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المقدمة 

التربية في رياض األطفال ال تنفصل عن أىداف التربية بشكل  إن أىداف
تيدف إلى بناء المواطن الصالح الذي يسيم في بناء وطنو  عام، فإذا كانت التربية

فإن االىتمام بمرحمة رياض األطفال ُيعد واحدًا من األمور التي ، بشخصية متكاممة
يستدل بيا عمى تبمور الوعي المجتمعي ورقي ثقافتو، إذ إن االىتمام بالطفولة جزء 
من االىتمام بالحاضر والمستقبل معًا؛ ألن األطفال يشكمون الشريحة األكثر أىمية 

لذا تعتبر رياض . وىذا مطمٌب اجتماعٌي ميم، وألنيم جيل المستقبل، في المجتمع
إلى  األطفال مؤسسات تربوية واجتماعية ىامة في أي مجتمع واع، فيي تسعى
 تأىيل الطفل تأىياًل سميمًا لاللتحاق بالمرحمة األساسية وذلك حتى ال يشعر
ممارسة  باالنتقال المفاجئ من البيت إلى المدرسة، حيث تترك لو الحرية التامة في

مكانياتو   وبذلك فيي تعمل عمى مساعدة الطفل،نشاطاتو واكتشاف قدراتو وميولو وا 
في ىذه المرحمة بحاجة  ن األطفالإوحيث . في اكتساب ميارات وخبرات جديدة
ىذه الرياض من أجل تنمية حب العمل لدييم،  إلى التشجيع المستمر من معممات

اإليجابية، واالعتماد عمى النفس والثقة فييا،  والمشاركة، وغرس روح التعاون
 وتكوين االتجاىات السميمة ،واالجتماعية واكتساب الكثير من الميارات المغوية

 لذا ينبغي االىتمام بمعممات رياض األطفال والتركيز الجيد .تجاه العممية التعميمية
. (Mackes, 2004)في تأىيمين األكاديمي والميني قبال وفي أثنائو 

وعناية فائقة من دول ، وتحظى مرحمة رياض األطفال اليوم باىتماٍم بالغ
إدراكًا لما ليذه المرحمة العمرية من دوٍر أساس في تنشئة الفرد وبناء ، العالم

ويتجمى ىذا االىتمام بإقدام العديد من األنظمة ، شخصيتو من مختمف جوانبيا
يجاد األبنية المالئمة، التربوية عمى إنشاء المؤسسات المتخصصة وتجييزىا ، وا 

ويعود االىتمام بالطفولة إلى قروٍن . بالوسائل واألدوات المناسبة والمناىج المطموبة
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 في ألمانيا في Fredreck Frobelحينما أنشئت روضة فردريك فروبل ، مضت
، م1840وعمى وجو التحديد عام ، النصف األول من القرن التاسع عشر الميالدي

إذ إنو شّبو نشأة الطفل فييا أو ، "حديقة الطفل: "وأطمق عمى تمك الروضة مسمى
أما في بريطانيا فكان افتتاح أول . نموه كنمو الزىور والنباتات في الروضة الغّناء

          أما في إيطاليا فتعتبر ماريا منتسوري. م1854روضة لألطفال عام 
Maria Mentosory من الرواد األوائل لتعميم أطفال الروضة من خالل نظاميا 

عمى روضة األطفال " بيت األطفال"وقد أطمقت اسم ، المعروف بمدارس منتسوري
. م1907التي أنشئت في األحياء الفقيرة في روما عام 

أما الواليات المتحدة األمريكية فقد انتقمت إلييا رياض األطفال عن طريق 
حيث أنشئت أول روضة لألطفال في مدينة ، الالجئين األلمان

وكانت منشئتيا سيدة ألمانية تدعى شواز ، م1855 عام Wisconsinويسكونسين
Shwaz ، بعدىا أصبحت رياض األطفال في بعض الواليات األمريكية جزءًا من

. (2002، الحريري)النظام التعميمي العام 

ومع نياية القرن الماضي تم تحديد األىداف الوطنية لمتعميم في أمريكا عام 
 وكان عمى رأس ىذه األىداف ىدف معني بمرحمة رياض األطفال وىو ،م1999

أن كل األطفال سيصمون المدرسة ولدييم االستعداد : بمعنى" االستعداد لمتعمم"
إذ أكد ىذا اليدف عمى حق كل طفل بدخول برامج ذات جودة عالية تعدىم ، لمتعمم

 .Edwards, 2000))لممدرسة 

 العربّية المختمفة بإدخال نظام بادرت الدول، ونتيجة ليذا االىتمام العالمي
ففي مصر تأسست أول روضة . رياض األطفال كجزء من برامجيا التعميمية

م افتتحت في العراق روضتان في مدينة 1926وفي عام . م1918لألطفال عام 
 أما في لبنان فكان .م1914وفي سوريا أنشئت أول روضتين لألطفال عام . بغداد
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. م1965افتتاح أول روضة أطفال حكومية عام 

 عن إنشاء رياض األطفال الحكومية 1999ولم يتوان األردن في عام 
وتعميميا مستقباًل عمى جميع المدارس الحكومية التابعة لوزارة التربية والتعميم التي 
تقوم باإلشراف عمى تأسيس وترخيص ىذه الرياض التي تمتحق بيا الفئة العمرية 

وذلك وفق أسس ومعايير تشريعية أقرىا قانون التربية ،  سنوات6-4من سن 
الذي أكد عمى أىمية مرحمة رياض ، م1994لعام  (3)قانون رقم ، والتعميم الحديث

. األطفال بوصفيا مرحمة تعميمية وحمقة من حمقات التعميم في األردن
في عيد جاللة الممك عبداهلل ، وتجمت ىذه األىمية في الرؤية الممكية السامية

بن الحسين، التي انبثقت عنيا أسس خطة التطوير التربوي نحو اقتصاد االثاني 
، Education Reform for the Knowledge Economy (ERfKE)  المعرفة

عداد عمى مرحمة الطفولة- السيما رابعيا- الذي تضّمن مكّونات ركّزت  المبكرة وا 
، مثمما ركّزت عمى تحسين البيئة الصفية، األطفال لمتعّمم في مرحمة رياض األطفال

عداد منياج مخطط لو بعناية؛ ويعمل عمى توفير فرٍص لمتطور والتعمم ويزودىم ، وا 
بالمعارف والميارات والخبرات الضرورية عمى نحو متكامل في الجوانب النمائية 

إضافَة إلى تركيز برنامج التطوير التربوي عمى رفع الكفاءة المؤسسية ، كاّفة
        األطفال  التعميمية بتحقيق تنمية مينية مستمرة لمعاممين في مجال رياض

. (2006، وزارة التربية والتعميم)

م منياجًا مقترحًا لتعميم 2004وقد أطمقت وزارة التربية والتعميم في عام 
األسس الحديثة لتربية : المنياج الوطنّي التفاعميّ )أطفال الروضة تحت مسمى 

، ويشتمل المنياج عمى وثيقتي اإلطار النظري والعممي. (أطفال الروضة وتعميميم
وأنشطة الرياضيات ، إضافة إلى كتب األنشطة الكتابية بالمغتين العربية واإلنجميزية

ونتيجة لمدراسات التي تناولت تحميل المنياج الوطني . بالمغتين العربية واإلنجميزية
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التفاعمي وتقويم عممية تطبيقو من وجية نظر معممات رياض األطفال 
ودراسة مؤتمن ، (2005)ودراسة برىم ، (2005)مثل دراسة ىارون ،ومديراتيا
، وفي ضوء النتاجات العامة والخاصة لمرحمة رياض األطفال، (2006)وجبر 

الذي اشتمل عمى كتاب أنشطة . (الّطبعة المطّورة)جاء المنياج الوطني التفاعمي 
، والكتاب المرجعي لمعّممة رياض األطفال، الطفل العممية لمعّممة رياض األطفال

والوسائل والمواد ، وكتاب األنشطة بالّمغة اإلنجميزية، وكتاب األنشطة بالّمغة العربّية
وقد بدأ تطبيق ىذا المنياج رسميًا منذ بداية الفصل الدراسي األول . المرافقة
. م2008/ 2007

وىم قادرون عمى ، إن تمكين األطفال من الخروج من مرحمة رياض األطفال
وتحقيق التوازن في بناء ، واتخاذ القرارت المناسبة إزاءىا، حل المشكالت اليومية

، ىو رىٌن بتمك الخبرات التربوية التي يمرون بيا في ىذه المرحمة، شخصياتيم
حيث تعتمد قدرة الطفل عمى التعمم خالل مرحمة المدرسة عمى الكفاءة التي يطورىا 

وىذا ال . في النواحي العقمية واالجتماعية والعاطفية في مرحمة رياض األطفال
يمكن أن يترجم عمى أرض الواقع إال من خالل رؤية تربوية ورسالة واضحة في 

بدءًا من واضعي السياسات التربوية ، أذىان العاممين جميعيم في مجال التربية
. ووصواًل إلى المعممين والمعممات، عمى مستوى النظام عمى نحٍو عام

:  األطفال في األردنالمفهوم األساسي لرياض

تقوم بتأىيل الطفل تأىياًل سميمًا لدخول المرحمة ، مؤسسات تربوية واجتماعية
تاركة لو ، األساسية؛ وذلك لكي ال يشعر باالنتقال المفاجئ من البيت إلى المدرسة

مكاناتو وبذلك فيي تساعده ، الحرية التامة لممارسة نشاطاتو واكتشاف قدراتو وا 
. عمى أن يكتسب خبرات جديدة
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الحكومية التابعة  (اإلناث)صف في مدارس : أما رياض األطفال إجرائيًا فيي
 (12)وعددىا ، لمديريات التربية والتعميم في محافظات المممكة األردنية الياشمية

يتوفر فيو المناخ المناسب لتحقيق رسالة وفمسفة وزارة التربية والتعميم ، محافظة
والجسمية لدى األطفال ، والوجدانية، والروحية، والعقمية، الشخصية: بتنمية الجوانب
 .سنوات (6-4)حيث تتراوح أعمار األطفال ما بين . المسجمين فييا

معّممة رياض األطفال  

وميما ، تعتبر معممة رياض األطفال جوىر العممية التعممية وعمودىا الفقري
فإن معممة رياض األطفال تمثل شرطًا أساسيًا في ، تحدثنا عن تطوير ىذه العممية

البد من توافر عدة أمور تتعمق بمعممة ، ومن أجل التنفيذ السميم لممنياج، نجاحيا
السمات الشخصية والمينية لممعممة إذ يتطمب العمل مع : الروضة نذكر منيا

األطفال الصغار أن تمتمك المعممة الكفاية العممية األكاديمية والتربوية والمعرفية 
، وتتمتع بالصحة الجيدة وسالمة الحواس وبالقوة العقمية، بعناصر العممية التربوية

وتتحمى بالصفات الخمقية الحميدة باإلضافة إلى الصبر واإلخالص في العمل 
وتمتمك الخمفية الثقافية الفكرية وميارات المعرفة باإلطالع عمى كل ما ، والعطاء

كما تمتمك بعض الميارات ، ىو جديد في تربية األطفال كأساس لعمميا معيم
وكذلك القدرة عمى تقديم بعض الخدمات واألعمال ، الخاصة بالترتيب والتنظيم

داخل الروضة كالصيانة مثاًل لبعض األثاث أو قياميا بأعمال اإلسعافات األولية 
. وغيرىا مما يتطمبو العمل في الروضة

، وباألسس المعرفية، وتكون عمى وعي كامل بخصائص األطفال وحاجاتيم
وبطرق نموىم وتطورىم وفق ، والجسمية، واالجتماعية، والوجدانية الروحية، والعقمية

وتسعى إلى تطوير عمميا من خالل التدريب ، البحوث العممية الخاصة باألطفال
وحمقات النقاش ومشاغل العمل أو االجتماعات التي سوف تساعدىا عمى تطوير 
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باإلضافة إلى اإلطالع المستمر عمى القراءات والبحوث التربوية ، عمميا وأدائيا
كما تمتمك القدرة عمى االتصال والتواصل الفاعل مع ، حول تربية الطفل

ويتمثل ىذا ، وتظير دومًا بالمظير الذي يميق بعمميا مع األطفال، األطفال
وارتداء المالبس المناسبة التي ال تعيق حركتيا ، بالنظافة التامة في أثناء عمميا

وتتمتع بالمغة السميمة والنطق الصحيح وبنبرة الصوت الواضحة ، مع األطفال
كما تمتمك موىبة حب الموسيقى والغناء؛ ألنيا ستغني مع ، المعبرة اليادئة

وتكون قادرة عمى استخدام األدوات والمواد ، األطفال ضمن إيقاعات بسيطة
تقان ألن األطفال بدورىم سيقومون باستعماليا وال بد من ، بسيولة وفاعمية وا 

كما تكون مستمعة جيدة لألطفال ومصغية لما يقولونو ، تشجيعيم عمى ذلك
 .دائماً 

فينبغي عمييا مراعاة عدة أمور في تعامميا : أما معاممة المعممة لألطفال
مراعاة الفروق الفردية بين األطفال سواء في التعمم أو : ومن ذلك، مع األطفال
واالبتعاد عن إيذاء مشاعر األطفال أو إيذاء شخصيم وجسدىم ، في األداء
وتبتعد عن مقارنة اإلنجازات التي ، وتتجنب إحراجيم أمام رفاقيم، الصغير

وعمييا دائما مدح األطفال ، حققيا الطفل مع رفاقو بل المقارنة بإنجازاتو السابقة
كما ، وال تسمح ألي طفل بمضايقة زميل لو يعمل أو يمعب، وليس إحباطيم

وتظير اإليجابية في التعامل مع ، تحترم كل طفل وفق خصوصية ومرحمة نموه
واحترام ، وتشجعيم عمى تحمل المسؤولية، األطفال من حيث التأديب واالنضباط

وتتذكر أن األطفال يحبون أسماءىم؛ لذا عمييا مناداتيم ، نزعتيم إلى االستقالل
وىذا يتطمب منيا حفظ أسمائيم بالسرعة الممكنة فيساعدىم عمى تعزيز ، بيا

كما تعمل عمى تعزيز شعور األطفال باالنتماء من خالل ، ثقتيم بأنفسيم
 .مشاركتيم بوضع األنظمة والقوانين داخل صف الروضة
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ينبغي عمى معممة الروضة أن تراعييا ، وىناك طرق خاصة بتربية األطفال
، وتتضمن ىذه الطرق المعب بمختمف أنواعو، في أثناء تنفيذ عممية التعمم والتعميم

، والعقمي، كما أنو حاجة أساسية لنموىم الجسدي، الذي ىو حياة األطفال
 .ووسيمتيم لفيم العالم من حوليم، االجتماعي المستمر/واالنفعالي

وتختار األنشطة بما يتناسب مع قدرات األطفال؛ لتساعدىم عمى االختيار 
كما تستعمل األسئمة المفتوحة ، وتزودىم باألمان واالعتماد عمى النفس في المعب

وتعمل عمى مشاركة ، لتساعد األطفال عمى الحديث والتعبير واإلغناء المغوي
و تشجيعيم عمى العمل في المجموعات بانتقاليا ، األطفال في أكثر من نشاط

. بينيم بسيولة لإلرشاد والتوجيو وليس إلصدار األوامر

وتقدم لألطفال األنشطة التي تساعدىم عمى التنبؤ الذي يناسب توقعاتيم 
كما تستخدم في أثناء العمل صيغة الجمع ، وليس توقعات المعممة بوصفيا راشدة

ألن ىذا يساعد األطفال عمى االنتماء ، "ىذا لنا جميعاَ "أو " ىيا نعمل " مثل 
، ويزيد من تفاعميم االجتماعي ضمن المجموعة، لمروضة والمحافظة عمى الممكية

وتعمل عمى إيجاد أنشطة متنوعة لتقوية عضالت األطفال الدقيقة والكبيرة والعمل 
وتستخدم الطريقة الكِمية ، كما تراعي السير من السيل إلى الصعب، عمى تنميتيا
والتجريب في تدريب الطفل ، وتستخدم التدريب الحسي والمالحظة، في التعمم

. واجتماعياً ، وجسمياً ، عقمياً 

أن تدرب ، ولتحقيق أىداف التربية الخمقية ينبغي عمى معممة الروضة
وتكوين اتجاىات طيبة ، األطفال عمى ممارسة العادات السميمة في حياتيم اليومية

: وتنمية العواطف االجتماعية لدى األطفال مثل، عندىم نحو النظام والنظافة
. (1987، النادي)وحب الخير ، وتحمل المسؤولية، التعاون
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األدوار المهنية لمعممة رياض األطفال 

إن معممة رياض األطفال ىي العنصر األساسي في برنامج التعميم في ىذه 
حيث تتطمب أن تمعب أدوارًا مختمفة في تحقيق النتاجات التربوية الخاصة ، المرحمة

فال تستطيع الروضة المزودة بأحدث وسائل التعميم وأرقى اإلمكانات ، ليذه المرحمة
أن تحقق أىدافيا بدون معممة متخصصة ومؤىمة تأىياًل عمميًا في جميع المجاالت 

، وبدون أن يواكب ذلك برامج اإلعداد أثناء الخدمة، المينية واألكاديمية والثقافية
، بشكل يتضمن أن تستمر معممات ىذه المرحمة في اإلطالع عمى المعارف

ليتسنى ليا القيام ، واكتساب الكفايات الخاصة لتعميم األطفال في سن الروضة
. (2007، ةأبو حمد)بعمميا بشكل سميم وفاعل 

: وتتمثل بما يمي، كذلك ىناك أدوار مينية يتوقع من معممة الروضة القيام بيا

 حيث يتضمن ذلك التخطيط : اتخاذ القرار فيما يتعمق بالتخطيط والتحضير
لمنتاجات التربوية المناسبة لممرحمة والظروف االجتماعية واالقتصادية المتوافرة 

والتخطيط لألنشطة المناسبة لتحقيق أىداف البرامج والتخطيط ، في الروضة
لالحتياجات الفردية لكل طفل بناًء عمى مالحظة المعممة وتفسير كل 

باإلضافة إلى تنوع البرامج التي تحققيا لألطفال بحيث يتم . المالحظات
عرضيا داخل حجرة الصف وبعضيا خارج الروضة وال بد لمعممة الروضة 

 .(2007، ةأبو حمد)أن تمتمك معرفة وأصول التخطيط لمدرس وآليات تغييره 

 من خالل مراقبتيا وتقويميا لمنمو الفردي لألطفال  :تشخيص قدرات األطفال
حيث يتضمن ذلك إلمام المعممة بقوائم المالحظة ومقاييس النمو لألطفال 
بمقاييس الذات والقوائم المغوية واإلدراكية وقوائم المالحظة وما لدييا من 

، ومن الميم ىنا التدريب الجيد لممعممة عمى استخدام ىذه الوسائل. الوسائل
لتمتمك القدرة عمى تشخيص الصعوبات ، وذلك لتنمية وتحسين مستوى األداء
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يجاد الحمول المناسبة لتقييم أداء األطفال، التي يواجييا األطفال واالعتماد ، وا 
         عمى النتائج إليجاد الطرق الكفيمة لتحسين نوعية التعميم والتعمم 

 . (1993، عمي)

 بحيث توفر بيئة تيتم في توفير خبرات : إدارة العممية التعميمية التعممية
حيث يتضمن ذلك تقديم أدوات ومواد تعميمية مناسبة ،  لجميع األطفالتعميمية

كما يتوجب عمى المعممة أن تحدد مراحل ، ليا ومساعدتيم في استخداميم ليا
النمو لدى األطفال بحيث تكون األنشطة واألدوات المقدمة ليم مناسبة 

لمستويات النمو المختمفة وتتناسب مع إمكانات الطفل في ىذه المرحمة بحيث 
 .يتعمم كل منيم وفق قدراتو وبطريقتو الخاصة

 حيث ال بد أن تكون البيئة التعممية المعدة من : مساعدة ناجحة في بيئة التعمم
وذلك إلثراء ، معممة الروضة بيئة غنية بالمثيرات والوسائل والمعدات واأللعاب

وبمورة تفكيرىم من ، خبرات طفل الروضة وتوضيح رؤية األطفال لالختيار
، واالجتماعي االنفعالي، خالل أنشطة معدة مسبقًا ليم في نموىم العقمي

وأن يكون ىناك تنوع في ىذه األنشطة كالرسم واألشغال اليدوية ، والجسمي
فطفل الروضة يتعمم من . والرحالت واألنشطة الرياضية واأللعاب المسمية

كما ال بّد لممعممة أن تمتمك القدرة عمى طرح األسئمة بطريقة . خالل المعب
فاعمة واالستجابة ألسئمة األطفال والقدرة عمى استخدام مصادر التعمم المختمفة 

والقدرة عمى توظيف استراتيجيات ، بالطريقة التي تتناسب مع الموقف التعميمي
باإلضافة إلى القدرة عمى توفير بيئة مناسبة وآمنة لألطفال ، التدريس المختمفة

 .(2005، راشد)

 يتم ذلك من خالل مساعدتيا ألطفاليا بصورة فردية :  اإلرشاد والتوجيو
والكتساب القدرة عمى التفاعل ، وجماعية الكتساب السموك المقبول اجتماعياً 
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والعمل كنموذج وقدوة لسموك ، مع اآلخرين والتعامل مع مشاعرىم الذاتية
األطفال ويتضمن ذلك استخدام إجراءات وقائية إيجابية لمعاونتو عمى 

التخمص من السموك السمبي والتدخل بطرق إيجابية لمعاونة األطفال في 
باإلضافة إلى استخدام أساليب التعزيز . السيطرة عمى سموكيم السمبي

فمعممة الروضة . اإليجابية لمعاونة األطفال عمى تعمم السموك السميم
تستطيع أن تساعد األطفال عمى التخمص من أنانيتيم وعدوانيتيم وتوجو 

، وعمى إقامة العالقات االجتماعية وتطويرىا، إحساسيم بالثقة بالنفس
وتحوليم من اتجاه التركيز حول الذات إلى ممارسة األنشطة التي تتطمب 

وىنا ال بد لممعممة أن ، بيدف غرس مبادئ السموك السوي لدييم، المشاركة
تمتمك االتجاىات كأن تكون قدوة حسنة في مظيرىا ومسمكيا وقدرتيا عمى 

 .(2007، عبد السميع)توظيف استراتيجيات تحسين السموك لألطفال 
بد لمعممة رياض األطفال أن تراعي كافة الجوانب لدى  كذلك فإنو ال

 ، االجتماعية والعممية والبيئةوالحاجاتتقييميا المنياج ومعرفة تطور الطفل 
باإلضافة إلى معرفة القيم الثقافية لممجتمع الذي تعيش فيو وأن تكون لدييا 

وتقوم ،القدرة عمى تصميم منياج جديد يتالءم مع احتياجات األطفال الخاصة 
عمى التجربة الذاتية ليم بحيث تتوفر ليم االستمرارية في الخبرات التي تميزىم 

باإلضافة إلى أنو يجب عمى المعممة أن تأخذ بعين ، في الروضة إلى المدرسة
والمعممة كمنظمة لعممية التعمم من . االعتبار مشاركة الطفل في أنشطة المنياج
 واإلنصات ليم وتسجيل ،خالل تقويميا لحاجات األطفال ومالحظتيا

المالحظات الخاصة بتفاعالت األطفال مع األنشطة واالستجابة لألطفال وىم 
 . يعممون ويمعبون ويتفاعمون وتوفير البيئة المناسبة واإلرشاد المناسب

ويمكن لممعممة اكتشاف قدرات األطفال ومواىبيم والسماح ليذه المواىب 
وذلك عن طريق تزويدىم بميارات معينة منبثقة عن حاجاتيم ، بالنمو والظيور
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بحيث يشعر الطفل بحريتو وقدرتو عمى العمل وتقتضي عممية المالحظة أن 
تحتفظ المعممة بسجل خاص لكل طفل لتكون مالحظتيا عنو أثناء مراقبتيا لسموكو 

وىنا ال بد في ىذا المجال القدرة عمى مراعاة الحاجات الفردية . بأوقات متعددة
لألطفال وتمبيتيا والقدرة عمى إثارة الدافعية لألطفال لتنظيم االتصال الفاعل مع 

.  (2002، خوري)األطفال 
وميما كانت نوعية ، ويرى الباحث أن المناىج التربوية ميما بمغت من تطور

فإن العامل الرئيس الذي كان وسيبقى مترجمًا حقيقيًا ، التعميم الذي يقدم ألطفالنا
ن أىم الخصائص التي ينبغي أن تتوافر في . ليذا التعمم والتطور ىي المعممة وا 

فعمييا ، Fondness for Childrenأن تكون محبة ليم : معممة رياض األطفال
إن شعور الطفل بأنو . أن تكون حنونة ودودة وحازمة وثابتة ومتفيمة لكل طفل

وأن تمتاز . يساعده في تطوره العقمي واالنفعالي، ومصون عاطفياً ، وآمن، محبوب
فاألطفال الصغار يحتاجون في كثير من األحيان إلى وقت ، Patienceبالصبر 

 ،كما أنيم بحاجة إلى منحيم فرصة إلعادة تنفيذ الميمة، إضافي إلنجاز الميمات
ن الكثير مما يتعممو الطفل يتأتى نتيجة التكرار وبالصبر تكون المعممات قد ، وا 

وأن تكون . وبناء احترام الذات في الوقت نفسو، ساعدن األطفال في النمو والتعمم
وذلك بأن تشارك الطفل مشاعره وتتصرف بناًء عمى ، Compassionعطوفة 

 والسمبية عمى اإليجابيةوىي بيذا المعنى حساسة تجاه مشاعر الطفل ، ذلك
وعمى المعممات أن يبدين عطفين باإلطراء وامتداح األطفال عمى نجاحات . السواء
باإلضافة إلى تجنب األفعال التي تجعل األطفال يشعرون بأنيم غير ذي . حققوىا
، Confidenceوأن تكون واثقة بقدراتيا . كإنزال العقوبات بيم أو تجرييم، قيمة

وكذلك ال بد أن يكون لدييا الرغبة . مما يجعميا قادرة عمى اتخاذ القرارات بعقالنية
. Personal Desireالشخصية في العمل مع األطفال الصغار 

: تأهيل معممة رياض األطفال وتدريبها
فعمى عاتقيا ، معممة الروضة ىي عصب العممية التربوية في رياض األطفال

ونجاح المعممة في ميمتيا في ىذه . يقع العبء األكبر في تحقق رسالة الروضة
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المرحمة اليامة والصعبة والحرجة من حياة الطفل يعد نجاحا لمروضة في تحقيق 
. أىدافيا

بل واعتبرت ، ومن ىنا كان اىتمام المربين بإعداد معممات رياض األطفال
الكثير من الدول المتقدمة أن ليذا اإلعداد أىمية كبيرة في إعداد أجياليا 

. المستقبمية
ويعتبر التخصص في مجال رياض األطفال وما يرتبط بو من إعداد 

 في مجال رياض األطفال والتي تتعامل مع اأكاديمي وميني وثقافي وفني ضروري
. الطفل في مرحمة يختمف في جوانب كثيرة فييا عن طفل المدرسة

  اإلعداد األكاديمي
ولم تعد ميمة إسناد ، لم يعد اختيار معممة رياض األطفال أمرًا عشوائياً 

وذلك إلدراك أىمية الطفل في تمك ، العمل مع األطفال عممية تجري كيفما اتفق
عداده اإلعداد السميم القائم عمى  المرحمة ومدى خطورة توجييو وبناء شخصيتو وا 

لذلك ، أسس متينة تكفل لو السير بسيولة ويسر في المراحل التي تمي تمك المرحمة
فمقد أولت الدول المتقدمة والعربية جل عنايتيا بإعداد الكوادر المؤىمة لمعمل في 

وذلك بفتح أقسام خاصة لرياض األطفال في الجامعات ، ىذه المرحمة الميمة
. والكميات

ولعل من الضروري جدًا أن تكون الطالبة المتقدمة لمدراسة الجامعية في قسم 
، ومحبة لألطفال، رياض األطفال لدييا الرغبة الصادقة واألكيدة لمعمل معيم

باإلضافة . وحريصة عمى غرس المبادئ الفاضمة في نفوسيم، ورؤوفة بيم، وودودة
ومع ، إلى كونيا اجتماعية قادرة عمى تكوين عالقة إيجابية مع األطفال وذوييم

والنشاط ، والمرح، وأن تتصف بالحكمة وبعد النظر، المحيطين بيا في بيئة العمم
. الدائم والمتجدد

كما أن عممية االختيار البد أن تتصف باالتزان االنفعالي والقدرة عمى 
وحسن ، والمياقة، وحسن الخمق، وقوة الشخصية، والذكاء، التكيف مع ظروف العمل
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وقادرة عمى استخدام المغة العربية بشكل سميم خال من العيوب سواء ، المظير
ذلك ألنيا ،  في مخارج الحروف وسالمة إخراجياأوأكان ذلك في النطق الصحيح 

. بل وتتابع مسألة نموىم المغوي، ستقوم بتدريب الميارات المغوية لألطفال

إن إعداد معممة رياض األطفال ال يتطمب إعدادىا عمميًا وأكاديميًا وتربويًا 
نما يمتد ذلك إلى اإلعداد الميني والنفسي وتنمية الميول واالتجاىات ، فحسب وا 
مع التركيز عمى الجانب العممي الذي يكفل ليا سالمة تجريب الجانب ، لدييا

. النظري عمى أرض الواقع مما يحمسيا عمى االبتكار واإلبداع والتجريب

عمم ، إن أول ما يتضمنو إعداد معممة رياض األطفال عمم النفس المغوي
ونظريات ، وسيكولوجية المعب، والمشكالت السموكية الخاصة باألطفال، نفس النمو

كما ، إضافة إلى الدروس العممية، عمم النفس والتربية وعمم االجتماع وعمم الموسيقا
والتدريب ، يتطمب تدريبيا عمى الفيم التام لمرحمة رياض األطفال وطرق العمل فييا

عدادىا ثقافيًا وتربويًا ومينيًا إعدادًا  عمى التصرف الجيد في المواقف الحرجة وا 
إضافة إلى التدريب ، يكفل ألن يكون لدييا ثقافة غزيرة لدراسة الطفولة وخصائصيا

وكذلك تدريبيا ، الجيد عمى استخدام التقنية الحديثة واالستفادة منيا قدر المستطاع
والتأثير فييم واكتساب ، عمى استخدام الميارات االجتماعية وفن التحدث إلى الناس

. (2002، الحريري)ودىم 
 يعد واحدا، إن قضية إعداد الكوادر العاممة في رياض األطفال إعدادا جيدا

وقد حظي موضوع ، من أبرز القضايا التي تركز عمييا األبحاث والدراسات التربوية
اإلعداد األكاديمي والميني لمعممة رياض األطفال باالىتمام من قبل القائمين عمى 

 فيناك برامج تربوية وأكاديمية ؛إعداد الكوادر التربوية عمى مدى العقود السابقة
إلعداد الكوادر الخاصة بالروضة قبل التحاقيم والتي تقدم من قبل الجامعات 

 وكذلك االىتمام باإلعداد أثناء الخدمة ليذه ،والمؤسسات العممية المتخصصة
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الكوادر عمى الممارسات التي يقومون بيا منسجمة مع ما يستجد من دراسات في 
. (2002، خوري)مجال الطفولة المبكرة وعمم النفس نمو وتعميم األطفال 

وفي مجال تعديل السموك لمطفل فإنو يترتب إكسابو ميارات إعداد األنشطة 
والمواد التربوية التي توصف بأنيا مالئمة لنمو الطفل وتركز دوره عمى اإلرشاد 

وتعمل عمى إشراكيم ،  وتكسبو ميارات االتصال مع األىل،والتوجيو لمطفل وأسرتو
ىذا وتركز برامج اإلعداد الخاصة لمعممة رياض األطفال  ،بأنشطة رياض األطفال

عمى الكفايات والمعارف التي تتعمق بتطوير نمو الطفل وأساليب التعميم في ىذه 
وكيفية التعاون مع أسرة الطفل والمجتمع المحمي  .المرحمة وأنماط التعمم لمطفل

. (2005، الناشف)

  تدريب معممات رياض األطفال أثناء الخدمة 

 :أهمية التدريب أثناء الخدمة

ضرورة ممحة لتحسين أدائيا وتطوير ، يعد إكساب المعممة ميارات عممية
بما يمكنيا من التكيف مع ، وزيادة قدرتيا عمى التفكير المبدع الخالق، عمميا

كما يؤدي ، والتغمب عمييا من ناحية أخرى، ومواجية مشكالتيا، عمميا من ناحية
، ةإلى تحقيق التكامل مع أدوار المعممات لتحسين نوعية العمل لجعميا بيئة تشاركي

ولقد أصبح ، كما يؤدي إلى زيادة اإلنتاجية المرتبطة برفع المستوى التعميمي
وألن المعمم يعد الركيزة ، التدريب أمرًا ضروريًا في مجتمع يتسم بالتغيرات السريعة

األساسية في العممية التربوية فيو يحتاج إلى مواكبة التطور والتغير وتحديات 
. العصر والمعرفة

، ومن ىنا تأتي أىمية التدريب أثناء الخدمة مكممًة لعممية التعميم قبل الخدمة
مما يضمن إكسابيا ، كما أنيا تأتي بعد احتكاك المعممة بمشكالت ميدانية واقعية
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كما أن التدريب يجعل المعممة متطورة . (2005، راشد)مزيدًا من الخبرات الثقافية 
مما يجعميا ، ومتجددة في عمميا ومنسجمة مع التغييرات التي تحصل في المجتمع

ويساعدىا عمى تنمية قدرتيا عمى ، فيرفع الروح المعنوية لدييا، راضية عن عمميا
 ما يمكنيا من التكيف في عمميا ومواجية المشكالت التي تواجييا ،التفكير

، وقدراتيا، ومياراتيا، كما يساعدىا عمى اكتشاف مواىبيا. والتغمب عمييا
مكاناتيا والعمل عمى تحفيزىا نحو النمو الميني الذاتي  . (2005، مدكور)وا 

والعمل ، وبدأ االىتمام بتدريب معممات رياض األطفال يتزايد يومَا بعد يوم
 حيث إن ىذه البرامج ،عمى جعل التدريب أكثر استجابة لمستجدات العصر

التدريبية تسعى إلى تمكين معممات رياض األطفال ليصبحن أكثر قدرة عمى العمل 
. مع أطفال ىذه المرحمة

وقد سعت وزارة التربية والتعميم في المممكة األردنية الياشمية إلى تدريب 
فعمدت إلى وضع األسس العممية الختيار ىذا ، وتأىيل معممات رياض األطفال

بحيث يكون اختيارىن من حممة الشيادة الجامعية األولى في ، الكادر من المعممات
. (2002، خوري) التخصصات التربوية والتعميمية

 ومن أىم ىذه الدورات التدريبية التي تقدم لمعممات رياض األطفال أثناء 
 :الخدمة

 دورة المعممين الجدد (1)

وتتضمن ، تعطى ىذه الدورة لممعممين قبل مباشرتيم العمل في المدارس
: الموضوعات التالية

 جائزة الممكة رانيا+  نظام الخدمة المدنية :اليوم األول .



 92 
 

 المعايير الوطنية+  االقتصاد المعرفي :اليوم الثاني .
 تحميل المحتوى:اليوم الثالث  .
 التخطيط لمتدريس:اليوم الرابع  .
 استراتيجيات التدريس:اليوم الخامس  .
 التطبيق العممي الستراتيجيات التدريس:اليوم السادس  .
 استراتيجيات التقويم وأدواتو:اليوم السابع  .
 التطبيق العممي الستراتيجيات التقويم وأدواتو:اليوم الثامن  .
 اإلدارة الصفية:اليوم التاسع . 
 البحث اإلجرائي:اليوم العاشر  .
دورة المنهاج الوطني التفاعمي   (2)

يتم تدريب معممات رياض ساعة تدريبية، و (54)عدد ساعاتو التدريبية 
تشتمل و، األطفال الجدد عمى ىذا البرنامج في الفصل الدراسي األول من كل عام

: الدورة عمى المواضيع التالية
 التعريف بالمنياج الوطني التفاعمي .
 التخطيط .
 الروتين اليومي .
 البيئة الصفية المادية .
  البيئة الصفية االجتماعية
 التييئة لمقراءة والكتابة .
 أدب األطفال .
 التقويم .
 مشاركة األىل .
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 التوعية الوالدية/ مشروع تنمية الطفولة المبكرة (3)

م في األردن بدعم من منظمة اليونيسيف وبشراكة 1996بدأ المشروع عام 
مع معظم القطاعات العاممة في مجال الطفولة، عمى ضوء حاجة ممحة من خالل 

أظيرت افتقار مانحي الرعاية لممعرفة في ، م1996دراسة مسحية نفذت عام 
. واإلدراكية لتنمية الطفل، والمعرفية، والنفسية، المجاالت االجتماعية

وييدف المشروع لموصول إلى أكبر عدد من الوالدين ومانحي الرعاية لزيادة 
وتدريبيم في سن ، وعييم وتثقيفيم باألساليب والوسائل المختمفة لتنشئة أطفاليم

سنوات، وتوفير البيئة األسرية اآلمنة والمثيرة لضمان نموىم عمى  (8-0)مبكرة 
 .النحو السميم

ونظرًا لدور الوزارة اليام بتوفير فرص التعميم لمعظم األطفال األردنيين 
 .م2002والوصول إلى عائالتيم، دخمت الوزارة كشريك في المشروع عام 

:  الفئات المستهدفة

. معممو المرحمة .1

 .مديرو المدارس .2

 .مساعدو مديري المدارس .3

. المرشدون التربويون .4

. معممات رياض األطفال .5

. معممو غرف مصادر صعوبات التعمم .6

. أولياء أمور أطفال مدارس األمل لمصم .7

. أولياء أمور األطفال في مدارس المكفوفين .8
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 .أولياء أمور األطفال المعاقين عقمياً  .9

. أولياء أمور أطفال الروضة والصفوف الثالثة األولى .10

. المجتمع المحمي واألىالي .11

. طمبة المدارس الثانوية .12

 .طمبة الجامعات .13

دورة العمل مع األطفال الصغار  (4)

ساعة تدريبية، مكونة من خمسة أجزاء  (160)عدد ساعاتيا التدريبية 
: متضمنة المواضيع التالية

 أنت واألطفال الصغار:الجزء األول  .

 إيجاد بيئة آمنة وصحية:الجزء الثاني  .

 توجيو األطفال:الجزء الثالث  .

 الخبرات التعميمية لألطفال:الجزء الرابع  .

 أناس آخرون ستمتقينيم:الجزء الخامس . 

ويتم تدريب معممات رياض األطفال عمى ىذا البرنامج عمى مدار الفصل 
الدراسي الثاني ويتم إخضاعينَّ المتحانات عممية ونظرية، وعند اجتياز المعممة 

. لجميع متطمبات الدورة تحصل عمى شيادة مصدقة من وزارة التربية والتعميم

 Kids martبرمجية  (5)

 (7) عمى Kids mart جياز كدسمارت 380بتقديم  (IBM)قامت شركة 
.  تم توزيعيا عمى رياض األطفال2010 وحتى 2003 عام مراحل من
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يتم تدريب معممات رياض أطفال عمى البرمجية التعميمية والتي تغطي 
الرياضيات، العموم، االجتماعيات، مجموعة ألعاب الكائنات : المواضيع التالية

. 3، مجموعة ألعاب الكائنات العاقمة 2، مجموعة ألعاب الكائنات العاقمة 1العاقمة 

برنامج حكايات سمسم  (6)

جاء مشروع حكايات سمسم في إطار مبادرة وزارة التربية والتعميم ضمن 
. USAID وبدعم من الوكالة األمريكية لإلنماء الدولي ERFKEمشروع 

 سنوات، إلى تطوير 7-4وييدف المشروع والذي يالئم المرحمة العمرية من 
وذلك من خالل تعميميم المفاىيم والميارات ، األطفال وتشجيعيم عمى التعّمم

وتييئتيم لدخول المدرسة حيث تشتمل ىذه ، األساسية أثناء مرحمة الطفولة المبكرة
التعرف عمى محيط الطفل وتنمية عالقاتو االجتماعية، تعريفيم بمفاىيم : الميارات

الصحة والنظافة والتغذية والسالمة وأىميتيم، تعريفيم بمفيوم احترام اآلخرين 
وتفيميم عمى اختالف أنواعيم، تعريفيم عمى التراث وعادات المجتمع األردني، 

.  باإلضافة إلى تعميميم الحروف واألرقام

دورة الفنون في حماية الطفل   (7)

الفنون في حماية الطفل ىو مبادرة تعميمية تربوية تيدف إلى تضمين مفاىيم 
 (8-5)الطفولة المبكرة - وقاية الطفل من اإلساءة في مناىج وزارة التربية والتعميم 

ويتحقق بتعاون وزارة التربية والتعميم وبرنامج حماية الطفل في مؤسسة  .سنوات
 ..نير األردن وبدعم دائرة التنمية البريطانية الدولية

  ةتطمعات مستقبمي

العمل عمى تحميل وضع سياسات رياض األطفال في وزارة التربية . 1
وتحديد الفجوات في ، والتعميم عمى ضوء المبادرات واالستراتيجيات قيد التنفيذ
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والتحديات التي تواجو تحقيق سياسات ، السياسات واالستراتيجيات التي تخدميا
 .التعميم المبكر ألىدافيا

 تسعى وزارة :العمل عمى إعداد الكفايات الوطنية لمعممة رياض األطفال .2
. ووزارة التعميم العالي لالرتقاء بكفايات معممات رياض األطفال التربية والتعميم

فعمى المستوى الجامعي يتوقع أن تشكل ىذه الكفايات أساسًا تنطمق منو برامج 
التعميم الجامعي الموجية إلعداد معممة رياض األطفال، وبالتنسيق مع وزارة التربية 
والتعميم، لتركز تمك البرامج عمى إعداد الخطط الدراسية الجامعية اليادفة إلى بناء 

وتحديد الكفايات األكاديمية . الكفاية األكاديمية والمينية لمعممة رياض األطفال
والمينية يوحد الجيود المبذولة، أما عمى مستوى السياسات التربوية األردنية فإنو 

يتوقع أن تساعد ىذه الكفايات عمى تطوير برامج التدريب قبل وأثناء الخدمة، 
ودعم حاجات معممة رياض األطفال األكاديمية والمينية، كما ستساعد ىذه 

الكفايات عمى اعتماد مرجع موحد وثابت لتطوير برنامج تدريبي شامل لمعممة 
: وقد شممت ىذه الوثيقة عمى ستة مجاالت رئيسة لمكفايات، وىي .رياض األطفال
، التقييم والتقويم، التنفيـــــــذ، التخطيــــط، المعرفة المتخصصة، المعرفة العامة

 .المينيــــــة

 وقد انبثق من ىذه المجاالت معايير ومؤشرات تحكم عمل معممة رياض 
. األطفال، ويحقق نموىا الميني

وذلك لدعم كفاءة معممة ، مسح برامج تدريب معممات رياض األطفال. 3
. وإلعداد دليل تدريبي شامل وموحد، رياض األطفال 
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: الممخص

تتحقق أقصى استفادة ممكنة لألطفال عندما تتوفر لدى معمماتيم مستويات 
واإلعداد الميني المتخصص في مرحمة الطفولة ، عميا من التعميم الرسمي

فالمعممات المواتي يجمعن بين التخصص الدقيق والمعرفة والميارة في .المبكرة
مجال نمو األطفال والتربية المبكرة يكن أقدر من غيرىن عمى التفاعل اإليجابي 

نمائية تتسم بالعمق والثراء، الدافئ مع األطفال كما ، وعمى تقديم خبرات لغوية وا 
كما تعد المشاركة . يكن أكثر من غيرىن قدرة عمى خمق بيئة ذات جودة عالية

المستمرة في برامج التنمية المينية المتوافرة يضمن حصول المعممات عمى المعرفة 
. والميارات التي تعكس التطور الدائم في مجال عممين

فال تستطيع الروضة المزودة بأحدث وسائل التعميم وأرقى اإلمكانات أن 
: تحقق أىدافيا دون معممة متخصصة ومؤىمة تأىياَل عمميَا في جميع المجاالت

ودون أن يواكب ذلك برامج اإلعداد في أثناء ، والثقافية، واألكاديمية، المينية
بشكل يتضمن أن تستمر معممات ىذه المرحمة في اإلطالع عمى ، الدراسة
ليتسنى ، واكتساب الكفايات الخاصة لتعميم األطفال في سن الروضة ، المعارف

. ليا القيام بعمميا بشكل سميم وفاعل
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Abstract : 

The maximum possible benefits for children are achieved 

when their teachers have higher levels of formal education, 

and a specialized qualification in the early childhood. Teachers 

who combine specialization and knowledge and skills in the 

field of childhood development and early education are more 

capable of positive interaction with children. They could use 

their language skills and their social expertise in a sound and 

rich way. They would be able to maintain a high quality 

environment for learning. The participating in the available 

continuous professional development programs ensures access 

to the resources of knowledge and skills that reflect the 

continuous improvement in the field of work. 

Equipped kindergarten with the latest teaching methods 

and the highest potential can not achieve its objectives without 

a teacher qualified and specialized in all areas: professional, 

academic and cultural, without being accompanied by in 

service programs during the study in a way to insure that 

teacher continue to have access to knowledge, and acquire 

specific skills to teach children in kindergarten, to enable them 

to carry out their work properly and effectively. 
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 التعليقات والمناقشات

: خالد الشيخ. أ- 

يشير إلى أىمية التركيز عمى أسس اختيار المعمم من حيث النوعية والكفاءة 
والحماسة ومدى مالءمتو لممرحمة التي سيدرسيا، وكما يشير إلى أىمية تأىيل 

المعمم في جميع سني تعميمو، وفيما يتعمق برياض األطفال في الثمانينات يذكر 
الذي ُأعدَّ فيو أربعة أدلَّة  (اليونسيف)المشروع المشترك بين وزارة التربية والتعميم و

دليل )و (دليل ولي األمر)و (دليل معممة الروضة)و (دليل مسؤولة الروضة)
. (اإلعالم

ويتساءل األستاذ خالد الشيخ عن مصير ىذه األدلة األربعة، وىل بني عمييا 
أم ال؟ وفي ىذا إشارة إلى غياب التكاممية والعمل التراكمي والتواصل بين اإلدارات 

. المتالحقة

: مسارع الراوي. د.أ- 

يدعو إلى وجود استراتيجية لنمو األطفال، فالوطن العربي لديو استراتيجيات 
. لمثقافة والتربية ولكنو يفتقر الستراتيجيات الطفولة

: بسمة الرواشدة. د- 

. تتساءل عن ماىية االستعداد لمتعمم في مرحمة ما قبل المدرسة

: سامي المحاسيس. د. رد أ- 

يرى أن الغاية من رياض األطفال ىي تييئة الطفل حتى ال يشعر باالنتقال 
المفاجئ من البيت إلى المدرسة، فميس المطموب في ىذه المرحمة تعميم الطفل 

نما تعميمو القيم واالتجاىات والميارات . المعارف وا 
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وفي ردِّه عمى االستفسار حول إيجاد استراتيجية وطنية لمطفولة في األردن 
ىناك استراتيجية وطنية لمطفولة المبكرة من عام               : المحاسيس. يقول د
م، ُأعدت بالتعاون بين وزارة التربية والتعميم والمجمس الوطني 2014- 2004

. لشؤون األسرة والجامعات األردنية

 


