب-ةل الل ةاجة على  نا  األمية محي أنشلة
 الريتية  باللرة ة التدرة  -الريتل اليعل  -

 ال دا  والراةة  30 12 30 11
 الهاد  الي ن/  الراةة و ن 00 1 30 12

 خةيةة وج ة 20 00-1 1
 يدىاأل باستخداا الرةاضياب 50 20-1 1
    ألرةالوا الح لإ اختيار  - الت لإ مرا ب) ال حل او اب 30 50-2 1
  -ماجا ف لنا الييا؟     -ت يةإ الييا -االست داد للرةيل   -تنحيح    50 30-2 2

 االست داد للذهال للحنبل 
يتضح من الجدول السا ق، التخلةةي  الجيةةد والت سةةيإ الحةةرن لةتةةراب اليةةيا  رةةةاف      

أجةةل ا تسةةال االرةةةال للح ةةارف والحهةةاراب الحت ةةدد  التةةى تل ةةى األرةةةال بالسةةيةد، مةةن 
اةتياجةةاتهإ فةةى  رةةار الت ةةاون مةةت األ ةةران والح لحةةين. وفةةى ضةةي  مةةا سةة ق يت ةةين أن 

 منه، النحيج  السيةدى لحرةلة اللةيلة الح كر  يستند على مجحيعة من الح ادى :
 .اللةل تنحية فل األسر دورلنحي اللةل مت االعتراف   مستحر شحيللمدخل  ◼
 .الحيا   مدى الت لإ  تشجتالتى  ال يإ واضح من  أسا  علىت اا  ال رام، الترويةة ◼
 الح رفيةةةةة ت لإ الةةةة  مجةةةاالب  لةةةةلي ال حرةةةةة للةوةةةةة مناسةةةةبمتةةةةيازن جيةةةدا و  محتةةةيى  ◼

 مثةةةل لةةةت لإ،ل أ اديحيةةةة أسةةة  علةةةى، فضةةةاًل عةةةن اسةةةتناد  وال ارةيةةةة واالجتحاعيةةةة
 ميضةةيعاب مةةت تةةداخلوالتةةى ت والحيسةةي ى ين ةنةة عةةالو  علةةى ال واألر ةةاا  ،التياصةةل

 اللةل. رفاهيةالرحة و  مثل أخرى،
 تحةيةةبه ه نرةةر منةرةةل للةة  محةةددا و تةةا  يتخرةة :  الل ةةب أهحيةةة علةةى التأ يةةد ◼

 وةةةةةةل رمةةةةةب ، بشةةةةةكل التةكيةةةةةر علةةةةةى وال ةةةةةدر   واالترةةةةةاالب، وال رةةةةةير ، الخيةةةةةال
 .  الحشكالب
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 ستكشةةةةافالل هسةةةةاةة الل ي ةةةةة وفةةةةل ،الخارجيةةةةة ال يوةةةةاب فةةةةل األنشةةةةلة محارسةةةةة ◼
 .والت لإ 

 اإلدار  والتحيةل :    -6
 تن سإ  دار  ت ليإ ما   ل الحدرسة فى السيةد  لى الحستيةاب اإلدارةة التالية:        

تت ةةةدد الجهةةةاب الحسةةةويلة عةةةن  دار  الت لةةةيإ فةةةى السةةةيةد  ةةةد ا علةةةى الحسةةةتيى ال ةةةيمى، 
راب، وةتةةابت تنةيةةذها للتأ ةةد مةةن بال رلحان الةةذى يحةةدد األهةةداف الت ليحيةةة، وتصةةدار ال ةةرا

وضةةة ها ميضةةةت التنةيةةةذ،  ومةةةرورا  ةةةيزار  الت لةةةيإ وال حةةةث الحسةةةويلة عةةةن هافةةةة أنحةةةال 
الت لةةةيإ، وتلةةةيةر سياسةةةة رعايةةةة وترويةةةة اللةةةةل، وتلةةةيةر الحنةةةاه، الدراسةةةية، وصةةةيانة 

  سةةةنياب. 5-1األهةةةداف. باإلضةةةافة  لةةةى اإلشةةةراف علةةةى أنشةةةلة مةةةا   ةةةل الحدرسةةةة )
  فةةةةل ال سةةةةإ التةةةةابت ل لةةةةا  ECECالت لةةةةيإ  لةةةةى خحسةةةةة أ سةةةةاا، وت ةةةةد ) وت سةةةةإ وزار  

. وفيحةةا يت لةةق بالتحيةةةل ازدادب ال لةةدياب سةةيلر  وتشةةرافًا علةةى مرةلةةة مةةا  58)الحةةدار 
  ل الحدرسة فى ظةةل الالمرهبةةةة، ةيةةث شةةرعن الحكيمةةة السةةيةدية تل يةةق االسةةتي ال 

فةةل األسةة ي  مجانةةًا لألرةةةال  سةةاعة 15الحجةةانل الشةةامل للةةت لإ   ةةل الحدرسةةل ولحةةد  
 سةةنياب، ب ةة  النحةةر عةةن ظةةروف عحةةل والةةديهإ، 5و 4الةةذين تتةةراو  أعحةةارهإ  ةةين 

 . 59)سنياب ثال  أعحارهإ  تتراو  الذين األرةال جحيتهذا  شحل 2010 عاا  وفل
ت ت ةةةر مجةةةال  ال لديةةةة الححليةةةة هةةةى أعلةةةى هيوةةةة  علةةةى الحسةةةتيى اإل ليحةةةى والححلةةةى،و 

الحسةةةةتيى الححلةةةةى. و ةةةةد أ ةةةةرب لجنةةةةة داخةةةةل هةةةةل  لديةةةةة تضةةةةللت التخةةةةاج ال ةةةةرار علةةةةى 
 بحسةةةويلية ال يةةةاد  فةةةل مرةلةةةة مةةةا   ةةةل الحدرسةةةة تسةةةحى لجنةةةة ارعايةةةة اللةةةةل والت لةةةيإا.

 director of الت لةةةةيإ  مةةةةدير جةةةةدي ي  لديةةةةةبكةةةةل  الحدرسةةةةل التنحةةةةيإ  رأ  علةةةةىو 
educationحيةةةةلت  فيحةةةا يت لةةةقو  . 60)وتةةةدرة هإ  ،مةةةديرى الحةةةدار  ، لإلشةةةراف علةةةى 

  الرسةةيا ، وتتناسةةب والرسةةيا  ال لديةةة والحةةنح الدولةةة مةةنح ررةةةق عةةنيةةتإ  اللةيلةةة الح كةةر  
 أن يحكةةةن رسةةةيا وال ،األسةةةر   فةةةل األرةةةةال عةةةدد مةةةت وعكسةةةيا اليالةةةدين دخةةةل مةةةت ررديةةةا
دوالر  196 تجةةةةاوزت أال يجةةةةب ولكةةةةن لألسةةةةر ، الشةةةةهر   الةةةةدخل مةةةةن٪ 3  لةةةةى ترةةةةل
 ليةةةةين.  16مرا ةةةةب اللةيلةةةةة بالسةةةةيةد  ،  ل ةةةةن تكلةةةةةة2015ور  ةةةةا الةرةةةةا   .شةةةةهرةا

،  ينحةةا سةةيةدية هرونةةة 200 139وول ةةن نة ةةاب هةةل رةةةل بحرةلةةة مةةا   ةةل الحدرسةةة  
 .   61)فى مرا ب اللةيلة 35.500وصلن  لى 
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 مةةا حرةلةةةيتشةةكل الجهةةاز اإلدارى بوعلةةى مستةةةةةيى مؤسسةةاب مرةلةةة مةةا   ةةل الحدرسةةة، 
ــل   مــديرات 62) مةةن الحدرسةةة   ةةل ــة مــا قب يةةتإ    PRESCHOOLالمدر ــة مرحل

فهةةإ الحةةدار   ابث ةةن مةةدير تيجةةب أن  لةةذى ي ةةر بةةأن، ايإ  ةةانين الت لةة ل ر  ةةا هنتةةيظية
 عحةةل تنةيةةذ ، ومةةن  ةةين مهةةامهن:مةةن التةةدرةب والخ ةةر   مةةت  ةةدر، ل رنام، الجديدتروي  ل
 الت ةةاون  أشةةكال تلةةيةرو  ،اب ورةةا إ ال حةةلالح لحةة  مةةت جنةةب  لةةى جن ةةا جةةيد  لل منهجةةل

 تلةةيةرمتاب ةةة التةةدرةب الحسةةتحر للح لحةةاب و و  والحنةةبل، الحدرسةةة   ةةل امةة  مرةلةةة  ةةين
 تح يةةةةةق فةةةةةل الروضةةةةةة نجةةةةةا تو واإلدار  الحاليةةةةةة،  الحةةةةةيظةين، ن وي شةةةةة  وتدار   ةةةةةةا اتهن، 

ب ةةد دمةة،  خةةدماب رعايةةة وترويةةة اللةيلةةة الح كةةر  معلمات ما قبل المدر ة  . وأهدافها
إ ميةةةةد ا، سةةةيا  هةةةانيا مةةةروين ، أصةةة حن مهنةةةة االح لةةة 1996فةةةى نحةةةاا الت لةةةيإ عةةةاا 

أنشلة و ن الةةةرا ، أواال تةةدامل، أوم لحةةل الحةةدار  ةيةةث تتل ةةى هةةذ  الةةةرو  مةةن نةةة  
شةةهرا فةةل مرةلةةة الت لةةيإ ال ةةالل.  18الحهنة محةةاور التةةدرةب األساسةةية الحشةةترهة لحةةد  

ثإ مبةد من سةةنتين، للح لحةةين  هةةل فةةى مجةةال تخررةةه، بشةةكل مكثةةح فةةل مجةةاالتهإ 
وهةةذا يةةدل علةةى مةةدى اهتحةةاا السةةيةد بيعةةداد الح لحةةين، وضةةرور  تةةيفر  الحتخررةةة.

الحهةةاراب والكةةةا اب الالزمةةة التةةى تحكةةن الح لةةإ مةةن ال يةةاا  ةةدور  ورسةةالته علةةى أ حةةل 
يشةةةترل ةرةةةيلهن علةةةى مؤهةةةل متيسةةة ، ولةةةديهن خ ةةةر  لل حةةةل فةةةى  المعاونــات وجةةةه.و

يةةةةة والةةةةذى يتكةةةةين مةةةةن مجةةةةال اللةيلةةةةة الح كةةةةر . عةةةةالو  علةةةةى رةةةةا إ الهيوةةةةة نيةةةةر الةن
السةةةكرتارةة، والل يةةةب أو الل ي ةةةة، والححرضةةةاب، واالخرةةةامية النةسةةةية واالجتحاعيةةةة، 

 واللاهيةةة، والخادماب، و امدى الحافالب، وال ستانةى، والحةةار .
 ج  الححلةةةةل، الةةةةذاتل الحكةةةةإ  مةةةةن ريةةةةةل ت ليةةةةد لةةةةديها السةةةةيةدومةةةةن ثةةةةإ يتضةةةةح أن      

وعليةةه يةةةتإ  .مهةةامهإ   دار   وتحيةةةةل الضةةرامب فةةرف ىعلةةة  ال ةةدر   والح ار ةةاب ل لةةديابل
اإلشراف على مؤسسةةاب مةةا   ةةل الحدرسةةة مةةن   ةةل اليهالةةة ال يميةةة للت لةةيإ التةةى تتحثةةل 
مسةةويلياتها فةةى رصةةد وت يةةيإ األنشةةلة الت ليحيةةة ومةةدى تح يةةق األهةةداف الححةةدد  علةةى 

لجةةةيد ، وتمةةةداد الحسةةةتيى ال ةةةيمى، هحةةةا أن هةةةل  لديةةةة ملبمةةةة  ت ةةةديإ الت رةةةةر السةةةنيى ل
الحكيمةةةةة بالح ليمةةةةاب جاب الرةةةةلة لت يةةةةيإ األنشةةةةلة الت ليحيةةةةة ومةةةةدى جيدتهةةةةا، وهةةةةل 
مدرسة ملبمة أيضا  ت ديإ الت ارةر السنيةة للجيد ، باإلضافة  لى جلةة  ت ةةيا هةةل  لديةةة 
 ت يةةةين لجنةةةة لإلشةةةراف علةةةى مؤسسةةةاب اللةيلةةةة الح كةةةر  مةةةن خةةةالل مةتشةةةى الت لةةةيإ 

 سير ال حل الترويى  ها. لدراسة جيانب مختلةة من
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 الشرا ة  ين ا با  ومؤسساب تروية اللةيلة الح كر : -7
علةةى شةةرا ة ا بةةا  فةةى ت لةةيإ  الترهيةةب اليرنيةةة السةةيةدية ل ةةد أ ةةدب اليهالةةة           

وج لتةةةه أةةةةد الشةةةرول األساسةةةية لتحسةةةين جةةةيد  الةةةت لإ فةةةى مرةلةةةة اللةيلةةةة  أ نةةةامهإ،
أ ةةرب ةةةق ال لةةدياب فةةى  نشةةا  مجةةال  محليةةة تتكةةين هحةةا تةةإ تل يةةق المحةةة  ،الح كةةر  

نال يتها مةةن ا بةةا . وجةةدير بالةةذهر أن نال يةةة الحةةدار  بالسةةيةد لهةةا روابةة  تحثلهةةا فةةى 
 ةةل مسةةتيةاب الحيةةا  السياسةةية، وتسةةتخدا هةةذ  الةةرواب  هةةأجهب  استشةةارةة وم ليماتيةةة 

 أهحيةةة علةةى  يضي  ةالمدر  قبل ما لمرحلة الوطنيولقد  كد البرنام   . 63)للحكيمة
 الح ةةاد  ، و 2، شةةكل)األمةةير وأوليةةا  الحدرسةةة   ةةل مةةا مرةلةةة  ةةين جيةةد   عال ةةة وجةةيد

 بحةةاعلةةى االلتةةباا  الحدرسةةة   ل ما مرةلة فل ي حلين  الذين جحيتتؤهد على  التيجيهية
   ةةل مةةا مرةلةةةم لحةةل   ةةين جيةةد   عال ةةاب وتلةةيةر لليالةةدين، االةتةةراا   ظهةةار: 64)يلةةل

ومةةنحهإ  ،األمةةير أوليةةا  مةةت الحسةةتحر الحةةيار علةةى الحةةةا ، و األرةةةال روأسةة  الحدرسةةة
   الترويةة. األنشلةوت يةإ  وتنةيذ تخلي الةرب ل

 
 ( اآلباء والمجتمع كشركاء في تقويع البرام 2 كل )

وهكةةذا يتضةةح مةةن الشةةكل السةةا ق أن ا بةةا  شةةرها  فةةى ت ةةيةإ ال رنةةام، التروةةيى        
الحدرسةةة وفةةى هةةل ةل ةةة مةةن ةل اتةةه، ولجحيةةت أعحةةار األرةةةال  هةةدف  لحرةلةةة مةةا   ةةل

خلةةةق  يوةةةة ترويةةةةة، ت ةةةيا علةةةى أسةةة  ديح راريةةةة فةةةى نحةةةي اللةةةةل وت لحةةةه، بالت ةةةةاون 
 والشرا ة مت ا با .

 أسةة يعين لحةةد   تكيةةحلل فتةةر   هنةةاك الحدرسةةة،   ةةل مةةا مرةلةةة األرةةةال ي ةةدأ عنةةدماو     
 ةةدور الرعايةةة، وت ةةد هةةذ  أولةةى خلةةياب الت ةةاون  إ أرةةةاله مةةت و تةةاً  هةةا ا بةةا   ي ضةةين 

. ومةةةن جانةةةب ةخةةةر تةةةإ  عةةةداد الح لحةةةين جيةةةدا علةةةى فةةةن اليالديةةةة لكيةيةةةة  65)الحسةةةت  لى

آبــاء / 

 مجتمـع
 أشخـاص مصـادر
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                                   2017 يونية –العدد السابع                                             املقارنة والدولية       مجلة التربية 

 ة التربوية بمرحلة الطفولة املبكرةتكامل الرعاي                             رانيا عبداملعز الجمال 

142   

الت امل بةاعلية مت ا با ، هحا تةةإ تيعيةةة االبةةا  بةةأدوارهإ، ةيةةث هةةانيا يحرةةلين علةةى 
األرةةةةال الرضةةةت   جةةةب  مةةةن الترويةةةة اليالديةةةة عنةةةد زةةةةارتهإ ل يةةةاداب األميمةةةة، وعيةةةاداب

 . 66)أثنا  الححل وو د اليالد  
 ال يى وال يامل الث افية الحؤثر  :  

ت ةةت فةةل  جغرافيــاع ضةةي  تحليةةل السةةياو الث ةةافل للحجتحةةت السةةيةدى يت ةةين أنهةةا فةةل      
مةةن  وفنلنةةدا ال ةةرل مةةن النةةروة، يحةةدها الجةةب  الشةةر ل مةةن شةة ه الجبةةةر  اإلسةةكندنافية،

الشةةرو. مةةن  وروسةةيا وليتيانيةةا وتسةةتينيا الجنةةيلوألحانيةةا مةةن  وويلنةةدا الشةةحال الشةةر ل،
ةةةة  وةتضةةةةح تةةةةأثير  . 67)حنةةةةا  م تةةةةدلهةةةةإ مروةةةةت، وتتسةةةةإ ب 450000وت ةةةةدر مسةةةةاةتها  ة

ال يامل الج رافية والحناخية فى  تاةة مؤسساب مةةا   ةةل الحدرسةةة وتةةيفر عةةدد سةةاعاب 
عحلهةةةا الييميةةةة تل يةةةة الةتياجةةةاب أوليةةةا  األمةةةير أثنةةةا  فتةةةراب انشةةة الهإ سةةةيا  أ ةةةانيا 

ب ت ليإ ما   ل الحدرسةةة فةةى السةةيةد ي حلين أا يدرسين. هحا يتضح  فى ت دد مؤسسا
سةةةنياب ، ومرا ةةةب الرعايةةةة األسةةةرةة الييميةةةة،  5-1مةةةا  ةةةين مرا ةةةب اللةيلةةةة الح كةةةر  )

ومرا ةةب رعايةةة رةةةل مةةا   ةةل الحدرسةةة، ونيرهةةا، وهةةي مةةا يرجةةت  لةةى الحسةةاةة الشاسةة ة 
 للسيةد م ارنة ب دد سكانها الحنخة .  

ــة       ــة الديموجرافيـ ــن الناحيـ زةةةةت السةةةكان بشةةةكل ملحةةةي ،  ج يسةةةةكن يت ةةةاين تي  ومـ
مةةةةنهإ فةةةةل الحنةةةةارق اليسةةةةلى والجنيويةةةةة، فةةةةل ةةةةةين تكةةةةاد الح ار ةةةةاب  %85ةةةةةيالل 

تياجةةةد ال ديةةةد مةةةن  ةةةرنإ  السةةةيةدية  الل ةةةة الرسةةةحية هةةةلو  .الشةةةحالية تخلةةةي مةةةن السةةةكان
الرعايةةةةة الرةةةةحية ترةةةةنح السةةةةيةد  ةةةةين ال لةةةةدان أمةةةةا عةةةةن  .األخةةةةرى الل ةةةةاب األجن يةةةةة 

تجاز  األ ي  فةةل السةةيةد هةةل . و الخحسة األولى فيحا يت لق بأ ل م دالب وفياب للرضت
ييمةةًا  480السةةيةد  فةةىيحةةق لليالةةدين  ، ةيةةثواةةةد  مةةن  ةةين األ ثةةر سةةخا ًا فةةل ال ةةالإ 

. ومحةةا سةة ق يتضةةح أثةةر ال امةةل االجتحةةاعى  68)أو ت نةةل رةةةل الةةيالد  جةةاز  عنةةد ألن ام
فةةةى  نجةةةا  تكامةةةل الرعايةةةة الترويةةةةة ألرةةةةال مةةةا   ةةةل الحدرسةةةة، وتعةةةال  دور سياسةةةاب 

لأل ةةةيةن، األمةةةر  ن ديةةةة وتعانةةةاب عالحيةةةة خةةةدماب تةةةيفيراألسةةةر  السةةةيةدية فةةةى تةردهةةةا  
 ةيلة الح كر .  الذى ان ك  على التيست فى خدماب الل

مةةت وجةةيد ، ملكةةل دسةةتير   السةةيةد دولةةة جاب نحةةاا ت ةةد  ومن الناحيـة السيا ـية      
لكةةةل م ار ةةةة و  ، لةةةى  ةةةةدى وعشةةةرةن م ار ةةةةإ نحةةةاا  رلحةةةانى للحكيمةةةة، وهةةةى ت سةةة 

لةةى  تن سةةإ السةةيةد علةةى الحسةةتيى الححلةةل و  ،مجل   دار  يتإ ت يينه من   ل الحكيمة

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B1%D9%88%D9%8A%D8%AC
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%86%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%8A%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%AE_%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%AF%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9_%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9
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ال لةةةةدياب هةةةةل الحسةةةةؤولة عةةةةن و  ، لديةةةةة، لكةةةةل منهةةةةا جح يةةةةة منتخ ةةةةة أو مجلةةةة  290
وةحةةق لل لةةدياب فةةرف ضةةرامب الةةدخل علةةى ، واسةة ة مةةن الحرافةةق والخةةدماب مجحيعةةة

 أواخةةةةر فةةةةلومةةةةن أهةةةةإ الت يةةةةراب التةةةةى رةةةةرأب علةةةةى السياسةةةةة الت ليحيةةةةة أنةةةةه  .األفةةةةراد
  لةةاعلب يت لةةق فيحةةا سةةيحا ال والت ةةدا، الرفةةا   دولةةة تةكيةة  واضةةحا صةة حالتسةة ينياب أ

 فةةلهةةان نشةةلا فةةى هةةذ  الةتةةر   االجتحةةاعل الةةديح رارل الحةةبل  ال أن ،والرعايةةة رويةالت
. وشةةةكلن هةةةذ  الحةةةروف  69)لل ايةةةة ناجحةةةا رأسةةةحالل وا ترةةةاد  يةةةةة دولةةةة ةكيمةةةة ظةةةل

بةةال لت  لةةى جانةةب عيامةةل أخةةرى  مجةةااًل لج ةةل السةةيةد تتخةةذ مةةن األسةةر   -السياسةةية 
، الرعايةةةة الترويةةةةة باللةيلةةةة الح كةةةر   نحةةةيج  ل يةةةقوالحنةةةبل مةةةدخاًل أساسةةةيًا لهةةةا فةةةى ت

 لت بةب ةرةة االختيار، وزةاد  الحساوا   ين الجنسين، وتني  الخدماب.  
متجهةةًا نحةةي  رأسةةحاليا  ا ترةةادًا مختللةةاً  حتلةة  السةةيةدت الناحيــة القتصــاديةومــن      

داخليةةة وخارجيةةة محتةةاز  باإلضةةافة  لةةى  واترةةاالب ةةةديث  نحةةاا تيزةةةت يتسةةإ  الترةةدير
وخةةاا  ماميةةةو اللا ةةة الكهر  ةشكل الخشةةب وتيليةةدو يد عاملة ماهر  وونية تحتية متلير . 

ت ةةد االترةةاالب وصةةناعة السةةياراب والرةةناعاب . و الحديةةد  اعةةد  الحةةيارد اال ترةةادية
السةةيةد و  تشةةكل ال ابةةاب مةةيردا ا ترةةاديا هامةةا.هحةةا الدواميةةة أيضةةًا جاب أهحيةةة ه يةةر . 

. ومةةةن ثةةةإ  70)الإ هةةةل واةةةةد  مةةةن أ  ةةةر ال لةةةدان الحرةةةن ة والحرةةةدر  لألسةةةلحة فةةةل ال ةةة 
عالحيةةة سةةخية محيلةةة عةةن ررةةةق  لدولةةة رفةةا   ا ترةةاد السةةيةد جو  ةةدر  تنافسةةية عاليةةةف

.  71)والتةةل تضةةحن تيزةةةت الةةدخل علةةى الحجتحةةت بأ حلةةه الةةدخل الحرتة ةةة نسةة ياً  ضةةرامب
وازدهةةةر الت لةةةيإ بازدهةةةار اال ترةةةاد الةةةذى سةةةاعد علةةةى ارت ةةةا  الت لةةةيإ بالسةةةيةد وتح ي ةةةه 
لةةةدور  تجةةةةا  التنحيةةةةة اال ترةةةةادية واالجتحاعيةةةةة للحجتحةةةةت، هحةةةةا سةةةةاهإ أيضةةةةًا فةةةةى دعةةةةإ 

سةةةيةد خاصةةةة ب ةةةد صةةةدور ات ةةةيةإ  صةةةال  اإلصةةةالةاب الت ليحيةةةة التةةةى نةةةادب  هةةةا ال
ــ ى ا، 2007 عةةةبز سياسةةةاب األسةةةر  واألرةةةةال، وجةةةيد  خةةةدماب اللةيلةةةة الح كةةةر ، الـ

والتيست فةةى  نشةةا  دور رعايةةة، وتةةيفير الةةدعإ الح اشةةر لألسةةر مةةن خةةالل نحةةإ الرعايةةة 
 الرحية الحجانية.

 
 
 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF_%D9%85%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%B7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9_%D9%85%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9
http://www.marefa.org/index.php?title=%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%B1%D9%81%D8%A7%D9%87&action=edit&redlink=1
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 نيوزلندا فى ضوء  ةالناع   م مح تكامل الرعاية التربوية بمرحلة الطفولة المبكرة
 القوى والعوامل النقافية المصةرة

، وانت لةةةةةن نتيجةةةةةة الكيمنيلةةةةةث فةةةةةل عضةةةةةيا  رلحانيةةةةةة ديح راريةةةةةة دولةةةةةة نييزةلنةةةةةدا،     
 مةةة لةةى أ اسةةت حار   اسةةتيلانل مي ةةت مةةن واال ترةةادية والسياسةةية االجتحاعيةةة الت يةةراب
 وسةةرةت ةةةديث عةةالحل ازلةةر ب  هةةا الت ليإ  نحاا وةتسإ  .الث افاب مت دد   الهاد  الححي 

  ةةةةةين ةجحةةةةةتال حةةةةةل، و  وأسةةةةةياو والتجةةةةةار   الح ليمةةةةةاب تكنيليجيةةةةةاًا  مةةةةةدفيع، االسةةةةةتجابة
 فةةل لحشةةارهةا دولللةة  ال لةةي   النرةةح فةةل . وهةةىواإل ةةدا  اال تكار مت الت ليدية الح اد 
، ةيةةث وصةةلن نسةةب االسةةتي ال  هةةا لألرةةةال عحةةر الح كةةر   اللةيلة مرةلة فل الت ليإ 

 . 72)2015% عاا 96ى سنياب ةيال 4
 النشأ  والتلير:   -1

  ةةينمن   ل أوليا  األمير  ه ير بشكل األرةال رعاية خدماب على الللبازداد      
الحاجةةةة الحلحةةةة  لتنشةةةأ ، حةةةلالعةةةالإ  دخةةةيل النسةةةا  ووةةةدأب، 1981 و 1971 عةةةامل

 اتحةةةاد ال حةةةال شةةةكل ،1979 عةةةاا  فةةةلو  .األرةةةةال لرعايةةةةلت ةةةديإ خةةةدماب جاب جةةةيد  
 فةةل، و األرةةةال رعايةةةتحيةةةل  لتجهيةةب ةحةةالب لةةدعإ  الح كةةر   اللةيلةةة حرةلةةةب املينل ةة ل

، الح كةةر   اللةيلةةة حرةلةةةب ال املين ن ابة تأسسن ورنية، ةكيمة ظل فل ،1982 عاا 
وفةةى هةةذا . اال تداميةةة الحةةدار م لحةةى  مةةت األرةةةال رةةةاف م لحةةاب م ادلةةة أجةةير تةةإ و 

 ت ييةةراب إلجةةرا ا  Education to Be Moreات لإ لتكةةين أ ثةةرت رةةةرالسةةياو صةةدر 
 . 73)فى  دار  خدماب اللةيلة الح كر     رى 
، وتةةإ السياسةةة عحةةالاأل جةةدول علةةى األرةةةال رعايةةةوضةة ن  ،1984 عةةاا  فةةلو      

 ال شةةرةن، ال ةةرن  نهايةةة ووحلةةيل.  74) عداد خلة لتليةر ال حل  ها لحد  خح  سةةنياب
ةاجةةةاب  مةةةن٪ 25 سةةةيى  تل ةةةل ال األرةةةةال رةةةةافت يةةةر نحةةة  الخةةةدماب، وأصةةة حن 

 مرا ةةةب الل ةةةب مثةةةل الحرخرةةةة الخةةةدماب مةةةن مجحيعةةةة هنةةةاك هانةةةن، ولكةةةن األرةةةةال
 مةةت جنةةب  لةةى جن ةةا ، ب ةةد مةةن) لحراسةةالبا مدرسةةةوالخدماب الحستند  علةةى الحنةةبل، و 

 ونشةةر تلةةيةرأرل ةةن م ةةادر   1996فى عاا خدماب الييا الكامل. و  من متنيعة أنيا 
  . 75) الح كر   اللةيلةب للتروية االستراتيجية الخلة ةرلتلي ال رنام، اليرنى 

 ال امةةةةة اإلدار   نحةةةةيج  أن الح كةةةةر   اللةيلةةةةة  لةةةةا يت ةةةةين مةةةةن التت ةةةةت التةةةةارةخى ل     
 دفةةت  لةةى هةةدفن الثحانينيةةاب، والتةةى خةةالل النلةةاو واسةة ة  صةةالةاب أةةةد  نييزةلنةةدا 
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 ،الدولةةة مسةةؤولية سةةا لة ةةةيلعلةةى الح الترهيةةب، وانرةةب ال الحيةةة التنافسةةية نحةةي ال الد
 ةنةةذاك  ال ةةاا  ال لةةا  شةةهد، و الكةةةا    لبةةةاد   السةةيو  ةيافب استخداا  خالل من الحنافسةو 

التسةة ينياب انرةةب اهتحامهةةا علةةى االختيةةار  خةةالل الجديةةد   اللي راليةةة، ف  خليةةر  تحةةيالب
  جديةةد سياسةةة  نةةا  تةةإ  والةةبخإ  التةةارةخل، الت ييةةر هةةذا هةةل خضةةإ  وفةةلاليالدى الةةةردى، 

 .الح كر   اللةيلة حرةلةلتكامل الرعاية الترويةة ب
 
 الةلسةة واألهداف :   -2

 فرةةةديرة ا فكةةر   علةةى ت ةةيا الحر، التى  لل بفلسةة ا نييزةلندا  األرةال رةاف تت ت    
 تكلةةةةةة، وولل ةةةةامالب بحرةةةةةة متاةةةةةة centresالخةةةةدماب مرا ةةةةب علةةةةى لحةةةةةا ل افرووةةةةل

 اليضةةةت أو الةةةدينأو  ال ةةةرو، عةةةن لنحةةةرا ب ةةة  األسةةةر لجحيةةةت ومةتيةةةةة منخةضةةةة،
 علةةةى وت نةةةى أهةةةداف ومنةةةاه، اللةيلةةةة الح كةةةر   نييزلنةةةدا . 76)واال ترةةةاد  االجتحةةةاعل

 : 77)الح ادى  التالية
 ت بةةةب ةةة  تنحيةةةتحكين اللةل من الةةت لإ والنحةةي، و   Empowerment التمكين* 

 الخاصةةة الةرديةةة اللةةرو  فهةةإ إ، و  هةة  الخاصةةة ال ةةي   ن ةةال، وت اسةةإ والث ةةة الهيةةو  الذاب،
 .واال دا  ت لإ لل  هإ 

جةةب  ال يتجةةبأ مةةن تنحيةةة     Family and Community* األ ــرة والمجتمــع 
 .والحجتحت األسر   رفا  تإ دعإ   جا اللةل ونحي الت لإ  ت بةب ةتإ اللةل، و 

مةةةن جحيةةةت الجيانةةةب   Holistic Development* التنميـــة الشـــاملة ل طفـــال 
فةةى  السةةاب ة األجيةةال حسةةاهحةب واالعتةةراف األرةةةال، لحيةةا   الروةةةل ال  ةةدب االعتةةرافو 

 .لةلتشكيل مةهيا الذاب لل
 مةةت الحت ادلةةة ال ال ةةاب خةةالل مةةن يت لحةةين  األرةةةال  Relationships الع قـات* 

 .الك ار  لى عالإ  أفكارهإ من  الخرو  محاولة ررةقوعن  ،واألشيا  واألما ن النا 
ضةةح تبايةةد  دراك الحكيمةةة النييزلنديةةة والحجتحةةت ألهحيةةة وفةةى ضةةي  مةةا سةة ق يت      

تكامل الرعاية الترويةةةة بحرةلةةة اللةيلةةة الح كةةر   هحةةا أن هةةذا ال لةةا  شةةهد ت يةةرًا ه يةةرًا  
ف ةةد ازداد تنةةي  الخةةدماب، ومشةةارهة األهةةل فةةل ت لةةيإ األرةةةال  ةةين سةةن الةةيالد  ةتةةى 

 والةةةت لإ، والل ةةةة، ،الث افةةةة  ةةةين للرةةةالب حتبايةةةدال ةهةةةإ ال )خحةةة  سةةةنياب ، انلال ةةةًا مةةةن
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 مجتحةةةت فةةةل ينشةةةأون  الةةةذين األرةةةةال ياجههةةةاي التةةةل لل ضةةةايا الترةةةد ب لتةةةباا اال وزةةةةاد  
 .ث افلترا   من أ ثرمت دد يشتحل على 

 أشكال الرعاية والخدماب باللةيلة الح كر  :  -3
وثحةةةةة  ،الح كةةةر   اللةيلةةةةة حرةلةةةةب ومتنةةةي  متلةةةةير ت لةةةيإ   لةةةةا  نييزةلنةةةداتحتلةةة        

اللةيلةةةةة  خةةةةدماب، و  االيالةةةةد ب يةةةةاد  اا، وأخةةةةرى  الح لةةةةإ  ب ياد  امجحيعةةةةة مةةةةن الخةةةةدماب
مةةن ةيةةث   الحكيمةةة ةةةددتها التةةل بالح ةةايير تةةةلها لترخيرةة  تةةإ ، الح لةةإ  ب يةةاد   الح كةةر  
   78)، وهى على النحي التالىالخدماب وتدار   والسالمة، الرحةو  ، الت ليإ   رام،

: تةةيفر  مةةا  رنةةام، يةةيا هامةةل أو سةةاعاب عحةةل مرنةةة الرعايــة األطفــ خــدمات تربيــة و  ▪
-0وو ضةةها ي ةةدا خدماتةةه لألرةةةال مةةن) لألرةةةال منةةذ الةةيالد  وةتةةى سةةن الحدرسةةة،

وهةةى محليهةةة لل لةةا  الخةةاب، أو الحؤسسةةاب نيةةر الروحيةةة، أو الخةةدماب    سةةنة2
 الحجتح ية، أو لرجال األعحال.  

 م لةةإ ا  شةةراف تحةةنل الرعايةةة الحنبليةةة : هةةل شةة كة مةةن م ةةدمالتربية والرعاية المنزلية ▪
 هةةذا وةحةةد . الةةدعإ  لت ةةديإ  الشةةهر فةةل األ ةةل علةةى واةةةد   مةةر   الحروةةل يبورا مسجل

،  وهةةذا اليةةيا  مةةن جةةب  أو هامةةل يةةيا  حد  ل اللةل، حنبلب أو الرعاية، م دا  منبل فل
-0أرةةةال ، ألعحةةار ) 4ال لةةا  ي ةةدا خدماتةةه لألرةةةال فةةى مجحيعةةاب )أ ثةةر مةةن 

 .  سنياب5
سةةةةنياب، وت حةةةةل فتةةةةراب  5 - 2م ححهةةةةا ت  ةةةةل األرةةةةةال مةةةةن سةةةةن ريــــاض األطفــــال  ▪

 الر ا  وو د
الحهر لحختلح األعحار، وو ضها ي دا خدماته ريال الييا، وتةةدار الخةةدماب مةةن 

تةةارة  ريةةةل ولةةديها تةةدار مةةن   ةةل الجح يةةاب الخيرةةةة.   ل االتحاداب اإل ليحية، و 
 .األرةال أسر مت وثيق بشكل ت حل وهل، التحيةل الحكيملالشرا ة و  من 

 الةةذين لألرةةةال ت ليحيةةة  ةةرام، ت ةةدا  مدر ة المرا ـلة ) التعلـيع المبكـر مـن بعـد(  ▪
سةةنياب ، ونيةةر ال ةةادرةن علةةى ةضةةير الخدمةةة بسةة ب  5-3 ةةين  أعحةةارهإ  تتةةراو 

 مةةن اليةيةةد النةةي  هةةي هةةذاال بلةةة، والحةةرف، أو االةتياجةةاب الخاصةةة األخةةرى، و 
 سةةاعة 20علةةى ، و ةةد ةرةةلن الحكيمةةة   ل من تش يلها تإ ي التل ECEخدماب 

 مجانية لخدماب تروية ورعاية اللةيلة الح كر .
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، ت حةةةل بالل ةةةة ال اسةةةيةيكية مراكـــز الطفولـــة المبكـــرة فـــي جـــزر المحـــي  الهـــادى  ▪
 والحهاجرون من دول ال اسيةي  هإ الترويةين واإلدارةين  ها.

 ح ةةدملمشارهة أوليةةا  األمةةير ل ت نليالد، ال د  ب يا اللةيلة الح كر   خدماب ينحا       
 الث ةةة، مةةن مبةةةد وونةةا  الحجتح يةةة الش كاب وتليةر، األرةال ورعاية رويةت فل الرعاية

 : 132)وهى هالتالى
ــال المـــاور   ❖ ــدارم العاملـــة ألطفـ ــز المـ   6-0الةةةةذين تتةةةراو  أعحةةةةارهإ  ةةةةين)مراكـ

ير، وتةةديرها هيوةةة ورنيةةة سةةنياب، ةيةةث الح لحةةين واإلدارةةةين هةةإ مةةن أوليةةا  األمةة 
 .وث افة الحاور  ل ة   هدف الحةا  علىللشيي  الحاورةين، 

تةةدار بشةةكل ت ةةاونى، ةيةةث الح لحةةين واإلدارةةةين مةةن أوليةةا  أمةةير مراكــز اللعــ    ❖
األرةال الحلتح ين  هةةا، وت ةةدا  رامجهةةا لألرةةةال منةةذ الحةةيالد وةتةةى سةةن االلتحةةاو 

إ دعحهةةةا مةةةن   ةةةل مرا ةةةب الل ةةةب علةةةى بالحدرسةةةة ألعحةةةار مختللةةةة ال يوةةةاب، وةةةةت
 مستيى الدولة.

مةةراب فةةى  5 يةةيا، هةةل سةةاعاب أروةةت نعةة  تبةةةد ال لحةةد   ت حةةل :مجموعــات اللعــ  ❖
 هةةةةذ   وتتل ةةةةى ،لألرةةةةةال منةةةةذ الحةةةةيالد وةتةةةةى سةةةةن االلتحةةةةاو بالحدرسةةةةة االسةةةة ي ، 

 .اإليجةةةةار ومسةةةةاةة الح ةةةةداب ثحةةةةن لةةةةدفت الحكةةةةيمل التحيةةةةةل ب ةةةة  الحجحيعةةةةاب
  2015-2010تةةالل أعةةداد خةةدماب  لةةا  اللةيلةةة الح كةةر  )الجةةدول الوةيضةةح 

 على النحي التالى:  
  79)  (2015-2010(  عداد خدمات رعاية وتعليع الطفولة المبكرة )5جدول )

 2015 2014 2013 2012 2011 2010 نوع الخدمة
 2.409 2.357 2.321 2.324 2.530 2.412 تعلع & رعاية 
 652 648 643 644 633 632 رياض  طفال 

 417 371 348 334 314 303 رعاية قا مة على المنزل
 427 439 447 456 459 461 مراكز اللع 

 450 455 465 463 463 463 مراكزألطفال الماور  
 1 1 1 1 1 1 مدارم المرا لة
 9 9 13 29 25 29 تعلع ورعاية 

 4.385 4.299 4.255 4.261 4.435 4.310 رعاية قا مة على المستشفى 
 754 728 731 782 720 726 مجموعات اللع  العامة
 74 68 63 57 48 51 مراكز ألطفال الماورى 

 29 38 37 33 26 30 جماعة الطفولة المبكرة لجزر البا في  
 30 23 25 24 25 25 مراكز لع  مرخصة
 5.272 4.156 5.111 5.157 5.254 5.142 اإلجمالى الكلى 
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جةةدول السةةا ق تبايةةد أعةةداد خةةدماب  لةةا  اللةيلةةة الح كةةر ، يتضةةح مةةن  يانةةاب ال         
مؤسسةةاب فةةى ةةةين  9ةةةيالى  2010ةيةةث  لةةج اإلجحةةالى الةرعةةى لهةةذ  الحؤسسةةاب عةةاا 

مؤسسةةة،  ينحةةا اإلجحةةالى الكلةةى للخةةدماب الح دمةةة عةةاا  20ليرةةل  لةةى  2015ارتةةةت عةةاا 
 .2015فى عاا  5.272مؤسسة، ارتةت ليرل  لى  5.142هان  2010

   خدماب اللةيلة الح كر  فى النحاا الت ليحى تحن رعاية وزار  الت ليإ: م،د -4
ــى         فةةةل الت ييةةةراب مةةةن عةةةدد علةةةى 1986 عةةةاا  دم،الةةة   ةةةرار،وانلةةةيى 1986عةةةاا فـ

 مةةن اللةةةل رعايةةة  دار   ت ةةديل التشةةرةت لن ةةل 1986  فةةى عةةاا 1: 81)مةةن أهحهةةا التشةةرة اب
: جديةةةةةد   سياسةةةةةةسةةةةةن  1987  فةةةةةى عةةةةةاا 2،يإ الت لةةةةة  وزار    لةةةةةى االجتحاعيةةةةةة وزار  الشةةةةةوين 

فةةةى عةةةاا   3،األرةةةةال ورةةةةاف األرةةةةال رعايةةةة لخةةةدماب سةةةنياب ثةةةال  الحتكامةةةل لتةةةدرةبل
لتكامةةل الرعايةةة الترويةةةة باللةيلةةة   Befor Five" خحسةةة   ةةلت رةةةر اصةةدور  1988

فةةةى عةةةةاا   5الح كةةةر ، اللةيلةةةةة حرةلةةةةل صةةةدور ال رنةةةةام، الةةةيرنى 1996  فةةةى 4الح كةةةر ،
 الهيا ةةل ييضةةح التةةالىوةيضةةح الشةةكل  ةةين الح لحين، األجةةير فةةل التكةةافؤ تح يةةق 2002

 ومكتةةةةب والت لةةةةيإ  الترويةةةةة وزار  : الت لةةةةيإ  عةةةةن الحسةةةةؤولة الرميسةةةةية اإلدارتةةةةين فةةةةل التنحيحيةةةةة
  82)الت ليإ  مراج ة

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 ليعالتع مراجعة ومكت  والتعليع التربية وزارة في التنميمية الهياكل( 3 كل )     

 

الةةدم، الكامةةل لجحيةةت  علةةى الحترت ةةة ا ثةةار جحةةااًل لحةةا سةة ق يت ةةين أن مةةن أهةةإ       
 اسةةةتخداا  1خةةةدماب اللةيلةةةة الح كةةةر  فةةةى النحةةةاا الت ليحةةةى تحةةةن رعايةةةة وزار  الت لةةةيإ: 

 متنيعةةة مجحيعةةة يشةةحل عةةاا  حرللحه ،EDUCAREتكامل الرعاية الترويةة  مةهيا 

 البرلمان

 وزير التعليم يمالوزير المسئول عن مكتب مراجعة التعل

 مكتب مراجعة التعليم

 

 وزير التعليم

 الخاصة والمدارس المنتخبة األمناء ومجالس الحكومية المدارس ومديري المبكرة الطفولة مراكز 

 أطفال ما قبل المدرسة  

 طالب المدارس  
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   تنةيةةذECE  ،3بخةةدما علةةى ال ةةاا  اإلنةةةاو يى مسةةت   ترةةاعد2الخدماب،  أنيا  من
 سةةةاعة 20ا   صةةةدور م ةةةادر  4، اللةةةةل رعايةةةة مجةةةال فةةةل للح لحةةةين متكامةةةل تةةةدرةب

 .االجتحاعل االندما  لت بةب 2007 عاا  فلا يةمجان
 ال رام، واألنشلة الترويةة :   -5

يةةةة سةةةنياب للرعا 10، وضةةة ن ةكيمةةةة نييزةلنةةةدا خلةةةة اسةةةتراتيجية 2002فةةةل عةةةاا       
الترويةةةة بحرةلةةة اللةيلةةةة الح كةةر ، ب نةةيان ام ةةةرراب الحسةةت  لا، رهةةبب علةةةى تنةيةةذ  رنةةةام، 

  (83) يرتكبعلى الححاور التالية ورنى لهذ  الحرةلة
ــا   ▪  وت بةةةةةب ، بحةةةةا تتضةةةةحنه مةةةةن ةحايةةةةة صةةةةحة اللةةةةةل ورعايتةةةةه،Well-beingالرفــ

 ، ونيرها.تيةالذا الرعاية ومهاراب والث ة، الهيةة،و  الذاب، ب يحة اإلةسا 
ــاء  ▪ عنةةدما ي ةةرف األرةةةال وأسةةرهإ أن لةةديهإ مكةةان فةةةل   Belongingالنتم

 الةةرأ فةةى  االخةةتالف علةةى ال ةةدر  ، و أف ةةالهإ  يليةومسةة  تححةةلالحجتحةةت، يةةبداد انتحةةامهإ، و 
 والتكيح م ه.

ــاهمات  ▪  الحشةةةارهةفةةةى  الحةةةق رةةةةل لكةةةل بةةةأناالعتةةةراف  Contributionالمسـ
 ال نا  . حنافسةوال التني  ت دير، و ا خرةن ومرالح  هإ ة ي  فهإ ، و الحجتحت فل ال ادلة

ــالت  ▪ لتلةةةيةر وسةةةامل لةحيةةةة ونيةةةر لةحيةةةة  Communication: التصـ
 الرةاضةةية، والحةةةاهيإ  والرمةةيز ال ةةد نحةةاا  اسةةتخداا  فةةل حهةةار  للتياصةةل  ةةين األرةةةال، وال

 .التكنيليجيات م األلةةو 
تشةةةةاف عةةةةالحهإ مةةةةن : مسةةةةاعد  األرةةةةةال علةةةةى ا Explorationال تكشــــاف  ▪

 ال ال ةةةاب ةةةةيل النحرةةةةابخةةةالل الل ةةةب والحةةةيا ، والث ةةةة فةةةل أجسةةةادهإ، واستكشةةةاف 
   .االجتحاعية والحةاهيإ 
  (84)ة بمجالت التعلع األ ا ية التاليةالخمس محاورال ه   من كل وترتب    

ــيات   ❖  ةةةةل عنةةةد ةخةةةرون  مةةةت التياصةةةلو الحنل ةةةل  التةكيةةةر علةةةى ال ةةةدر   كتسةةةبيالرياضـ
 .الحشا ل

 والةةةر   والةةةةن الحيسةةةي ى أنةةةيا  مةةةن متنيعةةةة مجحيعةةةة مةةةت األلةةةةة  والمو ـــيقى الفـــن ❖
 .والدراما

 فةةةةةل الحشةةةةةارهةا تشةةةةةاف ال ال ةةةةةة  ةةةةةين التكنيليجيةةةةةا والحيةةةةةا ، و  العلـــــو  والتكنولوجيـــــا  ❖
 .االستةسار
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 .الرحل والتث يح االجتحاعية الحهارابت بةب الليا ة ال دنية و   والصحة البدني النمو ❖
حكين األرةال مةةن محارسةةة مهةةاراب الل ةةة األرو ةةة: االسةةتحا  والتحةةد  وال ةةرا   ت اللغة  ❖

 والكتابة وف ًا لتسلسل النحي الل ي ى.
   لتنحية الش ير بالحسويلية لدى األرةال، والهيةة اليرنية. الدرا ات الجتماعية  ❖
 ال حرةةةة فوةةاب ثالثةةة  لةةى نييزةلنةةدا فةةلال رنام، اليرنى لللةيلة الح كر   محتيى  وةن سإ     

 3-1) الرةة ار واألرةةةال ، شةةهرا عشةةر ثحانيةةةوةتةةى  يالد  منةةذ الةة ) الرضةةت وهةةل مختلةةةة،
 علةةةةةى وةسةةةةةتند ، الحدرسةةةةةة دخةةةةةيل سةةةةةن  لةةةةةى سةةةةةنتين ونرةةةةةح سةةةةةنة) واألرةةةةةةال،  سةةةةةنياب

ومن ثإ يت ين أن الحنه، الةةيرنى لخةةدماب اللةيلةةة الح كةةر  .  85)لةللل الحالية االةتياجاب
فةةى نةسةةه و ةةدراتهيفيحا يلةةى جةةداول ييضةةح  واثةةق  يجةةا ل، رةل رةلي ت  نييزلندا يس ى  لى

 .الححارساب الييمية إلةدى الروضاب النييزلندية
  86)( يوضح نمو ا البرنام  اليومى لرياض األطفال  ات اليو  الكامل7جدول )
 .اإلفطار  ةناءل طفال يتع اختيارها   نشطةو   وصولال 30 07
 صــغيرة  مجموعــاتفــى   وطفــال األ مــع دا ــرة فــى اجتمــاع مجموعــة 00 09

 التجــــار  حــــول معلومــــات األطفــــال يتلقــــىو  ة خطــــ  اليــــو  مناقـشـــ و 
 .المفتوحة والمراكز الخاصة األنشطة  ل  في بما لها  المخط 

 مـن ل ختيـاراألطفـال  تشـجيع ويتع  المقررة الدرا ية المناه  الخبرات 15 09
 مجموعـات فـي خفيفـة وجبـة اولتنـ   ويمكـن متاحـةال مراكز الـتعلع  ين

 .صغيرة
 .الدرا ية المناه  وخبرات الطلق الهواء في األنشطة 30 10
 وال ـتعداد الحمـا  ا ـتخد و   األيـدى األطفـال غسـل -فترة انتقاليـة    15 11

 .الغداء طعا  لتناول
 .الغداء 30 11
 طة المقبلةل نش وال تعداد الحما  األطفال  تنميف -فترة انتقالية  15 12
  و كبيرة صغيرة مجموعات في قصة 30 12
ل طفـال اصـطحا  بعـ   يجوزو   راحة  و قيلولةفى  األطفال -الراحة 00 01

  ةناء الراحة. معهع الكت   واأللعا  الهاد ة 
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 للنشـا  وال ـتعداد الحما   اا تخدو  األطفال  ا تيقاظ  -فترة انتقالية 30 02
 المقبل

يمكـن و  األنشـطة  ـين األطفـال ختاري  يرة وخبرات فرديةات صغمجموع 45 2
 خفيفة وجبة تناول في المشاركة

 للـ ها  وال ـتعداد الحمـا   اا ـتخدو  األطفـال تنميف   -فترة انتقالية 45 03
 الطلق الهواء في

 .الطلق الهواء في واألنشطة الخبرات 00 04
 فـــي للـــ ها  عدادل ـــتاو  األنشـــطة  ينهـــوة  األطفـــال  -فتـــرة انتقاليـــة 45 04

 .الحما  وا تخدا  الداخل
 .قصة 00 05
 .ديارهع إلى للعودة  تعدادلا  و اإلنتهاء دا رة 15 5

 .اليو  نهاية 30 05
 اةتياجةةاب وةل ةةل واالتسةةاو التيازن تسةةإ بةة ي اليةةيمل الجةةدوليتضةةح محةةا سةة ق أن       

 رنةةةام، اليةةةيمى ، هحةةةا تتضةةةحن الصةةة ير   مجحيعةةةابو  ه يةةةر ، مجحيعةةةابفةةةى  األرةةةةال
 تتخللهةةا الرةة ير   ال ضةةالبو  الك يةةر   ال ضةةالبلةةدعإ أنشةةلة  الللق، الهيا  فل الل ب

 .  وتنشوة استرخا و  راةةفتراب 
   اإلدار  والتحيةةةل : -6

 نييزلنةةدا فةةى ال ديةةد مةةن الحسةةتيةاب علةةى النحةةي   لا  اللةيلة الح كةةر  تتحثل  دار      
 التالى:

 الحدرسةةل حهةةات لينييزلنةةدا  ةيلةةن ،ثحانينياب والتسةة ينيابفى العلى الحستيى ال يمى، 
واةةةدا مةةن أ ةةرز الةةنحإ الالمرهبةةةة فةةى   لةةى ال يرو رارةةل النحةةاا مةةن الحرهبةةةة الشةةديد  و 

 اختيةةةارةةةةق و  الحنافسةةةة،  جل ةةةن 1991-1989فيصةةةالةاب مةةةدار  ال ةةةد ) ال ةةةالإ، 
 الحنتخ ةةة األمنةةا   ومجةةال لحةةدار ،، واإلدار  الذاتيةةة ل parental choice اليالةةدين

 للنحةةةاا، األساسةةةية الجيانةةةبعلةةةى  تسةةةيلر تةةةبال ال والت لةةةيإ  الترويةةةة وزار   ولكةةةن ،محليةةةا
 ، وازدادب حةةةةةدار لل التةاصةةةةةيل ) وترهةةةةةن الدراسةةةةةية الحنةةةةةاه، وترةةةةةار التحيةةةةةةل مثةةةةةل

 ال امةةة النحرةة، ومن ثإ هانن الت ليإ  مكتب مراج ة  نشا  خالل من ال امة الحسا لة
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 الترويةةةة وزار  وت ةةد  . 87)ةالالمرهبةةة  تنافسةةةيةال سةةيو  ت بةةةب هةةةي صةةالةاباإلهةةذ   ورا 
 الح كةةةر ، اللةيلةةةة مرةلةةة فةةةل الت لةةيإ   لةةةا  فةةل للحكيمةةةة الرميسةةل الحستشةةةار والت لةةيإ 
 اللجنةةةوةنةةدر  تحتهةةا م اشةةر   السياسةةاب، ووضةةت االسةةتراتيجية ال يةةاد   مسةةؤوليةوتت لةةد 

 ،ال لةةا ب الةةيزار   عال ةةة مةةن هةةاا  جةةب  تةةى هةةى  الالح كةةر  اللةيلةةة حرةلةةةل االستشةةارةة
 مةةن اللجنةةة وتتكةةين  .لةيلةةة الح كةةر  ال و لةةا  ةةين الحكيمةةة  ال ال ةةة بت بةةة  وتهدف  لةةى

 الرةة يوابلحنا شةةة  السةةنة فةةل مةةراب 4  تجتحةةتو  . ECE)  لةةا  حنححةةابل محثلةةين
 والةةةةةةةةةرب التحةةةةةةةةدياب لةةةةةةةةا  اللةيلةةةةةةةةة الح كةةةةةةةةر ، وتحديةةةةةةةةد  تياجةةةةةةةةه التةةةةةةةةل والةةةةةةةةةرب
تةةدفت   ج ارةةةة، رسةةيا  الحكةةيمل التحيةةةل ي لةةلوفيحا يت لق بالتحيةل  . 88)جيةاالستراتي

 م ةةالج األرةةةال رةةةاف م حةةإ تةرف  2015 عاا  ةل، فاألس ي ب بالساعة أو بالييا أو
 50 الةةةى رسةةةيمها رةةةلت أمةةةا مرا ةةةب الل ةةةب الياةةةةد ، للسةةةاعة دوالر 6-5  ةةةين تتةةةراو 
فةةةى  دوالر 6-4 ةةةةيالل الحنبليةةةة يةةةةالرعا تكةةةاليح، وول ةةةن أسةةةا يت عشةةةر   لحةةةد   دوالر

 ECEل لةةا  اللةيلةةة الح كةةر   الحخررةةة ال امةةة النة ةةابوفيحةةا يت لةةق ب . 89)سةةاعةال
مليةةةين دوالر، مشةةةتحلة  172.5 ل ةةةن  جديةةةد   السةةةتثحاراب األوليةةةةة الحكيمةةةة أعلةةةن

 41وأ ثةةةةر مةةةةن  ،٪98  لةةةةى الحشةةةةارهة نسةةةةب زةةةةةاد   لتكةةةةاليح دوالر مليةةةةين  80 علةةةةى
وجوى االةتياجةةاب  الحستضةة ةين ألرةةةالاللةيلةةة الح كةةر  ل خةةدماب عإ لةةد دوالر مليةةين 

فةةةةى عةةةةاا  ECEمليةةةةين دوالر تةةةةإ  ضةةةةافتها ل لةةةةا   155.7الخاصةةةةة، عةةةةالو  علةةةةى 
 وهةةةةذا. ECE لةةةةا   تحيةةةةةل م ةةةةدالب بةةةةةاد  مليةةةةين دوالر ل 53.6، متضةةةةحنة 2014

 مليةةين  800 حةةنتضةةاعح، ف ECEعلةةى  لةةا   الحكةةيمل اإلنةةةاوأن م ةةدالب  ي نةةل
. 2013/2014 عةةةةاا  فةةةةل  ليةةةةين دوالر 1.5  لةةةةى  2007/2008 عةةةةاا  فةةةةل الردو 

 . 90)لألرةةةةال فةةةى عحةةةر مةةةا   ةةةل الحدرسةةةة٪ 98 ليح ةةةق نسةةةب اسةةةتي ال ترةةةل  لةةةى 
، انت لةةةةن مسةةةةويلية  دار  رعايةةةةة 1986فةةةةى عةةةةاا وعلةةةةى الحسةةةةتيى اإل ليحةةةةى والححلةةةةى، 

إ . وتارةخيةةةةًا هانةةةةن األرةةةةةال رسةةةةحيا مةةةةن وزار  الشةةةةؤون االجتحاعيةةةةة  لةةةةى وزار  الت لةةةةي
وال تةةةبال هةةةى  ECCEجحاعةةةاب الحجتحةةةت هةةةى الحسةةةويلة عةةةن ت ةةةديإ م حةةةإ خةةةدماب 

الحجحيعةةة الحهيحنةةة ةتةةل أواخةةر الثحانينةةاب والتسةة ينياب   ةةا  ه يةةر. واللجةةان الححليةةة 
أو اإل ليحيةةةة هةةةى التةةةى تةةةدير رةةةةاف األرةةةةال ومرا ةةةب الل ةةةب، أمةةةا مجةةةال  األمنةةةا  

وت ةةدا الحكيمةةة الحرهبةةةة مةةنح ف ةة   . 91)ت خدماب الحاورى اليرنية هل التى تدير جحي
، ونحاا الحنح الحكيميةةة لجةةب  مةةن التحيةةةل ي نةةل أن ECSلنس ة من تكاليح خدماب 
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علةةى ا بةةا  أن تسةةهإ بجةةب  مةةن الي ةةن و/أو الحةةال لسةةد الةجةةي   ةةين الحةةنح والتكةةاليح 
الحةةنح الحكيميةةة التةةل الح ي ية لتش يل الخدمةةة. و ةةد تةةإ اسةةتخداا صةةيج مختلةةةة لتحديةةد 

ين  ةةل  دخالهةةا علةةى هةةل نةةي  مةةن أنةةيا  الخةةدماب الحةةرخ  لهةةا، وهةةذل ، مةةت رةةةاف 
األرةةةال التةةل تتل ةةى أ  ةةر دعةةإ لكةةل رةةةل. هةةان هنةةاك ) وال يةةبال  مسةةتيى عةةال مةةن 

   . 92)الدعإ لألرةال دون سن الثانية من ال حر
تأ يةةدًا لح ةةدأ الالمرهبةةةة فةةى صةةناعة وعلى مستةةةيى مؤسساب مرةلة ما   ل الحدرسةةة، 

، حجلةة ال ةةراراب الت ليحيةةة، ييجةةد  نييزلنةةدا مجةةال  األمنةةا ، وةضةةإ تشةةكيلها: رمةةي  ال
، ومحثةةةل عةةةن الحةةةيظةين، وأمنةةةا  محايةةةدين مةةةن األمةةةير أوليةةةا  عةةةن ينمحثلةةة والحةةةدير، و 

الشخرةةةةياب ال امةةةةة بةةةةالحجتحت الححلةةةةى لت ةةةةديإ الخ ةةةةر  للحجلةةةة . وةضةةةةللت الحجلةةةة  
ارهة فةةةى  دار  مؤسسةةةاب ت لةةةإ مةةةا   ةةةل الحدرسةةةة، وتيظيةةةح ال ةةةاملين، وترشةةةيح بالحشةةة 

الحةةةديرةن، وت ةةةديإ اال تراةةةةةاب الخاصةةةة بةةةةال رام، الترويةةةةة، وتيزةةةةةت الحيبانيةةةة، وتةةةةد ير 
   . 93)ميارد  ضافية للتحيةل، وتح يق مبةد من الر ابة الحجتح ية والححاس ية

يشةةترل أن   مرحلــة مــا قبــل المدر ــة اتمــدير    94)ويتكــوة الجهــاز اإلدارى مــن     
تكين ةاصلة على بكاليرةي  أو ماجستير اللةيلة، ولديها خ ةةر  واسةة ة فةةى الحجةةال، 

تيزةةةت الحسةةويلياب  وتحتلةة  مهةةاراب  دارةةةة وتنسةةانية وفنيةةة عاليةةة، ومةةن  ةةين مهامهةةا:
على ال املين هل فةةى تخررةةه، وتدار  االجتحاعةةاب بأسةةليل ديح رارةةى مةةرن، وت يةةيإ 
أدا  ال ةةةةاملين فةةةةى ضةةةةي  مؤشةةةةراب الجةةةةيد ، واإلشةةةةراف علةةةةى األنشةةةةلة الالمنهجيةةةةة، 
 ومتاب ةةة النحةةي الحهنةةل للح لحةةاب وتةةيجيههن، وع ةةد ل ةةا اب دورةةةة مةةت أوليةةا  االمةةير.

 3، أدخلةةن  ةةرام، تدرة يةةة متكاملةةة لحةةد  1987فةةل عةةاا معلمات مـا قبـل المدر ـة  و
الت ليإ فةةل مرةلةةة اللةيلةةة الح كةةر  ، والةةذ  سنياب فل هلياب التروية تؤدى  لى د ليا )

أصةة ح  م يةةارًا لتأهيةةل الح لحةةين الةةذين ي حلةةين فةةل هةةل مةةن رةةةاف األرةةةال ومرا ةةب 
التخلةةةي  لألنشةةةلة والخ ةةةراب بشةةةكل متكامةةةل، ومــن  ــين مهــامهن   رعايةةة األرةةةةال.

لةةيل ا تةةرا  الحوتعداد ال يوة الترويةة التةةى تشةةجت األرةةةال علةةى ال حةةث واالستكشةةاف، و 
، وتلةةةةيةر ال ةةةةرام،، ودعةةةةإ اإل داعيةةةةة لحياجهةةةةة الحيا ةةةةح الت ليحيةةةةة والحياتيةةةةة والحهنيةةةةة

يشةةةترل ةرةةةيلهن علةةةى مؤهةةةل متيسةةة ، ولةةةديهن  المعاونـــات و التياصةةةل مةةةت األسةةةر.
خ ةةةر  فةةةى مجةةةال اللةيلةةةة الح كةةةر ، والحةةةةا  علةةةى صةةةحتهإ فةةةل ت ةةةديإ الل ةةةاا الجيةةةد 

ة والةةذى يتكةةين مةةن السةةكرتارةة، والل يةةب النحيح. عالو  علةةى رةةا إ الهيوةةة نيةةر الةنيةة 
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أو الل ي ةةةةةةةة، والححرضةةةةةةةاب، واالخرةةةةةةةامية النةسةةةةةةةية واالجتحاعيةةةةةةةة، وأمينةةةةةةةة الحكت ةةةةةةةة، 
 واللاهية، والخادماب، و امدى الحافالب.

 الشرا ة  ين ا با  ومؤسساب تروية اللةيلة الح كر  :   -7
، الشةةةرا ة مةةةةت األسةةةةر   أهحيةةةةةعلةةةى الةةةةيرنى لللةيلةةةة الح كةةةةر    رنةةةام،ل ةةةد أ ةةةةد ال      

 : 95)ما يلى وت ددب صيج مشارهة ا با  ع ر
السؤال عن م رفة ما يت لحينه أرةةةالهإ، أو مةةا يحكةةنهإ ال يةةاا بةةه للحسةةاعد  وت ةةديإ  ▪

   ت لإ ألرةالهإ. ييا  فل ا با  مشارهةو  الدعإ لهإ،
 ةضير اجتحاعاب ا با  والح لحين للحريل على ت ذية راج ة.   ▪
 .اإلخ ارةة للروضة والذهال  لى الحناس اب الحدرسية را   النشراب  ▪
اسةةتكحال أ  دراسةةةاب است رةةامية تحتاجهةةةا الروضةةة مةةةن أجةةل وضةةةت ارا  االبةةةا   ▪

 فى االعت ار.
ل الحناسةة اب، فةة التلي : يحكن أن يتلي  ا با  للحساعد  فل الةريل الدراسةةية، و  ▪

للةة  ، والحةةرف، وفةةى أو ةةاب الرةاضةةة، أو فةةل الةةرةالب الحدرسةةية والحخيحةةاب، وا
 والل ة.  

 نةةا  عال ةةاب أوثةةق لالح لحةةين  -االنضحاا  لةةى عضةةيةة الرابلةةة النييزلنديةةة لالبةةا  ▪
وهةةةةى ع ةةةةار  عةةةةن هةةةةل مجحيعةةةةة مةةةةن ا بةةةةا  واألمهةةةةاب اب، والح لحةةةة  األسةةةةر ةةةةين 

متلةةةيعين لةةةدعإ تشةةة يل الحدرسةةةة بلةةةرو عحليةةةة، وتنحةةةيإ النشةةةاراب الحدرسةةةية، 
ودعةةةةإ أوليةةةةا  األمةةةةير هشةةةةرها  فةةةةل ت لةةةةيإ ، للحشةةةةارةت الخاصةةةةة وجحةةةةت الت رعةةةةاب

 .    جديد تسية ية م ادراب تخلي و  أ نامهإ،
هيسةةةيلة هامةةةة   board of trusteesالترشةةةح النتخابةةةاب مجلةةة  األمنةةةا   ▪

 .با  ةخرةنةللحشارهة فل ت ليإ اللةل ، وت ادل الحهاراب الخاصة مت 
دماب ع ةةر تشةة يل م دمل خدماب: يحكن لليالدين  نييزلندا أن  يكينيا  م دمل خةة  ▪

 ، أو الحشارهة عن هثب فى  دار  هذ  الحرا ب.مرا ب الل ب
 .التياصل من خالل ش كة االنترنن أو عن ررةق ال رةد اإللكترونل ▪

 ال يى وال يامل الث افية الحؤثر :  
  ةةت فةةلي جغرافيــافةةل ضةةي  تحليةةل السةةياو الث ةةافل للحجتحةةت النييزلنةةدى يت ةةين أنةةه      

الشةةحالية  تةةألح مةةن جبةةةرتين ه يةةرتينةو ، الححةةي  الهةةاد   روةةل مةةنالجةةب  الجنةةيول ال

http://www.marefa.org/index.php/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%8A%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%8A
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تحتلةةةة  نييزةلنةةةةدا تنيعةةةةًا ن اتيةةةةًا وةييانيةةةةًا و  .مضةةةةيق هةةةةيك والجنيويةةةةة، وةةرةةةةل  ينهحةةةةا
ةتضةةح تةةأثير و  . 96)حنةةا  م تةةدل وررةةبوتتحيةةب ب .اسةةتثناميًا ينحةةدر مةةن الحيةةا  ال رةةةة

عايةةة اللةيلةةة الح كةةر  ال يامةةل الج رافيةةة والحناخيةةة فةةى تةةيفر عةةدد سةةاعاب عحةةل دور ر 
الييميةةة تل يةةة الةتياجةةاب أوليةةا  األمةةير أثنةةا  فتةةراب انشةة الهإ سةةيا  أ ةةانيا ي حلةةين أا 
يدرسةةةةين، هحةةةةا يتضةةةةح تةةةةأثير ال يامةةةةل الج رافيةةةةة فةةةةى تنةةةةي  مؤسسةةةةاب ت لةةةةيإ مةةةةا   ةةةةل 
الحدرسةةة مةةا  ةةين مرا ةةب الل ةةب، ومرا ةةب الرعايةةة األسةةرةة الييميةةة، ونيرهةةا، والتةةى ت ةةدا 

سةةنياب ، ونيةةر ال ةةادرةن علةةى  5-3 ةةين  أعحارهإ  تتراو  الذين لألرةال ت ليحية  رام،
 ةضير الخدمة بس ب ال بلة، والحرف، أو االةتياجاب الخاصة األخرى.

، فهةةل هثيةةراً تتني  الترهي ةةة ال ر يةةة لسةةكان نييزةلنةةدا  ومن الناحية الديموجرافية        
واألفار ةةةةةةةةة وال اسةةةةةةةةيةيكان والشةةةةةةةةرو واألوروويةةةةةةةةين  نخلةةةةةةةةي  مةةةةةةةةن الحةةةةةةةةاور  وا سةةةةةةةةييةي

فضاًل عن ان كا  جل  على ال امل الةةدينى ةيةةث يةةدين م حةةإ السةةكان  . 97)أوسليين
عةةةةةةةةةةةةةةةةةدد مةةةةةةةةةةةةةةةةةن األ ليةةةةةةةةةةةةةةةةةاب الدينيةةةةةةةةةةةةةةةةةة الهامةةةةةةةةةةةةةةةةةة  ، عةةةةةةةةةةةةةةةةةالو  علةةةةةةةةةةةةةةةةةىالحسةةةةةةةةةةةةةةةةةيحيةب

 تةةةةةةانالل والحاورةةةةةةة هحةةةةةةا لل ةةةةةةة اإلنجليبةةةةةةةة او   98)والهندوسةةةةةية وال يجيةةةةةةة اإلسةةةةةةالا  مثةةةةةل
و ةةةد سةةةاهإ هةةةذا  . 99)ل ةةةاب أخةةةرى نيةةةر رسةةةحيةعةةةالو  علةةةى  فةةةل نييزةلنةةةدا تانالرسةةةحي

التنةةةةي  الث ةةةةافى فةةةةى نييزلنةةةةدا علةةةةى االنةتةةةةا  علةةةةى ث افةةةةة الشةةةة يل األخةةةةرى، والتةةةةأثر 
ى باالتجاهةةاب الحديثةةة فةةى  دار  الت لةةيإ التةةى شةةهدتها الحجتح ةةاب األخةةرى، عةةالو  علةة 

تل يةةق أسةةاليب ةديثةةة باللةيلةةة الح كةةر  ومنهةةا مةةدخل األنححةةة الحتكاملةةة الةةذى ي ضةةى 
  تكامل الرعاية الترويةة ألرةال ما   ل الحدرسة.  

ديح راريةةة  جا ملكيةةًا دسةةتيرةاً  تت ةةت نحامةةاً نييزلنةةدا دولةةة   ومــن الناحيــة السيا ــية     
. تتحثةةل السةةللة التشةةرة ية فةةةل ال رلحةةان الحنتخةةب ديح راريةةًا وو يةةة الةةةيزرا ، و  رلحانيةةة

مةةةن مجةةةال  الح ار ةةةاب ومجلةةة  جةةةبر  57مجلسةةةًا  لةةةديًا و  16 وتن سةةةإ  دارةةةةًا  لةةةى
فةةى   –بةةال لت  لةةى جانةةب عيامةةل أخةةرى  -. وهةةذا الت سةةيإ اإلدارى سةةاهإ  100)تشةةاتاا 

ى، الذى ان ك  على  دار  الت ليإ  هةةا، وتة يةةل نحةةإ أن تكين الالمرهبةة نحلها اإلدار 
الححاسةةة ية علةةةى أدامهةةةا الت ليحةةةى، السةةة ب الح اشةةةر لتنةيةةةذ ت ييةةةراب فةةةل هيكلةةةة رعايةةةة 
وترويةةةة اللةيلةةةة الح كةةةر ، ةيةةةث ةةةةل منترةةةح الثحانينيةةةاب الحةهةةةيا األوسةةةت ا لتكامةةةل 

 الرعاية الترويةة محل مةهيا الت ليإ ما   ل الحدرسةا.
 

http://www.marefa.org/index.php/%D9%85%D8%B6%D9%8A%D9%82_%D9%83%D9%88%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%B0%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9_%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%A9_%D8%AA%D9%85%D8%AB%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%A9_%D8%AA%D9%85%D8%AB%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9
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 تحد نييزةلنةةدا فةةل ا ترةةادها علةةى ا ترةةاد السةةيو، ت ومن الناحية القتصادية        
علةةةى التجةةةار  الدوليةةةة، وةتحةةةالح ا ترةةةادها بشةةةكل وثيةةةق مةةةت اال ترةةةاد  رتكةةةبالةةةذ  ي

% مةةن مجحةةل نشةةال 63ولال تراد النييزةلنةةد   لةةا  خةةدماب ه يةةر يحثةةل . األسترالل
حل الرةةناعاب التحيةليةةة واسةة ة شةة ة. و  101)2013النةةات، الححلةةل اإلجحةةالل فةةل عةةاا 

وةض ةةد  الت ةةدين وال ةةاز والحيةةا .الكهروةةا  و خدماب  عالو  علىتنتا  األليمنييا.و النلاو، 
هحةةا أصةة حن السةةياةة مةةيردًا  .ىالسةةح  ثةةروً   يميةةة تسةةاهإ فةةل دعةةإ اال ترةةاد الححلةة 

ا فةةل الةةدخل ال ةةيمل وفةةى ضةةي  مةةا سةة ق يتضةةح أن النهةةيف اال ترةةادى  . 102) مهحةةً
تشةةهد  نييزلنةةدا سةةاعد علةةى تنةةي  الح ةةادراب، وتةةيفير الخةةدماب وال ةةرام، الترويةةةة  الةةذى

لألرةةةةال الرةةة ار والرضةةةت منةةةذ الةةةيالد  وةتةةةى سةةةن سةةةنياب  وتصةةةدار  رنةةةام، ورنةةةى 
ة ومةةا صةةاة ها مةةن  ترةةاديذ  الحةةروف االةديث، وتيسير الدعإ الحالل والح نةةي . وهةة 

لةةنحإ ال انينيةةة لترويةةة ورعايةةة اللةيلةةة أةةةدثن ت ييةةراب فةةل نحةةيج  التحيةةةل وامت يةةراب 
الح كر   نييزلندا است ر ن من سنتين  لى ثال  سنياب، وتإ اإلعالن عنهةةا فةةى م ةةادر  

. ومشةةارةت تنحيحيةةة  لبةةةاد  نسةة ة األرةةةال الحشةةارهين فةةل ECEسةةاعة مجانيةةة لةةة  20
 .  ECEخدماب 

 رابعـاع    الدرا ة المقارنة التفسيرية
ير تحديةةةةد أوجةةةةه التشةةةةابه وأوجةةةةه االخةةةةتالف لتكامةةةةل الرعايةةةةة يتضةةةةحن هةةةةذا الححةةةة     

الترويةةةةة بحرةلةةةة اللةيلةةةة الح كةةةر  فةةةى هةةةل مةةةن السةةةيةد ونييزلنةةةدا وتةسةةةيرها فةةةى ضةةةي  
 ب   مةاهيإ ال ليا االجتحاعية، وجل  من ةيث:

 النشأ  والتلير:   -1
ل ةةةرن تشةةةا هن دولتةةةا الح ارنةةةة فةةةى نشةةةأ  وتلةةةير اللةيلةةةة الح كةةةر  فةةةل منترةةةح ا     

الةةذى ي ضةةى  تكامةةل الرعايةةة الترويةةةة للةةةل  Educareالتاسةةت عشةةر، وت نةةى نحةةيج  
ما   ل الحدرسة، وتن اختلةتا فى تةةارة  النشةةأ ، ةيةةث شةةهد هةةل مةةن الحجتحةةت السةةيةدى 
والنييزلنةةةدى محةةةاوالب عةةةد  لةةةدعإ ا تحةةةاا الحةةةرأ  سةةةيو ال حةةةل منةةةذ نهايةةةة الخحسةةةينياب 

عةةالو  علةةى الحيجةةاب اإلصةةالةية الياسةة ة فةةى  ةن،وودايةةة السةةتينياب مةةن ال ةةرن ال شةةر 
 مةةةن هاملةةةة تشةةةكلن أجنةةةد   ،1982 عةةةاا  فةةةلالسةةة  ينياب والثحانينيةةةاب، فةةةةى نييزلنةةةدا 

 إلصةةال  األوسةةت السياو  هجب  من الح كر  اللةيلةخدماب  حراج ةل الحكيمية ال رام،
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 لةةدعإ  أخةةرى   صةةالةابل. وفى نة  الةتر  فى السةةيةد  ةةدأب للةتنحية ا لرالح الت ليإ 
 .PRESCHOOL الحدرسة   ل مالةريل  اليرنل ال انين صدور   أ رزها األسر،

هحةةةا تتشةةةةابه هةةةل مةةةةن السةةةيةد ونييزلنةةةةدا فةةةى التأييةةةةد السياسةةةى ودعةةةةإ التشةةةةرة اب      
 نييزةلنةةدا،  2002وال يانين لتكامل خدماب اللةيلةةة الح كةةر ، وهةةي مةةا أ ةةد  ت رةةةر عةةاا 

وةحكةةن لح ةةيو ال انينيةةة لححايةةة ة ةةيو ل مةةةيفخرةةي  وم ةةادر  اسياسةةة ال املةةةا، وت
 .تةسير هذا االتةاو فى ضي  مةهيمى ال يلحة، والمرهبةة الت ليإ 

عحليةةة تكثيةةح ال ال ةةاب االجتحاعيةةة ع ةةر ال ةةالإ وتةةراب  األةةةدا  ي رةةد  هةةا   العولمـة
 .  103)الححلية الحت اعد  بلرة ة وثي ة الرلة ، هحا لي هانن ت ت فى مجتحت واةد

ان ةةل أو تحيةةةل سةةللة أو مسةةويلية اتخةةاج ال ةةرار برةةةة  لمركزيــة التعلــيع تعــرف بأنهــا
 لةةى  –وزار  الت لةةيإ  –مةةن السةةللة الحرهبةةةة الحسةةويلة عةةن الت لةةيإ  –دامحةةة أو و تيةةة 

الحسةةتيةاب اإلدارةةةة األدنةةى مثةةل مسةةتيى اإل لةةيإ أو الححافحةةة أو الحجتحةةت الححلةةى أو 
 . 104)الحدرسةا

   ة واألهداف :الةلسة -2
  عةةدادتشا هن دولتا الح ارنة فى تأ يد أهدافهحا علةةى التنةةي  الث ةةافى، الةةذى ي ةةبز      

. وترجةةةت ال اةثةةةة هةةةذا  لةةةى تشةةةابه الحةةةروف متبايةةةد دولةةةل مجتحةةةت فةةةل للحيةةةا   األرةةةةال
التارةخيةةة واالجتحاعيةةة والج رافيةةة لةةدولتى الح ارنةةة، ةيةةث سةةاعد مي  هحةةا الحتحيةةب  لةةى 

ملت ةةةةى الث افةةةةاب واألجنةةةةا  وال ر يةةةةاب، األمةةةر الةةةةذى سةةةةاعد علةةةةى التنةةةةي  أن ج لهحةةةا 
 الث افى، والتال ح الةكرى.  

هحةةةا اتة تةةةا دولتةةةا الح ارنةةةة وانةردتةةةا فةةةى تخرةةةي  أهةةةداف  نحاميةةةة محةةةدد  الح ةةةالإ     
والتةاصةةيل تتسةةإ باإلجراميةةة تسةةهإ بةاعليةةة فةةى تح يةةق التةةيازن الشةةامل لجحيةةت جيانةةب 

ت الدراسةةة هةةذا  لةةى االهتحةةاا السياسةةى والحجتح ةةى لح ةةايير الجةةيد  نحةةي اللةةةل،  وترجةة 
وةحكن تةسير أوجةةه التشةةابه السةةاب ة باللةيلة الح كر  وال سيحا ب د خرو  الحرأ  لل حل. 

 فى ضي  الحةاهيإ التالية:
ــاملى   رةةار فلسةةةى ميجةةه ل ةةرام،   Holistic approachالمــنه  الشــمولى التك

ةيلةةة الح كةةر  وةرتكةةب علةةى النحةةر  لةةى اللةةةل هكةةامن متكامةةل تنحيةةة ورعايةةة وت لةةيإ الل
 . 105)تتكامل فيه عحلياب النحي فى مختلح جيانب شخريته
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هى ة يو اإلنسان ةخذين فى االعت ةةار الرعايةةة الخاصةةة التةةى تتلل هةةا حقو  الطفل  
 ر ي ة مرةلة النحي عند األرةال ، بحا فى جل  ة ي هإ األساسةةية فةةى الل ةةاا والت لةةيإ 

والرعاية الرحية والححاية مةةن الجرةحةةة، وة ةةيو اللةةةل تتةةراو  مةةا  ةةين  شةة ا  ةاجاتةةه 
الجسةةةحية وال  ليةةةة وال ارةيةةةة األساسةةةية،  لةةةح جحاينةةةه مةةةن سةةةي  االسةةةت الل والح املةةةة 

(106 . 
 منل ةةة فةةل اإلنسةةانية والث افةةاب الحجتح ةةاب مةةن متنيعةةة مجحيعةةةهةةى   النقافي التنوع

   ضةةهإ ل الحختلةةةة الث افةةاب اةتةةراا  وجةةيد  لى أيضا تشير، و لهك ال الإ  فل أو محدد ،
 . 107)ال   

 دم، خدماب اللةيلة الح كر  فى النحاا الت ليحى تحن رعاية وزار  الت ليإ:   -3
داخةةل  رةةار الت لةةيإ فةةى  ECECتختلح السيةد عن نييزلندا فى أن   داية دم،       

سةةنياب ت رة ةةًا، ةيةةث فةةى نييزةلنةةدا تةةإ نييزةلنةةدا  ةةد سةة  ن نحيرتهةةا فةةى السةةيةد ب شةةر 
تحرةةةةةر ،  هةةةةدف 1986تحةةةةن  شةةةةراف وزار  الترويةةةةة والت لةةةةيإ فةةةةل عةةةةاا  ECECدمةةةة، 
، ورعايةةةةة ودعةةةةإ األرةةةةةال وأسةةةةرهإ والحجتحةةةةت ، وتح يةةةةق جةةةةيد  خةةةةدماب رعايةةةةة الحةةةةرأ  

أمةةةةا فةةةةى السةةةةيةد تةةةةإ ن ةةةةل الحسةةةةويلياب مةةةةن رعايةةةةة  وزار   األرةةةةةال، وة ةةةةيو اإلنسةةةةان.
،  هةةدف 1996االجتحاعية  لى وزار  التروية والت ليإ وال ليا فةةل عةةاا  الرحة والشوين 

تحيةةةل السةةيةد  لةةى اأمةةة الح رفةةةا، عةةن ررةةةق تحسةةين النحةةاا الت ليحةةل هلةةه  ةةد ًا مةةن 
مرةلةةة مةةةا   ةةةل الحدرسةةةة وةتةةةى الحسةةةتيى الجةةام ل للتأ يةةةد علةةةى منحةةةير الةةةت لإ مةةةدى 

 الحيا .
راسةةةةةة علةةةةةى م ةةةةةرراب تيةيةةةةةد هةةةةةذ  اإلداراب  ال أن ثحةةةةةة اتةةةةةةاو  ةةةةةين ةةةةةةالتى الد       

للتكامةةةل  هةةةدف خلةةةق نهةةة، متحاسةةة  ومةةةرن للرعايةةةة الح كةةةر  وت لةةةإ األرةةةةال، وهةةةذل  
اتةا هحةةا  فةةى  تحةةاا عحليةةة الةةدم، لخةةدماب اللةيلةةة الح كةةر  فةةى النحةةاا الت ليحةةى تحةةن 

كةةل رعاية وزار  الت ليإ وفق خلة مدروسة محدد  الحالمح والتةاصيل، فجا  التل يةةق ب
يسةةر ومرونةةة علةةى الحسةةتيى الةةيزارى أوال ثةةإ علةةى الحسةةتيى اإل ليحةةى، وهةةان مةةن أ ةةرز 

 ت رةةيةةةةال/  التدرة يةةةة ال ةةةرام، مةةةن مجحيعةةةة تلةةةيةر ا ليةةةاب الحشةةةترهة  ةةةين الةةةدولتين:
 مجحيعةةة تلةةيةرو  الحةةيظةين دليةةل وت ةةديل مراج ةةة، و هيكلةةةال  عةةاد    سةةإ  فل للحيظةين

 وت ةةديل مراج ةةة، و هيكلةةة  عةةاد    سةةإ  فةةل للحةةيظةين ةةيةةةت ر ال/  التدرة يةةة ال ةةرام، مةةن
، الح كةةةر   اللةيلةةةة مرةلةةةة فةةةل لت لةةةيإ ، وتلةةةيةر منةةةاه، ورنيةةةة ةديثةةةة لالحةةةيظةين دليةةةل
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 تةةةدرةب نحةةةإ  تحسةةةين، و ECCE  ةةةين خةةةدماب  التحيةةةةلفةةةى  الحسةةةاوا   عةةةدا  م الجةةةةو 
 فةةةل فؤالتكةةةا لتح يةةةق متدرجةةةة ابعحليةةة ، و الح كةةةر   اللةيلةةةة مرةلةةةة فةةةل الح لحةةةين جحيةةةت

 رعايةةةةةة حرا ةةةةةبب الحت ل ةةةةةة اللةةةةةيامح تن ةةةةةيحاال تداميةةةةةة، و  الحةةةةةدار  م لحةةةةةل مةةةةةت األجةةةةةير
 مةةت ا بةةا ، وتلةةيةر الت اونيةةة ال ال ةةاب وت بةةةب الخةةدماب،   جةةيد وتحسةةين، األرةةةال
وةحكةةةةن تةسةةةةير جلةةةة  فةةةةى ضةةةةي   .الخةةةةدماب م ةةةةدملبالشةةةةرا ة مةةةةت  ةيةةةة ةكيم سياسةةةةاب

 ةمةهيمى: ا تراد الح رفة، والخدماب الشامل
ي رةةد بةةه أن تكةةين  ي ةةرف بأنةةه: ا  Knowledge Economyاقتصــاد المعرفــة 

الح رفة هل الححرك الرميسى للنحياال تراد . وا ترةةاداب الح رفةةه ت تحةةد علةةى تةةيافر 
 . 200)ةاتكنيليجياب الح ليماب واالترال واستخداا اال تكار والر حن

 هسةةل ة  هةةا تةةرفالح  ECEC خةةدماب  Universal services الشـاملة خدماتال
 وتكةةافؤ الةةةربو   ةمدعحةة  أو مجانيةةة) الدولةةة   ةةل مةةن جةةيهر   بشةةكل تحةةيل ،ةكيميةةة
 تكةةين  مةةا نال ةةااإلعا ةةة أو الحخةةارر، و  أو الةةدخل عةةن النحةةر ب ةة  األرةةةال لجحيةةت
 . 201)األ ي    جاز   /األميمة من ريةلة ةترابب مرت لة

 أشكال الرعاية والخدماب:   -4
رنةةةة فةةةى التنةةةي  الحلحةةةي  فةةةى أنةةةيا  الخةةةدماب الح دمةةةة بحرةلةةةة تشةةةترك دولتةةةا الح ا     

  شةة ا  اللةيلةةة الح كةةر ، وهةةذا التنةةي  ي ةةيا علةةى فلسةةةة علحيةةة عحي ةةة مضةةحينها أن
للشخرةةية  األساسةةية الح يمةةاب يشةةكل األولةةى سةةنياته فةةل األساسةةية اللةةةل ةاجةةاب
حخترةةةة باللةيلةةةة ال ةةةرام، ال التةةةى تةيةةةد بةةةأنالرؤةةةةة اال ترةةةادية ، وهةةةذل  علةةةى السةةةيةة

   .الح كر   ادر  على تح يق ادخاراب للدولة تتجاوز تكاليةها
 ةةةةين الةةةةدولتين فيحةةةةا يت لةةةةق بح ةةةةدمى الخةةةةدماب، ةيةةةةث يةةةةتإ  إل  ة ةمـــة اخـــت ف     

 مةةن   ةةل منححةةاب هادفةةة ونيةةر هادفةةة للةةروح. الرعايةةة الترويةةةةت ةةديإ خةةدماب  نيوزلندا 
هةةل الحسةةويلة عةةن ت ةةديإ الخةةدماب الرميسةةية ت ةةد ةكيمةةاب ال لةةدياب  الســويد  ينحةةا فةةى

 ةةين ةةةالتى الدراسةةة فيحةةا يت لةةق  تةةيافر م لحةةين مةةؤهلين  وةمــة اتفــا  .ECECل لةةا  
على الحستيى الجام ل متخررين فل اللةيلة الح كر ، هحا اتة تا فى الحرب علةةى 

ــى الســويدتياجةةد وهالةةة العتحةةاد م ةةايير الحهنةةة، وهةةي مةةا ت ةةيا بةةه  يةةة اليهالةةة اليرن ف
ــى نيوزلنـــداالسةةةيةدية للت لةةةةيإ،  ينحةةةةا  تحديةةةةد م ةةةةايير الحهنةةةة يةةةةتإ مةةةةن   ةةةةل امجلةةةة   فـ

 وهذا يةسر فى ضي  الحةاهيإ التالية:الح لحين  نييزةلنداا. 
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ي رف بأنها الت لةةيإ الةةذى يشةةحل هةةل    Continuing Educationالتعليع المستمر
النحةةامى أو ب ةةد ، سةةيا  أشةةكال الت لةةيإ سةةيا  رةةيل الي ةةن أو ب ضةةه، أو   ةةل الت لةةيإ 

 . 108) ان فى الحي ت أو من ب دا
فرعةةًا مةةن فةةرو   Human Ressource Mangement :إدارة المــوارد البشــرية 

ال لةةةيا اإلدارةةةةة التةةةى تهةةةتإ باسةةةت لال ال ةةةاملين وتلةةةيةرهإ، لكةةةى يكينةةةيا أعحةةةإ  يحةةةة 
ال حليةةاب، منهةةا: للحنححة التى ي حلين  ها، وتتضحن  دار  الحيارد ال شرةة ال ديد من 

 جةةرا  التحليةةل الةةيظيةى، وتحديةةد االةتياجةةاب، واختيةةار ال امةةل الحناسةةب فةةى اليظيةةةة 
 . 109)الحناس ة، والتيجيه والتدرةب

 ال رام، واألنشلة الترويةة :   -5
تتشةةةةابه دولتةةةةى الح ارنةةةةة مةةةةن ةيةةةةث الجهةةةةيد التةةةةى  ةةةةذلن لتلةةةةيةر  ةةةةرام، ورنيةةةةة      

تؤسةة  فكةةر   نيوزيلنــدا فلسةةةة  نةةا  هةةذ  ال ةةرام،، فةةةى  لللةيلةةة الح كةةر ،  ينحةةا تختلةةح
نحي اللةل على شكل سلسلة من أنحال م  د  على نحي متبايد من الخ راب والح ةةانى 

تنةةةذ جحيةةت  الســويديةالحرت لةةة، مرتكةةب  علةةى أنةةراف ث افيةةة وفرديةةة. أمةةا فةةى ال ةةرام، 
ه الدراسةةة  لةةى اهتحةةاا أنشةةلة مةةا   ةةل الحدرسةةة وف ةةا لل ةةيإ الديح راريةةة، وهةةي مةةا ترج ةة 

 .ECECدولتى الح ارنة بح يو اللةل وتضحينها فل الخل  االستراتيجية ل لا  
وعلةةةى الةةةرنإ مةةةن التشةةةابه فةةةى الخلةةةيل ال رةضةةةة فةةةى  عةةةداد ال ةةةرام، باللةيلةةةةة      

الح كر   دولتى الح ارنةةة  ال أن ثحةةة اختالفةةًا فةةى مةةةرداب تلةة  ال ةةرام، وف ةةًا أليدييليجيةةة 
وان كاسًا للحروف التارةخية والسياسية واالجتحاعية واال ترةةادية والث افيةةة  ل مجتحت، 

 .  به
وتتشةةةابه مجةةةاالب الةةةت لإ  ةةةدولتى الح ارنةةةة تةةةار  وتختلةةةح تةةةار  أخةةةرى، فتتشةةةابه هةةةل     

الةنين، والحيسي ى، والرةاضةةياب، والترويةةة ال دنيةةة والرةةحية، منهحا فى مجاالب ت لإ: 
تختلةةح فةةل: الل ةةة الحاورةةةة  نييزلنةةدا، ودراسةةاب ال لةةيا فةةى  والل ة االنجليبةة، فى ةين

السةةةيةد، وتسةةةحى ال لةةةيا والتكنيليجيةةةا فةةةى نييزلنةةةدا. فةةةى ةةةةين تنةةةةرد السةةةيةد بحةةةا يلةةةى: 
. لكةةن فةةى مجحلهةةا اتة ةةن أن نيةةةحدال الترويةةة، و الحةةرف، و  االسةةتهالك دراسةةابو  حنةةبلال

 .  الحيا   مدىالت لإ  أس  علىتكين أرر ال رام، بكل منهحا متيازنة وتستند 
 ال يوةةاب فةةل الح ارنةةة فةةى تخريرةةهحا أو اتةةًا لألنشةةلة الييميةةة، هحةةا تتشةةابه دولتةةا    

هحةةا تحرصةةا دولتةةا الح ارنةةة مةةن جهةةة أخةةرى  إ،والةةت ل ستكشةةافالل هسةةاةة ،الخارجيةةة
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 اسةةتراتيجية  يصةةةه رامجهحةةا  فةةلا  نررمنةرةةلا  لل ةةب محةةددا و تةةاتخرةةي   علةةى
. هحةةا اتة ةةن وثي تةةا هةةل مةةن ال رنةةام، السةةيةدى رةةةل هةةل ت لةةإ   بةةةبلت ف الةةة، ت ليحيةةة

والنييزلندى فى التأ يد على  مجحيعة من ال يإ وة ةةبى جلةة   لةةى اةتةةراا سياسةةاب هلتةةا 
. ال ةةيإ ةتةةراا ال أساسةةا يةةيفر الةةذى اللةةةل لح ةةيو  الحتحةةد   األمةةإ  يعالنال لةةدين االلتةةباا بةة 

 ن:وةحكن تةسير جل  فى ضي  الحةهيمين التاليي
ت ةةرف بأنهةةا  دار  نحاميةةة وتجةةرا اب    Quality Assurance ضــماة الجــودة

ت يحيةةة ت ةةةيا  هةةا  ةةةةدى الحؤسسةةاب الت ليحيةةةة، أو نحةةاا لتيجيةةةه وت يةةيإ األدا  لضةةةحان 
 . 110)تح يق جيد  الحخرجاب وتحسين مستيى اإلنجاز

 يشةةدد الةةذى: Market model of childcare  األطفـال رعايـةل السـو   نمـو ا
،  واألمهةةةاب ا بةةةا ) الحسةةةتهلكين   ةةةل مةةةن الةةةةرد  واالختيةةةار الخةةةدماب  ةةةين الحنافسةةةة

 مةةن مدعحةةةأن تكةةين  أو تحةةيل أن مةةن  ةةدال السيو، لحتلل اب تخضت الرعاية مرا بو 
 لحتاب ةةةةةة ال ةةةةةرف الحتي ةةةةةت ومةةةةةن سةةةةةيو، أ  فةةةةةل الحةةةةةال هةةةةةي هحةةةةةا. الحكيمةةةةةة   ةةةةةل

 .. 111)الللب
 اإلدار  والتحيةل :    -6

ن دولتةةا الح ارنةةة فةةى  دار  مؤسسةةاب  لةةا  اللةيلةةة الح كةةر  علةةى الحسةةتيى تشةةا ه    
ال ةةيمى والةةذى تحثةةل فةةى وزار  الترويةةة والت لةةيإ، وتن اختلةتةةا ب ةة  الشةةى  فةةى الجهةةاب 
الحشةةةرفة علةةةى  دارتهةةةا علةةةى الحسةةةتيى اإل ليحةةةى أو الححلةةةى، نحةةةرًا الخةةةتالف الهيكةةةل 

تحةةدد الدولةةة ال ايةةاب، وال لةةدياب هةةل  دلســوياففـى التنحيحةةى إلدار  الت لةةيإ بالةةدولتين، 
 نيوزلنــداالحسةةويلة عةةن الت ةةديإ الح اشةةر لحرةلةةة مةةا   ةةل الحدرسةةة ورعايةةة اللةةةل. وفةةل 

وال تةةةةبال هةةةةى الحهيحنةةةةة،  ECCEجحاعةةةةاب الحجتحةةةةت هةةةةى الح دمةةةةة لح حةةةةإ خةةةةدماب 
واللجةةةان الححليةةةة أو اإل ليحيةةةة هةةةى التةةةى تةةةدير رةةةةاف األرةةةةال ومرا ةةةب الل ةةةب، وهةةةذا 

  الالمرهبةة والحشارهة الحجتح ية. يةسر فى ضي 
هحا اشترهتا فى أن  دار  التكامل لللةيلة الح كر  داخةةل  رةةار الت لةةيإ لةةإ يةةتإ ف ةة       

علةةةةى الحسةةةةتيى اإلدار   ةةةةل تلةةةةيرب بةةةةه  لةةةةى مسةةةةتيى التكامةةةةل فةةةةى ال ةةةةيى ال املةةةةة، 
ر ي ةةةة الةةةنح   وهةةةذا يرجةةةت  لةةةىوالتحيةةةةل، والتنحةةةيإ والهيكلةةةة علةةةى الحسةةةتيى الححلةةةل. 

الةةديح رارى الةةذى تةةدين بةةه الةةدولتان، وتل يةةق مةةدخل اإلدار  الذاتيةةة وخيةةر مثةةال علةةى 
 جل  مجال  األمنا  فى نييزلندا، ولجنة رعاية اللةل فى السيةد.  
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هحةةا اتة تةةا فةةى اشةةترال أن تكةةين مةةدير  ت لةةإ ما  ةةل الحدرسةةة ةاصةةلة علةةى مؤهةةل      
خ ر  ريةلة، وتتسإ  تح يق تحكين ال ةةاملين م هةةا عال أو ماجستير فى اللةيلة، ولها 

 برةة عامة والح لحين برةة خاصة من خالل مشارهتهإ فى صنت ال رار.
تختلةةح دولتةةا الح ارنةةة فةةى منهجيةةة التحيةةةل وةليةةاب الةةدعإ لحؤسسةةاب اللةيلةةة و        

 اضةةحةو  أدوارووةة  والخاب ال اا  ال لاعين  ين شرا ة هي النييزلندى نحيج الح كر ، فال
الحيجهةةة  ال امةةة وترجةةت الدراسةةة هةةذا  لةةى ات ةةا  نييزلنةةدا نحةةيج  اإلدار   :ومحةةدد  جيةةدا

لكةةن  ،ةالخاصةة الخةةدماب  وم ةةدمل لآلبةةا  الحرةةةة مةةن  در أ رى نترهةيث  ،بالنتام،
 ويختلـف األمـر فـى السـويد. الر ابةةة خةةالل مةةن الجةةيد   مةةن يكةل ما تيفير ضحانمت 

والجةةب   الحرهبةةةة الحكيمةةة مةةنح ررةةةق عن جبمياد يحيل ف لا  اللةيلة الح كر  بالسية
 ةةةانين وهةةةذا يرجةةةت  لةةةى . األ يةةةةة والرسةةةيا  ال لديةةةة الضةةةرامب عامةةةداب   ةةةل مةةةن ا خةةةر

وةحكةةن تةسةةير . تنحةةيإ مجةةال  صةةنت ال ةةرار بلرة ةةة أ ثةةر ةرةةةة  1991عةةاا ل لةةدياب ا
 الحةاهيإ التالية: جل  فى ضي 

ل ي ةةيا  هةةةا األفةةراد بجحيةةت فوةةاتهإ ومؤسسةةةاب هةةةل الجهةةيد التةة  :المشــاركة المجتمعيــة
الحجتحت الحدنل فل مجال التخلي ، واتخاج ال ةةرار، والتنةيةةذ، والت يةةيإ ل ناصةةر ال حليةةة 
الت ليحية. وةتح ق من هةةذ  الحشةةارهة اسةةتيةا  اةتياجةةاب الحشةةارهين، وتح يةةق الرةةالح 

  . 112)ال اا 
حليةةاب التةةى تتأ ةةد مةةن خاللهةةا بأنهةةا ال حليةةة أو ال  Rothmanي رفهةةا  المحا ــبية 

 . 113)الحديرةاب والحنارق الت ليحية من تح يق الحؤسساب ألهدافها
ا، تهةة ا واةتياجاتهةة ررة ة صيانة مهاا الحدرسة وفق ظروف الحدرسة جااإلدارة ال اتية  

ووةةةذل  يرةةة ح أعضةةةا  مجلةةة   دار  الحدرسةةةة أ ثةةةر اسةةةت اللية ومسةةةؤولية فةةةل تيظيةةةح 
الحشةةةكالب وتة يةةةل األنشةةةلة الترويةةةةة الةاعلةةةة لتلةةةيةر الحدرسةةةة الحةةةيارد الحتاةةةةة لحةةةل 

 . 114)ال  يد على الحدى
ي رةةد  هةةاا ةالةةة التةةةيو التةةى    Competitive Advantage الميـزة التنافسـية 

تحرل عليها الحنححةةة جةةرا  ت ةةديإ خدمةةة أو  يحةةة م ينةةة هحةةا هةةي الحةةال مةةت مثيالتهةةا 
السةة ب فةةى رفةةت السةة ر مةةن خةةالل ت ةةديإ  يحةةة  ولكن بس ر أ ل وجيد  عالية، أو تكين 

أو خدمةةةةة أعحةةةةإ مةةةةن خةةةةالل التحةةةةايب. وتنةةةةت، الحيةةةةب  التنافسةةةةية مةةةةن الت ةةةةا  الكةةةةةا اب 
 \. 115)األساسية مت الةرب الحتاةةا
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ــادة الموزعــة  مةةدخل  جرامةةى ي ةةيا علةةى مةةةنح   Distributed Leadershipالقي
ونيةةر الرسةةحية للح لحةةين، مةةن خةةالل  مدير الحدرسة عددًا من األدوار ال ياديةةة الرسةةحية

الحشارهة فى صنت ال ةةرار واتخةةاج ، والت ةةاون، والحشةةارهة فةةى تح يةةق أهةةداف الحدرسةةة، 
 \. 116)وتحسين أدامها وتليةرها

 الشرا ة  ين ا با  ومؤسساب تروية اللةيلة الح كر :   -7
مسةةاةة تضةةامن  والتشرة ى فى اتسا  السياسل الحستيى  علىاتة تا دولتا الح ارنة     

االبةةةا  مةةةت مؤسسةةةاب مةةةا   ةةةل الحدرسةةةة فةةةى ت لةةةيإ أ نةةةامهإ وصةةةنت ال ةةةراراب الت ليحيةةةة، 
هل من السيةد ونييزلنةةدا فةةى ت ةةدد صةةيج وأشةةكال  كما تتشابلوج ل جل   لباا  انينى. 

مشةةارهة ا بةةا  فةةى ال حليةةة الت ليحيةةة، أو الحشةةارهة فةةى اإلدار  الحدرسةةية وصةةنت ال ةةرار 
ن عةةن ا بةةا  فةةى مختلةةح الحجةةال  )مجلةة  الحدرسةةة، مجلةة  الةرةةل  بانتخال محثلةةي

    حا فى السيةد، أو من خالل مجل  األمنا   نييزلندا.
هحةةةا اتة تةةةا دولتةةةا الح ارنةةةة فةةةى السةةةحا  لآلبةةةا  أن يكينةةةيا م ةةةدمى خةةةدماب، فةةةةى      

ا. فةةى ةةةين مت ةةاون  -بأنةةه األوةسةةحى رةةةاف األرةةةال   دار  السةةيةد، يحكةةن لليالةةدين 
نةةةةرد نييزلنةةةدا باتسةةةا  مسةةةاةة مشةةةارهة االبةةةا  ليرةةة حيا م ةةةدمل خةةةدماب ع ةةةر  دار  ت

مرا ةةةةب الل ةةةةب، ومجحيعةةةةاب األرةةةةةال التةةةةى ت ةةةةد مجحيعةةةةاب مجتح يةةةةة يةةةةديرها ا بةةةةا  
 والحتليعين، وةحرلين على الدعإ والتدرةب من وزار  التروية والت ليإ.  

دب علةةى شةةرا ة ا بةةا  فةةى التةةى سةةاع وعلى الـرغع مـن اخـت ف القـوى والعوامـل     
اإلدار  ، وتل يةةق انتيجةةة م اشةةر  إلصةةالةاب امةةدار  ال ةةدت لةةيإ أ نةةامهإ، فةةةى نييزلنةةدا 

، وتشةةةكيل الرابلةةةة النييزلنديةةةة لكةةةل الحةةةدار  ل  أمنةةةا اشةةةا  مجةةة   وتنالذاتيةةةة للحةةةدار 
الح لحةةين، أصةة حن مشةةارهة ا بةةةا  وأصةةحال الحرةةلحة تأخةةذ شةةكاًل رسةةةحيًا  -لآلبةةا 
سياسةةة  أما فى السةةيةد هةةان تل يةةق اإلصةةال  السياسةةل لألسةةر  سةة  ًا فةةى  تنةيةةذ واس ًا.

جديةةد  لألسةةر  لت بةةةب ةرةةةة االختيةةار، وزةةةاد  الحسةةاوا   ةةين الجنسةةين، وصةةاةب جلةة  
. وةحكةةن تةسةةير هةةذا وضت خلة التيست فى تل يق الالمرهبةة واإلدار  الذاتية للحدرسة

 التالية: االتةاو  ين الحالتين فى ضي  الحةاهيإ 
تشةةير  لةةى تشةةارك ا بةةا  مةةت رةةا إ ال ةةاملين بالحدرسةةة فةةى ب ةة     المشاركة الوالدية

الحجةةةاالب الحختلةةةةة مثةةةل صةةةنت ال ةةةرار، الت ةةةرف علةةةى أهةةةداف الحدرسةةةة، وسياسةةةتها، 
وورامجها وما  لى جل . هحةةا تشةةير الحشةةارهة  لةةى أن يكةةين ا بةةا  أعضةةا  فةةى مجلةة  
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التحيةل، أو الحناه،، أو الت يةإ، أو  عةةداد الت ةةارةر، أو  الحدرسة أو اللجان الةرعية فى
نةةيادى ا بةةةا  ونيرهةةةا. ومةةةن ثةةةإ فالحشةةارهة ت كةةة  دورًا أ ةةةيى لآلبةةةا  وتضةةةحن االلتةةةباا 

 .   117)والتخلي  الحشترك  ين اللرفين
التةةل تتضةةحن أنشةةلة اليالةةدين مةةت رةلهةةإ  هل السةةليهياب: ي رد  ها األنشطة الوالدية

االسةةتحا   ليةةه  نبليةةة بحةةا تتضةةحنه مةةن أنشةةلة ل يةةةة مثةةل ال ةةرا   لللةةةلفةةل ال يوةةة الح
   وهةةذل  األنشةةلة التةةل تسةةاعد اللةةةل علةةىأ وهي ي را والتحد   ليه ومنا شةةته فيحةةا ي ةةر 

أو أنشةةلة خةةار  الحنةةبل )زةةةار    لةة   ا تسال مةاهيإ الرةاضياب )مثةةل ال ةةد، الح ارنةةة،
ةةةةدا  الييميةةةة ومسةةةاعدته فةةةل األعحةةةال ومنا شةةةته فةةةل األ  ..الحتةةةاةح والحكت ةةةاب،

باألعحةةال الةنيةةة والتخلةةي  وتنحةةيإ أو ةةاب  الحنبليةةة والحدرسةةية وتشةةجي ه علةةى ال يةةاا 
 . 118)الل ب والراةة والحذا ر  لللةل

رابعا  تصور مقتر  لتكامل الرعاية التربوية بمرحلة الطفولة المبكرة فى جمهورية مصر  
 العربية

لى تحديد النتةةام، التةةى تيصةةلن لهةةا الدراسةةة، تحهيةةدًا ليضةةت تهدف هذ  الخلي         
الترةةير الح تةةر   لتكامةةل الرعايةةة الترويةةةة بحرةلةةة اللةيلةةة الح كةةر  بحرةةر مةةن خةةالل 
االسةةتةاد  مةةن خ ةةراب هةةل مةةن دولتةةى السةةيةد ونييزلنةةدا، ووحةةا يتةةةق مةةت السةةياو الث ةةافى 

 الراهنة الححاور التالية:لحرر وتمكاناب ال يوة الحررةة. ولهذا تتضحن الخلي  
 أواًل: نتام، الدراسة         

 ثانيًا: الترير الح تر  والذى يتضحن:
 األس  الةلسةية للترير الح تر  -1
مكينةةاب الترةةير الح تةةر   لتكامةةل الرعايةةة باللةيلةةة الح كةةر  فةةى مرةةر وةليةةاب  -2

 تنةيذ  
 ثالثًا: متلل اب تنةيذ الترير الح تر 

 لترير الح تر  وس ل الت لب عليها وجل  على النحي التالى:راب ًا: م ي اب تل يق ا
 أواًل: نتام، الدراسة:  

مةةةن خةةةالل اسةةةت را  مةةةا أسةةةةر عنةةةةه ال حةةةث مةةةن دراسةةةة نحرةةةةة ودراسةةةة وصةةةةةية      
 تيصلن ال اةثة  لل ديد من النتام،، أهحها ما يلى:تحليلية، ودراسة م ارنة تةسيرةة، 
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أص ح ينحر  ليه أنةةه نةةي  مةةن التأ يةةد علةةى ة ةةيو أن تلير مةهيا التروية الح كر   -1
 اللةل ومن ثإ مدخاًل راسخًا  لى التنحية ال شرةة.

أن الةةنه، الحتكامةةل فةةى ت ةةديإ خةةدماب اللةيلةةة الح كةةر  يحةةد مةةن أشةةكال التةةداخل  -2
 صةةيانة فةةل الةاعلةةة األرةةراف مةةن مبةةةد  شةةراكوالتشتن فيحةةا  ينهةةا، وةسةةاهإ فةةى 

 ب.السياسا
الترويةة فى مرةلةةة مةةا   ةةل الحدرسةةة تبةةةد مةةن  مكانيةةاب النجةةا   أن تكامل الرعاية -3

األ ةةاديحى واالجتحةةاعى الة ةةًا، وخاصةةة لألرةةةال الححةةرومين وجوى االةتياجةةاب 
 الخاصة.

أن تكامةةل الرعايةةة الترويةةةة بحرةلةةة اللةيلةةة الح كةةر  فةةى هةةل مةةن السةةيةد ونييزلنةةدا  -4
نهايةةةة الخحسةةينياب وودايةةةة  ارتةة   بححةةاوالب دعةةةإ ا تحةةاا الحةةرأ  سةةةيو ال حةةل منةةذ

عالو  على الحيجاب اإلصةةالةية الياسةة ة فةةى فتةةر   الستينياب من ال رن ال شرةن،
 الس  ينياب والثحانينياب من ال رن ال شرةن.

أن االهتحاا  تكامل خدماب اللةيلة الح كر  فى هل مةةن السةةيةد ونييزلنةةدا  ةةد امتةةد  -5
ل ةةةيانين للتكامةةةل  لةةةى االعتةةةراف واتسةةةت مةةةن التأييةةةد السياسةةةى ودعةةةإ التشةةةرة اب وا

بةةالت لإ فةةل مرةلةةة اللةيلةةة الح كةةر  هخلةةي  أولةةى للت لةةيإ األساسةةل، وللةةت لإ مةةدى 
 الحيا .

أن الحجةةال  الححليةةة النييزلنديةةةة اتة ةةن فيحةةةا  ينهةةا فةةةى سةة يها الجةةةاد نحةةي اتخةةةاج  -6
 التدا ير الالزمة

 ال لةةاعين  ةةين شةةرا ةال لتكامل الرعاية الترويةة فل مرةلة اللةيلة الح كر ، مت نيةةة
 للحرةةةيل ه يةةةر   ةةةيافب يححةةةل ، وهةةةي مةةاومحةةدد   واضةةةحة أدواربةة  والخةةةاب ال ةةاا 
 .عالية جيد   على

أن الت اليةةةد السةةةيةدية تحتلةةة  تارةخةةةًا رةةةيةاًل يؤهةةةد علةةةى أهحيةةةة الل ةةةب فةةةل نحةةةي  -7
 اللةل وت لحه.  

بالسةةةةيةد ونييزلنةةةةدا  ةةةةد  Educareأن صةةةةيج وأشةةةةكال تكامةةةةل الرعايةةةةة الترويةةةةةة  -8
 ددب وجل  باختالف األهداف والسياساب واألوليةاب واإلمكاناب الحتاةة.ت 

أن نييزلنةةدا انةةةردب  ت ةةديإ نحةة  محيةةب مةةن خةةدماب اللةيلةةة الح كةةر  ب يةةاد  اليالةةد  -9
Parent-Led  ةيةةةث يكةةةين أةةةةد ا بةةةا  أو األمهةةةاب، م ةةةدمل رعايةةةة فةةةل هةةةذ ،
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ار بشةةكل ت ةةاونى الدور، وهى نيعان: مرا ةةب الل ةةب ، وجحاعةةاب الل ةةب، وهةةى تةةد
 من   ل ا با  وم دمل الرعاية.

 دار  التكامةةةل لخةةةدماب اللةيلةةةة الح كةةةر  داخةةةل أن السةةةيةد ونييزلنةةةدا اتة تةةةا فةةةى  -10
 رةةةار الت لةةةيإ وتلةةةيرب بةةةه  لةةةى مسةةةتيى التكامةةةل فةةةى ال ةةةيى ال املةةةة، والتحيةةةةل، 

 وال ياعد، والتنحيإ والهيكلة على الحستيى الححلل.  
 يةةق اإلصةةال  السياسةةل لألسةةر  اعترافةةًا منهةةا بأهحيتةةه أن السةةيةد لجةةأب  لةةى تل -11

ت بةةةةب ةرةةةةة االختيةةةار، ودعةةةإ تكامةةةل الرعايةةةة الترويةةةةة بحؤسسةةةاب اللةيلةةةة فةةةى 
تل يةةق الالمرهبةةةة واإلدار  الذاتيةةة للحدرسةةة وض ن خلة للتيسةةت فةةى الح كر ، لذا 

 رار،والتةةى أ ةةدب علةةى ضةةرور  الحشةةارهة الحجتح يةةة فةةى  دار  الت لةةيإ وصةةنت ال ةة 
باإلضةةةةةافة  لةةةةةى وضةةةةةت أدا  ال ةةةةةامحين علةةةةةى ال حةةةةةل  ةةةةةدور الرعايةةةةةة تحةةةةةن  رةةةةةار 

 الححاس ية والر ابة الحجتح ية.
 ثانيًا: الترير الح تر :

فةةةى ضةةةي  الدراسةةةة النحرةةةةة لتكامةةةل الرعايةةةة الترويةةةةة بحرةلةةةة اللةيلةةةة الح كةةةر ،       
التةسةةيرةة، وأخيةةرًا  وهذل  فى ضي  دراسة خ ةةراب دولتةةى الح ارنةةة، وفةةى ضةةي  الح ارنةةة

فةةى ضةةي  مةةا أسةةةرب عنةةه الدراسةةة مةةن نتةةام،، يحكةةن وضةةت الترةةير الح تةةر  للدراسةةة، 
والةةذى تةةإ   عةةداد  برةةير  م دميةةة ثةةإ عرضةةه علةةى السةةاد  األسةةاتذ  الححكحةةين )ملحةةق 

 ، وو ةةد األخةةذ بح ترةةةاتهإ، هانةةن الرةةير  النهاميةةة للترةةير الح تةةر  وف ةةًا للخلةةياب 1
 التالية:

 اف الترير الح تر :أهد -1
   راز الحشكالب التى تياجه تروية اللةيلة الح كر  وان كاسها على نحاا الت ليإ. ▪
 رر  ب   الحليل للحشكالب التى ت يق اللةيلة الح كر  عن تأدية مهامها. ▪
نشةةر الةةيعى بأهحيةةة تكامةةل الرعايةةة الترويةةةة فةةى مرةلةةة اللةيلةةة الح كةةر  لحةةا لهةةذ   ▪

 ةةة فةةى النحةةي الشةةامل الحتكامةةل لللةةةل فةةى أهةةإ مرةلةةة مةةن الحرةلةةة مةةن أهحيةةة بال
 مراةل ةياته تتحدد فيها مالمحه شخريته.

ت ةةةةةةديإ خ ةةةةةةراب دوليةةةةةةة م اصةةةةةةر  نجحةةةةةةن فةةةةةةى تل يةةةةةةق تكامةةةةةةل الرعايةةةةةةة الترويةةةةةةةة  ▪
 فى EDUCARE"ا
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مرةلة اللةيلة الح كر  مثل: السيةد ونييزلندا أماا متخذى ال رار الت ليحى 
 ووحا يتةق مت السياو الث افى لحرر. ،لالستةاد  منها فى مرر

 : يرتكب الترير الحالى على األس  التالية:األس  الةلسةية للترير الح تر  -2
اإلجحا  ال الحى على أن التروية فى مرةلة اللةيلة الح كر  مكين جيهرى فى  ▪

تكيةن شخرية اللةل واست داد  للت ليحالحدرسى، األمر الذى ج ل دول ال الإ 
ى مراج ة نححها الت ليحية وتليةرها للنهيف بالتروية والرعاية م ًا تتسا ق ف

 بحرةلة اللةيلة الح كر .
استكحال مسير  الجهيد والتلل اب الرامية لتة يل تروية ما   ل الحدرسة فى  ▪

 مرر خالل السنياب األخير  فى مجال اللةيلة الح كر .
تكنيليجيا الح ليماب ميا  ة الثير  الح رفية وال لحية الحتالة ة وثير   ▪

واالتراالب ةتى ال يكين مجال تروية اللةيلة الح كر  وورامجها  بح بل عن ما 
 يحد  فى الحجتح اب اإل ليحية والححلية وال الحية.

دعإ الحشارهة الحجتح ية فى النهيف  تروية اللةيلة الح كر  وتة يل تحيةلها،  ▪
الخاب لةتح مدار   ع ر تشجيت جهيد مؤسساب الحجتحت الحدنى وال لا 

 رةاف األرةال ومرا ب الرعاية والحساهحة فى تليةرها.
تحجيإ دور اإلشراف الةنى واإلدارى على مؤسساب اللةيلة الح كر  وج لها  ▪

تحن سللة وزار  التروية والت ليإ ف  ، من ًا للحشكالب التى تنجإ عن ت  ية 
 اإلشراف.

لترويةةةةة بحرةلةةةة اللةيلةةةة الح كةةةر  فةةةى مكينةةةاب الترةةةير الح تةةةر  لتكامةةةل الرعايةةةة ا -3
 مرر وةلياب تنةيذ  

يسةةةتند الترةةةير الح تةةةر  لتكامةةةل الرعايةةةة الترويةةةةة بحرةلةةةة اللةيلةةةة الح كةةةر  فةةةى       
مرةةةر علةةةى محةةةاور الدراسةةةة الحاليةةةة وهةةةى: األهةةةداف، وأشةةةكال الرعايةةةة والخةةةدماب، 

ايةةة وزار  الت لةةيإ، خةةدماب اللةيلةةة الح كةةر  فةةى النحةةاا الت ليحةةى تحةةن رع دمةة،ومالمةةح 
وال رام، واألنشلة الترويةة باللةيلة الح كر ، وتدار  وتحيةل مؤسساب اللةيلةةة الح كةةر ، 

 والشرا ة  ين ا با  ومؤسساب تروية اللةيلة الح كر ، وجل  على النحي التالى:
سةةةة ل التلةةةةيةر الح ترةةةةةة فيحةةةةا يخةةةةت  بأهةةةةداف تكامةةةةل الرعايةةةةة الترويةةةةةة بحرةلةةةةة  -أ

 لح كر :اللةيلة ا
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 علةةى هإ تشةةجي ، و الديح راريةةة ل ةةيإ ل مشةةترك فهةةإ  تلةةيةر علةةى األرةةةال تحةيةةب ▪
 مةةةدى ت بةةةةب رن ةةةتهإ فةةةى الةةةت لإ و  ،الييميةةةة تجةةةاروهإ  فةةةل األخال يةةةة ال ةةةيإ  تلةةةيةر
 .الحيا  

 الةضةةةيلو  االستكشةةةاف، شةةة يرعلةةةى أن يشةةةكل  تحكةةةين اللةةةةل مةةةن الةةةت لإ والنحةةةي ▪
 .  الحدرسة   ل ما ألنشلة األسا  ت لإ ال فل والرن ة

، الشخرةةية هظروفةة  ضةةي  فةةل بةةه بالخةةا الةةرأ  لتشةةكيل الةرصةةة رةةةلمةةنح هةةل  ▪
 اةتياجةةةةابواإليحةةةةان الكامةةةةل ب ةةةةدراتهإ، مةةةةت مراعةةةةا   الحشةةةةارهةوتشةةةةجي هإ علةةةةى 

 .  حتةاوتةال األرةال
 النشةة  االستكشةةافمسةةاعد  األرةةةال علةةى ا تشةةاف عةةالحهإ مةةن خةةالل الل ةةب، و  ▪

 .والدرامل االجتحاعل الت اونل الل ب لف االنخرال، و الحيا  جحيتمن خالل 
اال تداميةةةة والخةةةدماب األخةةةرى  الحدرسةةةة، و الحدرسةةةة   ةةةل مةةةا مرةلةةةةالت ةةةاون  ةةةين  ▪

 لةةى الحرةلةةة  هانت الةة  تسةةهيلو الحسةةت  ل  فةةل لللةةةل الشةةاملة التنحيةةة دعإ لةة  بالحجتحت
 اال تدامية.

 علةةى ال ةةدر  و ب، تشجيت األرةال على م رفة ةدود الح ايير االجتحاعية والسليهيا ▪
 .بال يوة ال ناية مهاراب، وت سا هإ ا خرةن مساعد  

الحرب على تليةر هةةةا   األرةةةال فةةى فهةةإ الل ةةة، وت ةةديإ أسةة  لتلةةيةر وسةةامل  ▪
 لةحية ونير لةحية لالترال، وم رفة الل اب والث افاب األخرى.

اب ولتح يةةةق األهةةةةداف السةةةاب ة، مةةةةن الضةةةرورى  عةةةةداد ال يوةةةة الحناسةةةة ة مةةةةن أدو       
وتجهيةةباب، والحخلةة  لهةةا جيةةدًا بشةةكل يتناسةةب مةةت ةاجةةاب األرةةةال النحاميةةة، عةةالو  
علةةةى تةةةيفر الح لحةةةة والحرويةةةة الكةةةح  لترجحةةةة هةةةذ  األهةةةداف  لةةةى محارسةةةاب تل ي يةةةة 

 وأنشلة متنيعة.
 س ل التليةر الح ترةة فيحا يخت  بأشكال الرعاية والخدماب:  -ل

مرا ب   نشا  فل التيستخ راب دولتى الح ارنة ت تر  ال اةثة واسترشادًا ب        
الرعاية النهارةة والحسامية وخالل ال لالب، ومرا ب الل ب، ومجحيعاب الل ب، 
والروضاب الحةتيةة، والت لإ الح كر من ب د لألرةال الحرضى ومن جوى 

ونشرها فى جحيت أنحا  مرر من أجل االهتحاا  رعاية اللةل االةتياجاب الخاصة، 
 ذ  السنياب الح كر  على النحي التالى:فى ه
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  ةةدواا   سةةنياب، لةتةةر  نرةةح يةةيا، أو 5-1ت دا لجحيت األرةال )رياض األطفال   •
هحةةا . السةةنة مةةدار علةةى مةتيةةةة، الحدرسةةة   ةةل مةةا سةةن فةةل ألرةةةالا رعايةةةل  امةةل

يحكةةن أن يةةتإ ت سةةيإ األرةةةال  هةةا  لةةى مجحيعةةاب ةسةةب الةوةةة ال حرةةةة مةةن أجةةل 
 فى االنشلة. تح يق االتساو

سةةنياب  5ت دا الرعاية لألرةال منذ الةةيالد  وةتةةى عحةةر الرعاية اليومية العا لية   •
  شةةراف تحةةنفةةل منةةبل مةةرخ ،  عةةاد  فةةل  يةةن الحرويةةةألنشةةلة تكةةين اعلى أن 

ةيةةث تةةبور الح لحةةة   حنسةةق ) م لحةةة مؤهلةةة جام يةةًا فةةى اللةيلةةة الح كةةر  ت حةةل
، والةةدعإ  الحشةةير   لت ةةديإ  الشةةهر فةةل األ ةةل علةةى واةةةد   مةةر   جليسةةة اللةةةل بةةالحنبل

بأرةال عاملتين أو ثال  عامالب فل  يةةن  ةةةدى  جليسة اللةلت تنل وةحكن أن 
 .الييا  من جب  أو هامل ييا  أسا على  ال امالب

ت ةةدا أنشةةلة لجةةب  مةةن الي ةةن لألرةةةال نيةةر الحلتح ةةين فةةل أى روضات مفتوحة   •
 أو اليالةةدين أةةةد   ةةل مةةن األرةال يراةب أن ةجبو  أشكال أخرى من الرعاية ،

   .جليسة اللةل
 ةةين  أعحةةارهإ  تتةةراو  الةةذين لألرةةةال ت ليحيةةة  ةةرام،  ةةدا يالــتعلع المبكــر مــن بعــد   •

سنياب، ونير ال ادرةن على ةضير الخدمة بسةة ب الحةةرف، أو اةتياجةةاب  3-5
 خاصة أخرى.

 وسةةاعاب ،السةةنة مةةدار علةةى مةتيةةةةتكةةين مراكز  نشطة  وقات الفـرا  والترفيـل   •
، وخةةالل ال لةةل الحدرسةةية، وتةةيفر ا بةةا  مياعيةةد لتناسةةب تتنةةي الييميةةة لهةةا  ال حةةل
، وفةةى أو ةةاب فةةرا  اللةةةل، لألرةةةال فةةيو ةروضةة الساعاب عحةةل  وو د   ل أنشلة

 الخح  سنياب.
تةةدار بشةةكل ت ةةاونى، ةيةةث الح لحةةين واإلدارةةةين مةةن أوليةةا  أمةةير مراكــز اللعــ    •

ولديهإ خ ر  بالحجال، على أن ت دا هةةذ  الحرا ةةب  رامجهةةا  األرةال الحلتح ين  ها،
 .لألرةال منذ الحيالد وةتى سن االلتحاو بالحدرسة ألعحار مختللة ال يواب

 الل ةةب  ةةرام، لتةةيفير م ةةا الرعايةةة وم ةةدمل ا بةةا  فيهةةايلت ةةى  :مجموعــات اللعــ  •
مةةراب  5 يةةيا، هةةل سةةاعاب أروةةت نعةة  تبةةةد ال لحةةد   ال ةةرام،هةةذ   ، وت حةةلألرةةةالهإ 

 وال ال يةةةةلألرةةةةال منةةةذ الحةةةيالد وةتةةةى سةةةن االلتحةةةاو بالحدرسةةةة،  فةةةى االسةةة ي ، 
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 تةةدرةب والت لةةيإ  الترويةةة وزار   وت ةةدا  اليالةةدين، أةةةد برةةح ة األرةةةال مةةن ال ححةةى
 .  لل امحين عليها

 كما تقتر  الباحنة  ة يصاح  ه   الصيغ واأل كال    
، األرةةةال رةةةاف وهةةذل  النهارةةةة ةالرعايةة ودور  لحرا ةةبأن يرةة ح االسةةإ الرسةةحى  ▪

هحةةا هةةي  ةةامإ  السادسةةة، سةةن  لةةى واةةةد   سةةنةعحةةر   مةةنا الحدرسةةة   ةةل مةةا مرةلةا
 بالسيةد.  

مةةد اإللةةباا ليشةةحل مرةلةةة رةةةاف األرةةةال لحةةد  عةةاا واةةةد علةةى األ ةةل ، لضةةحان  ▪
التحةةةاو جحيةةةت األرةةةةال بالروضةةةاب وال سةةةيحا فةةةل السةةةنة السةةةاب ة علةةةى االلتحةةةاو 

 ال تدامية.بالحدرسة ا
تةةةرك الحرةةةةة للح لحةةةين لتنةيةةةذ األهةةةداف الخاصةةةة بةةةالحنه، الدراسةةةى بالشةةةكل الةةةذى  ▪

يرونةةةه مناسةةة ا ووحةةةا يةةةتال ا مةةةت ر ي ةةةة األرةةةةال، علةةةى أن تكةةةين الح لحةةةة مؤهلةةةة 
 تاهيال جيدا وجاب هةا  .

خدماب اللةيلة الح كر  تحن  شراف  دم،  س ل التليةر الح ترةة فيحا يخت  -جة
 ليإ: وزار  الت 

هيكل تنحيحى لتنسيق الخدماب الح دمة  -فى  رار هذا الدم، –ت تر  ال اةثة     
 لتليةر مرةلة اللةيلة الح كر  على النحي التالى:
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(هيكل تنميمى لتنسيق الخدمات المقدمة لتطوير مرحلة الطفولة المبكرة 4 كل )

 الباحنة من تصميع 
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يلةةة الح كةةر  تحةةن  شةةراف وزار  الترويةةة وفى  رار دمةة، جحيةةت خةةدماب  لةةا  اللة     
والت لةةةيإ ي تةةةر  أن يضةةةللت الحجلةةة  ال ةةةيمى لللةيلةةةة واألميمةةةة  تشةةةكيل الجنةةةة  يميةةةة 
لتلةةةةيةر اللةيلةةةةة الح كةةةةر ا مهحتهةةةةا: تنسةةةةيق األنشةةةةلة، وتح يةةةةق التنةةةةانإ  ةةةةين مختلةةةةح 
الةةةيزاراب وال لةةةا  الخةةةاب ووةةةين م ةةةدمى الخةةةدماب وأصةةةحال الحرةةةلحة، مةةةت ترسةةةي  

لالمرهبةةةة علةةى الحسةةتيةاب الححليةةة، وتةةتال ا برةةير  أ  ةةر لتل يةةة االةتياجةةاب ث افةةة ا
لتح يةةق مبةةةد مةةن الر ابةةة  ويحتـا  هــ ا الهيكــل إلـى متابعــة ومراقبـة مســتمرةالححليةةة. 

الحجتح يةةة والححاسةة ية، علةةى أن تضةةللت  ةةذل  الهيوةةة ال يميةةة لضةةحان جةةيد  الت لةةيإ 
ياب االترةةةال علةةةى جحيةةةت ال لاعةةةاب  ةةةين واالعتحةةةاد، هحةةةا يتللةةةب الهيكةةةل تة يةةةل  نةةة 

مختلةةةةةح الحنححةةةةةاب والةةةةةيزاراب وم ةةةةةدمى الخةةةةةدماب ع ةةةةةر تحةةةةةديث صةةةةةيج تكنيليجيةةةةةا 
 .الح ليماب

 س ل التليةر الح ترةة فيحا يخت  بال رام، واألنشلة الترويةة:   -د
 مختلةةةة، عحرةةةة فوةةاب ثالثةةة  لةةىال رنةةام، الح تةةر  لللةيلةةة الح كةةر   محتةةيى  يشةةتحل    
،  سةةنياب 3-1) الرةة ار واألرةال ، شهرا عشر ثحانيةوةتى  يالد  منذ ال) رضتال وهل

 علةةى ، رنةةامال يسةةتندبحيةةث  . الحدرسةةة دخةةيل سةةن  لةةى سةةنتين ونرةةح سةةنة) واألرةةةال
ــى لةةةةل،لل الحاليةةةة االةتياجةةةاب ــر  علـ ــام  المقتـ ــل البرنـ ــاد  ويص ـ ــة المبـ  التوجيهيـ

  التالية
 خةةالل مةةن النشةة  الةةت لإ  فةةل أساسةةية عناصةةر هةةل والحسةةرةية اإل داعيةةة األنشةةلة ▪

 الل يةةةةةة ال ةةةةدراب فةةةةل الث ةةةةة ت بةةةةةب ووالتةةةةالل للحنا شةةةةة، الةةةةةرب مةةةةن ثةةةةرو   تةةةةيفير
 .إ  ه الخاصة

أن يتسةةةإ ال رنةةةام، اليةةةيمى لةةةت لإ مةةةا   ةةةل الحدرسةةةة بةةةالتني  والحرونةةةة واال تكارةةةةة  ▪
 وتتاةة خ راب ت ليحية مت دد  لللةل فرديا أو فى مجحيعاب.

لح لحةةاب  متنيعةةة لحنةةاه، الحسةةاند ، والحةةياد والحةةيارد اإلرشةةادية األدلةةة تةةيفير ▪
 أساليب من تن ثق التل ال لحل ال حث نتام،  لى تستند األرةال، وأهالل ومروياب

 .الحرةلة هذ   ت لإ أرةال
سةةةنياب  ألهحيتهةةةا فةةةى تةةةيفير  3-0تكثيةةةح ال حةةةل علةةةى تلةةةيةر  ةةةرام، اللةيلةةةة ) ▪

وخاصةةة لألرةةةال الححةةرومين وجوى  مسةةت  ل صةةحى وأ ةةاديحى واجتحةةاعى أفضةةل
 االةتياجاب الخاصة.



                                   2017 يونية –العدد السابع                                             املقارنة والدولية       مجلة التربية 

 ة التربوية بمرحلة الطفولة املبكرةتكامل الرعاي                             رانيا عبداملعز الجمال 

173   

وت تةةر  ال اةثةةة التأ يةةد  ضةةافة مجحيعةةة مةةن مجةةاالب الةةت لإ التةةى تةةدر  مةةةن        
خالل الححارساب الييمية بال رنام، الييمى، عالو  على ما هي هامن بالة ل ومةةن  ةةين 

، وت لةةيحهإ الحنبلبةة  الحهةةاا  خ ةةراب لتلةةيةر والمسـتهل  منزلدرا ات الهذ  الحجاالب: 
، سةةةةيةا ال ةةةةي : لت لةةةةيإ األرةةةةةال هيةيةةةةة نيــــةمدال التربيــــةو ، ال حةةةةل وتيزةةةةةت، االدخةةةةار

 تلةةةيةر علةةةى األرةةةةال مسةةةاعد  وتهةةةدف  لةةةى  رفَ  الـــح  و ، الجنسةةةين وأدوار والرةةةدا ة،
 .الحختلةة اليدوةة الحرف نع الح رفة

  ال اةثة فيحا يت لق ت تر س ل التليةر الح ترةة فيحا يخت  باإلدار  والتحيةل:   -ه
 باإلدار :

أن تكةةةين وزار  الت لةةةيإ هةةةى الجهةةةة الحنيرةةةة ب لةةةا  اللةيلةةةة الح كةةةر  بحرةةةر فنيةةةًا  ▪
 الجهةةيد جحيةةت دعةةإ  تشةةجيتمن خةةالل  الالمرهبةة نحي االتجا   تشجيتوتدارةًا مت 

 .والتليعية األهلية
اسةةةتحدا  مكتةةةب يسةةةحىا مكتةةةب مراج ةةةة الت لةةةيإا علةةةى نةةةرار مةةةا هةةةي  ةةةامإ فةةةى  ▪

، ومراج ةةة ومتاب ةةة األدا  عةةن ةسةةال لتأديةةة أنححةةة   امةةةنييزلنةةدا مسةةويل عةةن 
، علةةى أن يت ةةاون مةةت وتنةيذها السياساب  عداد االتساو فل تشجيتو ، نحإ الت ليإ 

وزار  الت لةةةةيإ فةةةةى  دار  ومتاب ةةةةة اسةةةةتيةا  الح ةةةةايير ب لةةةةا  اللةيلةةةةة الح كةةةةر  فةةةةى 
 مرر.

 اإلدار  على الحستيى ال يمى:  
ر  ال اةثةةةة  نشةةةا  لجنةةة استشةةةارةة تسةةةحى االلجنةةة االستشةةةارةة لحرةلةةةة اللةيلةةةة ت تةة     

  الةةةةةربالح كةةةةر ا، لت بةةةةةب ال ال ةةةةة  ةةةةين الحكيمةةةةة و لةةةةا  اللةيلةةةةة الح كةةةةر  ومنا شةةةةة 
 مةةنالتةةى تياجههةةا علةةى أن  يرأسةةها وزةةةر الترويةةة والت لةةيإ، وتتشةةكل  التحةةديابوتحديةةد 
بحرةةر مثةةل:الحجل   الح كةةر   اللةيلةةة ةلةةةمر  فةةل الت لةةيإ   لةةا  منححةةاب عةةن محثلةةين

هيوةةة مشةةرو  تحسةةين ، و مرهب تنحيةةة اللةيلةةة بحدينةةة نرةةرال يمى لللةيلة واألميمة، و 
كليةةاب رةةةاف األرةةةال وهليةةاب محثلين عةةن أعضةةا  هيوةةة التةةدرة  ب، و اللةيلة الح كر  

 .اللةلالحرهب ال يمى لث افة اللةل، وأجهب   عالا التروية والجام اب برةة عامة، و 
 اإلدار  على الحستيى اإل ليحى الححلى:  

ت تر  ال اةثة  نشا  لجنة بكل محافحة ترعى خدماب اللةيلة الح كةةر  وةحكةةن أن      
الححةةةافع وتتشةةةكل عضةةةيةتها مةةةن نامةةةب  تسةةةحى ا لجنةةةة رعايةةةة وترويةةةة اللةةةةلا، يرأسةةةها
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، وعضةةيةن أو ثالثةةة وهيةةل وزار  الث افةةة، و مديرةة التروية والت ليإ، ووهيةةل وزار  الرةةحة
عضةةيةن مةةن أعضةةا  هيوةةة التةةدرة  بكليةةة ، و مةةن أعضةةا  الحجلةة  الححلةةى بالححافحةةة

رةةةاف األرةةةال، أو أ سةةاا اللةيلةةة بكليةةة الترويةةة، ومةةدير  إلةةةدى دور مرا ةةب الرعايةةة، 
ومةةدير  إلةةةدى مؤسسةةاب رةةةاف األرةةةال لهةةا خ ةةر  فةةى اللةيلةةة. علةةى أن يةةتإ اختيةةار 

ومهحتهةةا منا شةةة هةةل ال ضةةايا اإل ليحيةةة الحت ل ةةة ب لةةا  اللةيلةةة أعضةةامها باالنتخةةال، 
الح كةةر  بالححافحةةة، وت ةةيةإ ومتاب ةةة خلةة  ال حةةل، ومرا  ةةة صةةيانة الح ةةانى الت ليحيةةة، 

 ونيرها.
 اإلدار  على الحستيى اإلجرامى :

ت تةةر  ال اةثةةة تشةةكيل مجلةة  أمنةةا  تأ يةةدًا لح ةةدأ الالمرهبةةةة فةةى صةةناعة ال ةةراراب  ▪
حيةةة، يتكةةةل بالحشةةارهة فةةى  دار  مؤسسةةاب ت لةةإ مةةا   ةةل الحدرسةةة، وترشةةيح الت لي

 الحديرةن، وت ديإ اال تراةاب الخاصة بال رام، الترويةة، وتيزةت الحيبانية.  
أن تكةةين مةةدير  خةةدماب اللةيلةةة الح كةةر  بشةةكل عةةاا سةةيا  مةةدير  لرةةةاف األرةةةال  ▪

تروةةيى متخرةة  فةةى  أو مدير  لحرهةةب رعايةةة أو نيرهةةا ةاصةةلة علةةى مؤهةةل عةةال
ترويةةةة رةةةةل مةةةا   ةةةل الحدرسةةةة، ولةةةديها خ ةةةر  ريةلةةةة فةةةى ميةةةدان اللةيلةةةة، وملحةةةة 
 تل يةةق الحةةداخل الترويةةةة الح اصةةر ، وفنةةين اإلدار  ، وتحتلةة   ةةدر مةةن الحهةةاراب 

 اإلنسانية والةنية.
رةةةاف  فةةل وال ةةاملين وال ةةامالب للحرويةةاب الخدمةةة أثنةةا  التةةدرةب  ةةرام، تلةةيةر ▪

 الترويةةةة واألدلةةة  ال ةةرام، والنيعيةةة، مةةت تلةةيةر الكحيةةة النةةياةل مةةن األرةةةال
 .لألرةااو  للحروياب

 وفيحا يت لق بالتحيةل:
ت ةةدد وا تكةةار مرةةادر جديةةد  للتحيةةةل وعةةدا االعتحةةاد علةةى الرسةةيا والحرةةروفاب  ▪

التةةةى يةةةدف ها أوليةةةا  األمةةةير م ا ةةةل  لحةةةاو أرةةةةالهإ  تلةةة  الحؤسسةةةاب، مةةةن خةةةالل 
اب اإلنتاجيةةة والحنححةةاب الرةةناعية للةةدعإ الحةةالى، مةةن أجةةل التنسةةيق مةةت الشةةره

 تاةةةة الةةةرب إلنشةةا  عديةةد مةةن مؤسسةةاب اللةيلةةة الح كةةر  بجحيةةت أنحارهةةا علةةى 
جحيةةةت أنحةةةا  الجحهيرةةةةة فةةةى الرةةةةك والحضةةةر، وتيسةةةيت فةةةرب االسةةةتي ال  هةةةا، 

 وتبوةدها بالتجهيباب والخاماب الحالمحة.
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فةةى مشةةارهة وتسةةهاا الحكيمةةة فةةى ت ةةديإ الةةدعإ االسترشةةاد بخ رتةةى دولتةةى الح ارنةةة  ▪
الحالى وتحيةل مؤسساب اللةيلة الح كر  بجحيت أشكالها،  لى جانةةب الرسةةيا التةةى 
يةةةدف ها ا بةةةا ، وتخرةةةي  ميبانيةةةة للرةةةرف منهةةةا لنشةةةرها أل  ةةةر عةةةدد مةةةن أ نةةةا  
الشةةة ب تح ي ةةةًا لح ةةةدأ تكةةةافؤ الةةةةرب الت ليحيةةةة. وةحكةةةن أن يكةةةين هةةةذا الةةةدعإ مةةةن 

ة علةةى شةةكل مةةنح لنسةة ة مةةن تكةةاليح الت لةةيإ الح كةةر فةةى الحرةلةةة األولةةى الحكيمةة 
منه، ولةواب عحرةة محدد ، يت  ه فى الحست  ل ووشكل تدرةجى ازدياد هةةذا الةةدعإ 

 برير  أ  ر، ومد  ليشحل فواب عحرةة أخرى وهكذا.
ة س ل التليةر الح ترةة فيحا يخت  بالشرا ة  ين ا بةةا  ومؤسسةةاب ترويةةة اللةيلةة  -و

 الح كر :  
ييضةةةةح الشةةةةكل التةةةةالى مخللةةةةًا م ترةةةةةًا لتة يةةةةل الشةةةةرا ة اليالديةةةةة بحؤسسةةةةاب         

 .اللةيلة الح كر  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

( مخط  مقتـر  لتفعيـل الشراكـة الوالديـة بمص سات الطفولة المبكرة  من 6 كل )
 تصميع الباحنة

 

األمناء مجلــــس  

 تفعيل التضامن الوالدى ▪
 متابعة التقدم ▪

التعليـــــم وزارة  

 سياسة عريضة لتطوير الشراكة الوالدية رسم  ▪
  تطوير التضامن الوالدي في كل مستويات التعليم ▪

التعليميــــة المديريـــات  

 دعم تنفيذ السياسة على المستوى المحلى  ▪
ات لتبادل أفضل الممارسات لكل من المعلمين  تنظيم حلق ▪

 واألباء  
إعداد تقرير سنوي للوضع الراهن للشراكة الوالدية   ▪

 الروضات فى المحافظة ومتابعة مدى التقدم ب

الوالديـة للشراكـــة مكتـــب  

 تطوير سياسة تعليمية للمحافظة على التضامن الوالدى ▪
دعم وتنفيذ السياسة بالتوازي والتعاون مع مجلس  ▪

 الروضة
تيسير سبل االتصال بين األباء ومكتب الشراكة  ▪

 بالوزارة 
 

ـةالروضــــ مجلـــس مستـــوى على  

 توقيع شراكة لتطوير التضامن الوالدى مع مجلس الروضة ▪
 ومتابعة التقدم تكوين لجنة إرشاد لآلباء من أجل التضامن الوالدى ▪

 
 
 
 

 

الروضـــــــة مستــــــوى على  

 تطوير خطط سنوية لمساعدة التضامن الوالدى داخل الروضة بالتعاون مع طاقم العاملين ومجلس الروضة  ▪
 متابعة التقدم داخل الروضة ووضة التي تمنع األباء من التضامن في تعليم أطفالهم : فهم قضايا الر ▪

 األبــــــــــــاء

 السعي نحو المعلومات والمعارف لدعم فعال لألبناء في نظام التعليم  ▪
  اكتساب مهارات االتصال الفعال مع طاقم المعلمين بالروضة بالتعاون مع القضايا بطريقة بناءة ▪
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  الت لةةةيإ، علةةةى أن يت ةةةت لةةةه مكاتةةةب  نشةةةا  مكتةةةب مرهةةةبى للشةةةرا ة اليالديةةةة  ةةةيزار  ▪
فرعيةةةة بالحةةةديرةاب الت ليحيةةةة لةةةدعإ ومتاب ةةةة تنةيةةةذ خلةةة  التضةةةامن اليالةةةدى علةةةى 

 مستيى هل محافحة.
تكةةيةن لجةةان  رشةةاد لألبةةا  يرأسةةها ولةةى أمةةر لةةدعإ عحةةل مكتةةب الشةةرا ة اليالديةةة  ▪

 لتيسةةةةةير الشةةةةةرا ة اليالديةةةةةة، وتعةةةةةداد ت رةةةةةةر سةةةةةنيى لحكاتةةةةةب الشةةةةةرا ة بالححافحةةةةةة
بالحةةةديرةاب الت ليحيةةةة، والتأ ةةةد مةةةن أن الحةةةيجهيين يحاسةةة ين الروضةةةة علةةةى دمةةة، 

 الشرا ة اليالدية فى خل  الت يةإ.
يعةةةداد خلةةةة علةةةى مسةةةتيى الروضةةةة ي تةةةر   نشةةةا  مجلةةة  أمنةةةا  للروضةةةة يت هةةةد ب ▪

للحشةةارهة اليالديةةة فةةى  دايةةة ال ةةاا الدراسةةى، وتنشةةا   اعةةد   يانةةاب وتحةةديثها دورةةةًا 
ا  األمةةير ووظةةامةهإ، والت يةةيإ الحسةةتحر للخلةة ، ونشةةر ت ةةيةإ سةةنيى بأسةةحا  أوليةة 

 للشرا ة اليالدية فى الروضة.
 ثالثًا: متلل اب تنةيذ الترير الح تر :  

تللب فى الح اا األول ال ياد ، والتحالةاب مت أصحال الحرةةلحة، وعلةةى  لةةا  ي     
ماب األخةةرى، والحراةةةل الت لةةيإ أن يةةيفر  يوةةة داعحةةة، مثةةل تنسةةيق ال ال ةةاب مةةت الخةةد

 الححارسةةين تحكةةن وماديةةة وتةرةةامياب بشةةرةة مةةيارد الت ليحيةةة الالة ةةة، وتةةيفير
الدوليةةة، وتلةةيةر  وعلةةى التيجهةةاب اليا ةةت على  امحة د ي ة خل  وضت من والترويةين

 األهلةةل الحجتحةةت دور علةةى التأ يةةد الةةنه، الشةةحيلل، مةةت  ةةرام، وأنشةةلة ترتكةةب علةةى
 اليالدية. والتروية

 راب ًا: م ي اب تل يق الترير الح تر  وس ل الت لب عليها:  
جحةةةةةةةيد اللةةةةةةةيامح والتشةةةةةةةرة اب الحسةةةةةةةاند  للتلةةةةةةةيةر، وارت ارهةةةةةةةا بالحرهبةةةةةةةةة الشةةةةةةةديد  ▪

 وال يرو رارية، وهى ما تتللب  عاد  النحر والتليةر الحستداا.
ضةةة ح اإلمكانةةةاب الحاديةةةة والتكنيليجيةةةة الالزمةةةة، وةحكةةةن الت لةةةب علةةةى جلةةة  مةةةن  ▪

ل االست انة بالت رعاب الح دمة من رجال األعحال والجح ياب األهليةةة الحختلةةةة خال
 وو   أوليا  األمير.

ضةةة ح الحشةةةارهة الحجتح يةةةة فةةةل عحليةةةة صةةةنت واتخةةةاج ال ةةةرار الت ليحةةةى بالحدرسةةةة،  ▪
وةحكةةن الت لةةب علةةى جلةة  مةةن خةةالل تشةةجيت الحجتحةةت الححةةي  بالحدرسةةة للحشةةارهة 

 يةة الرالب من خالل الححاضراب والندواب ونيرها.فل صنت ال رارالت ليحى، وت 



                                   2017 يونية –العدد السابع                                             املقارنة والدولية       مجلة التربية 

 ة التربوية بمرحلة الطفولة املبكرةتكامل الرعاي                             رانيا عبداملعز الجمال 

177   

م حإ م لحاب رةاف األرةال نير مةةؤهالب ترويةةةًا مةةت  لةةة  لحةةاا الح لحةةاب الجةةدد  ▪
 ت نيةةاب وفنيةةاب التةةدرة  واسةةتخداا اليسةةامل الت ليحيةةة، وللت لةةب علةةى جلةة  ضةةرور  
 تيفير عدد هاف مةةن الح لحةةاب الحتخررةةاب فةةى رةةةاف األرةةةال، وتنحةةيإ دوراب

 تدرةب لرفت هةا تهن ومنحهن ةيافب  ضافية.
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    أسحا  الساد  محكحى الترير الح تر 1ملحق )
تــع تحكــيع التصــور المقتــر  مــن قبــل األ ــات ة الكــرا  التاليــة   ــما هع وفــق        

 الترتي  األبجدى 
ــة  .د.   ــامة قرنــى   ــتا  اإلدارة التعل ▪ ــا بكليــة التربي يميــة ووكيــل الدرا ــات العلي

 بجامعة  نى  ويإ.
 .د. خالـــد النجـــار   ـــتا  ور ـــيل قســـع العلـــو  النفســـية بكليـــة التربيـــة للطفولـــة  ▪

 المبكرة بجامعة القاهرة.
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 .د.  ــوزاة محمــد المهــدى   ــتا  اإلدارة التعليميــة  بقســع  صــول التربيــة بكليــة  ▪
 البنات بجامعة عين  مل

 على الجيار   تا   صول التربية بكلية البنات بجامعة عين  مل. .د.  هير  ▪
  .د. عبد الفتا  الزكى   تا   صول التربية  بكلية التربية بجامعة دميا . ▪
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