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 األردن في المبكرة الطفولة تربية واقع
 

  الحكومية األطفال لرياض التعميمية البيئة

 التي المعرفة وليس المعرفة نحو السعي األطفال يتعمم أن التربية من نريده ما"
  "األطفال إلى لموصول وتسعى تالحق

 (شو برنارد جورج)

:  المقدمة

 األطفال وتطور لنمو جداً  ىمةم مرحمة المبكرة الطفولة مرحمة تعتبر 
 المثيرات ونوعية كمية في مبااراً  تأثراً  يتأثر الذي الدماغ تطور خاصة ،المتكامل
 .طفولتو من المبكرة السنوات في خاصة الطفل ليا يتعرض التي المبكرة والخبرات

 األولى الخمس سنواتيم في يتعرضون الذين األطفال بأن كثيرة دراسات أثبتت فقد
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 أظيروا فاعمة وتعميمية تربوية برامج في ليا مخطط ومثيرات لخبرات حياتيم من
 يتعرضوا لم الذين األطفال من أكثر لذاتيم تقديراً  وأبدوا كما ،لمتعمم ورغبة دافعية

. المبكرة والمثيرات المنظمة والخبرات البرامج ىذه لمثل طفولتيم في

 عمى المباار تأثيرىا إلى إضافة المبكرة والمثيرات الخبرات ىذه أن تبين إذ
: نياإف الدماغ خاليا بين والتابيكات والتفاعالت الوصالت

:  تيةاآل األمور تحقيق عمى األطفال ساعدت

ثراء المغة فيم .1  .لدييم المغوي القاموس وا 

  .باالنفعاالت والتحكم الضبط .2

 .اآلخرين األطفال مع والتفاعل االاتراك .3

 .الكبار وتعميمات توجييات تقبل .4

  .باستقاللية العمل .5

 السنوات في يحصل الدماغ تطور من% 90نسبتو ما بأن الخبراء يقول)
 في الصغار األطفال وتعميم تربية في ممياً  نفكر لم فإذا .لمطفل األولى الخمس
 الالحقة الدراسية سنواتيم في لمفال أطفالنا يعرض ىذا فإن ،المبكرة سنواتيم

 يتمقاىا التي المبكرة الخبرات أن آخرون ويعتقد اكم .( إىرليش .ل روبرت)
 وترابط الدماغ لتطور وىامة حاسمة ىي المبكرة الطفولة مرحمة في األطفال
 عمى التركيز يجب ليذا ؛والتذكر التعمم عمى يساعد ابكي بنظام الخاليا

 تطور إلى يؤدي ىذا كل .المتنوعة والمثيرات والمحادثة اإليجابية االستجابات
 .(الطفل لدماغ سميم صحي

(Dr. Dorothy Routh 2006, families & work)  
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 مؤسسات في أو األسرة في سواء المبكرة البرامج ىذه بأن ذلك إلى يضاف
 المراحل في لمنجاح األطفال وتييئة إعداد في تساعد المدرسة قبل ما طفل

 وطني استثمار مرحمة المرحمة ىذه وتعتبر كما، 1999 ميسيمس الالحقة التعميمية
- 2004) المبكرة الطفولة لتنمية الوطنية الخطة األردن أطمق ليذا ؛جداً  ىام

 :ىما أساسيتين بمرحمتين المعرفي االقتصاد نحو التعميم تطوير ماروع (2013
، ىذا بحثنا موضوع في األردن في المبكرة الطفولة واقع معرفة في االنطالق نقطة
 من% 90 أن من بالرغم المجانية الحكومية األطفال رياض فقط سيتناول الذي
 ولكن .الخاص القطاع أطفال رياض في يمتحقون األردن في الروضة مرحمة أطفال
 الرسمية المستويات كافة عمى الحكومية األطفال رياض في االىتمام وبسبب
 و ERSP/األردن/فياليونس منظمة/ لمتنمية األمريكية الوكالة) الدولية والييئات
ESP )، ىي الحديثة الرسمية األردنية واألبحاث الدراسات معظم أن إلى إضافة 
 وطمب عرض ىي الخاص القطاع أطفال رياض أن وبسبب الحكومية لمرياض
 وقدرات واىتمامات يتوافق أنو يعتقدون ما منيا يختارون األطفال أمور ألولياء
 مااريع إطار في الحكومية األطفال رياض عمى بحثنا اقتصر ليذا؛ أطفاليم

.  المعرفي االقتصاد نحو التعميم تطوير واستراتيجيات

 بالتعميم النيوض باختصار ىو المعرفي؟ االقتصاد نحو التعميم تطوير ىو ما
 عممية أسس عمى القائم الفاعل التعمم فرص وتوفير المستدامة التنمية لتحقيق
. العربية وثقافتنا تتفق حديثة

 األردن في المبكرة الطفولة واقع: أووًال 

 األردن في المعرفي اوقتصاد نحو التعميم تطوير وأىداف مراحل
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 (2009-2003): األولى المرحمة

 نحو األردن في التعميم لتطوير األولى لممرحمة الرابع المكون في ورد 
: ىو أساسي ىدف المبكرة الطفولة بمرحمة والمتعمق المعرفي االقتصاد

 خالل من المبكرة الطفولة مرحمة في لمتعمم األطفال استعداد وتنمية تعزيز :أووًال 
: اآلتي

 المؤسسية الكفاءة رفع  .
 األطفال رياض ومارفي لمعممات المينية التنمية. 
 المناطق معظم في أطفال رياض وتأسيس إنااء في التوسع 

 . حظاً  واألقل النائية

 المرحمة ىذه وأىداف وأىمية بخصائص التوعية  .

: اآلتية والمااريع البرامج أنجزت المرحمة ليذه ةالمقرر الست السنوات وخالل

 المؤسسية الكفاءة رفع :أووًال 

نجاز تطوير تم .1  تم وقد، 2004 عام في أطمق تفاعمي وطني منياج وا 
  .تقييمو ثم ومن ،عميو والتدرب تجربتو

عداد تعديل تقرر التقييم ىذه نتائج عمى وبناء   2007 عام أطمقت مطورة نسخة وا 

 المنياج وأناطة لوحدات ومعززة مساعدة كمواد تطبيقية حاسوبية برامج .2
 لمواضيع توضيحية ورسومات ،لألطفال أناطة وكتب وبطاقات ،التفاعمي
. الوحدات
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 التسع السنوات وحتى الوالدة من األردني لمطفل والتطورية النمائية المعايير .3
 ،فقراتيا وثبات صدق وقياس تجربتيا وتم. 2006 أطمقت عامعمره من

عداد  لاؤون الوطني المجمس بين ما بالتعاون المعايير ليذه خاص دليل وا 
 دولية، ومؤسسات الخاص والقطاع البارية الموارد تنمية ومركز األسرة

: أساسية محاور ةخمس المعايير ىذه واعتمدت
 والكتابة القراءة وتعمم المغة تطور: األول المحور.  

 االنفعالي- االجتماعي التطور :الثاني المحور.  
 الجسدية والصحة الحركي التطور :الثالث المحور.  
 والتفكير المنطق: الرابع المحور.  
 التعمم في المنتيجة األساليب :الخامس المحور.  

 

 بما الخاصة األطفال رياض وترخيص تأسيس معايير وتطوير تحديث .4
 تجربتيا تم وقد ،والتطورية النمائية وخصائصيم األطفال واحتياجات يتواءم
 تم ثم ومن ،ومؤسسييا الرياض مديرات نظر ووجيات أفعال ردود ومعرفة
 .2006 عام وتطبيقيا بتفعيميا المبادرة

 وجاىزيتيم األطفال استعداد لتقييم وااممة رئيسية مسح عممية إجراء .5
 .لمتعمم

 .لمتنمية األمريكية الوكالة من بدعم األردن في التعميم جودة نظام تطوير .6

 األطفال رياض ومشرفي األطفال رياض لمعممات المينية التنمية : انياًال  
: الحكومية
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 مينية تنمية لتحقيق األطفال مع لمعاممين التعميمية المؤسسية الكفاءة رفع .1
 وتحديد األطفال رياض لمنياج عام إطار لبناء الحاجة برزت ليذا ؛مستمرة
 النمائية والخصائص تتناسب بحيث المنياج ليذا والخاص العام النتاج

 و كما .النمو لجوانب والتكامل الامولية من انطالقاً  لمطفل والتطورية
 عام إطار إنجاز تم وقد. الالحقة التعميمية المرحمة مناىج نتاج مع تنسجم
 محاور يحتوي مجال كل ،مجاالت 10 ااتمل األطفال رياض لمنياج
: المجاالت ىذه أىم 2006  عاماألساسي بالمجال مرتبطة فرعية

 العممية الحياتية الميارات -1

  العربية المغة -2

  االنجميزية المغة- 3

 اإلسالمية التربية- 4

 الرياضيات -5

  االجتماعية الدراسات -6

  العامة العموم -7

  الجميمة الفنون -8

  الرياضية التربية- 9

  واالتصاالت المعمومات تكنولوجيا -10
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: برنامجين عمى لممعممات تدريبية دورات عقد مدربين تدريب فريق إعداد .2

 المطورة والنسخة 2004 عام األولى النسخة التفاعمي الوطني المنياج ىو: األول 

 (800) حوالي البرنامج ىذا عمى تدربن المواتي المعممات عدد بمغ إذ ،2007عام 

  .ومارفة ومارف معممة

 ،ستاوت وسكنسن جامعة من المعتمد الصغار األطفال مع العمل ىو: الثاني

 بمغ فقد البرنامج ىذا عمى تدربن المواتي عدد أما .العربية لمبيئة والمكيف والمعرب

 األطفال رياض مارفو منيم 9 معممة 75 تدريب وتم كما ،متدربة (1000) حوالي

.   ليصبحوا مدربين ليذا البرنامجالمممكة في والتعميم التربية ومديريات وزارة في

: المدرسة قبل ما طفل وتعميم تربية بمواضيع متخصصة تدريبية دورات .3

 القصص سرد وتقنيات لفن دورات عقدت الحصر ال المثال سبيل وعمى

دارة سمسم لحكايات ودورات لألطفال  إلى إضافة المساندة والبيئة الصف وا 

 خامات من لالستفادة دورات و سمسم حكايات وبرنامج كيدسمارت برنامج

 عمل وحمقات ورشإلى جانب  ،األطفال رياض في واستخداماتيا البيئة

 والتعميم التربية وزارة من بدعم. المدارس لمديرات تربوية ولقاءات تثقيفية

 .(2010والتعميم التربية وزارة) دولية ومؤسسات

 بدعم والتعميم التربية وزارة قامت التفاعمي الوطني لممنياج خاصة التدريب ولتفعيل

 لممنياج تدريبي دليل بإعداد التعميم دعم وبرنامج لمتنمية األمريكية الوكالة من

. 2007 الحكومية األطفال رياض لمعممات التفاعمي الوطني
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: يمي ما أنجز فقد ،الحكومية األطفال رياض بأعداد التوسع : ال اًال 

نااء تجييز .1  الدراسي العام وحتى الماروع بداية منذ أطفال روضة 827 وا 

  .وطفمة طفالً  16147 بيا التحق، 2010- 2009

 لإلنماء األمريكية الوكالة نفقة عمى أطفال روضة 170 وتجييز صيانة تم .2

 .الدولي

 .كيدسمارت بأجيزة روضة 318 تزويد .3

 عام منذ الحكومي القطاع في األطفال رياض تطور يوضح التالي والجدول 

 .2010 -2009 الدراسي العام وحتى 2000 -1999
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 الحكومي القطاع /األطفال رياض تطور

 2010 التنموي التنسيق وحدة والتعميم التربية وزارة

 العام في الحكومية األطفال رياض في الممتحقين األطفال عدد بمغ وقد 
 معممات ورعايتيم تعميميم عمى يقوم طفالً  (16930 ) 2010 /2009 الدراسي
 األطفال رياض في أو الطفل تربية في األولى الجامعية الدرجة يحممن مؤىالت
.  الخدمة وأثناء قبل تدريبية بدورات مؤىالتين عززت

 المرحمة ىذه وخصائص بأىمية العامة التوعية :رابعاًال 
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 منظمة من المدعوم الوالدية لمتوعية الوطني البرنامج في والتوسع االستمرار 
 الطفولة رعاية لتحسين الحكومية غير والمنظمات الوزارات مع باراكة اليونسيف
 إذ ؛لمطفل ومحفزة آمنة بيئة توفير من الرعاية ومقدمي األىل وتمكين المبكرة
 فجوات وجود 1996 عام واالتجاىات والممارسات لممعرفة مسح نتائج أظيرت
 تدريبية أدلة إعداد فتم ،لألطفال الفعالة التنائة أساليب حول األىل بين معرفية
 وألوية محافظات في طبقت الطفل وتطور نمو لجوانب مصورة بأارطة مدعمة
. 1998 عام المممكة

 .نيويورك اليونسف منظمة قبل من البرنامج ىذا تقييم تم 2002 عام وفي 
 وأن الوالدية التوعية في اآلباء لدور وتيميش إىمال ىناك بأن التقييم ىذا أسفر

:  يمي بما التوصية وتم.األطفال رياض في الممتحقين األطفال ألميات كان التركيز

 الوالدية الرعاية مصطمح إلى الوالدية التوعية مصطمح تغيير .
 البيت في الطفل لتعميم واآلباء لألميات مجانية تربوية نارة 37 إعداد 

 التعميمية الخبرات الطفل إلكساب وأدواتو البيت أناطة من واالستفادة
. المبكرة

  ًواإلرااد الوعظ دليل فأعد ،العبادة دور من باالستفادة التوصية تم ،وأخيرا 
 ،الطفل رعاية قضايا تناول في المساجد خطباء دور لتعزيز ،2004 عام
 لمطفل اإلساءة من الحد قضايا ليامل 2006عام الدليل ىذا عدل وقد

.  األوقاف وزارة مع بالتعاون
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 عالم إلى الدخول) األىالي مع لمعاممين تثقيفي دليل إعداد تم 2006 عام وفي
 الوطني والمجمس األردن نير ومؤسسة األردن /يونسيف بين ما بالتعاون (الطفل
: أىميا موضوعاً  16 عمى اتملا ،الخاص والقطاع األسرة لاؤون

 الطفل عالم إلى الدخول مفاتيح.  
 العالم األطفال ويفيم يكتاف كيف.  
 الصغار األطفال عالم مع التواصل. 
 الذات تقدير المااركة االستقاللية.  
 الطفل لتطور الزاوية حجر اآلمن االرتباط.  
 الصغار األطفال احتياجات.  
 األطفال عالم المعب. 
 السموك توجيو ميارات. 
 األىل مع والاراكة والمدرسة لمروضة التحضير.  

 الُمثقفين تواصل تم المممكة أقاليم في ةموزع وطني مركز 200 خالل فمن
 أن أي ،وآباء وأميات رعاية مقدم ألف 90 يقارب ما مع المراكز ىذه في والمدربين

 أسرىم في الرعاية ممارسات تحسن من استفادوا ة/طفل ألف 180 بحوالي يقدر ما
 اتى في المبكرة الطفولة تنمية ممارسات حول 15692لدى المعرفة وتحسنت

  .المممكة أنحاء

 (عمان وارق إربد) محافظة في المبكرة الطفولة لتنمية مجمس إنااء وتم كما
 تنمية أجندة بدفع المكمفة الوطنية الييئة وىو األسرة لاؤون الوطني بالمجمس ترتبط

  .(2006األردن /اليونسيف) المختمفة الجيود وتنسيق قدماً  المبكرة الطفولة
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  .الروضة صف في كمتطوعين األىل مااركة برنامج بتنفيذ المبادرة .4
صدار إعداد .5  عام حتى أعداد 4 إصدار تم "مستقبمي روضتي "نارة وا 

  .لألطفال بسيطة مساىمات مع والمارفين لممعممات موجية وىي، 2010

 التعميم تطوير خطة من ال انية المرحمة المبكرة الطفولة مرحمة في التعميم تطوير
 2013-2009 (2إيرفكي) المعرفة اقتصاد نحو

 اقتصاد نحو التعميم تطوير خطة من الثانية المرحمة في األساسي المكون
: ىو المعرفة

 :التالية األىداف لتحقيق ويسعى المبكرة الطفولة مرحمة في التعميم تطوير .1

 الحكومية األطفال رياض إنااء في التوسع زيادة.  
 مستوى لرفع المقدمة والخدمات المبكرة الطفولة برامج نوعية تعزيز 

 .لمتعمم األطفال استعداد
 المبكر لمتعميم الوصول في المساواة تحقيق. 
 المحمي والمجتمع الوالدين مااركة تعزيز.  

:  فيي الفرعية مكوناتو أما 

 في األطفال رياض قسم أصبح) التنظيمي الييكل :المؤسسي التطوير .1
 رياض تعميمات تطوير (بذاتيا قائمة مديرية العام ىذا التعميم يةمدير

 متابعة نظام بناء /الحكومية لمرياض جودة نظام تطوير /الخاصة األطفال
. المبكرة لمطفولة وتقييم

: ويامل الرعاية لمقدمات الميني التطوير .2
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 رياض ومديرات والمارفين لممعممات اامل وطني تدريبي برنامج إعداد 
 .(لمتنمية األمريكية الوكالة) من بدعم الخدمة وأثناء قبل األطفال

 الوكالة) من بدعم األطفال رياض لمعممات المينية المعايير تطوير 
. (لمتنمية األمريكية

 ما طفل مؤسسات في العاممين وتأىيل لتدريب التربوي التميز مركز بناء 
. المدرسة قبل

 األساسية المرحمة ومنياج األطفال رياض منياج بين مةءالموا. 
 األردن/ يونسيف من بدعم لمتعمم الطفل استعداد قياس دراسة تنفيذ. 

 

: التالية األناطة ويامل:األطفال رياض إنااء في التوسع .3
 القائمة األطفال رياض تأثيث إعادة. 
 المدارس في الصفية لمغرف خاصة جديدة أطفال رياض أجنحة بناء 

 .الحكومية
 الخاص القطاع مع الاراكة تعزيز.  

 

: وتامل واألسرية المجتمعية المااركة .4
 بين العالقة وتوطيد التعميمية العممية في األىل إاراك برامج في التوسع 

  .والروضة األىل
 السميمة والتنائة التربية بأساليب لتثقيفيم الوالدية الرعاية برنامج في التوسع 

.  لمطفل



16 
 

 المبكر لمتعميم الوصول في المساواة تحقيق.  
 المحمي والمجتمع الوالدين مااركة تعزيز. 

 نحو التعميم تطوير ماروع في الثانية المرحمة من المتوقعة اإلنجازات أىم أما
: فيي المعرفي االقتصاد

 عام نياية في% 60: إلى الرياض في األطفال التحاق لنسبة الوصول .1
(2013 ) 

 .لألطفال وداعمة ومحفزة آمنة وتعميم تعمم بيئة توفير .2

 مع لمعاممين الخدمة أثناء ودورات متخصصة تدريبية برامج تصميم .3
 .األطفال

 وتعزيز المبكرة الطفولة مرحمة بخصائص األطفال أمور أولياء معرفة زيادة .4
. الروضة وفعاليات بأناطة مااركتيم

نجازات مااريع من تقدم ما كل من  قبل ما طفل لمرحمة التعميم مجال في وا 
 ومناسبة ثرية تعميمية بيئة اإلنجازات ىذه حققت ىل ىو ،السؤال يبقى المدرسة

؟ األطفال وتطور نمو ومعايير لخصائص

 األدوات ووفرت الفعمية الميدانية بالممارسة اإلنجازات ىذه فعمت وىل
 والمناىج؟؟؟ البرامج لتفعيل الكافية والمساحات المناسبة

 ةيالتعميم البيئة ومعززات عناصر معرفة عمينا التساؤالت ىذه نع لإلجابة
  .المدرسة قبل ما طفل لمؤسسات المحفزة
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 الصفية الغرف في التعميمية البيئة إلثراء معقدة تعميمية برامج إلى نحتاج ال نحن"
". التعمم في الطفل ورغبة فضول تثير اليومية حياتنا من بسيطة أاياء بل

  ( 1998awakening Genius in the Classroom آرمسترونغ توماس) 

: األطفال رياض في الفاعمة التعميمية البيئة مقومات

 االجتماعية البيئة األول أساسيين جانبين عمى الفاعمة التعميمية البيئة تعتمد
 أحدىما أىمية تقل وال ،اآلخر أحدىم ويكمل ،متداخالن وىما .المادية البيئة والثاني
 سموك وتعديل ضبط الصفية باإلدارة تتمثل االجتماعية البيئة فعناصر. اآلخر عن

 ىير) المباار التوجيو واستراتيجيات تقنيات كاستعمال مباارة بطريقة األطفال
 .المادية البيئة كتنظيم مباارة غير بطريقة السموك وتعديل وضبط ،(2001

: واألطفال المعممة بين اإليجابي التفاعل 

 البيئة في والفاعمة المؤثرة االجتماعية البيئة عناصر من عنصر أىم وىو 
 األطفال مع التفاعل في والراادين المعممة أسموب بأن األبحاث أثبتت إذ. التعميمية

 في كبيراً  دوراً  يمعب تعميميم وطريقة واألناطة المعب ومااركتيم رعايتيم حيث من
. األطفال وتطور نمو

: الصفية الغرفة في االجتماعية البيئات من أنواع ثالثة وىناك

 ومن ،واإلاراف المراقبة فقط المعممة ودور ،التدخل عدم عمى المبنية البيئة -1
 الصفية البيئة في التنظيم نقص بسبب باإلحباط األطفال بعض اعور سمبياتيا
. باألمن الاعور وعدم
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 المعمومات وتقدم وتسيطر تتكمم المعممة :المباار التوجيو عمى المبنية البيئة -2
.  وينفذون ويستمعون يستقبمون واألطفال ،مباارة بطريقة

 الحدود وبين لالستكااف األطفال حرية بين فاعل توازن :الداعمة البيئة- 3
 وروتين وبرنامج منظمة مادية بيئة المعممة توفر باألمن، لياعروا بيا المسموح
 لذاتيم وتقديرىم بأنفسيم األطفال ثقة تعزز الداعمة البيئة فإن ليذا ؛منظم يومي

.  اآلخرين مع واإلحساس ومبادراتيم واستقالليتيم

:  أىميا الناط لمتعمم تؤدي استراتيجيات الداعمة البيئة في اإليجابي ولمتفاعل 

 بسيطة كانت ميما واإلنجازات المحاوالت وتعزيز والحب الحنان .
 المفتوحة اتالنياي ذات واألسئمة واإلصغاء والمحادثة بالمعب المااركة 

 .الراجعة بالتغذية والتزويد
 أنفسيم األطفال طريق عن الخالف حل سياسة استعمال.  

 ( Zimmerman, K. 1990)  

     

: الصفية الغرفة وخارج داخل المادية البيئة

 التعمم عممية وتسرع السموكية المااكل وتقمل الدافعية تعزز التي البيئة وىي
 (Reggio Emil Approach 2002 ). ثانية معممة حقاً  ىي البيئة ىذه

 األطفال وتاجع تسمح بحيث أثاثيا يتنوع التي ىي المناسبة المادية والبيئة
 حسب واحدة بمجموعة وأحياناً  فرادى أو صغيرة بمجموعات أحياناً  العمل عمى

 (Ann Tomlinson 2003) .والبرامج النااط
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 أنواع تحديد تم الخاص لمقطاع المعدلة والترخيص التأسيس معايير وفي
 لمغرفة واألدوات (لوحات /رفوف خزائن /كراسي /طاوالت) األثاث ومقاسات
 طفل لكل يتوفر بحيث األطفال لعدد بالنسبة الغرف مساحة تحديد وتم ،الصفية

 الساحة في  مربعانناومتر الصفية الغرفة داخل األثاث من خال مربع متر
 ومقاساتيا األطفال عدد مع وتناسبيا الصحية المرافق تحديد وتم كما ،الخارجية
  .الروضة أطفال أطوال لتناسب

: الغرفة تنظيم .1

 جودي) التربويين معظم أجمع فقد الصفية الغرفة وترتيب لتنظيم بالنسبة أما
 المنياج)و (مينتسوري ماريا) المونتيسوري/ (ديكارت ديفيد) سكوب ىاي/ىير

 ووضع ،تعميمية تربوية أركان إلى الغرف تقسيم ضرورة عمى (التفاعمي الوطني
 توضع بحيث ،الزوايا كافة ومراقبة باإلاراف لممعممة تسمح منخفضة فواصل
 بجانب اليادئة والزوايا الجافة الزوايا عن بعيداً  بعضيا بجانب الرطبة الزوايا
 وجاف ىادئ ركن والكتاب القصة ركن :فمثالً  ،الصاخبة الزوايا عن بعيداً  بعضيا
 األطفال مع العمل ىير جودي) وحيوي رطب الحسية والخبرات العموم ركن بينما

  .(2006المعربة النسخة الصغار

 تنظم أن يجب لذا ؛والعالقات التفاعالت في أثرىا األطفال جموس لطريقة
 ،بسيولة إلييم والوصول األطفال مع البصري بالتواصل لممعممة تسمح بطريقة
 السير خط يكون أن ويجب كما أنفسيم األطفال بين والمااركة لمتفاعل إضافة
 معظم ينصح ليذا؛ السموكية لممااكل تفادياً  وسيل واضح الغرفة داخل والتنقل

 التعمم لتعزيز متخصصة وأركان زوايا توفير بضرورة المبكرة الطفولة يمتخصص
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 ،لمطفل ذاتي باختيار المتوفرة واأللعاب المثيرات ومعالجة المعب طريق عن
 لمطفل والتطورية النمائية الخصائص واأللعاب األدوات ىذه تناسب أن ةطيار

 الصفية الغرفة جوانب عمى األركان ىذه توزع بحيث ،والتطورية الزمنية وأعمارىم
 الدائرة كنااط الكبيرة المجموعة لنااطات الغرفة في الوسط مساحة وتترك

 األصابع حركة أناايد إلى إضافة ،اليوم نياية في والختام التقييم ودائرة الصباحية
. الماتركة والمااريع القصة وسرد

 لألناطة الذاتي الحر لالختيار متعددة فرص لألطفال يتيح التنظيم ىذا إن
 نابمسي). القرارات اتخاذ وتعمم االستقاللية األطفال يطور بحيث واأللعاب
1987) .

 :األركان ىذه أىم أما

 والصور كالكتب مناسبة ومثيرات خاصة زاوية في: والكتاب القصة ركن
 متناول في تكون أن عمى واألناايد األغاني وأارطة والمسجالت والممصقات

 الواضحة والصور المتانة حيث من لمطفل خاصة وبمواصفات األطفال أيدي
 لتقميب فرص يتوفر بحيث. المتكررة والجمل ألحرفا وبنط واأللوان والبسيطة
 وآخر ،لممحادثة خاص ووقت ،قصة لسماع وفرص فردية بطريقة القصص
. لإلصغاء

 متعددة بمثيرات ويجيز ،لمماء مصدر من قريبة خاصة زاوية في: الفن ركن
 عن الحر والتعبير واالبتكار إلبداععمى ا الطفل تاجع البيئة خامات من

 الحركي البصري التآزر ميارة ومطوراً  معززاً  ويمصق ويقص ليرسم مااعره
. الكتابة لمرحمة كاستعداد يديو في الدقيقة العضالت وحركة
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 يويبن ليركب الصوت المتصاص بالسجاد مغطاة أرضية عمى: المكعبات ركن
 رياضية مفاىيم تمقائياً  ليتعمم ؛واألحجام األاكال المتعددة المكعبات في ويجسر
 واألاكال واألوزان األحجام عن واالكتااف المعب طريق عن أساسية

  .(االستعمال والمتعددة المفتوحة النياية ذات األلعاب من نوع المكعبات)

 عقول عمى المطمة النافذة ىو المعب): المنزل ركن أو التم يمي المعب ركن
 مااعرىم عن بحرية األطفال يعبر حيث (2001 ىير جودي) (األطفال
 ويسقطون عممية ممارسات إلى والرمزية المجردة األمور ويترجمون وىواياتيم
 إذ ؛خاص باكل التمثيمي والمعب عام باكل المعب أثناء وأحاسيسيم مااعرىم

 عززيو الماكالت حل وميارات األطفال خيال التمثيل ركن في المعب يطور
 وتمثيل لعب أدوات الركن ىذا في تتوفر أن ينصح ليذا ؛االجتماعية عالقاتيم
 المرحمة في ىم الروضة أطفال ألن ،المختمفة المين وأدوات كالقبعات حقيقية

.  التمثيمي المعب في المساعدة األدوات باستعمال الوظيفية

 عند والفضول االستطالع حب تطوير في يساعد:  والرياضيات العموم ركن
 يتعمم المحيطة البيئة من والبسيطة المتنوعة ومثيراتو الركن ىذا وفي ،األطفال
 واالكتااف والتنبؤ والتصنيف والمقارنة حواسيم باستخدام المالحظة األطفال

  /مكبرة عدسة /قياس متر/ اجر أوراق /نبتة) البسيطة المواد خالل من
 والممس لمام مواد /واتاوالخضر الفواكو بذور /حارات صور /متنوعة أحجار
. (والتذوق

/ المكعبات/ الممونة كالكرارات بسيطة أيضا فيي الرياضية المفاىيم أدوات أما

 كبير خرز/ واألاكال األلوان مختمفة أقماة  /ممغنطة أرقام/ العدادات/ البطاقات
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 األمن معايير األدوات ىذه في يراعى أن عمى .روزنامة/ والفرز لمتصنيف

  .والسالمة

 تسمح ةبطريق والمعدات األلعاب توزع أن فيجب الخارجية لمساحة بالنسبة أما

 األمن درجات أعمى األلعاب ىذه توفر وأن ،األطفال كل بمالحظة لممعممة أوالً 

 إلى الدراسات تاير إذ لينة أرضية عمى األلعاب ىذه توضع وأن ،والسالمة

 الخارجية الساحة في الروضة أطفال ليا يتعرض التي الحوادث من% 70أن

 العمل ىير جودي) واألراجيح التسمق وساللم السحاسيل عن الوقوع بسبب تحدث

 في فرايتو أن ويجب كما .(2006  عامالمعربة الطبعة الصغار األطفال مع

 بقسم مسورة تكون وأن ،الكبيرة العضالت حركة تطور لتعزيز فردية ألعاب الساحة

. نظيف رمل وحوض مظمل

 إذ ؛التعميمية لمبيئة جداً  المؤثرة العوامل من لممعممة األطفال عدد نسبة وتعتبر

 من واألطفال المعممة بين النسبة تكون أن يجب نوأ إلى تاير العالمية النسب نإ

 الرياض غالبية في النسبة بينما ،فقط طفالً  1:18 سنوات 6-4 عمر فئة

 ؛الرياض بعض في طفالً  30 تتجاوز نياإ حتى بالمتوسط 1:25 ىي الحكومية

 /الحسن) مساعدة معممة تعيين ىو الروضة معممات مطالب أولويات كانت ليذا

. (2010 عبيدات /النابمسي

: البرنامج أىداف .2
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 في المعتمد البرنامج أىداف التعميمية البيئة في والفاعمة المؤثرة العوامل ومن
 منيا ،واحدة تكون تكاد الروضة في واألساسية العامة األىداف بأن عمماً  ،الروضة

: الحصر ال المثال سبيل عمى

 الختيار فرصاً  األطفال بإعطاء تتحقق وىذه ،األطفال استقاللية تعزيز 
 منظمة بطريقة واألدوات المثيرات بوضع ثم ،أوالً  واألركان األناطة
عادتيا بتناوليا لألطفال تسمح  استعماليا من االنتياء بعد مكانيا إلى وا 
 تقوموا ال): التربويين أحد يقول .المعممة مساعدة إلى الحاجة دون
 األطفال ساعدوا :آخر ويقول، (هوحد الطفل بو يقوم أن يمكن بعمل
 . فقط الحاجة عند

 بتوفير الحركي البصري والتآزر الدقيقة العضالت حركة تناسق 
 ،المناسبة التعميمية األركان في المناسبة واألدوات المثيرات

 .(البزل) الجيسكو /الخرز /المعجون /كالمقصات

 وصور بكممات البيئة كإثراء األطفال عند القرائي االستعداد تعزيز 
 الحضور لوحة/ الميالد أعياد لوحة/ األسبوع أيام كموحة ولوحات
 إلى إضافة ،المساعدة األيدي لوحة/الماروع أو الوحدة لوحة /والغياب
 وبرسوم ومقروء واضح بخط ىذا كل ،واألدوات األركان أسماء كتابة

 القصة ركن في يتوفر ما إلى إضافة .(1987 نابمسي) توضيحية
  .أحرف وبطاقات وكممات صور من والكتاب

 بحيث األطفال بين والتعاون والمااركة االجتماعي السموك تعزيز 
 صغيرة لمجموعات أناطة وتحضر لمتفاعل تسمح بطريقة الغرفة ترتب
 في الخباز مينة تمثيل ،المكعبات ركن في مزرعة كبناء معاً  تعمل
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 ركن في مريض لطفل جماعية تينئة بطاقة عمل ،التمثيمي المعب ركن
  .الفن

 

 والقوانين القواعد .3

 األطفال ليتعمم قوانينو ركن فمكل ،األطفال ونااطات عمل تحكم التي وىي
 الحرية ومنحيم األطفال وسالمة أمن عمى ولممحافظة ،الداخمي الذاتي الضبط

 توضيحية ورسوم بجمل تصاغ أن يجب القوانين ىذه. خوف دون لالكتااف
 وفي الصفية الغرفة في األطفال نظر مستوى وفي وقصيرة بسيطة إيجابية بصيغة
 ىذه لتفعيل وياترط باستمرار لمطفل وتوضح الروضة وممرات الخارجية الساحة
 ىذه تمخص أن ويمكن .المعممة قبل من تنمذج وأن واالستمرارية الثبات القوانين
. (2006 ىير) النظافة /الترتيب/ األمن :كممات بثالث القوانين

: اليومي والبرنامج اليومية الروتينية األعمال .4

 لخمق الالحق بالنااط بالتنبؤ لألطفال تسمح بطريقة األناطة تنظم أن يجب
 والخارج الداخل بين متوازنة تكون أن يجب كما ،لديو التاويق وعنصر الدافعية
 نااط بين الدقيقة العضالت حركة و الكبيرة العضالت حركة و والجماعي والفردي
 قبل من ذاتياَا ً  المختارة والنااطات الرعاية مقدمة بلقِق  من لو ومخطط موجو

 إاارات ووفق مااكل أو توتر دون آمن سير بخط األطفال فييا ينتقل ،األطفال
 بوقت األطفال إلعالم لمساحة صورة كرفع ،بصرية إاارات كانت سواء عمييا متفق
 أو القصص سرد بوقت األطفال إلعالم نايد كغناء سمعية أو الخارجي المعب
 تستعمل وقد .الوجبة تناول بوقت األطفال إلعالم مثالً  األرنب قفز إبداعية حركات
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 انتقالو تعني ما لطفل قصة كتقديم محسوسة مادية بأاياء فردية طريقة المعممة
  .الكتاب لركن

 /الطعام كتناول ،الذات خدمة أعمال أو اليومية الروتينية لألعمال بالنسبة أما
 فعمى .الصحية المرافق استعمال /األدوات إعادة /الثياب ارتداء /األيدي غسل

 أن ويجب ،النفس عمى واالعتماد االستقاللية ليتعمموا األطفال تاجيع المعممة
 األمور بعض في الفردية لمحاجات إضافة اليومي البرنامج في أوقاتيا ليا يكون

  .المرافق كاستعمال

 الدكتور يعرفو والذي ةالروض منياج ىو التعميمية البيئة عناصر من تقدم ما
: بالتالي بغداد جامعة في التربية كمية عميد مردان الدين نجم

 تربوية لمواقف والمرنة والمتكاممة المترابطة والفعاليات األناطة مجموعة ىو
مكانات قدرات تناسب  معممة من بتوجيو ،وخصائصو حاجاتو وتقابل الطفل وا 
 تغيرات إلحداث ممتعة بطريقة األىداف لتحقق واخصياً  ومسمكياً  أكاديمياً  مؤىمة

 الروضة داخل الحياة بأنماط تتعمق أناطة بواسطة المتعمم لدى سموكية وتعديالت
 . المحمي والمجتمع والبيت

 واألدوات والمواد النااطات يتضمن المنياج أن، 2001ىير جودي وتعتبر
.  الصفية الغرف ترتيب طريقة حتى المستخدمة

 التي التعميمية والمواد والخبرات المفاىيم مجموعة المنياج: آخر تعريف وفي
.  األطفال من لمجموعة النمائية الحاجات لتمبية صممت
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 .2007 المطور التفاعمي الوطني المنياج .5

: ويامل التفاعمي الوطني المنياج عمى الحكومية األطفال رياض تعتمد

. العممية الطفل ألناطة المعممة كتاب-1

. األطفال رياض لمعممة المرجعي الكتاب-2

. العربية الطفل أناطة كتاب- 3

  .اإلنجميزية غةلبال الطفل أناطة كتاب- 4

 العربية المغة لكممات بوسترات/ مصور كبير كتاب) المرافقة والمواد الوسائل- 5
 مقاطع /واإلنجميزية العربية بالمغتين واألعداد لألحرف بطاقات /اإلنجميزية والمغة

.  لموحدات صور ،وأخيراً  ،لمغتين كممات رسوم /عربي وحروف

: العممية الطفل ألناطة المعممة كتاب

 ثالث ،وحدات 7 من العممية الطفل ألناطة المعممة كتاب في المحتوى يتألف
 وحدة /أسرتي وحدة/ وروضتي أنا وحدة: ىي األول الدراسي لمفصل منيا

. حيواناتي

 وحدة/ مائي وحدة /نباتاتي وحدة /وطني وحدة: الثاني الدراسي الفصل وحدات
. أرضي

: تامل الوحدات ىذه من وحدة وكل
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 الطفل تحقيق مدى تقييم/ بالوحدة الخاصة األناطة/ الوحدة نتاجات/ لألىل نارة
  .الوحدة لنتاجات

 وأخرى لموحدة وخطة سنوية لخطة بنماذج ومستوياتو التخطيط أىمية الدليل ويحدد
  .أسبوعية

 األخالقي المجال: التالية المجاالت في وحدة لكل الخاص النتاج ويحدد كما
-العقمي /الصحي-الجسمي/المغوي المجال /االنفعالي االجتماعي المجال /والديني
. الجمالي/ المعرفي

 اليومي البرنامج لمتش بيوم يوما وحدة كل ألناطة تفصيمية خطة لممعممة ووضع
: كالتالي

 /الخارجية الساحة/ اإلفطار وجبة/ واألركان األناطة طاوالت/الصباحية الحمقة
  .واالسترجاع القصة/ الثانية واألركان األناطة طاوالت /اإلنجميزية المغة أناطة

: األطفال رياض لمعممة المرجعي الكتاب

 في المبكرة الطفولة تنمية إستراتيجية أوليا استعرض فصول سبعة من ويتألف
 النمائية والمعايير 2013-2004 لمطفولة األردنية الوطنية والخطة األردن

 الوزارة سعت المجال ىذا وفي .األطفال رياض لمنياج والخاصة العامة والنتاجات
 التفاعمي الوطني المنياج في نتاجات وطورت ،النمائية المعايير مطابقة إلى
. األردني لمطفل النمائية المعايير مع متوءلموا

. وخصائصو تعممو الروضة طفل :الثاني الفصل

. معيا التعامل وطرق أسبابيا الروضة طفل ماكالت :الثالث الفصل
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. والتقويم التعميم وأساليب التخطيط: الرابع الفصل

. الروضة في والمادية االجتماعية التعميمية البيئة :الخامس الفصل

. إعدادىا وطرق التعميمية الوسائل :السادس الفصل

  .تفعيميا وطرق األىل مااركة :السابع الفصل

 

 الخبرات ىذه سنعرض التفاعمي المنياج في المعرفية المواد نفصل أن وقبل
  .المغوية والمفاىيم الخبرات عمى مركزين العالمي المنظور من

 ،والعالقات التفاعالت خالل من األطفال تعمم الفاعمة التعميمية البيئة تاجع
 أطفال لتعميم أساسية مبادئ ةثالث 1999 عام المحمي األبحاث مجمس اقترح وقد
: بالمناىج إدماجيا يجب المبادئ ىذه المدرسة قبل ما

 .عالميم فيم عمى تساعدىم التي والمفاىيم األفكار األطفال يطور .1
 وخبرات معارف عمى ابني إذا ينومؤثر ينفاعل انيكون والتعمم التعميم .2

 .السابقة األطفال
 وىو ،ويتوسعوا عمييا ليبنوا لألطفال اتيوأساس بخبرات تزود المعممة .3

 .واإلثراء التوسع نسميو ما

 المبادئ؟ ىذه من انطالقاً  نعمميم فماذا 

 أناطة األطفال رياض منياج يحتوي أن يجب :والعموم الرياضيات .1
 .الرياضية األساسية المبادئ تعتمد متنوعة وفعاليات
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 /القياس /المجموعات /المكانية األبعاد /االتجاىات /واألاكال األرقام :مثل
. األنماط /النقود

 أناطة تتضمن أن يجب ،المبكرة العممية فالميارات العممية المفاىيم في أما
: مثل الصفية الغرف وخارج داخل المدرسة قبل ما أطفال

 /الوزن/ الطول /الوصف) األرقام واستعمال القياس /التصنيف  /المالحظة
 النياية ذات األسئمة /والنتيجة السبب (المكانية األبعاد/ الحرارة درجة

 .Ginsburg H.P.Blafanz.R ).لماذا /كيف /ماذا المفتوحة

&Greenes C. 1999). 

 

 غنية بيئة في والعالقات التفاعالت خالل من: المبكرة والكتابة القراءة- 2
 والكتابة القراءة فميارات ،والكتابة بالقراءة مباارة عالقة ذات وأدوات بمثيرات

 National)) المطبوعة والمواد بالكتب األطفال واىتمام وعي نتيجة ىي

Research Council 200.  

 قبل ما لطفل المبكرة والكتابة لمقراءة المعززة واألناطة المثيرات ىذه ىي فما
 المدرسة؟

 أيدي متناول وفي ماوقة بطريقة والمعروضة والممونة الممتعة القصص 
. األطفال

 أو الوبرية ولوحاتيا والممغنطة والمون المممس المتنوعة األحرف 
  .المغناطيسية
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 والطبااير الممونة كاألقالم لألطفال والممتعة المختمفة الكتابة أدوات 
 .واألحجام واألاكال األلوان المختمفة واألوراق

 واالستماع اإلصغاء وأوقات (وتكمم يأر) وأناطتيا المحادثة أوقات. 

 من )(..إلى تحتاج مينة) (بحرف تبدأ كممة) المغوية واألناطة األلعاب 
 .(جمل أو كممات إلى الحركات الطفل ليترجم كالم غير

 الكتب ومعارض المكتبات زيارة. 

 ىدا األطفال تعزيز  .خاصة مناسبات في الكتب ىمؤوا 

 الصفية الغرفة وكتب قصص وصيانة ترتيب في األطفال إاراك.  

 والكممات األحرف) ةمحبب بطرق الكتابة في االتجاىات األطفال تعميم 
 ومواد بألوان المفرغة الكممات بعض أثر طباعة/ الخيوط وتمرير المثقبة
 .(مختمفة

 والبصرية السمعية الذاكرة وتعزيز والبصري السمعي التمييز أناطة . 

 مستوى في وتعميقيا ومقروء واضح بخط القرآنية واآليات األناايد كتابة 
 .األطفال نظر

 (رسمتك عن حدثني) بكممات األطفال وخطوط رسوم ترجمة. 

 األطفال وبين والبيت الروضة بين المطبىعة والمىاد القصص تبادل 

 (2001 وهير 1987 نابلسي )  أنفسهم

  والميارات؟ الخبرات ىذه التفاعمي المنياج يوفر ىل

 محاور حددت فقد كنموذج المغوي لممجال والخاص العام النتاج مراجعة في: أوالً 
  .الكتابة /القراءة  /المحادثة /االستماع :العربية المغة

: الجدول ىذا في محور لكل العام النتاج منيا نذكر
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النتاج العام   المحور 
يستمع بتركيز مطورًا وعيًا  .1

  .صوتياً 
 .يظير فيمًا لما يسمع .2
يبدي اىتمامًا بما يسمع ويستمتع  .3

 .بو
  .يطبق آداب االستماع الجيد .4

االستماع 

  .يعبر عن أفكاره ومااعره .1

يتطور في ترديده المرتبط بالذاكرة  .2
السمعية لألصوات و الكممات 

والجمل موظفًا المفردات المغوية 
في مواقف متنوعة عمى نحو 

  .صحيح

ياارك في الحديث مع اآلخرين  .3
بمغة واضحة مراعيًا آداب 

  .الحديث
 

المحادثة  

يعرف أن لمكممات والرموز  .1
  .المطبوعة معنى

يميز أاكال الحروف من  .2
 .أصواتيا

يمفظ الحروف والمقاطع لفظًا  .3
 .صحيحاً 

يقرأ أو ياير إلى كممات بسيطة  .4
  .مألوفة

القراءة 
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يظير معرفة بالكتب كمصدر  .5
لمقراءة ويتعامل مع الكتاب 

  .بتذوق
يقوم بالتخطيط الحر والتخطيط  .1

  .تباع اإلرااداتاب

يكتب الحروف والمقاطع التي  .2
 .يقرؤىا

  .ينسخ كممات بسيطة ومألوفة .3

ياارك اآلخرين باألناطة الكتابية  .4
  .الجماعية

الكتابة 

  

: العربية المغة لمبحث الخاصة النتاج بعض وىذه

 تمييز /ىاءأسما ويذكر الحروف يمفظ/ الكممة من موقعو حسب الحرف اكل يميز
 بين الربط /الكتابة اتجاىات معرفة /الحروف نسخ /المد بحروف المقاطع صوت
 األناايد يردد /الكبيرة الصور من أحداث يسرد/ الصور قراءة/والكممات الصور
 الكتب بين الفرق يميز /عمييا ويحافظ بالكتب ييتم /الفراغات يمأل/ سمعيا التي

 بين يطابق /الكممات فوق يخطط /المكانية واألبعاد االتجاىات يميز/ بالمغتين
 يعيد / (الفتح حركة) المد صوت يقرأ /بو يبدأ الذي الايء وصورة الحرف صوت
 أدوات يمسك /جديدة لغوية مفردات يكتسب /الخاصة بمغتو سمعيا قصة سرد

 .صحيح باكل الكتابة
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 87 من ويتألف بالطفل والخاص العربية بالمغة األناطة كتاب مراجعة وفي: ثانياً 
 يعمم الطفل بيئة ومن ،ممونة بصور األول الدراسي لمفصل وحدات وثالث صفحة
 من مختمفة وبمواقع لمجزء الكل من ومكتوبة مصورة كممات من األحرف الطفل
 الكممات ليصل بالطفل ويتدرج الجديد الحرف مع المعمم الحرف ويربط الكممة

ضافة بالكممات الصور مطابقة مرحمة إلى بخطوط والمصورة المتماثمة  حرف وا 
 التعميمات وكل والكسر والضم الفتح حركات مع الرسوم لتموين ونااطات لمقطع

 كاألعداد ،الرياضية المفاىيم بعض أيضا الكتاب وياتمل ،ومرقمة ماكمة والكممات
 واألقل األكثر /المطابقة /المكانية األبعاد /والمجموعة الفرد /االتجاىات /9 حتى

 الطفل عمى صفحة كل وفي .األعداد وكتابة النمط /األلوان /األاكال /والتساوي
. والتاريخ اسمو كتابة

 :المساندة المواد :ثالثاً 

 بالوحدات المتعمقة الكممات لصور بطاقة 100 الكممات رسوم بطاقات  .1
 .وواضحة ممونة العربية لمغة األناطة وبكتاب السبع

 توضيحية رسوم أو صور دون لمكممات بطاقة 129 الكممات بطاقات .2
 .العربية المغة أناطة كتاب في األحرف وبكممات الوحدة بمواضيع تتعمق

 الفتحة الساكن بطاقات أربع حرف لكل اتبطاق 110 األحرف بطاقات .3
 .صغير بحجم والكسرة والضمة

  .العمة حروف مع بطاقات ثالث حرف لكل المقاطع بطاقات .4

 .20-1 من لألرقام بطاقة 20األعداد بطاقات .5

 بوحدات وترتبط وواضحة ممونة 203 وعددىا الكبيرة الصور بطاقات .6
 .المغوي الطفل قاموس ولتثري والتعبير المحادثة لتعزز المنياج
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 أرقام /ورسوم بكممات العربية المغة حروف :ثالث وىي الكبيرة الموحات .7
 اإلنجميزية المغة وأرقام الطفل بيئة من بمعدودات 20 حتى العربية المغة
 .الطفل بيئة ومن مألوفة بمعدودات 10 حتى

 

 جداً  مناسبة بطريقة صممت قد المساندة والبطاقات المواد نإ القول ويمكن
 في والتدرج والوضوح والصور والمتانة األلوان حيث من األطفال واىتمامات لبيئات
. والمواضيع الوحدات كل يوتغط القراءة مراحل

 ،اامل نوإ القول يمكننا المطور التفاعمي الوطني لممنياج العرض ىذا من
 وكنا .وواضحة سمسة بطريقة وتطوره نموه جوانب وغطى بامولية الطفل مع تعامل
 مناسبة تراىا ووحدات مواضيع الختيار لممعممات فرصة يعطي أن نتمنى

 .مسبقاً  المعدة األطفال لمناىج وعيوب مزايا ىناك نإ إذ ؛األطفال الىتمامات
 تواءمت ال فقد اعيوبو أما ،الخبرة قميالت التعيين حديثات المعممات تساعد فميزتيا

 مرتكزاً  المنياج يكون أن واألساس .األطفال بعض تعمم وأساليب الفردية الفروق مع
 ؛الخبرة ذوات المعممات يقيد أنو إلى إضافة المتعممين واىتمامات قدرات عمى

.  لديين اإلبداع فرص وتقل باإلحباط فياعرن

 (ECERS-R.(كارولينا نورث جامعة في جراىام بورتر فرانك مؤسسة في المعدل) 
 المبكرة الطفولة مقياس

/ األطفال عدد/ الداخمية المساحة: الروضة غرفة في واألثاث السعة -1
 أناطة مساحة/ الغرفة ترتيب طريقة/ والتعمم لمعب والمثيرات األدوات
 .الكبيرة العضالت بحركة خاصة أدوات/الكبيرة العضالت حركة
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 األمن ممارسات/ الصحية الممارسات: لألطفال الاخصية الرعاية -2
 . القيمولة/ الغذائية الوجبات/ والسالمة

 استخدام /التواصل عمى األطفال تاجيع/ الصور/ الكتب: والتفكير المغة -3
  .المنطقي التفكير ميارات لتطوير المغة

 .الرياضيات/ العموم/ التمثيمي المعب/ المكعبات/الفنون: والبرامج األناطة -4

 .العالقات/ االنضباط/ اإلاراف: التفاعل -5

 ترتيبات/ المجموعات وقت/ الحر المعب/ اليومي البرنامج: البرنامج تنظيم -6
 .الخاصة االحتياجات ذوي

 خاصة ترتيبات /األمور بأولياء خاصة ترتيبات :والمعممة األمور أولياء -7
 النمو فرص/ نوتعاونو المعممات تفاعل/ لممعممة الاخصية بالحاجات
 .عمييا واإلاراف المعممة تقييم /الميني

 

 أىداف أحد وفق الحكومية األطفال رياض في التعميمية لمبيئة الفعمي الواقع 
 ومدى 2010 وعبيدات والنابمسي الحسن ودراسة، 2008 وعبيدات الحسن دراسة

  .األولى الدراسة في المبكرة الطفولة بيئة مقياس مع مطابقتيا

 

 البيئة فييا بما التعميمية البيئة جودة ووصف تقييم إلى األولى الدراسة ىدفت 
 الروضة معممات مؤىالت /الروضة بكوادر األىل عالقة /والتعمم التعميم ،المادية
. الخاصة بالرياض الحكومية الرياض مقارنة ،وأخيراً 

 وتقييم األطفال رياض في المادية البيئة تقييم إلى الثانية الدراسة وىدفت
 المرحمة إلى إضافة الحكومية األطفال رياض معممات وميارات واتجاىات معارف
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 مةءمال ومدى المادية البيئة حيث من األولى ةالثالث الصفوف في األساسية
 ىذه زالت امو سنوات، 9-6 عمر فئة من لألطفال النمائية لممعايير المناىج
 بالبيئة العالقة ذات األولية النتائج بعض وسنذكر مناورة وغير البحث قيد الدراسة
. األطفال لرياض التعميمية

 أنإلى  المبكرة الطفولة بيئة قياس أداة وعمى األولى الدراسة نتائج أاارت
 المساحات في نقص فيناك ؛كافية غير الحكومية الرياض بيئة من% 13.1
 قميمة فرص/ والكتابة القراءة مواد قمة/ ضعيف الاخصية رعاية برنامج /واألثاث
 مااركة / ضعيف البرامج وبناء محتوى/ لمطفل الدقيقة العضالت حركة لتنمية
دماج . أيضاً  ضعيف األىل وا 

 فرايتو إذ ؛األدنى بالحد تعتبر الرياض من% 43 نسبة أن إلى وأاارت كما 
 ومستمزمات/ واألثاث والمساحات لألناطة الالزمة المتطمبات من األدنى الحد بيا

دماج/ التفاعالت/ والتفكير المغوي التطور . األناطة في األىل وا 

 األطفال رياض من% 43 أن إلى الدراسة ىذه نتائج أاارت فقد وبالمقابل 
 الرعاية/ واألثاث المساحات حيث من جيدة التعميمية بيئاتيا أن الدراسة عينة

. األىل واندماج/ البرامج/ والفعاليات األناطة وأدوات متطمبات/ لألطفال الاخصية

  .ممتازة اعتبرت الرياض من فقط% 1.2 نسبة فإن ،وأخيراَا ً  

 بأن المبكرة الطفولة بيئة مقياس مجاالت وعمى الدراسة ىذه نتائج وأاارت 
 اإلاراف) التفاعالت ىو الحكومية األطفال رياض بيئة بو تتمتع مؤار أفضل
  .(بينيم فيما األطفال تفاعالت /بالمعممة األطفال عالقة /الضبط /األطفال عمى
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. (المجموعات وقت/ الحر المعب/ اليومي البرنامج) البرامج بناء 

 األطفال واستقبال تحية)الثالثة بالدرجة الاخصية الرعاية روتين مجال وجاء
  .(والسالمة األمن /الراحة  /الصحية المرافق استعمال / الوجبات أوقات/ وتوديعيم

 لتطوير المغة استعمال /التواصل تاجيع /الصور/ الكتب)والتفكير المغة
. الرابعة بالدرجة (التفكير ميارات وتعزيز

 حركة ميارات) األناطة يميو بالروضة األىل إدماج ىو مجال وأضعف 
 (الموسيقى/ الرياضيات/العموم التمثيمي المعب/ المكعبات/ الفن/ الدقيقة العضالت

.  واألثاث المساحة ،وأخيراً  

 من التي، 2010وعبيدات ونابمسي الحسن الثانية لمدراسة األولية النتائج أما
 وتحديد الحكومية األطفال لرياض المادية التعميمية البيئة وتقييم فحص أىدافيا أحد

 كاآلتي النتائج بعض فجاءت األطفال رياض معممات وميارات واتجاىات معارف
:  ليا النيائي التقرير بعد يصدر ولم ،النيائية مراحميا في زالت ال الدراسة بأن عمما

 الغرف في وموادىا أثاثيا الدراسة عينة الحكومية األطفال رياض من% 45
، التعميمة لألدوات الرياض بقية تفتقر بينما والنوعية الكمية حيث من كافية، الصفية
. مناسبة غير نوعية من واألثاث ،المكتبة /العموم /الفن ركن كمواد

 والكتب ،(البزل)و المكعبات ىي المستعممة التعميمية المواد أكثر نإو
  .العمرية الفئات تناسب وال قميمة والقصص
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 بين ما الصفية الغرفةفي  األطفال عدد يبمغ الدراسة عينة الرياض من% 61
 تاير بينما ،األثاث مع% 1.9 لمطفل المخصصة المساحة ومتوسط 21-25

. طفل لكل خالٍل  ًا واحداً مربع اً متر إلى الترخيص معايير

. األركان نظام وفق الغرف ترتب الدراسة عينة الرياض من% 95

 غير الساحات منيا% 50 ،خارجية ساحة ليا يتوفر الرياض من% 73
 أرضية /مظمل قسم) المناسبة والمعدات والسالمة األمن لعناصر وتفتقر مناسبة
.  الكبيرة العضالت حركة تطور ألعاب/ آمن سور/ لينة

 الجية حسب الدراسة عينة الرياض في المادية البيئة في واضح تفاوت لوحظ
. الرياض ليذه الداعمة

:  الروضة معممة واتجاىات وميارات معارف

 بالتدريب معززة معرفة المعممات أظيرت واألركان المادية البيئة وصف في
 أما .الصغار األطفال مع العمل وبرنامج التفاعمي المنياج عمى مارسنو الذي

. مقيد أنو تبين فقد األطفال مع الفعمية لمممارسات بالنسبة

 يسمحن ال ليذا المعممات، عمى البنكية والكفالة والمواد األدوات عيدة 
 .تمفيا من خوفاً  المتوفرة األلعاب باستعمال لألطفال

 دقيقة 30 ىو الوزارة من المحدد اليومي البرنامج في الخارجي المعب وقت 
 !! والمعب المرافق واستعمال الوجبة وتناول لاراء اليوم في واحدة لمرة

 ؛الحوادث من خوفاً  بالساحة بالمعب لألطفال يسمحن ال المعممات بعض 
  .آمنة غير الساحات وألعاب مرافق ألن
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 تعميمية بيئة توفير في ساسياأل معيقال ماه والمخصصات المادي الجانب 
 .والمديرات المعممات إليو تأاار ما وفق لألطفال مناسبة

 افتقار  عمىالدراسة عينة في والمعممات األطفال رياض مارفو أجمع 
 تربية مواضيع في -حكومية أطفال رياض بيا الممحق -المدارس مديرات
 .المدرسة قبل ما طفل وتعميم

 

 

: التوصيات

 تنظيم في المدرسة قبل ما طفل لمعممات ومتخصص إنعااي تدريب استمرارية- 1
. الصغار األطفال تعمم واستراتيجيات األركان

 بالدرجة تيتم والتي الخاصة األطفال لرياض والتعميم التربية وزارة متابعة- 2
  .وبرامجيم مناىجيم ومتابعة ليا كأولوية اإلنجميزية المغة بتعميم األولى

 وابتكار إلبداع مساحة توفير إلى فقط يحتاج التفاعمي الوطني المنياج- 3
 اىتمامات وفق اليومي البرنامج تحديد أو أناطة أو وحدات كإضافة المعممات
 . األطفال

 رياض لمعممات متخصص لقاء عقد العربية المغة مجمع عمى- 4
 المغة تبسيط طرق و العامية والميجة ةحيالفص العربية المغة حول األطفال
 في يرد لم إذ ؛لألطفال المبكر القرائي االستعداد وأىمية لألطفال ةحيالفص
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 العربية المغة مصطمح التفاعمي المنياج وأدلة تدريب ومعينات مصادر
 . المبسطة ةحيالفص

 تربية برامج عمى أطفال رياض بيا يوجد التي المدارس مديرات تدريب -5
 باألركان والنااط المعب طريق عن والتعمم عامة المبكرة الطفولة
 .بخاصة

 مستمزمات ماتريات لجان في المبكرة بالطفولة صخصمت ينيتع -6
 .الروضة في التعميمية والزوايا األركان

 اىتمامات وفق اليومي البرنامج وضع في الحرية الروضة معممات منح -7
 .األطفال

  .والساحات الصفية الغرف في والمواد األلعاب ونوعية بجودة االىتمام -8

 تحت المينة األرضية/ المظمل القسم) الساحات في المادية بالبيئة االىتمام -9
 .(الخارجية الساحة ألعاب

 بيا األطفال عدد يتجاوز التي الغرف في خاصة مساعدة معممة تعيين  -10
 .طفالً  25
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