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مساهمة القطاع اخلاص يف التعليم ما قبل االبتدائي يف
دول اخلليج العربي
الممخص_ ىدفت الدراسة إلى الكشؼ عف واقع مساىمة القطاع

ويؤكد بارنت ) (Barnetإلى أف العديد مف الدراسات

الخاص في التعميـ ما قبؿ االبتدائي في دوؿ الخميج العربي .وقد

الطولية التي تـ إجراءىا في دوؿ وثقافات متبانية ،وبرامج

اتبعت الدراسة المنيج الوصفي وتحميؿ النظـ والسياسات التعميمية في

ونماذج تدخؿ مبكر ذات خمفية تربوية متباينة ،في كؿ مف

دوؿ الخميج واجراء المقابالت شبو المقننة .وبمغ حجـ عينة المستثمريف

الواليات المتحدة األمريكية والب ارزيؿ وفرنسا وألمانيا واليند وايرلندا

الذيف تمت مقابمتيـ  30فرداً بواقع  5مستثمريف مف كؿ دولة مف دوؿ

وتركيا ،جميعيا أكدت أف التدخؿ المبكر لرعاية وتعميـ األطفاؿ

مجمس التعاوف .وتضمنت الدراسة تحميؿ لمتجارب الدولية ذات الصمة،

يزيد مف إمكانية النجاح المدرسي الحقاً ].[4

مع توظيؼ استبانة مقابمة مف  24بنداً مقسمة إلى ثالثة محاور

ويدعـ نتائج تمؾ الدراسات الطولية ما أثبتتو أبحاث

ىدفت إلى استكشاؼ االتجاىات نحو االستثمار في رياض األطفاؿ

الجياز العصبي مف أىمية السنوات األولى في نمو وتطور

في دوؿ الخميج ،وطبيعة ومستوى العالقة القائمة بيف المستثمر

دماغ الطفؿ وتحديداً في تشكؿ ونمو القدرات الذىنية والمعرفية

والجيات الحكومية المعنية برياض األطفاؿ ،والعقبات والصعوبات

والمغوية .خالؿ السنوات الخمس األولى مف عمر الطفؿ

التي يواجييا المستثمريف في رياض األطفاؿ.
وكشفت النتائج عف أوجو التشابو بيف الدوؿ األعضاء في

(والمتزامنة مع التعميـ ما قبؿ االبتدائي) حيث تنمو تكونات

االتجاه نحو االستثمار في رياض األطفاؿ ،وكذلؾ االختالؼ في

عقمية مف أكثرىا أىمية الشعيرات العصبية ) (Synapsesالتي

طبيعة العالقة بيف المستثمريف والجيات الحكومية وفي نوع العقبات

تربط خاليا الدماغ ) (Neuronsبعضيا مع بعض .وقد ثبت

والصعوبات التي يواجييا المستثمر .وتضمنت الدراسة كذلؾ آلية

عممياً أف ىذه الشعيرات العصبية ىي في حقيقة األمر مفردات

مقترحة لتفعيؿ مساىمة القطاع الخاص في التعميـ ما قبؿ االبتدائي،

البناء الفسيولوجي لقدرات وميارات الطفؿ في التحميؿ واإلبداع

باإلضافة الى التوصيات التي تـ استخالصيا مف نتائج الدراسة

والتفكير الرياضي المنطقي والتعبير المغوي والتحكـ العاطفي

وتحميؿ االتجاىات والنماذج الدولية ذات الصمة.

والتوافؽ االجتماعي [ .]5,6,7,8واألكثر أىمية فيما ثبت عممياً

الكممات المفتاحية :رياض األطفاؿ ،التعميـ ما قبؿ االبتدائي ،التعميـ

ىو مدى تأثير ثراء بيئة الطفؿ وثراء تجربة التعميـ والتعمـ خالؿ

األىمي ،دوؿ الخميج ،جامعة الممؾ سعود.

ىذه السنوات الحرجة حيث ثبت أف بيئة الطفؿ ليا تأثير أقوى

 .1المقدمة

بكثير مما كاف يعتقد مف قبؿ في نمو ىذه القدرات والميارات

شيدت السنوات األخيرة ،عمى المستوى العربي والعالمي،

[.[9,10

اىتماما متزايدا بمرحمة التعميـ ما قبؿ االبتدائي ،نتيجة لما أكدتو

ومف خالؿ استطالع نتائج أبحاث الجياز العصبي يمكف

األبحاث العالمية مف أىمية ىذه المرحمة وتأثيرىا عمى قدرات

القوؿ بأنو أثناء الفترة العمرية المتزامنة مع التعميـ ما قبؿ

وميارات الطفؿ حيث تؤكد الدراسات التتبعية التي ظيرت في

االبتدائي ،يكتسب الطفؿ مف الميارات وينمي مف المفاىيـ

العقود الماضية أىمية خبرة السنوات المبكرة ومدى تأثيرىا عمى

والقدرات ما يشكؿ أساس تعممو في المستقبؿ ،فينمي قدرات

نجاح الفرد ونموه في جميع نواحي النمو العقمي واالجتماعي

النطؽ والتعبير عف أفكاره ومشاعره حيف تتوافر بيئة لغوية ثرية.

والنفسي والجسماني ].[1,2,3

وينمي المفاىيـ األساسية التي تميد لمتفكير الرياضي وتعمـ
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ىذه الدراسة.

القراءة والكتابة ،ويتعمـ ميارات المشاركة وأساليب التعامؿ
والتفاعؿ االجتماعي التي تمكنو مف التكيؼ مع نسؽ العالقات

 .2مشكمة الدراسة

االجتماعية في المدرسة وخارجيا مثؿ حؿ المشكالت وتقديـ

نعمـ اآلف وبدرجة عالية مف الثقة أف ضعؼ توافر بيئة

المساعدة وتشاطر الخبرات ومنافع العمؿ الجماعي والتعاوف

تعمـ صحية لمطفؿ خالؿ ىذه السنوات الحرجة مف العمر قد

واحتراـ النظاـ وحقوؽ اآلخريف وحب اإلنجاز واتماـ العمؿ

يؤدي إلى ضعؼ بموغ الطفؿ لمستويات النمو الكامؿ لقدراتو

واالستقالؿ وتحمؿ المسئولية والتحكـ في الذات وفي األمور.

العقمية ،وتسيـ في تفاقـ صعوبات التعمـ واضطرابات السموؾ

ونتيجة ليذه االكتشافات ،وتواترىا في العديد مف

التي تعتبر العامؿ الرئيسي في اليدر التربوي الحقاً أثناء مراحؿ

الدراسات ،أجمع عمماء النفس والتربية عمى وصؼ الطفولة

التعميـ االبتدائي وما بعده ،مف رسوب واعادة بعض الطالب

المبكرة بػ "المرحمة الحرجة" لما ليا مف تأثير بالغ في تشكيؿ

لبعض المستويات وخروج بعضيـ مف سمـ التعميـ العاـ قبؿ

شخصية الطفؿ وتنمية قدراتو واستعداده لمتعمـ .ولذلؾ ،أصبح

إتمامو ،وتكاليؼ التعميـ الخاص الباىظة []12,13,14,15,16

االىتماـ بمرحمة التعميـ ما قبؿ االبتدائي مف االتجاىات العالمية

والتي تعتبر تحديات ضخمة لكفاءة نظـ التعميـ في دوؿ الخميج.

الحديثة ،حيث إف عدـ أو ضعؼ استغالؿ ىذه المرحمة

أضؼ إلى ذلؾ ما تقوـ بو حكومات دوؿ الخميج مف تخصيص

"الحرجة" قد يؤدي إلى خسائر ونتائج سمبية عمى نمو الطفؿ

الكثير مف ميزانيتيا السنوية الستمرار المشاريع االجتماعية

وتعممو ،بؿ وخسائر اقتصادية عمى الدولة [ ]11مما جعؿ

المكمفة في دعـ الطبقة الفقيرة وفي محاربة اإلجراـ والمشاكؿ

العديد مف الدوؿ تعيد النظر في أىمية سنوات الطفولة المبكرة

السموكية وفي عالج اإلعاقات وتمويؿ التعميـ الخاص ،وغيرىا

وتعيد النظر في السياسات والتشريعات المرتبطة بالتعميـ ما قبؿ

مف البرامج العالجية التي يمكف العمؿ لموقاية منيا وتقميؿ حدتيا

االبتدائي وتكثيؼ البرامج المساندة لمنيوض بتربية وتعميـ

عف طريؽ االستثمار في التعميـ ما قبؿ االبتدائي لمطفؿ

األطفاؿ ورعاية نموىـ في ىذه المرحمة الحرجة.

الخميجي.

وقد أولت دوؿ مجمس التعاوف في الخمس عشر سنة

وحيف تمت مقارنة واقع التعميـ ما قبؿ االبتدائي في دوؿ

األخيرة اىتماما متزايدا لمرحمة رياض األطفاؿ ،وقامت جميع

الخميج بنظيره في دوؿ العالـ ورؤية الفروؽ الشاسعة بيف مدى

الدوؿ األعضاء بإطالؽ استراتيجيات تستيدؼ توسيع وتجويد

انتشاره في دوؿ الخميج ومدى تفاعؿ القطاع الخاص في توسيعو

ىذه المرحمة ،وضخت مبالغ ضخمة لتمويؿ مشاريع وبرامج

وتجويده مف جية ،وتمؾ االتجاىات العالمية مف جية أخرى،

تطوير المكونات األساسية ليذه المرحمة وخصوصا في مجاؿ

تتبيف لنا مشكمة تستحؽ الدراسة والتحري حوؿ أسباب ىذه

المناىج والبيئة المدرسية وفي إعداد وتأىيؿ المعممات.

الفروؽ وتسميط الضوء عمى السياسات التربوية ذات الصمة
وانعكاساتيا عمى واقع التعميـ ما قبؿ االبتدائي في دوؿ الخميج.

وبالرغـ مف أف ىذا االىتماـ أدى إلى زيادة مطردة في
معدالت نمو قيد األطفاؿ وعدد رياض األطفاؿ والمعممات

إف االىتماـ بالتعميـ ما قبؿ االبتدائي وتوسيع رقعتو

ومؤسسات التعميـ العالي التي تؤىؿ معممات رياض األطفاؿ ،إال

وتحسيف جودتو محور رئيسي لممجتمعات التي تنشد التطور

أنو ال يزاؿ دوف تطمعات وآماؿ االستراتيجيات التي وضعتيا

والتقدـ ،وتتطمب مشاركة فاعمة مف قبؿ القطاع الخاص إلى

دوؿ الخميج لنفسيا خالؿ السنوات الماضية ،وال تزاؿ نسبة

جانب ما تقدمو الجيات الرسمية الحكومية .لذلؾ تعمد الدراسة

األطفاؿ الممتحقيف متدنية حيف مقارنتيا ببعض الدوؿ التي

إلى تسميط الضوء عمى واقع مشاركة القطاع الخاص في توسيع

حققت مكاسب مرتفعة في ىذا المجاؿ كما سيأتي ذلؾ الحقا في

وتطوير التعميـ ما قبؿ االبتدائي في دوؿ الخميج العربية ،ومف ثـ
51

5

وصؼ الدور الذي يمكف أف يؤديو القطاع الخاص في مجاؿ

1

2016

تنبع أىمية الدراسة مف كونيا تعالج موضوعاً ىاماً في

توسيع وتطوير ىذه المرحمة مف التعميـ وذلؾ مف خالؿ وضع

حقؿ رياض األطفاؿ ،وىو تسميط الضوء عمى الدور الذي

آلية محددة تعالج عالقة الجيات الرسمية بمؤسسات التعميـ

يؤديو  -أو يمكف أف يؤديو  -القطاع الخاص في توسيع

الخاصة التي تقدـ ىذا النوع مف التعميـ .وتستعرض الدراسة

وتطوير مرحمة التعميـ ما قبؿ االبتدائي في دوؿ الخميج العربية.

تحديداً التساؤالت األتية:

وتكمف أىمية الدراسة في حاجة المخطط وصانع القرار إلى

أ .أسئمة الدراسة

توظيؼ نتائج ىذه الدراسة في تطوير وتشجيع االستثمار في

• ما دور القطاع الخاص في التعميـ ما قبؿ االبتدائي عمى

رياض األطفاؿ واستحداث آلية لمتعاوف بيف الجيات الحكومية

المستوى العالمي؟

والقطاع الخاص .كما تكتسب أىمية الدراسة مف أىمية

• ما ىو واقع مساىمة القطاع الخاص في التعميـ ما قبؿ

موضوعيا ذاتو :الطفؿ الخميجي والتعميـ ما قبؿ االبتدائي

االبتدائي في دوؿ الخميج العربية؟

باعتباره األساس التكويني لمتعميـ العاـ والبنية التحتية لمشاريع

• ما ىي الكيفية أو اآللية المقترحة لتعزيز مساىمة القطاع

التنمية التعميمية والبشرية بدوؿ الخميج.

الخاص في توسيع وتطوير التعميـ ما قبؿ االبتدائي في دوؿ

د .مصطمحات الدراسة

الخميج.

تحقيقا ألىداؼ الدراسة الحالية فإف مفيوـ التعميـ ما قبؿ

ب .أهداف الدراسة

االبتدائي بحاجة إلى تعريؼ دقيؽ ،كما أف السنوات التي تشمميا

تسعى ىذه الدراسة االستكشافية إلى تحسس االتجاىات،

بحاجة إلى تحديد يأخذ باالعتبار واقع األنظمة والموائح المعموؿ

والتعرؼ عمى طبيعة العالقات القائمة بيف المستثمريف في مرحمة

بيا في دوؿ الخميج.

رياض األطفاؿ والجيات الحكومية ،ورصد العقبات والصعوبات

التعميـ ما قبؿ االبتدائي:

التي قد تقؼ عائقاً أماـ تعزيز دور القطاع الخاص في مجاؿ

يقصد بمرحمة التعميـ ما قبؿ االبتدائي في ىذه الدراسة

االستثمار في رياض األطفاؿ ،وتيدؼ الدراسة تحديدا الى

مؤسسات رياض األطفاؿ األىمية والتي تتولى رعاية األطفاؿ في

تحقيؽ األىداؼ التفصيمية التالية:

السنوات الثالث التي تسبؽ دخوليـ المرحمة االبتدائية ،حيث

 -1الكشؼ عف واقع مساىمة القطاع الخاص في التعميـ ما قبؿ

يتمقى فييا األطفاؿ رعاية تربوية منظمة وىادفة وتعميـ متميز في

االبتدائي في دوؿ مجمس التعاوف مف خالؿ دراسة التالي:

مضمونو ومناىجو ييدؼ إلى تيسير نموىـ العاطفي والعقمي

• االتجاىات نحو االستثمار في رياض األطفاؿ.

واالجتماعي والروحي واألكاديمي والجسدي مف خالؿ مناشط

• طبيعة ومستوى العالقة القائمة بيف المستثمر والجيات

المعب المنظـ والتعمـ الحر والذاتي في بيئة اجتماعية ونفسية

الحكومية المعنية برياض األطفاؿ.

مستقرة وثرية بالبرامج واألدوات والوسائؿ التعميمية المناسبة

• العقبات والصعوبات التي يواجييا المستثمر في رياض

لخصائص نمو الطفؿ وحدوده النمائية في ىذه المرحمة ،مكونة

األطفاؿ.

بذلؾ القاعدة األساسية لكؿ تعمـ الحؽ .ويمثؿ ىذا المفيوـ

 -2عرض آلية مقترحة تيدؼ إلى تعزيز وتفعيؿ دور القطاع

تعريفاً عاماً تشترؾ فيو و ازرات التربية والتعميـ بدوؿ الخميج.

الخاص في توسيع وتجويد التعميـ ما قبؿ االبتدائي في دوؿ

وانسجاما مع التقميد السائد في دوؿ الخميج بشأف تسمية مرحمة

الخميج العربية.

التعميـ ما قبؿ االبتدائي برياض األطفاؿ وانتشار استخدامو في

ج .أهمية الدراسة

الوثائؽ والتقارير الدولية والدراسات العممية ،فإنو سوؼ يتـ
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اإلشارة إلى ىذه المرحمة برياض األطفاؿ تارة والتعميـ ما قبؿ

نالت عممية التحوؿ مف القطاع العاـ إلى القطاع الخاص

االبتدائي تارة أخرى ،ىذا مع التنويو إلى مصطمحات مراحؿ

في الدوؿ الغربية أىميةً ودو اًر بار اًز في العقود الماضية ،فقد كاف

التعميـ ما قبؿ االبتدائي المستخدمة في دوؿ الخميج كاالتي:

لسيطرة المحافظيف عمى السمطة في الواليات المتحدة وبريطانيا،

الحضانة :مرحمة الفئة العمرية مف  3الى أقؿ مف  4سنوات،

إضافةً النييار وتفكؾ االتحاد السوفييتي ،والتحوالت الديمقراطية

ىذا بالرغـ مف إطالؽ ىذا المصطمح أيضا عمى المؤسسات

في أوروبا الشرقية ،أثارىا الكبيرة في خصخصة الخدمات ومنيا

التي تحتضف فئة األطفاؿ مف الوالدة إلى أقؿ مف  4سنوات.

التعميـ .فأصبح االتجاه السائد في الكثير مف الدوؿ ىو توسيع

الروضة :مرحمة الفئة العمرية مف  4الى أقؿ مف  5سنوات.

وتحرير دور القطاع الخاص ،وتقميؿ االعتماد عمى القطاع العاـ

التمييدي :مرحمة الفئة العمرية مف  5الى أقؿ مف  6سنوات.

في إنتاج السمع والخدمات ،وذلؾ لما يحققو ىذا االتجاه مف

رياض األطفاؿ :أو التعميـ ما قبؿ االبتدائي ،وىي المرحمة التي

بعض المزايا التي مف شأنيا المساىمة في تحقيؽ وتوزيع

تشمؿ الحضانة والروضة والتمييدي أي األطفاؿ في الفئة

أفضؿ ،وادارة أكفأ لمموارد االقتصادية المتاحة ،وتوفير فرص

العمرية مف  3الى أقؿ مف  6سنوات.

استثمارية لمقطاع الخاص تمكنو مف توظيؼ مدخراتيا

القطاع الخاص :ويعني القطاع الخاص أو األىمي المستثمر في

واستثمارىا ،وتحد مف حركة رؤوس األمواؿ الوطنية إلى الخارج،

مرحمة رياض األطفاؿ كمشروع تجاري غير حكومي سواء مف

وتعزز قدرة القطاع الخاص في خمؽ فرص لمعمالة الوطنية

حيث االرتباط التنظيمي ،أو االرتباط اإلداري ،أو ارتباط الممكية

باإلضافة إلى أنو أحد الوسائؿ الفعالة في معالجة مشكمة العجز

نفسيا .ويشمؿ مفيوـ القطاع الخاص المنظمات والييئات

المستمر في الموازنة العامة لمدولة.

والمنشآت التي تعمؿ مف خالؿ منظومة وكيانات إدارية بممكية

وبالرغـ مف أف اإلطار العاـ لممؤسسات والييئات

خاصة غير حكومية ،سواء كانت ممكية فردية تامة ،أو ممكية

الحكومية وغير الحكومية متشابو ،إال أف المرونة التي تتمتع بيا

جماعية عمى ىيئة مشروعات مشتركة أو شركات المساىمة.

مؤسسات القطاع الخاص مف حيث اتخاذ الق اررات ونوعية

ه .حدود الدراسة

المصادر وتوفرىا ،واختيار الكوادر البشرية المؤىمة مع تقديـ

اقتصرت الدراسة عمى مدى مشاركة القطاع الخاص في توسيع

المخصصات والحوافز المناسبة والمشجعة ال تتوافر لدى القطاع

مرحمة التعميـ ما قبؿ االبتدائي (خالؿ الفترة العمرية مف  3إلى

العاـ.

أقؿ مف  6سنوات) وفؽ التعريؼ المحدد في ىذه الدراسة ،دوف

ثانياً :دواعي اىتماـ الدوؿ بمرحمة التعميـ ما قبؿ االبتدائي
يمكف إعادة االىتماـ الدولي بالتعميـ ما قبؿ االبتدائي

االلتفات إلى الفئات العمرية األخرى أو االشكاؿ األخرى مف

إلى عامميف :العامؿ األوؿ ىو الضغوط االقتصادية عمى أسرة

التعميـ ما قبؿ االبتدائي.

الطفؿ وارتفاع معدالت عمؿ المرأة وحاجة الوالديف لمعناية

 .3اإلطار النظري والدراسات السابقة
يتناوؿ ىذا الجزء مف الدراسة تحديد مفيوـ القطاع الخاص

المساندة أثناء خروجيما لمعمؿ .أما العامؿ الثاني الذي يفسر

الذي يمكف أف يسيـ في تطوير التعميـ ما قبؿ االبتدائي في

االىتماـ الدولي بالتعميـ ما قبؿ االبتدائي ىو إدراؾ أىمية

الدوؿ األعضاء .كما يتطرؽ لمتجارب العالمية والعربية واإلقميمية

السنوات األولى مف عمر الطفؿ ومدى التأثير البالغ لتجربة

في ىذا الجانب ،ومظاىر االىتماـ بيذه المرحمة في الدوؿ

التعميـ ما قبؿ االبتدائي ذي الجودة العالية عمى مستقبؿ الطفؿ

األعضاء في مكتب التربية العربي لدوؿ الخميج.

األكاديمي وما يترتب عمى ذلؾ مف مضاميف تربوية واستثمارية.

أوالً :مفيوـ القطاع الخاص

ويبرر ىذا العامؿ حرص الدوؿ عمى توسيع رقعة التعميـ ما قبؿ
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االبتدائي لجميع األطفاؿ وبصرؼ النظر عف ظروؼ األسرة

الخاصة ،كما أنيـ تفوقوا في اختبارات التحصيؿ العممي وفي

االقتصادية أو عمؿ كال الوالديف أو أحدىما .ويشكؿ ىذا العامؿ

القراءة

وقراءة

 -أو يجب أف يكوف  -السبب المباشر لدوؿ الخميج لالحتذاء

[.[40,41,42,43

بيذه الدوؿ.

• تدني معدالت اليدر التربوي ونسبة رسوب الطالب الذيف سبؽ

والكتابة

والرياضيات

والمغة

كتابة

وانطالقا مف ىذا المفيوـ فقد قاـ كثير مف الباحثيف في

أف التحقوا بالتعميـ ما قبؿ االبتدائي ،حيث إف أطفاؿ الرياض

مجتمعات متعددة مثؿ الواليات المتحدة األمريكية [ ]17فرنسا

غالبا ما يواصموف تعميميـ مقارنة بخروج األطفاؿ الذيف لـ

[ ]18ألمانيا [ ]19بريطانيا [ ]20اليند [ ]21الصيف []22

يمتحقوا بالتعميـ ما قبؿ االبتدائي مف سمـ التعميـ قبؿ إتمامو

السويد [ ]23,24أستراليا [ ]25,26كندا [ ]27كولومبيا

[ .]44,45,46وسبب ىذه الفروؽ ىو التأثير اإليجابي لمتعميـ

[ ]28,29إيرلندا [ ]30سنغافورة [ ]31كوريا الجنوبية []32

المبكر في تكويف االستعداد التربوي الذي يساعد الطفؿ في

تركيا [ ]33الياباف [ ]34وبعض الدوؿ العربية []35,36,37

التعامؿ والتأقمـ مع البيئة التعميمية في المراحؿ االبتدائية والتي

بدراسة التأثيرات بعيدة وقصيرة المدى لبرامج التعميـ خالؿ فترة

تختمؼ اختالفا جوىريا عف بيئة الطفؿ المألوفة في المنزؿ.

الطفولة المبكرة وذلؾ عف طريؽ دراسة األطفاؿ الذيف سبؽ أف

• تنمية الميارات السموكية واالستعداد العاطفي والنفسي فأطفاؿ

التحقوا بالروضة ومقارنتيـ باألطفاؿ الذيف لـ يمتحقوا بالروضة.

الروضة تفوقوا عمى أقرانيـ الذي حرموا مف تجربة الروضة في

وقد أوضحت ىذه الدراسات تأثيرات إيجابية قصيرة وبعيدة المدى

مقاييس التكيؼ النفسي والسموكي [.[24

لممشاركة في برامج عالية الجودة [خصوصاً عمى أطفاؿ األسر

• أطفاؿ ذوي الدخؿ المحدود ىـ أكثر األطفاؿ حاجة وأكثرىـ

منخفضة الدخؿ) مما ساعد في إدراؾ أىمية السنوات المبكرة

استفادة مف تجربة التعميـ ما قبؿ االبتدائي حيث كشفت

والرفع مف االىتماـ والتأييد لبرامج التعميـ لمطفولة المبكرة في

الدراسات الطولية التي تتبعت ىؤالء أطفاؿ أنيـ أقؿ رسوبا

الدوؿ النامية وغير النامية عمى السواء .وبالرغـ مف اختالؼ

واعادة لممراحؿ التعميمية ،وأكثر تخرجا مف الثانوية العامة ،وأقؿ

جنسيات الباحثيف الذيف أجروا ىذه الدراسات واختالؼ جنسيات

في المشاكؿ السموكية داخؿ وخارج المدرسة ،وأقؿ إجراما

ولغات األطفاؿ المدروسيف وبالرغـ مف تعدد وتنوع مناىج ىذه

وسرقة ،وبالتالي أقؿ عبئا عمى الدولة ،وأكثر مشاركة وأفضؿ

الدراسات فإف المراجعة الدقيقة لنتائج ىذه الدراسات واستنتاجاتيا

إنتاجا في سوؽ العمؿ [.[44,46,47

تؤلؼ دليالً قاطعاً عمى أىمية التعميـ ما قبؿ االبتدائي وأىمية

ثالثاً :نماذج مف التعميـ ما قبؿ االبتدائي في دوؿ العالـ

النظرة إلى ما يصرؼ عميو كاستثمار بشري حيث أكدت جميع

في نظرة شاممة إلى مرحمة التعميـ ما قبؿ االبتدائي عمى

ىذه الدراسات أف أطفاؿ التعميـ ما قبؿ االبتدائي تفوقوا عمى

عددا كبي اًر مف الدوؿ المتقدمة صناعياً
المستوى الدولي ،نجد أف ً

أقرانيـ الذيف لـ يمتحقوا بالتعميـ ما قبؿ االبتدائي في الجوانب

جيودا كبيرة في تقديـ الدعـ والرعاية لمطفؿ في سنواتو
بذلت
ً

التالية:

األولى وحققت مكتسبات ضخمة في رفع معدالت االلتحاؽ بيذه

• أطفاؿ التعميـ ما قبؿ االبتدائي تفوقوا عمى أقرانيـ مف الفئة

المرحمة .وتشير إحصاءات عاـ  2012إلى أف غالبية األطفاؿ

العمرية نفسيا في اختبارات الذكاء  Stanford Binetومقاييس

في الفئة العمرية  5-3سنوات في كثير مف الدوؿ يمتحقوف

[PBVT [38,39

بالروضة العتبارىا مكاناً مالئماً لمنمو والتطور المتكامؿ لمطفؿ،

• تحصيؿ الطالب الذيف التحقوا بالتعميـ ما قبؿ االبتدائي أعمى

ووسيمة لإلعداد العقمي والنفسي واالجتماعي لدخوؿ المدرسة.

مف تحصيؿ أقرانيـ الذيف لـ يمتحقوا ،وأقؿ حاجة لمدروس

فعمى سبيؿ المثاؿ ،وصمت معدالت االلتحاؽ بيذه المرحمة إلى
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 %100في كؿ مف ألمانيا والدانمرؾ وفنمندا والسويد والنمسا

الطفؿ ،حيث يتك ّفؿ اآلباء بمعظـ رسوـ ىذه المرحمة .كػما تشير

وفرنسا واسبانيا وأستراليا ،و %97في كؿ مف النرويج وايطاليا،

الدراسات إلى أف غالبية افراد المجتمع الياباني يعتبروف النجاح

و %88في الياباف ،و 84في كؿ مف بريطانيا والواليات المتحدة

في التعميـ ىو نجاح في الحياة ،وأف التعميـ يمثؿ لمكثير مف

األمريكية .أما معدالت االلتحاؽ ألطفاؿ السنة الخامسة ))6-5

الطالب اليابانييف المنفذ الوحيد لممكانة االجتماعية واالقتصادية

أو أطفاؿ المرحمة السابقة لالبتدائي )وما تسمي في دوؿ الخميج

[.[51
وتتضمف مرحمة ما قبؿ المدرسة في الياباف نوعيف مف

بالتمييدي) فقد وصمت في جميع الدوؿ أعاله إلى %100

المؤسسات :رياض األطفاؿ  Yochienتحت إشراؼ و ازرة

[.[48
ويتعيف ىنا مالحظة أف ىذه اإلنجازات في حقيقة األمر

التربية ،وتقبؿ األطفاؿ مف سف الثالثة إلى الخامسة وتعمؿ لمدة

ليست اتجاىاً حديثاً ليذه الدوؿ التي يعود اىتماميا بمرحمة

خمس ساعات يومياً ،ودار الحضانة  Hoikuenالخاضعة

التعميـ ما قبؿ االبتدائي إلى أكثر مف قرف .فعمى سبيؿ المثاؿ،

لو ازرة الشئوف االجتماعية ،وىي مخصصة تقريباً ألطفاؿ

قامت فرنسا بتأسيس التعميـ ما قبؿ االبتدائي لطفؿ ما قبؿ

األميات العامالت ،وتقبؿ األطفاؿ مف سف الرضاعة حتى سف

المرحمة االبتدائية )طفؿ الخمس سنوات) والحاقو بسمـ التعميـ

الخامسة ،وتعمؿ  8ساعات يومياً .وتتشابو المؤسستاف في

الحكومي المجاني منذ عاـ 1881ـ .واستطاعت الحكومة

االمكانات المادية والمناىج واألنشطة المقدمة لمطفؿ [.]52

الفرنسية توسيع نطاؽ اىتماميا ليشمؿ جميع أطفاؿ الثالثة

وتشير إحصائيات عاـ  2012إلى أف نسبة التحاؽ أطفاؿ الفئة

والرابعة مف العمر أيضاً حيث تشير إحصاءات 1999ـ إلى

العمرية ) )5-3سنوات تصؿ إلى  ،%88بينما تصؿ إلى

التحاؽ جميع أطفاؿ الفئة العمرية ) 5-3سنوات) بمرحمة التعميـ

 %100ألطفاؿ ما قبؿ االبتدائي مرحمة التمييدي [.[48

ما قبؿ االبتدائي ،وأغمبيـ في برامج حكومية مجانية .كما قامت

وتمزـ الدولة جميع الروضات في الياباف بالحصوؿ عمى

إيطاليا بضـ مرحمة التعميـ ما قبؿ االبتدائي إلى سمـ التعميـ في

ترخيص رسمي يؤىميا لمعمؿ تبعاً لممعايير والضوابط التي

الخمسينات مف القرف الماضي ،وبحموؿ عاـ 1968ـ بدأت

تتضمف وصفاً شامالً لمكونات المنيج ،والمعايير المينية

الحكومة اإليطالية بتوسيع مرحمة التعميـ ما قبؿ االبتدائي

لمموظفيف وكفاءاتيـ ،وعدد أياـ العمؿ خالؿ العاـ الدراسي،

يجياً لتشمؿ أطفاؿ الثالثة والرابعة [.[49
تدر ّ

وساعات العمؿ اليومي ،ومدى استيفاء المبني المدرسي واألجيزة
واأللعاب واألدوات التعميمية لممواصفات النمائية [.[57

ولمزيد مف التفصيؿ ،يتعيف تسميط الضوء عمى الدوؿ الثالث

أما المنيج في ىذه المرحمة فيو غير أكاديمي ،وال توجد

كاآلتي:

إشارة إلى تعميـ الحروؼ واألرقاـ وميارات القراءة في المنيج

 -1التعميـ ما قبؿ االبتدائي في الياباف:
تؤكد الدراسات التربوية تميز التجربة اليابانية في مجاؿ

الرسمي الذي تعتمده و ازرة التربية وو ازرة الشئوف االجتماعية،

اكتساب الطفؿ لميارات التعمـ األساسية مف القراءة والكتابة

فاألنشطة الجماعية التعاونية تستغرؽ معظـ اليوـ ،ويتـ مف

والحساب والعموـ والفنوف .ويشير تقرير المقارنة المعد مف و ازرة

خالليا التأكيد عػمى النػمو االجتػماعي والػتدرب عمى العادات

التربية األمريكية أف التربية في الياباف نجحت في مجاالت

عضوا في
واالتجاىات الصحيحة .ويمثؿ تدريب الطفؿ ليكوف
ً
جماعة مف أىـ أىداؼ مرحمة ما قبؿ المدرسة ،وفؽ المصطمح

قبؿ المدرسة مرحمة رياض األطفاؿ ألكثر مف  %90مف

الياباني الذي يستخدـ في تربية صغار األطفاؿ "شيتسوؾ "

األطفاؿ [ ،[50فضال عف التزاـ اآلباء ومساندتيـ الفعالة لتعميـ

) (Shitsukeالذي يعني في الثقافة اليابانية تدريب الطفؿ عمى

متعددة نتيجة لمجموعة مف العوامؿ المتداخمة ،أحدىا خبرة ما
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السموؾ المقبوؿ والمتعارؼ عميو اجتماعياً [ .]53ويتـ ذلؾ مف

 %89في عاـ 2001ـ ،فإف  %70منيـ يحصموف عمى

خالؿ التركيز عمى األنشطة الجماعية أكثر مف األنشطة

تعميميـ مجاناً إما عف طريؽ االلتحاؽ بمدارس حكومية ))%37

الفردية ،فاليدؼ الرئيسي ىو إثارة اىتماـ الطفؿ بزمالئو وأق ارنو

أو عف طريؽ االلتحاؽ بمدارس خاصة ) )%33بينما تقوـ

ومجتمع الروضة ،ثـ مجتمع المدرسة خالؿ مراحؿ العمر

الحكومة بدفع كامؿ الرسوـ [ .]56وتشير إحصائيات عاـ

الالحقة.

 2012إلى أف نسبة التحاؽ أطفاؿ الفئة العمرية ) )5-3سنوات

 -2التعميـ ما قبؿ االبتدائي في بريطانيا:

تصؿ إلى  ،%84بينما تصؿ إلى  %100ألطفاؿ ما قبؿ
االبتدائي )مرحمة التمييدي) [.[57

منذ أكثر مف  130سنة ،بدأ التعميـ اإللزامي في بريطانيا

 -3التعميـ ما قبؿ االبتدائي في الواليات المتحدة األمريكية:

مف السنة الخامسة حينما تحولت وثيقة فوستر لمنظاـ التربوي
عاـ 1870ـ إلى نظاـ رسمي يمزـ المدارس الحكومية بتوفير

يشوب واقع مرحمة التعميـ ما قبؿ االبتدائي في الواليات

التعميـ المجاني ابتداء مف السنة الخامسة ،ىذا بالرغـ مف

األمريكية المتحدة كثير مف الغموض ويعود ذلؾ لتعدد واختالؼ

مطالبة بعض المدارس الحكومية بدفع نسبة متواضعة جداً مف

المسميات والتصانيؼ ،وتناثر المعمومات اإلحصائية والجيات

الرسوـ [ .]54األمر الذي يفسر سبب إدراج حكومة بريطانيا في

المسئولة ،وضعؼ التنسيؽ بيف بيانات الواليات المتعددة،

الوقت الحاضر تعميـ أطفاؿ الخامسة والسابقة لمصؼ األوؿ

وصعوبة مسح نشاط القطاع الخاص والخيري بسبب استقاللو

االبتدائي تحت مظمة التعميـ االبتدائي .primary education

تنظيمياً عف الجيات الحكومية.

ولتحقيؽ غرض المقارنة مع دوؿ الخميج ،فإنو يمكف

وتقوـ جميع الواليات األمريكية المتحدة عف طريؽ

القوؿ إف جميع أطفاؿ بريطانيا مف الفئة العمرية ( 6-5سنوات)

األجيزة الحكومية الرقابية بمنح ترخيص لبعض األميات غير

والسابقة لمفصؿ األوؿ االبتدائي ممتحقوف بالتعميـ ما قبؿ

العامالت لالعتناء بأطفاؿ األسر األخرى حيث يعمؿ كال

االبتدائي ،وليس لمقطاع الخاص مساىمة تذكر ،بينما تقوـ

الوالديف وذلؾ مقابؿ رسوـ عادة ما تكوف متدنية ومنافسة لتمؾ

الحكومة البريطانية بتمويؿ تعميـ األطفاؿ األصغر سناً مف

الرسوـ المطموبة في مركز التعميـ ما قبؿ االبتدائي .تسمى ىذه

الخمس سنوات بنسبة أكبر مف القطاع الخاص .ومنذ سبتمبر

المراكز بالعناية المنزلية  home daycareوتقوـ جميع الواليات

1998ـ فإف اإلدارات التعميمية في بريطانيا ممزمة نظامياً بتوفير

األمريكية بمحاولة تقنيف النشاط الربحي ليذه المراكز واشتراط

التعميـ المجاني لكؿ طفؿ في السنة الرابعة في حالة رغبة والدي

التأىيؿ الميني لمعامالت فييا عف طريؽ حصوليف عمى شيادة

الطفؿ ،مع محاولة الحكومة رفع معدالت التحاؽ طفؿ السنة

أو دورة في نمو الطفؿ والتعميـ ما قبؿ االبتدائي يتـ تقديميا عادة

الثالثة .ويبقى األطفاؿ تحت الثالث سنوات خارج مسئولية

في كؿ مدينة .كما تقوـ جميع الواليات بتحديد عدد األطفاؿ

الحكومة إال في حاالت اإلعاقة واالحتياجات الخاصة [.[55

بناء عمى معايير بيئية مثؿ سعة المنزؿ وتوافر
المسموح قبوليـ ً

وبمغت نسبة أطفاؿ الفئة العمرية ) 4سنوات) الممتحقيف

الموارد ،وغالباً ما يكوف بيف خمسة إلى عشرة أطفاؿ ويضاعؼ

بالتعميـ ما قبؿ االبتدائي في عاـ 2001ـ  %96 ،%99مف

ىذا العدد في حالة التزاـ امرأتيف بميمة العناية وتوافر المعايير

ىؤالء األطفاؿ يحصموف عمى تعميميـ مجاناً إما عف طريؽ

البيئية المطموبة.

االلتحاؽ بمدارس حكومية ) )%78أو عف طريؽ االلتحاؽ

وتواجو أكثر الواليات صعوبات جمة في ضبط عممية

بمدارس خاصة ) )%19بينما تقوـ الحكومة بدفع كامؿ الرسوـ.

الترخيص ليذه المراكز حيث تتوقع الجيات اإلشرافية ومراكز

أما أطفاؿ الفئة العمرية ) 3سنوات) والذيف بمغت نسبة التحاقيـ

البحث واإلحصاء األمريكية بأف المنازؿ التي توفر ىذه الخدمات
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أو المراكز الدينية ].[61

لبعض األسر العاممة دوف ترخيص الحكومة تمعب دو اًر ميماً في
رعاية الطفولة المبكرة وسوؽ التعميـ ما قبؿ االبتدائي ويصعب

وفي الوقت الحاضر فإف األنظمة التعميمية في جميع

قياسو بشكؿ دقيؽ .وتشير تقديرات عاـ  1998إلى وجود

الواليات تؤكد عمى حؽ كؿ طفؿ أمريكي بمغ الخامسة بااللتحاؽ

 291093مف مراكز العناية األسرية المرخصة [ .]58كما تشير

بالتعميـ ما قبؿ االبتدائي الحكومي والمجاني السابؽ لممرحمة

إحصائيات والية وسكانسف ) (Wisconsinعمى سبيؿ المثاؿ

األولى مف التعميـ االبتدائي والمسمى برياض األطفاؿ

إلى ضخامة ىذا القطاع حيث بمغ عدد مراكز العناية والتعميـ ما

) (Kindergartenويتـ تمويمو كامال مف قبؿ الحكومة

قبؿ االبتدائي في ىذه الوالية  ،9980يشكؿ ربعيا تقريبا

األمريكية باستثناء تمؾ األسر التي تختار إلحاؽ أطفاليا بمدارس

( )2270مراكز التعميـ ما قبؿ االبتدائي ،بينما تمثؿ الثالثة

خاصة ،شأنيا في ذلؾ شأف مراحؿ التعميـ األخرى .ومع ذلؾ،

أرباع الباقية مراكز العناية المنزلية المرخصة [.[59

فإف غالبية األطفاؿ في مدارس حكومية ،بينما  % 10فقط في

وتجدر اإلشارة إلى أنو بالرغـ مف المعرفة المتزايدة

مدارس أىمية [ .]62أما بالنسبة لألطفاؿ الذيف يقؿ عمرىـ عف

والبحوث العممية المتقدمة ألىمية سنوات الطفولة المبكرة في

خمس سنوات ،فإنو وبالرغـ مف ارتفاع نسبة اإلسيامات

الواليات المتحدة األمريكية ،إال أف السياسات والنظـ المتعمقة

الحكومية في توفير التعميـ ما قبؿ االبتدائي في السنوات

بالخدمات الواجب تقديميا مازالت محدودة ،ومقتصرة في

األخيرة ،إال أف األسرة األمريكية ال تزاؿ المموؿ الرئيسي لتعميـ

خدماتيا عمى فئات األطفاؿ المصنفيف أنيـ تحت خطر عاؿ

أطفاؿ ما قبؿ الخمس سنوات والتي تسمى بمرحمة ما قبؿ رياض

) (High Riskوعرضة لتأخر نموىـ الطبيعي .ويؤكد كامرماف

األطفاؿ ) (Prekindergartenأو التعميـ ما قبؿ المدرسة

) (Kamermanأف الجيود المبذولة لتربية ورعاية الطفؿ ما

) (Preschoolحيث إف تقديرات عاـ 2001ـ تشير إلى أف

قبؿ المدرسة في الواليات المتحدة األمريكية مازالت تركز عمى

األسرة األمريكية تموؿ  %55بينما تتشارؾ الحكومة الفدرالية

الخدمات المحدودة بدالً مف تركيزىا عمى وضع استراتيجيات

والواليات المحمية في تمويؿ .[63] %45

اقتصادية وسياسات وطنية تيدؼ إلى الوقاية الشاممة لجميع

وحسب البيانات اإلحصائية األمريكية التي تجرى كؿ

األطفاؿ في ىذه المرحمة .وبالتالي ،فمعظـ برامج الطفولة

 10سنوات فإف معدالت االلتحاؽ في مرحمة ما قبؿ المدرسة

المبكرة عبارة عف مشاريع ونماذج لمبحث والعرض والتحميؿ

لعاـ  2012بما في ذلؾ البرامج الحكومية والخاصة )دوف

ورصد النتائج عمى المدى الطويؿ مثؿ برامج Hi-Scope

احتساب مراكز العناية المنزلية) بمغ  %84مف أطفاؿ الفئة

و Head Startو  Yale family support projectوىي

العمرية ) )5-3سنوات و %100مف أطفاؿ  6سنوات ،ىذا

ليست مناسبة مف الناحية االقتصادية لتغطية عدد كبير مف

بالرغـ مف تبايف ضخـ بيف الواليات والتي أحرز بعضيا نسباً

األطفاؿ [.[60

عالية جداً أكثر مف ىذه المعدالت الوطنية وعبر المدارس
الحكومية [.[64

ويشير  Neugebauerأف نسبة االستثمار الربحي في
مراكز رعاية وتعميـ األطفاؿ في الفئة العمرية  5-3سنوات في

ختاما ،ومف خالؿ استطالع اتجاىات وبيانات دوؿ العالـ

الواليات المتحدة االمريكية تصؿ الى  ،%34أما النسبة المتبقية

األخرى يتبيف تشابو تمؾ الدوؿ فيما يخص معدالت االلتحاؽ

 %66فيي عبارة عف برامج تدخؿ مبكر يتـ تقديـ  %17مف

وأنماط التمويؿ واإلنفاؽ الحكومي التي تـ تفصيميا لمدوؿ

قبؿ الحكومية الفدرالية الى األطفاؿ المحروميف والمعرضيف

السابقة .وقضية اليوـ لدى كثير مف ىذه الدوؿ ىي توسيع

لمخطر ،والباقي يتـ تقديمو عف طريؽ جمعيات المجتمع المدني

التعميـ الرسمي لضـ طفؿ أربع السنوات )مرحمة ما قبؿ
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الروضة) إلى نظاـ التعميـ الحكومي العاـ ،بينما أصبح عمر

الواضح مدى توافؽ الفئة العمرية المحتسبة ىنا مع الفئة العمرية

خمس السنوات بداية التعميـ المجاني في كثير مف الدوؿ .كما

ألعداد األطفاؿ في البسط .ومف خالؿ المعمومات التي تـ

يتبيف مف العرض السابؽ أف المحور الذي ترتكز عميو الدوؿ

الحصوؿ عمييا مباشرة مف رياض األطفاؿ الخميجية ،يالحظ

الثالث في التعامؿ مع طفؿ الروضة يعتمد عمى تقديـ برامج

نسب متفاوتة مف األطفاؿ المقيديف ىـ في حقيقة األمر أقؿ مف

تيدؼ إلى تطوير النمو المتكامؿ لمطفؿ وفؽ الخصائص النفسية

 3سنوات بينما يتـ احتسابيـ ضمف أطفاؿ الفئة العمرية ()5-3

واالجتماعية والعقمية والجسمانية لمطفؿ ،وبما يتناسب مع قيـ

في معادلة استخراج نسب االلتحاؽ .وألف قيمة المقاـ في معادلة

وأعراؼ الثقافة السائدة .وفيما يختص بمدى مساىمة القطاع

استخراج نسب االلتحاؽ في جميع دوؿ الخميج ىي أرقاـ تقديرية

الخاص في التعميـ ما قبؿ االبتدائي ،نجد أف كثي ار مف دوؿ

بناء عمى تقديرات عامة ألعداد السكاف في الشرائح العمرية
ً

العالـ جعمت تعميـ الطفؿ في الفئة العمرية  6-5سنوات إلزاميا

المختمفة ،فإف معدالت االلتحاؽ بالتعميـ ما قبؿ االبتدائي في

وجزًءا مف التعميـ األساسي ،في حيف تتولى الجيات الرسمية

دوؿ الخميج ىي انعكاس لمدى دقة تمؾ المسوحات والتقديرات

الحكومية وبمشاركة القطاع الخاص وبعض المنظمات األىمية

اإلحصائية أكثر مف كونيا انعكاسا لواقع التعميـ ما قبؿ االبتدائي

في تقديـ خدمات التعميـ لمفئة العمرية مف صفر إلى  5سنوات.

ومدى انتشاره.
باإلضافة إلى ذلؾ يغمب عمى البيانات التي تنشرىا

رابعاً :التعميـ ما قبؿ االبتدائي في دوؿ الخميج

األجيزة الرسمية المعنية بالدوؿ األعضاء حوؿ التعميـ ما قبؿ

 -1قيد االلتحاؽ في دوؿ الخميج:
بسبب إشكالية دقة اإلحصاءات التربوية في دوؿ

االبتدائي بأنيا متقطعة وغير متكاممة حيث يالحظ عدـ توافر

الخميج ،فإنو يتعيف التعامؿ مع معدالت التحاؽ األطفاؿ في

بيانات سنة ما أو تكرار نفس أرقاـ المدارس أو األطفاؿ أو

التعميـ ما قبؿ االبتدائي بصورة حذرة .ويعود ذلؾ إلى جممة مف

المعممات لسنتيف متتاليتيف أو توزيع األطفاؿ حسب الجنسية في

األسباب منيا إشكالية المقاـ والبسط في معادلة استخراج نسب

بيانات عاـ دراسي ثـ دمجيـ في بيانات العاـ الدراسي التالي

االلتحاؽ حيث إف قيمة البسط (عدد األطفاؿ الممتحقيف

وغير ذلؾ مف أوجو القصور مما يضيؼ إلى دواعي الحذر في

بالمرحمة) في بعض دوؿ الخميج تشمؿ عمى خمط أرقاـ التعميـ

التعامؿ مع ىذه اإلحصاءات.

ما قبؿ االبتدائي بأرقاـ أنواع أخرى مف التعميـ مثؿ مدارس

وحيف تجاوز ىذه اإلشكالية في دقة المعمومات وقبولو

تحفيظ القراف أو الحضانة أو مؤسسات الضماف االجتماعي التي

كمؤشر تقريبي لما أحرزتو دوؿ الخميج مف تقدـ ،فإف مقارنة

ال يتـ احتسابيا في بعض دوؿ الخميج األخرى ضمف تعريؼ

واقع التعميـ ما قبؿ االبتدائي في دوؿ الخميج بنظيره في دوؿ

التعميـ ما قبؿ االبتدائي (رياض األطفاؿ) .والغالب أف ىذا

العالـ ،يشير إلى فروؽ واضحة بيف مدى انتشار التعميـ ما قبؿ

التبايف فيما يجب أو ال يجب احتسابو تحت تعريؼ التعميـ ما

االبتدائي في دوؿ الخميج ومدى دور القطاع الخاص في نشر

قبؿ االبتدائي موجود أيضاً ضمف بيانات الدولة الواحدة ،األمر

وتجويد ىذه المرحمة مف جية ،وبيف تمؾ االتجاىات العالمية

الذي يفسر اختالؼ بيانات بعض الدوؿ لنفس السنة ،ويفسر

التي سبؽ استعراضيا.
وتستيدؼ استراتيجية التنمية الشاممة البعيدة المدى لدوؿ

أيضاً بعض أنماط النمو الكمي المتناقضة والتي يصعب

مجمس التعاوف ( )2025 – 2000التي أقرىا المجمس األعمى

تفسيرىا.
أما بالنسبة إلشكالية المقاـ (عدد السكاف مف الفئة

لدوؿ مجمس التعاوف في دورتو التاسعة عشرة ( )1999إلى

العمرية المماثمة لألطفاؿ الممتحقيف بالمرحمة) فإنو مف غير

تحقيؽ مسيرة تنموية مستدامة ومتكاممة لدوؿ المجمس في كؿ
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معممات [.[65

المجاالت ،غايتيا االرتقاء المتواصؿ بنوعية الحياة وتمبية
احتياجات التنمية في كؿ دولة ،وتعميؽ التنسيؽ بيف أنشطة

وتؤكد دولة االمارات عمى دور القطاع الخاص في

خطط التنمية الوطنية في الدوؿ كميا .وينبثؽ مف استراتيجية

التعميـ ،ووفرت لو كافة التسييالت الممكنة التي تساعده عمي

التنمية الشاممة ما تقوـ بو المجنة المكمفة بموضوع التربية في

البقاء والتوسع والنمو ،كما جاءت اإلجراءات التنظيمية لعممية

مرحمة ما قبؿ التعميـ االبتدائي ،وتحديدا زيادة االىتماـ بمرحمة

قبوؿ أبناء الوافديف بالمدارس الحكومية والتي قامت الجيات

ما قبؿ المدرسة بمختمؼ أنواعيا ،وتيسير حصوؿ جميع األطفاؿ

المعنية بإصدارىا ،حاف از قويا لمقطاع الخاص عمي إنشاء العديد

عمييا بالسبؿ الممكنة مف خالؿ تحقيؽ األىداؼ األتية:

مف المدارس الخاصة لتستوعب أطفاؿ الجاليات باإلضافة إلى

• العمؿ مف أجؿ إتاحة الفرصة أماـ جميع األطفاؿ لاللتحاؽ

نسب مرتفعة مف أطفاؿ األسر اإلماراتية [ .[66وبمغ عدد

برياض األطفاؿ والمرحمة التمييدية بكؿ السبؿ الممكنة.

األطفاؿ الممتحقيف في رياض األطفاؿ في القطاع الخاص في

• التوسع في نشر رياض األطفاؿ وتشجيع القطاع الخاص عمى

دولة اإلمارات إلى  133332طفؿ ،في حيف بمغ عددىـ في

التوسع فييا تحت إشراؼ تربوي مف قطاعات التعميـ المعنية.

القطاع الحكومي  33265لمعاـ الدراسي ،2014 / 2013

• تطوير برامج التربية في مرحمة ما قبؿ المدرسة في ضوء

ويتمثؿ نسبة األطفاؿ في مرحمة الروضة  %19مف عدد

نتائج البحوث العممية الحديثة حوؿ النمو العقمي والمغوي وبناء

الطالب الممتحقيف في لقطاع الخاص [.[67
وفي مممكة البحريف يمتحؽ األطفاؿ الذيف تقؿ أعمارىـ

االستعداد لمتعمـ عند األطفاؿ.
• توفير برامج دراسية قبؿ الخدمة عمى المستوى الجامعي إلعداد

عف سف القبوؿ في المرحمة االبتدائية في رياض األطفاؿ

معممات ومربيات رياض األطفاؿ.

الخاصة ،وتنقسـ إلى فترتيف ىما :فترة الحضانة :وىي لألطفاؿ

• رفع الكفاءة المينية لمعممات ومربيات رياض األطفاؿ أثناء

مف سف الرضاعة إلى الثالثة مف العمر وتشرؼ عمييا و ازرة

الخدمة إلى المستوى الذي يؤىميف عممياً وتربوياً لمعمؿ.

العمؿ والشؤوف االجتماعية ،وفترة رياض األطفاؿ :وىي لألطفاؿ

•إعداد برامج تربوية وتعميمية شاممة ألنواع النشاط المغوي

مف سف الثالثة إلى ما قبؿ السادسة مف العمر وتشرؼ عمييا

والعممي والفني والبدني تبث مف خالؿ القنوات التمفزيونية ،بحيث

و ازرة التربية والتعميـ .وبمغ عدد أطفاؿ الحضانة والروضة لمعاـ

يستفيد منيا – بصورة خاصة – األطفاؿ الذيف ال تتاح ليـ

الدراسي ) 18639 )2013/2012طفؿ وطفمة جميعيـ في

الفرصة لاللتحاؽ بالرياض.

مؤسسات قطاع خاص [.[68

وبالنظر إلى بعض األمثمة عمى االىتماـ والتوجو إلى تفعيؿ دور

ويخرج التعميـ في ىذه المرحمة عف نطاؽ السمـ التعميمي

القطاع الخاص في التعميـ ما قبؿ االبتدائي بشكؿ خاص نجد ما

النظامي ] ،[69حيث تتـ إدارتو مف قبؿ القطاع الخاص،

يمي:

بإشراؼ و ازرة التربية والتعميـ .وتختمؼ رياض األطفاؿ الخاصة
في دولة اإلمارات العربية المتحدة ،أظيرت دراسة إدارة

باختالؼ النظـ التعميمية التي تنتيجيا والجيات التي تتبعيا.

البحوث والدراسات التربوية بو ازرة التربية والتعميـ االماراتية في
عاـ  ،2013أنو خالؿ  40عاماً ،ارتفع عدد رياض األطفاؿ

وتقسـ رياض األطفاؿ وفؽ التقسيـ العاـ لمدارس القطاع الخاص
ّ
عمى النحو اآلتي:

الحكومية مف سبع إلى  124روضة عمى مستوى الدولة ،فيما

 -1المدارس الخاصة الوطنية :وىي المدارس التي يتـ إنشاؤىا

ارتفع عدد األطفاؿ المواطنيف مف  2135ليصؿ إلى  29ألفاً

واداراتيا مف قبؿ المواطنيف البحرينييف أو باالشتراؾ مع غير

و 541طفالً ،وارتفع عدد المعممات مف  73معممة إلى 2304

البحرينييف بقصد التعميـ والتثقيؼ وفقاً لممناىج الوطنية أو
59

1

5

2016

استناداً إلى المناىج التي تجيزىا الو ازرة تحت إشرافيا وتخدـ

والمشاركة في تعميـ الطالب.

بالدرجة األولى الطمبة البحرينييف .وتضـ ىذه المدارس المراحؿ

• تفعيؿ وظائؼ اليياكؿ المدرسية في إشراؾ المجتمع في

التعميمية المختمفة بدءا مف مرحمة الروضة .وتطبؽ ىذه المدارس

األنشطة المدرسية.

نظاـ ثنائي المغة حيث ُيعنى في تدريس المواد الدراسية بالمغتيف

• تأسيس شراكات متينة واتصاالت فعالة بيف و ازرة التعميـ
ومؤسسات التعميـ العالي والتدريب الفني والميني لالرتقاء

العربية واإلنجميزية.

 -2المدارس الخاصة األجنبية :وىي المدارس التي يتـ إنشاؤىا

بالتعميـ العاـ.

وادارتيا وتمويميا أشخاص أو مؤسسات أجنبية الموجودة في

• تأسيس شراكات بيف و ازرة التعميـ والقطاع الخاص لدعـ

دولة البحريف أو باالشتراؾ مع أشخاص بحرينييف بقصد التعميـ

عمميات التعميـ والتعمـ.

والتثقيؼ وفقاً لمناىج واشراؼ تربوي أجنبي وتخدـ بالدرجة

• تشجيع القطاع الخاص عمى االستثمار والمشاركة في تطوير

األولى األطفاؿ األجانب .وتضـ ىذه المدارس أيضاً المراحؿ

التعميـ العاـ.

التعميمية المختمفة بدء مف مرحمة الروضة.

• تعزيز شأف المؤسسات اإلعالمية في تطوير التعميـ العاـ.

 -3مدارس الجاليات األجنبية :وىي المدرسة التي يتـ إنشاؤىا

أما في قطر ،فتضـ رياض ألطفاؿ مرحمتيف :روضة

وتمويميا مف قبؿ الجاليات األجنبية في دولة البحريف بقصد تعميـ

وتمييدي ،تستقبؿ األطفاؿ في الفئة العمرية ( .)5-4ويشيد

أبنائيا فقط.

التعميـ الخاص في دولة قطر زيادة مطردة في أعداد األطفاؿ

بينما تتضمف استراتيجية التعميـ المعتمدة مف و ازرة التعميـ

الممتحقيف وفي عدد مؤسسات رياض األطفاؿ الخاصة حيث

في المممكة العربية السعودية عمى توجيات طموحة لزيادة دور

تشير إحصاءات عاـ  2012إلى التحاؽ  26222طفؿ في

القطاع الخاص في تمويؿ وتوفير التعميـ لمرحمة رياض األطفاؿ

 143روضة أطفاؿ خاصة ،في حيف يمتحؽ  6982طفؿ فقط

] .[70ومف ضمف األىداؼ االستراتيجية والسياسات المحددة

في  51روضة أطفاؿ حكومية .ويعود ذلؾ إلى نظاـ القسائـ

المنصوص عمييا في تحقيؽ التوسع في مرحمة رياض األطفاؿ

التعميمية لمطمبة القطرييف التي تقدميا دولة قطر لممواطنيف في

وتشجيع القطاع الخاص اآلتي:

حالة التحاؽ أبنائيـ في المدارس الخاصة ،وتفضيؿ أولياء

• تطوير إطار عمؿ لتوفير التعميـ لمرحمة رياض األطفاؿ

األمور لدراسة أبنائيـ في المدارس الخاصة الكتساب المغة

لجميع األطفاؿ في المممكة.

اإلنجميزية وكذلؾ اعتقاداً منيـ بأف المدارس الخاصة تقدـ تعميماً

• زيادة االستيعاب لمتعميـ في مرحمة رياض األطفاؿ مف خالؿ

نوعياً أفضؿ ،فضال عف االنفتاح االقتصادي لمدولة وما صاحبو

المدارس الحكومية واألىمية لتشمؿ جميع المراحؿ العمرية

مف الزيادة المطردة في أعداد الوافديف لمعمؿ في الدولة ومرافقة

المناسبة.

أطفاليـ في الفئة العمرية المتزامنة مع مرحمة رياض األطفاؿ

• تحسيف جودة التعميـ في مرحمة رياض األطفاؿ.

[.[71
كما تتولى و ازرة التربية والتعميـ في الكويت مياـ توسيع

• بناء القدرات البشرية والمؤسسية لمتعميـ في مرحمة رياض
األطفاؿ.

وتجويد رياض األطفاؿ التي تستقبؿ األطفاؿ في الفئة العمرية

• تعزيز مجاالت التعاوف مع األسر والمجتمعات المحمية في

في سف ) )5-4وتستغرؽ عامييف تنقسـ إلى مستوييف دراسييف

دعـ ثقافة التعمـ .ويتحقؽ ذلؾ مف خالؿ السياسات التالية:

)المستوى األوؿ والمستوى الثاني) ،وتتوافر ثالثة أنواع مف

•بناء قنوات اتصاؿ فعالة مع األسر ودعـ قدراتيا عمى الدعـ

رياض األطفاؿ الخاصة :عربية ،ثنائية المغة ،وأجنبية .ويالحظ
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إقباؿ أولياء األمور عمى إلحاؽ أطفاليـ بالرياض حيث بمغ عدد

معمومات عف واقع مساىمة القطاع الخاص في التعميـ ما قبؿ

األطفاؿ المقيديف برياض األطفاؿ الحكومية والخاصة في عاـ

االبتدائي واستقراء اتجاىات أفراد العينة حوؿ بعض المقترحات

 83044 2012طفالً منيـ  44381في القطاع الحكومي

التي يمكف توظيفيا في تعزيز دور القطاع الخاص وتفعيؿ

بنسبة  ،%53و 38663في القطاع الخاص بنسبة  .46.6وقد

مساىمتو في مجاؿ التعميـ ما قبؿ االبتدائي .ورغبة في أف تكوف

بمغ معدؿ القيد الصافي  %82.5في عاـ  ،2012يمثؿ

األداة شاممة لجميع التفاصيؿ المرتبطة بمشكمة الدراسة ،عمد

الكويتييف ما نسبتو  .%66وتعتبر نسبة القطاع الخاص مرتفعة

فريؽ البحث إلى مراجعة وتحميؿ الدراسات السابقة واالتجاىات

نسبياً ويعكس ذلؾ توجو أولياء األمور إلكساب أبنائيـ المغات

العالمية الحديثة في مجاؿ مشاركة القطاع الخاص في التعميـ

األجنبية والعتقاد البعض بأفضمية التعميـ الخاص عف التعميـ

بشكؿ عاـ ،والتعميـ ما قبؿ االبتدائي بشكؿ خاص ،ومف ثـ

الحكومي مف حيث الجودة ].[72

وضع محاور األداة وبنودىا التي خضعت لمزيد مف المراجعة
والتحكيـ والتجريب والتعديؿ لتشمؿ في صورتيا النيائية عمى

 .4الطريقة واإلجراءات

بندا مقسمة إلى  3محاور كالتالي:
ً 24

أ .منهج الدراسة
اتبعت الدراسة المنيج الوصفي الذي يتناوؿ الظاىرة
بالبحث والتحميؿ المنظـ لمكشؼ عف خصائصيا وفيـ العالقات

وتكوف
• محور االتجاىات نحو االستثمار في رياض األطفاؿّ ،
بندا.
مف ً 11

المتبادلة بيف متغيراتيا .وفي إطار ىذا المنيج ،عمد الباحث إلى

• محور طبيعة العالقة بيف المستثمر والجيات الحكومية المعنية

توظيؼ أسموب تحميؿ محتوى التقارير العممية والرسمية المنشورة

برياض األطفاؿ ،واشتمؿ عمى  5بنود.

حوؿ مشكمة الدراسة ،والى فحص وتحميؿ األدبيات التربوية

• محور العقبات والصعوبات التي يواجييا المستثمر في رياض

واالجتماعية المعنية بدور مشاركة القطاع الخاص في تعزيز

األطفاؿ ،وتكوف مف  8بنود.

التعميـ ما قبؿ االبتدائي ،وخصوصاً الدراسات السابقة والتجارب

 -2تحميؿ المحتوى :تحميؿ محتوى التقارير الدورية حوؿ مرحمة

المستحدثة في ىذا المجاؿ ،باإلضافة إلى تحميؿ نظـ وسياسات

التعميـ ما قبؿ االبتدائي في دوؿ الخميج ،وكذلؾ تقارير الدوؿ

التعميـ في دوؿ الخميج ،ومسح الوثائؽ واجراء مقابالت شبو

المتقدمة في ىذه المرحمة تحقيقا ليدؼ الدراسة حوؿ إجراء

مقننة مع القيادات التربوية في األجيزة الحكومية والمستثمريف

المقارنات بيف دوؿ الخميج ودوؿ العالـ .وقد تـ الحصوؿ عمى

في القطاع الخاص في التعميـ ما قبؿ االبتدائي في دوؿ مجمس

بيانات الدراسة مف خالؿ البيانات المنشورة مف قبؿ الدوؿ

التعاوف الخميجي.

األعضاء والمنظمات التربوية وتحديدا التقارير اإلحصائية مف

ب .عينة الدراسة

منظمة اليونسكو.

تكونت العينة مف  5مستثمريف في رياض األطفاؿ مف كؿ

 -3الزيارات الميدانية :زيارة القيادات التربوية المعنية باإلشراؼ

فردا
دولة مف دوؿ مجمس التعاوف وبمغ مجموع أفراد العينة ً 30

عمى مؤسسات رياض األطفاؿ بو ازرة التربية والتعميـ بالدوؿ
األعضاء واجراء مقابالت غير مقننة معيـ لمناقشة الصعوبات

 12نساء و 18رجاؿ.
ج .أدوات الدراسة

واإلشكاليات الحالية التي تـ حصرىا عبر مقابالت المستثمريف،

اعتمدت ىذه الدراسة في جمع المادة العممية عمى توظيؼ

وكذلؾ التعرؼ عمى مرئياتيـ حوؿ نظـ وسياسات الدوؿ

األدوات التالية:

األعضاء إزاء مشاركة القطاع الخاص في توسيع وتجويد مرحمة

 -1استمارة مقابمة شبو مقننة (ممحؽ رقـ  )1وتيدؼ إلى جمع

التعميـ ما قبؿ االبتدائي.
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 .5النتائج ومناقشتها

االجتماعي ونسبة استثمار كؿ مف الذكور واالناث في رياض

اوالً :واقع مساىمة القطاع الخاص في التعميـ ما قبؿ االبتدائي:

األطفاؿ .وأظيرت نتائج المقابالت الشخصية أف معظـ

لإلجابة عمى السؤاؿ الخاص بواقع مساىمة القطاع الخاص في

المستثمريف في رياض األطفاؿ ينظروف إلى ىذا االستثمار

التعميـ ما قبؿ االبتدائي في دوؿ الخميج العربية ،فقد كشفت

كمشروع تجاري بالدرجة األولى ،ماعدا بعض المستثمريف الذيف

الدراسة عف النتائج اآلتية:

بدأوا المشروع ألسباب اجتماعية تربوية مثؿ تأسيس روضة

 -1االتجاىات نحو االستثمار في رياض األطفاؿ:

متميزة ومختمفة في منيجيا التربوي عف المناىج المتبعة ،أو
توفير فرص عمؿ لمنساء الخريجات سواء مف عائمة المستثمر أو

تمحورت أسئمة المحور األوؿ حوؿ االتجاىات نحو
االستثمار في رياض األطفاؿ مف الناحية االقتصادية

المواطنات األخريات.

واالجتماعية وتضمنت بنود المحور أسئمة حوؿ دراسة الجدوى

ولإلجابة عف السؤاؿ حوؿ ىؿ تـ القياـ بدراسة جدوى اقتصادية،

االقتصادية لممشروع ،وىؿ رياض األطفاؿ مشروع مستقؿ بذاتو

يعرض الجدوؿ رقـ ( )1اجابات المستثمريف في رياض األطفاؿ

أـ ىو ضمف مشروع تربوي لمراحؿ تعميمية أخرى .كما تضمف

مف كؿ دولة مف دوؿ الخميج العربي.

المحور أسئمة عف تقييـ المستثمريف لمعائد المادي والمردود
جدول 1
دراسة الجدوى االقتصادية لمشروع رياض أطفال خاصة في دول الخميج العربي (ن = )33
الدولة

نعم

ال

البحريف

5

-

قطر

-

5

الكويت

5

-

ُعماف

5

-

االمارات

5

-

السعودية

4

1

المجموع

24

6

ويالحظ في الجدوؿ أف قطر ىي الدولة الوحيدة التي لـ

ذكر ثالثة مف المستثمريف أف مشاريعيـ بدأت صغيرة

يجر أحد مف المستثمريف دراسة جدوى اقتصادية لمشروعو.

كروضات ،ولكف بعد تحويمو إلى مشروع يضـ مراحؿ تعميمية

ويبرر أفراد العينة عدـ الحاجة لدراسة الجدوى كوف عامؿ

مختمفة ،تـ اجراء دراسة الجدوى االقتصادية .وأفاد جميع

جدا ،مما يوفر فرصة
الطمب لخدمات رياض األطفاؿ عالي ً

المستثمريف أف نتائج الدراسة كانت جيدة ومشجعة لالستثمار،

النجاح لممشروع بصرؼ النظر عف كفاءة مفردات االستثمار

بؿ إف بعض المستثمريف مف دولة االمارات أفادوا أف النتائج بعد

مثؿ الموقع أو المبنى أو ىيئة التدريس أو المنيج .وأشار

التنفيذ كانت أفضؿ مف التوقعات .وذكرت احدى المستثمرات في

المستثمروف مف الكويت إلى االستعانة بمكاتب متخصصة

السعودية اف نتائج دراسة الجدوى االقتصادية كانت خاطئة

إلجراء دراسات الجدوى قبؿ إطالؽ مشاريعيـ .كما أضاؼ أفراد

خاسر لمدة  3سنوات.
ًا
والمشروع في البداية كاف

بو لمحصوؿ عمى قرض مف البنؾ .أما في االمارات فجميع

الشخصية أف الصعوبات تمحورت في التالي:

المستثمريف قاموا بدراسة الجدوى لمشاريعيـ التربوية والتي

• ندرة المكاتب الفنية االستشارية التي تقدـ خدمات بأسعار

تضمنت الروضة كمرحمة مف المراحؿ الدراسية .وفي السعودية

معقولة لمف يريد االستثمار في رياض األطفاؿ ،أو عدـ وجودىا

وفيما يختص بصعوبات االستثمار ،أوضحت نتائج المقابالت

العينة مف سمطنة ُعماف إف دراسة الجدوى متطمب البد مف القياـ

62

مقارنة بالدوؿ األخرى أفادوا بأنيـ لـ يجدوا صعوبة في

في بعض الدوؿ.
• معظـ و ازرات التربية والتعميـ في دوؿ الخميج ال تقدـ أي نوع

االستعانة بالمكاتب المتخصصة إلجراء دراسة الجدوى

مف المساعدة الفنية المفيدة في دراسة الجدوى االقتصادية

االقتصادية لتوفير المعمومات اإلحصائية عف عدد المدارس

وخصوصا توفير المعمومات الالزمة إلجراء الدراسة مثؿ

الخاصة ونوعيات السكاف الذيف تستقطبيـ المدارس الخاصة

االحصائيات الخاصة بعدد رياض األطفاؿ ومواقع الروضات

(المستوى االجتماعي المرتفع ،جنسية "البدوف" أو الوافدوف)،

وأعمار األطفاؿ ونسبة الممتحقيف منيـ في الروضات.

والتكمفة المتوقعة .أما المعايير التربوية المطموبة فيي متوفرة

• تأخر بعض الو ازرات في الموافقة عمى تنفيذ المشروع إذا

لدى و ازرة التربية بالكويت ومف السيؿ الحصوؿ عمييا وتقديميا

يضطر المستثمر أف يستأجر مبنى لمروضة لمدة تتراوح بيف 6

ليذه المكاتب االستشارية لالستفادة منيا في تنفيذ المشروع.
وبالرغـ مف الصعوبات التي تـ ذكرىا سابقاً ،إال أف

شيور إلى سنة ويدفع اإليجار قبؿ أف يحصؿ عمى التصريح
الرسمي الفتتاح الروضة.

معظـ المستثمريف عبروا عف رغبتيـ في التوسع وانشاء روضات

• معطيات دراسة الجدوى االقتصادية تتغير بصورة دائمة بسبب

أخرى في المستقبؿ .كما بينت نتائج المقابمة الشخصية اختالفاً

تنافس المستثمريف ،وخاصة في الدوؿ التي تقؿ فييا روضات

بيف المستثمريف حوؿ كوف رياض األطفاؿ مشروع مستقؿ أو

حكومية مثؿ قطر أو تمؾ التي ال تتوفر فييا روضات حكومية

مرحمة ضمف مشروع تربوي متكامؿ ،فجميع المستثمريف في

مثؿ ُعماف والبحريف ،أو التي تكوف الروضات الحكومية فييا

وعماف أفادوا بأف رياض األطفاؿ عبارة عف
الكويت واالمارات ُ

مقتصرة عمى موظفات و ازرة التربية والتعميـ مثؿ السعودية.

مرحمة ضمف مشروع تربوي متكامؿ في حيف أف معظـ

دائما بإنشاء روضة قريبة مف موقع روضتو،
فالمستثمر ميدد ً

المستثمريف ( 4مف  5مستثمريف) في البحريف وقطر كانت

والو ازرة ال توفر الحماية الكافية مف ناحية وضع قوانيف لتقنيف

روضاتيـ عبارة عف مشاريع مستقمة بذاتيا .أما في المممكة

المواقع الجغرافية واألحياء التي ىي بحاجة أو عدـ حاجة

العربية السعودية فأفاد  3مف  5مستثمريف أنيـ بدؤوا المشروع

لرياض أطفاؿ جديدة .ويشير أحد المستثمريف مف مممكة البحريف

كروضة مستقمة ثـ تـ التوسع الحقاً وبصورة تدريجية لتصبح

جدا حيث
أف المنافسة بيف المستثمريف في مممكة البحريف حادة ً

رياض األطفاؿ مرحمة ضمف مراحؿ تعميمية أخرى في المشروع.
وتشير المعمومات أف العائد المادي مف رياض األطفاؿ

زاد عدد رياض األطفاؿ واصبحت مكتظة في مناطؽ جغرافية
قريبة مف بعضيا.

محدود ،ويتراوح المردود المادي حسب إفادة بعض المستثمريف

• القوانيف واألنظمة التي تضعيا بعض الو ازرات غير واضحة

بيف  %10إلى  ،%15مف راس الماؿ بؿ اف بعضيـ يعتقد أنو

ومكمفة وغير مناسبة ،وال تتـ المتابعة الحقًا مف قبؿ الو ازرة

إذا وصمت الروضة إلى حد تغطية تكاليفيا ،فيذا بحد ذاتو

لمتأكد مف تنفيذىا .كما أف المستثمر قد ُيفاجأ بكثير مف

نجاح وذلؾ لمتكمفة العالية التي تتطمبيا مرحمة رياض األطفاؿ
مقارنة بتكمفة مراحؿ التعميـ أخرى .ويشير بعض المستثمريف في

التعديالت عمى ىذه األنظمة بعد البدء في تنفيذ المشروع.

• عدـ معرفة بعض المستثمريف بما تقدمو الحكومة مف دعـ

الدوؿ التي تحدد فييا منافسة القطاع الخاص مثؿ البحريف أف

لمثؿ ىذه المشاريع التربوية .ويذكر أحد المستثمريف مف المممكة

المشروع عبارة عف مخاطرة ،وذلؾ بسبب عدـ معرفة عدد

العربية السعودية أنو لـ يعمـ عف المنحة المادية المقدمة مف

األطفاؿ لمسنة القادمة واحتماؿ انشاء رياض أطفاؿ أخرى قريبة

الو ازرة إال بالصدفة وبعد مرور ثالث سنوات مف إنشاء الروضة.

مف موقع المؤسسة باإلضافة إلى صعوبات أخرى مثؿ عدـ
تسديد بعض أولياء األمور لمرسوـ بالروضة .ويتفؽ جميع

وتجدر اإلشارة ىنا إلى أف المستثمريف في دولة الكويت
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المستثمريف أف وجود الروضة ميـ إلكماؿ الخدمة لألسر التي

حسب افادة أفراد العينة مف  %10-5في الكويت إلى %35

لدييـ أبناء في مدارسيـ ،وكذلؾ كرافد يسيـ في تسجيؿ األطفاؿ

في سمطنة ُعماف .وىذه النسبة مقتصرة عمى إفادات العينة وال

تمثؿ إحصاءات رسمية.

لممراحؿ الالحقة.

 -2العالقة بيف المستثمر والجيات الحكومية:

ويتفؽ غالبية المستثمريف بأف المردود التربوي يأتي في
مقدمة األىداؼ باإلضافة إلى المردود االجتماعي المتمثؿ في

ىدفت أسئمة المقابمة الخاصة بالعالقة القائمة بيف

توفير فرص عمؿ وتخفيؼ االعتماد عمى المربيات األجنبيات

المستثمر والجيات الحكومية المعنية برياض األطفاؿ إلى

ومساعدة المرأة العاممة بتوفير مكاف آمف لرعاية طفميا .وأضافت

الكشؼ عف مستوى وطبيعة العالقة مف حيث كونيا عالقة دعـ،

احدى المستثمرات أف اليدؼ مف انشاء مشروعيا ىو تقديـ نظاـ

أو تعاوف ،أو اشراؼ ،أو مراقبة ،أو تسمط ،أو إىماؿ وعدـ

تعميمي بديؿ يركز عمى تعديؿ اتجاىات وسموكيات خاطئة في

تدخؿ .وذلؾ مف خالؿ السؤاؿ عف أنواع الدعـ والجيات

المجتمع.

الحكومية المشرفة عمى رياض األطفاؿ وعدد الزيارات اإلشرافية

وتشير نتائج المقابمة الشخصية أنو بالرغـ مف أنو ال

التي تقوـ بيا الجيات الحكومية ومدى استفادة المؤسسة مف ىذه

يوجد ىناؾ أي تمييز في استثمار المرأة في التعميـ ،إال أف

الزيارات .ويوضح الجدوؿ رقـ ( )2رؤية المستثمريف لطبيعة

معظـ المستثمريف أفادوا بأف النسبة األعمى مف المستثمريف في

العالقة مع الجيات الحكومية.

ىذا القطاع مف نصيب الرجاؿ .وتراوحت نسبة استثمار النساء
جدول 2

طبيعة العالقة بين المستثمر والجهات الحكومية المعنية برياض األطفال في دول الخميج العربي (ن = )33
طبيعة العالقة

الدولة

عدد الروضات

دعـ وتعاوف

الكويت

5

دعـ

االمارات

5

اشراؼ

السعودية

5

مراقبة

البحريف

5

اىماؿ وعدـ تدخؿ

قطر

5

المجموع

جميع الدوؿ

30

ويتضح مف الجدوؿ أف طبيعة العالقة تختمؼ مف بمد إلى آخر،

توضيح المنيج المستخدـ دوف تقديـ خدمات استشارية فنية،

ففي البحريف يميؿ المستثمروف إلى تقدير العالقة في المستوى

باإلضافة إلى محدودية الدورات التدريبية التي تقدميا الو ازرة

الرابع (عالقة مراقبة) إذ تقوـ المشرفة مف الو ازرة بزيارة الروضة

لممعممات في رياض األطفاؿ التي يدورونيا.

مرة واحدة في السنة ،وذلؾ لقمة الكوادر البشرية في الو ازرة.

أما في قطر ،فقد أشار جميع المستثمريف اف عالقتيـ

ويتفؽ المستثمروف أف المشرفة قد تكرر الزيارة إذا كانت نتيجة

بالجيات الحكومية تقع في المستوى الخامس ،أي عالقة إىماؿ

الزيارة األولى غير مرضية .وعبر الجميع عف عدـ استفادتيـ

وعدـ تدخؿ مع فترات متقطعة مف المراقبة .وتجدر اإلشارة إلى

مف الزيارة ألنيا زيارة مراقبة (تفتيش) فقط .ويذكر أفراد العينة أف

أف عدـ تدخؿ الو ازرة في رياض األطفاؿ قد يعود إلى الطبيعة

عمؿ الجياز اإلشرافي في الو ازرة يتركز في توضيح ضوابط

الديموغرافية ألطفاؿ دولة قطر ،إذ يشكؿ عدد األطفاؿ الوافديف،

الترخيص إلنشاء روضة ،ثـ اعطاء الترخيص أو منعو .كما ال

حسب إفادة المستثمريف ،حوالي ثمثي عدد األطفاؿ في الروضات

تقدـ الجيات الحكومية أي دعـ فني أو مادي .ومف الناحية

الخاصة مما يفسر عدـ تقديـ الجيات الحكومية خدمات

المنيجية ،يذكر المستثمروف أف الو ازرة تشترط عمى المستثمر

لمؤسسات فتحت أساساً لخدمة الوافديف أكثر مف كونيا
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مؤسسات لخدمة األسرة القطرية .أما عف الدعـ المادي ،فيذكر

وفي سمطنة عماف يصؼ المستثمروف الذيف تمت

أفراد العينة أف الروضات الخاصة معفاة مف رسوـ الكيرباء

مقابمتيـ بأف العالقة مع و ازرة التربية والتعميـ عالقة تشجيع

والماء باإلضافة إلى أنيا تستمـ دعـ سنوي مف الدولة .ويشير

ودعـ .فالو ازرة تساعد أصحاب المدارس والروضات بالتنسيؽ مع

المستثمروف أف ىذا الدعـ المادي بدأ يتناقص سنوياً ،فالدولة

الحكومة لتسييؿ إجراءات الحصوؿ عمى أراضي بالمنح أو

خصصت سابقا مبمغ مميوني لاير كدعـ لمروضات الخاصة ،إال

التأجير ،كما تسيـ الو ازرة في الدعـ مف خالؿ التنسيؽ مع

أف تزايد عدد الروضات وبقاء المبمغ كما ىو أدى إلى التقميص

الجيات المعنية مثؿ البمدية والكيرباء والتمفوف ودار اليجرة

التدريجي لمدعـ الخاص بكؿ روضة .وأضاؼ أفراد العينة أف

والتجنيس لمحصوؿ عمى رخصة العمؿ لممعمميف ،باإلضافة إلى

الحػكومة تتكػفؿ بدفع راتب المدير ،أو إحدى المعممات .كما

ما تقدمو الو ازرة مف تسييالت أخرى مثؿ تخفيض الرسوـ عمى

يتجمى الدعـ المادي أكثر في القسائـ التي تقدميا الدولة لألسر

المناىج المدرسية والحافالت وتمييز المدارس الخاصة عف

القطرية في حالة اختيار إلحاؽ أبناءىا برياض األطفاؿ الخاصة

المشروعات التجارية البحتة.

مما ساىـ كثي ار في رفع معدالت الطمب عمى رياض األطفاؿ

وبالنسبة لمدعـ الفني ،فالو ازرة في سمطنة عماف تساىـ

الخاصة عمى نحو ال مثيؿ لو في بقية دوؿ الخميج .وبالنسبة

في عممية اإلشراؼ بإرساؿ موجيات عمانيات إلى رياض

لمدعـ المنيجي ،فالو ازرة تعطي الروضة الخاصة صورة مف

وعبر أفراد العينة
األطفاؿ بمعدؿ زيارتيف أو أربع زيارات سنوياًّ .

المنيج دوف تقديـ أي دورات تدريبية لممعممات ،كما يقوـ قسـ

اف الزيارات مفيدة لكوف الموجيات مواطنات حصمف عمى تدريب

التعميـ األىمي بالو ازرة بإرساؿ مشرفة مرة أو مرتيف في السنة.

في رياض األطفاؿ ولدييف معرفة بالتعامؿ مع الطفؿ العماني.

ولـ يتضح مف اإلجابات مدى استفادة المؤسسة مف ىذه

وتطبؽ الروضات الخاصة المنيج المعتمد مف الو ازرة باإلضافة

الزيارات.

إلى ما تقدمو الروضة مف مناىج أخرى في المغة االنجميزية.

ويعتبر الوضع في الكويت في مجاؿ طبيعة العالقة بيف

وتقع جميع الروضات الخاصة تحت إشراؼ قسـ التعميـ الخاص

المستثمر والجيات الحكومية متمي از مقارنة بدوؿ الخميج األخرى،

بو ازرة التربية والتعميـ ماعدا مدارس الشرطة السمطانية

إذ ينظـ االتحاد الكويتي لممدارس الخاصة والمعاىد طبيعة ىذه

وروضاتيا ،إذ تمدىا الو ازرة بالمناىج والخبرات دوف اإلشراؼ

العالقة ويعمؿ كحمقة وصؿ بيف المدارس الخاصة وو ازرة التربية.

المباشر.

وتزود الو ازرة المدارس والروضات الخاصة بالمديريف والمديرات،

أما في دولة االمارات العربية المتحدة ،فتتسـ العالقة

كما تزود الو ازرة المدارس والروضات العربية بالمناىج .وتقدـ

عموماً بيف المستثمر والجيات الحكومية الممثمة بو ازرة التربية

الدولة أراضي كمنح لممدارس الخاصة ،باإلضافة إلى الدعـ

والتعميـ بأنيا عالقة تعاوف قد ي ارفقيا بعض التسمط حسب إفادة

المادي مثؿ التأجير بعيد المدى .وفيما يختص باإلشراؼ

بعض المستثمريف .وتتضح عالقة التعاوف في التسييالت التي

والتوجيو الفني ،فالو ازرة تتولى اإلشراؼ مف خالؿ زيارة الموجييف

تقدميا الو ازرة مف ناحية رخص العمؿ لممعمميف والمعممات.

لممدارس الخاصة بما فييا الروضات بمعدؿ  3مرات في العاـ

ويذكر المستثمروف أف الدعـ الفني الذي تقدمو الو ازرة محدود،

الدراسي .ويشير المستػثمروف إلى أنو بالرغـ مف العدد المحدود

فالدورات التدريبية تُقدـ في أوقات غير مناسبة خالؿ أياـ

لمزيارات ،إال أف المدارس والروضات تستفيد منيا فنياً باإلضافة

الدراسة ،وال يمكف لممدرسة أو المعممات االستفادة منيا .كما

إلى استفادتيا مف الدورات التدريبية التي تقدميا الو ازرة في مجاؿ

يقوـ الموجيوف والموجيات بزيارات محدودة لممدارس ال تتعدى

تربية الطفولة المبكرة.

زيارة أو زيارتيف في العاـ الدراسي ،وال يستفاد مف ىذه الزيارات
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حسب تقدير عينة الدراسة .أما عف الدعـ المنيجي ،فيشير أحد

منخفض لبناء المدرسة غير منصؼ ،إذ أف المستثمر ميدد

المستثمريف إلى محدودية ىذا الدعـ ،فالكتب المدرسية ال تُمنح،

بقانوف آخر ينص عمى أف مف حؽ الجية الحكومية أخذ المبنى

وانما يشترييا أصحاب المدارس بتكمفة الطبع .وفيما يختص

متى ما وجدت الحاجة إلى ذلؾ .وقد يحدث أف تتنازؿ الحكومة

بالدعـ المادي مثؿ منح أو تأجير أراضي لتشييد مدارس

عف األرض ولكف باستثناءات وفي حاالت خاصة.
وفيما يختص بالدعـ المنيجي ،يشير أفراد العينة أف

وروضات ،فاألمر يعتمد عمى النظاـ المحمي لكؿ أمارة وليس

الو ازرة تقدـ لمروضة صورة مف المنيج المعتمد وال تقدـ أي

ىناؾ نظاـ عاـ لدولة االمارات.

دورات أو برامج تدريبية لمعممات الروضات الخاصة .بؿ كثي اًر

عبر بعض المستثمريف عف حاجتيـ إلى دعـ الو ازرة
كما ّ

في إيجاد عقود عمؿ تشترط عمى المعمـ والمعممة البقاء في نفس

ما تفاجأ الروضات بق اررات البد لمروضات الخاصة مف تنفيذىا

المدرسة فترة كافية وعدـ التسرب في حالة الحصوؿ عمى عرض

مثؿ منع الرحالت ألطفاؿ الروضة .ويتقاسـ اإلشراؼ عمى

آخر ،فالمستثمر عندما يخصص ميزانية لتطوير المعممات في

الروضة موجيتاف :الموجية اإلدارية وتحضر مرة في الشير،

مدرستو أو روضتو ،بحاجة إلى حماية وضماف لبقاء ىؤالء في

والموجية الفنية التي تحضر مرة سنوياً .ويتسـ ىذا اإلشراؼ

مدرستو بعد تدريبيـ وتأىمييـ.

عموماً بالموسمية وعدـ االستم اررية .وعف مدى االستفادة أفاد

وبالنسبة لممممكة العربية السعودية ،أظيرت إجابات

أفراد العينة أف األمر كمو يعود لممشرفة نفسيا ،فقد تكوف

المستثمريف والمستثمرات أف العالقة بينيـ وبيف الو ازرة تقع في

المشرفة عائقاً يقؼ أماـ التطوير وقد يكوف ليا دور في تطوير

المستوى الثالث اإلشرافي .فالو ازرة ليا أنظمتيا وقوانينيا ،وعمى

أداء المعممات.

المدارس والروضات اإليفاء بيا .وأفادت إحدى المستثمرات أف

 -3الصعوبات والعقبات التي يواجييا المستثمر في رياض

الخطط اإلش ارفية لدى الو ازرة محدودة ألف الموجيات غير

األطفاؿ:

مؤىالت فنياً بدرجة كافية تؤىميف لمقياـ بدورىف مف ناحية التقييـ

يضمف الجزء الثالث مف استمارة المقابمة عمى ثماف أسئمة

والتوجيو والتطوير لمبرامج التي تقدميا الروضات الخاصة.

تمحورت جميعيا حوؿ العقبات والصعوبات التي يواجييا

وأضافت إحدى المستثمرات أنو يمكف أف تتسـ العالقة بالتعاوف

المستثمر في رياض األطفاؿ كمشروع تجاري .وتعددت األسئمة

غير المباشر مع الو ازرة وذلؾ مف خالؿ استفادة الروضات

لتشمؿ معظـ أنواع الصعوبات المرتبط بالجيات اإلشرافية

الخاصة مف خبرة بعض الروضات الحكومية المتميزة .أما عف

والقوانيف واألنظمة والموائح والترخيص واجراءاتو ،باإلضافة إلى

الدعـ المادي ،فالو ازرة تقدـ دعماً محدودا لممدارس وليس

الصعوبات المرتبطة بالكوادر العاممة في الروضة وأولياء األمور

لمروضات .ويعتمد الحصوؿ عمى ىذه المعونة عمى تقييـ

واتجاه المجتمع نحو الروضة وتقييـ المستثمر نفسو لمرحمة

الموجيات لمدى كفاءة المدرسة واستحقاقيا ليذا الدعـ .وتذكر

الروضة كمشروع تجاري مقارنة بالمراحؿ التعميمية األخرى.

إحدى المستثمرات أنيا عممت عف أمر ىذه المعونة بالصدفة،

ويشير معظـ المستثمريف في البحريف إلى إشكاليات

بينما أشارت أخرى إنيا تعمـ عف ىذه المعونة وتفضؿ أف ال

عسيرة مرتبطة بأسموب اإلشراؼ والمتابعة والتقييـ .ويتصدر ىذه

تحصؿ عمييا حتى ال يزيد تدخؿ المشرفات في برامج روضتيا،

اإلشكاليات عدـ استفادة الكادر الوظيفي (معممات ومديرات) مف

فالتجديد واإلبداع غير مقبوؿ لدى الجيات المشرفة حسب

الزيارات اإلشرافية التي تأخذ شكؿ التفتيش والبحث عف األخطاء

تقديرىا .وذكر جميع المستثمريف اف الدعـ المادي لمقطاع

مع غياب محاولة التطوير ألداء الكادر الوظيفي .وذكر

الخاص محدود ،فالقانوف الذي يمنح المرفؽ (األرض) بسعر

المستثمروف أف عالقة الدولة مع المستثمر في رياض األطفاؿ
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غير واضحة ،فالدولة مف خالؿ و ازرة التجارة تنظر إلى رياض

صعوبات كثيرة ويفقد المستثمر خصوصية استثماره الذي يريده

األطفاؿ كمشروع تجاري وتطبؽ عميو إجراءات صارمة ،إال أف

أف يوافؽ خيار المستيمؾ وحكمو ورغبتو.

الدولة كذلؾ مف خالؿ و ازرة التربية تتعامؿ مع المشروع

وفيما يختص بالصعوبات المرتبطة بالمعممة ،فالصعوبة

كمؤسسة تربوية ويجب عمى المستثمر االلتزاـ بمعايير تربوية

التي تكررت كثي اًر ىي في مشقة الحصوؿ عمى معممة مؤىمة

معينة .واإلشكالية ىنا ىي حرماف المستثمر مف بعض

ومتخصصة وممتزمة ووطنية ،حيث أف ىناؾ حاجة مستمرة

التسييالت المقدمة لممشاريع التجارية .فعمى سبيؿ المثاؿ،

إلعادة تأىيؿ وتدريب المعممة عمى المنيج المعتمد مف الو ازرة.

تحسب فاتورة الكيرباء بالتعرفة المنزلية وليست التجارية .ويشير

وأضاؼ المستثمروف اف خريجات رياض األطفاؿ مف المعاىد

أحد المستثمريف أف ىذا اإلجراء اضطره إلى إغالؽ مسبح

والجامعات المعتمدة في البحريف ال يستطعف تطبيؽ منيج الو ازرة

األطفاؿ في الروضة بسبب ارتفاع فاتورة الماء .كما يضطر

دوف تدريب .كما أشاروا إلى أنو مف الصعب أف تشعر معممة

المستثمر إلى التخاطب والتعامؿ مع جيات حكومية كثيرة

الروضة باالنتماء إلى مينتيا .فمعممة االبتدائي ىي معممة

ومتعددة ،فالروضة الخاصة كمشروع تجاري ممزمة بتنفيذ أنظمة

مينية وموظفة في الو ازرة ،بينما معممات رياض األطفاؿ -بالرغـ

وقوانيف صارمة مرتبطة بالتأشيرات ورواتب العماؿ وخالفو ،وفي

مف تخصصيف -ال يعتبرف مينيات وال يحصمف عمى وظائؼ

نفس الوقت تعاني الروضة مف التدخؿ المستمر مف و ازرة التربية

حكومية ألف رياض األطفاؿ ال تدخؿ ضمف السمـ التعميمي

في ىذا المشروع التجاري.

الرسمي ،مما أدى إلى تدني راتب معممة الروضة.

وفيما يختص بإجراءات التراخيص ،أشار معظـ المستثمريف

وبالنسبة لمصعوبات المرتبطة بأولياء األمور ،فتركز

إلى سيولة اإلجراءات إال أف معاناة القطاع الخاص تأتي مف

معظميا في جيؿ بعض أولياء األمور بخصوصية مرحمة رياض

المنافسة القوية مع مؤسسات غير مرخص ليا وتقدـ خدمات

األطفاؿ ،ورغباتيـ غير المالئمة مع عمر الطفؿ مف ناحية

جدا.
رعاية لألطفاؿ برسوـ متدنية ً

تكثيؼ تعميـ الطفؿ القراءة والكتابة والرياضيات والمغة

أما الصعوبات الخاصة بالمنيج المعتمد مف الو ازرة،

االنجميزية ،باإلضافة إلى ضعؼ تفاعميـ مع أنشطة الروضة.

فتمحورت حوؿ تعارض رغبة أولياء األمور مع فمسفة منيج

كما أشار بعض المستثمريف إلى رفض أولياء األمور دفع الرسوـ

الو ازرة المعتمد عمى المعب في تعميـ الطفؿ .ويذكر أحد

أثناء عطمة الربيع ورمضاف في الوقت الذي تتكبد فيو الروضة

المستثمريف أف منيج الو ازرة المقترح غير مناسب لجميع فئات

مصاريؼ وفواتير المبنى والموظفات إلى جانب تأخر أو في

المجتمع ،فأولياء أمور األطفاؿ مف األسر الفقيرة والمتوسطة

بعض األحياف عدـ دفع الرسوـ مف قبؿ بعض األىالي في حيف

إلحاحا مستم اًر عمى تعميـ أطفاليـ القراءة والكتابة
يمحوف
ً

ال يجد المستثمر حماية أو مساندة مف الو ازرة .وكاف مف ضمف

والحساب وعدـ إضاعة وقت الطفؿ في المعب .باإلضافة إلى أف

الصعوبات مشكمة توقؼ الروضة أثناء الصيؼ ،حيث يعاني

المنيج المقترح مف الو ازرة نظري وصعب التطبيؽ ومكمؼ مادياً،

المستثمر مف التزامات مادية مثؿ المرتبات واإليجار وفواتير

وال تقدـ الو ازرة التسييالت الفنية والتربوية والمادية الالزمة

الكيرباء والماء دوف عائد مادي.

لمساعدة مؤسسة رياض األطفاؿ في تطبيقو .فأصؿ المشاكؿ

وفي دولة قطر تعددت الصعوبات التي يواجييا

والتجاوزات النظامية والمنيجية التي تالحظيا مشرفات الو ازرة

المستثمر ،إذا أفاد جميع المستثمريف أف ىناؾ شبو فجوة وعدـ

تقع في الصعوبات المادية التي يتطمبيا تطبيؽ المنيج .لذا فإف

اتفاؽ بيف المشرفات الموجيات ومعممات الروضات فيما يخص

معظـ المستثمريف يروف أف فرض الو ازرة لممنيج يضعيـ أماـ

فمسفة منيج الو ازرة وأسموب تطبيقو .ويعود ذلؾ إلى أف معظـ
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موجيات رياض األطفاؿ غير متخصصات .أما الصعوبات

األطفاؿ ،أشار المستثمروف أنو ال توجد قناعة كافية نحو أىمية

عبر بعض المستثمريف تخوفيـ
المرتبطة بالموائح واألنظمة فقد ّ

ىذه المرحمة واقترح الجميع ضرورة قياـ الو ازرة بتقديـ برامج
تثقيفية توضح أىمية وفوائد االلتحاؽ برياض األطفاؿ.

مف توجيات وق اررات الو ازرة المفاجئة مثؿ القرار الذي أصدرتو

أما عف دولة الكويت ،فذكر المستثمروف الذيف تمت

و ازرة التربية سابقا والذي ُيمزـ المستثمر بالتوقؼ عف استخداـ

المباني المستأجرة والبدء ببناء مدارس وروضات نموذجية.

مقابمتيـ أنو ليس ىناؾ صعوبات تذكر تتعمؽ باألنظمة والموائح،

ويفسر المستثمروف معارضتيـ لمثؿ ىذه القرار في أف المستثمر

فيي ميسرة وواضحة حسب المعايير التي وضعتيا الو ازرة.

قد تكبد خسائر طائمة في تأىيؿ المبنى المستأجر ،وقد كاف مف

والموجيات مؤىالت لمقياـ بدورىف اإلشرافي .كذلؾ ال يجد

الممكف تفادي ىذه الخسائر لو أف الو ازرة أوضحت ىذا القرار

المستثمروف صعوبة في الحصوؿ عمى معممات متخصصات

مع الترخيص أو أف ُيعطى المستثمر ميمة سنوات طويمة األمد

في رياض األطفاؿ مف الكويتيات أو المتعاقدات ،فالدولة تدفع
الفرؽ لممعممة الكويتية لتتساوى في المرتب مع معممة رياض

تساعده عمى تعويض الخسارة والعمؿ تدريجياً عمى تطبيؽ

األطفاؿ الحكومية.

القرار .وعمؽ أحد المستثمريف أف معظـ ق اررات الو ازرة تتخذ فجأة
دوف سابؽ إنذار وال تأخذ في االعتبار مصمحة المستثمر

وأشار المستثمروف أف ىناؾ تقبالً وقناعة لدى األىالي

وظروفو .وذكر مثاالً لذلؾ قرار الو ازرة بالسماح لمجاليات العربية

لممنيج الحكومي المقدـ في الروضات .بؿ إف الروضات

باالستثمار في رياض األطفاؿ مما أدى إلى امتصاص األطفاؿ

الحكومية تعتبر األفضؿ لمف لو أحقية التسجيؿ فييا .وقد يميؿ

مف الروضات التي يممكيا المستثمر القطري .كذلؾ عمؽ أحدىـ

بعض األىالي إلى الرياض الخاصة ألسباب يعود معظميا الى

عمى الدعـ المادي المقدـ مف الو ازرة في كونو ال يميز بيف

رغبتيـ في برنامج مكثؼ بالمغة االنجميزية أو قناعتيـ بإلحاؽ

الروضات ،فالدعـ ىو نفسو بصرؼ النظر عف مستوى وكفاءة

الطفؿ في روضة ذات توجو ديني.

الروضة مما يمغي أسباب التطوير والتحسيف .وذكر معظـ

وعف الوضع في سمطنة عماف ،لـ يذكر المستثمروف

المستثمريف أف قنوات االتصاؿ بيف المستثمر والو ازرة متواضعة

أي صعوبات تتعمؽ بالجيات اإلشرافية أو األنظمة والموائح ،بؿ

وأحياناً سيئة ،فال يوجد مجمس يمثؿ المستثمر ومصمحتو في

انيـ أشاروا إلى أف ىناؾ تعاوناً ومرونة مف قبؿ و ازرة التربية.

القطاع الحكومي .وعمؽ بعض المستثمريف أف التعميـ األىمي

والصعوبات التي قد تحدث تكوف عادة مع الجيات الحكومية

الخاص مسئولية مشتركة ومف الضروري مشاركة المستثمر في

األخرى مثؿ ادارة اليجرة والتجنيس والكيرباء والتمفوف والبمدية.
وبالنسبة لمسؤاؿ الخاص بالصعوبات المرتبطة بالمعممة،

صنع الق اررات وتحديد اإلجراءات ذات الصمة بالقطاع الخاص.
وفيما يختص بالصعوبات المرتبطة بالمعممة ،فالوضع في

ذكر أفراد العينة أنو باإلضافة إلى الوافدة الحاصمة عمى

قطر مشابو لدوؿ الخميج األخرى مف ناحية تدني رواتب معممات

بكالوريوس تربوي ،فأف المعممة العمانية المتخصصة في رياض

الروضة وبالتالي عزوؼ القطريات عف العمؿ في رياض

األطفاؿ والتي يتـ إعدادىا مف قبؿ جامعة السمطاف قابوس ال

األطفاؿ .ويعتبر المستثمروف أف توظيؼ القطرية مخاطرة ،إذ

تجد ليا فرصة عمؿ في مجاؿ رياض األطفاؿ إال في القطاع

بعد أف يتحمؿ المستثمر أعباء وتكاليؼ توظيفيا وتدريبيا ،قد

الخاص كوف جميع رياض األطفاؿ ىي مؤسسات خاصة ىذا

تعمؿ لمدة سنة أو سنتيف ثـ تترؾ العمؿ دوف سابؽ انذار .أما

بالرغـ مف تدني المرتبات مقارنة بالمدارس الحكومية .ويقترح

بالنسبة ألولياء األمور فمـ ترد أي إشارة إلى وجود صعوبات

المستثمروف أف تتكفؿ الحكومية بدفع الفرؽ لمعمانية المعينة في

معيـ .وبالنسبة لمدى تقبؿ المجتمع وتقديره ألىمية رياض

رياض األطفاؿ الخاصة.
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أما عف الصعوبات التي يواجييا المستثمر العماني مع

معظـ الموجيات غير قادرات عمى التقييـ والتطوير لبرامج

أولياء األمور فتكمف في مطالبة األىؿ بتعميـ أطفاليـ القراءة

الروضات المتميزة .وأشارت إحدى المستثمرات أف تواجد المالكة

والكتابة واصرارىـ عمى ذلؾ كيدؼ أساسي ،فضال عف أف

في داخؿ الروضة غير مقبوؿ لدى الجيات المشرفة ألف المالكة

المجتمع اليزاؿ ينظر إلى رياض األطفاؿ كمرحمة غير ميمة أو

تراعي ظروؼ روضتيا المادية.

أساسية لنمو الطفؿ ،األمر الذي يفسر تدني معدالت األطفاؿ

أما عف الصعوبات المرتبطة باألنظمة والموائح فذكر

الممتحقيف في الروضات حسب إفادة أفراد العينة .ويتفؽ جميع

معظـ المستثمريف أنو ال توجد لوائح خاصة برياض األطفاؿ،

المستثمريف الذيف يممكوف مجمعات تعميمية أف العائد المادي

فمعظـ القوانيف والموائح عامة ومرتبطة بالسجالت وىي قديمة

قميؿ ولكف وجود رياض األطفاؿ كمرحمة ضمف مراحؿ التعميـ

وغير مرنة وتنظر إلى المستثمر عمى أنو شخص رابح دوف

العاـ في مشروعيـ التعميمي ىو أمر ضروري في استمرار

اعتبار أو مراعاة لظروؼ استثماره في الروضة.
وبالنسبة لصعوبات الترخيص واجراءاتو ،اتفؽ جميع

المدرسة بمراحميا األخرى.
وبالنسبة لمصعوبات التي يواجييا المستثمر في دولة

المستثمريف عمى أف اإلجراءات تأخذ فترة زمنية طويمة وتتسـ

االمارات العربية المتحدة ،أجمع أفراد العينة بعدـ وجود

بالروتيف والبيروقراطية وتحتاج الى متابعة مستمرة .وعمقت إحدى

صعوبات تذكر فيما يتعمؽ بإجراءات الترخيص أو أنظمة ولوائح

المستثمرات أنو يجب أف يكوف لكؿ روضة معقب (مخمّص)

العمؿ وخاصة في دبي وأبو ظبي ،فو ازرة التربية عموماً تترؾ

خاص لمتابعة أمور الترخيص في الو ازرة.

لمروضات والمدارس حرية اختيار المنيج المناسب بشرط أف ال

أما عف المعممة الوطنية المؤىمة ،فذكر معظـ المستثمريف

يتعارض مع عادات البمد وتقاليده .أما عف المعممة المتخصصة

أنو ال توجد صعوبة في إيجاد المعممة المؤىمة ولكف الصعوبة

فذكر معظميـ أنو مازالت ىناؾ صعوبة في توفر المعممة

تكمف في مدى التزاميا بالعمؿ وتقبميا لمدواـ الطويؿ وموافقتيا

الوطنية المؤىمة في رياض األطفاؿ .واشتكى جميع المستثمريف

عمى حضور الدورات التدريبية ،فتسرب المعممة الوطنية متوقع

مف ضعؼ عقود التعاقد وعدـ فعاليتيا في حماية الروضة أو

ألف راتبيا قميؿ مقارنة بزميمتيا التي تعمؿ في الحكومة.

المدرسة مف تسرب المعمميف والمعممات بعد اكتسابيـ الخبرة

وأضافت إحدى أفراد العينة أف برنامج روضتيا يتطمب التعاقد

وتأىمييـ بدورات تدريبية مكمفة .وفيما يختص بالصعوبات التي

مع معممات أجنبيات ،وىناؾ صعوبة كبيرة في الحصوؿ عمى

يواجييا المستثمر مع أولياء األمور ،أشار أفراد العينة أنو ال

رخص عمؿ لمتعاقد مع نساء مف خارج السعودية.

توجد صعوبات تذكر ،ويتـ عادة اتصاؿ أولياء األمور بالمدرسة

وعف الصعوبات المتعمقة بأولياء األمور ،أوضحت المقابمة

لتقديـ بعض االقتراحات وليس لفرض الرأي ،كما يتـ مناقشة ىذه

أف صعوبة تفيـ األىالي لخصوصية مرحمة الروضة ىي ظاىرة

االقتراحات مع األىالي حضورياً خاصة إذا تقدـ بيا مجموعة

عامة ،فالػوعي بأىمػية المػعب والنػػمو المتػكامػؿ لمطػفؿ ال يزاؿ

مف أولياء األمور.

محدوداً .ومعظـ أولياء األمور يفضموف الطريقة التقميدية في
تعميـ القراءة والكتابة ،كما يميؿ األىالي إلى الروضات الخاصة

وفي المممكة العربية السعودية تعددت وجيات النظر

لتعميـ أطفاليـ المغة اإلنجميزية.

حوؿ الصعوبات التي يواجيي ًا المستثمر تبعاً لنوع الروضة
الخاصة والمنيج المستخدـ والطبقة االجتماعية التي تخدميا

وتحاوؿ الروضات الخاصة جذب األىالي عف طريؽ تعميـ

الروضة .وذكر بعض المستثمريف أنو ال توجد صعوبات مرتبطة

القراءة والكتابة بالرغـ مف تعارض ىذا التعميـ المكثؼ مع فمسفة

بالجيات اإلشرافية ،بينما ذكر آخروف أف االشراؼ محدود ألف

المنيج المعتمد مف الو ازرة .وقد يحدث في حاالت نادرة أف
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تطمب الروضة مف ولي األمر سحب طفمو في حالة التعارض

والتفاعؿ بيف مؤسسات القطاع الخاص واألجيزة الحكومية ما

الشديد بينو وبيف فمسفة الروضة .ويرى جميع أفراد العينة أف

زاؿ دوف الطموحات المستيدفة ،مما يضعؼ مقدرة القطاع

المجتمع ال يزاؿ ينقصو الوعي بأىمية الحاؽ الطفؿ برياض

الخاص عمى زيادة استيعاب األعداد المأمولة مف األطفاؿ

جدا.
األطفاؿ ،فنسبة األطفاؿ الممتحقيف بالروضة قميمة ً

المقيديف بالتعميـ ما قبؿ االبتدائي ،ويدعو إلى أىمية إحكاـ

وتبيف مف المقابمة الشخصية تفاوت ضخـ في رسوـ

التنسيؽ بيف قطاع التعميـ الحكومي والمؤسسات التربوية الخاصة

الروضات وأف العائد مف الروضة أقؿ مف المراحؿ التعميمية

بيدؼ تأميف انصيارىا ضمف فمسفة وأىداؼ المنظومة التربوية

األخرى .وأفادت احدى المستثمرات في روضة موجية لممستوى

العامة لمتعميـ مف حيث المبادئ العامة والغايات التي يقوـ عمييا

االجتماعي المرتفع أف رسوـ روضتيا تصؿ إلى  30الؼ لاير

قطاع التعميـ كمرفؽ حيوي في تكويف الناشئة واعدادىا

بينما رسوـ المراحؿ التي تمييا ال تتعدى  25آلؼ لاير .وبالرغـ

لممستقبؿ.

مف ىذا االختالؼ ،فإف العائد المادي مف الروضة مساو

األزمة الثانية تتمثؿ في ضعؼ عالقة اإلجراءات

لممراحؿ األخرى ألف تكاليؼ تشغيؿ الروضة أعمى بكثير مف

والموائح الرسمية المنظمة لعمؿ القطاع الخاص باألىداؼ

المراحؿ التعميمية التي تمييا.

التعميمية والنمائية ليذه المرحمة ،وضعؼ عالقتيا أيضاً بتأميف

وفيما يختص بمساىمة القطاع الخاص في تقديـ

الجودة العالية مف التعميـ الذي يقدمو القطاع الخاص ،وتركيزىا

تسييالت مالية بإسقاط الرسوـ أو تخفيضيا ألطفاؿ األسر

عمى المدخالت وفرض شروط وقيود صارمة ،مما يثير القمؽ

المعسرة ،تنوعت اإلجابات بيف مؤيد ليا ،بؿ إف بعضيـ يقدـ

حوؿ حصة التعميـ ما قبؿ االبتدائي مف استثمارات القطاع

ىذه التسييالت حالياً في روضتو ،وبيف معارض يعتقد أف دخوؿ

الخاص وجذب المزيد منيا في المستقبؿ ،ومما يدعو إلى

ىؤالء األطفاؿ لمروضات يقع عمى كاىؿ الحكومة .ومف واجب

ضرورة مراجعة ىذه األنظمة واعادة صياغتيا بشكؿ يخفؼ مف

المؤسسات الحكومية المختمفة أف تضع برامج وتتعاوف مع أىؿ

سمطة اإلدارات الحكومية مقابؿ زيادة اإلدارة الذاتية لمقطاع

الخير في تأميف دخوؿ األطفاؿ المعسريف مادياً إلى الروضات.

الخاص.
ثانياً :تصور مقترح نحو تعزيز مساىمة القطاع الخاص في

أخي ار وعمى نحو عاـ لجميع الدوؿ األعضاء ،تكشؼ

التعميـ ما قبؿ االبتدائي

نتائج الدراسة عف وجود أنواع مف الخمؿ في أساليب جذب
استثمار القطاع الخاص لمتعميـ ما قبؿ االبتدائي وتشجيع

إف نسبة االستيعاب المطموب وحجـ التطوير المأموؿ،

مساىمتو والمحافظة عميو ،وكذلؾ أنواع مف الخمؿ في تنسيؽ

وما يصاحبو مف اإلنفاؽ عمى بناء المباني وصيانتيا وتجييزىا

ومراقبة نشاطو ،تشكؿ عائقاً في تفعيؿ دور القطاع الخاص.

وتعييف المعمميف وتدريبيـ خالؿ العقد القادـ ،ىي نسبة عالية

ومف خالؿ مقابمة مالؾ القطاع الخاص والمسؤوليف عف التعميـ،

وحجـ ضخـ ربما يفوؽ مخصصات ىذه المرحمة مف التعميـ،

يتبيف وجود أزمتيف:

السيما إذا أخذنا باالعتبار ارتفاع معدؿ النمو السكاني واستمرار

األزمة األولى ىي ضعؼ الثقة بيف القطاعيف وتبادليما

نمو أعداد األطفاؿ المتوقع التحاقيـ بمرحمة رياض األطفاؿ في

لعبارات الموـ ،السيما فيما يخص الموائح واإلجراءات المنظمة

السنوات القادمة مما يتطمب مزيداً مف التوسع الكمي ومزيداً مف

لعمؿ القطاع الخاص ومراقبتو واإلشراؼ عميو ،وقمؽ المستثمريف

التطوير النوعي مف جية ،ىذا في الوقت الذي تواجو فيو و ازرات

في القطاع الخاص حوؿ التعديؿ والتغيير المفاجئ لتمؾ الموائح

التعميـ تزايد تكمفة اإلنفاؽ عمى التعميـ العاـ مف جية أخرى.

واإلجراءات الحكومية .ويعود ذلؾ إلى أف مستوى التكامؿ

لذلؾ ،تواجو دوؿ الخميج تحدياً يكمف في تنويع مصادر التمويؿ
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لتجاوز الفجوة بيف ما ىو متاح مف موارد حكومية لمتعميـ ما قبؿ

أجؿ تبسيط اإلجراءات واصدار لوائح وتشريعات تسيـ في

االبتدائي ،ومتطمبات توسيعو وتجويده.

إعطاء المستثمر ضمانات االستقرار عمى عوائده االستثمارية في
التعميـ ما قبؿ االبتدائي.

والحاؿ كذلؾ ،أصبحت مشكمة تمويؿ رياض األطفاؿ
قضية شائكة مما أدى إلى المواقؼ المتباينة إزاء تفعيؿ ضـ

ويدعـ الحاجة إلى ىذا التوجو ما أكده ماكيؿ لثـ []73

مرحمة رياض األطفاؿ إلى سمـ التعميـ الحكومي المجاني ،وازاء

مف أف القيود الزائدة والقوانيف والنظـ الكثيرة عمى القطاع الخاص

آلية التمويؿ وحجمو لما يترتب عمى ذلؾ مف مخاوؼ حوؿ تعقيد

تؤدي إلى الحد مف االستثمار الخاص في التعميـ ،وتقميؿ التنوع

مشكمة اإلنفاؽ عمى التعميـ العاـ .وفي ضوء ىذه التحديات،

واالبتكار في القطاع ،ورفع تكاليؼ توفير التعميـ ودفع المستثمر

تبرز ضرورة تنويع أشكاؿ ومصادر التمويؿ الالزمة في نشر

إلى ترؾ االستثمار في التعميـ برمتو .لذا يدعو ماكيؿ لثـ إلى

وتجويد مرحمة التعميـ ما قبؿ االبتدائي لتشمؿ مشاركة القطاع

تغيير دور جيات اإلشراؼ الحكومي مف كونيا منظماً إلى أف

الخاص ،كما ىو الحاؿ في العديد مف الدوؿ المتقدمة والنامية،

تصبح مسيالً لتشغيؿ القطاع الخاص ،مع محافظة الحكومة

وتمشياً مع توجيات سياسة التخصيص في دوؿ الخميج بشكؿ

عمى رقابة الجودة بطريقة مالئمة وزيادة قدر محاسبتيا وتقويميا

عاـ ،والتعميـ بشكؿ خاص حيث أولت خطط التنمية المتعاقبة

ألداء القطاع الخاص.

في دوؿ الخميج اىتماماً متزايداً بالقطاع الخاص ليصبح ركيزة

ولكي ينيض القطاع الخاص بدوره ،فإف تطوير بيئة

أساسية لمتنمية االقتصادية في إطار فمسفة االقتصاد الحر،

االستثمار بكؿ أبعاده يمثؿ أحد أىـ السبؿ المتوافرة لتحفيز

وذلؾ مف خالؿ السياسات والحوافز والمبادرات التنظيمية التي

مساىمة حقيقية لمقطاع الخاص والمشاركة في نشر وتجويد

أسيمت في توسيع دوره في االقتصاد الوطني وزيادة فعاليتو.

التعميـ ما قبؿ االبتدائي التي تعوؿ عمييا و ازرات التعميـ .ويعني

وحيف مقارنة نسبة استثمار القطاع الخاص في مرحمة

ذلؾ أف حشد إمكانات القطاع الخاص نحو االستثمار في التعميـ

رياض األطفاؿ بقرينو مف مراحؿ التعميـ العاـ ،يتبيف بعض

ما قبؿ االبتدائي يتطمب التعجيؿ في تحسيف البيئة التنظيمية

العوائؽ التنظيمية التي يشكؿ إزالتيا توسيع لفرصة مرحمة رياض

واالستثمارية ألنشطة القطاع الخاص التعميمية مف خالؿ البرامج

األطفاؿ في االنتشار والتجويد حيث تقوـ بعض مؤسسات رياض

والسياسات المقترحة أدناه.

األطفاؿ الخاصة والذي تمتمؾ موارد مالية ضخمة بتطبيؽ

ومف خالؿ استقراء وتحميؿ التجارب العالمية في أشكاؿ

مناىج عالمية ثبت نجاحيا ،واثراء بيئة التعمـ بوسائؿ التقنية

ومصادر تمويؿ التعميـ ما قبؿ االبتدائي ،تمثؿ مساىمة القطاع

وأدوات التعمـ التي ال تتوافر لمحكومية.

اء واستخداماً في الدوؿ التي
الخاص أكثر مصادر التمويؿ ثر ً

وبالرغـ مف تنامي دور التعميـ الخاص في مسؤولية

حققت إنجازات ضخمة في تحقيؽ أىداؼ التعميـ ما قبؿ

التمويؿ والنمو الكمي لمرحمة رياض األطفاؿ ،إال أف ىذا الدور

االبتدائي .إال أف النتائج التي كشفت عنيا ىذه الدراسة تبيف

ال يزاؿ دوف المستوى المأموؿ .ويتطمب تعزيز دور القطاع

بوضوح وجود أنواع مف الخمؿ في أساليب جذب استثمار القطاع

الخاص وحشد موارده المالية نحو االستثمار في التعميـ ما قبؿ

الخاص والمحافظة عميو وفي تنسيؽ نشاطو وتشجيع مساىمتو.

االبتدائي اتخاذ إجراءات جوىرية لجعؿ بيئة االستثمار في

واألمر كذلؾ ،ييدؼ ىذا الجزء األخير مف الدراسة إلى اقتراح

التعميـ ما قبؿ االبتدائي أكثر جذباً ،والسيما مف خالؿ تطوير

آلية شاممة في تشجيع مساىمة القطاع الخاص تستمد مقوماتيا

اإلطار المؤسسي والتنظيمي ،ومراجعة جميع األنظمة ذات

مف استقراء التجارب العالمية في ىذا المضمار باإلضافة إلى

العالقة بأنشطة القطاع الخاص في التعميـ ما قبؿ االبتدائي مف

معالجة أنواع الخمؿ التي نوقشت سابقا .ىذه اآللية تستحػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػؽ
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عبارات التقديـ التالية:

ما أشارت إليو دراسة ىمبرف [ ]74بأف ضغوط السوؽ التجاري

 -1تتبايف دوؿ الخميج تبايناً واضحاً فيما يخص سياسة الدوؿ

(الطمب والعرض) تؤدي إلى تقييد تكمفة أو رسوـ التعميـ ما قبؿ

تجاه مرحمة التعميـ ما قبؿ االبتدائي والحاقيا بسمـ التعميـ العاـ

االبتدائي بشكؿ جيد ،غير أف ىذه الضغوط أيضاً مرتبطة

وما يترتب عمى ذلؾ مف تبايف في التزاـ الدولة بتمويؿ ىذه

بانخفاض جودة التعميـ المقدـ ألطفاؿ األسر ذات الدخؿ

المرحمة .فحيف تمتزـ الكويت وقطر بتمويؿ ىذه المرحمة وتوفيرىا

المحدود في ىذه المرحمة الحرجة بسب التمويؿ غير المستقر.

لكؿ طفؿ كويتي نرى أف المموؿ الوحيد لمتعميـ ما قبؿ االبتدائي

ويدعـ ذلؾ ما تبيف مف استطالع الدراسات المسحية في الدوؿ

في دولة البحريف وعماف ىـ أولياء األمور عف طريؽ الرسوـ

األخرى بأف دخؿ األسرة مف أقوى العوامؿ المرتبطة بالتحاؽ

المدفوعة لمقطاع الخاص ،بينما يشاطر القطاع الخاص والقطاع

طفميا بالتعميـ ما قبؿ االبتدائي ،وأف أطفاؿ األسر مف الدخؿ

الحكومي مسئولية التمويؿ في السعودية واإلمارات بنسب

المحدود قمما تتوافر ليـ فرصة التعميـ ما قبؿ االبتدائي بالرغـ

متفاوتة .لذلؾ يتعيف النظر إلى ىذه اآللية كخطوط عامة يمكف

مف توافره مجاناً ،وذلؾ بسبب صعوبات مثؿ المواصالت

لكؿ دولة النظر فييا أثناء تطوير السياسات المناسبة لظروؼ

والتكاليؼ المرتبطة بيا ،والتي بالرغـ مف تواضعيا إال أنيا

وأولويات كؿ دولة عمى حدة.

تشكؿ عائقاً مادياً بالنسبة ليذه األسر [.[75

 -2إف تحقيؽ أىداؼ دوؿ الخميج لنشر التعميـ ما قبؿ االبتدائي

واستناداً إلى األدبيات الخاصة بالتجارب العالمية في رياض

ذي الجودة العالية بال شؾ لو ثمنو الذي ال محالة مف دفعو .وال

وبناء
األطفاؿ ودور القطاع الخاص عمى المستوى العالمي،
ً

يمكف لمقطاع الخاص تحمؿ كافة المسئولية دوف مشاركة القطاع

عمى ما تـ جمعو مف معمومات مف دوؿ الخميج العربية،

الحكومي في توفير التعميـ ما قبؿ االبتدائي لمجميع وبجودة

توصمت الدراسة إلى مجموعة مف التوصيات والمقترحات آللية

عالية بدوف الدعـ اإلضافي الحكومي الكافي ،األمر الذي أدى

التعاوف بيف الجيات الحكومية والقطاع الخاص بمؤسساتو

إلى قناعة مجتمعية مشتركة لدى كثير مف دوؿ العالـ في

الربحية وغير الربحية نوردىا فيـ يمي:

تخصيص التمويؿ اإلضافي الثابت في تطوير وتعميـ خدمات

 .1إعادة النظر في الالئحة التنظيمية ودليؿ عمؿ المدارس

التعميـ ما قبؿ االبتدائي لمجميع .لذلؾ يحبذ النظر إلى ىذه اآللية

الخاصة وتعديميا مف أجؿ تذليؿ بعض المعوقات التي تحد مف

كجزء مكمؿ لمساىمة القطاع الحكومي وليس بديالً عنو.

أنشطة واسيامات القطاع الخاص ،واحتوائيا عمى كافة

 -3إف مفيوـ الشراكة الحقيقي في التعميـ يعتمد عمى اعتبار

التفاصيؿ المتعمقة بمواصفات المبنى المدرسي واألثاث واألجيزة

القطاع الخاص وأصحاب العمؿ شركاء حقيقييف لو ازرة التربية

والمعدات واأللعاب التعميمية لمرحمة التعميـ ما قبؿ المدرسة

والتعميـ في تحقيؽ أىداؼ التعميـ الوطني ،وليسوا مجرد

إضافة لمشروط المحددة لشغؿ وظائؼ الييئتيف التدريسية

متعاونيف معيا .ولف يحدث ذلؾ في ظؿ ضعؼ قنوات االتصاؿ

واإلشرافية لكي تصبح ىذه الموائح مرشدا ومعينا لممواطنيف

بيف القطاعيف الحكومي والخاص ،ودوف تخفيض سمطة اإلدارات

الراغبيف في افتتاح مدارس خاصة.

التعميمية وزيادة اإلدارة الذاتية لمتعميـ الخاص ،ودوف توفير

 .2الترتيب مع المؤسسات المالية وبنوؾ التسميؼ في و از3رات

مساحة كافية لمقطاع الخاص في استقاللية القرار وامكانية

التربية والتعميـ عمى التوسع في إقراض مؤسسات التعميـ ما قبؿ

االختيار وتحمؿ المسؤولية الناتجة عف ىذا القرار واالختيار.

االبتدائي أسوة بمراحؿ التعميـ األخرى والمشاريع التجارية

 -4تطبيؽ نموذج السوؽ الحر ال يعني ترؾ التعميـ ما قبؿ

األخرى.

االبتدائي لقوى السوؽ حيث إف مف المخاوؼ المرتبطة بذلؾ ىو

 .3إعف ػ ػ ػ ػاء الم ػ ػ ػ ػدارس الخاص ػ ػ ػ ػة مف الرسػ ػ ػ ػوـ المستحقػ ػة لبعػض
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الجيات الحكومية مثؿ رسوـ الموائح التجارية واإلرشادية ورسوـ

 .8زيادة التنسيؽ والتشاور بيف القطاع الخاص والجيات

إصدار تجديدات السجؿ التجاري ورسوـ االنتساب لمغرؼ

المسئولة عف التعميـ ما قبؿ االبتدائي في مختمؼ المجاالت

التجارية والرسوـ الجمركية المستحقة عمى ما تستورده المدارس

وتبادؿ التجارب والخبرات بيف مؤسسات القطاعيف العاـ والخاص

الخاصة مف معدات ومواد تعميمية وكذلؾ رسوـ إصدار وتجديد

بيدؼ االطالع عمى البرامج المستحدثة في التعميـ ما قبؿ

تراخيص المدارس الخاصة.

االبتدائي وترسيخ أساليب المشاركة الفاعمة في التعمـ والمساىمة

 .4استنباط أدوات تمويؿ إسالمية مثؿ المشاركة والمرابحة

في حياة المؤسسة التعميمية ومختمؼ األنشطة الثقافية والترفييية.

والمضاربة مف أجؿ توسيع الفرص التمويمية المتاحة ليذه

 .9بحث إمكانية وضع أطر عامة لتوحيد الموائح واألنظمة

المؤسسات ،وتشجيع توجو القطاع الخاص إلى التركيز عمى

المرتبة لعمؿ القطاع الخاص في مجاؿ التعميـ ما قبؿ االبتدائي

مصادر تمويمية أخرى مثؿ رأس الماؿ المساىـ.

عمى مستوى دوؿ الخميج ،وبحث إمكانية تأسيس رابطة أو لجنة

 .5الرسوـ الدراسية تعتمد عمى ما تقدمو المدرسة مف خدمات

خميجية بفروع وطنية في جميع الدوؿ لدعـ وتمثيؿ قطاع رياض

تعميمية وما توفره مف إمكانات وأجيزة ومعدات وتجييزات ويكفي

األطفاؿ الخاص.

لضغوط العرض والطمب أف تقيد الرسوـ وفؽ إمكانيات األسرة

 .10تعزيز دور القطاع الخاص واألوقاؼ والمؤسسات العامة

وامتيازات المدرسة الخاصة دوف تدخؿ الجيات الحكومية في

في توفير الفرص التعميمية مف خالؿ إنشاء رياض األطفاؿ غير

تسعير الرسوـ ،كما يحبذ إزالة الصعوبات التي تكتنؼ قدرة

ربحية.

المستثمر عمى تحصيؿ الرسوـ مف بعض أولياء األمور وىو ما

 .11التوسع في قبوؿ التبرعات والوصايا واليبات واألوقاؼ وما

يشكؿ في تقدير مالؾ المدارس قيوداً تحد مف نمو القطاع

ينتج مف التصرؼ بيا لتمويؿ مؤسسات التعميـ ما قبؿ االبتدائي

الخاص وجذب استثمارات جديدة.

الخيرية ،وتأصيؿ ىذا الدور لدى المجتمع ،واعداد حمالت

 .6تحرير القيود عمى قدرة القطاع الخاص في االبتكار والتميز

التوعية بذلؾ.

حيث يتعيف توجو و ازرة التربية والتعميـ أف ال تكوف رياض

 .12تسييؿ ودعـ برامج المنظمات الخيرية لممشاركة الفاعمة في

األطفاؿ الخاصة صورة طبؽ األصؿ مف رياض األطفاؿ

تمبية حاجيات الفئات الضعيفة مف األطفاؿ مثؿ األطفاؿ

الحكومية ألف ىذا الوضع لف يشجع أولياء األمور لقيد أبنائيـ

المعوقيف واألطفاؿ الميمميف.

برياض األطفاؿ الخاصة .ويمكف تحقيؽ ذلؾ مف خالؿ توسيع

 .13دعـ المؤسسات الخاصة مف خالؿ صرؼ إعانات مالية

المجاؿ  -أو فتحو في بعض الدوؿ -أماـ رياض األطفاؿ

تتمثؿ في دفع  %50مف راتب المعمـ أو المعممة أو مبالغ

الخاصة لتجديد برامجيا التعميمية وأنشطتيا لتحفيز أولياء األمور

مقطوعة عف كؿ طفؿ ،سواء مف ميزانية و ازرات التربية والتعميـ

لقيد أبنائيـ بيا ،أو السماح لرياض األطفاؿ الخاصة بالتميز عف

أو و ازرات الشؤوف االجتماعية وذلؾ حسب مرجعية كؿ جية.

طريؽ تقديـ برامج تعميمية غير متوفرة في التعميـ الحكومي مثؿ

 .14أوضحت المراجعة األدبية لمتجارب العالمية أف ىناؾ إقباالً

برنامج التعميـ ثنائي المغة كما ىو الحاؿ في بعض الروضات

متزايداً مف األىالي ،وخاصة في الدوؿ المتقدمة ،إللحاؽ أطفاليـ

الخميجية.

استعدادا لدفع الرسوـ ليذه الخدمة ،مما يشير
برياض األطفاؿ و
ً

 .7تفعيؿ اتفاؽ وزارات التربية والتعميـ فيما يخص بالسماح

إلى ارتفاع مستوى الوعي بأىمية وحساسية ىذه المرحمة في نمو

لمواطني دوؿ مجمس التعاوف بممارسة النشاط االقتصادي في

وبناء عميو توصي الدراسة بوضع خطة إعالمية لمتوعية
الطفؿ.
ً
بأىمية التربية والتعميـ لألطفاؿ في مرحمة ما قبؿ المدرسة في

المجاالت التعميمية.
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دوؿ الخميج العربي بيدؼ تغيير اتجاىات أفراد المجتمع نحو

 .21إنشاء روضات نموذجية تابعة لو ازرات التربية والتعميـ

التعميـ ما قبؿ االبتدائي ،مع االستفادة مف يوـ الطفؿ العالمي

وبمواصفات فنية وبشرية مؤىمة تمكف مؤسسات رياض األطفاؿ

مف كؿ عاـ لغاية نشر أىمية التعميـ ما قبؿ االبتدائي في

الربحية وغير الربحية مف االستفادة منيا كنموذج لتحسيف

البرامج اإلذاعية والتمفزيونية.

محتوى الخدمة المقدمة في القطاع الخاص.

 .15إعادة النظر في التشريعات الخاصة باالستثمار في التعميـ

 .22تفعيؿ دور الموجو أو الموجية التربوية في و ازرات التربية

ما قبؿ االبتدائي مع مشاركة القطاع الخاص في وضع ىذه

في دوؿ الخميج العربي .واالستفادة مف التجارب العالمية والعربية

التشريعات بما يتناسب مع احتياجات المجتمع.

والمنظمات الدولية في تدريب الموجية واغناء خبرتيا وتطويرىا

 .16تقديـ مزيد مف الدوافع والحوافز لمقطاع الخاص لممساىمة

بحيث يكوف ليا دور فاعؿ في تطوير البرامج واألنشطة وتوجيو

في تمويؿ التعميـ ما قبؿ االبتدائي ،وتحديث وتطوير األجيزة

وتدريب المعممات في الميداف.

الحكومية المشرفة عمى نشاط القطاع الخاص التعميمي وتحسيف

 .23دعـ الحكومات الخميجية لممشروعات التربوية في مجاؿ

كفاءة وقدرات الكوادر البشرية في ىذه األجيزة لجذب االستثمار

التعميـ ما قبؿ االبتدائي مف خالؿ إعفاء ىذه المؤسسات التربوية

الوطني في مجاؿ التعميـ ما قبؿ االبتدائي.

أو عمى األقؿ تخفيض تكاليؼ تشغيميا مف ناحية الكيرباء

 .17تكثيؼ التنسيؽ والعمؿ المشترؾ بيف العامميف في رياض

والماء والتمفوف والضرائب والرسوـ الجمركية وتسييؿ التعاقد مع

األطفاؿ بقطاعيو الخاص والحكومي في الدوؿ األعضاء عف

المعمميف والمعممات.

طريؽ عقد الندوات واالجتماعات وورش العمؿ لالستفادة مف

 .24تطوير الدور التعاوني والداعـ لو ازرة التربية والتعميـ بإيجاد

التجارب العالمية والعربية والمحمية الناجحة في برامج رياض

عقود عمؿ قوية تحمي المستثمر والموظؼ عمى حد سواء.

األطفاؿ.

اء
 .25تسييؿ الحصوؿ عمى أرض إلقامة المشروع التربوي سو ً

 .18استحداث إدارة أو اتحاد في الدوؿ األعضاء يعمؿ كحمقة

بالمنح أو اإليجار الميسر البعيد المدى.

وصؿ بيف القطاع الخاص والجيات الحكومية المعنية برياض

 .26تقديـ الدعـ المالي السنوي لروضات القطاع الخاص وفؽ

األطفاؿ ،وأف توفر ىذه اإلدارة فرصاً لممستثمريف في صنع

أداء الروضات عمى نحو يميز بيف الروضات وفؽ جودة االداء،

القرار وتحديد إجراءات وضوابط الترخيص وضماف جودة مستوى

بحيث يصبح حاف اًز لتحسيف مستوى الخدمات المقدمة في

الخدمة ،باإلضافة إلى المرونة في تطوير وتجديد األنظمة

الروضات.

وتوفير مساحة مف الحرية لمتجريب واإلبداع في رياض األطفاؿ

 .27لمعالجة قمة إقباؿ المتخصصات الوطنيات لمعمؿ في

الخاصة تحت إشراؼ جيات فنية مؤىمة ليذا العمؿ.

القطاع الخاص ،ولمعالجة مشكمة التسرب وعدـ االستقرار في

 .19استحداث مكتب خاص بو ازرات التربية والتعميـ في دوؿ

الوظيفة ،وخاصة لدى المواطنات في الدوؿ األعضاء ،يتعيف

الخميج يعني بتوجيو المستثمر وتوضيح ما تقدمو الو ازرة مف دعـ

تطوير ضوابط التوظيؼ في ىذه المرحمة يتضمف توظيؼ

مادي ليذه المشاريع التربوية وشروط ىذا الدعـ ،باإلضافة إلى

الجامعيات المتخصصات ووضع حد أدنى ألجور معممات

تقديـ االستشارة الالزمة وتوفير المعمومات واإلحصائيات

الروضة بحيث يوازي زميالتيف في المراحؿ االبتدائية والمتوسطة

المطموبة لدراسة الجدوى االقتصادية.

والثانوية .وأف تتحمؿ الو ازرات جزًءا مف راتب المعممة كتشجيع

 .20وضع قوانيف وضوابط لتقنيف المواقع واألحياء التي ىي

لمقطاع الخاص أسوة بدولة الكويت.

بحاجة أو عدـ حاجة لرياض أطفاؿ جديدة.

 .28تشجيع إنشاء رياض أطفاؿ في المؤسسات االقتصاديػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػة
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ABSTRACT_ The purpose of this study is to investigate the contribution of the private sector in
the pre-primary education in the Arab Gulf states, with sample size of 30 investors from GCC
countries. The study used semi structured interviews of 24 items divided into three axes aimed to:
explore attitudes towards investing in kindergartens in the Gulf states; the nature of the
relationship between the investor and the regulating governmental authorities; and the obstacles
and difficulties faced by investors.
The findings of the study showed the existence of some similarity between the Member States
with respect to the trend towards investment in kindergartens, and some difference in the nature of
the relationship between investors and government agencies and in the obstacles and difficulties
faced by investors. The study also provided proposed mechanism to stimulate the contribution of
the private sector in the pre-primary education, as well as recommendations that have been drawn
from the results of the study.
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