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 الخالصة

 اإلفلادة وإمكانيلة نيوزيلنلدا فل  المدرسلة قبلل ما طفل تربية خدمات إدارة إلى التعرف على  الحالية الدراسة هدفت

 البيانللات جملل  فلل  الوثللا   تحليللل اسللتمدمت كمللا الوصللف   المللنه  الدراسللة واسللتمدمت ُعمللا   سلللةنةب منهللا

 تعتملد نيوزيلندا ف  المدرسة قبل ما طفل لتربية وُمحددة واضحة فلسفة وجود إلى الدراسة وتوصلت. والمعلومات

 يُتللي  ممللا المدرسللة قبللل مللا طفللل تربيللة مؤسسللات وتعللدد واالهتمللاو والتربيللة مللدا الحيللاة  والرعايللة العنايللة علللى

ووجللود  والثقافيللة  واالقتصللادية االجتماعيللة ظللروفع  ملل  تللتم   التربيللة ملل  كثيللرة أنمللاط األطفللا  أمللور ألوليللا 

فلل  نيوزيلنللدا األو  المسللتوا المركللة  بللوزارة التربيللة  المدرسللة قبللل مللا طفللل تربيللةمسللتويي  إلدارة خللدمات 

 شلراكات  خلم مل  المؤسسلة موقل  مل   والثلان  اإلدارة الااتيلة المبكلرة الةفوللة تنميلة وحدةوالتعلي   ُمتمثلة ف  

   ووجللود نللوعي  ملل  المراجعللة ألدا بالمدرسللة الُمحللي  المحللل  المجتملل  ومؤسسللات األمللور أوليللا  ملل  لللةافع

  األو  المسلتوا المركلة  الُمتمثلل فل  مكتلر المراجعلة التربويلة بلوزارة المدرسلة قبلل ملا طفل تربية مؤسسات

مسلللوليتا اإلدارة والُمعلمللي  وميللره  ملل  الُميللاركي  فلل  التربيللة والتعلللي   والثللان  المسللتوا المؤسسلل  ويتللولى 

 .  العملية التربوية والتعليمية
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ABSTRACT 

The present study aimed to identify Management of pre-school education services in 

New Zealand and the possibility of benefiting from them in the Sultanate of Oman. 

The study used the descriptive Mothed, and the documentation analysis was used to 

collect data and information. The study found that there is a clear and specific 

philosophy for preschool education in New Zealand based on care, attention and 

lifelong education, and the multiplicity of pre-school child education institutions, 

which gives parents of children many styles of education that are compatible with 

social, economic and cultural conditions, Pre-school child education in New Zealand 

The first central level in the Ministry of Education represented in the Early Childhood 

Development Unit, and the second self-management from the institution's through 

effective partnerships with parents and community,  There are two types of review of 

the performance of institutions of pre-school child education, the first is the central 

level represented by the Office of Review  in the Ministry of Education, and the 

second is the institutional level and its responsibility is Principals, teachers and other 

participants in the educational process. 
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 المقدمــــة:

والمستجير لتغيرات وتةورات العصر  فهو يجم  م  األصالة  ةالحديث النظ يُعد النظاو التعليم  النيوزيلند  م  

والمعاصرة ويركة م  التعلي  على اإلبداع واالبتكار واألفكار الممقة  إلعداد كوادر بيرية قادرة على خوض 

ف  نيوزيلندا على التعل  مدا الحياة   كل طالر قادر  ممار المنافسة ف  القر  والواحد وعيري    ويركة التعلي 

على تةوير قدراتا وإمكاناتا ومهاراتا ف  كافة المسارات الممكنة األكاديمية والمهنية  ويوجد معلمو  محترفو  

على درجات عالية م  المعارف والمهارات  ويستمدمو  أحداث أسالير التدريس والممتبرات لتيجي  التفكير 

لدا األطفا   ولدا نيوزيلندا الهيلات التعليمية ومقدم  المدمات والمديري  والمعلمي  والمربي  لتحقي  النقد  

  (Ministry of Education in New Zealand,2008D,3 )التقدو والتةور والنمو.

ً ب إذ تبدأ الرعاية منا  خدمات تربية وتعلي  طفل ما قبل المدرسةإدارة وتُعد نيوزيلندا م  أكثر دو  العال  اهتماما

الميمد وحتى س  المامسة  لضما  إحداث التكامل والتفاعل والتنام  بي  تلك المرحلة وما يليها م  مراحل 

 كما تُعد نيوزيلندا أو  دولة ف  العال   (Dalli&et.al.,2012,201)تعليمية ف  المعارف والمهارات والسلوكيات

ت تربية طفل ما قبل المدرسة  حيث تُقدو جمي  المدمات تحت مظلة وزارة تأخا بالمبدأ التكامل  ف  إدارة خدما

لتمويل وا للتمةي  و  ويوجد منه  قوم  لهاه المرحلة  وتوجد إجرا ات موحدة1221التربية والتعلي  منا عاو 

احل   لضما  جودة خدمات هاه المرحلة وترابةها م  مر والتنظي  والمعايير والتوظيف والتقوي  والترخيص

  (Moss, 2000,31) التعلي  التالية.

وتقوو وزارة التربية والتعلي  النيوزيلندية بتنظي  الميةانية والتمويل  والمراجعة المارجية للمؤسسات الت  تقدو 

هاه المدمة  وتوفير برام   تنمية مهنية للمربي  والمعلمي  والعاملي  بها  وتةوير المناه  الدراسية  ومراعاة 

 Organization for Economic Co-Operation and) الثقاف   ووصو  المدمات والدع  لمستحقياالتنوع 

Development, 2006,29)    و قامت نيوزيلندا بوض  خةة استراتيجية لتنمية وتةوير 8228وف  عاو

ة على وتركة هاه المة Pathways to the Futureخدمات الةفولة المبكرة بعنوا  ممرات إلى المستقبل  

تةوير المناه  الدراسية   وتحديد معايير التعلي  والتعل   وتحقي  الجودة م  خم  التمويل والميروعات 

% م  22سنوات إلى  4والبرام  المتمصصة  ووصل نسبة األطفا  الاي  تلقوا خدمات الةفولة المبكرة ف  س  

  (Ministry of Education in New Zealand,2004,5 ) .اليريحة العمرية لهاه الفلة

خدمات تعلي  طفل ما قبل المدرسة ف  نيوزيلندا م  مبادئ حقوق الةفل مثل: الح  ف  التعل  وف  إدارة وتنةل  

أسس وقواعد قوية  والح  ف  محتوا تعليم  ثر  بالمعارف والمبرات والممارسات والمهارات  والح  ف  

فة  والح  ف  عدو التعرض للمعاملة القاسية  وح  الةفل المعاق  والح  ف  التعلي  التعلي  المرتكة على الثقا

المجان   والح  ف  تلبية احتياجات األطفا  واالستجابة لتةلعاته  وآماله  وطموحاته  وأخاها ف  االعتبار
 

   

(Quennerstedt,2009,65-66) ديد م  الجوانر وتركة خدمات تربية وتعلي  طفل ما قبل المدرسة على الع

األساسية مثل: المهارات األولية ف  القرا ة والكتابة والحساب  والجوانر النفسية واالجتماعية والعاطفية  والقدرة 

على التصرف ف  المواقف الممتلفة  والقدرة على مواجهة الميكمت  واالعتماد على النفس  واستقم  

 ة المالية م  األمراض  واإلبداع واالبتكار.اليمصية  والمياركة ف  العمل  والصحة البدني

(Hodgen,2007,9)  

خدمات تربية طفل ما قبل المدرسة ف  نيوزيلندا  ويت  ذلك بواسةة مؤسسات متنوعة إدارة وتتعدد وتتنوع 

الحضانة  ورياض األطفا   ومراكة التعلي  والرعاية  والرعاية المرتكةة على المنة   ومراكة اللعر   ه :دور

 Ministry of Education ) ومجموعات اللعر  ومراكة تعلي  اللغة الماورية  ومراكة تعلي  اللغة الباسفيكية

in New Zealand,2008A,11)     العال  الت  وضعت منه  قوم  كما تعد نيوزيلندا م  أوا ل الدو  ف  

ً منا الميمد وحتى س   ً وتعليميا ً وتربويا وطن  لتعلي  الةفولة المبكرة  يهت  ببنا  اليمصية المتكاملة صحيا

المامسة  وت  وض  هاا المنه  م  قبل وزارة التربية والتعلي  بمياركة واسعة وعريضة م  جمي  المياركي  

م  خبرا  ومستياري  ف  التربية  وجمعيات ومراكة الةفولة المبكرة  وممثلي   ف  تربية طفل ما قبل المدرسة

  (Meade,2010,27) للمعلمي  والمربي   والجمعات والكليات والمعاهد المتمصصة.

خدمات تربية طفل ما قبل المدرسة على المياركة المجتمعية الواسعة  فغالبية المؤسسات الت  إدارة وتعتمد 

المسلولية ه  مؤسسات مجتمعية وقةاع خاص  حيث ييارك المستثمري  ورجا  األعما  واليركات تتولى هاه 

متعددة الجنسيات  والبنوك  والجمعيات الممتلفة  وتتولى الحكومة دف  اإلجازة الوالدية  وتقدي  اإلعانات المالية 

    (George,2008,15) تاجةوالمدمية  وتوفير ساعات مجانية لألطفا   وتوفير فرص توظيف لألسر المح

الكاميرا الرقمية  والحاسوب  والبريد  وتعتمد خدمات تعلي  وتعل  األطفا  على تكنولوجيا التعلي  مثل:
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االلكترون  واالنترنت  والماس  الضو   والتليفةيو  والفيديو  وجهاز عرض البيانات  وماكينة تصوير أوراق  

المسرحيات المبدعة  واألجهةة  واإلصدارات  التعل  مثل: كما تعتمد على عديد م  مصادر  وطابعة

كما يت  توفير    والمنيورات المهنية للمعلمي   والمكتبة الغنية بموارد ومصادر التعل  لألطفا  والمعلمي  واآلبا 

سر أثاث تنا -الفضا  ف  الهوا  الةل   وفضا  داخل مبان  وتجهيةات مناسبة لهاه المرحلة حيث ييترط وجود 

األطفا  أماك  لتناو  الةعاو وأماك  وأجهةه لتمةينا والمحافظة عليا  وأثاث للكبار  ومرف مستقلة للمعلمي  

  (Mitchell,2008,19-21) والمربي .

و ضما  حصو  جمي  8242وف  سلةنة ُعما  تضم  ميروع االستراتيجية الوطنية للتعلي  ف  سلةة عما  

المدرس  والمدرس  على التعلي  ف  أرجا  ُعما  كاف ة  وأ  يسهل نظاو التعلي  التقدو الةلبة ف  س  التعلي  قبل 

الفاعل له  وانتقاله  خم  مراحل التعلي  المدرس  وحتى التعلي  العال  وم  ث  التحاقه  بالعمل حسر مستوياته  

  ( 18 8211 ُعما   بسلةنة التعلي  مجلس )ومؤهمته  الدراسية.

و ت  االنتها  م  إعداد االستراتيجية الوطنية للةفولة بالتعاو  م  ممتلف الجهات الحكومية 8212وف  عاو 

 واألهلية وذلك للنهوض بمستوا المدمات والبرام  واألنيةة المقدمة لألطفا  ف  هاه المرحلة العُمرية الُمهمة.

 ( 21 8214  وزارة التربية والتعلي  بسلةنة ُعما )

طفل ما قبل المدرسة بسلةنة ُعما   فهناك دور الحضانة الحكومية والماصة  وبيوت نمو وتتعدد خدمات تربية 

الةفل وهو نياط أهل  ف  المناط  الريفية ويوفر المدمات التربوية واالجتماعية والثقافية والترفيهية للةفل  كما 

رياض األطفا  الحكومية يوجد رك  الةفل وهو نياط ضم  أنيةة جمعية المرأة العُمانية  باإلضافة إلى 

 ( 01-02 8214  وزارة التربية والتعلي  بسلةنة ُعما ) والماصة.

واهتمت وزارة التربية والتعلي  بالتعلي  قبل المدرس  وجعلتا ضم  السل  التعليم    فقد قامت بعدد م  

لقةاع الماص ف  توفير رف  نسبة االلتحاق بالتعلي  قبل المدرس  م  خم  تيجي  مساهمة ا اإلنجازات أهمها:

هاه المدمة  وتعيي  خريجات جامعة السلةا  قابوس م  تمصص طفل ما قبل المدرسة   ورف  التقسي  اإلدار  

لقس  التعلي  المدرس  إلى مستوا دا رة  وإعداد منه  وطن  وتأليفا لمرحلة رياض األطفا    وتةبي  ميروع 

   ( 18 8210 ُعما   بسلةنة التعلي  مجلس ). صفوف التهيلة.

و تبنت وزارة التربية والتعلي  ف  سلةنة عما   ميروع تجريب   لفصو  ما قبل المدرسة ف  8224وف  عاو 

المناط  النا ية والت  ال تصلها المدمات التعليمية الماصة واألهلية وعرف هاا الميروع "إعداد صف التهيلة 

  وتستقبل هاه الفصو  األطفا  م  عمر أرب  سنوات وعيرة  بمدارس التعلي  األساس  بالمناط  التعليمية"

 Ministry of) طفمً. 22أشهر إلى خمس سنوات وتسعة أشهر  وال يةيد نسبة استيعاب الفصل ع  

Education in  Sultanate of Oman,2008C,36)   

وقد اهتمت كثير م  الدراسات السابقة بإدارة خدمات تربية طفل ما قبلل المدرسلة بنيوزيلنلدا  حيلث أشلارت نتلا   

( أ  أه  متةلبات تنفيا المنه  القوم  النيوزيلند  فل  مرحللة تربيلة طفلل ملا قبلل Wright,2001دراسة رايت )

األسللس واألهللداف التلل  يقللوو عليهللا المللنه  المدرسللة هلل  تللدرير مقللدم  الرعايللة واآلبللا  السللتيعاب المبللادئ و

وتحويلهللا إلللى معللارف ومهللارات وممارسللات عمليللة تةبيقيللة مرتبةللة بأوجللا الحيللاة االجتماعيللة  باإلضللافة إلللى 

ضرورة وجود بيلة منةلية آمنة حلافةة عللى التعللي  واللتعل   ومجهلةة بكافلة اإلمكانلات الماديلة مل  أجهلةة وآالت 

  لتحقي  تعلي  وتعل  فعا .ومعدات وتكنولوجيا تعلي
  

 

بنيوزيلندا ف  مرحللة تربيلة  إلى أ  هناك مجموعة م  األسس (Mitchell,2003)وتوصلت نتا   دراسة ميتيل 

طفل ما قبل المدرسة لبنا  عمقات اليراكة بي  األطفا  وهيلة العاملي  مل  جانلر واآلبلا  والمجتمل  المحلل  مل  

اآلبا  والمعلمي  لديه  اليعور باالنتملا   واالسلتجابة للتنوعلات الفرديلة لألسلر  جانر أخر مثل: إنيا  بيلة تجعل 

  واالتصا  المتباد  م  أوليا  األمور حو  تعل  األطفا   ودم  العمل بي  المنة  ومراكة الةفولة المبكرة.

اإلستراتيجية  إنجازات حققتها المةة ( ع  وجودDalli & Te One,2003وكيفت نتا   دراسة دال  وت  و  )

و مثل: تدعي  حقوق األطفا  8228لتنمية الةفولة المبكرة ف  نيوزيلندا والت  وضعتها وزارة التربية والتعلي  عاو 

ف  تلق  رعاية واهتماو وتربية قبل االلتحاق بالمدرسلة انةمقلاً مل  مبلدأ الرفاهيلة والديمقراطيلة االجتماعيلة  وأ  

دا األطفللا   وتحسللي  جللودة خللدمات الةفولللة المبكللرة  ودعلل  الميللاركة هللاه المةللة تللدع  حقللوق المواطنللة للل

المجتمعيللة والعمقللات التعاونيللة  وزيللادة الللدع  والممصصللات الماليللة لجميلل  خللدمات الةفولللة  والتنميللة المهنيللة 

لجمي  المعلمي  .
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فل  مرحللة تربيلة طفلل ( أ  المياركة المجتمعية لألسلرة والمجتمل  White,2005وأظهرت نتا   دراسة وايت )

ما قبل المدرسة بنيوزيلندا كانلت عاملل دعل  قلو  للملربي  والمعلملي  فل  عملهل    وأ  الرعايلة اليوميلة األسلرية 

تحم  األطفا  م  األخةار الت  تهدد سممته   ويوفر له  الصلحة والرفاهيلة  حيلث إنهلا تمضل  لرعايلة وتنظلي  

رعاية األخرا ف  هاه المرحلة.الدولة ومرتبةة بكافة خدمات التربية وال
 
 

أ  برام  الراعية الوالدية فل  مرحللة تربيلة  (Duncan &et.al., 2005)وأبرزت نتا   دراسة دنكا  وأخرو  

نيوزيلندا تركة على جوانر مهملة مثلل: تغايلة الةفلل  وصلحتا  وتعليملا  كملا تركلة عللى بطفل ما قبل المدرسة 

مراكللة تعللل  الةفولللة المبكللرة  كمللا تركللة علللى تنميللة الثقافللة القوميللة  بفللل ميللاركة اآلبللا  فلل  تربيللة وتعلللي  الة

.بهاالمراكة  والميروعات والبرام  التربوية المنفاة  هاهف  تقوي  أدا   ومياركته 
 
  

أ  السللةات التعليميلة أوللت اهتماملاً بتعللي  ( Mara &  Burgess,2007نتا   دراسلة ملارا وبلورميس ) وبينت

ف  مرحلة تربية طفل ما قبل المدرسة ف  نيوزيلندا م  خم  تأهيل مربي  ومعلمي  متمصصلي   الباسيفيكيةاللغة 

يقومللو  بتللدريس هللاه اللغللة فلل  مؤسسللات تربيللة طفللل مللا قبللل المدرسللة حيللث أتاحللت لهلل  فللرص الحصللو  علللى 

لثقافلة الباسليفيكية  دبلومات متمصصة أو بكالوريوس متمصص ف  تدريس هلاه اللغلة  كملا دعملت جهلود نيلر ا

   وتهيلة البيلة الداخلية للتعاو  الميترك بي  المربي  والمعلمي  واألطفا  وأوليا  األمور.

أ  تنمية الةفولة المبكرة فل  نيوزيلنلدا  (Walker &  Carmen,2007وأوضحت نتا   دراسة ووكر وكارم  )

بلا  واألمهلات ومؤسسلات المجتمل   ومراعلاة تعتمد على عديلد مل  األسلس مثلل الميلاركة المجتمعيلة مل  قبلل اآل

التنوع الثقاف  ف  تحديد هوية الةفل النيوزيلند  مل  خلم  االهتملاو باللغلة الماوريلة والباسليفيكية  وزيلادة اللدع  

الحكللوم  لجميلل  خللدمات تربيللة الةفولللة المبكللرة  وتللدرير المللربي  والمعلمللي  وتللأهيله  فلل  كليللات وجامعللات 

ض  ووجللود مللنه  قللوم  لكافللة مؤسسللات الةفولللة المبكللرة  ووجللود متابعللة ومسللا لة لتلللك متمصصللة لهللاا الغللر

  .المؤسسات للتأكد م  جودة المدمات الت  تقدمها

أ  مراكللة تعللي  الةفولللة (  إللى Cordery &  Narraway,2008نتلا   دراسللة كلورد  ونلارو  ) وخلصلت

علل  كافللة مواردهللا الماليللة وأوجللا اإلنفللاق وتللت  مراجعتهللا المبكللرة فلل  نيوزيلنللدا تعللد تقللارير ماليللة بصللفة دوريللة 

وتحليلها مل  قبلل مكتلر المراجعلة التربويلة وذللك حتلى يلتمك  قسل  تعللي  الةفوللة المبكلرة التلاب  للوزارة التربيلة 

سلتقامة فل  والتعلي  م  تقيي  أدا  اإلدارة واتماذ القرارات المتعلقة بتوفير الموارد المالية  والتأكلد مل  العداللة واال

التوزي  واإلنفاق ف  األوجا المستحقة  وأكدت الدراسة أ  هاه التقارير المالية تعرض على كافة المهتملي  بتربيلة 

الةفولة المبكرة م  آبا  ومؤسسات مجتم  مدن  ورجا  أعما  ودافع  الضلرا ر للتأكلد مل  جلودة المدملة التل  

 لتةاو بالتيريعات والقواني  المنظمة للعمل بهاه المراكة.تقدو وم  العدالة والنةاهة ف  اإلنفاق وم  اال

إللى أ  اللدور الحكلوم  فل  دعل    (Davison & Mitchell ,2009)وأشارت نتلا   دراسلة دافيسلو  وميتيلل 

تقلوو الحكوملة حيلث تربية ورعاية الةفولة المبكرة ف  ريلاض األطفلا  بنيوزيلنلدا فل  تنلام  واهتملاو مسلتمري   

سللاعة مجانيللة لكللل طفللل فلل   82  متمصصللة فلل  إعللداد وتللدرير معلملل  ريللاض األطفللا    وتللوفيربتللوفير بللرام

سللنوات  وإعللداد خةللة إسللتراتيجية  لتنميللة خللدمات الةفولللة المبكللرة   ودعلل  اسللتمداو 4-2اليللريحة العمريللة 

  تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات ف  رياض األطفا   ودع  المبان  والتجهيةات.

أ  وزارة التربية والتعللي  بنيوزيلنلدا تقلوو بلدور كبيلر فل  دعل   (Ritchie,2009  دراسة ريتي  )وتوصلت نتا 

مياركة األسرة والمجتم  المحل  ف  خدمات الةفولة المبكرة م  خم  عدد م  الميروعات مثل ميروع تعةية 

األسلرة والمجتمل  المحلل  فل  و   حيث اعتملد عللى ميلاركة 8221المياركة ف  الةفولة المبكرة  والا  بدأ عاو 

خدمات الةفوللة المبكلرة مملا كلا  للا أكبلر األثلر فل  علمل ميلكلة العلةوف عل  الميلاركة فل  خلدمات الةفوللة 

المبكللرة  كمللا أدا الميللروع إلللى توظيللف كثيللر ملل  آبللا  وأمهللات األطفللا  فلل  خللدمات الةفولللة المبكللرة  وزيللادة 

  برام  التربية الوالدية المقدمة إليه .

 

 مشكلة الدراسة:

 على الرم  م  الجهود المباولة م  قبل وزارة التربية والتعلي  واليركا  وإدارات المدارس لتقدي  أفضل

 بهاا النوع المدمات التربوية التعليمية ألطفا  التعلي  قبل المدرس ؛ فإ  هناك بعض التحديات الت  ال تةا  تحي 

%  فق  م  22   شامل ف  مرحلة التعلي  قبل المدرس   حيث إ م  التعلي  أبرزها: عدو توافر تعلي  حكوم

يلتح  عنده    كما يعد الس  الا ( سنوات التحقوا بمؤسسات التعلي  قبل المدرس  0 –4أطفا  الفلة العمرية ) 

 ) .المرتف  ارس ف  الدو  المتقدمة ذات الدخلاألطفا  بالمدارس العمانية أكبر م  الس  المحدد لملتحاق بالمد

يعان  م  تمركة رياض األطفا   باإلضافة إلى أ  التعلي  قبل المدرس ( 18 8210 ُعما   بسلةنة التعلي  مجلس
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بالواليات بصفة عامة  وقلة انتياره على مستوا بعض المحافظات كالوسةى ومسندو  ف  المد  الر يسية

  ( 80 8212  ُعما  بسلةنة التعلي  مجلس)  وظفار.

 ما سب  يمك  تحديد ميكلة الدراسة ف  التساؤالت األتية:وتأسيساً على 

 ما خبرة نيوزيلندا ف  مجا  إدارة خدمات تربية طفل ما قبل المدرسة ؟ -1

 ما واق  إدارة خدمات تربية طفل ما قبل المدرسة ف  سلةنة ُعما  ؟ -8

 رسة ف  سلةنة ُعما  ؟كي  يمك  اإلفادة م  خبرة نيوزيلندا ف  مجا  إدارة خدمات تربية طفل ما قبل المد -2

 

 أهداف الدراسة : 

 هدفت هاه الدراسة إلى:

 التعرف على خبرة نيوزيلندا ف  مجا  إدارة خدمات تربية طفل ما قبل المدرسة. -1

 استكياف واق  إدارة خدمات تربية طفل ما قبل المدرسة ف  سلةنة ُعما . -8

 .تربية طفل ما قبل المدرسة ف  سلةنة ُعما تحديد أوجا اإلفادة م  خبرة نيوزيلندا ف  مجا  إدارة خدمات  -3

 

 أهمية الدراسة : 

 تمثلت أهمية هاه الدراسة فيما يأت :      

أنها تساير االتجاهات العالمية المعاصرة الت  تهت  بتربية الةفولة المبكرة وحقوق الةفل ف  التعلي  وارعايلة  -1

 االجتماعية والصحية الياملة.  

تلأت  فل  ظلل المحلاوالت اإلصلمحية ومبلادرات وميلروعات تربيلة طفلل ملا قبلل المدرسلة فل  سللةنة  أنها -8

 ُعما .

يمك  أ  تفيد المسلولي  ع  التعلي  على مستوا وزارة اتربية والتعلي   المديريات العامة للتربية والتعلي  فل   -2

 تةوير خدمات تربية طفل ما قبل المدرسة ف  سلةنة ُعما  . 

 

                     الدراسة:منهج 

استمدو الباحثو  ف  هاه الدراسة المنه  الوصف  حيث يعتمد على وصف ما هو كا   وتفسيره  وهو يهت  بتحديد 

الظروف والعمقات الت  توجد بي  الوقا    كما يهت  أيضاً بتحديلد الممارسلات اليلا عة أو السلا دة والتعلرف عللى 

األفراد والجماعات  وطرا قها فل  النملو والتةلور. وال يقتصلر الملنه  الوصلف  عللى المعتقدات واالتجاهات عند 

جم  البيانات وتبويبها ومنما يمض  إلى أبعد م  ذلك وهلو تفسلير هلاه البيانلات  وذللك كثيلراً ملا يقتلر  الوصلف 

 ( 181 8212وآخري   العنة ) بالقياس والتصنيف والتفسير والمقارنة.

 

 حدود الدراسة:

 تمثلت حدود الدراسة ف  اآلت : 

 حيث اقتصرت على إدارة خدمات تربية طفل ما قبل المدرسة.  الحدود الموضوعية: .1

 الُمياركي  ف  إدارة خدمات تربية طفل ما قبل المدرسة.  حيث اقتصرت على الحدود البشرية: .2

 حيث اقتصرت على نيوزيلندا وسلةنة ُعما . الحدود المكانية:  .3

 و.  8212/8212حيث أُجريت الدراسة ف  العاو الدراس  الزمنية: الحدود .4

 

 مصطلحات الدراسة:

  خدمات تربية طفل ما قبل المدرسة:

وتعن  كافة المؤسسات الت  تقدو خدمات الرعاية والتربية والتعلي  لألطفا  قبل س  المامسة مثل: مراكة العناية 

واالهتماو  والرعاية المنةلية اليومية  ومراكة اللعر   ورياض األطفا   والرعاية الصحية ف  المستيفيات 

  (The New Zealand Government ,2012, 575) وميرها.
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 اإلطار النظري للدراسة: 
 تربية طفل ما قبل المدرسةخدمات إدارة تضم  اإلطار النظر  للدراسة مبحثي   المبحث األو  وييتمل على 

ف  سلةنة ُعما    وفيما يل  تناو   تربية طفل ما قبل المدرسةف  نيوزيلندا  والثان  يتضم  واق  إدارة خدمات 

 هاي  المباحث بالبيا  والتفصيل على النحو األت :

  

 المبحث األول

 طفل ما قبل المدرسة في نيوزيلنداإدارة خدمات تربية 

 
 ويتضم  هاا المبحث المحاور اآلتية:

 أوالً: فلسفة تربية طفل ما قبل المدرسة في نيوزيلندا:

ما قبل المدرسة ف  نيوزيلندا على العناية والرعاية واالهتماو والتربية المرتكةة على تعتمد فلسفة تربية طفل 

ً م  مسلمة مؤداها أ  األطفا  ه  مستقبل األمة  لاا يجر التعهد بدع  قي  وطبيعة  التعلي  مدا الحياة  انةمقا

اته  العرقية وثقافاته  وجنسه  نموه  وتنميته  م  احتراو خصوصيته  وتفرده  وكراماته  واعتقاداته  وانتما 

   (Pakai,2004,8 )وقدرته .

 Education Review Office in New) كما  تهدف فلسفة تربية طفل ما قبل المدرسة بنيوزيلندا إلى :

Zealand,2009A,2)  

 جعل الةفل عضواً فاعمً مندمجاً ف  مجموعة م  أقرانا م  نفس المرحلة العمرية. -

 إيجابية مبنية على الثقة م  األسرة لتلبية حاجاتا المادية والعاطفية. بنا  الةفل عمقات -

 تعل  الةفل التواصل م  الناس المألوفة ومير المألوفة. -

 تمكي  الةفل م  مواجا التحديات م  خم  مجموعة واسعة ومتنوعة م  خبرات التعل . -

 استجابة الةفل لتوقعات الكبار م  األسر وميره . -

 جديدة للبعض. تعل  الةفل لغة -

 تمكي  الةفل م  القدرة على التعبير ع  أنفسه  وع  األماك   واألشماص واألشيا . -

 تنمية االنتما  واإلحساس بالهوية لدا الةفل. -

 االرتقا  بملكات العقل لدا الةفل. -

 تنمية الثقة بالنفس  والصحة الجسمية والعقلية لدا الةفل. -

 

 بل المدرسة :ثانياً:أنواع مؤسسات تربية طفل ما ق
 تتعدد المؤسسات الت  تقدو خدمات تربية طفل ما قبل المدرسة ف  نيوزيلندا وم  أه  هاه المؤسسات:

  Free Kindergartens :المجانية [ رياض األطفال1]

تُعد نيوزيلندا م  الدو  القليلة الت  لها تاريخ طويل ف  رياض األطفا  المجانية  حيث ت  افتتاح أو  روضة 

  وسرعا  ما انتيرت هاه المدمة ف  جمي  أنحا  Dunedin و ف  دنيد 1222للةفل ف  نيوزيلندا عاو 

المصم  – Friedrich Froebel وبيلنيوزيلندا  ويعتمد أسلوب عمل تلك الرياض على فلسفة العال  فريدريك فر

وتقوو هاه الفلسفة على اللعر واألنيةة الحرة   وهاه الرياض متاحة لجمي  األسر  -األصل  لرياض األطفا 

والعا مت بغض النظر ع  العرق والدي  والوض  االجتماع  واالقتصاد  ويت  تمويل هاه الرياض م  خم  

أوليا  األمور أو المجتم  المحل  م  خم  حصيلة ضريبة الدخل   ومدة  المن  الحكومية باإلضافة إلى تبرعات

العمل ف  هاه الرياض ست ساعات يومياً م  الثامنة ونصف صباحاً وحتى الثانية ونصف  أو م  التاسعة حتى 

ف  طفل له  معل  وذلك للحفاظ على جودة المدمة المقدمة 10طفمً وكل  40 -22الثالثة  وكل روضة تقبل م  

 ;Duncan,2009,1-2 ). وتغل  الروضات ف  فترات العةمت والصيف واإلجازات.هاه الرياض  

Bushouse,2008,5-6 )  

ورياض األطفا  المجانية خدمة تقدمها وكاالت وجمعيات خدمية تةوعية مجانية  وتقبل األطفا  م  س  ثمث و 

أرب  سنوات ألنا يبدأ الس  اإللةام  ف  المامسة   ويتولى التدريس فيها معلمو  مسجلو  ف  اتحاد المعلمي   
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    (Meade,2002,6) قبل المدرسةومؤهلو  وحاصلو  على مؤهمت وبرام  متمصصة ف  تربية طفل ما 

وتكو  مؤجرة أو ملكية خاصة  ومرخصة م  قبل وزارة التربية  وعلى الرم  م  أ  المعلمي  له  الدور األكبر 

ف  تربية وتعلي  األطفا  ف  هاه الروضات إالّ أ  أسلوب العمل يركة أيضا على تيجي  اآلبا  واألمهات 

الموظفي   وطرح األسللة وتقدي  معلومات ع  طفلهما والمياركة ف  لجنة للمياركة ف  البرام   والتحدث م  

 (Education Review Office in New Zealand,2007,1) رياض األطفا  المحلية أو اتحاد إقليم .

ما تتمية هاه الرياض ف  التركية على عمليات التعلي  والتعل  وما يصحبها م  مهارات وقي  ممتلفة ف  هاه و

  والوع  بالتفاعمت والعمقات والصدق المرحلة المبكرة مثل تحمل المسؤولية والقيادة واالحتراو والتسام 

  وتٌدار رياض األطفا  المجانية م  خم  شبكة م  الجمعيات المسلولة ع  تلك الرياض  وتتمية  االجتماعية

الةوا ف االجتماعية واالقتصادية  وتوفير  تلك الرياض بإمكانية الوصو  إلى رياض األطفا  لألطفا  م  جمي 

 New Zealand)  المعلمي  المؤهلي  برام  التعلي  الجيد  وإشراك أوليا  األمور  عيرة أطفا  لكل معل .

Kindergartens Inc,2009,7-12)  

 Early Education and Care Centers [ مراكز رعاية التعليم المبكر: 2]

تستقبل مراكة رعاية التعلي  المبكر األطفا  منا الوالدة حتى االلتحاق بالمدرسة  وقد تكو  مملوكة للقةاع و

الماص  أو رجا  األعما   أو الجمعيات األهلية الميرية والتةوعية  وأكثر الملتحقي  بها األطفا  الاي  تعمل 

و قس  رفاهية الةفل ف  وزارة اليلو  1222أمهاته  ف  وظا ف ممتلفة  وييارك ف  أنيةتها حتى عاو 

 The New Zealandاالجتماعية   وقس  التربية بوزارة التربية والتعلي   وجمعية رعاية الةفولة النيوزيلندية 

Childcare Association NZCA ومجلس الةفولة المبكر  Early Childhood Council . 

  (Bushouse,2008,7-8)   

وتقدو هاه المراكة خدمات متنوعة مثل: 
 

خدمات اليوو الكامل وجة  م  اليوو  وخدمات بعض الساعات اليومية 

أو األسبوعية  ويجر على اليمص المسلو  ع  تيغيل خدمة التعلي  والرعاية يكو  معل  مؤهل ومسجل  

المؤهمت والمبرة لضما  وجود بيلة وينبغ  أ  يكو  هناك ما يكف  م  المعلمي  أيضا م  مجموعة أخرا م  

وييارك اآلبا  ف  إدارة المراكة  كما يياركو  ف  كافة أنيةة تربية وتعلي  وتعل   تعليمية آمنة لألطفا  

 (Education Review Office in New Zealand,2007,7-8) األطفا .

نا  مجتم  متعل  بمياركة أوليا  األمور وتركة تلك المراكة على تلبية كل احتياجات الةفولة المبكرة م  خم  ب

واألسر   ويتعل  الةفل كثير م  األمور منها: التدرير على االعتماد على النفس  والعمل م  المعلمي  وميره  

م  البالغي   والعمل م  مجموعة م  األطفا   والعمل بمفرده  والمياركة والتعاو   والقواعد البسيةة 

  او والنياط  والسؤا  والجواب  وتباد  المبرات م  اآلخري   والتحديد واالختيار.والروتينية  وإكما  المه

(Polytechnic,2012,1-2)    

  Playcentres [ مراكز اللعب: 3] 

تعد مراكة اللعر خدمة فريدة م  نوعها لتربية طفل ما قبل المدرسة ف  نيوزيلندا  وتعتمد على العمل الجماع  

وإشراف وزارة التربية  وتستقبل  األهلية ومؤسسات المجتم  المدن  األخرا والجمعياتالتيارك  بي  اآلبا  

المامسة  وم  ث  تصب  تلك المراكة تض  أطفاالً ممتلةة األعمار  وت  افتتاح أو   عمراألطفا  منا الميمد حتى 

بواسةة مجموعة م  النسا  خم  الحرب العالمية الثانية  Wellingtonمركة للعر ف  نيوزيلندا ف  ويلنجتو  

(Bushouse,2008,6-8) الجامعيات لمساعدته  ف  تربية األبنا  أثنا  الحرب.
 

وتعتمد هاه المراكة ف  عملها 

على دع  األسرة م  خم  المياركة بالمعارف والمبرات والمهارات لبنا  بيلة إيجابية تثر  عمليات تعلي  وتعل  

مواجهة التحديات واألخةار المحيةة بها  والسماح بالعا مت بتوثي  عمقاته  األطفا  وتمك  تلك المراكة م  

Duncan&et.al.,2005,4) )م  المراكة م  خم  المياركة ف  أنيةتها وبرامجها .
 

 

وهاا النوع م  المدمات ال يحتال إلى ترخيص خصوصاً إذا ل  يةد ع  ثمث ساعات ف  اليوو  أما إذا زاد ع  

حتال إلى ترخيص  حيث يقوو مجموعة م  اآلبا  باصةحاب األطفا  إلى أماك  ممصصة للعر أو هاه المدة في

مساحات فضا  يت  تمصيصها للعر ويت  تةويدها باآلالت والمعدات الماصة بالك  وتساه  الحكومة بدف  ثم  

لتربية والتعلي  بتدرير استلجار األماك  الممصصة  وثم  استلجار اآلالت واألدوات أو شرا ها  وتقوو وزارة ا

اآلبا  واألمهات الاي  يتولو  مسلولية هاه األعما   وهناك مجموعات لعر خاصة بالماوريي  والباسفكيي  

(Bushouse,2008,12)     وتعتمد فلسفة مراكة اللعر على أهمية التعل  م  خم  اللعر بمياركة م  اآلبا  م

وتوفير تعلي  متمية لألطفا  م  قبل أوليا  خم  مجموعة م  األنيةة الرياضية والموسيقية واالجتماعية  
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  ما زا  ف  المنة  وأ  التعلي وأولويات متساوية ف  تربية األبنا  ودع  األسر  األمور الملتحقي  بالمركة 

  (Woodhams & Woodhams,2008,5) وبنا  مجتم  التعل  والدع . والمجتم  وليس ف  المركة فق  

 وأسر األطفا  ه  المسلولو  ع  إدارة تلك المراكة   parent cooperativesوهاه المراكة تعاونيات والدية

بدو  ترخيص واآلبا  ه  الاي  يقودو   ويت  استلجار األماك  الممصصة للعر  والحصو  على رخصة أو

ييرف على  New Zealand Play centre Federationاللعر  ويوجد اتحاد مراكة اللعر النيوزيلند  

  ويقدو خدمات إدارة المراكة والمدمات regional playcentre associationجمعية مراكة اللعر اإلقليمية

ه  المسؤولو  ع  تيغيل الدورات  ويتوق  أ  ييارك بانتظاو م  التربوية للوالدي  وبصفة عامة  واآلبا  

طفلهما. ف  بعض األحيا  وهناك أيضا الميرف المدربي   فضم ع  توفير برام  الةفولة المبكرة لألطفا   

 New Zealandوتقدو مراكة اللعر دبلوو متمصص للتربية الوالدية معترف با م  الهيلة القومية للمؤهمت

Qualifications Authority  وه  عبارة ع  برام  متمصصة للتربية الوالدية لمساعدة اآلبا  ف  تربية

  (Education Review Office in New Zealand,2007,3) وتعلي  أبنا ه .

 New Zealand Playcentreكما يتولى إدارة مراكة اللعر ما يُعرف اتحاد مراكة اللعر النيوزيلند   

Federation (NZPF) جمعية إقليمية تتولى إدارة مراكة اللعر  وكل جمعية تيرف على عدد  22  كما يوجد

محدد م  مراكة تلك المراكة  وكل جمعية تعد تقارير شهرية أو سنوية تُقدو للمنس  الا  يتاب  أدا  هاه المراكة 

  ويت  تمويل  (New Zealand Qualifications Authority,2008,3) وهو تاب  لوزارة التربية والتعلي 

هاه المراكة م  خم  وزارة التربية والتعلي  وجمعيات مراكة اللعر  وتعتبر مراكة اللعر نموذل فريد لتربية 

طفل ما قبل المدرسة فه  تقدو برام  شاملة تجم  األطفا  بأسره   باعتبارها جة اً ال يتجةأ م  حياة األسرة  

  واألطفا  وتكسبه  المعارف والمهارات والمواقف والممارسات والتةبيقات.فه  تدع  األسرة 

 (Woodhams,2008,5) 

 Home-based education and care[ الرعاية والتعليم المرتكزان على المنزل: 4]

والت  ه  نم  م  أنماط تربية طفل ما قبل المدرسة ف  نيوزيلندا  وسياسة م  سياسات الرعاية المتكاملة للةفل 

تدعمها الحكومة المركةية بالتعاو  م  مؤسسات المجتم  المدن  وأوليا  األمور وتوفر كل اإلمكانات المادية 

  (Podmore,2002,1) والبيرية المزمة لها
 

حيث تقدو هاه المدمة لألطفا  الرض  واألكبر منه   وتكو  ف  

أخر يرتضيا أوليا  األمور وتكو  الرعاية إما لجة  منة  أحد األطفا   أو ف  منة  أحد المربي   أو أ  منة  

م  اليوو أو طو  اليوو  ويعتمد نظاو التربية والتعلي  فيها على المجموعات الصغيرة  وبعض المناز  لها 

 homeعمقات م  المؤسسات األخرا مثل مجموعات اللعر  وتدار هاه المدمة منظمات شبكة الرعاية المنةلية

based care network organizations  ويقوو منس  هاه اليبكة بالةيارات المستمرة لمطملنا  على سير

 (Education Review Office in New Zealand,2007,2) العمل بهاه المناز  السممة والرفاهية والتعل 

  ويت  الرعاية م  يت  تقدي  هاه المدمة لعدد أربعة أطفا  على األقل على مدار يوو كامل أو جة  م  اليوو كما  

قبل معلمي  ومربي  م  اآلبا  أو األمهات ولك  تحت إشراف معل  مسجل م  قبل وزارة التربية والتعلي  يةور 

  المنة  على األقل مرة كل شهر لتقدي  الدع  والميورة والنصيحة والتأكد م  جدية سير العمل بالمنة .

(Bushouse,2008,8-10)  

بمجموعة م  المصا ص أهمها: المرونة ف  عدد الساعات  وقبو  األطفا  م  دو  الثانية  وتتمية هاه المدمة 

والمراقبة والدع  للمربي  واألطفا  م  قبل المنسقي   وإعداد بيلة منةلية صحية وآمنة ومجهةة بكافة اإلمكانات  

و باألطفا  المرضى  وقرب منة  واالهتماو باألنيةة المجتمعية م  قبل األسرة الت  تتولى الرعاية  واالهتما

وتقدو وزارة التربية مجموعة م  المدمات المتكاملة   (Wright,2001,3)  المدمة م  مناز  األطفا  اآلخري 

مثل:إعةا  ترخيص لهاه المدمات  وتوفير برام  التدرير والتنمية المهنية لآلبا  واألمهات الاي  يتولو  

تلك المناز  ودف  أجور ورواتر الموظفي   وتقدي  إعانات ودع  مال  لتمكي  مسلولية تربية وتعلي  األطفا  ف  

  (Podmore,2002,2) هاه المناز  م  القياو بأنيةتها.

منا  A home-based care networksوتنظ  هاه المدمة م  قبل ما يعُرف بيبكات الرعاية المنةلية اليومية 

طفل  22و وهاه اليبكات تكو  تحت مظلة جمعيات أو مؤسسات مجتمعية وكل شبكة مسلولة ع  1228عاو 

واليبكة عبارة ع  مجموعة م  مقدم  الرعاية واالهتماو وييرف عليه  واحد أو أكثر م  المنسقي  المسجلي  

 (Wright,2001,2-3)والمؤهلي  لهاه المرحلة والتابعي  لوزارة التربية والتعلي . 

ويتمية هاا النوع م  المدمة بأنا ال يقدو تربية ورعاية وتعلي  متمية لألطفا  فق  بل يمتد إلى تأهيل وتدرير 

األسرة لتقوو بدورها التربو  وف  أسس علمية سليمة  وتعتمد أسلوب عمل هاه المدمة على االمتداد المنةل  أ  
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قات اإلنسانية الفعالة بي  األطفا  والمربي   وبي  األطفا  وبعضه  محاكاة للحياة األسرية المنةلية م  حيث العم

البعض  ويقضو  يومه  م  خم  جداو  مرنة للبيلة المنةلية واألنيةة المعتادة لألسرة مثل :األعما  المنةلية 

  والتسوق والنةهات ف  المجتم  م  التةاو المربي  بتلبية أهداف وممرجات التعل  ف  هاه المرحلة.

(Duncan &et.al,,2008,2-3) 

[ مراكز تعليم اللغة الماورية:5]
 

Kōhanga Reo 

 إنيا  قس  خاص بتعلي  اللغة الماوريةحيث تم  اللغة الماورية وه  لغة أهل البمد األصليي  حيث تهت  بتعلي 

وتقوو وزارة التربية والتعلي  اآل  باالهتماو بتلك المراكة ف  توفر لها المن   بوزارة التربية والتعلي  النيوزيلندية 

المادية وتقدي  من  للمعلمي  للحصو  على دبلوو متمصص لمدة ثمث سنوات ف  تدريس اللغة الماورية  ويركة 

ماوريي   والعمقات هاا الدبلوو على تةوير أسالير واستراتيجيات تدريس اللغة الماورية  كما يهت  بتاريخ ال

اإلنسانية  والتقوي  واإلدارة واكتساب اللغة  باإلضافة إلى دورات متمصصة على مدار العاو ف  استمداو 

  (Bushouse,2008,10-12) تكنولوجيا التعلي .

 School[ المدارس: 6] 

إذا كانت  حيث يت  تقدي  هاه المدمة م  قبل فصو  ملحقة بالمدارس الحكومية والماصة  وال سيما

  (Moss, 2000,32) المدمات األخرا لتربية طفل ما قبل المدرسة بعيدة.

 Correspondence school early childhood [ خدمات الطفولة المرتبطة بمدارس المراسلة: 7] 

services 

ف  مدارس متمصصة لالك  حيث يرسل األطفا  إليها م  المناط  البعيدة  وتت  إقامة األطفا   وتت 

   (Meade& Podmore , 2010,6) فيها إقامة كاملة ومعايية حياتية دا مة.

 Pacific Islands Early Childhood groups [ مجموعات الطفولة المبكرة لجزر المحيط الهادي: 8]

تابعة للكنيسة أو المجتم   و اآلبا  مسلولو  ع  تيغيل الدورات  وأنها تهدف إلى هاه مالبا تكو  و

جعل األطفا  الصغار م  سكا  جةر المحي  الهاد  يلمو  بلغته  وثقافته  الماصة مثل ساموا وتونغا وجةر 

 (  Education Review Office in New Zealand, 2007,1-3) كوك ونيو  وتوكيمو  وتوفالو وفيج .

 hospital-based education [ التعليم القائم على المستشفيات:9] 

وتقدو وزارة الصحة بالتعاو  م  وزارة التربية والتعلي  هاه المدمة لثمثة أطفا  فأكثر تحت س  ست 

 The New Zealand) سنوات   وذلك لألطفا  الاي  يعانو  م  أمراض صحية أو إعاقات.

Government, 2012, 576)   

 

 ثالثاً: إدارة مؤسسات تربية طفل ما قبل المدرسة:
يوجد مستويي  إلدارة خدمات تربية طفل ما قبل المدرسة ف  نيوزيلندا  المستوا األو  متمثل ف  وزارة التربية 

بيا  والتعلي  و المستوا الثان  فيتمثل ف  اإلدارة المحلية التنفياية للمؤسسة  وفيما يل  عرض هاي  المستويي  بال

 والتفصيل على النحو األت  :

 [ المستوى المركزي)وزارة التربية والتعليم(:1]

تُعد وزارة التربية والتعلي  بنيوزيلندا ه  المسلولة ع  المتابعة واإلشراف على جمي  خدمات االهتماو والرعاية 

والتربية والتعلي  لمرحلة الةفولة المبكرة  حيث توجد وحدة ممتصة بالوزارة تقوو بهاه الوظا ف وه  وحدة 

وه  وكالة حكومية ت  إنياؤها وف  قانو   Early Childhood Development Unitتنمية الةفولة المبكرة 

   (Burns, 1989,7) و بنيوزيلندا  وتمتص باألت :1222التعلي  الصادر عاو 

 دع  إنيا  خدمات التعلي  ف  مرحلة الةفولة المبكرة. -

 خدمات المعلومات الوطنية ع  التعلي  ف  مرحلة الةفولة المبكرة. -

 المبكرة. توفير موارد التعلي  ف  مرحلة الةفولة -

 األنيةة الترويجية ع  التعلي  ف  مرحلة الةفولة المبكرة. -

 تيغيل مياري  الدع  الر يس  لآلبا . -

 إعةا  وتقدي  الميورة والدع  لمجموعات تعلي  لغة جةر المحي  الهادئ. -

 إعةا  وتقدي  الميورة والدع  لمجموعات اللعر. -

 الةفولة المبكرة المرخصة والمستأجرة.تقدي  الدع  واالستيارة والتةوير المهن  لمدمات  -
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 تقدي  الميورة للمنظمات الحكومية ومير الحكومية بيأ  قضايا الةفولة المبكرة. -

 تقدي  الدع  والمياركة ف  كافة األنيةة الماصة بتربية طفل ما قبل المدرسة. -

لة المبكرة مثل مراكة تقدي  االستيارات للعا مت الاي  لديه  نية وعةو لتقدي  خدمات ف  مرحلة الةفو -

 اللعر والمدمات المرتكةة على المنة .

 التنسي  بي  كافة المؤسسات الت  تقدو خدمات رعاية طفل ما قبل المدرسة.  -

 توفير فرص التدرير والتنمية المهنية للمربي  والمعلمي  والمتةوعي  واآلبا  والمديري  ف  تلك المرحلة. -

 مقدمة لتربية طفل ما قبل المدرسة.جم  المعلومات ع  كافة المدمات ال -

 االتصا  وتغيير المبرات المرتبةة بدع  ذو  االحتياجات الماصة. -

 تقدي  خدمت آمنة للمؤسسات الت  تواجا ميكمت ف  اإلدارة أو الموارد.  -

ر ه  وكالة قومية ووحدة مستقلة بالتها  يديرها مجلس أمنا  يتكو  م  المديووحدة تنمية الةفولة المبكرة 

العاو وستة آخري  يعينه  وزير التربية والتعلي   وه  ممتص بالتعلي  الماور   ممتص بالتعلي  الباسيفيك   

ومدير خدمات اليراكات  ومدير خدمات التوصيل السري   ومدير خدمات االتصاالت والمعلومات والمدير 

تر وطن  وعيرة مكاتر محلية وأربعة االستراتيج   والمنس  القوم  لآلبا  كمعلمي  ألو  مرة  وللوحدة مك

   (Early Childhood Development Unit in New Zealand, 2019) :يأت مكاتر فرعية كما 

 .Wellington المكتر القوم  ف  ولينجتو   -1

 Whangareiالجةيرة اليمالية ف  انجار   -8

 Aucklandأوكمند  -3

   Walikato Hamilton  وايكاتو هاملتو  -4

       Rotoruaف  روتوروا   Bay of Plenty خلي  بلنت  -0

 Gisborneميسبور    -1

 Napierنابير  -2

 Wanganuiوانجانو   -2

 Wellingtonولينغتو   -2

 Greymouth جر  ماوس  -12

 Nelsonنيلسو   -11

 Blenheimبلينهاي   -18

 Canterburyكانتربر   -12

  DUNEDINف  دند     Otago Southland أوتاجو ساوثمند  -14

 Invercargillإنفيركارجيل  -10

 

 [ المستوى المحلي)التنفيذي(:2]

تعتمد اإلدارة الداخلية لمؤسسات تربية طفل ما قبل المدرسة على أسلوب اإلدارة الااتية م  موق  المؤسسة  وال 

يوجد نم  موحد لإلدارة الداخلية لتلك المؤسسات  فالبعض يعتمد على اليراكة بي  اآلبا  والمعلمي   والبعض 

اللعر يت  تعيي  ميرف على هيلة التدريس  وهناك ميرف على خدمات الةفولة المرتكةة على  مثل مراكة

المنة  م  قبل وزارة التربية والتعلي  ولكنا مير مدير والبعض يترك ألقدو المعلمي  مهمة إدارة المؤسسة 

لمدير والسكرتير وأمي  الصندوق وأحياناً نجد ف  مراكة اللعر قيادة محددة تتمثل ف  ا  بمساعدة اآلبا  والمجتم .

الجمعيات االتحادية تفصل بي  وظا ف التدريس واإلدارة   فهناك مدير و ومسلو  األدوات واألجهةة والمعدات.

للمؤسسة وفري  معاو  م  المعلمي  األوا ل والمعلمي   ومراكة الرعاية واالهتماو تعتمد على المعلمي  المؤهلي  

  خبرات إدارية وحاصلي  على مؤهمت متمصصة ف  تربية طفل ما قبل المدرسة.ربي  الاي  لديه  \والمد

(Thornton, 2009,2-3) 

يكو  هناك مديُر مسلو  ع  إدارة المؤسسة  حيث يحدد اتجاهها  kindergartenوف  رياض األطفا  

وسياستها  ويتاب  أدا  العاملي  ويقوو أدا ه   ويوفر ما تحتاجا المؤسسة  و تمتلف طبيعة اإلدارة ف  الرياض 

ية يمك  ع  المدارس حيث يت  التعامل م  وحدات صغيرة  وأملبية المعلمي  والمربي  م  النسا   فاإلدارة التنفيا

أ  تكو  م  قبل المالك  أو م  قبل المؤسسة الكبرا التابعة لها  أو أحد المعلمي  القدامى  ويتولى مسلولية تدعية 
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 &Cardno) العمقات اإلنسانية واتماذ القرارت   والمسا لة ألدا  العاملي   وتسهيل االتصاالت م  اآلبا .

Reynolds, 2009, 207)  

روضة  وهناك مدير تنفيا  داخل  مسلو  ع  إدارة  02طفا  ميرف عاو لكل وتعي  جمعيات رياض األ

المؤسسة  فهو قا د استيار   ييرك المربي  والمعلمي  واآلبا  والمجتم  ف  اإلدارة  متصل جيد أ  يملك 

طفا  ولديا مهارات االتصا   ويدع  عمل المعلمي   ويرول للتعلي  المتمية ولديا التةاو بالمدمات األخمقية لأل

  (Scrivens, 2002,97-100) رؤية للمدمة ويقدو الدع  والتنمية المهنية للعاملي .

ً على ما سب  نجد أ  السمة الغالبة على إدارة مؤسسات تربية طفل ما قبل المدرسة ف  نيوزيلندا يكو   وتأسيسا

على مستوا المؤسسة  ويعتمد على أسلوب اإلدارة الااتية للمؤسسة بمياركة كافة المهتمي  بالعملية التعليمية م  

 Ministry of) حل   وذلك على النحو األت :مربي  ومعلمي  وميرفي  متابعي  وأوليا  أمور ومجتم  م

Education in New Zealand, 2008E,5-8)  

 Educatorالمربي: -أ

بتقدي  برام  التعلي  والتعل  المتميةة لألطفا   واالتصا  اإليجاب  م  اآلبا  وأوليا  األمور  وتوفير  ويقوو        

ممارسات وخبرات آمنة وصحية ف  بيلة التعل   وتةويد المسلولي  واإلدارة واألسر بالمعلومات ع  عمليات 

 المستمرة. تعلي  وتعل  األطفا   والمراجعة الااتية وتةوير التنمية المهنية

 Supervisorالمشرف: -ب

ويقوو بتقدي  المتابعة الدورية والمنتظمة ألدا  المؤسسة  وتوفير متةلبات تنفيا المناه   ويوق  على معايير       

 الترخيص للمؤسسة.

 Managerالمدير: -ج

الفواتير والتوقي  عليها  ويقوو بإدارة هيلة العاملي   وإدارة السجمت المالية واألعما  المصرفية  وإعداد 

وشرا  األجهةة والمعدات واألدوات مثل القرطاسية أو منتجات التنظيف  واإلشراف على عمليات التعلي  

 والتعل  اليومية  وتنظي  األحداث والسفريات.

 Board of Trusteeمجلس األمناء: -د

وييارك ف  اإلدارة  ويتكو  م  اآلبا  ويقوو بالمتابعة واإلشراف على كافة أنيةة وبرام  المؤسسة        

أشماص  ولجا  فرعية لتسهيل تيسير 2-0والمجتم   والمياركو    والمساهمو   والسكرتير وأمي  الصندوق  

 العمل.

 

 رابعاً: تقويم أداء مؤسسات تربية طفل ما قبل المدرسة :
اجعة المارجية والداخلية تعتمد عمليات تقوي  أدا  مؤسسات تربية طفل ما قبل المدرسة على المر

 للمؤسسة وذلك على النحو األت :

 [ المراجعة الخارجية:1]

تعد نيوزيلندا م  الدو  الت  أحرزت تقدماً ف  عمليات التقوي  المارج  لمؤسسات تربية طفل ما قبل المدرسة  

التربو  ف  نيوزيلندا حيث يتولى هاه المسلولية مكتر المراجعة التربوية  وكا  جة اً م  سياسات اإلصمح 

و والغرض الر يس لهاا المكتر هو تحسي  جودة العملية التعليمية والمسا لة  1222و  وت  إنيا ه عاو 1222عاو 

وإبمغ الحكومة ع  جودة المدمات التربوية المقدمة ف  هاه المرحلة  والمساهمة ف  صن  واتماذ قراراتها 

ارات لتحسي  وتةوير األدا   وتوفير المعلومات لآلبا  واألمهات التعليمية  وإخبار األمنا  ومتما  القر

والمجتم  بيكل عاو حو  التعلي  المقدو لألطفا  ف  المؤسسات وهاا يساعد اآلبا  واألمهات والمجتم  على 

  (Omona, 2003,157) اختيار نوعية المؤسسة الت  يلحقو  أطفاله  بها.

ا لوزير التربية والتعلي  مباشرة ع  جودة أدا  مؤسسات تربية طفل ما قبل وهو هيلة قومية مستقلة ترف  تقاريره

مراج  ف  عيرة مكاتر على مستوا نيوزيلندا  وتمض  المؤسسة 122المدرسة والمدارس  ويتكو  م  

ة للمراجعة المارجية مرة كل ثمثة أعواو  وف  نهاية المراجعة يقدو المراجعو  للمدرسة تقريراً أولياً ع  جود

ً يُرسل نسمة منا  10أدا ها  وللمؤسسة حرية الرد عليا ف  مدة ال تةيد ع   يوو  وم  ث  يصب  تقريراً نها يا

  لمكتر وزير التربية والتعلي   ونسمة للمؤسسة  ونسمة لمجلس األمنا   والوحدات المحلية.

(Leithwood,&et.al. 2009,129-130)  
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وأضحى للمكتر شهرة عالمية واسعة وجا ه المبرا  م  كل دو  العال  ليستفيدوا م  خبرتا مثل أستراليا  

والمملكة المتحدة  وجةر كايما   والصي   واليابا   وكوريا  وليسوتو  وهولندا  ونيو   وجنوب أفريقيا  

والنروي   وتايوا  وكند  وفنلندا   وسر  النكا  وسوازيلند  وسويسرا  وتايلند  وفيتناو  والبنك الدول  

والواليات المتحدة األمريكية  واإلمارات العربية المتحدة  وإندونيسيا  وبوتا   وجةر كوك وجا  الةوار م  

   (Omona, 2003,158) ف  انجلترا.OFSTED مكتر معايير التعلي 

المكتر ف  جم  البيانات والمعلومات م  أعضا  الجمعيات والمنظمات الت  تتب  لها المؤسسة  ومالك  ويعتمد

 والمجتم  المحل . واآلبا   واألطفا   والمربي  والمعلمي   ومقدم  المدمات  المدمة أو المؤسسة 

(Education Review Office in New Zealand, 2012,41)   
 

وزارة التربية وم  مظاهر اهتماو 

والتعلي  بهاه المرحلة أنها وضعت معايير لتقوي  المدمات المقدمة لتربية وتعلي  الةفل ف  هاه المرحلة  

والمعارف والمهارات الت  ينبغ  أ  يكو  حصل عليها ف  نهاية كل عاو  والجوانر الصحية واالجتماعية 

   (Organization For Economic Co-Operation And Development, 2006,128) والنفسية للةفل.

 ,Education Review Office in New Zealand) ويت  مراجعة أدا  المؤسسة ف  المجاالت اآلتية:

2006,21-23)  

 Clear Philosophy الفلسفة الواضحة: -أ

 Effective Management اإلدارة الفعالة: -ب

 Positive outcomes for children النتا   اإليجابية لألطفا : -ل

 Learning Environment بيلة التعل : -د

 Professional Leadership and High Quality القيادة المهنية والجودة العالية لهيلة التدريس: -ه

Staffing 

 Involved Families and Communities مياركة األسر والمجتم  : -و

 دد م  أدوات جم  المعلومات والبيانات وه :ويعتمد مكتر المراجعة على ع

 (Education Review Office in New Zealand, 2012B,7)  

 المقابمت واالجتماعات م  المعلمي  والمربي  ومقدم  المدمة. -

 المقابمت واالجتماعات م  مدير المؤسسة. -

 المقابمت واالجتماعات م  أوليا  األمور. -

 طفا .الحوارات والمناقيات م  األ -

 ممحظة العمقات بي  األطفا  والمعلمي / والمعلمي  م  بعضه  البعض/والمربي  واآلبا . -

 ممحظة البرام  الفعلية. -

 تحليل الوثا   المتعلقة بالمدمات المقدمة. -

 

 [ المراجعة الداخلية:2]

يقصد بالمراجعة الااتية ف  تربية طفل ما قبل المدرسة ف  نيوزيلندا أنها عملية مقصودة ومستمرة الكتياف مدا 

جودة المدمات المقدمة للةفل ومدا التحس  والتةور ف  عمليات وممارسات تربية وتعلي  وتنمية األطفا  فه  

مدمات المقدمة وعلى سمات ومظاهر المبرات تركة على تقوي  المبرات والممارسات   وتركة على أولويات ال

الجيدة الت  قامت بها المؤسسة  والسمات والمبرات والمظاهر والجوانر الت  تحتال إلى تحسي   ووتحديد 

الممارسات والنتا   المرجوة م  أدا  المهاو واألنيةة واألعما   وتت  م  قبل مجتم  التعل  أ  أفراد م  داخل 

   ((Ministry of Education in New Zealand, 2012,8 المؤسسة.

 internal والتقوي  الداخل self evaluation وتأخا المراجعة الااتية مسميات شتى مثل التقوي  الاات  

evaluation والتقوي   evaluation والتقيي   assessmentوالرقابة  monitoringوالتقدير   appraisal  

.وتستمدو نتا   المراجعة  quality review  ومراجعة الجودة programme review ومراجعة البرنام 

الااتية ف  اتماذ القرارات وتحسي  جودة الممارسات وتعةية النتا   اإليجابية للةفا   ويعت  مكتر المراجعة 

جدو  التربوية ف  مراجعتا على المراجعة الااتية ويةلر الوثا   التالية:عملية المراجعة وتقوي  عملها  

 ,Education Review Office in New Zealand) المراجعة ف  كافة المجاالت  ونتا   عملية المراجعة.

2012B,12)  
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 Education Review Office in New) :وه  األساسية المبادئ م  عدد على الداخلية المراجعة وتقوو

Zealand, 2006,39-47)  

 Relationships: العالقات -أ

 تضم  فالعمقات الةفل  تربية مؤسسات ف  العاملي  بي  فعالة عمقات وجود على الااتية المراجعة تعتمد

 وترسيخ تدعي  إلى تؤد  الغنية الفعالة فالعمقات الةفل  وتعل  تعلي  عملية تقوي  على والتركية المياركة

 والمساعدة والمياركة والتعاو  وااللتةاو ةالمتبادل والثقة واالحتراو والمودة الحر: مثل القي  م  متنوعة مجموعة

 .والرعاية واالهتماو واالتةا  والمبادلة والةمأنينة باالرتياح واليعور االهتماو ووحدة

 Evidence: الدليل -ب

 وتحليلها الواقعية المعلومات جم  خم  م  إليها التوصل يت  حقيقية وبراهي  أدلة على الااتية المراجعة تعتمد

 بثقة تحظى حتى ودال ل ثوابت على ترتكة أ  البد تصدر الت  واألحكاو شفافة  المراجعة يجعل فالدليل وتفسيرها

 .لألدا  الواقعية الممارسات وف  السياق ف  موجود فالدليل اآلخري  ودع 

 Vision:  الرؤية -ج

 وتلك كمتعلمي   إلنجازه  المياركي  تةلعات تعرض لألطفا  ميتركة رؤية وجود على الااتية المراجعة تعتمد

ً  لألطفا  إنجازه نحاو  الا  وما يُقًوو  الا  ما تصف الرؤية  يساعد ميتركة رؤية وف  ومستقبمً فالعمل حاليا

 وتحديد المراجعة  أولويات وتحديد المرجوة  النتا   لتحقي  نحتاجا الا  ما تحدد أهداف وتةوير وض  ف 

 .العمل أسالير وتةوير باستمرار  وتةويرها والمؤشرات  المعايير

 Improvement:  والتطوير التحسين -د

 أكبر فرصة فهناك والممارسات  المبرات وتةوير تحسي  إمكانية إلى واعتقاد انفتاح هناك الفعالة المراجعة ف 

 وأوجا والسلبيات األخةا  ف  الوقوع وتجنر العمل  ف  أفضل طرا   إلى توصلنا فالمراجعة التنظيم   للتعل 

 كما استثمار  أفضل المتاحة اإلمكانات واستثمار المستمر  والتةوير للتحسي  برام  ووض  السابقة  القصور

 .وتةويرها تحسينها وكيفية تحسي   إلى تحتال الت  الضعف وجوانر األدا   ف  القوة جوانر المراجعة تحدد

 Ethics:  األخالق -ه

 والتعلي  وتحليلها المعلومات جم  ف  مساهماته  وتقدير لآلخري   واالنتباه االهتماو يُعةى الفعالة المراجعة ف 

ً  ميارك فرد فكل عليها   النظر وجهات وتباد  األخري  على األعما  نتا   عرض ومقيماً ويت  مسموعا

 . المياركة ف  بحقه  حولها ونلتةو

 ه  أخمق  بيكل للتصرف مبادئ أربعة واحتراو فهناك بكرامة يعامل أ  التقوي  ف  ميارك فرد كل المه  فم 

 .والثقة والمسلولية واالستقملية العدالة

 التعل   مجتم  مثل الحسبا  ف  المجتمعية الظروف أخا يت  أ  المراجعة ف  األخمقية الجوانر وم 

 الجغراف  والمجتم  العرق  والموق  والعمر واالنتما  والثقافة والجنس

 Wisdom:  الحكمة -و

 إثبات تيمل فه  الااتية  المراجعة ف  جيدة بةريقة توظف الت  والمبرات المعارف م  مةي  الحكمة تعن 

 على والقدرة األحكاو  إصدار على والقدرة والبيلة  األفكار م  التعل  على والقدرة باآلخري   واالهتماو القدرات 

 ف  المواقف تحليل على والقدرة والقضايا  األمور خبايا وإدراك التعرف على والقدرة التجارب  م  االستفادة

 إلى والتوصل السةح   الجانر م  إدراكها وليس لألمور والجوهر  العمي  واإلدراك والوع  البيل   سياقها

 أسالير والمعتقدات  القي  على تستند الت  القرارات اتماذ أسلوب ف  الفه  وتةوير الميكمت  لحل متنوعة بدا ل

 .والبيرية المادية للموارد األمثل واالستغم  والتةوير  للتحسي  الفرص استغم   جديدة  عمل

ويتولى مكتر المراجعة التربوية التاب  لوزير التربية والتعلي  والا  يتولى مهاو التقوي  المارج  لمؤسسات تربية 

المؤسسات م  حيث مدا فه  القا مي  بها ألهدافها  طفل ما قبل المدرسة مسلولية تقوي  المراجعة الااتية لتلك

ومدا قدرته  على جم  المعلومات وتحليلها  ومدا إسهاو المراجعة الااتية ف  تحسي  الممارسات التعليمية 

 Education Review Office in New)واإلدارية  ومدا مياركة أوليا  األمور ف  عمليات المراجعة. 

Zealand, 2009B,1)  

وتتولى كل مؤسسة مسلولية المراجعة الااتية ألدا ها  وييارك ف  عملية المراجعة فري  مكو  م  كافة المهتمي  

  بتربية طفل ما قبل المدرسة م  معلمي  ومربي  ومديري  وأوليا  األمور ومؤسسات المجتم  المدن .

 (Mitchell, 2008,5) 
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   (Ministry of Education in New Zealand, 2006,9) وللمراجعة الداخلية هدفا  ر يسا  هما:

 Improvementالتحسين: -أ

أ  تحسي  المبرات والممارسات وذلك لضما  أ  كافة الممارسات تدع  عمليات تعلي  وتعل  األطفا  بأفضل  

 طريقة ممكنة.

 Accountability المحاسبة والمسائلة: -ب

لضما  وفا  المؤسسات للمتةلبات القانونية والتةامها بالقواني  والتيريعات المنظمة لتربية  وذلك 

 طفل ما قبل المدرسة.

(Education Review Office, 2012A,13) ويوجد أرب  أنواع م  المراجعة الااتية:
 
 

 Strategic self review المراجعة الذاتية اإلستراتيجية: -

 الةويل  وتركة على األهداف الر يسة المتعلقة برؤية المدمة ف  مرحلة الةفولة المبكرة.وتكو  على المدا 

 Regular self reviews المراجعة الذاتية المنتظمة : -

وه  أصغر ومركةة ومستمرة م  المراجعة السابقة  وتقدو  business as usualه  العمل كالمعتاد 

 التغاية الراجعة والمعلومات بانتظاو إلى المراجعة الااتية اإلستراتيجية.

 Emergent self reviews المراجعة الذاتية الطارئة والملحة : -

 ثة.وتكو  لمواجهة األحداث مير الممة  لها أو القضايا والموضوعات الجديدة والمستحد

 All self review المراجعة الذاتية الكلية  : -

وتنةو  على جم  المعلومات الت  تستمدو كدليل لدع  األحكاو واتماذ القرارات بيأ  اتجاه المدمة 

 واألولويات.

-Ministry of Education in New Zealand, 2012,13) : :وللمراجعة الااتية ثمثة مجاالت ر يسة ه 

15)    

     Learning and teaching practice المجال األول؛ خبرات وممارسات التعليم والتعلم:

ويركة هاا المجا  على ما تقدما المؤسسة م  معارف ومهارات وخبرات ف  عمليات تعلي  وتعل  األطفا   

الممحظة وتلبية احتياجات وقدرة المعلمي  والمربي  ف  تحويل النظريات إلى واق  عمل  ممارس  وقدرته  على 

 المتعلمي   كما يركة أيضاً على عمليات تمةي  وتقوي  المناه    وأسالير واستراتيجيات التعل  المتبعة.

 Collaborative practice المجال الثاني؛ الخبرات والممارسات التعاونية:

ويركة هاا المجا  على أسالير وطرا   العمل الجماع  الميترك بي  كافة العاملي  ف  المؤسسة والمهتمي  

معه  م  أوليا  األمور والمجتم   وذلك م  منةل  أ  كل فرد لديا فرصة أصيلة وحقيقية للتعل  ويساه  بفاعلية 

التعل  يُبنى على مجموعة م  المبادئ ف  تعل  اآلخري  سوف تصب  المؤسسة مجتم  تعل   حيث إ  مجتم  

مثل:االحتراو والثقة واألمانة والتعاطف والمياركة واألم  والفه  المتباد  وتقبل األخر واالعتراف بقدرات 

اآلخري   ومتى يت  توافر هاه األسس تحق  المؤسسة أهدافها ف  تربية األبنا   كما يركة هاا المجا  أيضاً على 

ربي  باالستيارة المستمرة م  أعضا  مجتم  التعل   وتقبل النص  واإلرشاد منه   واليراكة قياو المعلمي  والم

 األصيلة م  أوليا  األمور ومؤسسات المجتم  المحل .

 Governance and management practice المجال الثالث؛ خبرات وممارسات اإلدارة والحوكمة :

ؤسسة أ  ما تقوو با إدارة المؤسسة م  تمةي  وتنفيا خدمات تربية ويركة هاا المجا  على الجانر اإلدار  للم

الةفل ف  الوقت الحال  والمستقبل  والةرا   الت  يمك  م  خملها المحافظة على سير العمل بالمؤسسة  

والمعرفة بأولويات المدمات والتوقعات المارجية  والمة  اإلستراتيجية طويلة المدا  والمة  التنفياية على 

السنوية واليهرية واألسبوعية واليومية  والتمةي  للمستقبل  وتةوير والمحافظة لألنظمة  وصيامة ومراجعة 

 السياسات واإلجرا ات.

 

 :  مؤسسات تربية طفل ما قبل المدرسة تمويلخامساً: 
مسلولية اإلنفاق و أ  وزارة التربية والتعلي  ه  الت  تتولى 1222نص قانو  التعلي  الصادر ف  نيوزيلندا عاو 

على جمي  خدمات تربية طفل ما قبل المدرسة  واالهتماو المتةايد م  قبل الحكومة النيوزيلندية بتمويل خدمات 

تربية طفل ما قبل المدرسة  وتحمل نفقات تربية األطفا  ف  األسر الفقيرة أو المحرومة  وتوظيف أهال  هؤال  

األطفا  ف  بعض خدمات الةفولة المبكرة.
 

وتعتمد سياسة التمويل على عدد م  المبادئ أهمها:احتراو القواني  
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والتيريعات المالية  وضما  االستمداو الفعا  لألموا  الحكومية  وتعةية النةاهة على حد سوا  ف  الحصو  

 (Anne, 2011,73) على المدمات  وسهولة العمليات اإلدارية والمساهمة ف  خفض التكاليف.

(Anne, 2011,74) : بحت سياسات التمويل والدع  الحكوم  تيمل األت أص 8222وف  عاو 
 
   

 منا الميمد إلى عامي  دع  مير محدد بساعات.  -1

 ساعة مجانية ف  األسبوع. 22م  عامي  إلى ثمثة أعواو   تتحمل الدولة  -8

 ساعة مجانية ف  األسبوع. 82م  ثمثة إلى خمسة أعواو  تتحمل الحكومة  -2

(Anne, 2011,74-75) التمويل على عدد م  المبادئ أهمها: وتعتمد سياسات
 
  

 . العدالة واإلنصاف: وصو  المدمة إلى مستحقيها م  األسر الفقيرة م  الماوريي  وميره 

 .مواكبة التمويل العالم  لهاه المرحلة 

 .المرونة تقبل عار بعض العا مت ف  حضور أوالدها طوا  األسبوع لظروف اجتماعية 

 . المحاسبة والمسا لة ع  الما  العاو سو  تمصيص وتوزي  أو استمداو األموا 

 .تيجي  خدمات القةاع الماص والمجتم  وزيادة مياركته  ف  التمويل 

(Meade, 1999,7-13) . وتوجد عديد م  طرا   التمويل والدع  الحكوم  مثل:
 

  

 قسا   وكوبونات تعةى ألوليا  األمور. -

 عدد ساعات مجانية ألطفا  كل أسرة ف  أ  خدمة م  خدمات تربية طفل ما قبل المدرسة. تحديد -

 دع  األسر ذات الدخل المنمفض م  خم  زيادة الرواتر. -

 اإلعفا  الكل  أو الجة   م  الضرا ر لألسر . -

نيةة التنمية تقدي  اإلعانات والمن  المباشرة لمؤسسات تربية طفل ما قبل المدرسة الرواتر واألجور  وأ -

المهنية  والنفقات التيغيلية مثل نفقات اإلقامة واألجهةة والمعدات  ورواتر المعلمات الت  تحصل  على 

 مؤهل متمصص ف  تربية طفل ما قبل المدرسة .

 خص  الضرا ر المفروضة على مؤسسات تربية طفل ما قبل المدرسة.  -

 نسا .من  مباشرة لعنابر المستيفيات وممجئ األطفا  وال -

 القروض الميسرة إلى رجا  األعما  ليرا  أراض  أو ممتلكات خاصة بمدمات الةفولة المبكرة. -

 الكوبونات المالية لألسر. -

 تمفيض الضرا ر على األسر. -

 زيادة الرواتر واألجور والحوافة لألسر. -

 سدادرسوو االلتحاق -

(Meade, 1999,4) ويت  تمويل مؤسسات تربية طفل ما قبل المدرسة على النحو األت :
 
  

   مراكز رعاية الطفولة: -1

% م  أجور رواتر العاملي .  42تكلفة تدرير المعلمي  والمربي   وتحمل 
 

   رياض أطفال المجانية: -2

تحمل أجور ورواتر العاملي  بالكامل  تمويل تدرير ما قبل وأثنا  المدمة  وصيانة المبان  والتجهيةات بصفة 

 دورية  ومن  مالية لجمعيات ذو  االحتياجات الماصة المياركة ف  هاه الروضات. 

 مراكز اللعب:  -4

ات اإلقليمية المسلولة ع  هاه تمويل شرا  المعدات واألجهةة  وتمويل تأجير أماك  اللعر  من  للجمعي

 المدمات  صيانة المبان  واألجهةة  ومن  مالية لجمعيات ذو  االحتياجات الماصة المياركة ف  هاه المراكة  . 

 المراكز المتخصصة لتعليم اللغة الماورية والباسفيكية:  -5
 مليو  دوالر ف  السنة. 12من  مالية تصل إلى 

 الرعاية األسرية اليومية -6

 رواتر المربي  والمعلمي   األجهةة والمعدات واألدوات  التدرير والتنمية المهنية. 

تمويل محدود.  المراكز األخرى:  -2 
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 سادساً: المشاركة المجتمعية في خدمات تربية طفل ما قبل المدرسة :
إ  أملر خدمات الةفولة المبكرة ف  نيوزيلندا تعتمد على المجتم  أو يت  إدارتها م  قبل المنظمات مير 

الحكومية  م  إتاحة الفرص الكاملة للعمل التةوع   وهناك خدمات مير ربحية ييارك فيها المانحي  وجمعيات 

ع الماص أو المجتم  أو المنظمات مير مراكة الةفولة ورياض األطفا   وخدمات ربحية  فالملكية تكو  للقةا

الحكومية وكالك البنا   وتعة  الوزارة الرخص وتمةي  المبان   وتيارك الوزارة ف  التجهيةات والرواتر 

ومعظ  خدمات الةفولة المبكرة مدارة م  قبل المنظما  مير الحكومية  ورجا   والتدرير والتنمية المهنية

ة ومنها ربحية  م  إتاحة الفرص الكاملة للتدخل الةوع  الكبير وجم  األعما   واليركات ومنها تةوعي

و مدارس المراسلة أصبحت ممولة بالكامل م  الجهات 1222التبرعات والمياركات التةوعية  ولك  منا عاو 

الحكومية باإلضافة إلى رياض األطفا  التابعة للمدارس الحكومية  ولك  الحكومة مسلولة ع  دف  الرواتر 

حديد شروط ومتةلبات التوظيف  واإلعانات المالية  وتوف  األجهةة واألدوات  والتدرير والتنمية المهنية وت

(Meade& Podmore , 2010,6-8) . للمعلمي  والمربي .
 
   

ولألسرة دور مه  للغاية ف  تربية طفل ما قبل المدرسة حيث ييارك اآلبا  واألمهات ف  أنيةة تحسي  تعل  

ً حتى يتفاعل بإيجابية م  البيلة المحيةة بالمدرسة  وييارك  الةفل داخل ً وأخمقيا المنة   وف  توجيها سلوكيا

المربو  األسرة ف  تنفيا برام  خاصة لمرتقا  بهاه المدمة  كما توفر وزارة التربية والتعلي  برام  تدريبية 

 Ministry of Education  in) المهمة. لآلبا  واألمهات ف  تربية وتعلي  الةفل ف  هاه المرحلة العمرية

New Zealand , 2008B,5-6)
 
   

 

 المبحث الثاني

 ل ما قبل المدرسة في سلطنة ُعمانواقع إدارة خدمات تربية طف

 
 ويتضم  هاا المبحث المحاور اآلتية:

 أوالً: فلسفة تربية طفل ما قبل المدرسة في سلطنة ُعمان:

 Educational) المدرسة ف  سلةنة ُعما  على تحقي  األهداف اآلتية:تربية طفل ما قبل  تعتمد فلسفة

Scientific and Culture organization, 2006,5)
 
   

 تعةية التواز  ف  الجوانر الروحية  والعاطفية  والتنمية الفكرية واألخمقية ليمصية الةفل. -

تعةية مبادئ الدي  اإلسمم  وتعةية اللغة العربية  وتنمية مياعر األطفا  تجاه بلده  بما فيها م  رموز  -

 وتقاليد.

 تعلي  الةفل على تبن  االتجاهات والسلوكيات  اإليجابية وتعةية روح التعاو  بي  األطفا . -

 تنمية اتجاهات الةفل نحو الفنو . -

الفعاليات االجتماعية الت  تمية المجتم  العمان   ومنحه  الفرصة تعريف األطفا  بالمظاهر والنيةة و -

 للمياركة فيها.

إعةا  الةفل الفرصة لممارسة المهارات الفكرية واالجتماعية الت  م  المفترض أ  يت  تنميتها م  خم   -

 المناه  الماصة برياض األطفا  مثل: القدرة على التصنيف والمقارنة ووض  التسلسل الةمن .

إعةا  األطفا  الفرصة لممارسة أكبر قدر ممك  م  النياط والسماح له  بالتعبير ع  مياعره  وأفكاره    -

 وأسللته .

 إعداد األطفا  للتعلي  المدرس . -

   

 ثانياً: الجهات المسئولة عن تقديم خدمات تربية طفل ما قبل المدرسة في سلطنة ُعمان:

 وتتنوع الجهات المسلولة ع  تقدي  خدمات تربية طفل ما قبل المدرسة ف  سلةنة ُعما  وتتمثل ف  اآلت : تتعدد

 جهود وزارة التنمية االجتماعية: -1

تول  الوزارة اهتماماً خاصاً بمجا  الةفولة م  خم  إعداد األسس والمعايير المتعلقة بإنيا  مؤسسات الةفولة 

دمات المقدمة والتمةي  للبرام  واألنيةة والمياري  المتعلقة بتنمية وثقافة الةفل ف  وتحديثها لضما  جودة الم
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وتسه  دا رة    (8211  وزارة التنمية االجتماعية بسلةنة ُعما  )المجتم  واإلشراف على تنفياها ومتابعتها.

لماصة ف  مجا  الةفولة التنمية األسرية بسلةنة عما  متمثلة ف  قس  برام  الةفولة ف  عديد م  اليؤو  ا

 بسلةنة االجتماعية التنمية بوزارة األسرية التنمية دا رة ). المبكرة حيث يمتص هاا القس  باالختصاصات اآلتية:

  ( 8212  ُعما 

التمةي  للبرام  واألنيةة والمياري  المتعلقة بتنمية ثقافة الةفل ف  المجتم  واإلشراف على تنفياها  -

 ومتابعتها.

دراسة التقارير المحلية والدولية المتعلقة بالةفولة وإبدا  الممحظات والمر يات حولها بهدف االستفادة منها  -

 ف  تنمية وتةوير جوانر الةفولة الممتلفة.

 تنظي  الفعاليات والملتقيات الماصة بالمناسبات المحلية واإلقليمية والعربية والدولية المعنية بالةفل. -

 وعية األسرية والمجتمعية المتعلقة بمرحلة الةفولة المبكرة وأسالير التنيلة الصحيحة.تنفيا برام  الت -

توفير المعلومات واإلحصا يات المزمة والمتعلقة بمجا  الةفولة وتقيي  مؤشراتها والنتا   الت  تتوصل  -

 إليها.

 تيجي  النياط التةوع  وتوسي  قاعدتا ف  مجا  دع  برام  الةفولة. -

مؤسسات الةفولة بوزارة التنمية االجتماعية هو الجهة اإلشرافية والمتابعة والمسؤولة ع  مؤسسات  ويعتبر قس 

تنيلة الةفل ف  مرحلة الةفولة المبكرة وميرها م  المؤسسات الت  تقدو الرعاية االجتماعية للةفل حيث يمتص 

  ( 8212  ُعما  بسلةنة عيةاالجتما التنمية بوزارة األسرية التنمية دا رة ) هاا القس  باآلت  :

 إعداد األسس والمعايير المتعلقة بإنيا  مؤسسات الةفولة وتحديثها لضما  جودة المدمات المقدمة. -

 دراسة طلبات إنيا  دور الحضانة والمؤسسات المماثلة ومةابقتها للوا   التنظيمية -

على دور الحضانة وميرها م  المؤسسات  وتقدي  الدع  الفن  للبرام  واألنيةة المقدمة لألطفا   اإلشراف -

 وتقييمها.

 إعداد األدلة والكتيبات الت  تتناسر واحتياجات الةفل لمرحلة ما قبل المدرسة. -

فإنا يت  تقدي   8214/  88بموجر المرسوو السلةان  رق   8214مايو  12وانةمقاً م  قانو  الةفل الصادر ف  

 العديد م  البرام  ف  مجا  الةفولة بوزارة التنمية االجتماعية بسلةنة عما  وه :

 أركان األطفال: - أ

ضم  أنيةة جمعيات المرأة العمانية ومراكة تنمية المرأة مؤسسات اجتماعية تةوعية تق    عبارة عوه  

الواليات وتعمل عل  إيصا  المدمات األساسية الثقافية  الريفية  وتلك المؤسسات مقدمة لألطفا  ف  مد  ومراكة

والتربوية واالجتماعية والترفيهية  وتدار م  قبل الجمعيات والمراكة الماصة بتنمية المرأة العمانية. وتمدو 

 بسلةنة االجتماعية التنمية بوزارة األسرية التنمية دا رة ).األطفا  م  ثمث سنوات والنصف الى ما قبل المدرسة

  ( 8212  ُعما 

 بيوت نمو الطفل: - ب

ه  عبارة ع  مؤسسات أهلية تةوعية تدار بالجهود الااتية  هدفها المساهمة ف  تنيلة األطفا  ف  مرحلة 

المدمات ر ـتوفيتعمل تلك البيوت على و  (8211  وزارة التنمية االجتماعية بسلةنة ُعما  ). الةفولة المبكرة.

بر اسة نواب الوالة أو أحد أهلية بواسةة لجا  واالجتماعية والتعاونية والترفيهية لا وتدار والثقافية  التربوية

المجتمعات المحلية  وتعد تلك البيوت رافداً تربوياً مهماً لألطفا  الملتحقي  تيرف عليها مراكة تنمية الميايخ  و

لألطفا   وتمدو األطفا  م  س  ثمث سنوات والنصف بها  وتقوو تلك البيوت بتقدي  ممتلف األنيةة والبرام  

   (8212  وزارة التنمية االجتماعية بسلةنة ُعما  ). الى ما دو  س  السادسة تقريباً.

 دور الحضانة: -ج

ينص القانو  العمان  للةفل أنا "للةفل دو  س  التعلي  ما قبل المدرس  الح  ف  االنتفاع بمدمات دور الحضانة 

والقةاع الماص الت  ترا  ؤهل لملتحاق بها. وتيج  الدولة إنيا  دور الحضانة ف  الجهات الحكوميةالت  هو م

الوزارة أ  عدد الموظفات أو العاممت فيها يقتض  وجود دار حضانة  وتقدو لها اإلعانات الت  تساعد على 

  ( 8212  ُعما  بسلةنة االجتماعية التنمية بوزارة األسرية التنمية دا رة ) تحقي  أهدافها"
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بأ  دور الحضانة تهدف   88/8214م  قانو  الةفل العمان  الصادر بالمرسوو السلةان  رق   28وتنص المادة 

   ( 8212  ُعما  بسلةنة االجتماعية التنمية بوزارة األسرية التنمية دا رة ) إلى:

 رعاية الةفل اجتماعياً وتنمية مواهبا وقدراتا. -

 تهيلة الةفل بدنياً وثقافياً وأخمقياً ونفسياً تهيلة سليمة بما يتف  وأهداف المجتم  وقيما الدينية. -

 نير الوع  بي  األسر لتنيلة األطفا  تنيلة سليمة. -

 تقوية وتنمية الرواب  االجتماعية بي  دار الحضانة واألسرة. -

 ترفيهية والفنية المناسبة ألعماره .تلبية حاجة األطفا  للتروي  ومةاولة األلعاب واألنيةة ال -

 مراكز رعاية الطفولة: -د

شهدت السلةنة ومنا إعم  النهضة المباركة اهتماما بالغا بالةفل واألسرة وضما  توفير الرعاية الكاملة له   

ً منها  بحقوقه  وأولت الحكومة ممثلة ف  وزارة التنمية االجتماعية عناية خاصة باألطفا  األيتاو  وذلك إدراكا

كفلة فاقدة للرعاية األسرية الكاملة  وما تحتاجا م  دع  ف  إطار الجهود المباولة لتعةية االندمال االجتماع  

والمساواة وعليا جا  إنيا  مركة رعاية الةفولة وبالتعاو  م  القةاع األهل   ليس بهدف اإليوا  كما جرت 

الفلة وإدماجها ف  المجتم   اعترافاً بحقها ف  المواطنة والنما   العادة ف  عدد م  المراكة  وإنما بهدف تنمية هاه

 االجتماعية التنمية بوزارة األسرية التنمية دا رة ) الت  كفلها النظاو األساس  للدولة  واتفاقية حقوق الةفل.

   ( 8212  ُعما  بسلةنة

هاا القس  ما ويمتص قس  الرعاية البديلة بوزارة التنمية االجتماعية برعاية األطفا  األيتاو وم  أه  اختصاصات 

 ( 2118، ُعمان بسلطنة االجتماعية التنمية بوزارة األسرية التنمية دائرة ) يأت :
 
 

 تلق  ودراسة طلبات األسر الحتضا  األطفا  األيتاو وم  ف  حكمه  . -

 طلبات احتضا  االطفا  الواردة م  مديريات الوزارة بالمحافظات ودراستها وإبدا  الرا  بيأنها.تلق   -

 القياو بإجرا  تسلي  االطفا  لألسر الحاضنة بالتنسي  م  مركة رعاية الةفولة . -

 المتابعة الدورية بمحافظة مسق  وإعداد التقارير المزمة . -

 مجهول  األب / االبوي .استمرال المستندات الثبوتية لألطفا   -

 التنسي  والتعاو  الميترك م  الدوا ر والمديريات بالمحافظات -

 إعداد البحوث والتقارير المتعلقة باألطفا  المحرومي  م  الرعاية االسرية . -

 تسهيل اإلجرا ات نقل االطفا  وضما  إقامته  األمنة بمركة رعاية الةفولة. -

 

 جهود وزارة التربية والتعليم: -2

اهتمت وزارة التربية والتعلي  بتوسي  وتحسي  الرعاية والتربية على نحو شامل ف  مرحلة الةفولة المبكرة 

وخاصة لصال  أكثر األطفا  تأثراً وأشده  حرماناً  ضمانا لتلبية حاجات التعل  لكافة الصغار م  خم  االنتفاع 

للحياة  وقد قاو المكتر الفن  بالتعاو  م  دا رة  المتكافئ ببرام  مم مة للتعل  واكتساب المهارات المزمة

المدارس الماصة بالوزارة بإعداد ميروع لمدمة أطفا  ما قبل المدرسة ف  المناط  البعيدة ع  التعلي  الماص 

وهو عبارة ع  صفوف تهيلة بمدارس التعلي  األساس  بالمناط  الت  ال تصل إليها المدمات التعليمية الماصة 

وبدأت التجربة بصف واحد ف  منةقة قنتر بمحافظة مسق  وم  ث  ت  توسعة تلك الصفوف وتعميمها واألهلية 

   ( 8212  مجلس التعلي  بسلةنة ُعما ) ف  عديد م  المناط  النا ية ف  السلةنة.

  ( 8212  مجلس التعلي  بسلةنة ُعما ) ويهدف ميروع صفوف التهيلة ف  المدارس:

 المناسر لمرحلة التعلي  قبل المدرس  تهيلة المناخ التعليم  -

 توفير بيلة مدرسية جاذبة لألطفا  تدع  استعداده  النفس  للتعل . -

 السع  لةيادة معد  االلتحاق لفلة األطفا  بمرحلة التعلي  قبل المدرس . -

 لمدرس .تفعيل اليراكة بي  المدرسة والمجتم  والقةاع الماص ف  العملية التعليمية بمرحلة التعلي  قبل ا -

كما تيرف الوزارة على مدارس تعلي  القرآ  الكري  الت  يت  التركية فيها على تعلي  القرآ  الكري  والسنة النبوية 

وأيضاً  ( 8212  مجلس التعلي  بسلةنة ُعما ) اليريفة  إضافة إلى المهارات األساسية ف  القرا ة والحساب.
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العامة للمدارس الماصة   وتتولى مسلولية اإلشراف التربو  على يوجد بوزارة التربية والتعلي  المديرية 

مؤسسات التعلي  قبل المدرس  وتةوير مناهجها  وتض  الُمديرية قس  برام  التعلي  قبل المدرس  الا  يتولى 

 ( 8212 وزارة التربية والتعلي  بسلةنة عما  ) مسلولية:
 

 ل المدرس . اقتراح اللوا   واألنظمة المناسبة للتعلي  قب  -

 دراسة طلبات إنيا  مؤسسات التعل  قبل المدرس  ورف  تقارير عنها للجهات الممتصة. -

تحديد المواصفات والمعايير التربوية الماصة بمبان  وتجهيةات التعلي  قبل المدرس  وف  اختصاصات  -

 الوزارة. 

 وتقييمها. متابعة سير العملية التربوية والتعليمية بمؤسسات التعلي  قبل المدرس  -

اإلشراف على مياركة مؤسسات التعلي  قبل المدرس  ف  األنيةة التربوية الت  تنظ  داخل وخارل السلةنة  -

 والمعارض والمسابقات الةمبية بالتنسي  م  الجهات المعنية. 

 المياركة ف  تقيي  أدا  معلمات مؤسسات التعلي  قبل المدرس  وتحديد االحتياجات التدريبية له .  -

 المياركة ف  تقوي  خبرات األطفا  ف  مؤسسات التعلي  قبل المدرس .  -

 إعداد دراسات ميدانية لتةوير برام  التعلي  قبل المدرس . -

 إقرار واعتماد المناه  المةبقة ف  مؤسسات التعلي  قبل المدرس . -

 إقرار البرام  المقترحة للتةبي  ف  مؤسسات التعلي  قبل المدرس  . -

 المياركة ف  تةوير وتأليف المناه  الدراسية. -

 إعداد قاعدة بيانات بوظا ف العاممت ف  مجا  رياض األطفا  وتجديدها. -

كما يوجد بالُمديريات العامة للتربية والتعلي  دوا ر المدارس الماصة  وتتولى مسلولية اإلشراف على تعلي  طفل 

 ( 8212 وزارة التربية والتعلي  بسلةنة عما  ) ا رة مسلولية:ما قبل المدرسة بهاه المدارس  وتتولى هاه الد

 تلق  طلبات األفراد والهيلات الرامبة ف  إنيا  مدارس خاصة ف  المنةقة وإحالتها إلى جهات االختصاص.  -

األفراد والهيلات الرامبة ف  إنيا  مدارس خاصة بالمواصفات والمتةلبات واألنظمة الت  أقرتها  تةويد -

 الوزارة ف  هاا اليأ . 

 المياركة ف  عضوية لجنة البت ف  صمحية المبنى المقترح للمدرسة الماصة -

 متابعة مدا التةاو المدارس الماصة بيروط الترخيص الممنوح لها بصفة دورية -

ة لةيارات توجيهية للمدارس الماصة ومتابعة تنفياها وتةويد جهات االختصاص بالمنةقة وض  خة -

 والوزارة بصورة منها

 متابعة قيد الةمب بالمدارس الماصة وفقاً لألنظمة المتبعة.  -

 إعداد بيا  إحصا   سنو  شامل لكافة مدخمت وممرجات المدارس الماصة على مستوا المنةقة.  -

 

 :ن خبرة نيوزيلندا في إدارة خدمات تربية طفل ما قبل المدرسة بسلطنة ُعمانأوجه اإلفادة م

ف  ضو  ما ت  عرضا ع  إدارة خدمات تربية طفل ما قبل المدرسة ف  نيوزيلندا  وواق  إدارة خدمات تربية 

 طفل ما قبل المدرسة ف  سلةنة ُعما   يمك  اإلفادة م  خبرة نيوزيلندا على النحو اآلت :

فلسفة واضحة وُمحددة لتربية طفل ما قبل المدرسة ف  نيوزيلندا تعتمد وترتكة على العناية والرعاية وجود   -

 واالهتماو والتربية المرتكةة على التعلي  مدا الحياة.

تعدد وتنوع مؤسسات تربية طفل ما قبل المدرسة مما يُتي  ألوليا  أمور األطفا  بدا ل وأنماط كثيرة م   -

م  ظروفع  االجتماعية واالقتصادية والثقافية  وهاه المؤسسات ه : رياض األطفا  المجانية  التربية تتم   

ومراكة رعاية التعلي  المبكر  ومراكة اللعر  والرعاية والتعلي  المرتكةا  على المنة   ومراكة تعلي  

القا   على المستيفيات   اللغة الماورية  والمدارس  وخدمات الةفولة المرتبةة بمدارس المراسلة  والتعلي 

 ومجموعات الةفولة المبكرة لجةر المحي  الهاد .
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وجود نظاو إلدارة خدمات تربية طفل ما قبل المدرسة ف  نيوزيلندا يعتمد على مستويي   األو  المستوا  -

المركة  ويتولى مسلوليتا وزارة التربية والتعلي  م  خم  وحدة ممتصة بالوزارة تقوو بهاه الوظا ف 

وه  وحدة تنمية الةفولة المبكرة  أما المستوا الثان  فهو المحل  والا  يتب  نم  اإلدارة الااتية م  موق  

 المؤسسة م  خم  شراكات فعالة م  أوليا  األمور ومؤسسات المجتم  المحل  الُمحي  بالمدرسة.

على مستويي   األو   المراجعة وجود نظاو مراجعة لمدمات تربية طفل ما قبل المدرسة ف  نيوزيلندا يعتمد  -

المارجية ويتولى مسلولياتها مكتر المراجعة التربوية التاب  لوزير التربية والتعلي   ويعتمد الكتر على 

معايير ومؤشرات ُمحددة وواضحة تتضم  كافة مجاالت التربية والتعلي  ف  هاه المؤسسات  أما المستوا 

والُمعلمي  وميره  م  الُمياركي  ف   لياتها إدارة هاه المؤسساتالثان  المراجعة الداخلية ويتولى مسلو

العملية التربوية والتعليمية  وتركة على  خبرات وممارسات التعلي  والتعل   والمبرات والممارسات 

 التعاونية  وخبرات وممارسات اإلدارة والحك .

زيلندا تتمثل ف : قسا   وكوبونات تعدد وتنوع مصادر تمويل خدمات تربية طفل ما قبل المدرسة ف  نيو -

تعةى ألوليا  األمور  وزيادة أجور أوليا  األمور  ودع  األسر ذات الدخل المنمفض  واإلعفا  الكل  أو 

الجة   م  الضرا ر لألسر  وتمفيض الضرا ر المفروضة على مؤسسات تربية طفل ما قبل المدرسة   

ئ األطفا  والنسا   والقروض الميسرة إلى رجا  األعما  وتقدي  من  مباشرة لعنابر المستيفيات وممج

 والقةاع الماص ليرا  أراض  أو ممتلكات خاصة بمدمات الةفولة المبكرة.

تربية طفل ما قبل المدرسة وأوليا  األمور والمجتم  المحل   وجود شراكات مجتمعية فعالة بي  مؤسسات -

وهاا يمك  المدارس م  االستفادة م  الدع  الماد   بما يتضمنا م  أفراد ومؤسسات وُمنظمات ووكاالت 

والبير  م  هاه اليراكات  كما يتاح ألوليا  األمور والمجتم  فرص متنوعة للتعرف ع  جودة المدمات 

 التربوية والتعليمية الُمقدمة ف  هاه المؤسسات.

 

 :توصيات الدراسة

درسة ف  نيوزيلندا  وواق  إدارة خدمات تربية ف  ضو  ما ت  عرضا ع  إدارة خدمات تربية طفل ما قبل الم

 طفل ما قبل المدرسة ف  سلةنة ُعما   وأوجا اإلفادة م  خبرة نيوزيلندا توص  الدراسة باآلت :

تبن  وزارة التربية والتعلي  بسلةنة ُعما  استراتيجية وطنية لتربية طفل ما قبل المدرسة يُتاح م  خملها  -

ه المدمات بالتعاو  م  باق  الوزارات الت  تقدو هاه المدمة  وذلك ف  ضو  إشراف الوزارة على كافة ها

 االستراتيجية الوطنية للةفولة بسلةنة ُعما .

تربية طفل ما قبل المدرسة مثل: مراكة اللعر   والرعاية والتعلي   زيادة االهتماو باألنماط الجديدة ف  -

النا ية  والتعلي  القا   على الوحدات الصحية لألطفا  ذو  وال سيما ف  المناط   المرتكةا  على المنة 

 الظروف الصحية الماصة.

قياو وزارة التربية والتعلي  بسلةنة ُعما  بإنيا  فصو  رياض األطفا  تكو  ُملحقة بجمي  مدارس المرحلة  -

 األولى م  التعلي  األساس  وتوفير لها كافة الُمتةلبات المادية والبيرية.

رة خاصة بتنمية الةفولة المبكرة على مستوا وزارة التربية والتعلي  والُمديريات التعليمية التابعة إنيا  دا  -

 لها تكو  مسلولة ع  كافة برام  الةفولة المبكرة تمةيةاً وتنظيماً وتنفيااً وتقويماً.

وذلك بمعاونة اعتماد مؤسسات تربية طفل ما قبل المدرسة ف  سلةنة ُعما  على أسلوب اإلدارة الااتية  -

 أوليا  األمور والمجتم  المحل .

االهتماو بالتقوي  المارج  ألدا  مؤسسات تربية طفل ما قبل المدرسة ف  سلةنة ُعما  م  خم  هيلات  -

 ُمتمصصة  وباستمداو معايير ومؤشرات مقننة  وبصفة دورية ومستمرة.

ما  بالتقوي  الاات  ألدا ها م  خم  فري  مؤسسات تربية طفل ما قبل المدرسة ف  سلةنة عُ  اهتماو إدارات -

 عمل يض  كافة الُمياركي  والُمهتمي  بهاه المدمة. 

تنوي  مصادر تمويل مؤسسات تربية طفل ما قبل المدرسة ف  سلةنة ُعما  واالستفادة م  الدع  الحكوم   -

للوصو  إلى التمية والجودة  والمجتمع  ف  توفير كافة الُمتةلبات المادية والبيرية الُمرتبةة بهاه المدمة

 ف  األدا .

تربية طفل ما قبل المدرسة وأوليا  األمور والمجتم  المحل   شراكات مجتمعية فعالة بي  مؤسساتتأصيل  -

 بما يتضمنا م  أفراد ومؤسسات وُمنظمات ووكاالت وهيلات.
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