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  الفصل األول

  نشأة وتطور ریاض األطفال

  : مقدمة

 مفھوم بتطور المعرفة من قدرة لدیھ یكون أن التربوي الحقل في یعمل أن فرد لكل البد

 مرت التي التطور مراحل ومتابعة التربیة معنى فھم الن الطویلة التاریخیة العصور عبر التربیة

 إلى فیستند المربین لدى نظري أطار تكوین على یساعد الحاضر الوقت حتى العصور أقدم منذ بھ

  .  التربویة للنظریات التاریخیة األسس

  -: معرفة في التربویة العملیة تساعد التاریخیة األصول أو التاریخي البعد وجود إن

  .للمستقبل تخطط وكیف للحاضر أعدتھ وما الماضي من األمم ورثتھ ما  -

   المماثلة القدیمة المشكالت معالجة ضوء في المختلفة التربویة المشكالت مواجھة  -

  .نتائجھا في والنظر قدیمًا متبعة كانت التي التربویة المفاھیم دراسة  -

  .  التربیة على وتأثیره وتفاعالتھ المجتمع حركة دراسة  -

 وتاریخھا التربیة تطور نأل وذلك، المؤرخون دونھ بما ینحصر ال للتربیة التاریخ معرفة إن

 التربویة العملیة الن الكتابة ظھور قبل كان أنھ بل والمجلدات الكتب ویتعدى لھ نھایة ال الطویل

  . اإلنسانیة الحیاة بدأ مع بدأت

ویسعى ھذا الفصل إلى التعرف على كیف نشأت ریاض األطفال وتطورھا عالمیًا، بدایة من 

  .العصور القدیمة إلى عصرنا الحالى تربیة الطفل فى

  البدائیة المجتمعات في تربیة الطفل

 جماعتھ؛ مع العیش من الطفل تمكین ھدفھا تدریجیة آلیة القدیمة الثقافات في التربیة انتك

 ال عندھم الطبیعیة فالحاجة واألقارب، الوالدین بمشاركة تتم مقصودة، غیر تربیة كانت وبذلك

 ما فیتعلمون ذویھم؛ أعمال من الصغار ھؤالء فیالحظ أطفالھم، إلى األھل ُیلقنھ ما إلى إال تدعو

  .المجتمع في مقبولین أعضاء لیكونوا یؤھلھم

 نقل فیھ تحتم الثقافي التطور من وقت في ظھرت ـ النظامي بشكلھا ـ المدارس أن الظاھر

 المدارس ھذه أن ویلوح ضروریًا، أمرًا الكتابة تعلم فیھ وكان اآلتیة، األجیال إلى المكتوب التراث
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 وحواسھم معلمھم والخبرة مدرستھم الحیاة فكانت األغلبیة أما خاصة، فئات على مقصورة كانت

 وطرائقھا، محتواھا في البیئة من فعًال فھي تعلموھا؛ التي المناھج تلك أروع وما العلم، أدوات

  . وھادفًا مفیدًا محسوسًا كان یتعلمونھ ما ألن بشوق علیھا ُیقبلون األطفال كان وقد

  : البدائیة التربیة سمات

   إلیھا یحتاج آخر إلى جیل من الخبرة نقل بضرورة وإحساسھ البشري العقل یقظة تمثل  .١

 ما یتعلمون األطفال كان إذ ، مقصودة غیر بصورة وتجري محتویاتھا في بسیطة كانت  .٢

  . والمحاكاة بالتلقین قبیلتھم إفراد أو أھلھم تعلم

 نظرًا ، التربیة بعملیة یقوم كان البدائي المجتمع أن أي بالتنویع التربویة العملیة تتمیز  .٣

  . كالمدرسة مسؤولة تربویة مؤسسات وجود لعدم

  . ومرحلیة متدرجة بصورة معین سن في الطفل تدریب  .٤

  :واعتمدت التربیة القدیمة على 

 حاجاتھ لسد الالزمة الجسدیة اإلنسان قدرة تنمیة على تقوم التي وھي العملیة التربیة  . أ

  .والمأوى المأكل على كالحصول الحیاة ضروریات للحصول األساسیة

 الجماعة لعقیدة المالئمة والطقوس الحفالت إقامة على تقوم التي وھي النظریة التربیة  . ب

  . الحیاة في الروحیة والنواحي العبادة وأنشطة المحلیة

 -القدیمة ومصر الرافدین بالد: (وھي السابقة، األمم من عدد في التربیة المحور ھذا یشمل

  ).الرومان - الیونان - الصین

  : الرافدین بالد في الطفل تربیة  ) أ

 بیت"  تسمى وكانت ـ اإلنسانیة تاریخ في مدرسة أول عرفت حضارٍة على بمستغرب لیس

 أن األثریة النصوص تشیر إذ الكبیر، باالھتمام الطفولة تخص أن ـ) Edlippa" ( األلواح

 االھتمام مالمح من العدید عرفت خاصة البابلیة و اآلكدیة و اآلشوریة و السومریة الحضارة

 حیث) م.ق ١٨( القرن في الصادر) حمورابي( قانون إلى النظر ویكفي قوانینھا، في بالطفولة

 والرضاعة، الحیاة، في الطفل لحق القانونیة والحقوق التربویة المضامین من العدید یتضمن
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 الرافدین وادي لحضارة التربویة النظرة مالمح إیجاز ویمكن والتعلیم، والتربیة والمیراث،

  : یأتي بما للطفولة

  .متماسكة أسرة ظل في الطفل لتنشئة الفعالة الوسیلة ھي التربیة  .١

  .حیاتھ متطلبات لتأمین المیراث في الطفل حق  .٢

  .المالیة الناحیة من الیتیم لحقوق القانوني التأمین  .٣

 على للحفاظ الحامل خاصة علیھا، المعتدین ومحاسبة حقوقھا، وضمان باألم االھتمام  .٤

  . الجنین صحة

  : القدیمة مصر في الطفل تربیة)  ب

 تقوم حیث األولى، سنواتھ في الطفل تربیة عن المسئولة ھي القدیمة مصر في األسرة كانت

 الخلقیة و الدینیة المبادئ وبعض األكل، وطریقة والكالم، المشي، وتعلیمھ لھ، االجتماعیة بالتنشئة

 یظل و التمساح، شكل على ُلَعٌب ولألوالد الُدمى للبنات وكان اللَُّعب؛ األطفال عرف وقد. األخرى

 الكتابة مبادئ فیتعلمون المدرسة فیدخلون الخامسة سن حتى أسرھم حضانة في األطفال

  . والقراءة والحساب

 لمعلمیھم، احترامھ طریق عن والطاعة، الفضیلة، و الحكمة، أطفالھم یعلمون الفراعنة وكان

 وكان واالجتماعیة، الخلقیة القیم یكتسبوا حتى یتعلموه، بما وااللتزام ألوامرھم، واالنصیاع

  . األدب أساء ما إذا عندھم الطفل تربیة في مألوفًا أمرًا العقاب

  : یأتي بما النیل وادي في للطفل التربویة النظریة مالمح أھم تلخیص یمكن و

  .حیاتھ من األولى السنوات في الطفل تربیة عن المسؤولة ھي األسرة  .١

  .الفخاریة األواني مثل وتشكیلھ الطفل صیاغة  .٢

  .واالنقیاد الطاعة لفرض العقاب على االعتماد  .٣

  . اللعب و والموسیقى والحساب والقراءة والكتابة الخلقیة بالناحیة االھتمام  .٤

  : القدیمة الصین في الطفل تربیة). جـ
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 إلى ذھابھم قبل األطفال تربیة ومبادئ تعلیمات تطبیق عن المسؤولة ھي الصینیة األسرة كانت

 الطفل أخذ ما وإذا وخدمتھم، وطاعتھم اآلباء، وتبجیل الدینیة، العقائد تلقینھم طریق عن المدرسة،

 مغیبھا؛ حتى ویدرس الشمس، مطلع مع فیحضر صارم، لنظام یخضع فإنھ للمدرسة؛ طریقھ

 وكانت الشعر، وبعض)* نفوشیوسوك( كتابات من وشیئًا الحساب ومبادئ والكتابة القراءة لیتعلم

 إلى یلجأ كان المعلم وأن خاصة المدرسة، خارج ھو بما عالقة لھا لیست میتة، لغة التعلیمیة اللغة

  . دائمًا بالعصا وملوحًا قلب ظھر عن تحفیظھم

 المتوارثة، التقالید توجھھا إذ بالمحدودیة؛ اتسمت للطفولة الصینیة التربیة أن أیضًا یالحظ ومما

 على تبعث تكن لم أنھا كما التعبیر، في والتلقائیة الطفولیة والسعادة المرح الطفل لدى ُتكّون وال

 بالجدیة تتسم وإنما والترفیھ، باللعب الطفل واستمتاع الفنیة، و والوجدانیة، الجسمیة، التربیة

  . المتواصل الدؤوب العمل على والحرص اللھو، وعدم

  : یأتي بما للطفل الصینیة التربویة النظریة مالمح بعض ذكر ویمكن

  .الطفل تربیة في والخلقي الدیني الطابع تغلیب  .١

  .الجوانب بقیة إھمال مع للطفل السلوكي الجانب تكوین عن األولى المسؤولة ھي األسرة  .٢

  ).الوالء -التأني - النظام -العدل - الرفق( الخمس الفضائل تحقیق ھو التربیة ھدف  .٣

  ) ٨٨ ص: ١٩٨١: ٨٧(

  : الیونان في الطفل تربیة) د

 النظامي التعلیم مرحلة تسبق مرحلة ھناك أن ـ بأخرى أو بصیغة ـ الیونانیون شّخص

)Preschool(، التربیة وُتعد. سنوات سبع عن أعمارھم تقل من المرحلة بھذه شملوا أنھم ویبدو 

  .الوقت ذلك في الطفل لتربیة السائدة االجتماعیة للتنشئة أنموذجًا) وأثینا أسبارطة( مقاطعة في

 أو الحیاة یستحق كان إذا ما فتقرر لوالدتھ، األول الیوم منذ الطفل بتربیة) أسبرطة( اھتمت

 لیتحمل العراء في تركوه ھزًال أو ضعفًا فیھ آنسوا فإذا المسنین، من مجلس على بعرضھ الموت؛

 ینمو أن من بدًال یموت أن للدولة فخیر میتًا، كان فإذا معینة؛ زمنیة مدة بعد لھ ویعودوا ویقاوم،

  . قاسیة خشنة تربیة لتربیتھ أمھ إلى ویرسلوه فیأخذوه حیًا وجدوه إذا أما ضعیفًا، فردًا
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 أن علیھا كان كما حركتھ؛ تعیق أو الطفل نمو تقید ال أن) األسبرطیة( األسرة على كان لقد

 الظالم في تتركھ أو لبكائھ، استجابة دون یبكي فتتركھ بخشونة تعاملھ إنما تدلیلھ، عن تبتعد

  .الطفل عند البدني التحمل و الشجاعة، روح إذكاء أجل من وذلك بمفرده؛

 وجسم األدب ُتقّدر و بالجمال، تحس مرھفة روح بین تناسق تكوین إلى ھدفت فقد) أثینا( أما

 الطفولة بواكیر في الوالدین وعلى وذوقًا، وجسمًا عقًال الكامل الرجل تكوین إلى أي قوي، رشیق

 األغاني فكانت متنوعة؛ فنیة تربیة األولى سنواتھ في الطفل تربیة تقع فعلیھما كبیرة، مسئولیة

 كالُدمى األلعاب لھ ُتعطى و األسطوریة، القصص علیھ ُتتلى كما تدلیلھ، وسائل من والموسیقى

 ـ الضرب مستخدمة أطفالھا على تقسو كانت األثینیة األسرة أن إال المرونة ھذه ومع والكرات،

  . التھذیب بغیة ـ األمر لزم ما إذا

 ما وذوقیًا، وعقلیًا جسمیًا المتكامل النمو تحقیق إلى سعت أنھا األثیني، الطفل تربیة تبدو ھكذا

 والموسیقى والریاضیات األلعاب،والنحو طریق عن اآلخر، بالعالم المتعلق الروحي الجانب عدا

 ولم أساسیة، بدرجة للطفل الجسمي النمو تحقیق إلى األسبارطیة التربیة توجھت بینما. والرسم

 الجسمي؛ للجانب كان ما بقدر لالھتمام كافیة فرص واالجتماعي والفني العقلي الجانب تول

  .المستمرة الریاضیة التدریبات خالل من الحربیة النزعة و العسكري، التفوق بذور لغرس

   :الرومان في الطفل تربیة)  ھـ

 سن إلى یظل إذ تربیتھا، في دورھا األسرة بإعطاء الرومان لدى الطفولة رعایة اتسمت

 الطفل بأن اعتقادھم وكان خاللھا، من السلوكیة والعادات الُخلقیة، التعالیم یتلقى عمره من السابعة

 أبوین من تلقینھ وتم فصیحة، مرضعة من رضع ما إذا خاصة الذاكرة، بقوة یتمیز السن ھذه في

 الرومانیة التربیة تأكید مع مفّوھًا، وخطیبًا مثقفًا صالحًا مواطنًا یكون ألن یؤھلھ مما متعلمین؛

  . المقتدر والجندي الصالح الخطیب إیجاد ھو ھدفھا ألن الجسمي؛ البعد على

 الخطابة ممارسة من العملیة؛ بالناحیة المرحلة ھذه في الرومانیة التربیة تمیزت كما

 القراءة تعلیمھ في الطفل مع والتدرج المكافآت، وإعطائھم لألطفال، األسئلة من واإلكثار

  .ینبغي مما أكثر ذلك في اإلسراع عدم مع والكتابة،

 انتخاب یتم وفیھ،  ملكیا الحكم وكان،  الشعب وعامة النبالء:  طبقتین من المجتمع تكونو

 ذلك وبعد،  قنصالن یرأسھ جمھوریًا الحكم نظام أصبح ثم. الشیوخ مجلس طریق عن الملك

  . اإلمبراطوري النظام إلى تحول
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 وذلك الیونان عند الدین بعكس الروماني الشاب عقلیة في عظیم أثر الروماني للدین كان:  الدین

 اآللھة عن عبروا،  وثنیة الرومان دیانة كانت فقد،  العام تشابھھم رغم الدینین بین الكبیر للفرق

 ال خفیة قوى الرومان آلھة كانت وقد.  المختلفة الحیاة مظاھر تمثل المعابد في أقاموھا بتماثیل

 الجلیلة المھیبة المراسم بإقامة رضاھا باكتساب الرومان اھتم وكذلك،  الشفقة تعرف وال ترحم

 الیوناني الشاب من اتزانًا وأكثر خالعة أقل الروماني الشاب أن نرى وھكذا. تمامًا الیونان عكس

 التودد بھا یتوخون العادیة المناسبات جمیع في عدیدة مراسم عندھم نشأت الرومان خوف ولكثرة

 عودھم اآللھة من وخوفھم،  العملیة حیاتھم في إتباعھا یجب طرقًا لھم الدین وضع فقد.  لآللھة

  . الواجبات احترام

 الرومانیة التربیة:  كبیرین قسمین إلى الرومانیة التربیة تاریخ یقسم : الرومانیة التربیة عصور

  . الجدیدة الرومانیة والتربیة ،القدیمة

  فرعیین عصرین إلى وتقسم )  م  ق ٥٠-٧٥٣( القدیمة الرومانیة التربیة

 ٥٠ -٢٥٠( من یمتد الذي األول االنتقال وعصر)  م ق ٢٥٠ -٧٥٣( من یمتد الذي القدیم العصر

  ). م ق

  . األولى الرومانیة التربیة عصر أو المواطنین عصر) :  م ق ٢٥٠ - ٧٥٣( -:القدیم العصر

 والمعھد المدرسة ھو البیت كان وإنما األطفال یدخلھا مدارس العصر ھذا أوائل في یوجد ال

 یرافق الطفل وكان،  تربیتھ على وتشرف صغره منذ الطفل تتعھد األم فكانت ، الوحید التھذیبي

 تتصف التربیة كانت حیث  الطفل حیاة من المبكر المراحل في األسرة دور یبین وھذا للتعلم أباه

 بكل القبیلة لحیاة إعدادھم على وتعمل األوالد تربیة على تشرف كانت التي ھي فاألسرة بالبدائیة

 اآللھة احترام على أظفارھم نعوم منذ األطفال تدریب على تعمل كما وقیمھا وتقالیدھا عاداتھا

 ludi) اللعب مدارس(األولیة المدارس الفترة ھذه أواخر في وظھرت. والقوانین والوالدین

 اھتمت ثم عشر أالثني األلواح حفظ من للتمكن القراءة تعلیم وغایتھا قلیلة بأعداد وكانت

  .األلواح حفظ جانب إلى والحساب والكتابة القراءة بتعلیم

  -: االنتقال عصر

 قبل الثالث القرن أواسط من تدریجیًا  روما إلى الیونانیة والعادات واألفكار المبادىء دخلت

 األولیة المدارس العصر ھذا بدایة في وكثرت . المیالد قبل األول القرن منتصف إلى المیالد
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 ثم .األولیة مدارسھا في تدرس وأصبحت الالتینیة إلى األودیسة نقل تم كما) األدب مدارس(

 . الكافي االنتشار تنتشر لم ولكنھا روما إلى الیونانیة الخطابة ومدارس النحو مدارس دخلت

 بإغالق وأمر عاكسھا الشیوخ مجلس أن إال التینیة مدارس إلى المدارس ھذه تحولت وأخیرا

  .المعلمین وطرد المدارس

  )االنحطاط عصر ثم ومن اإلمبراطوریة عصر( الجدیدة الرومانیة التربیة

 االنحالل عصر والثاني ، والمعاھد الزھو أو اإلمبراطوري العصر:  عصرین إلى وتقسم

  .واالضمحالل

 اإلقبال وازداد األركان وطید المعاھد نظام أصبح حیث)  م ق ٢٠٠-٥٠( اإلمبراطوري العصر

 بھا تدرس العلوم وبقیت ترتق ولم حالھا على بقیت األولیة المدارس ولكن.  الیونانیة الثقافة على

  ، للتدریس عشر اإلثنا األلواح عن عوضا الالتینیة اللغة وحلت.  البسیط  الشكل بذات

 ویشمل( الالتیني النحو أو الیوناني النحو إما بھا یدرس رسمیة مدارس النحو مدارس وأصبحت

 الحسن واإلنشاء البلیغة القراءة إتقان المدارس وغایة)  والعلوم والتاریخ األدبیات دراسة  النحو

  .المتین

 الخطابة وغایتھا السفسطائیین، بمدارس الیونانیین عند عرف ما تماثل فكانت الخطابة مدارس أما

 وباإلضافة األعیان، طبقة قبل من محتكرة مھن وھي بالسیاسة االشتغال نوى لمن واإللقاء

  . والموسیقى والفلسفة والھندسة الفلك یدرسون الشبان كان فقد للخطابة

 فاضالت مرضعات تشرف بأن( یرى وھو ،تلیان كون كان روما في التربویین أھم ومن

 ھذا ألن وصحیحا موزونا وكالمھم سلیما نطقھم یكون أن ویؤكد األطفال تربیة على حكیمات

 بیاضھ یستعید لن فأنھ صبغ ما إذا األبیض كالصوف فالطفل الطفل على كبیرا تأثیرا یؤثر األمر

  -: یكونوا أن یجب بأنھم الخطباء في رأي لھ كان كما)  األول

  .للعلوم عارفین -١

  .للغة متقنین -٢

  .األلفاظ اختیار حسن -٣

  .إثارتھا لطرق ،وعارفین البشریة للعواطف دارسین -٤
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  .مجیدًا خطیبًا یكون حتى شھمًا فاضًال الخطیب یكون أن واالھم -٥

  - : ودرجاتھا الرومانیة المدارس مناھج

  : ١٢-٧ السن

 الطلبة یتلقاھا التي العلوم أما ، األولیة المدارس في الدراسة وتكون األولي التعلیم/ التعلیم درجة

  والحساب والكتابة القراءة فھي

  :١٦-١٢ من السن

 ھي الطلبة یتلقاھا التي العلوم وتكون النحو مدرسة ھي المدرسة واسم  الثانوي ھي التعلیم فدرجة

  واألدبیات والنحو الصرف

  :١٨- ١٦ من  السن

 النحو علوم وتدرس الخطابة مدارس ھي الدرجة ھذه ومدارس  العلمي ھي التعلیم درجة تكون

  .والحقوق والجدل والخطابة

  :  ٢٥-٢٠ من السن

 والریاضیات البناء وفن والطب الحقوق وعلومھا الجامعات في وتدرس  العالي التعلیم درجة

  .والنحو والخطابة

 الرابع القرن أواخر في للدولة الرسمي الدین وأصبحت المسیحیة الدیانة ظھرت وعندما

 تعلیما یتعلمون وفیھا) ٢٠- ١٨(  سن من الطالب بھا یلتحق( المسیحیة المدارس ظھرت المیالدي

 بالمدارس أصحابھ یلتحق الماضي في السن ھذا وكان المسیحي، والالھوت المعتقدات في عالیا

  .المتقدمة التدریبات لدراسة الریاضیة

  -:ھي الرومان وأفكار آراء أھم فإن وھكذا

  والحرب القتال فنون على مدربة أجیال تخریج       -١

  . واإلقناع البیان في والفصاحة الخطابة في البالغة       -٢

  .وفھمھا العملیة حیاتھم واجبات لمعرفة النشء إعداد       -٣

  . للحرب واالستعداد المھني واإلعداد المھنیة بالنواحي االھتمام       -٤
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  . الصالح الجندي ثم الصالح المواطن تكوین       -٥

 التقوى ھي الناشئة لدى غرسھا إلى الرومانیة التربة سعت التي الفضائل أھم ومن

 كانوا المعلمین ألن البدني العقاب ممارسة تخلید في ھاما دورا الرومانیة للتربیة ولعل والطاعة،

 جذب على اعتمدوا الذین األثینین عكس على البدني العقاب أنواع أشد یمارسون غالظا قساة

  .وترغیبھم المتعلمین

 بالفساد العصر ھذا اتسم فقد) :  م ٥٢٩ – م ٢٠٠( والتدھور االنحطاط عصر في أما

 الموظفون وفسد الشعب ثروات فاستنزفت الملكیة الحكومة بید السلطة وجمعت واالنحالل

 استنفذ الذي الكبیر الجیش لتسلیح الضرائب وفرضت ، القضاة بین حتى الرشوة وانتشرت

 الوسطى الطبقة وتقلصت  الفاسدة، األرستقراطیة الطبقة وزادت الشعب وقوت الخزائن تجھیزه

 فتغلبت،  والتعلیم التربیة على انعكس كلھ وھذا استغالل بال األرض وتركت المزارعین عدد وقل

، المضمون على المظھر وطغى،  وسائل ال أھدافًا والبالغة البیان أصبح إذ.  الشكلیة النواحي

، المعنى حساب على منھا الشاذ الغریب ویتخیرون المنمقة الكلمات یرصون التالمیذ فكان

  . األخالق عن إنشائیة موضوعات وكتابة ومواعظ حكم حفظ على األخالق تعلم واقتصر

 وھذا،  الرومانیة التربیة تاریخ من المرحلة ھذه في اختفت قد األولیة المدارس أن ویبدو

،  المدارس ھذه تدخل كانت التي الشعب طبقة إلیھما وصلت الذین والذل البؤس حالة إلى راجع

 عھد وفي.  العلیا الطبقة أبناء فیھا یتعلم شكلیة بصورة استمرت فقد والخطابة النحو مدارس أما

 عھد في مداھا السیطرة ھذه وبلغت،  التربیة على كاملة سیطرة الدولة سیطرت القیاصرة

  . الوثنیة أثینا جامعة بإغالق أمرًا أصدر عندما م ٥٢٩ عام المسیحي جستنیان اإلمبراطور

 إلى إضافة سابقًا ذكرناه الذي كونتلیان  أشھرھم ومن الرومان المربین من عدد برز وقد

،  اسبانیا في ولد الذي)  م ٩٥-٣٥( كونتلیان الروماني المربي ھؤالء وأبرز.  وسنیكا شیشرون

 فیھا مدرسة وأسس،  تركھا ثم مدة المحاماة وتعاطى الخطابة في فنبغ.  فیھا ودرس روما قدم ثم

 وكتابھ الخطابة أستاذ لقب فسبازیان اإلمبراطور ومنحھ،  سنة عشرین مدة بنجاح إدارتھا تولى

 عدم:  وأھمھا،  التربویة آرائھ على یحتوي)  الخطابیة المؤسسة( أو)  الخطابة أسس( الوحید

 وأن وطھارًة أدبًا النساء خیار من المرضعات تكون وأن،  للعبید الضرب ألن األطفال ضرب

 یتعلم وأن،  أجنبیة لغة الصغر منذ الطفل یتعلم وأن،  فرعھ في االقتدار ذوي من المدرس یكون

 العامة المدارس إلى األطفال وإرسال.  نفسھ الوقت في وأسماءھا الھجائیة الحروف صور كذلك

 الفروق بوجود واعترف،  الفنون أسمى الخطابة فن واعتبار،  اآلخرین باألطفال لالحتكاك
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 في والتقلید الحفظ بطریقة واالھتمام،  األطفال تعلیم في بالتبكیر وطالب،  األطفال بین الفردیة

 والرومان الیونان عند التربیة كانت الشرقیة القدیمة التربیة بھ تؤمن كانت ما وبعكس . التدریس

  . اإلنسانیة الفردیة ونمو،  واالبتكار بالتجدید تؤمن

  : القدیم العصر في الطفل تربیة مالمح الباحث یتلمس أن یمكن وھنا

 القانوني التشریع حد إلى وصلت كبیرة درجة بلغ القدیمة، العصور في بالطفولة االھتمام إن. ١

 في جوھریًا موضوعًا وأصبحت القدیمة، مصر في الدینیة بالحكمة واقترانھا الرافدین، بالد في

 أسبارطة من كل في الجسدیة الناحیة من بھا الفائقة والعنایة الصینیة، الخلقیة القیم منظومة

 كان الطفل تربیة ھدف إن: القول إلى یقود وھذا الیونانیة، أثینا في ثقافیًا وھدفًا والرومان،

 واجتماعیًا، واقتصادیًا سیاسیًا المجتمع نسیج في متداخلة ثقافیة عوامل مجموعة تفاعل حصیلة

  .السیاسیة العوامل وخصوصًا المجتمعات تلك بھا آمنت

 تربیة أسندت وإنما العصر؛ ھذا في المدرسة قبل ما سن في للطفولة المؤسسیة التربیة غیاب. ٢

 تلك في الطفولة رعایة في جوھریًا و أولیًا دورًا لعبت التي األسرة إلى العمر ھذا في الطفل

 ھو كما للطفل، االجتماعیة التنشئة عملیة في الدولة تدخل مقدار في بسیط تفاوت مع الدول،

  .الیونانیة أسبارطة في الحال

 تصورھا بحسب كُل للطفولة، تربیتھا في الدول لتلك التربویة والفعالیات البرامج اختالف. ٣

 من المجتمعات لتلك یتوافر ما مع مستقبًال؛ منھا یرتجى وما الطفولة، لطبیعة االجتماعي

  .قیم من تمارسھ وما معتقدات من بھا وما معارف

 ال مرحلة فالطفولة بالتالي و صغیرًا؛ رجًال كونھ الطفل إلى نظرتھ في العصر ھذا اتفاق. ٤

  .فقط الزمني بالفارق إال الرشد مرحلة عن تختلف

 طریق عن یكن لم العصر، ھذا في المدرسة قبل ما سن في الطفل تربیة أن من الرغم على. ٥

 إال ،)المحاكاة و التقلید( المباشرة غیر الخبرة طریق عن كان وإنما المباشرة، التعلیمیة الخبرة

 الملوك أبناء( المیسورة االجتماعیة الفئات فأطفال كافة، األطفال على ینطبق ال ذلك أن

 تعلیمیة وموضوعات أنشطة خالل من مقصودة، تربیتھم كانت الذین) الدین ورجال واألمراء

  .الخلقیة والفضائل والحساب القراءة مبادئ وتعلم والشعر كالموسیقى

  : اإلسالم قبل للطفل العربیة التربیة
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 فحظیت عالیة، منزلة نفوسھم في نالت و للطفولة، كبیرة مكانة القدم منذ العرب أعطى

 الجزیرة عرب حاول ولھذا أكبادھم؛ فلذات حقًا فكانت بتنشئتھا؛ والعنایة تربیتھا في فریدة بنظرة

 فكانوا الحضر؛ عرب وباألخص تلقائیة، بصیغة األطفال فیھ یتعلم كمحیط طبیعیة، بیئة تھیئة

 واآلفاق النقي، الطلق الھواء حیث البادیة، إلى المبكرة الطفولة مرحلة في أطفالھم یرسلون

 األدبیة، الشجاعة و والفصحى، العذبة واللسنة البارعة، والفروسیة السلیمة، والفطرة الواسعة

 و والحیویة القوة على البادیة أجواء في لینشأوا فصیحات؛ صالحات مرضعات لھم ویختارون

  . والجراءة الطالقة

 وإكسابھ المعیشیة، الحیاة بمتطلبات للقیام العربي؛ الفرد إعداد ھو التربیة ھدف كان

 وصناعة الحرب، أعمال في و والمواشي، اإلبل ورعي والزراعة، التجارة، شئون في الخبرات

  .النفس عن الدفاع و فنونھا، على والتدریب أدواتھا،

  : اإلسالم في الطفل تربیة 

 شخصیة وجوانب المجتمع، أنظمة ولجمیع والدنیا، للدین متكامل حیاتي بمنھج اإلسالم جاء

 في نطفة كان أن منذ اإلنسان تالزم ھادفة، تربویة خلقیة إیمانیة منظومة على یستند المسلم، الفرد

  .الدنیا ھذه من وخروجھ موتھ ولحظة أجلھ، یحین أن إلى أمھ رحم

 الشاملة، بالرعایة وأحاطھا اإلنسان، عمر من األولى السنوات أھمیة على المنھج ھذا أكد

 و المنھج ھذا شدد إذ اإلنسان؛ یولد أن قبل حتى الزمني وتطورھا المتواصل، نموھا مراحل عبر

 وشروعھ الشاب تفكیر عند القویم، الخلق و الدین ذات الصالحة الزوجة اختیار حسن في رّغب

 المرأة ُتنكح: (قال أنھ  النبي عن حدیثًا  ھریرة أبو یروي المعنى ھذا وفي الزواج، في

  )*.یداك تربت الدین بذات فاظفر ولدینھا، وجمالھا، ولحسبھا، لمالھا، ألربع؛

 والرعایة الصحیة، والتغذیة الھادئة، النفسیة األجواء مجموعة إیجاد على اإلسالم حرص

 ھذا مظاھر ومن الجنین، وصحة صحتھا على حفاظًا الحمل؛ مرحلة في لألم السلیمة االجتماعیة

 أذنیھ، في فیؤذَّن والدتھ؛ لحظة منذ الولید مع التعامل كیفیة بینت اإلسالمیة التربیة أن االھتمام

 یحاط و جمیل، اسم لھ ویختار عنھ، ویعق السابع الیوم في شعره ویقص ویحنك الصالة ویقام

  )٣٧ ص: ١٩٨٣: ٨٩. (والرحمة والمودة والعطف بالحنان

 المصادر عن فضال ـ الرئیسان المصدران الشریفة، النبویة السنة و الكریم القرآن یعد

 التربوي اإلسالمي التصور منھما یشتق الذین ـ واالجتھاد والقیاس كاالجماع األخرى، الفرعیة
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 الدالالت من العدید مضمونھا في تحمل التي القرآنیة، اآلیات من العدید فھناك الطفولة، لمرحلة

 تقتلوا وال(: تعالى كقولھ المبكرة، الطفولة بمرحلة اھتمامھا معرض في التربویة، والمعاني

 الدنیا الحیاة زینة والبنون المال(: تعالى وقولھ).  وإیاكم نرزقھم نحن إمالق، خشیة أوالدكم

  ).  أمًال وخیر ثوابًا ربك عند خیٌر الصالحات والباقیات

 وفیھا المرحلة، لھذه الصادقة الرعایة لمعنى حاملة عدیدة شواھد  الرسول سیرة وفي

 األطفال یداعب ما كثیرًا كان فقد األطفال؛ على والعطف بالحنان ملیئة ونفسیة تربویة لمحات

 الحسن حفیدیھ مع للعب وقتًا الثمین النبوة وقت من یقضي وكان معھم، ویتلطف الصغار

 ال من: ( فقال. منھم واحدًا قبلت ما الولد من عشرة لي إن: قال الذي وقال ویقبلھما  والحسین

 عند كانت التي الطفولة، لمرحلة التربویة النبویة التوجیھات من العدید وھناك ،)* ُیرحم ال َیرحم

 تركیزھا مع جوانبھا، لجمیع ومراعاتھا سارة، بأسالیب حاجاتھا إلشباع وملبیة إدراكھا، مستوى

  . اللعب أثناء مشاعرھا مع والمشاركة بل للعب، المرحلة ھذه حاجة على

 المستخلصة المبكرة الطفولة مرحلة في للتعلم الجوھریة األسس بعض إلى اإلشارة یمكن و

  : النبویة السیرة من

  .والرفق العطف) جـ. الطفل شخصیة احترام) ب. األطفال مداعبة) أ

    .الحیوانات تربیة) و  .واألشغال الرسم) ھـ  .البدنیة الریاضة) د

  . بالجمال االھتمام) ز

 األسرة عاتق على كبیرة مسؤولیة من تلقیھ ما مدى في اإلسالمیة التربیة اھتمام یظھر كما

 أن المعاییر تلك ومن اإلسالمي، والمجتمع الدین أقّرھا التي السلوكیة المعاییر الطفل إكساب في

  . االستئذان وأسالیب اآلخرین، وتحیة والحدیث، والمجالس، الطعام، آداب الطفل ُیَعّلم

  - : اإلسالمیة التربیة مراحل تطور

  . والسالم الصالة علیھ محمد الرسول عھد في اإلسالم نمو -: األول الطور-١

  . األمویین عھد نھایة وحتى بكر أبي منذ الفتوحات عصر -: الثاني الطور-٢

 عھد في اإلسالمیة الدولة امتداد مع الثقافات وامتزاج العربیة الحضارة تكوین - : الثالث الطور-٣

  . م ١١ القرن في السالجقة األتراك ظھور حتى العباسیین
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  . م ١٣ القرن في المغول ید على بغداد سقوط وحتى السالجقة األتراك مع بدأ -:الرابع الطور-٤

 ـ الكتاتیب ـ األولى التعلیم أشكال مظاھر بعض نجد عامة، بصورة التعلیم تطور مسار في و

 وجودھا إلى دعا وقد اإلسالم، ظل في انتشارًا أكثر أصبحت ثم اإلسالم، قبل بقلة المتناثرة

 إلى البداوة من العرب حال وانتقال العربیة، اللغة تعلیم و الدین، نشر في التوسع ضرورات

  . والتعلیم العلم على اإلسالمي الدین حث عن فضًال الحضر،

 التعلیم كان و ـ والخامسة الرابعة بین أعمارھم كانت من خصوصًا ـ علیھا األطفال إقبال ازداد

  : نوعین على فیھا

  .السادسة سن دون لألوالد المعلمین منازل في ومكانھ الكتابة، و القراءة تعلیم  .١

  .سنًا األكبر لألوالد المساجد في ومكانھ اإلسالمي، الدین ومبادئ القرآن تعلیم  .٢

 ابن( ویذكر ُكّتاَب، قریة كل في أصبح حتى الھجري الثاني القرن في الكتاتیب عدد ازداد

 أن یّلوح ولكن آخر، قطر إلى إسالمي قطر من یختلف الصبیان یدرسھ ما أن مقدمتھ، في) خلدون

 ومبادئ الشعر، و الدینیة، األحكام وبعض األخبار، وأحادیث القرآن، على اشتملت الدراسة

 لھ كان الذي والخط والكتابة، القراءة تعلم جانب إلى ھذا العربیة، اللغة قواعد وبعض الحساب،

  .مختصون مدرسون

 ـ ٢٠٢( سحنون ابن أمثال من ـ المسلمین المربین و العلماء وآراء أفكار احتواء تم ما وإذا 

 ٥٠٥ ـ ٤٥٠( والغزالي ،)ھـ ٤٢٨ ـ ٣٧٠( سینا ابن و ،)ھـ ٤٠٣ ـ ٣٢٤( القابسي و ،)ھـ ٢٥٦

 الطفولة تربیة میدان في)  ھـ ٨٠٨ ـ ٧٢٢( خلدون وابن ،)ھـ ٧٣٣ ـ ٦٣٩( جماعة ابن و ،)ھـ

 إلى اإلشارة ویمكن المبكرة، الطفولة في التربویة للعملیة اإلسالمي التصور أبعاد نلمح ـ المبكرة

  : التصور لھذا أبعاد ثالثة

 التي الحمیدة الفضائل ومنظومة السماویة بالقیم االھتمام ویشتمل: األخالقي الروحي البعد  .١

  .الطفل وذات والمجتمع تعالى اهللا مع الخیریة نحو وتعدیلھ القویم السلوك نمط تعزیز شأنھا من

 والجسمیة الروحیة الطفل شخصیة لجوانب الشامل االھتمام یشتمل و: التكاملي البعد  .٢

 إلیھ افتقرت ما وھذا واآلخرة الدنیا الحیاة متطلبات بین الموازنة عن فضًال والعقلیة، واالجتماعیة

  .التاریخیة العصور كل في الطفل تربیة
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 عملیات دینامیة تحقیق و االجتماعیة التنشئة بعملیة االھتمام یشتمل و: االجتماعي البعد  .٣

 یوضح اآلتي والمخطط االجتماعیة وتقالیده المجتمع عادات و ینسجم بما األطفال بین التفاعل

  .ذلك

 فلسفیة منطلقات من مشتقة محصلة ھي المرحلة، ھذه في للتربیة النظریة األبعاد وھذه

 تطبیقھا یمكن عامة منطلقات وھي والمعرفة، المجتمع و اإلنسان طبیعة حول كبرى، إسالمیة

 اآلتیة والمخططات متداخلة، بصورة تحتھا تنضوي جزئیة، قطاعات وتشمل مجتمع، أي على

  .ذلك توضح

 بالتالي و األطفال؛ ریاض في للتربیة إسالمي نظري أساس استشراف ذلك ضوء وفي

 إلیھ، المؤدیة والطرائق منھ، الغایة و التعلم، ذلك وكیفیة لألطفال، تعلیمھ یمكن منھج إلى التوصل

 الدین بھا جاء التي الھادیة اإلیمانیة المنطلقات من إطار في حصولھ من التحقق وإمكانیة

  . اإلنسانیة الخبرة وعززتھا العقل وزكاھا اإلسالمي،

 تمثل ال األزمنة، مختلف في التربویین المسلمین المفكرین ھؤالء آراء فإن ذلك مع

 آراء فھي الشریفة؛ والسنة الكریم القرآن من المستمدة التربویة النظریة األسس بالضرورة

  .البشریة نظرھم وجھة إال تمثل ال بعضھم؛ عن صادرة واجتھادات

 حیث المدة؛ ھذه في األطفال تربیة على الغالب كان الدیني، الطابع أن سبق مما یالحظ

 لكن المبكرة؛ الطفولة مرحلة في المربون بھا یھتم التي األساسیة األمور من الدینیة المبادئ كانت

 وال المسلمین، العرب عند ال الریاض، لھذه الصحیح بالمعنى أطفال ریاض مدارس ھناك تكن لم

 العرب عند واضحًا كان التالیة، للمراحل وإعدادھم األطفال بتربیة االھتمام ولكن. األوربیین عند

 لما وذلك األسرة، دور عن فضًال المھمة، بھذه تقوم الكتاتیب كانت حیث خاص، بشكل المسلمین

 والنفقة الرضاعة حق مثل المرحلة ھذه حاجات راعت حقوق من اإلسالمیة الشریعة أولتھ

  . واإلرث والنسب والتعلیم والتربیة

  اإلسالمیة التربیة ھدافأ

  ) والشریعة الدین علوم(  -: دیني ھدف-١

 الطب وعلومھ الحدیثة التربیة مع ذلك في ویتشابھ ومتطلباتھا للحیاة اإلعداد - : دنیوي ھدف-٢

  الخ……… والفلك والریاضیات والفیزیاء والھندسة
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  . متفوقة اإلسالمیة التربیة كانت فقد ھنا ومن.   لذاتھ العلم طلب - : العلم أجل من العلم ھدف-٣

  اإلسالمیة التربیة مالمح

  ) نفسھ بتربیة مطالب الفرد(   فردیة مسؤولیة اإلسالمیة التربیة-١

  والعقل والروح للجسد شاملة تربیة-٢

  نموه مراحل حسب اإلنسان مع متدرجة-٣

  ومكان زمان على تقتصر ال متكاملة-٤

  . بالتطبیقي والنظري بالعلم العمل تربط - : عملیة تربیة-٥

  والعكس یعلم والكبیر یتعلم الصغیر،  ومتعلم معلم فیھا إنسان كل-٦

  للجماعة دورًا وتعطي واالنفتاح الحریة قوامھا تربیة-٧

  -:معاھدھا

 قبل أما.  الملك نظام السلجوقي الوزیر ید على بغداد في ھجري ٤٥٩ عام ظھرت مدرسة أول

  - : ھي الدراسة فأماكن ذلك

  . والكتابة للقراءة بعده واستمرت اإلسالم قبل ظھرت:  الكتاتیب-١

  .    ابتدائي تعلیم:  القصور-٢

  . والطالب للعلماء ملتقى وأصبح تجاري لغرض العباسیین عند ظھرت:  الوراقیین حوانیت-٣

  . األرقم دار مثالھا:  العلماء منازل-٤

 العلوم كل في والحوار للنقاش العباسي في واستمرت األموي العصر في:  األدبي الصالون-٥

  واآلداب والفنون

  . اللغة مواطن:  البادیة-٦

 منھا ثم)  وسلم علیھ اهللا صلى الرسول مسجد وھو قباء مسجد(  الدین تعالیم لشرح:  المسجد-٧

  . واألزھر العاص بن عمرو  ، دمشق ، المنصور جامع
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  .المكتبات-٨

  . العلم وھدفھا معاویة بن یزید بن خالد مكتبة الكتب خزائن أقدم

  .والبیمارستانات والربط والزوایا الخوانق -٩

  .المدارس - ١٠

  الملك نظام الوزیر مدرسة ظھرت ثم البیھقیة المدرسة نیسابور بمدینة الرابع القرن في ظھرت

  - :التدریس وطرق أسالیب

  .محدد غیر الدراسة سن-١

  . علوم من یتلقاه وما الدارس سن بین ربط ھناك-٢

  . وحفظ تلقین التعلیم طریقة-٣

  .متدرج التعلیم-٤

  . واحد وقت في مختلفین علمین بین یخلط ال-٥

  .األسئلة وطرح والحوار النقاش أسلوبھ العالي التعلیم-٦

  . االعتبار بعین الفردیة الفروق أخذ تم-٧

  -: والعقاب الثواب

  . والمعنوي المادي الثواب وكذلك ، معروفًا الضرب كان

  والصالونات والبیمارستنات الوراقین حوانیت وجامعي ، الكتاتیب في إبتدائي-: التعلیم مراحل

  .المساجد في وابتدائي وجامعي

  -: المناھج

  . والعروض الكالم وعلوم والنحو للفقھ/  أدبیة دینیة مناھج-١

  ) . والفلسفة المنطق تشمل ریاضیة وعلوم طبیعیة علوم(  أدبیة علمیة مناھج-٢
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  : یأتي بما للطفل اإلسالمیة العربیة التربیة أسس تلخیص یمكن و

  .الجسد و والعقل للروح تكاملیة تربیة  .١

  .واآلخرة الدنیا متطلبات بین متوازنة تربیة  .٢

  .النظري بالجانب تكتفي ال عملیة تربیة  .٣

  .التعاون إلى تقود جماعیة تربیة و الفضائل على تحث فردیة تربیة  .٤

  .واألفعال السلوك على رقیبًا لیكون اإلنسان لضمیر تربیة  .٥

  .والوسطیة االعتدال خط على وضعھا و وإعالئھا، للفطرة تربیة  .٦

  .معینة عمریة مرحلة عند تنتھي وال تبدأ ال مستمرة تربیة  .٧

  .التعدیل و التوجیھ في كلھا الحسنة األسالیب على مفتوحة معاصرة أصیلة تربیة  .٨

  :آراء بعض الفالسفة والمربین المسلمین فى تربیة الطفل

  ) : م١١١١-١٠٥٨( الغزالى 

  : نشأته 

ولد أبو حامد محمد بن محمد أحمد الغزالى فى مدينة طوس بخراسان فى بالد فـارس    
( حيث تعلم فيها مبادىء العلوم، وقد نشأ نشأة دينية فى أسرة فقيرة معدمة، وتتلمذ علـى يـد   

فى نيسابور، فدرس علوم الجدل وأصـول الفقـه والحـديث والمنطـق والحكمـة      ) الجوينى 
بـرع  . والمذاهب الدينية المختلفة باإلضافة إلى الفلسـفة اليونانيـة   والفلسفة، كما درس العلوم

الغزالى فى علمه وقوة جدله وقدرته على المناقشة، مما دعا نظام الملك إلى تعيينهللتدريس فى 
،ولم يستمر طويالً فى التدريس بهـذه  ) م١٩٠١(المدرسة النظامية التى أسسها فى بغداد عام  

ريق الصوفية ،وأعد نفسه إعداداً دينياً فأصبح إماماً متصوفاً ومرشداً المدرسة فقد تحول إلى ط
الذى شمل معظم آراءه فى التربيـة  ) إحياء علوم الدين ( له عديد من المؤلفات من بينها . دينياً

  ) . م١١١١(، توفى فى طوس مسقط رأسه عام 

   -: أهم آراءه وفلسفته التربوية 
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حظيت مرحلة الطفولة باهتمام الغزالى ورعايته ، فتناولها بالبحث و الدراسـة مـن جوانبهـا    
المختلفة ، ورأى أنها تمتد منذ بدء خلق الجنين فى بطن أمه إلى أن يولد وبيبلغ سـن الرشـد   

  : ويمكن إيجاز آراءه فى فى تربية الطفل على النحو التالى

ل اإلنسانى الذى يهدف إلى تحقيق سـعادة الفـرد   إن الغاية من التربية هو تحقيق الكما - ١
فى الدنيا وخالصه فى اآلخرة، وتقريبه من اهللا تعالى، فقـد رأى أن هـدف التربيـة    

  . األسمى هو التقرب من اهللا واالستعداد للحياة اآلخرة 

 . حرص الغزالى على تعليم العلوم التى تحقق صالح النفس و تنشر الفضيلة - ٢

ال تربية دينية خلقية تعتمد على التقشـف              و االبتعـاد   دعا إلى تربية األطف - ٣
 . عن ملذات الحياة ومباهجها

أكد أهمية معرفة نفسية األطفال معرفة دقيقة لما لذلك من تـأثير قـوى فـى عمليـة      - ٤
 . التربية

ضرورة مراعاة عقل الطفل واستعداداه الذهنى عند تقديم المعارف والمواد الدراسـية   - ٥
 . له

مراعاة الفروق الفردبية بين األطفال، حيث يختلف كل طفل عن اآلخـر مـن حيـث     - ٦
 . القدرات واالستعدادات 

ركز على مسئولية الوالدين ودورهما فى تربية األطفال وتنشأتهم فالطفل عند الغزالـى   - ٧
أمانة فى عنق والديه وقلبه الطاهر جوهرة نقية خالية من كل نقش فإن عود الخيـر  " 

وسعد فى الدنيا              و اآلخرة وشاركه فى ثوابـه أبـواه ومعلمـه    نشأ عليه 
ومؤدبه وإن عودالشر وأهمل شقى ، وهلك وكان الوزر فى رقبة القيم عليه و الـوالى  

 : وللغزالى نصائح وإرشادات فى تربية الطفل نذكر منها اآلتى " له 

  . أن تتولى حضانة الطفل ورعاتيه امرأة صالحة متدينة  -

دم توقف الوالد عن رعاية ابنه وإرشاده عندما يشب بل عليه أن يستمر فـى مـدح   ع -
 . الفضائل و ذم النقائص أمامه 

 . أن ال يتعود الطفل على التدليل و الرفاهية  -
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 . أن يبتعد الطفل عن العبث و المجون و الفساد  -

 . شغل أوقات فراغ الطفل بالقراءة و اإلطالع  -

 . وعليه أن يتدرب على حسن االستماع أن يمنع من كثرة الكالم  -

 . أن يعود الطفل على احترام من هم أكبر منه سناً  -

  

  : أما تطبيقاته التربوية فكانت على النحو التالى 

  . اتباع أسلوب المدح و التكريم على كل ما يقوم به الطفل من أفعال حسنة  - ١

 . لنمو الطفل الجسمانى تعويد الطفل على المشى و الحركة و الرياضة ، ففيها فوائد  - ٢

أن " السماح للطفل باللعب، حتى يستريح من تعب الكتب ، وفى ذلك يذكر الغزالـى    - ٣
منعه من اللعب وإرهاقه فى التعليم دائماً يميت قلبه ويبطل ذكائه وينغض عليه العـيش  

 . " 

ـ   - ٤ ل مكافأة الطفل على األفعال المحمودة وعدم اإلكثار من العقاب حتى  ال يتعـود الطف
 . عليه ، فال يصبح له تأثير فيما بعد 

 . أهمية اتباع المعلم ألسلوب الشفقة و الرحمة مع األطفال واعتبارهم أبناء له - ٥

 . أهمية ممارسة األطفال العبادات كالصالة و الصوم مما يؤدى إلى تنشئتهم نشأة دينية - ٦

ذاتـه شـىء مهـم    أن تتسم أخالقيات المعلم وسلوكه بالصفات الحميدة فصالح المعلم  - ٧
 .وضرورى وله أثر قوى فى تربية النشء

كما ركز الغزالى على عملية إعداد المعلم الذى يتولى مهمة تعليم األطفـال فـى مرحلـة    
الطفولة المبكرة ، وأعطاها أهمية بالغة لكى يتمكن معلم الطفل من استغالل ميوله واسـتعداداته  

التى تبعده عن الفسـاد و الشـر وتحميـه مـن     فى عملية التعلم ويهيىء له الظروف المناسبة 
  . أصدقاء السوء 

  : ابن خلدون 
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  : نشأته 

ولد عبد الرحمن بن خلدون فى تونس من أسرة عربية األصل يعود نسبها إلـى بنـى     
كما أخـذ واسـتفاد فـى     –درس فيها الفقه و الحديث و علوم اللغة و العلوم الفلسفية  –كنده 

فـى   ١٣٨٢بعض حكماء المغرب واألندلس إلى أن استقر فى عام  دراسته للعلوم الفلسفية من
مصر ، فتولى فيها مهمة القضاء المالكى كما مارس التدريس فى األزهر إال أنه تركه ليتفـرغ  

العبر وديوان المبتدأ و الخبر و المشهور فـى  " ومن أشهر مؤلفاته كتاب . للدراسة و التأليف 
وقد ترجمت إلى معظم لغات العـالم ،   –بمقدمة ابن خلدون  –هذا المؤلف ، مقدمته المعروفة 

إال أن كتاباته ال تخلـو   –وعلى الرغم من كونه أشهر من وضع أسس علم االجتماع الحديث 
من بعض اآلراء التربوية وباألخص فيما يتعلق فى تربية الصغار وتعليمهم ـ توفى فى عـام   

  . م بمصر١٤٠٠

  : أهم آراءه وفلسفاته التربوية

مراعاة عقل الطفل واستعداده فى عملية التعلم وأكد أن تقديم المادة العلمية للمتعلمين ال  - ١
  . بد أن يتدرج ويتناسب مع مستوى نموهم العقلى و النفسى

االعتماد على األمثلة الحسية عند بدء عملية التعلم، فالمحسوسات ضرورية والزمـة   - ٢
ة فى البداية ألن الطفـل فـى السـنة    فى تفهيم المتعلمين وتسهيل األمر عليهم، وخاص

 . األولى من الدراسة يكون بطىء الفهم قليل اإلدراك

أهمية إلمام المعلمين بطرق التدريس الجيدة فالمعلم إذا مـا جهـل طـرق التـدريس      - ٣
الصحيحة فإنه يعرض على المتعلم مسائل يصعب عليه منهجها واستيعابها ومـن ثـم   

نا أوصى بضرورة اختيار المعلم للطرق المناسـبة  فإن عملية التعلم ال تتحقق، ومن ه
 .مع استعداد المتعلم وتقبله للدرس

إن إرهاف الحـد فـى التعلـيم    " أن الشدة على المتعلمين مضرة بهم، وفى ذلك يقول  - ٤
مضر بالمتعلم، سيما فى أصاغر الولد ومن كان مرباه بالعسف و القهر من المتعلمـين  

القهر وضيق على النفس ، ودعاه إلى الكسـل وحمـل   أو المماليك أو الخدم ، سطا به 
 ". على الكذب والخبث 
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إن الرحلة فى طلب العلوم ولقاء المشيخة مزيد كما فى التعليم حيث يؤكـد علـى أن    - ٥
البشر يأخذون معارفهم وأخالقهم وما يتحلون به من المذاهب و الفضائل تـارة علمـاً   

المباشرة ، إال أن حصول الملكات عن المباشـرة  وتعليماً وإلقاءاً وتارة محاكاة وتلقيناً ب
 . والتلقين أشد استحكاماً وأقوى رسوخاً

علوم مقصودة بالذات كالشرعيات من التفسير والحـديث والفقـه   : العلوم على صنفين - ٦
وعلم الكالم، وكذلك الطبيعيات واإللهيات من الفلسفة أما العلوم األخرى فهى وسـيلة  

 . ية والحساب وغيرهما للشرعيات كالمنطق والفلسفةلهذه العلوم كاللغة العرب

  : أما تطبيقاته التربوية فكانت على النحو التالى

" التدرج فى عملية تقديم العلوم حتى تكون تلك العلوم سهلة ومفيدة حيث يؤكد على أن  - ١
تلقين العلوم للمتعليمن إنما يكون مفيداً، إذا كان على التدرج شيئاً فشيئاً وقليالً قلـيالً،  
وهذا يعنى أن يقوم المعلم بشرح األشياء والدروس للمتعلمين شيئاً فشيئاً ويراعى فـى  

  . لمتعلم واستعدادهذلك عقل ا

اإلكثار من الرحالت والزيارات الخارجية ألنها ضرورية فى عملية التعلم ، فـالمتعلم   - ٢
يكتسب الكثير من معارفه ومعلوماته من خالل اتصاله المباشر باألشياء فالتجربـة أو  

 . الخبرة المباشرة هنا تكون أكثر رسوخاً وعمقاً فى نفس المتعلم

وء معاملة األطفال فالتشدد فى تأديب المتعلم، وتعنيفه بقسوة فيه االبتعاد عن القسوة وس - ٣
مؤدب الصبيان إن ال يزيد فى ضربهم إذا  –مضرة وإساءة له، وأوصى معلم الصغار 

 . ما احتاجوا إليه عن ثالثة أسياط وهو المقدار الذى عينه للشرع

ما يتعلمون الكثيـر  االعتماد فى تأديب الصغار على القدوة الحسنة، فإن الصغار عادة  - ٤
من األشياء عن طريق التقليد، والمحاكاة أكثر مما يستفيدون من أسـلوب النصـح و   

 . اإلرشاد

عدم مطالبة المتعلمين باستحضار وحفظ الكثير مـن المسـائل والمصـطلحات التـى      - ٥
يصعب عليهم فهمها وحفظها وأوصى بتقديم السهل و البسيط من التعليم حتى يسـهل  

التحصيل وأكد أهمية المحاورة و المناظرة ال كثرة الحفـظ ألن قبـول   على المتعلمين 
 . العلم واالستعداد لفهمه ينشأ تدريجياً و باإلكثار من األمثلة الحسية 
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إن ال يخلط المعلم على المتعلم علمان معاً ـ فإنه حينئذ نادراً ما يستفيد مـن أحـدهما     - ٦
كمـا  . متعلم فهم أو إدراك أى شىءفيصعب على ال. ألن فى ذلك تقسيم وتشتيت للبال

أوصى بأن ال نطول على المتعلم فى الفن ـ العلم الواحد أو الكتاب الواحد ألن ذلـك   
 . يؤدى إلى النسيان و الملل

وبعد أن استعرضنا اآلراء و األفكار التى جاء بها بعض الفالسفة والمربين العظام والذين 
حلة ما قبـل المدرسـة ـ ريـاض األطفـال ـ       أسهموا فى إرساء مبادئ وأسس التربية لمر

  : باإلضافة إلسهامات علماء النفس أمكن وضع الركائز األساسية لهذه المرحلة من حيث 

  . صياغة أهداف هذه المرحلة  - ١

 وضع برامج ومناهج تتفق مع خصائص طفل المرحلة ومطالب نموه  - ٢

 . تحديد الطرق و األساليب المناسبة لتطبيق تلك البرامج - ٣

 . المعلمة القادرة على تفهم طبيعة العمل فى المرحلة إعداد - ٤

 . تصميم المبانى وتجهيزها بشكل علمى سليم - ٥

ومن الجدير بالذكر أن األهداف والطرق و األساليب التى جاء بها هؤالء الفالسفة وغيرهم 
من التربويين وعلماء النفس التى تبلغ من القدم أكثر من نصف قرن، إنها بنيت علـى مفـاهيم   
نفسية وآراء تربوية وتطبيقات تدريسية تختلف كثيراً عما هو موجود حالياً، إال أنهـا مازالـت   
تعتبر من المصادر االساسية ألسس تربية الطفل فيما قبل المدرسة حيث أن هناك العديد مـن  
رياض األطفال التى ما زالت تتبع حتى يومنا هذا طرق فروبل أو منتسـورى أو ديكرولـى،   

التغيرات التى طرأت على أهداف التربية وأغراضها فى العصر الحـديث بمعظـم   بالرغم من 
  . دول العالم المتقدمة فى مجال تربية طفل ما دون سن السادسة
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  الوسطى العصور في الطفل ربیةت

 اإلمبراطور اغلق عندما م) ٥٢٩( عام من المدة ھذه تحدید ـ تقریبیة بصورة ـ تاریخیًا یمكن

 عشر الخامس القرن أواخر في األوروبیة النھضة حركة بدایة وحتى أثینا، أكادیمیات) جیستنیان(

 فیھا أوروبا غاصت ونھایتھا، بدایتھا حول التاریخیة اآلراء اختلفت طویلة مدة وھي المیالدي،

  ).١٠٥ ص: ١٩٧٤: ١١٩. (أخرى أحیانًا صحوة وشبھ عمیق، سبات في

  : المسیحیة أوروبا في الطفل تربیة) أ

 محملة الطفولة، مرحلة في الدیني الجانب أھمیة على تؤكد أنھا في المسیحیة التربیة تتصف

 وھي ـ الدینیة المعاھد في دراستھ لیواصل السابعة، سن حتى الطفل تنشئة في دورھا األسرة بذلك

 بالجانب المعاھد ھذه اھتمت وقد المعلمین، دور الُرھبان ویمارس ـ بالكنائس ملحقة ُدور

 جاءت التي المسیحیة الدیانة تعالیم علیھ أكدت ما وھذا الطفل، شخصیة في والخلقي الروحي،

 المسیحیة التربیة كانت ذلك ومع والرومان، الیونان في الوثنیة التربیة علیھ كانت لما مناھضة

  . األطفال بحاجات واالھتمام والبھجة، الفرح عن بعیدًا والقسوة، بالكبت تتسم للطفل

 فقط، اآلخرة للحیاة وإعداده ُخلقھ، الطفل،وتھذیب عقیدة تقویة إلى المسیحیة التربیة ھدفتو

 معظم فتحولت الرومانیة؛ لإلمبراطوریة رسمیًا دینًا النصراني الدین إعالن بعد خصوصًا

 حفظ طریق عن األطفال ُتدرس وكانت للكنائس، تابعة دینیة مدارس إلى الوثنیة المدارس

 یمكنھم معان أو ملموسة لخبرات یتعرضوا أن دون یستظھروھا، حتى لیرددوھا العبارات

  . بواسطتھا ھضمھا

 بذاتھا، قائمة كحیاة الطفولة قیمة اعتبار لیس والخلقي، الروحي بالجانب العنایة ھذه سرو

 ظلت بل متطلباتھا؛ و خصائصھا لھا الرشد عن مستقلة ومرحلة إكمالھا، من بد ال نمو وحالة

 شیطاني وطبع اإلنسانیة، الفطرة في نقص بمثابة ـ طویلة ولفترات ـ أوروبا في الطفولة مرحلة

 مسلك في دخل إذا إال الوحشیة ھذه من یتخلص ولن وشریرة، دنیئة حیاة یعیش كالبھیمة فالطفل

 النفسیة والمجاھدات الریاضیة، والتمارین الدینیة، بالتكالیف بتھذیبھ الكبار فیھ یقوم قاس، تأدیبي

  . الكبار عالم والطھارة، الكمال عالم إلى وإدخالھ طفولتھ، متطلبات من لخلعھ

  الوسطى القرون في المسیحیة التربیة خصائص

  .العلیا والطبقة الكنیسة ألبناء علیا التربیة-١
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  . الكالمیة والتمحكات اللفظیة الثقافة سیطرة -٢

  .القیاس في العقل استبعاد -٣

  .وعمًال وعقیدة فكرًا الناس على الكنیسة سیطرة -٤

  - : العصر ھذا في التربیة على نفسھا وعكست الوسطى العصور میزت بارزة المحموھناك 

 أجر عندما قرون بعدة تنیان جس وفاة بعد أوروبا في النظام ھذا ظھر -: اإلقطاعي النظام  -١

 ھذه أصبحت الملوك ضعف وعندما،  الموظفین وكبار للقادة الدولة أراضي الفرنجة ملوك

 األرض یفلح من عبودیة مع ذلك وترافق كما.  استأجرھا قد كان من ألبناء تتوارث األراضي

  . یفلحھا لمن األرض بیع إلى األمر ووصل،  یملكھا لمن

 السلطتین تملكوا قد الرومانیة اإلمبراطوریة انقسام بعد الشرقیین األباطرة كان إذا - : البابویة  -٢

 وفرضت الغربیة الرومانیة اإلمبراطوریة في كبیرًا دورًا الكنیسة لعبت فقد والدنیویة الدینیة

 سوس داما كان والسلطة النفوذ ذوي الباباوات أھم ومن. ووجھتھ المسیحي العالم كل على سلطتھا

.   البابویة المراسیم أولى إلیھ تنسب الذي)  م٣٩٩ – م ٣٨٤( وسركیوس، )  م٣٨٤- م ٣٦٦( 

 االعتراف تم الكنیسة) م ٤٦١ – م ٤٤٠( بین ما العظیم لیو البابا فیھا تسلم التي الفترة وفي

 -م ٥٩٠( األول جوري جري البابا عھد في أما.   الغرب كنائس جمیع على البابویة بسیطرة

  . لنفوذه الغربیة الكنیسة  كل دانت فقد)  م ٦٠٤

 تتم التي الرھبنة وكانت حیاتھ، طوال بالناسك وعدًا قطع من ھو الراھب -: واألدیرة ةبنالرھ  -٣

 اتصال ذات وكانت ، المسیحي الغرب في األفراد لتھذیب وأداة  تربویة، تعالیم ذات األدیرة في

  وعملیة، نظریة وعلوم والفنون الدین علوم من أبحاثھا شملتھ بما األوروبیة بالنھضة وثیق

 وواضع الحقیقي المنظم بندیكت القدیس اعتبر كما ،  للرھبنة مثالین وأنطونیوس بطرس ویعتبر

  .م٥٢٩ عام قوانینھا

 قدمھ بما تربوي نظام إلى الفروسیة نظام وتحول اإلقطاعي النظام مع ظھرت - : الفروسیة  - ٤

  - : مرحلتین إلى انقسم وتعالیم مباديء من الراقیة الطبقات إلى

  . العظماء بیوت في الغالم فیھا یخدم)  ١٤ – ٧ سن من(  األولى المرحلة  - أ
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 ومرافقة والدین والحرب الحب مباديء الغالم یتعلم)  ٢١-  ١٤( الثانیة المرحلة -ب

 الفقراء وحمایة ، الكنیسة عن الدفاع على دیني احتفال في الغالم یقسم نھایتھا وفي الفرسان

  . البالد أمن عن والدفاع والنساء

 ما الوسطى العصور في األحداث على أثرت التي الحركات أھم ھي -: الصلیبیة الحروب  -٥

  واالقتصادي االستعماري التوسع بین ما متنوعة وأھدافھا)  م ١٢٩١ – م ١٠٩٦(  العام بین

 ضد وأخرى مصر ضد وواحدة، )  وفلسطین القدس(  العربي المشرق ضد ٤،  حمالت ٨ وھي

 من واالستفادة بالمسلمین الغرب احتكاك إلى وأدت إفریقیا شمال ضد واألخیرة  القسطنطینیة

  . األوروبیة للنھضة رافعة شكل مما المسلمین عند واألدبیة العلمیة النھضة

 عام نابولي قرب سالرنو(  إیطالیا في عشر الحادي القرن أواخر ظھرت -: الجامعات ظھور   -٦

 وظھور ، الالتینیة التدریس ولغة م ١١٨٠ عام وباریس  إیطالیا شمال نابولي ثم)  م ١٠٥٠

 عبر ومرورھا العربیة الثقافة انتشار ظھورھا وسبب  ، الكبرى األوروبیة للنھضة مھد الجامعات

  .وأوروبا العرب بین الصلیبیة الحروب في االحتكاك وعبر األندلس

  -:التربیة على المسیحیة الدیانة أثر

 قاومھ وقد،  الرومانیة اإلمبراطوریة ساد الذي الفساد على فعل كرد المسیحیة ظھرت

 المسیحي بالدین اعترف حین قسطنطین اإلمبراطور عھد في المیالدي الرابع القرن حتى الحكام

  . باالضمحالل بدأت التي األخرى الوثنیة الدیانات مع رسمیًا دینًا

 استعدادًا النفس وتروض المجتمع شؤون تدیر طویلة قرونًا المسیحیة الثقافة وسادت

 محلھا فحل،  بالفعل اھتمت التي األخالقیة الرومانیة الفلسفة مكان كإحالل األخرى للحیاة

 الفترة ھذه بدایة ساد وقد.  مستقبلیًا ترویضیًا سلوكیًا نمطًا التربیة وصارت بالسلوك االھتمام

 في الصوفیة الجدیدة الدیانة ولطبیعة الحروب لكثرة بدیًال تربویًا نظامًا تقدم لم الكنیسة ألن الجھل

 والرھبنة الفرسان ونظام الصلیبیة الحروب مھدت حتى الوسطى العصور الظالم فساد بدایتھا

  . تربویة نھضة من لحقھا وما األوروبیة النھضة ظھور إلى والجامعات

  ) م ٨١٤-  م ٧٧١( شارلمان نھضة - : األولى العلوم إحیاء حركة

 الذي الكوین عبر والخلقي الفكري الوضع إحیاء وأعاد المدارس أنشأ من أول شارلمان كان حیث

 وأبناؤه شارلمان فیھا تعلم التي القصر مدرسة وأسس،  فرنسا عرفتھ للمعارف وزیر أول اعتبر

 المدرسون قبل من البدني العقاب واستخدم الحواریة الطریقة التدریس طریقة وكانت،  وبناتھ
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  القالع محلھا وحلت المدارس وأغلقت شارلمان بوفاة انتھت النھضة ھذه ولكن.  قساة كانوا الذین

 سلفستر بالبابا الحقًا المعروف دوریاك بیر جیر شارلمان أتباع ابرز من وكان ، والحصون

  .باألندلس العربیة درس الذي الثاني

  -:المدرسیة الحركة

 ١٥ القرن إلى ١١ القرن منذ سادت التي الفكریة بالحركة واتسمت ، الثانیة بالنھضة عرفت

  - :وأھدافھا ، المدرسیة بالفلسفة ودعیت

 المنطق محاكمات( الصوري والمنطق العقل طریق عن المسیحیة عن للدفاع - : عامة -١

  ). الكالمیة

  . المنسقة والمعارف المعلومات عن والبحث والجدل المناقشة قوة لتنمیة - :تھذیبیة -٢

 الفاعلیة من نوع المدرسیة والحركة(  الجامعات إنشاء في دور المدرسیة الحركة لھذه وكان

  ) العقلیة

  -:مدارسھا ھمأو

  .الغرب في المسیحیة علمت التي التنصیریة المدرسة   -١

  .الشرق في المسیحیة علمت التي االستجوابة المدرسة  -٢

  .الكھنوتیة للمراسم الدین رجال أعدت التي الكھنة مدارس  -٣

  .األدیرة مدارس   -٤

  ).والدومینیكان الفرنسسكان الشحادون الرھبان مدارس( اإلخوة مدارس  -٥

  . األوقاف مدارس   -٦

 مع وتعاملت المدة، ھذه في الطفولة حاجات تجاھلت المسیحیة التربیة أن سبق مما یتضح

 البدني، والوزن الحجم مقاییس في إال الكبیر، الرجل عن یختلف ال صغیر، رجل وكأنھ الطفل

 یخضع النصرانیین عند الطفل یظل الفارق ھذا وألجل فقط؛ الزمني العمر في بینھما الفرق وكأن

  .كبیرًا رجًال یغدو كي ومتالحقة؛ قاسیة لتدریبات
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  الدیني واإلصالح النھضة عصر

  : فى أوروبا النھضة لعصر أدت التي العوامل

 وتتألف ، العاملة الوسطى الطبقة معھا وظھرت ١٢ القرن في قامت - : االقتصادیة الثورة  -١

 الوسطى الطبقة وھي طبقات أربع المجتمع في الطبقات لتصبح ، الحرف وأرباب التجار من

 الطبقة لظھور وكان الفالحین، وطبقة ، الدین رجال وطبقة ،) المحاربون( النبالء وطبقة

  . القدیم األوروبي المجتمع دعائم وتحطیم اإلصالح ثورة في كبیر أثر الوسطى

 الحدیدیة اإلقطاع قبضة وكسر جدیدة اجتماعیة قوى ظھور إلى االقتصادي النمو أدى  -٢

 فرنســــــا إلى العقول ھجرة الفترة ھذه وشھدت ، القدیم الفكر على متمردة عقلیة نزعة وظھور

  . لھم ومادي معنوي دعم من قدمتھ لما

 العقل ومطالب اإلیمان مطالب مابین والموائمة بالتوفیق طالبت جدیدة عقلیة نزعة ظھور   -٣

  بتحرر ونادى)  م ١١٤٢- ١٠٧٩( ابیالرد النزعة ھذه إلى دعا من أوائل من وكان اإلنساني،

  .ومعرفة علم بغیر قویة حیاة تحیا أن یمكن ال العقیدة أن وأكد العقیدة، رباط من العقل

 حدثت التي اإلصالح بثورة بشرت قد كانت التي والفكریة واالجتماعیة االقتصادیة التغیرات   -٤

  .األوروبي الفكر في

 المنطقیة المنھجیة ھاجم الذي)  ١٢٩٤ – ١٢١٤( بیكون روجر الثورة ھذه رموز أھم ومن

 من كانت التي التجریبیة الطریقة رائد بیكون ویعتبر ،  التجریبي بالمنھج ونادى والمیتافیزیقیة

  . األوروبیة النھضة أسباب

 ، والدراسات الكتب ونشر طباعة في ساھم مما م ١٤٤٠ عام اخترعت -: الطباعـة اختراع  -٥

  .  المعرفة وانتشار المطالعة شجع وھذا

 جدید وتعلیم اجتماعیة، تغییرات مع االقتصادي النمو ترافق - : العصریة الدول ظھور   -٦

  . الجدید الواقع لخدمة

 التي والفنیة الفكریة الحركة كون مما الجامعات لظھور األرضیة السابقة الست النقاط شكلت لقد

  .باإلصالح سمیت

  :النھضة في عامة نظرة
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 العلم في جدیدة روحًا فبثت،  الحیاة میادین لجمیع شاملة كانت بأنھا النھضة تمیزت

 واعتمدت، والعملیة النظریة والتعلیم التربیة نواحي وفي والحضارة واالجتماع والفن والفكر

 تھتم إنسانیة تربیة وكانت االبتكار وشجعت الجمود وحاربت مرنة وتھذیبیة فكریة أسالیب

  -: إلى نرده النشاط من أنواع خاللھا وقامت ونفسیًا وعقلیًا جسمیًا باإلنسان

  . واإلغریق الرومان وعلوم معارف إلى أي ، االقدمین إلى العودة نزعة-أ

 بالحیاة واالستمتاع اإلنسان عواطف وتقدیر االنفعاالت عالم  ، الشخصي بالعلم االھتمام -ب

  .واآلداب الفنون نشر و ملذاتھا، وتأمل

 االكتشافات في ساعد وھذا  ، الوسطى العصور في مھملة كانت التي الجامدة بالطبیعة العنایة -ج

  .والطبیعیة والفلكیة الجغرافیة

  - ): التھذیبي النھضة معنى( للنھضة التربوي المدلول

 الرومان وتبناھا الحرة التربیة فكرة صاغ من الیونان كان -:الحرة التربیة فكرة إحیاء - :أوال

 عرفھا كما والحكمة الفضیلة على وتدربھ ، الحر بالرجل تلیق التي الحرة العلو وھي ، بعدھم

  م ١٣٧٤ عام كتابھ في فرجیریوس بولس

  . الجسماني العنصر-١

  . المختلفة الحیاة شؤون في العملي االقتدار عنصر -٢

  .المظلمة الوسطى العصور أھملتھ الذي ، الجمالي البدیعي العنصر -٣

 اللغات قوامھ كان الذي الحرة التربیة محتوى على أطلق -: الضیقة اإلنسانیة التربیة - : ثانیًا

 ، القدیمة اللغات آداب دراسة في الغایة لھذه التوسع تم وقد ، اإلنسانیات القدیمة واآلداب

 بصورة االھتمام وأصبح نفسھا، الحیاة من بدًال واآلداب اللغات تعلم التربیة غایة وأصبحت

 أشھر ومن ، وتعلمھا باللغات العنایة على واقتصر التربیة معنى وضاق مضمونھا من أھم اآلداب

 شجع الذي عشر السابع القرن في ظھر الذي)  بترارك( النھضة عصر فبي اإلیطالیین المربین

  . الجامدة التربیة ورفض القدیمة، العالمیة المطاعة

 وسمي ، م ١٤٤٦ – ١٣٧٨ العامین مابین ظھر الذي) دافلتر  فیتورینو( اإلیطالي المربي وكذلك

  . األول العصري المدرس
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 أول وھو ، م ١٥٦٨ – ١٥١٥ العامین مابین ظھر الذي)  إسكام روجر(  اإلنكلیزي المربي ثم

 الترجمة في بطریقتھ واشتھر ، البدني العقاب وعارض ، القومیة باللغة التربیة في كتب من

  ). الالتینیة إلى ترجمتھ إلى العودة ثم اإلنكلیزیة إلى الالتینیة من النص ترجمة أي( المزدوجة

 – ١٤٦٧ العامین بین ما وظھر)  إراسموس(  اإلنسانیین المربین اشھر كان فقد ألمانیا في أما

 على یوما حصلت إذا - : أقوالھ ومن ، أوروبیة جامعة من أكثر في القدیمة اآلداب وعلم م ١٥٣٦

  .الضروریة المالبس بعض بعدھا ومن الیونانیة الكتب شراء أفعلھ ما فأول مال

 قبل الطفل من یطلب ال وأن للطفل، الطبیعیة المربیة األم اعتبار – آراءه أھم ومن

 التركیز مع معًا والالتینیة الیونانیة یدرس ذلك وبعد واألخالق اآلداب واكتساب اللعب إال السابعة

 البنات بین التمییز وعدم األسریة بالتربیة واالھتمام ، الدینیة التربیة إھمال وعدم.  النحو على

  .والغراء بالتشویق واستبدلھ البدني العقاب واستبعاد واألوالد

  : البروتستانتي اإلصالح

 في نجدھا،  الفرد على وركزت باآلداب وعنیت أدبیًا اتجاھًا إیطالیا في النھضة اتجھت بینما

 والدیني االجتماعي باإلصالح واھتمت،  المسیحیة باآلداب عنیت حیث،  دینیًا منحًا تنحو ألمانیا

 الكنیسة داخل حصلت التي المفاسد إصالح على متفقین المسیحي الدین رجال كان فقد.  والخلقي

  . نفسھ البشري العقل وطبیعة الدین مفھوم حول اختلفوا لكنھم، 

   الحدیثة العصور في الطفل تربیة

 في والرومان الیونان عند الشدة و بالقسوة تمتاز العصر ھذا قبل الطفل تربیة كانت لقد

 یجب فاسدة شریرة الطفل طبیعة بأن سائدًا االعتقاد كان فقد الوسیط العصر في أما القدیم، العصر

 الذي األمر ؛)الطفولة سجن( عام بوجھ المدرسة كانت و والزھد، الرھبة إلى أدى وھذا قمعھا؛

 بصورة المبكرة الطفولة نحو النظرة إعادة إلى التربویین المفكرین و الفالسفة من العدید دفع

 التي النمائیة، وخصائصھا ومتطلباتھا مواصفاتھا المرحلة لھذه بأن ھؤالء آراء واتفقت أفضل،

 بعیدًا علمیة دراسة دراستھا و بھا، االھتمام ینبغي التي الالحقة، العمریة المراحل بقیة عن تختلف

  .المجتمع في السائدة المعتقدات عن

 التطور تبلور وقد أوروبا، في اإلنساني الفكر مساحة على جدید فلسفي اتجاه برزو

 في للتقدم معیارًا بالعقل تأخذ عقالنیة دعوة أول تمثل وھي التنویر، فلسفة ظھور في العام الفكري

 الُسكالئي، بالمذھب ممثلة المحرفة، المسیحیة الدیانة أمام لوجھ وجھا لتقف ،*الوسطى أوروبا
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 ص: ١٩٧٠: ١٠٣. (أرسطوطالیس الیوناني الفیلسوف ألفكار مختلطة تعالیم مجموعة وھي

 رجال واجتھادات) Toma Al-Akiweni( األكویني توما المسیحي القدیس ومذھب ،)١٤١

 والمجتمع، والمعرفة اإلنسان في المذھب لذلك التقلیدیة النظرة بذلك رافضة النصراني، الدین

 األمر والعلم، التجربة و العقل على القائم اإلیمان أساسھا جدیدة، تركیبة صیاغة إعادة ومحاولة

 والعلمیة والسیاسیة، واالجتماعیة، الدینیة، الحركات من العدید لدى التحرر زیادة إلى أدى الذي

 وفق وتربیتھا، بالطفولة االھتمام تؤكد تربویة حركة فظھرت التقوى، ومذھب التطھیر كحركة

  ).٤٥ ص: ١٩٧١: ٣٥. (المرحلة لھذه المناسبة التربویة البیئة بتوفیر تنادي جدیدة أسس

 التطور عالجت التي األدبیات أن من) الكبیسي سناء( الباحثة رأي مع الباحث یتفقو

 في سواَء والتكرار، التداخل من نوع یشوبھا الحدیث العصر في األطفال لریاض التاریخي

 للتكرار وتحاشیًا الجانب، ھذا إلثراء ضمانًا و األطفال، ریاض نشأة تواریخ أو المسمیات،

 من العدید وبروز الطفولة، بمرحلة االھتمام نحو بالتسارع اتسم الذي العصر، ھذا في والتداخل

 تقسیم تم اآلن علیھا المتعارف بالصورة األطفال ریاض نشوء ثمَّ ومن المرحلة، لھذه المفكرین

  :مراحل ثالث إلى العصر ھذا

 إسھامًا ساھموا الذین الفالسفة أبرز على وتشتمل ):النظریة الفلسفیة المرحلة( األولى المرحلة

 لھا، التربویة واألسس المبادئ أرسو و المبكرة، الطفولة لمرحلة التربوي الفكر تطور في نظریًا

  :الفالسفة ھؤالء من ثالثة إلى اإلشارة ویمكن بعدھم، جاء من على القوي األثر ألفكارھم وكان

  .م) J. A. Comenius )،(1592-1671( كومینوس آموس جون  .١

  .م) J. Locke)، (1632 – 1704( لوك جون  .٢

  .م) J.J.rousseau)، (1712 – 1778( روسو جاك جان  .٣

 في حده على كٌل الفالسفة ھؤالء إسھامات توضیح في للخوض ضرورة ھناك لیسو

 ما مرحلة في التربیة تناولت التي األدبیات جمیع في موجودة االسھامات فھذه الطفل؛ تربیة مجال

 نحو مبادئھم على غلبت التي العامة، الفلسفیة المنطلقات أھم بإبراز الباحث ویكتفي المدرسة، قبل

  : المنطلقات ھذه ومن األولى، سنواتھ في الطفل تربیة

  .الحسیة األنشطة على وتقوم بالحواس تبدأ التربیة  .١

  .الجسمیة الناحیة بالذات الطفل عند النمو مظاھر وشمولیة تكاملیة  .٢



٣٢ 
 

  .التربیة ووسیلة المعرفة مصدر ھي الطبیعة  .٣

  .الطفل عند المعرفة مصدرا ھما الخارجیة التجارب ومعطیات الداخلي اإلحساس  .٤

  .الحركة وحریة التلقائي اللعب  .٥

  .الواقعیة للبیئة األنشطة محاكاة  .٦

  .الطفل طبیعة في الفطریة الخیریة  .٧

  .للطفل اإلیجابي التعزیز  .٨

   ):العملیة التجریبیة المرحلة( الثانیة المرحلة

 النظریة واألسس المبادئ تلك من االفادة حاولوا الذین المربین أبرز على تشتملو

 مدارس افتتاح خالل من الواقع أرض على تطبیقھا إلى ساعین الطفولة، بمرحلة المتعلقة

  :المربین ھؤالء من ثالثة إلى اإلشارة ویمكن تجریبیة،

  .م) J. H. Pestalozzi)، (1746 – 1827( بستالونزي ھنري جون  .١

  .م) J. F. Oberlin)، (1740 – 1826( أوبرلین فریدریك جین  .٢

  .م) R. Owen )، (1771 – 1858( أوین روبرت  .٣

 ریاض مدارس في التنفیذ موضع) روسو( عنھا عبر التي األفكار) بستالوزي( وضع حیث

  . بسویسرا"  إفردون" و"  بروجورف" و"  ستانز"  في أنشأھا التي األطفال

 أطفال تؤوي أولیة، مدارس إلى فرنسا مقاطعات إحدى في الكنیسة قاعات حّول فقد) أوبرلین( أما

 األلعاب على اشتمل تربویًا؛ منھجًا لھم وضع و المدرسة، قبل ما سن في الفقیرة البیئات

 األناشید طریق عن اللغة وتعلم الطبیعة، ودراسة األقمشة، وحیاكة الصور، وتقطیع المتنوعة،

 التربیة على المنھج تأكید مع بالنزھات، القیام و النباتات، بعض زراعة على وتدریبھم والغناء،

  . الخلقي والتوجیھ الفنیة

 ألبناء طفولة مدارس فأنشأ سابقوه؛ فیھ سار الذي نفسھ المنھج بریطانیا في) أوین روبرت( ونھج

  .البریطانیة المصانع عمال



٣٣ 
 

 في بقوة واضحًا یكن لم طابٌع، علیھا غلب المرحلة ھذه في الطفل تربیة برامج أن یالحظ

  : توافر في یتمثل السابقة، المراحل

  .لھم ضروریة غذائیة وجبات خالل من لألطفال المقدمة الصحیة الحمایة  .١

 التعلیم، في الشكلیة الموضوعات عن بعیدًا الحرفیة، واألشغال الیدویة باألعمال االھتمام  .٢

  .بعینھا لموضوعات ومحددة مفروضة وحصص وجداول، سلفًا، معدة مقررات من

 عالقات تكوین خالل من لألطفال، الصادقة والمودة الحب ومشاعر اإلنسانیة الرعایة  .٣

  . واألطفال المعلم بین بالثقة تتسم وحمیمیة، عاطفیة

 االجتماعیة، و االقتصادیة، العوامل إلى راجع الطابع ھذا ظھور في السبب أن یبدوو

 الھجرة وظاھرة الصناعیة، كالثورة"  فرنسا و بریطانیا"  األوروبیة الدول بعض بھا مرت التي

 والمدن المصانع في العمل سوق إلى المرأة خروج إلى أدى مما المدینة، إلى الریف من الداخلیة

 أعمال مزاولة جراء حقوقھم، وضیاع األطفال أحوال في إھمال من ذلك على ترتب وما الكبرى،

 وأبناء والیتامى الفقراء و العمال أطفال إلیواء المدارس ھذه فكانت أعمارھم؛ ومستوى تتناسب ال

  .مبكر وعاطفي صحي حرمان من یعانون الذین المحطمة، البیوت

 األطفال لریاض والمؤسسین المفكرین أشھر على تشتمل ):التأسیسیة المرحلة( الثالثة المرحلة

 ھذا في علیھ المتعارف بالمفھوم لألطفال روضة أول فیھ تأسست الذي م،) ١٨٣٧( عام من وتبدأ

 ومن الطفل، حول النفسیة و التربویة الدراسات و البحوث بتزاید المرحلة ھذه وتمتاز الوقت،

  :المرحلة ھذه رواد

  .م) F. Frobel)، (1782 – 1852( فروبل فریدریك  .١

  .م) J. Dewey)، (1859 – 1952( دیوي جون  .٢

  .م) M. Mantsorry )، (1870 – 1953( منتسوري ماریا  .٣

  .م) J. Piaget)، (1896 – 1980( بیاجیھ جان  .٤

 بالطفولة اھتمامًا الحدیثة، أوروبا في التاریخیة المراحل أخصب من المرحلة ھذه تعدو

 على ذلك ساعد وبالتالي ـ السابقة التاریخیة للمراحل ومنطقیة طبیعیة نتیجة كونھا مع ـ المبكرة

 البیئات أفضل توفیر مستھدفة السابعة، سن قبل الطفل تربیة في والنفسیة التربویة االتجاھات تعدد

 الطفل، بخبرات المرتبطة التعلیمیة الفرص تھیئة توافر خالل من لتربیتھ، المالئمة التربویة
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 االتجاھات ھذه تصنیف ویمكن لھ، الشخصیة السمات تنمیة و أقرانھ، مع االجتماعي والتفاعل

  : المرحلة ھذه رواد اعتنقھ الذي الفلسفي الفكر بحسب التربویة

  ).فروبل( بـ ممثًال المثالي، النفسي االتجاه  .أ

  ).دیوي( بـ ممثًال التجریبي، االجتماعي االتجاه  .ب

  ).منتسوري( بـ ممثًال الحسي، االتجاه  .ج

  ).بیاجیھ( بـ ممثًال المعرفي، االتجاه  .د

 ناحیة، من بعضھا عن یختلف كان إن و بعضھا، بأن توحي االتجاھات لھذه فاحصة نظرة إن

 الوسائل، في تختلف قد بمعنى العامة؛ الروح في تتفق جمیعھا لكن أخرى، ناحیة من معھا ویتفق

 لالعتبارات االتجاھات ھذه بین الدرجة في الفرق یكون وھكذا البعیدة، الغایات في تتوحد ولكنھا

  .المجتمع بطبیعة المتعلقة االعتبارات بین و وحواسھ، وعقلیتھ، الطفل، بنفسیة المتعلقة

  :المثالي النفسي االتجاه: أوًال

 خالل من وذلك الطفل، داخل الكامنة الھائلة القدرات عن الكشف ھو االتجاه لھذا الرئیس المدخل 

 وخبراتھ تجاربھ خالل من نفسھ، الطفل نشاط نتیجة النمو أن اعتبار مع واھتماماتھ، میولھ دراسة

  . التعلیمیة العملیة محور ھو التعلیمیة المادة ولیس الطفل وألن الذاتیة،

 التي المدارس تسمیة ترجع وإلیھ التقدمیة، االتجاھات لھذه األول الممثل) فروبل فردریك( ُیعد و

 لھذه فلسفتھ في الجوھریة الفكرة عن أما). األطفال ریاض( بـ والسادسة الثالثة بین أطفاًال تضم

 ُأعدت ما إذا المبدع، الخالق النشاط على وقادرون مبدعون بطبیعتھم األطفال أن فھي المرحلة

 نفسھ، الطفل في كامنة الكبرى الحقائق وإن والنشاط، اللعب حریة لھم وتركت المناسبة، البیئة لھم

 لینمو ؛ واإلنسان والطبیعة، تعالى، باهللا الطفل عالقة توثیق ھي تربیتھ ھدف یصبح وبالتالي

 الفعالیات؛ من عددًا منھجھ احتوى كما الذاتي النشاط خالل من متكامًال عقلیًا و وجسمیًا، روحیًا،

 وأنشطة والقصص، كالغناء فنیة أنشطة إلى وحیاكة، ورسم وصلصال ورق من العملیة كاألنشطة

  . األخرى واأللعاب الھدایا عن فضًال وخلقیة؛ دینیة وأنشطة والحساب، الكتابة و كالقراءة معرفیة

 تأثیره لیظھر األمریكیة؛ المتحدة الوالیات و أوروبا من أنحاء في بفلسفتھ المنھج ھذا انتشر

 یعد ولھذا الیدویة؛ والتدریبات الخلقیة الجوانب على تركیزه بسبب الطفل، تربیة مجال في العمیق



٣٥ 
 

 فقد ذلك ومع للطفولة، ممتعة و مناسبة وبرامج مناھج ابتكار محاولة في األول الرائد) فروبل(

  : مثًال ذلك من النقد، بعض النفسیة الخبرة على المعتمد منھجھ لقي

 والمفردات واالسطوانة، والمكعب الكرة غیر یتعلم أن للطفل ینبغي فال ھندسي، منھجھ إن) ١

 ص: ١٩٨٥: ٣.(منھا الطفل نحرم ال أن فیجب ھندسیة؛ غیر بأشیاء مفعمة فالحیاة بھا، المتعلقة

١٤.(  

 الحواس، وتدریب األشیاء، تشكیل أثناء الصف في الجلوس طول على الطفل یجبر منھجھ إن) ٢

 في بقائھ لطول الریاض أنشئت أجلھ من الذي الھدف یحقق ال وھذا الفنیة، األشكال وعمل

  . شخصیتھ من نواحي نمو یعرقل مما الصف،

   :التجریبي االجتماعي االتجاه: ثانیًا

 للتطور قابلة ذاتًا بعدِّه اإلنسان بین المستمر التفاعل ھو التربوي، االتجاه ھذه وجوھر

 مع أخرى، ناحیة من بھ المحیطة االجتماعیة البیئة وبین ناحیة، من مستمرة بصورة والنمو

 صحیحة، بصورة تركیبھا إعادة خالل من المتجددة؛ الخبرات من سلسلة ھو النمو بأن التسلیم

  .المنشود التغییر لیحدث

 وحتى الدتھ منذ للطفل أن ھو ھام، مبدأ على االتجاه ھذا یعتمد :الحركي الحسي االتجاه: ثالثًا

 من أكثر المحیطة، الخارجیة بالمنبھات جدًا كبیرة بدرجة تتأثر) حواسًا( عمره من السادسة سن

 التعلم، في الرغبة عنده تثیر حسیة بمنبھات الطفل إحاطة فإن ولھذا حیاتھ؛ في أخرى مرحلة أي

  . النمو عملیات یعوق الذي الصم الحفظ عن بعیدًا الحواس ھذه تدریب طریق عن واالستكشاف

 لم إن ـ االتجاه ھذا أفكار مؤیدي من) منتسوري ماریا( اإلیطالیة والمربیة الطبیبة تعد

 بطب بمعرفتھا ودعمتھا ،)فروبل( طرائق ونقحت سلفھا بھ جاء ما تابعت فقد ـ مؤسسیھ من تكن

 الخبرات الروضة أطفال لتعلیم تربوي منھج وابتكار تطویر من مكنھا الذي األمر األطفال؛

  .المنھج ھذا جوانب بعض إلى اإلشارة ویمكن المتخصصة،

  : منتسوري لمنھج النظریة األسس

  .العقلي النمو في األساس ھو المنظمة المالحظة تنمیة على القائم الحواس تدریب  .١

  .المیول و القدرات وفق على والتعلیم الذاتیة التربیة  .٢

  .األطفال بین الفردیة الفروق ومراعاة الفردي التعلیم  .٣



٣٦ 
 

  .السلیم النمو على تساعده للطفل االستقاللیة النزعة  .٤

  .والتعلم العمل في الطفل حریة  .٥

  .التعلم عملیة في وظیفیة قیمة اللعب إعطاء  .٦

  .التلقائي التعلم یعیقان الشدة و الضغط  .٧

  .التعلیمیة الوسائل توافر مع المربیة قبل من المباشر التدخل وعدم التوجیھ  .٨

  : ھي) منتسوري( طرائق تكون وبذلك

  .والكتابة القراءة وتعلیم الحواس، وتدریب الحرفي، النشاط

 مؤكدة المنھج، ھذا في المكان تنظیم استراتیجیات جاءت العامة الطرائق ھذه ضوء في

 محددة؛ خاصة وأدوات وأجھزة بمواد األطفال یزود بحیث وإعدادھا، البیئیة التھیئة أھمیة على

  : ھي ثالثة أركان على عادة توزع

  ).الحركي النشاط( العملیة الحیاة ركن  .١

  ).الحواس تدریب( الحسیة المواد ركن  .٢

  ).والكتابة القراءة تعلم( األكادیمیة المواد ركن  .٣

 المتوافرة المواد مع المباشر الطفل تفاعل خالل من ركن، كل أنشطة ممارسة یتم حیث

  ) ٦٥ ص: ٢٠٠١: ٨٦.(بالركن

  : المعرفي االتجاه: رابعًا

 بدراسة ُعني الذي االتجاه، لھذا الممثلین أبرز من) بیاجیھ( الشھیر السویسري العالم یعد

 تطورھا وكیفیة الذكاء، ببنیة یتعلق وما تحكمھ، التي واألسس األولى، مراحلھ في العقلي النمو

  .المعقدة العلیا األشكال إلى البسیطة المعرفیة األشكال من انطالقًا

  : األطفال ریاض في المعرفي المنھج أھداف

  .واالبتكاري االستقاللي التفكیر من الطفل تمكین  )١

  .الطفل لذات إیجابیة صورة تكوین  )٢



٣٧ 
 

  .اآلخرین مع والتعاون السوي التفاعل من الطفل تمكین  )٣

  .الشخصیة المسؤولیة تحمل على الطفل تدریب  )٤

  .البیئة عن الصحیحة بالمعلومات تزویده  )٥

  . وحساب وكتابة قراءة من األساسیة التعلم مھارات إكسابھ  )٦

  : المعرفي المنھج محتوى

  : اآلتیة للخبرات التفكیر مجاالت من مجموعة على المناھج ھذه محتوى یشتمل

  .األصوات بین والتمییز االنتباه: السمعي التفكیر  .١

  .األشیاء بین والتشابھ االختالف تمییز: البصري التفكیر  .٢

  .الید واستخدام باللمس اإلحساس: الیدوي التفكیر  .٣

  .معینة أشغال إلى الرسوم نقل: التصوري التفكیر  .٤

  .والتسلسل والتتابع التصنیف: المنطقي التفكیر  .٥

  .واالتجاھات المواقع تحدید: المكاني التفكیر  .٦

  .اآلخرین مشاعر تفھم: االجتماعي التفكیر  .٧

  : المعرفي المنھج في التعلیم طرائق

 المعرفي، المنھج ومحتوى أنشطة تنفیذ عند مراعاتھا یجب التي األسالیب من مجموعة ھناك

  : وھي

  .تعلم وفرص بموارد غنیة بیئة في ودمجھ الطفل دور تفعیل  .١

  .المشاعر عن للتعبیر والتمثیلي المسرحي الحوار استخدام  .٢

  .وتلوینھا ورسمھا األشیاء تصویر  .٣

  .المحیطة البیئة إلى والنزھات بالرحالت القیام  .٤

  . التعلم في اللعب توظیف  .٥



٣٨ 
 

 برنامج و) الفتلي( برنامج مثل بیاجیھ، نظریة على استندت التي البرامج، من العدید ظھرت و

  )*. ودیفریز كامي(

 عشر؛ الثامن القرن بدایة منذ األطفال ریاض مؤسسات فكرة انتشار من الرغم وعلى

 جاء أن إلى المعالم، واضحة تعلیمیة مناھج لھا یتوافر ولم المربین، من كافیًا اھتمامًا تنل لم فإنھا

 كاللعب ـ األنشطة من العدید تضمن األطفال، ریاض في للتربیة شامًال منھجًا وضع و) فردبل(

 منھجھ على المثالي الطابع غلبة من الرغم وعلى ؛)فروبل بھدایا( عرفت ـ والتمارین والموسیقى

 مناھج تطور تقتصر ولم المعاصرة، للمناھج أساسًا أصبحت التربویة أنشطتھ و أفكاره أن إال

) منتسوري مدام( اإلیطالیة المربیة لعبت وإنما فقط؛ وآرائھ) فروبل( جھود عند األطفال ریاض

 فعالیات و مھاریة،وحركیة، أنشطة بإدخالھا األطفال؛ ریاض مناھج تطویر في جوھریًا دورًا

  .جدیدة وأدوات حرة،

 المتحدة الوالیات إلى أیضًا وانتشرا أوروبا، في سائدًا) منتسوري( و) بلوفر( منھجا ظل

 عمومًا، المناھج مجال في أجریت التي الدراسات أن إال الزمن، من طویلة لفترة األمریكیة

 نفسیة أسس على وبنیت أھدافھا، وطورت األطفال، ریاض مناھج في جدیدة تطورات بلورت

 تطویر في البالغ األثر لھا كان فقد الطفولة؛ لمرحلة) بیاجیھ( المربي دراسة مثل. واجتماعیة

 برامج وضع إذ المعاصرة، التربویة االتجاھات في مكانتھا وترسیخ األطفال، ریاض مناھج

. المتعلم تفكیر نمو مرحلة و یتالءم بما البیئة مع مستمرة وتفاعالت مثیرة، تعلیمیة ومواقف

 المثیرة؛ البیئة مع اإلدراكي والتفاعل الحسیة األلعاب تؤكد مناھج األطفال ریاض إلى وأدخلت

 ھذه وأخذت التعلیم، طرائق في الحدیثة االتجاھات على معتمدة متنوعة، تعلیمیة وطرائق بأسالیب

 أخذت وإنما زمني، جدول وفق منفصلة مواد شكل على المناھج تدریس عن تحجم الریاض

 جذابة وبطریقة مشوق، إطار في وتقدمھا بعضھا، مع تدمجھا و المواد، ھذه خبرات من تستفید

 علم في) الجشطالت( بنظریة أصًال متأثرة طریقة وھي ،)التعلیمیة الدورات بطریقة( عرفت

 یصنعون المناھج منّظرو أخذ ولھذا للطفل، المتكامل الحسي اإلدراك على تؤكد التي النفس؛

  . التعلیمیة الخبرات بین والترابط التكامل تحقق متكاملة، تعلیمیة وحدات شكل على المنھج

   



٣٩ 
 

  مراجع الفصل األول

،  ١٩٧٩، القاهرة ، عالم الكتب ،  تربية الطفل قبل المدرسةسعد مرسى وكوثر كوجك ،  - ١
  . ١٨٩ص 

،  ١٩٧٩، القاهرة ، دار الشـروق ،   تربية الطفل بين الماضى والحاضرفتحية سليمان ،  - ٢
 .  ٩٢ص 

 ١٩٧١، بيروت ، دار الثقافة ،  تطور النظريات واألفكار التربويةعمر التومى الشيبانى ،  - ٣
 .٢٣٥، ص 

، ص  ١٩٨٠الكويت ، دار البحوث العلمية ،  ، األصول الفلسفية للتربيةمحمود شفشق ،  - ٤
٢٩٨. 

 –دار الكتـاب اللبنـانى    –، آثارهم ، بيـروت   أعالم التربية ، حياتهمأنطوان الخورى ،  - ٥
 .١٢٧، ص  ١٩٦٤

سـاليب  أ،فال ، فلسفتها ، أسسها ، برامجهـا  فى دليل األطمحمد صالح الدين مجاور ،  -١٥
  .١٢٣، ص  ١٩٧٣، الكويت ، مطبعة وزارة التربية ،  العمل بها

، ص  ١٩٦٦، بيروت ، دار العلـم للماليـين ،    التربية عبر التاريخعبد اهللا عبد الدايم ،  -١٩
٤٤٥.  

، القاهرة ، مكتبـة   تعليم الطفل فى دور الحضانة بين النظرية والتطبيقعواطف إبراهيم ،  -٢٠
  .١١٥، ص  ١٩٨٣األنجلو ، 

، عمان ، دار مجدالدى  المرشد فى منهاج رياض األطفالجميل أبو ميزر ، محمد عدس ،  –٢١
  .١٨٣، ص  ١٦٢، ص  ١٩٣للنشر و التوزيع ، 

، طبعة ثانية ، عمـان ، دار   تخطيط برامج تربية الطفل وتطويرها ،عصام النمر وآخرون  -٢٢
  .٩٣-٩١، ص ص  ١٩٩١الفكر للنشر و التوزيع طبعة ثانية ، 

تصميم البرنامج التربوى للطفل فى مرحلـة مـا قبـل    يسرية صادق وزكريا الشربينى ،  -٢٣
  .١٢١، ص ١٩٧٧، القاهرة ، دار الفلك الجامعى ، المدرسة 

، القـاهرة ،   والتدريس فى الحضـانة والريـاض  قواعد التربية عبد المجيد عبد الرحيم ،  -٢٤
  .٥٤، ص  ١٩٨٥مكتبة األنجلو المصرية ، الطبعة الثانية ، 



  
  
  

  

  

  

  

  

    

  الفصل الثانى
   

  المربین والفالسفة  آراء وجھود
   فى تربیة طفل ما قبل المدرسة



  ٤٢

  الفصل الثانى
  آراء وجھود المربین والفالسفة 
  فى تربیة طفل ما قبل المدرسة 

  

  Pestalozzi (1827 -1746)بستالوزى 
  : نشأته 

ولد جون هنرى بستالوزى فـى مدينـة زيـورخ بسويسـرا عـام                        
 ، وقد توفى والده الطبيب وهو فى الخامسة مـن العمـر ، فتولتـه   ) ١٧٤٦(

والدته برعاية رقيقة يسودها الحب و العطف الشديدين ، مما كان له أثر كبير 
على خلقه وطباعه ومن ثم على فكره الفلسفى و التربوى فيمـا بعـد ، درس   
الالهوت والحقوق ، ولكن سرعان ما انصـرف عنهمـا واتجـه للتربيـة ،     

نيوهوف  وأعجب كثيراً بكتاب إميل لروسو ، أسس مدرسة ألبناء الفقراء فى
علـى   ١٨٥٠سنة ، ثم أشرف فى عـام  ) ١٨(، واستمرت حوالى ) ١٧٧٥(

التى طبق فيها طرقه التربوية ، وقـد اشـتهر وذاع   ) فردون ( إدارة مدرسة 
صيته فلجأ إليه المربون من كل مكان لالستفادة من نظرياته وتجاربـه فـى   

ة هـى السـبيل   قامت آراءه الفلسفية على إن التربية الحديث. إدارة المؤسسة 
ـ    ع ، ولهـذا لقـب بالمصـلح    لإلصالح لخالص البشرية مـن آثـام المجتم

وم جيرتـرود بتـدريس   كيف تق"، من أشهر مؤلفاته التربوية كتاب االجتماعى
، ويتضح من هذين الكتـابين أن بسـتالوزى   " كتاب لألمهات " ، و" األطفال

لك ركز علـى مـا   أعطى األسرة دوراً مهماُ فى تربية األبناء وتنشئتهم، ولذ
عن عمـر  ) ١٧٢٧(توفى فى نيوهوف عام . يقوم به الوالدان تجاه الصغار 

  . يناهز الحادية والثمانون 
  



  ٤٣

  : أهم آراءه وفلسفته التربوية 
يعد بستالوزى من اهم من أسهم فى تزويـد التربيـة بأفكـار عـن       

األثـر   الطفولة، وعن تربية الطفل فى هذه المرحلة ، بل كان ألفكاره وآراءه
األكبر فى تفكير وآراء العديد من الفلسفة الذين جاءواً بعده ، ويمكن تلخيص 

   -: أهم أفكاره ومبادئه فيما يلى 
  

إن عمل التربية هى إنماء للقوى الكامنة فى الفرد وذلك عـن طريـق    - ١
  . تهيئة الفرص الستغالل كفاءته المختلفة 

هللا بها الطفل و السـماح  تعمل التربية على استغالل القدرات التى زود ا - ٢
لها بالتعبير عن نفسها ، لكى يتاح لها النمو الصحيح و المتزن ، ومـن  

 . أجل فهم طبيعته الخاصة 

عقليـاً ،  ( إن التربية هى النمو العضوى للطفل نمواً شـامالً متكـامالً    - ٣
انطالقاً من مبدأ االنسـجام و التـوازن بـين هـذه     ) جسمياً ، أخالقياً 
 . ة المظاهر مجتمع

إن القوى الداخلية للطفل تهيأ الدوافع للتعلم أكثر ممـا تفعلـه القـوى     - ٤
 . الخارجية 

إن الحواس هى األساس فى عملية تعليم الطفـل و تربيتـه وال بـد أن     - ٥
تسعى التربية إلى تنميتها و العمل على تدريبها لكونها منافذ الكتسـاب  

 . المعرفة لدى الطفل فى السنوات الست األولى 

دف التربية المبكرة ليس مد الطفل بأنواع المعرفة ، بل تنمية عقله إن ه - ٦
 . وتفكيره 



  ٤٤

التركيز على النشاط الذاتى للطفل وفاعليته فى المواقـف التربويـة و    - ٧
 . التعليمية لضمان نجاح عملية التعلم 

فى عملية تعليم الطفل ، و التأمل هو العمـل  ) المالحظة ( أهمية التأمل  - ٨
ى للذكاء البشرى ، وهو إدراك حى مباشر وليد اللحظة ، الطبيعى التلقائ

وعن طريقه يستطيع العقل أن يحصل على الحقائق دون مجهود كبيـر  
 . أو تردد 

، كمـا توجـد   ) حسى ، عقلى ، وخلقى ( هناك ثالثة أنواع من التأمل  - ٩
 ) . الحق ، والخير ، الجمال ( تأمالت لإلحساسات الداخلية 

ريان للنمو السوى للطفل ، وبناء عليـه فـإن   إن الحب و العطف ضرو -١٠
الحب و الحنان بين الطفل و المعلم هـو األسـلوب المميـز و المبـدأ     

  .الرئيسى العام فى تربية األطفال

ال بد أن يكون للتربية الدينية و الخلقية أهمية خاصة ، فالطفل بحاجـة   -١١
وية فى النظام ماسة إلى مثل هذا النوع من التربية بحيث تكون لها األول
  . التعليمى ، وعلى المعلم أن يكون قدوة حسنة يحتذى بها 

أهمية تدريس الحساب فى مرحلة التعليم االولى ، وذلك من أجل إعطاء  -١٢
الطفل فكرة صحيحة عن خواص األعـداد علـى أن يكـون تـدريس     

  . الحساب مقترناً بلعب األطفال وبمظاهر أنشطتهم األخرى 

ى اللبنة األولى فى تربية الطفل وتنشئته ، و ألسرة أهـم  إن حب األم ه -١٣
مؤسسة اجتماعية تربوية للصغار ، ألنها مركز ومصدر لتوفير المحبة 

  . و األمان لهم ، فالتربية تتم باألمثلة الصالحة ال بالوصايا 

  



  ٤٥

  : أما التطبيقات التربوية فكانت على النحو التالى 

على مبـدأ تحليـل المعرفـة إلـى      يقوم أسلوب التدريس عند بستالوزى - ١
عناصرها األولية البسيطة ليتمكن األطفال من الفهم و التعرف علـى مـا   

  . يحيط بهم ، فى نظام وعلى خطوات متتالية 

فى عملية تعليم الطفل وتربيته، وذلك ) المالحظة ( اتباع الطريقة التأملية  - ٢
وما يرتبط به  لالنتفاع من قدرات الطفل واستغاللها فى مالحظة ما يحيط
 . من مظاهر حياتية ، فاإلدراك الحسى هو أساس عملية التعليم

بالتشويق واالهتمام ) المالحظة( أن يحرص المعلم على أن يتصف التأمل  - ٣
بالنسبة للطفل ، كما أنه يرى أن يكون الشىء الذي يتأملـه محسوسـاً ،   

أو حقيقـة   حتى يسهل تأمله ويتيسر مالحظته ، أما إذا كان فكرة أو رأياً
غير محسوسة ، فإنه يؤجل ذلك حتى يصل الطفل إلى مسـتوى التطـور   

 .الذهنى الذي يؤهله لذلك 

التركيز على النشاط الذاتى للطفل ، بمعنى أنه ال بد أن يقوم التعليم علـى   - ٤
 . خبرة الطفل ، ومالحظاته بنفسه مستخدماً فى ذلك حواسه المختلفة 

للفظية ، أى الشرح والتلقين ، فـى عمليـة   االبتعاد عن استخدام الطريقة ا - ٥
تعليم الطفل كلما أمكن ذلك عند بدء التعليم فالطفل الصـغير يضـطرب   
كثيراً كلما استعملت معه هذه الطريقة ألنهـا ال تتناسـب مـع مداركـه     
ومستوى فهمه ويمكننا بعد ذلك فى المستويات المتقدمة الربط بين اللغـة  

 . شىء والمحسوسات أى ربط الكلمة بال

استخدام كل ما هو ملموس ومحسوس من األشياء فى تعلـيم األطفـال ،    - ٦
بمعنى أن يكثر معلم األطفال من استخدام الوسائل و المحسوسـات التـى   

 . تعين الطفل على اكتساب المعرفة 



  ٤٦

التدرج فى عملية تعليم الطفل ، من حيـث البـدء بالعناصـر السـهلة ،      - ٧
ى المركبة ، بمعنى أن يكون التـدرج  فالعناصر الصعبة ، ومن البسيطة إل

منطقياً ومستلسالً ، كما أنه ال يجب ان ينتقل المعلم من نقطة إلى أخـرى  
 .إال بعد التأكد من أن الطفل قد فهم النقطة السابقة وثبتت فى ذهنه

ال بد وأن يتالءم تقديم المادة العلمية لألطفال مع مراحل نموهم حيـث أن   - ٨
و خصائصها التى ينبغى أن تؤخذ فى االعتبار لكل مرحلة من مراحل النم

 . عند تقديم المعرفة أو المواد الدراسية 

تعويد الطفل على الجد و االجتهاد ، وهنا على المعلم أن يدرك أن اجتهاد  - ٩
الطفل ال يأتى إال من خالل شعوره باالرتباح و السرور ، ألن فقـدانهما  

 . يصرف الطفل عن االنتباه و الشرح 

ألطفال على ضبط النفس و المعاملة الطيبة و التعاون وحفظ تدريب ا -١٠
 . الجميل مما يزود األطفال بمبادىء وأساليب التربية الخلقية 

االهتمام بالرسم و الكتابة التى ال تخرج عن كونها جزء من الرسم ،  -١١
بمعنى أن يبدأ الطفل برسم الخطوط المستقيمة و الزوايـا و المنحنيـات ،   

 . ريق التمرينات الدقيقة ويكون ذلك عن ط

على المعلم االهتمام بطرق التدريس وأساليبه التـى تجعـل المـواد     -١٢
والدروس تنساب إلى عقول األطفال لذيذة شيقة ، وذلك بالشرح المبسـط  
واألسلوب السهل بعيداً عن السرد العقلى مع التأكيد على عمليـة النمـو   

 . الشامل واحترام شخصية الطفل وتقديرها 

كل من الغناء و التربية الرياضية مكاناً هاماً فى تربية الطفل ، احتل  -١٣
 . وكان الهدف منهما التأثير فى المشاعر و فى التربية الخلقية 



  ٤٧

وأخيراً يجب أن يكون للتعليم منزلة أو مكانة ثانوية بالنسبة للهـدف   -١٤
األساسى من تربية الطفل ، وهو النمو الشامل لقدرات الطفل الجسـمانية  

 . رفية و الحسية و االجتماعية والمع

  . ركز على عملية إعداد وتأهيل معلمى األطفال  -١٥

  ):١٨٥٢ – ١٧٨٢( Froebelفروبل 
  : نشأته 

فى إحدى قرى بروسيا ، وقد تميزت  ١٧٨٢ولد فردريك ولهام عام 
طفولته بالتعاسة و الشقاء نظراً لوفاة أمه ، وهو فى الشهر التاسع من عمره، 

ده رجل الدين ، الذى كان دوماً مشغوالً عنه ، واعتماده على وابتعاده عن وال
الخدم فى تربيته وتنشئته مما عوضه إلى الحرمان فى طفولته ، وبعـد زواج  
والده مرة أخرى عانى الكثير من زوجة أبيه فعاش منطوياً على نفسه يكثـر  

حيـث  من التأمل فيما حوله ، ولم يعيش حياة سعيدة هانئة إال فى منزل خاله 
شعر بالحب والحنان و الحرية و االنطالق وكان آنذاك فى الحادية عشرة من 
عمره ، فالتحق بمدرسة وكانت هذه الدروس الدينية شديدة التـأثير عليـه ،   
فاقبل عليها بنهم شديد ، إال أن والده حرمه من التعليم لقلة موارده الماليـة ،  

يل و الدراسة اضـطر إلـى   ونظراً لرغبة فروبل الشديدة فى مواصلة التحص
بيع قطعة أرض ورثها عن والدته ليتمكن من االلتحاق بجامعـة بنيـام عـام    

وفيها درس العديد من المواد وقد تفوق فيها كثيراً ولكنه لم يـتمكن  ) ١٧٩٩(
من إتمام دراسته الجامعية فالتحق باحد الوظائف الكتابية فى الغابات ، وظـل  

درساً فى ميدنة فرانكفـورت ، وبعـد أن   يتنقل من عمل آلخر حتى أصبح م
وكيف أنه علم نفسه بنفسه ، وتأثر بذلك كثيراً فأصـر  ) بستالوزى( سمع عن 

على زيارته فى فيرون بسويسراً ليستزيد معرفة به بعد أن أنشأ معهداً يعمـل  
فيه الفقراء و المحتاجين وتأثر فوبل خالل إقامته بالمعهد بـآراء بسـتالوزى   

موسيقى و اللعب فى حياة األطفال ، كما أنه أعجـب بطريقـة   فأدرك قيمة ال



  ٤٨

التدريس هناك حيث كان يوزع األطفال عند تدريس مادة واحدة على فصول 
متعددة كل حسب قدراته ، وبعد أن عاد إلى مدرسته بفرانكفورت طبق فيهـا  
الكثير من األفكار و األساليب التى شاهدها بالمعهد وركز على الدراسة مـن  

افتتح مدرسة خاصة بـه  ) ١٨١٦(البيئة المحيطة باألطفال ، وفى عام   خالل
طبق فيها آراء بستالوزى التربوية ، حيث اعتمد على الموسـيقى و اللعـب   

إال أن هذه التجربة لم تستمر طويالً لسوء أحوالـه  . والنشاط الذاتى لألطفال 
بـورغ  افتتح مدرسة خاصة لألطفـال فـى فالنك  ) ١٨٤٠(المادية وفى عام 

بألمانيا طبق فيها ألول مرة آرائه فى التربية ، درس فيها الموسيقى والغناء ، 
كما اهتم باأللعاب الرياضية و النشاط الذاتى لألطفال ، وتعتبر هذه المدرسـة  
بمثابة أول روضة لألطفال فى العالم ، غال أن الحكومة البروسية قاومت مثل 

) ١٨٥١(ما بعد ، فأصدرت فى عـام  هذا النوع من المدارس التى انتشرت في
قانوناً يقضى بإلغائها إال أنه سرعان ما ألغى قرار الحظر بعد وفـاة فروبـل   
بثمانى سنوات ، انتشرت بعد ذلك رياض األطفال فى جميع أنحاء أوروبـا و  

ومن مظـاهر  . التى يرجع الفضل فى إنشائها إلى رائد الطفولة األول فروبل 
تربيــة اإلنســان                     ( أنــه ألــف كتابــاً أســماه اهتمــام فروبــل بالطفولــة 

The Education of Man (   أهداه إلى األمهات لالستفادة منه فـى تربيـة
ولكنهـا  " تعالوا لنعيش من أجل أطفالنا " األطفال ، كما أصدر مجلة بعنوان 

  ) . ١٨٥٢(حوربت ولم تستمر طويالً ، توفى عام 
  

  : ربوية أهم آرائه وفلسفته الت
يرى فروبل أن طفولة اإلنسان تمتلك استعدادات وقـدرات خاصـة   
يمكن االستفادة منها ولكننا ال ندرك ذلك إال فى وقت متأخر بعد أن تنقضـى  
فترة الطفولة ، لذلك يؤكد أنه يجب أن يأتى الوقت الذى نجد فيه األطفال وقد 

ذلك إال من شخص  استطاعوا أن يحسنوا استغالل فترة طفولتهم ، ولن يتحقق



  ٤٩

قادر على جعل الطفل يدرك ذلك جيداً فى الفترة المناسبة ، ولهذا فقـد حـذر   
. من مضى الوقت دون أن نعمد إلى استغالل فترة الطفولة استغالالً حسـناً  

كما ربط بين هذا االستغالل وبين وجود الشخص القادر المتفهم الذى يستطيع 
  . دادات و القدرات لديه أن يساعد الطفل على تنية هذه االستع

   -: ويمكننا استعراض بعض مبادئه التربوية على النحو التالى 

أن هدف التربية هو مساعدة الطفل على تفتح قواه الداخلية ، على أن تبدأ  - ١
العمليات التربوية ابتداء من سن الثالثة أو الرابعة ، وترتكز على ميـول  

   .الطفل اإلرادية واحترام فرديته الخاصة 

إتاحة الفرصة لتحقيق النمو الشامل الذى ال يحدث إال بأسـلوب طبيعـى    - ٢
دئ كما أراده اهللا سبحانه وتعالى ، ومن ثم ينبغى أال نجبـر األطفـال   ها

على األعمال التى ال تنبع من الذات لكى ال يكون ذلك ضد الطبيعة وضد 
كـه  الفطرة ، وبذلك يدعو إلى حرية الطفل وعدم التدخل فى توجيهه وتر

 . للطبيعة حتى ال يفسده المجتمع 

إن األطفال الصغار طبيعيون بسطاء ، ألن الطبيعة اإلنسانية خيرة منزهة  - ٣
عن الشر ، وأنها ال تحيد عن الصواب ، ولـذلك أكـد علـى ضـرورة     

 . استغالل قدرات الطفل وإمكانياته لتحقيق النمو المتزن المتكامل 

ما نطلق عليه نحن اللعب الـذى   يتميز األطفال برغبة فطرية للحركة أو - ٤
ينتج عنه تفريغ الطاقة الكامنة فيهم ، واللعب وسيلة هامة لتربية الجسـم،  
وتدريب الحواس واكتساب خبرات عقلية ، ومهارات بدنية وقـيم خلقيـة   

 . وإدراك حقائق الحياة العظمى 



  ٥٠

إن تربية الحواس وتدريبها هى األساس فى تنمية عقل الطفـل وجسـمه    - ٥
، وأحاسيسه ، وهى التى تجعلـه يـتفهم األشـياء الخارجيـة      ومشاعره

 . المحيطة به فى حاالتها المتعددة وتحقق له النمو المتكامل 

النشاط الذاتى هو العنصر األساسى المميز للحياة وقد وضعه اهللا فى كـل   - ٦
عته الخاصـة ويكـون بـه عالمـه     فرد منا وعن طريقه يحقق الفرد طبي

للعالم الخارجى ، بمعنى أن يحقق الفـرد مـن   ، ويتهيأ بواسطته الخاص
خالل نشاطه الذاتى االنسجام و التوافق بـين عالمـه الخـاص والعـالم     

 . الخارجى 

إن الطبيعة مجاالً مناسباً لتربية الطفل لما يتوفر فيها من ظروف مالئمـة   - ٧
تمكن الطفل من تعلم القوانين ودراسة الماهر الطبيعيـة المختلفـة التـى    

الطفل  للخالق واإليمان به ، ولذلك اهـتم فروبـل بالتربيـة     تكسبه محبة
الدينية ويرى أنها تقوى صلة اإلنسان بخالقه ليخضع ألوامره ونواهيـه ،  
كما أنها تؤدى إلى إلمام الفرد و القيام بواجباته نحو ربه ونحو غيره مـن  
الناس ونحو نفسه ، وفى ذلك يرى ضرورة معاونـة األب لطفلـه منـذ    

 . ببث العقائد و الحقائق الدينية فى نفسه الطفولة 

فضل فروبل النساء عن الرجال فى تدريس األطفـال وتـربيتهم وذلـك     - ٨
لطبيعتهن الخاصة فى تحمل األطفال ، كما أكد علـى ضـرورة تـوفر    
المعلومات و الخبرات الكافية لدى مشرفى الصغار ومعلميهم ، لتوجيههم 

 . توجيهاً سليماً 

  : ربوية فكانت على النحو التالى أما التطبيقات الت
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التركيز على تهذيب الحواس ، وتدريبها لكونها أساسية فى تنمية عقل  - ١
الطفل وتفكيره، فعلى المربين اتخاذ اللعب مجاالً يمكن مـن خاللـه   

  . تربية الحواس وتدريبها 

عند اإلنسان ، ومن ثم ضرورة العمـل علـى حسـن    ) اليد ( أهمية  - ٢
ريب حاسة اللمس لتؤدى دورها علـى الوجـه   استخدامها ، وعلى تد

األكمل ، ثم يلى ذلك تقوية حاسة البصر من خالل األلـوان أوالً ثـم   
األشكال بعد ذلك وتأتى بعد العين األذن التى تبـتهج عنـد سـماع    

 . األصوات وبذلك يمكن تقويتها من خالل الموسيقى و الغناء 

ه قدرات جسـمية  التعلم عن طريق اللعب حيث أن الطفل كائن حى ل - ٣
وعقلية ونفسية مختلفة فى كل مرحلة من مراحل عمـره ، ال يمكـن   

 . تجاهلها وعلى مربى األطفال معرفة طبيعة الطفل وفهمها فهماً جيداً

تقدم المعرفة للطفل بطريقة سارة مشوقة مع إعطاء الطفل الفرصـة   - ٤
 .فيدةللتعبير عن ذاته بالتمثيل والرقص والرسم واأللعاب التمثيلية الم

مراعاة الفروق الفردية بين األطفال بحيث يتم التعامل مع كل طفـل    - ٥
وفقاً إلمكانياته وقدراته التى تعود أصالً إلى عوامل فطرية باإلضافة 
على احترام فردية األطفال ورغباتهم التلقائية وتحاشى وصفهم بصفة 

 . واحدة 

كل مادة فى الربط بين جميع المواد التى يدرسها الطفل بحيث تكون ل - ٦
حد ذاتها لها قيمة بالنسبة لغيرها على أن ينطبق ذلك على االنشـطة  
التى يقوم بها الطفل من إدراك وإحساس وإرادة يـؤدى فـى نهايـة    

 . المطاف إلى نشوء ارتباط يقود إلى النمو الشامل المتكامل 
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اتباع أسلوب التعاون بين األطفال فتقوم معلمـة الروضـة بتعويـد     - ٧
هذا األسلوب كاتجاه جمـاعى مطلـوب مـن خـالل      األطفال على

أنشطتهم ومشاركتهم المختلفة ويـرى فروبـل أن عمـل األطفـال     
 متعاونين يقربهم من بعضهم البعض ويؤدى ذلك إلى تآخيهم وتحابهم  

نهى عن التدخل فى عملية نمو الطفل كإجباره على القيـام بأفعـال    - ٨
اإلنسـان والنبـات   خاصة لدفعه إلى سلوك معين ، فهو يرى أن نمو 

يخضعان لقانون واحد ، فبينما ينمو النبات نمواً سليماً ورائعـاً لعـدم   
تدخلنا فى عملية النمو ، نجد انحرافاً فى النمو الشـامل لألطفـال ،   

 . ناتجاً عن الممارسات الخاطئة فى التدخل فى هذه العملية 

التربوية لطفل  إن التربية الدينية والتربية الخلقية أساسيتان فى العملية - ٩
 . الروضة مما يحتم على معلم الروضة التأكيد عليها 

نبه معلمى الصغار بأن طرقهم فى التدريس تحدد مـدى االسـتفادة    -١٠
منهم، كما أن عالقة المعلم باألطفال و الفكرة التى يكونوها عنه تلعب 
دوراً كبيراً فى عملية التعلم، وبناء عليه أكد علـى أهميـة العالقـة    

  . لطبيعية بين األطفال ومعلميهما

وجعل كل نشـاط لعبـة يقـدمها    ) الهدايا( االهتمام بأساليب اللعب  -١١
الطفل باعتبارها مواد تعليمية تساعده على التعلم وهدية من الخـالق  

  : الهدايا على النحو التالى" فروبل"إليه ، ولقد صنف 

رة ملونة بألوان  الطيف، وهى عبارة عن ك:  )الهدية األولى ( اللعبة األولى 
واأللوان الفرعية األخرى ، كما أنها تختلف من حيث المرونة والصالبة ومن 
خالل اللعب بهذه الكرة ، يتوفر مجال لتنمية الحركات الجسمانية والحركـات  

باإلضافة إلى كل من حاسة اللمس و حاسة البصر ، كمـا أن اللعـب   . الدقيقة
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قلى و اللغوى من خالل األلفاظ و األنغام التـى  بالكرة يساعد على التطور الع
  . تصاحب حركة الكرة بإشراف معلمة الفصل 

كـرة  ( تتكون من ثالث هدايا من الخشـب   ) :الهدية الثانية ( اللعبة الثانية 
و الكرة الكبيرة ملونة باللونين األبيض واألسـود  ) كبيرة ، مكعب ، إسطوانة 

وتحتاج إلى مجهود أكبر فى قذفها ومهاة  وهى استدارة كاملة وهى أكبر وزناً
، الكرة الصغيرة إلى الكرة الكبيرةفى توجيهها ويالحظ هنا أسلوب التدرج من 

فحركات الكرة الكبيرة أكثر دقة وتحديداً من الكرة الصغيرة ، هذا وتصـاحب  
حركات الكرة الكبيرة أيضاً األلفاظ و التى تناسب األطفال ، أما المكعب فهـو  

ستدير وله زوايا وحواف بحيث ترمز الكرة إلى الحركة بينمـا يمثـل   غير م
رفـة كثيـر مـن الحقـائق و الزوايـا      المكعب السكون مما يتيح للطفـل مع 

المسطحات و المساحة و العدد ، أما األسطوانة الخشبية فتجمع بين السـطح  و
  .المتحد والدائرى

كعب مقسم إلـى ثمانيـة   وهى عبارة عن م:  )الهدية الثالثة ( اللعبة الثالثة 
مكعبات صغيرة متاملة فى الشكل و الحجم و الوزن ، يساعد الطفـل علـى   
إدراك الكل و الجزء و العالقة بينهما ، وبالتـالى يكتشـف الطفـل أن هـذه     
األجزاء الصغيرة يمكن وضعها فى صندوق خشبى ، كما يؤدى اللعب بهـذا  

و الترتيب و الطول والعوض المكعب إلى فهم الطفل معنى التنظيم و التركيب 
  . واالرتفاع 

وهى عبارة عن مكعب مقسم إلى ثمانيـة  :  )الهدية الرابعة ( اللعبة الرابعة 
أقسام مستطيلة يستعملها الطفل فى البناء وهى تختلف عن المكعبات الصغيرة 

ت فى الهدية الثالثة ، ويختلف اللعب بهذه المستطيالت عن اللعـب بالمكعبـا  
مستطيالت يختلف عن المكعبات وذلك الختالف األشـكال الناتجـة   البناء بالو

عنه ، ويمكن أن يكون الطفل من هذه المستطيالت شكالً كالكرسى أو الطاولة 
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مثالً، وتزداد خبرة الطفل بتنوع األشكال ، وال بد أن يعطى كل شكل يكونـه  
لومـات  الطفل اسماً ، ويستحسن أن تنمى خبرة األطفال بإمداداهم ببعض المع

المالئمة عن الشئ الذى يكونونه ، وال بد أن تمم عملية النباء هذه فى ضـوء  
تخطيط ثم تنفيذ تحت إرشاد المعلم وتوجيهه ، وعملية اللعـب بالمكعبـات أو   
المستطيالت يصاحبها دائماً قصص وحكايات بل وأغانى وموسـيقى تهـدف   

  .  جميعها إلى إبراز مظاهر الحياة و العالقات فيما بينها

وهى عبارة عن مكعـب مكـون مـن    :  )الهدية الخامسة ( اللعبة الخامسة 
سبعة وعشرين مكعباً كبيراً ، يحاول الطفـل توزيـع هـذه المكعبـات إلـى      
مجموعات ، كأن يكون أربع مجموعات ثم يعيد توزيعها أو تشكيلها بأشـكال  

لعـب  مختلفة أو يحاول أن يجد مجموعات متساوية ، يهدف هذا النوع مـن ال 
  . إلى تنمية قوة المالحظة والدقة باإلضافة إلى اإللمام بمفهوم المساحات 

 ٢٧وهى عبارة عن مكعب مقسم إلـى  :  )الهدية السادسة ( اللعبة السادسة 
كتلة تستعمل فى البناء بعضها متساو وبعضها غير متساو وفيها زوايا مختلفة 

ى الهدية السابقة مما يؤدى إلـى  ، وهذه اللعبة تكون أشكاالً أكثر تعقيداً منها ف
  . اكتساب أعمق للخبرات وإدراك أبعد لمفاهيم العالقات واألحجام

وهى عبارة عن أقراص خشـبية ملونـة   :  )الهدية السابعة ( اللعبة السابعة 
بألوان الطيف ، وهى األلوان الرئيسية مع إضافة اللونين األبيض و األسـود،  

ئم الزاويـة، ومنهـا المثلـث المتسـاوى     وهى ذات أشكال مختلفة فمنها قـا 
األضالع، ومن خالل اللعب بها يعمل الطفل لمدركات ومفاهيم أعمق مما فى 

  . اللعب األولى

وهى لعبة مكونة من عصى وقصاصـات  :  )الهدية الثامنة ( اللعبة الثامنة 
الورق من النوع الذى يستعمل فى األشغال اليدوية ، بينما تهدف اللعب السبعة 

ولى على تنمية عالقة الطفل بمظاهر العالم الخارجى ، تهدف هذه اللعبـة  األ
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إلى تنمية مواهب الطفل وإظهار مهارته باإلضافة إلى تطوير حركـات اليـد   
الدقيقة من خالل السيطرة على حركات األصابع و التوافق بين حاسة البصـر  

، يتدرب بهـا   و حركات اليد يقدم للطفل أعداداً من العصى متساوية األطوال
على عملية العد ، ثم يقوم بعمل أشكال مختلفة باستعمال قطـع مـن الفلـين    
واألسالك الرفيعة لربط العصى بعضها ببعض ، ثم يعطى مجموعة مختلفـة  
األطوال يحاول أن يكون منها أشكاالً مألوفة كجسر أو سور حديقة أو زاويـة   

مربعة ويطويها لتصـبح  يبدأ الطفل بعد ذلك فى قص الورق كأن يقص ورقة 
مستطيالً ثم يطويها مرة أخرى لتصبح مربعاً أو يطوى المربع ليصبح مثلثاً ، 

من خالل مـا  . وهكذا يدرك الطفل بعض الحقائق المتعلقة باألشكال الهندسية 
سبق نالحظ أن الطريقة الفروبلية أثر على المناهج التربوية ، ليس فقط مـن  

بوية الجديدة، بل تعدت ذلك إلى تنظيم األنشـطة  خالل اآلراء والتطبيقات التر
الطبيعية للطفل وإبراز أهمية اللعب والنشاط الجماعى فـى تكـون عالقـات    

  . اجتماعية سليمة بين األطفال 

  ):١٩٥٢-١٨٧٠( Maria Montessoriماريا منتسورى 

  : نشأتها 
       ولدت ماريا فى كيارافـال فـى مقاطعـة مارسـن بإيطاليـا عـام                  

، وقد أظهرت تفوقاً بمادة الرياضيات فى دراستها االبتدائية ودرست ) ١٨٧٠(
الهندسة فى أحد المعاهد الفنية ثـم أكملـت دراسـتها العليـا بكليـة الطـب       
وتخصصت فى طب األطفال واسترعى اهتمامها األطفال المتخلفين عقليـاً ،  

الشأن وأطلعت علـى   بهذا" أتيارد وسيجان"فعمدت إلى قراءة مؤلفات كل من 
األجهزة واألدوات التى خصصت من أجل تربيتهم ، كما أطلعت علـى آراء  

حول تربية األطفال وتعلميهم وقامـت بـإجراء   " بستالوزى وفروبل " كل من 
بعض التجارب لتعليم األطفال ذوى اإلعاقات العقلية بتطبيق بعض نظرياتهـا  

استجابة األطفال للتعلـيم بشـكل   مما أسفر عن نتائج إيجابية لمست تقدماً فى 
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فى تربيـة األطفـال   ) ١٩٠٠-١٩٨٩(ثم قضت بعد ذلك مدة سنتين . كبير 
وقد نجحت فى هـذا  ) مدرسة أورتزنيسكا(ضعاف العقول فى إحدى المدارس 

الميدان نجاحاً باهراً مما أدى إلى اعتقادها بأن هناك خطأ كبيراً فـى طريقـة   
إن نجـاح ضـعاف العقـول    " م ، فقد قالت تربية األطفال العاديين و تعليمه

وقدرتهم على منافسة األطفال العاديين إنما يرجع إلى عامل واحد وهو أنهـم  
تعلموا بطريقة مخالفة ، وقد أدهشت الننائج التى حصلت عليها الكثيـر مـن   
المربين وعلماء النفس فى عصرها ، وأثر نجاحها فى هذا المجال عمدت إلى 

ت فى طرقها التربوية التى اتبعتها مع األطفـال حينمـا   إجراء بعض التعديال
التى أنشـئت فـى    Case Bambiniعهد إليها اإلشراف على بيوت األطفال 

مناطق العمال السكنية حيث طبقت أفكارها وآرائها التربوية التى استخلصـتها  
من تربية األطفال غير العاديين والتى تعتمد فى أساليبها وطرقها على ميـول  

فال ورغباتهم واالهتمام بصحتهم ونشاطهم الجسمى وتربيتهم الخلقيـة ،  األط
وتراوح عمر هؤالء الصغار بين سن الثالثة إلى السابعة ، ثم توالت بعد ذلـك  
إنشاء بيوت أخرى األمر الذى جعلها تلجأ إلى تدريب بعض المربيات للعمـل  

تها فـى  معها كمساعدات فى تلك المدارس وقد اشتهرت منتسورى وذاع صي
جميع أنحاء العالم مما أدى إلى تطبيق طرقها وأساليبها فى العديد من الـدول  

وسويسرا وألمانيا وغيـر  ) ١٩١١(، وفرنسا ) ١٩١٠(كالواليات المتحدة عام 
  . ذلك من الدول األوروبية األخرى  

  : أهم آراءها وفلسفتها التربوية 
لى أساس مالحظـة  اهتمت منتسورى بدراسة الطفل دراسة علمية تقوم ع

سلوك األطفال وتفكيرهم فى بيئة حرة ، واهتمت بقراءة الفكر التروبى عنـد  
بستالوزى وفروربل كما ذكرنا ، فجاءت بقوانين ومبادئ جديـدة لـم تكـن    
معروفة من قبل هى بمثابة فلسفة خاصة بها فى كيفية تربية األطفال وتعليمهم 

   -: ولعل من أهمها ما يلى 
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 Auto" التربيـة الذاتيـة   " عند منتسـورى علـى مبـدأ     تستند التربية - ١

Education     أى تربية الفرد نفسه بنفسه وتؤكـد منتسـورى أن مـدارس
الطفولة هى مؤسسات يكون فيها النمو بجوانبه المختلفة أشد وأكثر نشاطاً 
، ولهذا فإن هدف التربية فيها هو مساعدة هذا النمو على االنطالق بشكل 

  . طبيعى

منتسورى أن نو المواهب و االستعدادات عند األطفال تتم فى جـو  أكدت  - ٢
من الحرية فالنشاط الحر للطفل هو األساس فى تكوينه الطبيعـى، وعـن   
طريقه ينمو الطفل ويرتقى فى نموه، وبناء عليه ال بد أن يكـون الطفـل   
حراً فى تعليمه، و الحرية هنا ال تعنى الفوضى و الالمبـاالة، بـل هـى    

نظام تربوى وطريقة لتدريب األطفال على االنضباط وتعويـدهم  مرتبطة ب
 . االعتماد على أنفسهم

رأت منستورى أن تعليم الطفل ال بد أن يكون فردياً ، بمعنى أن يقوم كل  - ٣
طفل بما يشاء من األعمال وفقاً لرغباته وميوله ، دون أن يتقيد بما يقـوم  

رتباط بأعمال ، يعنـى أن  به أقرانه من األطفال ، وتؤكد منتسورى أن اال
الطفل لم يعد حراً لنيل ما يشاء، وال يكون التعليم مشتركاً إال فى بعـض  

 ). الصمت ( الدروس مثل دروس الغناء و الموسيقى و السكوت 

إن لتربية الحواس أهمية فى تربية الطفل وتطعيمه وهـى مـن المبـادئ     - ٤
أن الحـواس   األساسية فى التربية الفكرية عند منتسورى ، فهـى تـرى  

. " تساعد على تنمية العمليات العقلية وعلى تطور جوانب النمو األخرى 
إن نمو الحواس يتقدم ويولد األعمال العقلية الرقيقة ويكون هذا النمو عند 

 " . الطفل من سن الثالثة إلى سن السابعة فى مرحلة نشوئه األولى 

طفـل وتعليمـه ، وأن   رأت منتسورى أن البيئة لها تأثير كبير على نمو ال - ٥
التى تساعد على النمو العقلى و الجسمى ) العوامل ( البيئة تقدم العناصر 
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للطفل أكثر من غيرها ، وحرصت على أن تكون البيئة التربويـة غنيـة   
بالمواد والعناصر التى تحقق نمواً عقلياً للطفل وشبهت هذه المواد بالغذاء 

فقد ركزت منتسورى فيما بعد  الذى يساعد على النمو الجسمى ، ومع ذلك
 . على عملية التفاعل بين الوراثة و البيئة

إن المعلمة  عند منتسورى هى مرشدة فقط ، تترك الطفل يفعل ما يشـاء   - ٦
بناء على مبادئ الذاتية و الحرية و الفردية التى اعتمدتها منتسورى فـى  

الوسائل  عملية تعليم الطفل ، لذا فإن دورها ينحصر فى توفير األجهزة و
التى تثير اهتمام الطفل وانتباهه وال يجوز لها أن تتدخل فى أعمال الطفل 

 . وشئونه ، وإنما مالحظته واكتشاف حاجاته وميوله بوعى وحكمة 

  : أما التطبيقات التربوية فكانت على النحو التالى 

قامت منتسورى بإعداد برنامجاً خاصاً يهدف إلى تنمية جميع جوانب نمو 
، وقد تم توزيع محتويـات  )العقلية ، الجسمية ، الحسية و االجتماعية (  الطفل

   -: هذا البرنامج على ثالث مستويات عمرية تنفذ باتباع الطرق التالية 
  طرق لممارسة الحياة اليومية لعمر الثالث سنوات .  
  طرق لتدريب الحواس لعمر األربع سنوات . 

 خمس سنوات طرق لتعلم القراءة و الكتابة لعمر ال . 

   -: ويمكن تناول الطرق السابقة بشئ من التفصيل على النحو التالى 
  : ممارسة حياتية : أوالً 

قامت باتباع بعض الطرق التى يتدرب األطفال مـن خاللهـا علـى كيفيـة     
مواجهتهم للحياة والقيام بالممارسات العملية فيها، متبعة فـى ذلـك أسـلوب    

   -: ذه العمليات بمفرد، وذلك على النحو التالىالحرية أى أن يقوم الطفل به

 تدريب األطفال على غسل أيديهم ووجوههم بأحواض صغيرة .  
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 تدريب األطفال على تنظيف األظافر واألسنان وتمشيط الشعر. 

 التدريب على خلع المالبس ولبسها وكذلك فك األربطة وربطها . 

 القيام بعمليات التنظيف والترتيب لحجرات الدراسة.  

 العناية بالحيوانات والطيور وحديقة المدرسة . 

  
  : تدريب الحواس: ثانياً 

كزت على تنمية الحواس وتدريبها كأساس للتعلم، فابتكرت من أجل ر  
ذلك مجموعة من األجهزة والمواد التعليمية لتحقيق هذا الفرض مـن أجـل   

اقـات  تعليم األطفال وإكسابهم الخبرات العقلية و الذهنيـة فـى حـدود الط   
  . والقدرات التى يتمتعون بها

  

   -:وتتكون األجهزة من المواد التالية

صندوق من الخشب به عشر فتحات مختلفة فى العمق و الشكل ، ولكـل   - ١
فتحة إسطوانة خاصة بها ، يقوم الطفل بإخراجها من الصندوق وإدخالهـا  
فى أماكنها وهو مفتوح العينين مرة ومغموض العينـين مـرة أخـرى،    

ن الطفل بواسطة هذا الصندوق من إدراك األشكال المختلفة وتمييز ويتمك
  . األحجام واكتساب القدرة على دقة المالحظة 

، ) سـم ١٠-١(ذات أطوال مختلفة تتراوح ما بـين  : قضبان من الخشب - ٢
أحمر (وكل قضيب مقسم إلى عشرة أقسام متاسوية لكل منها لون مختلف 

 . ل العد القياسى و المقارنة واأللوان ، ومنه يتعلم األطفا)، أزرق، أصفر 

وهى عبـارة عـن   : أطر للتدريب على اللبس و الخلع و الربط و الحل  - ٣
أطر من الخشب عليها قطعة من القماش بها أزرار وعروات وأربطـة  ٩
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يتدرب األطفال بواسطتها على كيفية تزرير وفك األزرار وربط أربطـة  
 . األحذية وفكها 

ن جهاز به كرات مطاطية تعلق بواسـطة خيـوط   وهو عبارة ع: البندول - ٤
يقوم األطفال بقذفها واللعب بها من أجل تـدريب أذرعـتهم وأجسـامهم    

 . وظهورهم

وهى مجموعة من األشكال لها فتحات هندسية : األشكال الهندسية المعدنية - ٥
يتدرب الطفل على وضعها فى المكان المخصص لها على لوحة الجهـاز  

ى بألوان متعددة يحاول الطفل تصنيف هـذه  التى صممت على ورق مقو
 . األشكال كل على انفراد

وهى عبارة عن مكعبات خشبية مختلفة األطـوال واألحجـام،   : المكعبات - ٦
 . يكون منها األطفال أبراجاً متدرجة

هى مجموعة من األوراق والقطع الملونـة  : تمارين للتدريب على األلوان - ٧
المعلمة بتدريب األطفـال علـى    باللون األزرق واألحمر واألصفر تقوم
 . معرفة األلوان من خالل تدريبات معينة

وهى مجموعة من األوراق تتفـاوت مـن حيـث    : التدريب على اللمس - ٨
الخشونة والنعومة، يقوم األطفال بلمسها والتعرف على الصفة الخاصـة  

 ) . إلخ .. ناعم، خشن، ( بها 

طفال بين المـاء البـارد   وهى عملية نقل أيدى األ: التدريب على الحرارة - ٩
والماء الحار والفاتر، ومن خالل عملية اللميس يدرك الطفل الفرق بـين  

 . درجات الحرارة
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وهى صناديق بها رمل أو حصى أو حبوب يقـوم  : التدريب على السمع  -١٠
األطفال بهزها من أجل تعرف األصـوات واختالفهـا، كمـا ان هنـاك     

السـمع علـى األصـوات    مجموعة من األجراء أو الفـوانيس لتـدريب   
  . والموسيقى 

  : تعليم القراءة و الكتابة : ثالثاً 
عند منتسورى ) القراءة و الكتابة ( تأتى مرحلة تعلم هاتين المهارتين   

بعد تربية الحواس، وتبدأ مهارة تعلم القراءة أوالً لسهولة تدريب العضـالت  
بـت عليهـا   وتشكيلها فى هذه السن ، يتم ذلك على نماذج مـن الخشـب كت  

الحروف الهجائية بصورة بارزة ، وهنا تستخدم حاسة اللمس ، بحيث يطلـب  
من األطفال المرور بأصبعهم فوق الحروف فيتعلمون كيفية نطقهـا بصـوت   
واضح ثم التدريب على كتابتها فى الهواء أو علـى الرمـل أو بالصلصـال    

ونهم مقفلـة  وعلى السبورة ثم بالكراسات ويكرروا هذا العمل عدة مرات وعي
أو مفتوحة حتى ترسخ صورة األحرف فى عقولهم ، أما المرحلة الثانية فيتم 
التعلم فيها من خالل حاسة البصر بعرض الحروف علـى األطفـال وهـى    
مكتوبة على الورق ، وهنا تبدأ مرحلة القراءة التى تستخدم فيها حاسة السمع 

ءة بأسـماء األشـياء   وتستمعل الطريقة الصوتية فى تعلمهـا ، وتبـدأ القـرا   
المعروفة الموجودة فى حجرة الدراسة التى تسهل على الطفل عملية القـراءة  
من خالل معرفته بكيفية نطق الحروف مسبقاً بحيث يعطى الطفل بطاقة كتبت 
عليها اسم الشىء فيعتمد على ترجمة العالمات المكتوبة إلى أصـوات مـن   

تدربه المعلمـى علـى سـرعة    خالل معرفته السابقة بنطق الحروف ، وهنا 
القراءة ، وفهم مدلول الكلمة فيضع البطاقة بجوار الشئ الذي يحمـل االسـم   

  . وهكذا اتبعت منتسورى الطريقة الجزئية فى تعلم القراءة 
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أما تعلم الحساب فيتم من خالل العد على جهاز خشبى لـه قضـبان     
بصـورة بسـيطة   عشرة ذات خرز ملونة ومنه يتعلم الطفل الجمع و الطرح 

  .باستغالل ميل الطفل لهذه العمليات ورغبته فى تعلمها 

أفكاراً وآراء قابلة للتطبيق مما كان سـبباً  " منتسورى" وهكذا قدمت   
  . فى تقدم الفكر التربوى فى عصرها فى العصر الحديث

  ): ١٩٣٢-١٨٧٢(  David Decrolyدافيد ديكرولى 

  : نشأته
أتـم دراسـته   ) ١٨٧١(فى بلجيكا عام ولد ديكرولى فى مدينة رتاى   

الثانوية فى المدارس الداخلية وقد اهتم بدراسة العلوم الطبيعية ، نال شـهادة  
، وبعدها تخصص فى دراسة األمراض العصـبية  ) غاندى(الطب من جامعة 

اهتم بدراسة التربية فقرأ مؤلفـات بسـتالوزى   . و العقلية فى برلين وباريس 
بإنشاء مدرسة خاصة فى منزلـه  ) ١٩٠١(فى عام  وفروبل ومنتسورى ، قام

أخـذ  . بمثابة معهد خاص لتعليم األطفال المعوقين عقلياً وضـعاف العقـول   
ثـم  . يجرب فيها طرقاً خاصة فى التربية من أجل تحقيق نتائج تربوية عالية 

فى بروكسل مدرسة األطفال العاديين قام بتعلـيمهم فيهـا   ) ١٩٠٧(أنشأ عام 
بعد ذلك سـاهم  . توصل إليه من نتائج وخبرة فى تربية األطفال بناء على ما 

فى الحياة العلمية التى سادت فى عصره فتـرأس المـؤتمر العـالمى االول    
فى بروكسل كمـا اشـترك بتأسـيس الجامعـة     ) ١٩١١(لدراسة الطفل سنة 

فى بروكسل، ومارس مهنة التـدريس  ) ١٩٣١(العالمية للتربية الحديثة عام 
" ، له العديد من المؤلفات مثل ) جامعة بروكسل ( المدارس العليا كأستاذ فى 

وغير ذلك مـن المؤلفـات   " نحو المدرسة الحديثة"، " تربية األطفال الشاذين
  .فى بروكسل) ١٩٣٢(وتوفى عام 

  : أهم آراءه وفلسفته التربوية  
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اهتم ديكرولى بدراسة اإلدراك الكلى لألطفال وأكد أن الفائـدة هـى     
نشاط الطفل، وأن األشياء التى ليس لها معنى عند األطفـال ال تثيـر   أساس 

وبالتالى فإن اإلدراك يتكون عند الصغار مـن خـالل   . اهتمامهم أو انتباههم
وحدات كلية تتماسك فيها العناصر واأللوان واألشكال بصورة متداخلة تثيـر  

أقوى من تـأثير  ورأى ان العبارات والجمل لها تأثير . اهتمام الطفل و انتباهه
الكلمات ومن هنا أكد أن الطريقة الكلية هى من أفضل الطرق فى التعلـيم ،  

المدرسـة للحيـاة   " وكان األساس الذى قامت عليه طريقته للتعليم هـى أن  
، من خالل مالحظات الطفل للبيئة المحيطة به وما فيها من كائنات " وبالحياة 

سس العامة لفكره التربوى فيما يلى ، ويمكن تحديد األ" حية ونباتات و جماد 
 :-   

أن التربية حياة ومن ثم ينبغى تنظيم البيئة، وما فيهـا مـن منبهـات     - ١
  . كنقطة انطالق لنشط الطفل العقلى 

أهمية مسايرة نمو الطفل الطبيعى فى العملية التربوية مـع االهتمـام    - ٢
بمراكز الفوائد التى تتركز حول اهتمامـات الطفـل وقدرتـه علـى     

 . ستيعاب فى كل مرحلة من مراحل نموهاال

حدد أربعة مراكز رئيسة للميول عند الطفل وهى الغذاء و الوقاية من  - ٣
عوارض الطبيعة حماية النفس من المخـاطر و الحاجـة للحركـة    

 .والعمل

أهمية التفاعل بين الطفل وبيئته كأسلوب إلعداد الطفل وتحقيق ذاته ،  - ٤
ئنات الحية واألشياء المحيطـة ،  حيث يقوم الطفل بالتعرف على الكا

كما يتعود على الواجبات االجتماعية التى تلزمه القيام بهـا كإنسـان   
 . فيما بعد
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عارض فكرة تربية الحواس لذاتها ، بل اعتبارهـا وسـيلة للنشـاط     - ٥
العقلى وبرهن أن الحواس تنمو تلقائيـاً وأن عمليـة تـدريبها غيـر     

ة الحواس هى فى الواقع أن تربي" ديركولى " ضرورية ، حيث يرى 
وعلى األخص تربية لالنتبـاه والمالحظـة والمحادثـة والعـادات     

زيـادة رأس مـال الطفـل الفكـرى     " والشعور، أى أنها تساهم فى 
 " . والعقلى ونشاطه وطاقته

 . ركز على أن يكون النظام المدرسى صورة من الحياة االجتماعية - ٦

لمواضيع دراسية ثابتة  التركيز على حاجات األطفال وميولهم كأساس - ٧
 . تقدم لألطفال و البعد عن الموضوعات الجافة فى الكتب 

  : أما تطبيقاته التربوية فكانت على النحو التالى 

لخص ديكرولى تطبيقاته التربوية فى ثالث طرق تعتمد على نشاط الطفل 
   -: ، وفاعليته وهى

  . المالحظة - ١

 . الربط الزمانى والربط المكانى - ٢

 . لحسى كالرسم وعمل النماذج واألشغال المختلفةالتعبير ا - ٣

 . التعبير اللغوى كالقراءة والكتابة وغيرها - ٤

ويالحظ من الخطوات السابقة أن ديكرولى قد دعا إلى استخدام الخبـرة  
المباشرة القائمة على استخدام الحواس من قبل الطفل، الـذى يقـوم بعمليـة    

لمالحظة والمشاهدة فيمـا يحـيط   للطفل سبل ا) المعلم (المالحظة حيث يمهد 
به، ثم ينتقل بعدها إلى عملية الربط بنفسه سواء الربط الزمـانى أو الـربط   

  . المكانى
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االنتقال إلى التجارب العملية التى يمارسها األطفال بأنفسـهم لتكـون    - ٥
  . الحقائق لديهم واضحة ودقيقة

الجمـل   استخدام الطريقة الكلية فى تعليم القراءة من خالل اسـتخدام  - ٦
التى تتضمن أوامر حسية حيث يكلف بتنفيذها، وهذا يتطلب الجمـل  

 . الدالة على محسوسات مع استعمال التكرار بواسطة األلعاب المسلية

تقدم بعد ذلك جمالً قصيرة متصلة بحياة األطفال لقراءتها ثـم يقـوم    - ٧
الطفل بتحليل الجمل إلى كلمات ليتعرفوا الحروف ثم ينتقلون بعـدها  

 . اءة من خالل كتاب بسيطللقر

تستخدم طريقة المحاكاة فى تعلم الكتابة، حيث يطلب مـن األطفـال    - ٨
محاكاة الجمل وتقليدها كتابة، كما يحـاكون الصـور فـى رسـمها     

 . وتقليدها

توزيع األطفال وفقاً لذكائهم واستعدادهم العقلى على فصول دراسـية   - ٩
) ٢٥-٢٠(بـين   على أن يتراوح العدد مـا . من أجل تحقيق الذاتية 

 .طفالً لزيادة االرتباط بينهم وبين معلميهم

  . استخدام اللعب كأسلوب فى تعليم الطفل وتنمية ميوله ورغباته  -١٠

استخدام الرحالت وزيارة المصانع و المتاحف وغير ذلك بحيـث   -١١
  . إلخ... يجمع األطفال بأنفسهم نماذج من النباتات و الصخور 

طفل فى بيئته بما لديه من خبرات سابقة ثم إتاحة ربط ما يالحظه ال -١٢
الفرصة للطفل للتعبير عن مالخظته يترتب عليـه تنميـة التفكيـر    

  . والحواس ودقة المالحظة 
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االهتمام والتركيز على تنمية قدرة األطفال على إصـدار األحكـام    -١٣
  . على األشياء وذلك من خالل المناقشة الجماعية 

الحية لمعرفة التطور العام لنمو الحيوانات وتدريب دراسة الكائنات  -١٤
األطفال على المالحظة وكذلك دراسة الظروف المناخيـة وتغيـر   

  . الفصول

التركيز على الحواس كأساس فى عملية التعلم وذلك مـن خـالل    -١٥
تمرينات ولعب خاصة تعد بطريقة معينة تساعد الطفل علـى تنيـة   

ومن ثم اكتساب بعض المفـاهيم   ،)السمع، الشم، البصر ( الحواس 
   -:ذلك من خالل 

تمارين عملية مثل غسل الوجه و اليدين و تمشيط وتنظيف الحجرات  -
  . الرئيسية

 . استخدام المواد التى تساعد على تربية الحواس كالشم والبصر -

 . تمييز األصوات عن طريق اللعب الصامت وغيره من التمارين -

 . تعليم اللغة استخدام أنشطة تنمية الحواس فى -

 . تعليم الرياضيات أيضاً من خالل األنشطة الحسية -

تدريب العقل من خالل التربية الحسية حيث يربط الطفل بين السلوك  -
لحسى و االسم أوالً ثم يدرك الشىء الذى يقابل االسم وأخيراً يـذكر  

 . االسم الصحيح بمفرده

ـ " ديكرولى"لقد طبقت طريقة  د أن ذاع صـيتها،  فى العديد من البلدان بع
يرغب ديكرولـى ، كمـا نرغـب    " كالباريد"ويقول عنها المربى السويسرى 
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جميعاً فى تقريب المدرسة من الحياة ، وفى تعليم الطفل عن طريق العمـل،  
ولكى ندفع الطفل إلى العمل يجب أن نهىء له الرغبة فى العمـل ويتوقـف   

  . جزء من الرغبة على االستعدادات الشخصية لكل طفل
 ـ قرن نصف من أكثر استمرت التي ـ الدقیقة والمالحظة العلمیة الدراسة بعد

 أثرت العقلي، النمو تطور حول العامة المبادئ بعض إلى العالم ھذا توصل

  :المبادئ ھذه ومن األطفال، ریاض وبرامج مناھج إعداد على بدورھا

  .النمو عملیات لكل محدودة استمراریة ھناك  .١

  .والتمییز التعمیم عملیتي خالل یتقدم النمو  .٢

 في تمت التي للعملیات تكرارًا تتضمن النمو مراحل من مرحلة كل  .٣

  .مختلفة بتنظیمات ولكن السابقة، المراحل

  .واألطفال للخبرات) تصاعدیًا( ترتیبًا تكون قد المختلفة التنظیمات  .٤

 ص: ١٩٩٤: ٧٤. (الترتیب ھذا داخل متباینة مستویات یحققون األفراد  .٥

٧٢ (  

 البیئة، من حواسھ بھ جاءت الذي الواقع بناء یعید النظریة، ھذه وفق الطفل

 وتزداد محدودة، فاعلیة و قوة ذات المعرفي، البناء إعادة و البناء عملیة وتصبح

 من والتكیف التنظیم عملیتا وتعد نفسھا، البیئة وثراء والعمر الخبرة بزیادة

 التصنیف عملیات یتضمن فالتنظیم لنظریة،ا ھذه في الجوھریة المفاھیم

 المواءمة( على فیشتمل التَّكُیف أما مترابط؛ نظام في لألشیاء والترتیب

 ھو والتمثیل البیئة؛ مع لیتمشى الطفل سلوك تغیر ھي والمواءمة ،)والتمثیل

 والتكیف التنظیم لوظیفتي المستمر النشاط. الطفل سلوك مع لتتماشى البیئة تغیر

 الجدیدة، المعرفیة) البني( المخططات تشكل خالل من العقلي النمو لىإ یؤدي

  . بیئتھ في مشكالت من یواجھھ ما معالجة في الطفل یستخدمھا التي

 النمو عبرھا یتطور رئیسة، مراحل أربع ھناك أن النظریة، ھذه حصیلة كانت

  : ھي المراحل وھذه المراھقة، حتى الوالدة من للطفل، العقلي



  ٦٨

  ).الثانیة إلى المیالد من( الحركیة الحسیة رحلةالم  .١

  ).سنوات سبع إلى سنتین من( العملیات قبل ما مرحلة  .٢

  ).سنة عشر إحدى إلى سنوات سبع من( المحسوسة العملیات مرحلة  .٣

 عشر خمسة إلى عشر إحدى من( المجردة الصوریة العملیات مرحلة  .٤

  ).سنة

 الروضة؛ أطفال بعمر ارتباط من لھا لما انیةالث المرحلة إلى ھنا االشارة والبد

  ).والسابعة الثانیة( بین أعمارھم تكون ما فعادة

  : ھما فرعیتین مرحلتین إلى تنقسم المرحلة وھذه

 فیھا ویحدث سنوات،) ٤- ٢( من تمتد: المفاھیم على السابق التفكیر مرحلة. ١

 المنطق وروظھ اللغة، واكتساب الرمزي الفكر النمو، من أشكال ثالثة

 غیر األشیاء تذكر على القدرة الطفل لدى یكن لم المرحلة، ھذه فقبل االنتقالي،

 الصوتي التمثیل و البصریة، الصورة ألن الحاضر؛ والمكان بالزمان المرتبطة

 ھذه في للطفل اإلیھامي اللعب زیادة خالل من ذلك ویتجلى بعد، تنشط لم

 القطعة من یجعل أو الرمل، صندوق يف كعكة یصنع أنھ مثًال فیدعي المرحلة؛

  ). ٤٥ ص: ١٩٩٣: ٢.(السماء في محلقة طائرة بیده التي الخشبیة

 الذھنیة الرموز استخدام على قدرتھ تزداد المرحلة ھذه الطفل، وصول بعد

 إن ھائلة، زیادة اللغویة قدرتھ تزداد ثم ومن كبیرة، وبسرعة واضحة بصورة

 التفكیر، سرعة على اللغة وتساعد معینة كاتوحر إجراءات على یعتمد التفكیر

 مفاھیم تكوین على قادر وغیر واألدوات، األفعال على یعتمد مازال ولكنھ

  ) ٣٥ ص: ١٩٨٥: ٥٣. (عامة

 ھذه في الطفل یعتمد سنوات،) ٧ – ٤( من تمتد: الحدسي الفكر مرحلة. ٢

 یخمن فھو آخر، شيء أي من أكثر تخیلھ و حواسھ على أكبر بشكل المرحلة

 باإلدراك مرتبطًا حدسیًا التفكیر فیكون. حواسھ تظھره ما على بناًء الحل

 من أحكامھ في التغییر سبب وھذا أدواتھ، بوساطة أعمال من یفعلھ لما المباشر
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 الطفل أن) بیاجیھ( ویرى حالة، بكل المحیطة الظروف حسب أخرى إلى حالة

  : اآلتیة ألشكالا نحو یخطو تفكیره یبدأ المرحلة ھذه بدایة مع

 ؟ لماذا"  السؤال عن اإلجابة على قدرتھ خالل من: التفسیریة الصورة  .١

."  

 العالم على الحیاة نمط إسقاط على قدرتھ خالل من: اإلیحائیة الصورة  .٢

  .الجامد

  . األشیاء بین الربط على قدرتھ خالل من: السببیة الصورة  .٣

   البرامج طبیعة على أثرت األطفال، دعن العقل بنیة لفھم النظریة الخلفیة ھذه

 على مؤكدًا جاء االتجاه ھذا أن خصوصًا األطفال، لریاض المصممة المناھج و

 والعوامل البیئة بین و الخفیة، الداخلیة والقوى الوراثة من لكل المتوازي التأثیر

 عم یتفاعالن والتعلم النمو إن: القائل المفھوم المناھج تلك تعكس إذ الخارجیة؛

 العلیا العقلیة للعملیات تأثیر ھناك كان إن فإنھ وبیئتھ؛ الطفل بین المتبادل التأثیر

  . المشكالت حل في الطفل قدرة على التعلم أثر تجاھل یعني ال ذلك فإن

  جون ديوى
 إن ـ التربیة في التقدمي االتجاه ھذا أعالم أبرز من) دیوي جون( یعدو

 التاسع القرن نھایة في التقلیدي التربوي رالفك انتقدت التي ـ رائدھا یكن لم

 نزعة إلى للتربیة الماھویة النزعة تحویل على قائمة فلسفتھ وكانت عشر،

 اھتمامات إلى تستند وأنشطة ببرامج وثیقًا ارتباطًا مرتبطة اجتماعیة، واقعیة

 لدى اإلنسانیة والعالقات االجتماعیة مھاراتھ تنمیة وعلى وقدراتھ، الطفل

 الحریة روح على تقوم للتربیة؛ جدید بدور ینادي) دیوي( وراح ل،األطفا

 وتعدیل الذاتي، االنضباط وعلى واألطفال، المربین بین المتبادل واالحترام

 الشدید واالھتمام االطالع حب إثارة مع الخبرة، یالئم بشكل التربویة البرامج

  . والنباتیة الحیوانیة البیئة بمعالم



  ٧٠

 مركز الطفل) دیوي( جعل" م) ١٩٠٢( والطفل جالمنھ"  كتابھ وفي

 و المنظمة، بالمعرفة مفیدًا ربطًا المباشرة خبراتھ بربط وطالب التربویة العملیة

 خارج ثابت جاھز شيٌء الدراسیة المواد بأن القائلة، الفكرة عن التخلي إلى دعا

 إلى ُینظر حین أنھ مؤكدًا صعب، عابر شيء الطفل خبرة وأن الطفل، خبرة عن

 لعملة وجھین والمنھج الطفل یصبح وحیوي متدفق شيء أنھا على الطفل خبرة

  . واحدة

 المتصلة الطفل خبرات على للتأكید جاءت الدعوة ھذه أن إذًا یخفى ال

 التي الخبرات على لیشتمل یمتد أن یجب فالمنھج واحتیاجاتھ، ومیولھ بحیاتھ

 بین بالتعاون الطریقة تسمت و الطفل، فیھ یعیش الذي المحیط منھا یتكون

  . ومدرسیھم األطفال

 في اآلراء ھذه من استفادت األطفال ریاض مناھج أن فیھ شك ال مما

 و للعمل أسلوبًا المباشرة الخبرة واتخاذ والمجتمع، بالحیاة التعلیم ربط أھمیة

 والمزارع فالحدائق ممكن؛ حد أقصى إلى المحلیة البیئة استغالل و التعلیم،

 في تقل ال مختبرات من وغیرھا االجتماعیة والمؤسسات المصانع و حفوالمتا

  . الروضة فصول عن أھمیتھا

  ): دیوي( بھا نادى التي األساسیة األفكار بعض ذكر ھنا المفید ومن

 في مھم أمر الخبرات واكتساب الرغبة فإثارة داخلي؛ دافع بدون َتعُلم ال  .١

  .التعلم

 والعكس السلوك تقوى مرضیة النتائج كانت ذافإ بنتائجھ؛ یتعدل السلوك  .٢

 على المترتبة الطبیعیة النتائج من یستمد أن یجب فالعقاب وبالتالي بالعكس،

  .الطفل سلوك

  .ومیولھ قدراتھ و یتناسب حر ذاتي إیجابي بنشاط الطفل قیام ضرورة  .٣
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 من وإنما النظریة، المعلومات تلقین خالل من تتحقق ال الحقة التربیة  .٤

 اللعب طریق عن تنظیمھا وإعادة الخبرات، الكتساب البیئة تھیئة خالل

  . الخبرات ھذه في التنوع مع التلقائي،

 نھایة حتى عشر التاسع القرن أواخر منذ كبیرًا رواجًا األفكار ھذه لقیت

   العالمیة الحرب

 بمنھج الشدید االلتزام أن المبكرة بالطفولة المھتمون وجد إذ الثانیة،

 أھداف یحقق ال ـ األنشطة لتنفیذ الصف في الطویل الجلوس حیث ـ) وبلفر(

 لھذا الطفل، عند المختلفة النمو صور یعرقل بدوره وھذا األطفال، ریاض

  .الصف خارج الحرة األنشطة ممارسة إلى الدعوة جاءت

 القراءة مبادئ تعلیم لیست الریاض مھمة أن من) دیوي( أكده ما ھذا

 لھ تعد أن من بد فال كطفل، الطفل یحیا أن على العمل وإنما ؛والحساب والكتابة

 النشاط من مختلفة أنواعًا ویمارس بحریة، لیتحرك المناسبة؛ االجتماعیة البیئة

  .التلقائي الحر
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  مراجع الفصل الثانى
، القاهرة ، عالم  تربية الطفل قبل المدرسةسعد مرسى وكوثر كوجك ،  - ١

  . ١٨٩، ص  ١٩٧٩الكتب ، 
، القـاهرة ، دار   ، تربية الطفل بين الماضى والحاضـر ية سليمان فتح - ٢

 .  ٩٢، ص  ١٩٧٩الشروق ، 

عمر التومى الشيبانى ، تطور النظريات و األفكار التربوية ، بيـروت ،   - ٣
 .٢٣٥، ص  ١٩٧١دار الثقافة ، 

الكويـت ، دار البحـوث    ، األصول الفلسفية للتربيـة محمود شفشق ،  - ٤
 .٢٩٨، ص  ١٩٨٠العلمية ، 

دار  –، بيـروت   أعالم التربية ، حياتهم ، آثـارهم أنطوان الخورى ،  - ٥
 .١٢٧، ص  ١٩٦٤ –الكتاب اللبنانى 

،  فى دليل األطفال ، فلسـفتها ، أسسـها  محمد صالح الدين مجاور ،  -١٥
ساليب العمل بهـا ، الكويـت ، مطبعـة وزارة    ،برامجها 
  .١٢٣، ص  ١٩٧٣التربية ، 

، بيروت ، دار العلم للماليين ،  التربية عبر التاريخ،  عبد اهللا عبد الدايم -١٩
  .٤٤٥، ص  ١٩٦٦

20- John S., Brnbaccher , A History of education , P.124. 
، ر الحضانة بين النظرية والتطبيقتعليم الطفل فى دوعواطف إبراهيم ،  -٢٢

  .١١٥، ص  ١٩٨٣القاهرة ، مكتبة األنجلو ، 
المرشـد فـى منهـاج ريـاض     ،  ر ، محمد عدسجميل أبو ميز – ٢٤، ٢٣

،  ١٩٣، عمان ، دار مجدالدى للنشر و التوزيـع ،  األطفال
  .١٨٣، ص  ١٦٢ص 

، طبعـة   تخطيط برامج تربية الطفل وتطويرها ،عصام النمر وآخرون  -٢٧
ثانية ، عمان ، دار الفكر للنشر والتوزيـع طبعـة ثانيـة ،    

  .٩٣-٩١، ص ص  ١٩٩١
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، تصميم البرنامج التربوى للطفل فـى  ريا الشربينى يسرية صادق وزك -٢٨
، القاهرة ، دار الفلك الجـامعى ،   مرحلة ما قبل المدرسة

  .١٢١، ص ١٩٧٧
قواعـد التربيـة والتـدريس فـى الحضـانة      عبد المجيد عبد الرحيم ،  -٢٩

، القاهرة ، مكتبة األنجلو المصـرية ، الطبعـة    والرياض
  .٥٤، ص  ١٩٨٥الثانية ، 

، بنغـازى ، الـدار    المـدخل لرعايـة الطفولـة   السلتم الدويبى ،  عبد -٣٥
الجماهيرية للنشر و التوزيع و اإلعالن ، الطبعة الثانيـة ،  

  .٢٥، ص ١٩٨٨
، تونس ، شركة فنون  ابن خلدون وعلوم المجتمعمحمود عبد المولى ،  -٣٧

  . ١١٠، ص  ١٩٧٦للرسم و النشر والصحافة ، 
، بيـروت ، دار الكتـب    مقدمة ابن خلـدون ، عبد الرحمن ابن خلدون  -٣٨

  .٤٦٣، ص  ١٩٩٣العلمية ، 
، بيروت ، دار العلـم للماليـين ،    التربية قديمها وحديثهافاخر عاقل ،  -٤١

  .٦٥، ص  ١٩٧٤
  

  

  

  

  



  
  
  
  
  
  

  الثالثالفصل 

فى  تربیة طفل ما قبل المدرسةتطور 

  حتى اآلن ١٩١٣فى الفترة من  مصر 
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  الفصل الثالث
تطور تربیة طفل ما قبل المدرسة فى مصر  فى الفترة من 

  حتى اآلن ١٩١٣

يرجع اهتمام المجتمع المصرى بمرحلة ما قبل المدرسة االبتدائية إلى 
أوائل القرن العشرين ، حيث بدأ اهتمام وزارة المعارف العمومية بهذه 

م ، ففى ١٩١٣ئية للبنات عام المرحلة عندما أعادت تنظيم المدارس االبتدا
هذا العام ألحقت الوزارة بهذه المدارس سنتين تمهيديتين إلعداد البنات يلتحقن 
بها كى يتابعن الدراسة االبتدائية ، واقتصرت جهود الوزارة على هذا النحو 

حين أنشأت أول روضة خاصة بالبنين فى اإلسكندرية ، ثم  ١٩١٨حتى عام 
، وفى عام  ١٩١٩رى للبنين أيضاً بالقاهرة عام تلى ذلك إنشاء روضة أخ

أصدرت الوزارة قراراً بفصل السنتين التمهيديتين من المدارس  ١٩٢٢
سنوات  ٦االبتدائية للبنات واعتبارهما روضة أطفال مدتها سنتان من سن 

  . سنوات ٨إلى 
  

ثم أصدرت وزارة المعارف العمومية قراراً بفتح مدرسـة لريـاض   
العباسية ومصر الجديدة و الزيتون لفتح مثل تلك المـدارس   األطفال فى حى

لخدمة أطفالهم وبذلك أصبح عدد مدارس رياض األطفال ثالثة ، اثنتين فـى  
  . القاهرة وواحد فى اإلسكندرية 

   )١(جدول رقم 
 عدد التالميذ مدارس رياض األطفال السنة 

٧٦ ١ ١٩١٨ 

١٧٥  ٢  ١٩١٩  
٢٤٩  ٢  ١٩٢٠  
٢٧٢  ٢  ١٩٢١  
٣٠٧  ٢  ١٩٢٢  
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وتجدر اإلشارة هنا إلى أن وزارة المعارف كانت تسير علـى مبـدأ   
فصل الجنسين فى مدارس رياض األطفال ، إال أنها مع مرور الوقت غيرت 
من هذه السياسة نتيجة لزيادة إقبال البنات على االلتحاق بمـدارس ريـاض   

مـن   األطفال ، األمر الذى ترتب عليه إصدار منشور لرياض األطفال بكـل 
بقبول البنات باألماكن الخالية  ١٩٢٤يوليو عام  ١٧القاهرة واإلسكندرية فى 

بها أما عن الخطة الدراسية فقد لوحظ أنها اهتمت باألعمال اليدوية و األلعاب 
والحكايات و األشغال الفنية و الرسم ومشاهد الطبيعة كما يتضح من الجدول 

  : التالى 
  )٢(جدول رقم 
  ة أطفال البنينخطة الدراسة بروض

  
  

 المواد

 عدد الحصص فى األسبوع
  السنة األولى 

تالميذ أقل من ( 
 )سنوات  ٥

السنة الثانية             
تالميذ أقل من ( 

 )سنوات ٦

السنة الثالثة          
تالميذ أقل من ( 

 )سنوات  ٧

  ١  ١  ١  الديانة 
  ٦  ٥  ٥  اللغة العربية 

  ٢  ٢  -  الخطة 
  ٦  ٥  -  دروس العد

التأمل فى مشاهد الطبيعة 
  ودروس فى تنمية قوى المالحظة

٣  ٤  ٤  

  ٣  ٣  ٣  الرسم 
  ٨  ٩  ١٥  أشغال األطفال 

  ٥  ٥  ٦  األلعاب
  ٣٤  ٣٤  ٣٤  الجملة

  

ولقد رأت الوزارة أن تختلف مواعيـد الدراسـة بمـدارس ريـاض     
األطفال شتاء عنها صيفاً ، فجعلت أوقات الدراسة فى الشـتاء مـن السـاعة    
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ظهراً ، وأن يشـتمل اليـوم المدرسـى علـى            ٣باحاً إلى الساعة ص ٨.٣٠
دقيقة ، أما أوقات الدراسة فى الصيف فتبدأ من  ٣٠حصص مدة كل منها  ٦

وأن يشتمل اليـوم المدرسـى    ١١.٢٥صباحاً وتنتهى الساعة  ٧.٣٠الساعة 
  .دقيقة  ٣٠حصص مدة كل منها  ٥على 

    
التصرف فى تعديل الجـدول   وتركت الوزارة لناظرة الروضة حرية

أو خطة الدراسة أو العدول عنها، وتخصص أوقـات للنـوم أو الراحـة إذا    
  . اقتضت حالة األطفال الصحية أو الجوية ذلك 

  

  )٣(جدول رقم 
  خطة الدراسة فى فصل الشتاء

  
 البرنامج

 التوقيت

 إلى من

 س ق س ق

 ٩ ٢٠ ٩ ٠٠ االصطفاف وإلقاء التعليمات 

 ٩ ٥٥ ٩ ٢٥ لىالحصة األو

 ١٠ ٣٠ ١٠ ٠٠  الحصة الثانية 

 ١١ ٠٠ ١٠ ٣٠  الفسحة

 ١١ ٣٠ ١١ ٠٠  الحصة الثالثة

 ١٢ ٠٥ ١١ ٣٥  الحصة الرابعة

 ١ ٠٠ ١٢ ٠٥  فترة الغذاء و النوم

 ٢ ٢٥ ١ ٥٥  الحصة الخامسة

 ٣ ٠٠ ٢ ٣٠  الحصة السادسة
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  )٤(جدول رقم 
  خطة الدراسة فى فصل الصيف

  

  
 البرنامج

 يتالتوق

 إلى من

 س ق س ق

 ٧ ٤٥ ٧ ٣٠ االصطفاف وإلقاء التنبيهات 

 ٨ ٢٠ ٧ ٥٠ الحصة األولى

 ٨ ٥٥ ٨ ٢٥  الحصة الثانية 

 ٩ ١٠ ٨ ٥٥  الفسحة

 ٩ ٤٠ ٩ ١٠  الحصة الثالثة

 ١٠ ٢٠ ٩ ٤٠  فترة الغذاء و النوم

 ١٠ ٥٠ ١٠ ٢٠  الحصة الرابعة

 ١١ ٢٥ ١٠ ٥٥  الحصة الخامسة
  

األطفال الخاصة بالبنات فقد حددت الوزارة فـى  أما مدارس رياض 
  : خطة الدراسة بها على النحو التالى ١٩٢٢عام 

  
  

أن يشتمل اليوم الدراسة على سبع حصص ، خمس منها قبل الظهـر  
، واثنتان بعده ، على أن يبدأ اليوم الدراسة الساعة الثامنة صـباحاً وينتهـى   

  . الساعة الثانية ونصف ظهراً 
  )٥(جدول رقم 

  خطة الدراسة بمدارس رياض األطفال البنات
  

 المواد
 عدد الحصص فى األسبوع

 السنة الثانية السنة األولى

  ٦  ٦ التعليم الدينى 
  ٦  ٦  اللغة العربية 
  ٢  ٢  الخط العربى
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  ٦  ٦  العد
  ٤  ٤  التأمل فى الطبيعة ودرس األشياء

  ٣  ٣  الرسم 
  ٨  ٨  أشغال األطفال

  ٥  ٥  بدنيةاأللعاب و الرياضة ال
  ٤٠  ٤٠  المجموع
    

مما سبق يتالحظ أن خطة الدراسة بالبنين والبنات تشبه خطة الدراسـة  
بالمدارس االبتدائية فى ذلك الوقت إلى حد كبير واالختالف الوحيد بينهما هو 
أن المدارس االبتدائية كانت تدرس اللغة اإلنجليزية بمدارسها وكانـت مـادة   

  . تلميذ فيهاإجبارية ال بد من نجاح ال
  

ولعل هذا التشابه فى خطة الدراسة فى كل مـن مـدارس ريـاض      
األطفال و المدارس االبتدائية يرجع إلى أن الوزارة قد هـدفت إلـى جعـل    
مرحلة رياض األطفال مرحلة إعـداد وتهيئـة لألطفـال لاللتحـاق بعـدها      

سبع  بالمدارس االبتدائية حيث كان سن االلتحاق حينذاك بمدارس الرياض هو
سنوات ، ولذا اكتسبت مرحلة رياض األطفال أهميتها من حيث كونها البداية 
، و األساس األول الذى يتحتم على الطفل اجتيازه بنجاح كى يلتحق بالمرحلة 

  . االبتدائية
حتى أصدرت وزارة المعارف قراراً بتوحيد  ١٩٢٥وما أن جاء عام   

بنات على أن تكون مدة الدراسة برامج الدراسة فى رياض األطفال البنين و ال
  : بها ثالث سنوات وأن تحتوى خطة الدراسة على اآلتى 

  
  )٦(جدول رقم 

  ١٩٢٥خطة الدراسة بمدارس رياض األطفال حسب قرار عام 

 عدد الحصص فى األسبوع المواد

 السنة الثالثة السنة الثانية السنة األولى
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  ٣  ٢  ١ التهذيب و الصحة
  ٧  ٦  ٦  اللغة العربية 
  ٢  ٢  -  الخط العربى

  ٦  ٦  ٤  )العد( الحساب 
  ٣  ٣  ٣  مشاهد الطبيعة

  ٣  ٣  ٣  الرسم
  ٦  ٨  ١٢  أشغال األطفال

  ٤  ٤  ٥  األلعاب
  ٣٤  ٣٤  ٣٤  المجموع

  : ويتالحظ على هذه الخطة ما يلى 
زيادة عدد الحصص األسبوعية فى مادة اللغـة العربيـة و الحسـاب و     -

  . الصحة
  . نوات الدراسية الثالث ألهميتها إدخال مادة الصحة فى الس -
نقص عدد الحصص األسبوعية فى مـواد مشـاهدة الطبيعـة و أشـغال      -

األطفال واأللعاب عما كانت عليه فى الخطط الدراسية السابقة قبل توحيد 
  . مدارس البنين والبنات 

اهتمام الخطة بتعليم األطفال مبادئ الهجاء باإلضافة إلـى المحفوظـات    -
  . السنة األولى  والمحادثات فى

  . حذف تعليم الخط الرقعة فى السنة األولى  -
    
ولقد كان هدف الوزارة من تغيير خطة الدراسة هو إعداد األطفـال    

فى مرحلة رياض األطفال إعداداً يمكنهم من تلقى دروس المرحلة االبتدائيـة  
ال تعد األطفال فى مبادئ  ١٩١٩بجدارة، حيث لوحظ أن خطة الدراسة لسنة 

لقراءة والكتابة والحساب إلى مستوى القبول بالمدارس االبتدائية فضالً عـن  ا
أن أولياء األمو كانوا يعتقدون أن رياض األطفال ليس فيها إال اللعب وأنها ال 
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األطفال بالقدر الكافى من العلوم األساسية التى تعدهم لاللتحاق بالمرحلـة   دتم
  . االبتدائية

  
خطـة الدراسـة بحيـث تهـتم بالجانـب      لذلك رأت الوزارة تغيير   

التحصيلى اهتماماً أكثر من أى جانب آخر ، وبذلك أصبح من حـق أطفـال   
رياض األطفال األميرية الناجحون فى الفرقة الثالثة أن يلتحقوا مباشرة بالسنة 
األولى االبتدائية دون امتحان للقبول والذى كانت تعقده الوزارة فـى نهايـة   

ت تشترط نجاح التلميذ فيه ليمكنه االلتحاق بالمرحلـة  مرحلة الرياض ، وكان
االبتدائية ، وكان هذا االمتحان تحريرياً فى مادة اللغة العربية و الحسـاب ،  

  .ويعتمد نتائجه وزير المعارف فى نهاية العام الدراسى
  
بشأن التعليم بريـاض   ٢٢صدر القانون رقم  ١٩٢٨وفى إبريل عام   

  : انون على ما يأتى األطفال، وقد نص هذا الق

التهذيب، والصحة، اللغة العربيـة، الخـط   : أن تتكون مواد الدراسة من  -
  . العربى، الحساب، مشاهد الطبيعة، الرسم، أشغال األطفال، واأللعاب

حصة فى األسبوع ومدة كل  ٣٤يخصص لهذه المواد حصص ال تقل عن  -
 . دقيقة ٣٠منها 

 . بمصروفات  تعتبر مدارس رياض األطفال مدارس خاصة -

ال يقبل بالسنة األولى من هذه المدارس من يقل سنه عن خمس سـنوات   -
فى أول السنة الدراسية إال فى األحوال التى يقرها وزير المعارف متـى  
كان نمو الطفل الجسمانى والعقلى يسمح بذلك، بشرط أال يقل سـنه عـن   

 . أربع سنوات 

سـنهم فـى أول السـنة     ال يبقى فى هذه المدارس األطفال الـذين زادت  -
أدخلت وزارة المعـارف   ١٩٣١الدراسية على ثمانى سنوات ، وفى عام 
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مادة الموسيقى فى رياض األطفال إيماناً منها بأهميتها فى هذه المرحلـة،  
ولقد نالت الموسيقى عناية كبيـرة ، وامتزجـت بالحركـات التوقيعيـة     

ألولى وثالث واألناشيد ، وخصص لها أربع حصص فى األسبوع للفرقة ا
 .لكل من الفرقتين الثانية و الثالثة 

أصدرت وزارة المعارف قرارهـا بـرقم    ١٩٤٩أغسطس عام  ٣١وفى  -
والذى حددت فيه خطة الدراسة بمدارس رياض األطفـال علـى    ٥٣٣٦

  : النحو التالى 
  

  )٧(جدول رقم 
  ١٩٤٠لسنة  ٥٣٣٦خطة الدراسة بمدارس رياض األطفال حسب القرار رقم 

  
 دالموا

 عدد الحصص فى األسبوع

السنة 
 األولى

السنة 
 الثانية

السنة 
 الثالثة

المحادثة ، ( التهذيب عن طريق القصص ، اللغة العربية 
 ) . القراءة و الكتابة ، تحسين الخط ، األناشيد 

٢  ٢  ٢  

  ٦  ٦  ٦  الحساب
  ٢  ٢  ٢  مشاهد الطبيعة والصحة أشغال األطفال 

  ٨  ٨  ٨  أشغال األطفال
  ٢  ٣  ٤  الرسم

  ٢  ٣  ٤  األلعاب و الموسيقى
  ٣٤  ٣٤  ٣٤  المجموع

  : ويتضح لنا من الجدول السابق ما يأتى 

جعل مادة التهذيب مادة مستقلة عن مادة الصحة ، وقد حددت الخطة أن  -
يتم تدريس هذه المادة عن طرثق القصص والحكايات، حيث أن أسلوب 

لسـن المبكـر،   القصص هو األسلوب األمثل لتربية الطفل فـى هـذا ا  
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وأصبحت مادة التهذيب تدرس للثالث سنوات، بواقـع حصـتين فـى    
  . األسبوع لكل فرقة

حصص فـى األسـبوع    ٨اهتمام الخطة بمادة اللغة العربية فأصبحت  -
حصص للفرقة الثانيـة   ١٠حصص ، و ٦للفرقة األولى بعد أن كانت 

كانـت   حصة فى األسبوع للفرقة الثالثة بعد أن ١٢، و  ٦بعد أن كانت 
 . فى الخطة السابقة ضمن خطة الدراسة ألهميتها  ٧

 . إدخال مادة الموسيقى ضمن خطة الدراسة ألهميتها  -

ولقد رأت وزارة المعارف أن احتواء خطة الدراسة بمـدارس ريـاض   
األطفال على هذهالمواد ال بد وأن تحصص العديد من األهـداف التـى   

ونفسياً واجتماعياً وعقلياً ن لـذا  من شأنها االهتمام بتربية الطفل جسمياً 
  . فقد حددت األهداف التى تبغى تحقيقها من كل مادة على حدة 

ألن الهدف من مادة التهذيب غرس المبادئ و القيم و العادات السـليمة  
فى نفوس األطفال الصغار حتى إذا ما شبوا أصـبحت راسـخة فـى    

  . نفوسهم فى جميع مراحل عمرهم التالية 

من تعليم اللغة العربية فهو تعويد الصـغار علـى النطـق    أما الهدف 
الصحيح مع زيادة معلوماتهم اللغوية حتى يتمكنوا مـن التعبيـر عـن    
أنفسهم بسهولة باإلضافة إلى تعليمهم الخط، فكانت تقتصر على تعلـيم  
الخط و النسخ فى السنة األولى و الثانية وخط الرقعة فى السنة الثالثة ، 

ذلك إلى تعويد الطفل على استعمال القلم والتحكم فـى  وكانت تهدف من 
  . عضالت يده باإلضافة إلى تعويده أن يكون خطه سليماً وجيداً 

أما مادة الحساب فكان الهدف من تعليمها مد الطفل بـبعض العمليـات    -
الحسابية البسيطة وذلك عن طريق األشغال اليدوية من لضـم الخـرز   
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انت مادة الحساب بعيدة فـى تدريسـها   واستعمال الحبوب فى العد ، وك
  . عن الطريقة النظرية الموجودة فى مدارسنا اآلن 

وبالنسبة لدروس األشياء و التأمل فى مشاهدة الطبيعـة ، فقـد كانـت     -
الدراسة فيها تعتمد على البيئة بمعنى ، استخدام البيئة المحيطة بالطفـل  

الحيوانـات   عن طريق زراعة الحديقة و العنايـة بـالزهور ، تربيـة   
إلى غير ذلك من االشياء التى تنمـى  .. ومالحظتها وكيفية العناية بها 

 . فى الطفل قدرات ال يمكن أن تنمى فى غير هذه المرحلة من العمر 

 .أما الهدف من الرسم فهو تنمية قوى التخيل و التعبير عند األطفال -

ية وأما الهدف من األلعاب الرياضية فكان تنميـة عضـالتهم الجسـم    -
 . وتعويدهم على النظام والضبط

  
هذا ما كانت تهدف إليه خطة الدراسة فى مرحلة ريـاض األطفـال ،   
ولكننا يجب أن نشير إلى أن األهمية الكبرى كانت تعطـى لمـواد الحسـاب    
والقراءة والكتابة، ألن الطفل كان يؤدى امتحاناً فى هذه المـواد فـى نهايـة    

  . ه فيها حتى يلتحق بالسنة األولى االبتدائيةالفرقة الثالثة ، وال بد من نجاح
  

وبذلك كان هدف التربية األول فى هذه المرحلـة هـو إعـداد الطفـل     
  . الجتياز االمتحان الذى تعقده الوزارة فى نهاية السنة الثالثة بنجاح 

  
هذا وقد بلغ عدد مدارس وفصول رياض األطفال فى العام الدراسى 

إحدى عشر رياضـاً مسـتقلة ، وتسـعة     عشرين رياضياً منها ١٩٤٣-٤٢
  . رياضاً ملحقة بمدارس ابتدائية 

  

تنبهت وزارة المعـارف العموميـة إلـى الزيـادة     ١٩٤٤وفى سنة 
المضطردة فى عدد األمهات العامالت سواء فى الهيئات الحكومية أو األهلية، 
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كما الحظت أن بعض األطفال ال يتمتعون برعاية األم لظروف قاهرة تتصل 
رهم ، وفى نفس الوقت طلب الكثيرون من أولياء األمور من المسءولين بأس

بالوزارة إلحاق أطفالهم برياض األطفال قبل بلوغهم سن الخامسة وهو سـن  
االلتحاق بمرحلة رياض األطفال، األمر الذى ترتب عليه تفكير الوزارة فـى  

وفـى بدايـة عـام    . إنشاء فصول حضانة تلحق بمدارس رياض األطفـال 
وضعت النواة األولى لدور الحضانة بالقـاهرة و اإلسـكندرية ،    ٤٥/١٩٤٦

فافتححت فى القاهرة ثالثة فصول حضانة ألحقت برياض األطفال باألورمان 
أما فى اإلسكندرية فقد افتتح فيها فصالن من فصـول  . و الحلمية و العباسية 

اآلخر الحضانة ، ألحق أحدهما بروضة أطفال مصطفى كامل بالرمل وألحق 
  .بمنطقة وابور المياه " فؤاد األول "بروضة أطفال 

  : وقد اشترطت دور الحضانة عدة شروط فيمن يريد االلتحاق بفصولها وهى 

تقبل األطفال ابتداء من سن سنتين ونصف إلى سن الخامسة وال يبقى  -
  . الطفل بها بعد الخامسة 

تحت رعايـة  ال يقبل الطفل بفصول الحضانة إال بعد إثبات أنه ليس  -
 . أمه أثناء اليوم 

 . حددت المصروفات باثنى عشر جنيهاً فى السنة للطفل  -

 . يتناول الطفل ثالث وجبات فى اليوم  -

على اآلباء توصيل األطفال للحضانة ابتـداء مـن السـاعة الثامنـة      -
 . والنصف صباحاً وأخذهم منها ابتداء من الساعة الرابعة بعد الظهر

ت الوزارة تعيل على التوسع فى هـذا النـوع مـن    ومنذ ذلك الحين أخذ
المدارس لمواجهة الطلب المتزايد من أولياء األمور على إلحاق أطفالهم الذين 
هم دون سن الخامسة بدور الحضانة إلى أن صدرت عدة قوانين وقـرارات  
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بشأن مجانية التعليم وتنظـيم التعلـيم    ١٩٥٢،  ١٩٥١،  ١٩٥٠وزارية عام 
اً شامالً وجعل السلم التعليمى اإللزامى يبدأ من سنة السادسـة  االبتدائى تنظيم

مما ترتب عليه إلغاء رياض األطفال وما كان ملحقاً بها من أقسام وفصـول  
  . للحضانة

  
واستمر الحال غير واضح المعالم بالنسبة لدور الحضـانة حتـى عـام    

الذى ينص على إنشـاء دور   ١٢٠٩حين صدر القرار الوزارى رقم  ١٩٥٤
،  ١٩٥٠للحضانة فى جميع أنحاء الجمهورية وحيث أن الفترة ما بين عامى 

أحدثت تغييراً جوهرياً فى نظام التعليم كله بصـفة عامـة والتعلـيم     ١٩٥٤
  . االبتدائى بصفة خاصة لذا رأينا أن تناول أخذ تلك الفترة بشئ من التفصيل 

  
تعلـيم فـى   و الذى قرر مجانية ال٩٠صدر القانون رقم  ١٩٥٠ففى عام 

رياض األطفال األمر الذى ترتب عليه زيادة اإلقبال على هذه المرحلة حتـى  
 ١٩٥٠فصالً عام  ١٠٥٢إلى  ١٩٤٥فصالً عام  ٣٣٨قفز عدد فصولها من 

طفـالً   ٢٥، وكذا بلغ عدد األطفال بالفصل الواحد أربعين فصالً بعد أن كان 
تهـا ممـا دعـى وزارة    من قبل ، وبذلك فقدت هذه المرحلة من التعليم فاعلي

المعارف إلى العمل على إحداث تغيير فى سياستها التعليمية فصدر القـانون  
بشأن تنظيم مرحلة التعليم االبتدائى تنظيماً شامالً ، وقد  ١٩٥١لسنة  ٤٣رقم 

   -: نص هذا القانون على ما يلى

  . أن التعليم االبتدائى بعد المرحلة األولى من مراحل التعليم  -

التعليم إلزامى وبالمجان لجميع األطفال من البنين و البنات منـذ  أن هذا  -
 . تمام سن السادسة 

مدة الدراسة بهذه المرحلة ست سنوات ، الفرقتان األوليتان منها لرياض  -
 . األطفال 
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 . تكون تلك المدارس فى مبانٍ مستقلة أو ملحقة بمدارس البنات  -

 . لبنات تكون الدراسة بفصول مشتركة بين البنين و ا -

وبصدور هذا القانون أصبحت مرحلة رياض األطفال أساساً فـى السـلم   
التعليمى حيث أنها أصبحت تمثل بداية التعليم االبتدائى ، وفى نفـس العـام   

بأن تراقب الوزارة حالة التعلـيم فـى    ٩١٨٠أصدرت الوزارة قرارها رقم 
القـرار   رياض األطفال بعد جعلها مجانية وفى نفس السنة ، صـدر أيضـاً  

. بإلغاء جميع أقسام الحضانة الملحقة برياض األطفـال   ٩٤٩٦الوزارى رقم 
ويـنص علـى توحيـد     ١٩٥٣مايو سنة  ٣فى  ٢١٠ثم صدر القانون رقم 

المرحلة االبتدائية وإلغاء رياض األطفال وجعل الدراسـة االبتدائيـة سـت    
إال أنه يجدر سنوات ، بدون لغة ، وبذلك تم إلغاء هذه المدارس و الفصول ، 

كـان القسـم    ١٩٣٦بنا أن نذكر أنه منذ نشأة رياض األطفال وحتـى عـام   
اإلضافى بمدرسة المعلمات بشبرا هو المصدر الوحيد لمد مدارس الريـاض  
بالمعلمات المؤهالت الالتى قمن برسالتهن خير قيام وعملن علـى النهـوض   

سـاليب التربويـة   بمستوى التعليم بهذه المرحلة تمشياً مع أحدث الطرق واأل
والنفسية فى تربية الطفل ، فقد كان يستدعى مدرسات متخصصات فى ميدان 
تربية الطفل من المعاهد المنتشرة فـى فرنسـا وأهمهـا كـوليج دى سـيفر      

College de sevres.  
  

قـد ألغـى    ١٩٥٠لسـنة   ٩٤٩٦رأينا مما سبق أن القرار الوزارى رقم 
لحقة بمدارس ريـاض األطفـال ممـا    جميع أقسام الحضانة ، و التى كانت م

ترتب عليه شكوى األمهات العامالت من عدم وجود جهة لرعاية أطفالهن فى 
سن ما قبل اإللزام ، أى فيما قبل سن السادسة وخاصة فى فتـرة انشـغالهن   
بالعمل اليومى خارج المنزل ، وتقديراً لمشكلة األمهـات العـامالت صـدر    

  : و الذى نص على ما يلى  ١٩٥٤لعام  ١٢٠٩القرار الوزارى رقم 
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تنشأ ثالثون داراً للحضانة فى جميع انحـاء القطـر حسـب حاجـة      -
  . األهالى فى المديريات و المحافظات 

 . تقبل هذه الدور األطفال فيما بين سن الثالثة و السادسة  -

 . تكون تلك الدور بمصروفات قدرها اثنى عشر جنيهاً فى السنة  -

 . طفال عند قبولهم يتم الكشف الطبى على األ -

تتبع هذه الدور المناطق التعليمية ويتولى التفتـيش عليهـا مفتشـات     -
 . األقسام باإلدارة العامة للتعليم االبتدائى 

أوضح القرار المستويات و المؤهالت التى تختـار علـى أساسـها     -
 . الناظرات و المعلمات 

بعـدها  ولقد سارت دور الحضانة على هذه الخطة بضع سنوات ، أخذت 
األوضاع تتغير ، إذ بدأ المسئولون فى الوزارة ينظرون إلى مرحلة الحضانة 
على انها خارج السلم التعليمى ، وأنها ال تعد مرحلة تعليمية ، بل هـى فـى   
الواقع تدخل ضمن لخدمات االجتماعية وأن وزارة الشئون االجتماعية هـى  

شراف عليهـا ، ورعايـة   الجهة االجتماعية المختصة بإنشاء هذه الدور و اإل
  . الطفل فى مرحلة الحضانة 

  

ولما كان الشغل الشاغل لوزارة التربية و التعليم حينذئ هو تنفيذ قـانون  
الذى ينص على نشر التعليم االبتدائى وتعميمه بكل وسـيلة ممكنـة ،    ١٩٥١

فقد رأت إلغاء رياض األطفال وفصول الحضـانة ، و االنتفـاع بإمكاناتهـا    
مالت فيها لصالح التعليم االبتدائى ، وبذلك ألغيـت أيضـاً إدارة   وجهود العا

رياض األطفال ودور الحضانة كإدارة متخصصة قائمـة بـذاتها، وأدمجـت    
وظائف مفتشاتها وناظراتها ومدرساتها مع وظـائف اإلدارة العامـة للتعلـيم    
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وعلى الرغم مما حدث فقد بقيت هناك خمس دور للحضـانة لـم   . االبتدائى 
حينما صدرت نشرة  ١٩٦٨فبراير سنة  ٢٠ر باإللغاء السابق ذكره حتى تتأث

فى شأن مدارس الحضانة الرسمية تتضمن موافقة السيد وزيـر   ٢٢عام رقم 
، علـى تصـفية مـدارس     ١٩٦٨فبراير سـنة   ١١التربية و التعيم بتاريخ 

الحضانة الرسمية التابعة للوزارة وتحويلها إلى مـدارس ابتدائيـة ، وهـذه    
مدرسة حضانة حدائق القبة بالقـاهرة ، ومدرسـة حضـانة    : مدارس هى ال

ومدرسـة حضـانة لـوران باإلسـكندرية ،     ، األورمان النموذجية بالجيزة 
ومدرسة حضانة الزقازيق ، ومدرسة حضانة دميـاط ، وكـان رأى وزارة   
التربية و التعليم فى هذا الشأن بأن وزارة الشئون االجتمعايـة هـى الجهـة    

بإنشاء دور الحضانة ورعايتها ، أما حاجة العامالت فى المـدارس   المختصة
إلى فصول حضانة ألطفالهن فقد أوصت الوزارة بترك أمر تدبيرها وتنظيمها 
إلى مديريات التربية والتعليم و المدارس ، ومعنى ذلك أن وزارة التربيـة و  

ورعايتـه  التعليم فى ذلك الوقت كانت تنظر إلى مسألة تربية طفل الحضـانة  
  . نظرة وظيفية تخصصية

  
وأن ما يبدو من حسم مسألة دور الحضانة على هذه الصورة لـم يكـن   
باألمر اليسير من وزارة ملتزمة بتربية أفراد المجتمع وتعليمهم ، وآية ذلـك  
أنها على الرغم من إصدارها أكثر من قانون وقرار وزارى بإلغـاء ريـاض   

ور الحضانة المستقلة ، كانـت تسـتبى   األطفال وفصول الحضانة الملحقة ود
بطريقة ما بعض الدور التى كانت بقيتها الباقية تلك الحضانات الخمس اآلنفة 
الذكر ، ثم عادت فأوصت مديريات التربية والتعليم بتدبير وتنظـيم فصـول   

  . حضانة ألطفال العامالت فى المدارس
  

محـدداً صـراحة   ولما كان موقف وزارة التربية و التعليم غامضاً وغير 
بخصوص مدارس الرياض وفصول الحضانة الملحقة بمدارس وتشرف عليها 

  . وكالة التعليم الخاص بالوزارة إشرافاً اجتهادياً 
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ولما كان كثير من هذه الدور يدار بطريقة استغاللية ، أو يظهـر فيهـا   
اإلهمال ، فإن وزارة الشئون االجتماعية قامت باستجالء األمر حيـث كتـب   

إلى وزير التربية والتعليم يشرح له الواقـع   ١٩٦٩رها فى ديسمبر سنة وزي
وهو أن دور الحضانة تخضع إلشراف مديريات التربية و التعليم باعتبارهـا  
مدارس خاصة ذات مصروفات وأن وزارة الشئون االجتماعية فـى الوقـت   
 نفسه تمنحها إعانات حيث أن تلك الدور تقوم ببذل جهود فى ميـدان رعايـة  
الطفولة ، أحد مجاالت الخدمة العامـة ، ويقـرر الـوزير مؤكـداً أن دور     
الحضانة مؤسسات اجتماعية ، تهدف إلى رعاية الطفل وإعداده للحياة العامة 
، فيما دون السادسة ، وأنها بذلك تختلف عن المدارس التـى تركـز علـى    

لـدور ال  ويشير الخطاب إلى أن وضع هـذه ا ، النواحى التربوية والتعليمية 
يوفر الخدمة على أحسن وجه لتعدد جهات اإلشراف عليها من قبل مـديريات  
التربية و التعليم ومديريات الشئون االجتماعية األمر الذى يتطلب معالجة هذا 
االزدواج المختلط غير محدد المسئولية ، ثم طلب الوزير أن تخـتص وزارة  

لتابعـة للجمعيـات وفـق    الشئون االجتماعية باإلشراف على دور الحضانة ا
السياسة العامة التى تضعها الوزارة وتعمل على تنفيذها مـديريات الشـئون   

  .االجتماعية 
  

وبناء على هذا الخطاب وافق السيد وزير التربية والتعليم فى مايو سـنة  
  : على ما يلى  ١٩٦٩

يترك اإلشراف على دور الحضانة التابعة للجمعيـات و المؤسسـات    -
  . الشئون االجتماعية  الخاصة لوزارة

تتولى وزارة الشئون االجتماعية كذلك اإلشراف على دور الحضـانة   -
الغير تابعة لمدارس أو لجمعيات أو لمؤسسات خاصة ، ولكنها تابعة 
ألفراد أو مجموعات من األفراد أو وزارة التربيـة علـى اسـتعداد    
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 لوضع خبراتها تحت تصرف وزارة الشئون االجتماعية فى حالة مـا 
إذا كانت هذه الدور تباشر عملية تعليمية تمهد الطفل للقبول بالمرحلة 

 . االبتدائية 

أما دور الحضانة التابعة لمدارس أو الملحقة بها ، والتى تمهد إلعداد  -
الطفل تعليمياً وتربوياً لمرحلة التعليم االبتدائى ، فتشرف عليها وزارة 

وبخاصة أن المدارس التى تتبعهـا  التربية والتعليم فنياً ومالياً وإدارياً 
 . هذه الدور أو تلحق بها تخضع إلشرافها الكامل 

وهكذا حسم الموقف بين وزارة الشئون االجتماعية التى ترعى األطفـال  
فى سن الحضانة رعاية اجتماعية أساساً ، وبين وزارة التربية و التعليم التى 

ومن أجل ذلك أصـدرت   ترعى األطفال فى هذه السن رعاية تربوية تعليمية
والذى تؤكد فيـه   ١٩٦٩لسنة  ١٢وزارة التربية والتعليم الكتاب الدورى رقم 

استعداد الوزارة لمعاونة دور الحاضنة فى أداء رسالتها متى كانـت تباشـر   
  . عملية تعليمية ممهدة لاللتحاق بالمرحلة االبتدائية

  
طفال بـاإلدارة  تم إنشاء قسم للحضانة ورياض األ ١٩٧٠وفى يناير سنة 

العامة للتعليم االبتدائى بوزارة التربية و التعليم واهتمام هذه الـوزارة بـدور   
الحضانة فى إنشاء هيئة فنية لهذا الغرض بعد أن كانت قد نفضت يديها منها 
كما سبق أن ذكرنها ، وقد نص قرار إنشاء هذا القسم علـى أن يكـون لـه    

ة فى مدارس الحضانة ومتابعـة  اختصاصات فنية تتعلق بوضع خطط الدراس
العمل فيها وإصدار التعليمات الالزمة لحسن سير العمل بها و االشتراك مـع  
أجهزة اإلعلم و الثقافة فى التخطيط لكل ما يوجه إلى الطفل مـن بـرامج أو   
. ينشر من مطبوعات ، ووضع البرامج التدريبية للعامالت فى دور الحضانة 

ذلك التاريخ بدأ االهتمـام الفعلـى لـوزارة التربيـة     لذا يمكننا القول أنه منذ 
والتعليم بمرحلة ما قبل المدرسة االبتدائية وإلى أهمية العناية بتربية طفل مـا  



  ٩٢

قبل المدرسة االبتدائية وتوفير البيئة التربوية الصالحة التى يمكـن أن ينمـو   
  .فيها الطفل نمواً سوياً سليماً 

  

هتمام بدور الحضانة الملحقة بالمـدارس  لذا أيقنت الوزارة من حتمية اال
الخاصة ومدارس اللغات والتى تقع تحت إشرافها الفعلى ، ووضع الضـوابط  
و القوانين التى تنظم سير العمل بها ، ومن ثم تـم إنشـاء قسـم للحضـانة     
ورياض األطفال تتبع اإلدارة العامة للتعليم االبتدائى بـالوزارة وتـم تحديـد    

  : ه التالىاختصاصاته على الوج

وضع خطة الدراسة ومناهج مدارس الحضانة واقتراح ما يلزمها من  -
  . تجهيزات 

 . متابعة العمل فى هذه المدارس على المستوى المركزى  -

إصدار التوجيهات الالزمة للعمل بهذه المدارس ومتابعة العمـل بهـا    -
 . على المستوى المحلى 

قافة فى التخطيط لكـل  االشتراك مع أجهزة اإلعالم وأجهزة وزارة الث -
ما يوجه إلى الطفل قبل سن دخوله المدرسة االبتدائية مـن بـرامج   
إذاعية أو تليفزيونية أو ما ينشر من مطبوعات أو ما يعـرض مـن   

 . مسرحيات 

ولقد مارس القسم عمله بادئاً باستطالع األوضاع الحالية لدور الحضـانة  
   -: ولقد تبين للقسم أن  ثم التخطيط و المتابعة على مستوى الجمهورية ،

أكثر الحضانات و الرياض القائمة ال ستير على أسس تربوية سـليمة   -
  . فى رعاية األطفال 
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هذه الحضانات ورياض األطفال عبارة عن أماكن لتجميع أكبر عـدد   -
 من األطفال بقصد الربح المادى ألصحابها دون اعتبار لصالح الطفل 

 . لهذا العمل العالمالت بالحضانات غير مؤهالت  -

 . اإلشراف الفنى و التربوى على هذه الحضانات غير متوفر  -

الجهات التى تقوم بإنشاء هذه الحضانات متعددة ، فهنـاك حضـانات    -
 . تابعة للمحافظات وغيرها تابعة للمصانع و الشركات 

  
لذلك رأت اإلدارة العامة للتعليم االبتدائى أنه ال مفر من استصدار تشريع 

مل بهذه المؤسسات التربوية تحدد فيه معايير العمـل وضـوابطه ،   ينظم الع
ويقرر والية وزارة التربية والتعليم تربوياً عليهاً ، وفعالً تم إصـدار الئحـة   
لتحديد اختصاصات فصول الحضانة الملحقة بالمدارس الرسمية الحكوميـة ،  

لـى  وقد نصت على أنه ال يجوز إنشاء فصول للحضانة إال بعد الحصـول ع 
ترخيص من المديرية التعليمية التابعة لها المدرسة ، وال يمنح هذا الترخيص 
إال بعد استيفاء الشروط و المواصفات التى حددتها الوزارة من حيث المبـانى  

  . إلخ ... و التجهيزات ونظام القبول و اإلدارة 
  

وبصدور هذه الالئحة تم اإلشراف الفعلى لقسم الحضانة ورياض األطفال 
وزارة التربية و التعليم على هذه الدور ، لكن مما يؤخذ على هـذه الالئحـة   ب

أنها قيدت حرية المدارس فى إنشاء فصول للحضانة حيث أصبح لزاماً عليها 
الرجوع إلى الوزارة فى اإلجراءات و القرارات قبل تنفيذها ، االمـر الـذى   

و للسرعة فى بعـض  ترتب عليها البطء فى تنفيذ األمور التى تحتاج للمرونة 
األحيان مما أصاب الكثير من الحضانات باإلهمال و القصور فى كثير مـن  

  . أمورها 
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ومن األهمية اإلشارة إلى أنه بالرغم من تبعية  رياض األطفال لـوزارة  
التربية و التعليم و االعتراف بها كمؤسسة تربوية إال أنها جمعت بين أطفـال  

فى مجموعة واحدة األمر  –سنوات  ٦:  ٤سن  –الحضانة وأطفال الروضة 
الذى ترتب عليه انتشار مفهوم مرحلة الحضانة كمـرادف لمرحلـة ريـاض    
األطفال ، هذا باإلضافة إلى تطبيق المنهج التقليـدى المسـتخدم بالمرحلـة    

  .االبتدائية بمرحلة رياض األطفال 
  

وفى محاولة من جانب قسم الحضانة ورياض األطفال فى عالج بعـض  
احى القصور التى تعانى منها هذه المؤسسات التابعة للوزارة ومن أبرزهـا  نو

  . عدم توافر المشرفين و الموجهين للعمل فى هذا الميدان 

بادر القسم بعمل برنامج تدريبى لموجهى أقسامالحضانة ورياض األطفال    -
، وهدف هـذا البرنـامج    ١٩٧٢-٧١بالمديريات التعليمية للعام الدراسى 

تعريف موجهى األقسام بأهداف دور الحضانة وريـاض األطفـال ،   إلى 
ونظام سير العمل بها ، واألساليب المناسبة لرفع مستواها وتالقى نواحى 
القصور واإلهمال التى تعانى منهما ، وكذا لتعريفهم بأهم الطرق العمليـة  

  . و النظرية الواجب اتباعها فى تربية طفل ما قبل المدرسة االبتدائية 
  

أيام بواقع سـت   ٦ساعة فى مدة  ٣٦وقد استغرقت هذه الدورة التدريبية 
ساعات يومياً ، واحتوت خطة الدراسة على محاضـرات نظريـة وعمليـة    

  . وحلقات مناقشة وقام بالتدريس فيها نخبة من أساتذة التربية وعلم النفس 
  

 ومما يذكر أن قسم الحضانة ورياض األطفال انحصر دوره فى اإلشراف
المالى ض األطفال أما اإلشراف اإلدارى والفنى فقط على دور الحضانة وريا

فتقوم به اإلدارة العامة للتعليم االبتدائى ، وذلك وفقاُ لقانون التعلـيم الخـاص   
، وقد أدى هذا إلى تقييد دور القسم ، وكان االجـدر أن يشـمل    ١٩٦٩لسنة 
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منها أو اإلدارية أو المالية ،  إشرافه على تلط الدور كافة النواحى سواء الفنية
وحيث أن قسم الحضامة ورياض األطفال هو المسئول عـن سـير العمـل    
وتوجيهه بهذه المرحلة ، فهو أعلم بالمشاكل التى تعترض سير العمل وعليـه  
يتغلب عليها ولن يتيسر له ذلك إال إذا أشرف على هذه المرحلـة مـن كـل    

  . النواحى
  

ة والتعليم بأهمية وجـود المعلمـة المتخصصـة    وإيماناً من وزارة التربي
بمرحلة ما قبل المدرسة االبتدائية أنشأت الوزارة شعبة لتخـريج المعلمـات   

،  ١٩٧٠المتخصصات للعمل بدور الحضانة بدار المعلمات العباسـية عـام   
لم يعين  ١٩٧١-٧٠ولكن التقارير تشير إلى أن خريجات هذه الشعبة دفعتى 

لحضانة ورياض األطفال التابعة للوزارة وإنمـا تـم   منهن أحد فى مدارس ا
تعيينهن جميعاً فى مرحلة التعليم االبتدائى واستمر  العجزفى هيئـة تـدريس   
هذه المرحلة وبذلك ظلت تلك المؤسسات تعانى من عـدم وجـود المعلمـة    
المؤهلة و المتخصصة للعمل فى مرحلة ما قبل المدرسـة االبتدائيـة عامـة    

  . طفال خاصة ومرحلة رياض األ
  

وقد بدأت الوزارة فى وضع خطة لتنظيم العمل بمؤسسات دور الحضانة 
ورياض األطفال التابعة لها بهدف األخذ بيدها ورفع مستواها لمواجهة زيادة 
الطلب االجتماعى عليها نتيجة للتغيرات االجتماعية و االقتصادية التى يمـر  

  : عريضة لتلك الخطة فيما يلىبها المجتمع المصرى ، وقد تبلورت الخطوط ال

  : نظام القبول  -١
  : حدد القسم سن القبول ودور الحضانة كاآلتى 

تقبـل  ) : الرسـمية  (بالنسبة لدور الحضانة الملحقة بالمدارس الحكومية   -أ
الحضانة األطفال ابتداء من سن الثالثة حتى سن السادسة ويعتبر الطفل 

  : فى أحد الفصول اآلتية 
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  . سنوات  ٤سنوات إلى سن  ٣سن حضانة من  -

 . سنوات  ٥سنوات إلى سن  ٤روضة ب من سن  -

 . سنوات  ٦سنوات إلى سن  ٥روضة أ من سن  -

ال يبقـل بهـا أى   ) : ( عربى  –لغات ( مدارس الحضانة بمصروفات  -ب
 ٣.٥سنة إذا كانت مدة الحضانة سنة واحـدة أو   ٤.٥طفل لم يبلغ سن 

  ) . ا سنتين سنة إذا كانت مدة الحضانة به
سنوات  ٤ال يقبل أى طفل يقل عن ) : عربى (بالنسبة للمدارس الخاصة  -ج

سنوات إذا كانـت مـدة    ٣إذا كانت مدة الحضانة بها سنة واحدة أو عن
  . الحضانة بها سنتين 

  
  : األنشطة اليومية  -٢

 يهدف العمل بدور الحضانة التابعة لوزارة التربية و التعليم إلى إعداد برامج
لألنشطة المختلفة و العمل على تشجيع الطفل على ممارستها فى جـو مـن   
السعادة و الرعاية و التوجيه بما يحقق له كسب المعلومـات و الخبـرات و   
االتجاهات المالئمة ، لهذا عملت على وشع خطة للنشاط اليومى تسير عليهـا  

ـ  ديل حسـب  دور الحضانة التابعة لها ، على أن تكون هذه الخطة قابلة للتع
ظروف وإمكانيات كل دار ، وقد نصت الخطة على أن يبدأ اليـوم باسـتقبال   
األطفال من الساعة الثامنة صباحاً بتحية الصباح ثم الكشف المبدئى عليهم من 
حيث الصحة العامة و النظافة ، ث تنظيم البـرامج حسـب حالـة الجـو ،     

  : وإمكانيات الدار مع مراعاة ما يلى 

رة المخصصة لكل نشاط ما بين نصف ساعة وسـاعة  أن تتراوح الفت -
كاملة يدخل فيها إعداد األدوات فى أول الفترة ثم إعادتها إلى إماكنها 

  . بعد االنتهاء من استعمالها 
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 . ال بد أن يعقب النشاط الجسمى فترة راحة وهدوء  -

 تحدد مواعيد ثابتة للوجبات ، وال يجوز تعديلها خالل العام الدراسى  -

دورات المياه قبل وبعد تناول الوجبات وبعد بـرامج النشـاط   زيارة  -
 . التى تؤدى خارج الفصل 

  : خطة الدراسة  -٣
اهتمت خطة الدراسة باألنشطة داخل الفصل وخارجـه ، حيـث أن     

كليهما  هام بالنسبة للطفل لهذا وضعت الوزارة خطة لألنشطة داخل الفصـل  
ين بالعمل على اتباعهـا حتـى   وأخرى لألنشطة خارج الفصل وألزمت القائم

  . يتحقق الهدف منها
    

  : أنشطة داخل الفصل  -أ
وهى مجموعة من األنشطة يمارسها الطفل داخل الفصل الذى يجـب    

أن يتوفر فيه الهدوء و الراحة واألثاث المناسـب لكـل نشـاط ، ووضـعت     
   -: الوزارة شروط ال بد من توافرها وهى 

ـ  - عة ، جيـدة التهويـة و اإلضـاءة    أن يكون المكان أو الحجرة واس
  . وتدخلها الشمس 

يفرش ركن منها بسجاد أو حصير عليه وسائد صـغيرة ذات ألـوان    -
جذابة يجلس فيه الطفل عند سماع القصة أو عند اللعب بالمكعبات أو 

 . اللعب الفردية 

 . يزود بأثاث مناسب لحجم الطفل وأدوات النشاط المختلفة  -
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دواليب أو أرفـف فـى متنـاول أيـدى      وجود مكان لحفظ اللعب به -
 . األطفال ليسهل عليهم تناول األدوات بأنفسهم 

طـوى حسـب   توفر عدد من األسرة الخفيفة التى يمكن أن تفـرد وت  -
 . الحاجة إليها 

  : أنواع األنشطة داخل الفصل 
توجد أنواع عديدة من األنشطة التى يمكن لألطفال الصغار ممارستها   

  ميع أنواع اللعب الفردى و الجماعى و الحر و التمثيلى داخل الفصل وتمثل ج
    
وقد أكدت األبحاث أن األطفال يعبرون عن أنفسهم وعما يفكرون فيه   

عن طريق لعبهم ومن مالحظة الطفل أثناء لعبه يمكن التعرف علـى نـوع   
شخصيته من جميع جوانبها ، وعما إذا كانت شخصية اجتماعية أو منطويـة  

إلخ ، وحيث ان سلوك الطفل وتصرفه أثناء لعبه بالدميـة أو   ...أو عدوانية 
بالعربة خير دليل على نوع شخصيته ، لذا وجهت مالحظته حتـى يتسـنى   
توجيهه الوجهة السليمة التى تتالءم مع شخصيته ، ومع البيئة المحيطة بـه ،  
ومن هنا كان اللعب هاماً للطفل ويتساوى معه فى األهمية تـوفر المشـرف   

  . ى المؤهل الذى يمكنه التعامل مع طفل ما قبل المدرسة االبتدائية الواع
  
ومن أنواع األنشطة التى يمكن ممارستها داخل الفصل كما حـددتها    

  : وزارة التعليم هى

  : التعبير الشفوى  -أ
وهو التعبير بالكالم ويجب ان تتاح للطفل  فرصةالتعبير بالكالم عند 

ة ألن الطفل يكون مشحوناً بالمناظر واألشياء سماع قصة أو االنتهاء من رحل
التى رآها ، فإذا أعطيناه فرصة للكالم عما رآه ساعدناه على التعبيـر عـن   
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انفعاالته ومشاهداته دون حرج أو خجل كما يجب اسـتغالل هـذه الفرصـة    
  . لتصحيح ألفاظه وطريقة نطقه وتنمية ثروته اللغوية 

  

  : و الحساب إعداد الطفل للقراءة و الكتابة -ب
تعتبر وزارة التعليم مرحلة ما قبل المدرسة االبتدائية مرحلة تعليميـة    

فى المرتبة االولى ، ولذلك اهتمت بإكساب الطفل مبادئ القراءة و الكتابة فى 
هذه المرحلة ، ومن المالحظ أن هذا يلقى استحساناً من اآلباء و االمهـات ،  

بادىء القراءة و الكتابة و الحسـاب  لذلك نصت خطة الدراسة بتعليم الطفل م
  ) . النقصان  –الزيادة  –مدلول األعداد  –العد (

    
ومع ذلك تشير األبحاث أنه يجب أال يكون الهدف من هذه المرحلـة    

مجرد إعداد الطفل وتهيئته للمرحلة االبتدائية فحسب بل ويجب االهتمام كذلك 
  إلخ ... ماعية والعقلية و الروحية بتربيته من النواحى البيئية و النفسية واالجت

  : الرسم  -ج
األطفال فى سن ما قبل المدرسة االبتدائية يحبون الرسم ويعبرون به 
عن أفكارهم ومشاعرهم ، لذلك اهتمت خطة الدراسة بالرسم واشـتراطت أن  
يسمح للطفل أن يمارس الرسم دون قيود وأن يستخدم األلوان التـى يرغبهـا   

سخرية لرسمه فإن رؤية الطفل للعالم الخـارجى و البيئـة   وأال يوجه نقد أو 
المحيطة به تختلف تماماً عن رية الكبار ومن ثم وجب عدم نقـده حتـى ال   

  . يشعر باإلحباط 
    

  ) : األسوانلى ( اللعب بالصلصال و الطين  -د
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وهو نوع من النشاط الفردى الذى يقوم ب الطفـل بمفـرده ، وهـذا    
ه على تنمية خياله ، وكذا عضالت يده وعلى تناسـق  النوع من النشاط يساعد

  . وتآذر الحركة لديه 
  

  : القص و اللصق  -هـ
يولع األطفال فى هذه السن باللعب بالورق لهذا يجب أن توفر دور الحضـانة  
األوراق الملونة وبعض الصمغ ، مقصات ذات أطراف مدببة ليلعب األطفال 

ا ، فهذا النشاط يساعدهم على الخلـق  بها ويصنعوا األشكال التى يرغبون فيه
  . و اإلبداع و االبتكار 

    
  : األلعاب التكوينية االبتكارية  -د

نوع من اللعب الفردى ينمى عند الطفل إدراك العالقات بين األشـياء  
وتقدير األحجام وهذا النوع من اللعي يحتاج إلى مكعبات خشبية وإسـطوانات  

  . مختلفة الشكل و الحجم 
  : موسيقى ال -هـ 

أكدت الخطة على أهمية الموسيقى واشارت إلى إتاحة الفرصـة للطفـل   
لالستماع إليها وتذوقها ، وترديد  األغـانى ومتابعـة النغمـات و اإليقـاع     

  : ويتضمن هذا 

  . إلخ ... أغان قصيرة عن الحيوانات و الطبيعة و األزهار : الغناء  -

ز و الموسـيقى وتقليـد   كالجرى و المشى و القف: األلعاب الموسيقية  -
 . حركات الحيوانات و الطيور 

كاالستماع للموسيقى وتـذوقها واسـتخدام اآلالت   : اإلدراك السمعى  -
اإليقاعية و التفرقة بين األصـعوات الحـادة والغليظـة و العـزف     

 . السرعي و الهادئ إلى غير ذلك 
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  : القصة  -و
ى ذلـك متعـة   يميل األطفال فى هذه السن إلى سماع القصص ويجدون ف

كبرى ، وعن طريق القصة يمكن تعليم الطفل العادات الطيبة ونبذ العـادات  
أمـا  . السيئة ، وإكسابه االتجاهات السليمة نحو األشياء و البيئة المحيطة به 

  : عن مواصفات القصة المطلوبة لطفل مرحلة ما قبل المدرسة االبتدائية فهى 

  . عن حيوانات البيئة األليفة أن تتحدث عن حياته وعن أفراد أسرته و -

أن تتكلم فيها الطيور و الحيوانات مع إخبار الطفل بأن الحيوانـات ال   -
 . تتكلم بلغة اإلنسان 

 . أن تكون القصة قصيرة ذات أسلوب بسيط ولغة مفهومة  -

يجب االبتعاد نهائياً عن القصص المخيفة و المحزنـة التـى تثيـر     -
 . انفعاالت الطفل 

تاب القصة على صور جذابة تتمشى مـع الكـالم   يجب أن يشتمل ك -
 . المكتوب 

 . أن يكون أسلوب المعلمة سهالً وسليماً  -
  
ونظراً ألهمية القصة فى تربية الطفل فقد أوصـى قسـم الحضـانة      

ورياض األطفال بضرورة تزويد المكتبة بعدد وفير من القصص المصـورة  
ة ، ومجموعـات مـن   بحيث تكون صورها كبيرة وملونة وتحتها كلمات قليل

الصور كل مجموعة تكون قصة ، وكتب تحتوى علـى صـور الحيوانـات    
المختلفة بعضها أليف يربى فى المنازل ، وبعضها اآلخر مما يراه الطفل فـى  
حدائق الحيوان ، صور وكتب عن النباتات و الوزهور ، كتب أو صور عـن  



  ١٠٢

فـة فـى   أطفال الشعوب ، كتب للتلوين ، مجموعة صور لشخصـيات معرو 
  . المجتمع ، صور للتوجيه الصحى ، وفوائد العادات الصحية السليمة 

  : أنواع األنشطة خارج الفصل 
الهدف من هذه األنشطة تدريب عضالت الطفل وتناسـقها وتنظـيم     

الدورة الدموية وتنشيطها وغالباً ما تمارس هذه األنشطة خارج الفصـل فـى   
ياً ومتسعاً وذات أسوار ال تسـتطيع  الفناء الذى يجب ان يكون مسطحاً ومستو

ألعـاب االنـزالق ،   : األطفال تسلقها ، كما يجب ان يتوفر فى الفناء ما يأتى 
 –حبـال   –عربات  –قطارات ( ألعاب التوازن ، وأدوات األلعاب الجماعية 

حديقـة  . أحصنة ، حوض للرمل ، وآخر للمياه ) إلخ ...  -قضبان للتوازن 
بعض البـذور ورعايتهـا ، حظيـرة لتربيـة بعـض       لقيام األطفال بزراعة
  . الحيوانات و الطيور 

  
  : ومن األنشطة التى يجب ان يقوم بها األطفال خارج الفصل 

القيام بالرحالت و الزيارات لمعالم البيئة المحليـة للتعـرف عليهـا     -
  . واكتساب خبرات جديدة 

أن مشاركة الحفالت التى تقام فى المناسبات و األعياد الرسمية حيث  -
االطفال فى هذا النوع من النشاط ينمى فيهم الميل إلـى التعـاون و   

 . المشاركة مع اآلخرين 

  
  : التغذية  -٤

يجب أن يتناول الطفل شيئاً من الطعام أثناء اليوم بالدار ألن وجود الطفل مع 
زمالئه أثناء تناول الطعام يشجعه على اإلقبال على الطعام بشهية باإلضـافة  

إكسابه عادات وآداب تناول الطعام و النظافة إلى غير ذلك من العـادات  إلى 



  ١٠٣

التى يكتسبها الطفل من خالل تعاونه فى إعداد المائدة و األدوات قبل األكـل  
  . وإعادتها إلى أماكنها بعد تناوله

  

لهذا نجد أن الخطة قد نصت على أهمية تناول الطفل شيئاً من الطعام   
ه له الدار أو أحضره معه من المنزل ، وفى أثناء ذلـك  أثناء اليوم سواء قدمت

يدرب على إعداد الموائد و األدوات ، وكذا مراعـاة آداب الطعـام وعلـى    
المعلمة أن تزود الطفل ببعض المعلومات عن الغذاء الصـحى والنظافـة و   

  . العادات الصحية السليمة 

نموذج لبرنامج التغذية اليومى الذى يتبع فى دور حضـانة وزارة التربيـة   
  :والتعليم

فى الساعة ) كيلو جرام يومياً ¼ حوالى ( يقدم لبن أو عصير فاكهة  -
  . العاشرة صباحاً 

أرز  –خضر مطهيـة   –لحم مفروم ( يقدم وجبة مطهية تشتمل على  -
انية عشر ظهـراً ،  فى الساعة الث) خبز  –سلطة فاكهة  –أو مكرونة 

وهذا يقدم فى أيام السبت و األحد و الخميس من كل أسبوع أما أيـام  
 . االثنين والثالثاء و اإلربعاء فيستبدل اللحم بالطيور أو قطع الجبن 

  : الجهاز اإلدارى  -٥
تخصص (يجب أن تكون حاصلة على مؤهل تربوى عالى :  الناظرة - أ

 لية البنات جامعة عين شمس أو من خريجات قسم الطفولة بك) أطفال 

  
يجب أن تكون كل منهن حاصلة على مؤهـل تربـوى   :  المدرسات  -  ب

دبلوم معلمات شعبة الحضانة ورياض األطفـال  ( متوسط على األقل 
وأن يكون لها دراية ورغبة فى العمل مع األطفـال ، وأن تكـون   ) 

 . ملمة باللغة العربية ، وتكون قدوة حسنة فى سلوكها وأخالقها 



  ١٠٤

  
يجب أن يتوفر لديهم االستعداد للعمل مع األطفال وأن يكونوا : الخدم -ج

ملمين بالقراءة و الكتابة وخالين من األمراض وأن  تتوفر فيهم النظافة و 
  . األمانة 

  : التمويل  -٦
فى تمويلها ) عربى  –لغات ( تعتمد دور الحضانة ورياض األطفال   

بل الخدمات التعليمية التى تقدمها الـدار  على الرسوم التى يدفعها األطفال مقا
لهم ، ومن المالحظ أن الرسوم تمثل المصدر الرئيسى و الحيوى لتمويل هذه 
المؤسسات التربوية ، لذلك حدد قسم الحضانة ورياض األطفـال بـالوزارة   

  : المصروفات اآلتية التى يجب ان يدفعها الطفل فى العام 
  

  ) ٨(جدول رقم 
  دفعها الطفل بمدارس الحضانة فى العامالمصروفات التى ي

 الخدمات المبلغ

١٠         ٠٠  
١٥         ٠٠ 

  .نظير الرعاية التربوية و النشاط  -
 . نظير التغذية  -

يمكن تحصيلها علـى قسـطين   ( الجملة  ٢٥         ٠٠
 ) .أوثالثة 

توجيهات للمعلمة بشأن الموضوعات التى يجـب ان تسـتعين بهـا فـى      -
  : ةالطفل من خالل األنشطة المختلفة تربي

إيماناً من وزارة التربية والتعليم بأهمية تربية الطفل و العناية به فـى    
هذهالسن المبكرة ، وإيماناً منها كذلك أن وظيفـة دور الحضـانة وريـاض    
األطفال هى تنمية قدرات الطفل اللغوية و العددية و الفنية و تعريفه بالبيئـة  

أصدر قسم الحضانة ورياض األطفال باإلدارة العامـة للتعلـيم   تلمحلية ، فقد 
االبتدائى العديد من التوجيهات و اإلرشادات و النشرات تضمنت توجيهـات  



  ١٠٥

إلى المعلمات بشأن الموضوعات التى يجب ان يستعينوا بها فى تربية الطفـل  
  : من خالل االنشطة المختلفة ومثال ذلك 

مة أن تتناقش مع األطفـال كـل   يجب على المعل: موضوعات يومية  - ١
صباح عن حالة الجو ، األخبار اليومية ، تعريف األطفال باسم اليوم 

  . إلخ ... واسم الشهر 

يجب على المعلمة أن تعرف : موضوعات خاصة بالمدرسة أو الدار  - ٢
األطفال بالمدرسة وبالفصول وبحجرة الناظرة والحكيمة ، وبالنفاء و 

صداقات مع العاملين بالـدار مـن خـدم     الحديقة باإلضافة إلى عمل
 . ومربيات حتى يحبهم الطفل ويستطيع التعامل معهم دون خوف 

عن الوالدين و األخوة و االخوات : موضوعات خاصة بأسرة الطفل  - ٣
 . و األقارب و الجيران 

يقع على عاتق المعلمة فى هـذه  : موضوعات خاصة بالبيئة المحلية  - ٤
ة المحلية المحيطة به وبأنواع الخـدمات  المرحلة تعريف الطفل بالبيئ

التى تقدمها وكذا إماداه بمعلومات بسيطة وواضحة عن كل نوع مـن  
أنواع الخدمات التى توجد بها ، وذلك عـن طريـق إمـداد الطفـل     

 : بمعلومت عن 

المحالت ، الجمعيات التعاونية ، المخابز ، محالت البقالة ، الفاكهة ،  -
  . خ إل... الخضار ، الجزار ، 

المصانع، المؤسسات، المصالح الحكومية، المستشـفيات، المـدارس،    -
مكاتب البريد، والصحة، المحـالت العامـة، المقـاهى، المطـاعم،     

 . المالهى 
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الحدائق ، و المزارع ، وما تشهر به البيئة مـن إنتـاج زراعـى أو     -
 . صناعى أو تجارى 

، البقـال   الخباز ، اللبان ، الباعة: موضوعات عن أصحاب الحرف  - ٥
، الكهربائى ، السمكرى ، الميكانيكى ، النجار ، المكوجى ، الحـالق  

  . ، الشرطى ، شرطى المرور ، وموزع البريد 

أنواع الحيوانات وطريقـة  : موضوعات عن حيوانات وخانات البيئة  - ٦
العناية بها ، غذائها ، فوائدها ، وكذا تعريف الطفل بأنواع النباتـات  

 . هدها وأهميتها الغذائية وطرق زراعتها وفوائ

  : موضوعات عن الزراعة  - ٧

  . مصادره ، قيمته الغذائية ، ومنتجاته : اللبن  -

 . القمح ، الدقيق ، الردة : الخبز  -

 . مصادره ، وقيمته الغذائية : البيض  -

أنواعها ، مواسمها ، قيمتها الغذائية ، طريقة : الخضروات و الفاكهة  -
 . نظافتها 

  
لطلب من أولياء األمور على أماكن ألطفالهم فى سن مـا  ونظراً لزيادة ا

إنشاء فصـول   ١٩٧٨قبل المدرسة قرر مجلس وكالء وزارة التربية فى عام 
لرياض األطفال لتعليم اللغات األجنبية اإلنجليزية أو الفرنسـية إلـى جانـب    
 المهارة اللغوية و الحسابية ، وتوفير الرعاية االجتماعية و الصحية و اإلعداد

) ٢(وبناء على ذلك صدر قرار السيد وزير التربية رقم . للمدرسة االبتدائية 
بإنشاء مدارس تجريبية ملحق بها ريـاض أطفـال رسـمية     ١/١/١٩٧٩فى 
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وافتتحت سبع مدارس بناء على هذا القـرار فـى العـام الدراسـى     . للغات 
ينـة  خمس منها بمدينة القاهرة ، وواحدة بالجيزة و السـابعة بمد  ٧٩/١٩٨٠

الزقازيق ، ثم أخذ عدد هذا النوع من رياض األطفال و المدارس االبتدائيـة  
مدرسة فى ثمان محافظات فـى   ٢٥المكملة لها فى االنتشار حيث بلغ عددها 

  . ٨١/١٩٨٢العام الدراسى 
الخاص بضرورة التوسع فـى   ٤٩صدر قانون رقم  ١٩٨٥وفى عام   

عليها وزارة التربية و التعلـيم ،  إنشاء مدارس اللغات التجريبية التى تشرف 
 ٨٦/١٩٨٧ونتيجة لذلك وصل عدد المدارس التجريبية فى العـام الدراسـى   

مدرسة ملحق بها فصول رياض األطفال فى إحدى عشـر محافظـة ،   ) ١(
وطبقاً آلخر إحصائية عن وزارة التربية والتعليم وصل عدد رياض األطفـال  

 ٢٣٧روضة، منها ) ١٠٨٠( ٩٠/١٩٩١التابعة لها حتى بداية العام الدراسى 
و ) عربى ( روضات خاصة  ٥٦٣روضة تجريبية و  ٦٤روضة رسمية ، و

  . روضة خاصة لغات  ٢١٧
  

من ذلك يتضح لنا التنوع فى رياض األطفال التـى تشـرف عليهـا      
وزارة التربية من حيث تدريس وتبعية هذه الروضات للـوزارة أو القطـاع   

  . لوزارة الخاص االستثمارى بإشراف ا
  

وتتفق جميع هذه الروضات بأنها بمصروفات وأنها تعد الطفل لاللتحـاق  
ومازالت الغالبية العظمى منها تستخدم نفـس المـنهج   ، بالمدرسة االبتدائية 

التقليدى المستخدم فى المرحلة االبتدائية ، كذلك تنوع مؤهالت المربيات فـى  
متخصص فى الطفولة ،  ما بين مؤهل تربوى) مربية ٩٣١٨(هذه الروضات 

 ٦٢٣حاصالت على مؤهل عال غير متخصـص ،   ٤٣٣٢٧مربية ،  ٤٢٤
حاصالت على مؤهل أقل  ٢٩٢مؤهل متوسط غير متخصص فى الطفولة، و

وتوضح هـذه األعـداد أن     ٩٠/١٩٩١من متوسط وذلك فى العام الدراسى 
ـ    ة و النسبة الكبرى من المربيات فى رياض األطفال التابعـة لـوزارة التربي
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التعليم غير مؤهالت للعمل مع طفل ما قبل المدرسة لما ذلك مـن خطـورة   
وعلـى  % ٤٦.٤٤بالغة على الترببية فى هذه المرحلة حيث بلغن أعلى نسبة 
% ٣٩.١٩وتليهـا  . الحاصالت على مؤهل عال غير متخصص فى الطفولة 

من الحاصالت على مؤهل متوسط غير متخصـص فـى الطفولـة ، أمـا     
لى مؤهل عال متخصص فى الطفولة فتصل نسبتهم إلى جملـة  الحاصالت ع

فقط ونسبة الحاصالت علـى  % ٤.٥٥المربيات فى رياض األطفال إلى نحو 
وتصل أدنى سـنبة  % ٦.٦٩مؤهل متوسط متخصص فى الطفولة تصل إلى 

وتلك األعداد و النسب ( بين الحاصالت على مؤهل أقل من المتوسط  ٣.١٣
  ).على مستوى الجمهورية 

  
اإلدارة العـام لريـاض   ( ومما يدعو إلى التفاؤل إنشاء إدارة جديدة باسم 

وذلـك  ) إدارة التعليم االبتدائى(بوزارة التربية و التعليم مستقلة عن ) األطفال
وتضـم اإلدارة  .  ١٩٨٨لسـنة   ١٥٤٣تنفيذاً لقرارالسيد وزير التربية رقـم  

طفال التـى تـم   مجموعة من العضوات الفتيات المتخصصات فى رياض األ
باإلضافة إلى مجموعة من الموجهـات التفيـات    ١٩٨٠تكليفها بالوزارة عام 

المتخصصات فى الطفولة لإلشراف على رياض األطفـال التابعـة لـوزارة    
  . التربية و التعليم 

الجهود األهلية ووزارة الشئون االجتماعية ومرحلة مـا قبـل المدرسـة     -
   :االبتدائية
لى فى إنشـاء دور الحضـانة إلـى المؤسسـات     ترجع الجهود األو  

والجمعيات األهلية و الخيرية ، حيث كان الهدف من إقامة مثل هذه الدور هو 
توفير الرعاية ألطفال األمهات الفقيرات الالئى اقتضت ظـروفهن الخاصـة   

  .العمل خارج منازلهن لمساعدة أسرهن 
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مدينة القاهرة ، ففى ولقد كانت مدينة اإلسكندرية سباقة فى ذلك على   
أنشئت أول دار حضانة باإلسكندرية أقامتها جمعية اإلسـكندرية   ١٩١٢عام 

تكوين جمعية خيرية من بعـض السـيدات    ١٩١٧الخيرية ثم تبعتها فى عام 
، وقد أنشئت هذه الجمعيـة  ) اتحاد السيدات اليونانيات(اليونانيات عرفت باسم 

وهى دار طائفة خصصـت لرعايـة    )مانا(فى نفس العام دار حضانة اسمها 
أطفال الفقراء اليونانيين المسيحيين األرثوذكس المحتاجين للرعاية و العنايـة  

  .أثناء غياب أماهتم عن المنزل الشتغالهن 
  
قامت مجموعة من السيدات من مختلى الجنسـيات   ١٩٢٨وفى عام   

لرعايـة   )الحضـانة الدوليـة  (واألديان ببناء دار للحضانة أطلقن عليها اسم 
أطفال األمهات الفقيرات والعامالت خارج منازلهن دون تفرقة فى الجنسية أو 

  . الوالدين 
  
،  ١٩٣٩ثم تبع ذلك إنشاء دار حضانة الفرنسيسكان بأبى قير عـام    

وأنشأتها  ١٩٤٠وأنشأتها جمعية الفرنسيسكان ، ثم حضانة أمينة شكرى عام 
) داليـا (أنشئت دار حضـانة   ١٩٤٣جمعية أمينة شكرى الخيرية ، وفى عام 

وقد أقامتها الجمعية الخيرية اليهودية وهى حضانة طائفية تقوم برعاية أطفال 
  .اليهود الفقراء

  

بحـى كـوم   )) دار الحرية لكفالةاألطفال (( أنشئت  ١٩٤٥وفى عام   
  . الدكة، وقد أنشأتها جمعية الحرية لرعاية الطفولة 

  
مؤسسة األميـرة  ((بتأسيس  ١٩٤٨عام  ثم أقام أحد أعيان اإلسكندرية فى

، ثم أهدى هذه المؤسسة إلى جمعيـة الهـالل األحمـر    )) فريال االجتماعية
باإلسكندرية ، وتشمل هذه المؤسسة مدرسة لتعليم الفتيات الخياطة والتـدبير  
المنزلى ، ومطعماً شعبياً للفقراء وحماماً شعبياً ، وداراً للحضانة تقوم برعاية 
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قراء واإلشراف عليهم أثناء انشغال أمهاتهم عنهم بالعمـل خـارج   األطفال الف
  .المنزل 
داراً بمحافظـة   ١٢تـم إنشـاء    ١٩٦٢حتى عام  ١٩٤٨ومنذ عام   

داراً نهاريـة ، وداراً   ١٦داراً منهـا   ٢٠اإلسكندرية فبلغ إجمالى هذه الدور 
  . واحدة بها قسم كل الوقت ، وثالث دور تعمل كل الوقت 

، وحسب آخر إحصاء فى ذلـك الوقـت لـدور     ١٩٧٤ أما فى عام  
 ٦٥٠٦داراً تبلـغ سـعتها    ٥٣الحضانة تبين أن هذه الدور قد أصبح عددها 

طفـالً جميعهـا أنشـئت     ٥٧٤٤طفالً ، وقد بلغ عدد األطفال الملتحقين بها 
  . بالجهود األهلية

 وإذا ما انتقلنا للحديث عن الجهود األهلية فى ميدان العناية بطفل مـا   
قبل المدرسة االبتدائية بمحافظة القاهرة ، نجـد أن أول مؤسسـة اجتماعيـة    
ركزت جهودها إلنشاء دار للحضانة هى جمعية دار األطفال المختلطة التـى  

بضاحية الزيتون لمساعدة األمهات الالئى يعملن خـارج   ١٩٣٣أنشئت عام 
ـ  د كانـت  منازلهن ، وذلك عن طريق إيواء أطفالهن أثناء فترة عملهن ، وق

تأوى فى بادئ األمر طفلين فقط ، ثم أخذ اإلقبال يتزيـاد حتـى بلـغ عـدد     
طفالً ، وكذا أصبحت ترعى األطفال رعاية دائمـة   ٦٣األطفال الملتحقين بها 

  . فى جو تتوافر فيه الشروط الصحية مقابل أجر زهيد يقدر بثالثة جنيهات 
بعـض دور  وبعد ذلك أسرعت الجمعيات األهلية األخـرى بإنشـاء     

للحضانة بالقرب من األحياء الفقيرة والتى تكثـر فيهـا األمهـات الفقيـرات     
جمعية طفل المعادى ، جمعيـة االتحـاد   : العامالت ، ومن هذه المؤسسات 

النسائى المصرى ، جمعية مبرة مصطفى كامل بالقلعـة ، وجمعيـة مبـرة    
  . التحرير للخدمة االجتماعية وغيرها 

ت إلى الزيادة فى عدد األمهات الالئى يشـتغلن  ثم تنبهت بعض الهيئا  
فى األعمال الحرة و الوظائف الحكومية ، فأنشأت دوراً خاصة لرعاية أطفال 

جمعية المرأة الجديدة وجمعيـة مبـرة   : هؤالء األمهات ومن هذه الجمعيات 



  ١١١

التحرير للخدمة االجتماعية بمصر الجديدة ، ثم سرعان مـا زاد عـدد دور   
ظة القاهرة نتيجة التغيرات االجتماعية التـى طـرأت علـى    الحضانة بمحاف

المجتمع ، ولعل أبرزها زيادة نسبة النساء العامالت حتى بلغ عدد الدور بهـا  
 ١٣٦داراً منها ثالث دور حكومية ،  ١٣٩،  ١٩٦٢-٦١حسب آخر إحصاء 

  . داراً أهلية 
فير ويتضح لنا مما سبق أن الجهود األهلية التى بذلت فى ميدان تـو   

الرعاية لطفل ما قبل المدرسة االبتدائية ال يمكن إنكارها أو التقليل من شأنها 
، فقد اضطلعت المؤسسات و الجمعيات الخيرية بإنشاء دور الحضانة وتولت 
تمويلها و اإلشراف عليها ، وذلك قبل إنشاء وزارة الشئون االجتماعية ، ولقد 

لخيرية عـن طريـق تبرعـات    كان يتم تمويل هذه المؤسسات و الجمعيات ا
األفراد ، وهذا يوضح مدى تعاون األفراد والمؤسسات و الجمعيات مع الدولة 
فى العناية بالطفولة ، إال أنه يؤخذ على بعض هذه الدور التابعـة للجمعيـات   
األهلية و الخيرية أن الهدف من إنشائها كان لخدمة األطفال الفقـراء وأبنـاء   

أبناء الطبقة الميسـورة فكـانوا يلتحقـون بـدور     الطبقة العاملة فحسب أما 
الحضانة ورياض األطفال التابعة لوزارة المعارف آنذاك ، وهذا قـد خلـق   
نوعاً من التفرقة الطبقية ، فدور الحضانة التابعة للجمعيـات كانـت مجـرد    
أماكن إليواء األطفال الفقراء فى حين كانت دور الحضانة التابعـة لـوزارة   

تربوية تتوفر فيها البيئة المالئمـة و الرعايـة االجتماعيـة و    المعارف دوراً 
النفسية و الصحية للطفل ، واستمر الوضع على تلك الحال حتى قيـام ثـورة   

، وتولى وزارة الشئون االجتماعية اإلشراف على الجمعيات الخيرية  ١٩٥٢
والمؤسسات االجتماعية وتنظيمها ، وخاصة بعد استصدار قانون الجمعيـات  

، والذى بموجبه اتخذت كل جمعية اإلجراءات الخاصـة   ١٩٤٥خيرية سنة ال
التى يتطلبها القانون لتسجيلها فى إدارة الجمعيات الخيرية بـوزارة الشـئون   
االجتماعية ، التى صار لها حق التفتيش المالى و الفنى عليها بوزارة الشئون 

عليهـا ، ومـنح   االجتماعية ، التى صار لها حق التفتيش المـالى و الفنـى   



  ١١٢

اإلعانات للجمعيات الحريصة على تنفيذ الشروط و التعليمات التى وضـعها  
القانون  حتى يمكنها المضى قدماً فى نشاطها ، ونتيجة لذلك تسابق الكثيرون 
فى إنشاء الجمعيات األهلية لدور الحضانة التى أخذت فى االزديـاد بدرجـة   

ن االجتماعية قانون العمل أصدرت وزارة الشئو ١٩٥٩وفى عام . ملحوظة 
من القانون أنه يجب علـى   ١٣٩، وقد جاء فى المادة  ١٩٥٩لسنة  ٩١رقم 

صاحب كل عمل يستخدم مائة عاملة فأكثر فى مكان واحـد أن ينشـئ داراً   
للحضانة الستقبال أطفال األمهات العامالت الذين تتراوح أعمارهم مـا بـين   

  . ثالثة شهور وست سنوات 
  
بالذكر أن وزارة الشئون االجتماعية قـد اهتمـت منـذ     ومن الجدير  

إنشائها بميدان األسرة و الطفولة اهتماماً كبيراً وعلى وجه الخصوص بـدور  
الحضانة من حيث أن لها وظيفة حيوية واجتماعية فى تربية الطفل الصـغير  

لـذلك قامـت   . وبدونها يتعرض الطفل ألضرار اجتماعية ونفسية وتربويـة  
 ٢٨فـى  " اليونسـيف " الشتراك مع الهيئة الدولية لرعاية الطفولة الوزارة با

بإجراء مسح اجتماعى لجميع خدمات الطفولة بالجمهورية  ١٩٦٠نوفمبر عام 
بهدف رسم خطة بعيدة المدى تهدف إلى مراجعة برامج رعايـة األسـرة و   

  . الطفولة ووسائل تقويم هذه الخدمات 
  

راؤه فى خمس مجاالت هامـة  ولما كان هدف هذا المسح يقتضى إج  
من بينها دور الحضانة فقد وجد أنه من األفضل أن تعطى األولويـة لمجـال   
الحضانة إيماناً من الوزارة بأهمية هذه المرحلة وبأهمية توفير العناية الكافيـة  
و التغلب على المشاكل التى تعوق هذه الدور عن اداء الرسالة التـى أقيمـت   

ناية باألطفال بصـفة عامـة ، وأطفـال األمهـات     من أجل تحقيقها وهى الع
  . العامالت بصفة خاصة ، وكذا العمل على المشاكل التى قد تعترضهم 

      



  ١١٣

فى المدة  ١٩٦٣وتبع ذلك عقد مؤتمر لبحث شئون المرأة العاملة فى عام 
نوفمبر ، وكان هدف هذا المؤتمر بحـث المشـكالت التـى     ٢٧إلى  ٢٣من 

ونتيجة لذلك قامت الوزارة بإنشاء مركـزاً نموذجيـاً   تواجه المرأة العاملة ، 
لتدريب العاملين فى ميادين األسرة والطفولة فى إمبابة بالجيزة باالشتراك مع 

وقد ألحقت بـالمركز دار حضـانة   " اليونسيف"الهيئة الدولية لرعاية الطفولة 
،  نموذجية لخدمة األطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين الثالثـة والسادسـة  

  . وتخدم هذه الدار أطفال البيئة المحيطة بالمركز 
  

نـوفمبر عـام    ١٠بتاريخ  ١٤٨وتلى ذلك صدور القرار الوزارى رقم 
بخصوص الالئحة الخاصة بدور الحضانة ويهدف هذا القـرار إلـى    ١٩٦٤

تنظيم العمل بالحضانات وتوحيده ، باإلضافة إلى تحديد المستويات التى يجب 
حضانات ، وقد نص هذا القـرار علـى أن دار الحضـانة    أن تكون عليها ال

عبارة عن مؤسسة اجتماعية الهدف من إنشائها رعاية األطفـال قبـل سـن    
اإللزام ، حيث تقوم بالرعاية البديلة عن األسرة بعض الوقت أو كل الوقـت  
وفقاً للظروف االجتماعية لكل أسرة واحتياجات األطفال فى مراحـل النمـو   

  .  التى يمرون بها
  

ولقد عقدت الوزارة العديد من المؤتمرات وشاركت فى كثير منها بهـدف  
االهتمام بالطفولة وتوفير الرعاية لها ، ومنها أن عقدت الوزارة مؤتمراً تحت 

، وقد عقد هذا المؤتمر فـى القـاهرة فـى    " الرعاية المتكاملة للطفل " شعار 
ديد من األبحاث التى ، حيث نوقشت الع ١٩٧٦فبراير عام  ٢٣-٢١المدة من 

ناقشت تشريعات الطفولة ، والرعاية البديلة ، وأثرها فـى تنشـئة األطفـال    
األسوياء وغيرهم ، باإلضافة إلى العديد من األبحاث التى تناولـت العقبـات   

  . التى تعترض تنشئة الطفل فى مصر 
      



  ١١٤

وبمرور الوقت وجدت الوزارة أنه ال بد من إنشاء قسم بها يخـتص    
ة الطفولة ودراسة مشاكلها و العمل على حلها ، لذا قامت الوزارة فـى  برعاي
بإنشاء اإلدارة العامة لألسرة و الطفولة ، وقد حددت مهام هـذا   ١٩٦٦عام 

العنايـة والرعايـة   " ، وهى  ١٩٦٦لسنة  ١٥القسم فى القرار الوزارى رقم 
لفقدان األم أو  ، ومن لم يتوفر لهم الرعاية األسرية نتيجة" ألطفال العامالت 

  . األب أو كليهما ، أو نتيجة لتفكك األسرة بسبب الطالق 
  : باإلضافة على ذلك يقوم القسم بالمهام التالية 

إجراء البحوث والدراسات الالزمة لتحديد احتياجات الطفولة وإيجـاد   -
  . الوسائل التى تعمل على تطوير الخدمات التى تقدم لها 

اصة برعاية الطفولة سواء فـى القطـاع   إعداد الخطط والبرامج الخ -
الحكومى أو الشعبى و العمل على تشجيع الجهات الشعبية للمسـاهمة  

 . فى توفير خدمات للطفولة 

إعداد النظم والتعليمات الخاصة باإلشراف على دور الحضـانة مـع    -
مديريات الشئون االجتماعية و العمل على متابعـة هـذه التعليمـات    

 . وتنفيذها 

لسجالت واالستمارات الالزمة لتنظيم العمل فى دور الحضانة توفير ا -
على المستوى المركزى و المحلى بما تتطلبه ظروف العمـل بهـا ،   

 . وإعداد اإلحصائيات الدورية و السنوية 

نظمت وزارة الشئون االجتماعية ندوة عن الطفولة  ١٩٧٣وفى يناير عام 
يوم إنما هو إعداد لشباب الغد ، وأن واحتياجاتها إيماناً منها بأن رعاية طفل ال

مسئولية إعداده مشتركة بين األسرة وأجهزة الدولة المختلفة ، وانطالقاً مـن  
  : هذه المفاهيم أوصى أعضاء الندوة بما يأتى 
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االهتمام بوضع الخطط و البرامج الالزمة لرعاية وإعداد الطفل فـى   -
انة على مستوى سن ما قبل المدرسة مع التوسع فى إنشاء دور الحض

  . األحياء مع تخصيص مكان بها لألطفال الرضع 

 . االهتمام بتوفير المشرفات المتخصصات للعمل فى هذا الميدان  -

العمل على إنتاج وتوفير اللعبة للطفل حيث أن لها قيمة تربوية كبرى  -
، لذا يجب توفير اللعبة التعليمية و التكوينية وأن تعمل الدولة علـى  

وتحسين إنتاجها ، حتى تكون فـى صـورة مقبولـة     خفض أشعارها
 . وميسرة لغالبية االسر 

اعتبار دور الحضانة فى القرية احتياجاً ضرورياً لذا يجب توفيرهـا   -
 . حتى تسهم فى إعداد جيل المستقبل 

 . العناية بغرس القيم الدينية فى نفوس األطفال منذ نعومة أظافرهم  -

سادس للجمعيات و المؤسسات باإلسكندرية كذلك طالب المؤتمر السنوى ال   
بأهمية متابعة تنفيذ التوصيات التى نص عليها فى المؤتمرات  ١٩٧٥فى عام 

السابقة التى عقدها االتحـاد اإلقليمـى للجمعيـات و المؤسسـات الخاصـة      
  : باإلسكندرية ومعوقات التنفيذ ومن بينها 

بإنشـاء دور  فيما يختص  ١٩٥٩لسنة  ٩١صعوبة تنفيذ القانون رقم  -
  . الحضانة و تمويلها عن طريق الشركات و المصانع 

ضرورة وضع تخطيط سليم للتنسيق بين عملية إعـداد ممرضـات    -
لدور الحضانة والمشرفات بها ، وتكون هذه العملية تابعة أصالً مـن  
وزارتى الصحة و الشئون االجتماعية لكى يتكامل العمل االجتمـاعى  

 . بدور الحضانة 
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اهتمام من قبل معاهد الخدمـة االجتماعيـة و الكليـات     عدم وجود -
المتخصصة بتدريس برامج رعاية الطفولة و األحداث دراسة علميـة  

 . مستفيضة 

صعوبة تنفيذ الحضانات المسـائية لعـدم وجـود جهـاز إشـرافى       -
   ، متخصص فى تربية الطفل يتحمل مسئولية العمل صـباحاً ومسـاء

الئى يتخرجن من المعهد المتوسـط  بالرغم من أن هناك المشرفات ال
 . للخدمة االجتماعية ، إال أنهن يفضلن العمل فى ميادين اخرى 

  :  تربية طفل ما قبل المدرسةوزارة العمل و 
، ومنذ ذلـك التـاريخ اضـطلعت     ١٩٦١أنشئت وزارة العمل عام 

الوزارة بمسئوليات وحملت الراية لدفع عجلة اإلنتاج ورعاية العاملين بعامـة  
 ١٩٦١لسـنة   ٦٨النساء العامالت بخاصة فأصدرت الوزارة قرارها رقم  و

فى شأن دور الحضانة التى ترعى أبناء العامالت ، وقد اشتمل هذا القـانون  
  :على ما يلى

   
تؤدى كل عاملة ترغب فى االنتفاع بخدمات الدار اشتراكاً شـهرياً بواقـع    -
قرشـاً   ٥٠د أدنـى  من مجموع أجرها الشهرى عن الطفل األول ، بح% ٥

شهرياً عن الطفل الثانى إذا وجد فى نفس الوقت مع الطفل األول بحد أدنـى  
عن الطفل الثالث إذا وجد مع أخويه فى نفـس  % ٣قرشاً شهرياً للطفلين  ٩٠

قرشاً شهرياً للثالثة ، وعلى صاحب العمل تحمل باقى  ١٢٠الوقت بحد أدنى 
  .النفقات 

ان العمل بقدر اإلمكان على أال يكـون موقـع   أن تكون الدار قريبة من مك -
الدار مالصقاً لمكان العمل ، حيث ان مكان العمل غالباً مـا يكـون متشـبعاً    

  . بالغبار المحمل بالميكروبات الضارة بصحة األطفال 
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  . أن يتوفر فى الدار األجهزة و األثاث المناسب ألعمار األطفال  -
نص القرار على أن يتكـون مـن سـتة     وبالنسبة لمجلس إدارة الدار فقد -

أعضاء ، يعين صاحب العمل أو أصحاب األعمال المشتركون فـى إنشـاء   
الدار ثالثة منهم ، وينتخب الثالثة اآلخرون من بين العاملين وتكون رئاسـة  
المجلس ألحد مندوبى أصحاب األعمال ن كما يجوز للمجلس االستعانة بمـن  

شتراك فى الجلسات دون أن يكـون لـه حـق    يراه من الفنيين أو الفنيات لال
  . التصويت

يجوز لصاحب العمل أن يعهد إلى إحدى المؤسسات أو الهيئات االجتماعية  -
  . بأداء الخدمات السابقة 

أما بالنسبة لبناء الدار فقد حدد القرار الشروط الواجب توافرها فيـه مـن    -
، ومن حيـث  ) ات ارتفاع الجدران و اتساع الحجر( حيث النواحى الصحية 

التجهيزات نص القرار على ضرورة توفر األثـاث وأدوات اللعـب بالـدار    
  . لعمر األطفالالمناسب 
  
ثم كان الهدف من إنشاء دور حضانة وزارة العمل هو تـوفير   ومن  

شـهور حتـى سـن سـت      ٣مكان إليواء أطفال األمهات العامالت من سن 
لسـنة   ٦٨أغفلها القـانون رقـم   سنوات ، أما فيما عدا ذلك من أهداف فلقد 

، ذلك أنه لم يشر إلى الطرق التى يجب أن تتبـع لتـوفير الرعايـة     ١٩٦١
النفسية واالجتماعية و التربوية و الجسمية للطفل ، كذلك لم يهـتم القـانون   
المذكور بتوفير المعلمات المتخصصات للعمل مع األطفال فى هذه المرحلـة  

ستعانة بـأفراد غيـر متخصصـات وغيـر     العمرية ، وهذا قد يؤدى إلى اال
مؤهالت ، ويكون دورهن مجرد حارسات على األطفال ، ولم يضع القـانون  
المؤكور أن تكون مجرد مأوى ألبناء النساء و العـامالت أثنـاء انشـغالهن    
بالعمل ، بل يجب أن تتوفر األثاثات و التجهيزات المالئمة حتى تتهيأ للطفـل  

  ة العناصر من الناحية النفسية واالجتماعية و الصحية التربوية المتكاملالبيئة 
  



  ١١٨

 ١٩٥٩لسـنة   ٩١أن هناك قصوراً واضحاً فى قانون العمل رقم  كما  
، ذلك أنه نص على إلزام صاحب العمل بإنشاء دار للحضانة إذا بلـغ عـدد   
النساء العامالت فى مصنعه أو شركته مائة عاملة ، وقد أدى هذا إلى تحايـل  

ألعمال على هذا القانون حيث انهم حرصوا على أال يتعـدى  بعض أصحاب ا
عاملة ، وكان األولى بالقانون أن يلزم صـاحب   ٩٩عدد العامالت لديهم عن 

العمل ، بتوفير داراً للحضانة متى كان يعمل لديـه العـدد المناسـب مـن     
  . العامالت 
  
فـى  ن  الجدير بالذكر أن عدد دور الحضانة التابعة لوزارة العمل وم  

، فى حين بلغ عـدد   ١٩٧٠داراً فى أوائل فبراير عام  ٤٥ذلك الحين قد بلغ 
مؤسسـة   ٨٤المؤسسات الملزمة رسمياً بإنشاء دور حضانة حتى هذا التاريخ 

فقط ، ويرجع ذلك على عدم إقبال أصحاب األعمال على إنشاء دور للحضانة 
  : لألسباب التالية 

قـع علـى عـاتق وزارة الشـئون     اعتقادهم أن إنشاء دور للحضـانة ي   -
  . االجتماعية فقط وأنها الملزمة رسمياً بتوفير هذه المؤسسات 

إيمانهم بأن وجود األطفال بالقرب من أمهاتهم يؤدى إلى شغلهن عن أداء   -
  . أعمالهن مما قد يؤثر على اإلنتاج 

شعورهم بأن المبالغ التى سوف تنفق على دور الحضانة الملحقة بالمصنع   -
أو الشركة إنما هى نوع من اإلسراف و األعباء التى تلقى بال عائد علـى  

  . صاحب العمل 

  . عدم وجود عقوبة رادعة لمن يتقاعس عن تنفيذ القانون المذكور   -
  

؛ نظرا إليمان  مرحلة الطفولة المبكرة باهتمام بالغ من الوزارةوتحظى 
ة ومدى خطورة إهمالها، ولهذا والتربوية بأهمية هذه المرحل القيادات السياسية



  ١١٩

  :إنجازات يمكن رصدها فى النقاط التالية جاء االهتمام فى صورة
  

  رياض األطفال تطور أعداد مدارس وفصول وتالميذ
  ٢٠٠٥حتى عام  ١٩٨١من عام  

 
 التالميذ الفصول المدارس العام الدراسى

1981/1982 465 1693 76715 
2004/2005 5845 16735 494334 

 417619 15042 5380 ار الزيادةمقد

 544 888 1157 %نسبة الزيادة 

مدرسة  ٥٨٤٥إلى  ١٩٨١مدرسة فى عام  ٤٦٥دد المدارس من ارتفع ع  
ضعفاً،  ١١، أى ما يزيد على %١١٥٧بنسبة زيادة مقدارها  ،٢٠٠٥عام 

فصـالً خـالل    ١٦٧٣٥فصالً إلى  ١٦٩٣وكذلك زاد عدد الفصول من 
أضعاف، هـذا   ، أى ما يقارب تسعة%٨٨٨نفس الفترة، بزيادة مقدارها 
، أى مـا  %٥٤٤درجين فى الفصول بنسبة فى حين زاد عدد األطفال الم

خمسة أضعاف، وهذا اليعكس التطور الكمى فقط، بل التطـور   يزيد عن
  .الكثافات بالفصول الكيفى الواضح فى انخفاض

، ٢٠٠٧من األطفال فى عـام  % ٣٠وقد وضعت استراتيجية الستيعاب   
منهم بحلول % ١٠٠، وأن يتم استيعاب ٢٠١٠منهم فى  %٦٠واستيعاب 

  .٢٠١٥عام 
، %١٥.٦تبلغ نسبة االستيعاب الحالية فى مرحلة رياض األطفال حوالى   

طفالً ويبلـغ عـدد السـكان فـى      ٤٩٤٣٣٤يبلغ إجمالى المقيدين  حيث
نسمة، وذلك فى الشـريحة   ٣١٦٥٤٢٠ سنوات ٦ -٤حة العمرية الشري

  .األهلية ، هذا بخالف ما تستوعبه حضانات الجمعيات٦-٤العمرية 
تم عمل خريطة قوميـة مدرسـية لجميـع فصـول ريـاض األطفـال         

مكملة للخريطة القومية المدرسية فى مصر، ويتم حاليا  بالجمهورية، وهى



  ١٢٠

حضـانة تابعـة لـوزارة     ٤١٦٠الالزمة عن  جمع البيانات والمعلومات
مـن إجمـالى   % ٦٠ ، وهى تمثلالشئون االجتماعية والجمعيات األهلية

 حضانات الجمهورية، وجارى استكمال البيانات الالزمة للخريطة سـالفة 
  .الذكر

بشـأن إنشـاء    ٣/٩/٢٠٠٣فـى   ١٨٨تم إصدار القرار الوزارى رقـم    
وتطوير الطفولة المبكرة فى جمهورية مصـر العربيـة،    مشروع لتنمية

  .للمشروع وإصدار الالئحة الداخلية
 تم افتتاح مركز للطفولة المبكرة بمدينة مبارك للتعليم بمدينة السادس مـن   

أكتوبر، بحضور السيدة الفاضلة سوزان مبـارك، حـرم السـيد رئـيس     
، أثناء انعقاد مؤتمر وزارات التعليم للدول ٢٠/١٢/٢٠٠٣ الجمهورية فى

يتكون من ثالث وحدات، وهى وحدة التدريب  "E9"األكثر كثافة سكانية 
نموذجيـة ومركـز    المهنى إلعداد مدرسى رياض األطفـال وروضـة  

  .للمعلومات
  

  المبكرة مشروع تحسين تعليم الطفولة -٢
 أثبتت الدراسات أنه ينبغى االستثمار األمثل في الطفولة المبكرة باعتبـار  

الفترة الذهبية لتنميـة   أن هذه السنوات من سن الميالد حتى السادسة هي
من هنـا جـاء   . جميع طاقاته اإلنسانية واإلبداعية الكامنة الفرد وإطالق

الطفولة فأعطت الوزارة هذه المرحلة بعدا وأهميـة   اهتمام الدولة بمرحلة
التطوير التـى تتبناهـا الـوزارة     خاصة، حيث تم وضعها ضمن محاور

خاللها استيعاب  ة، يتم منحاليا، وفى سبيل هذا تم وضع خطة استراتيجي
 سنوات فى فصول رياض األطفـال  ٥ -٤األطفال فى المرحلة العمرية 

التابعة للوزارة خالل فترة زمنية معينة، حيث تبلغ نسبة المستوعبين حاليا 
من السكان فى الشريحة العمريـة  % ١٥.٦رياض األطفال  داخل فصول

   .المستهدفة



  ١٢١

 وفى سبيل تحقيق ذلك قامت الوزارة بتبنى مشروع تحسين تعليم الطفولـة  
 ٦-٤الستيعاب فى الشريحة العمرية المبكرة الذى يهدف إلى زيادة نسبة ا

الخطة العامة للدولة لتحسين نوعية التعليم بهذه المرحلة  سنوات فى إطار
بحلـول  % ٦٠، و٢٠٠٧عام % ٣٠فيها إلى والوصول بنسبة االستيعاب

ويحسـن مـن    وذلك من خالل تقديم تعليم يتسـم بـالجودة   ٢٠١٠عام 
  .المحرومة والسيما الفئاتاالستعداد للمدرسة لألطفال داخل هذه الشريحة 

 يتم هذا المشروع بالتعاون مع البنك الدولى، والوكالـة الكنديـة للتنميـة   
، وبرنامج الغذاء العالمى، ومـدة المشـروع خمـس    )هيئة سيدا(الدولية 
  .٢٠٠٥/٢٠١٠ سنوات

 مليون دوالر وتقدم هيئة ٢٠تم توقيع اتفاق قرض مع البنك الدولى بمبلغ   
مليون دوالر كمنحة وبرنامج الغذاء العالمى حـوالى   ١٤.٦سيدا حوالى 

   .حة أيضاكمن مليون دوالر ١٦.٣٤
 يخصص معظم قرض البنك الدولى لعملية إنشاء فصول جديـدة لريـاض   

وصيانة بعض الفصول القديمة بالتعاون مع هيئة األبنية التعليمية  األطفال
العالمى بعمل برنامج لتغذية األطفـال فـى بعـض     ويقوم برنامج الغذاء

محافظات وتنصب مسـاهمة   ٧المناطق المستهدفة من المشروع فى عدد 
ال األطف الجانب الكندى على بناء القدرات والمساعدة الفنية إلدارة رياض

 واإلدارات المناظرة فى المحافظات التى يطبق فيها المشروع وكذلك دعم
الجمعيات األهلية المستفيدة منه وذلك من خالل تلبيـة احتياجـات هـذه    

قدرتها وإزالة العقبات التى تحول دون إرسـال األطفـال    الجمعيات وبناء
  .إلى رياض األطفال

   :ينقسم المشروع إلى ثالثة مكونات و  
زيادة االستيعاب من خالل دعم برنامج اإلنشـاءات العامـة والصـيانة      

رياض األطفال المسجلة لـدى وزارة الشـئون االجتماعيـة     فى والتوسع
  .يقدمها المجتمع واالستفادة من التسهيالت التي



  ٢

تحسين الجودة من خالل تطوير منهج ومواد تعليمية مرتكزة حول الطفل   
وتنفيذ برنامج فعال لتدريب المعلمين وربـط التغذيـة والصـحة     وتطوير

  .المبكرة بالتعليم فى مرحلة الطفولة
 بناء القدرة من خالل بناء قدرة األقسام ذات الصلة فـي وزارة التربيـة    

والتعليم على المستويين القومى والمحلى لتحقيـق إدارة أفضـل لخطـط    
الطفولة المبكرة باإلضافة إلى البدء فى إصـالح قطـاع    فى تعليمالتوسع 

  .المبكرة تعليم الطفولة
محافظـة   ١٨مركز ومدينة تقع فـى   ١٥٢المشروع يستهدف العمل فى   

األكثر حرماناً وفقاً لدراسة قام بها البنـك الـدولى وتلـك     تمثل المناطق
 -كفر الشـيخ  -القليوبية -الشرقية -الدقهلية -القاهرة: ( المحافظات هى

 -أسـيوط  -المنيـا  -الفيـوم  -بنى سـويف  -الجيزة -البحيرة -المنوفية
   ).سيناء شمال -مرسى مطروح -البحر األحمر -األقصر -قنا –سوهاج

 قامت الوزارة بتشكيل فريق عمل يكون مسئوالً عن إدارة هذا المشـروع   
بالكامل وقد تم اختيار أحد كبار أساتذة الجامعات لقيادة هذا الفريق والعمل 

   .المشروع وتحقيق أهدافه على نجاح
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  ١٢٣

  المراجع
فـى   االجتماعية لدور الحضانة ورياض األطفـال األسس النفسية و: إلهام عبيد -١

 –مصر ، رسالة ماجستير غير منشورة ، كليـة التربيـة   
  .١٩٧٩جامعة اإلسكندرية ، 

، األنجلـو  ) وبنية السياسة التربوية (فلسفة النظام التعليمى : أحمد حسن عبيد  -٢
  ). ١٢٧، ص  ١٩٧٦القاهرة ، ( المصرية ، 

وزارة تقرير يبـين حالـة التعلـيم الـذى تتـواله      : وزارة المعارف العمومية  -٣
  .  ١٩٢٦المعارف العمومية ، المطبعة األميرية ،القاهرة ، 

تقرير يبـين حالـة التعلـيم الـذى تتـواله وزارة      : وزارة المعارف العمومية  -٤
،  ١٩٢٢إلى عـام   ١٩١٨المعارف وتشرف عليه من عام 

  . القاهرة 
عن تطـور  تقويم ) : المراقبة العامة لتعليم البنات ( وزارة المعارف العمومية  -٥

تعليم رياض األطفال بالمملكة المصـرية للعـام الدراسـى    
٤٦/٤٧.  

" متحـف التعلـيم   ) : اإلدارة العامة للعالقات العامة ( وزارة التربية و التعليم  -٦
  .٢٩٤، ص  ١٩٧١، القاهرة ، " فلسفته وأبعاده التاريخية 

األطفـال   منهج الدراسة المؤقت بمدارس روضـة : وزارة المعارف العمومية  -٧
  .  ٢، ص  ١٩٢٥البنين ، المطبعة األميرية ، القاهرة ، 

تعليم رياض األطفال بالمملكة المصرية من بعدء إنشائها حتى العـام الدراسـى    ٨
  .  ٣، مرجع سابق ، ص  ٤٦/٤٧

تاريخ ونظام التعليم فى الجمهورية العربية المتحـدة ،  : منير عطا اهللا وآخرون  -٩
  .١٢٥، ص  ١٩٦٩لقاهرة ، األنجلو المصرية ، ا

منهج رياض األطفـال ، المطبعـة األميريـة ،    : وزارة المعارف العمومية  -١٠
  .٣، ص  ١٩٤٠القاهرة ، 

إحصاء عدد الفصول والتالميذ فى جميع أنـواع  : وزارة المعارف العمومية  -١١
، المطبعـة األميريـة ،    ١٩٤٣-٤٢التعليم للسنة الدراسية 

  . ٢٨، ص  ١٩٤٤القاهرة ، 



  ١٢٤

، جامعـة عـين   ( رسالة دكتوراه ( دور الحضانة و المجتمع : فوزية دياب  -١٢
  .٣٢٤، ص  ١٩٧٠شمس ، كلية اآلداب ، القاهرة ، 

دليل المعارف العمومية ، مكتبة الهالل ، القاهرة : وزارة المعارف العمومية  -١٣
  .٣٢٨، ص  ١٩٥٠، 

رة التربية و التعليم ، ممـثالً  لمحات من تاريخ وزا: وزارة التربية و التعليم  -١٤
فى أشخاص وزرائها ، مكتب المستشار الفنـى ، الكتـاب   

  .١٦٥الثانى ، ص 
بشـأن تنظـيم التعلـيم     ١٩٥١لسـنة   ١٤٣القانون رقم : الوقائع المصرية  -١٥

  .١٩٥١االبتدائى ، أول أكتوبر ، 
التعليم مـن  إحصاء مقارنة عن ) : إدارة اإلحصاء ( وزارة التربية و التعليم  -١٦

  .  ١، ص  ٦٥/١٩٦٦إلى  ٥١/١٩٥٢
ك قـرار رقـم   ) اإلدارة العامة للتعلـيم االبتـدائى   ( وزارة التربية و التعليم  -١٧

  .١٩٥٤بتاريخ أول مايو لسنة  ١٢٠٩
مشروع قرار وزارى بإنشاء قسـم للحضـانة وريـاض    : الوقائع المصرية  -١٨

لسـنة   ٢١٤العدد األطفال باإلدارة العامة للتعليم االبتدائى ، 
  .٢٥، ص  ١٩٦٩

قسم الحضـانة وريـاض    –إدارة التعليم االبتدائى ( وزارة التربية و التعليم  -١٩
، مـذكرة إيضـاحية لمشـروع قـرار رئـيس      ) األطفال 

ل قبل سن اإللـزام ، ص  الجمهورية فى شأن تربية األطفا
٢ .  

سم الحضـانة وريـاض   ق –إدارة التعليم االبتدائى ( وزارة التربية و التعليم  -٢٠
، الئحة فصول الحضـانة الملحقـة بالمـدارس    ) األطفال 
  . الرسمية 

قسم الحضـانة وريـاض    –إدارة التعليم االبتدائى ( وزارة التربية و التعليم  -٢١
، برنامج تدريب مـوجهى األقسـام بخصـوص    )األطفال 

  .١٩٧٢-٧١األطفال لعام 



  ١٢٥

ر الحضانة ، صحيفة التربية ، العـدد  تجربة إعداد معلمين لدو: ميخائيل سعد  -٢٢
  .١٩٧٣الثالث ،

قسـم الحضـانة    –اإلدارة العامة للتعليم االبتـدائى  ( وزارة التربية و التعليم  -٢٣
، مشروع خطة إلنشاء دار حضـانة ،  ) ورياض األطفال 

١٩٧٠.  
الهيئة العامة لشئون المطـابع  : ألفت خطاب وآخرين ، دليل معلمة الحضانة  -٢٤

  .٢٣، ص ١٩٧٢: ية األمير
قسم الحضانة ورياض األطفال ، نشرة عامة رقـم   –وزارة التربية و التعليم  -٢٥

  .  ١٩٧٠بشأن توجيهات عامة لدور الحضانة ،  ٢٨
قسـم الحضـانة    –اإلدارة العامة للتعليم االبتـدائى  ( وزارة التربية والتعليم  -٢٦

  . ، نشرة خاصة ) ورياض األطفال 
، توجيهات خاصة ) قسم الحضانة ورياض األطفال ( ة والتعليم وزارة التربي -٢٧

فى ممارسة النشاط و التعبير بالحضانة ورياض األطفال ، 
١٩٧٥.  

إحصـاءات   –اإلدارة العامـة لريـاض األطفـال     –وزارة التربية و التعليم  -٢٨
  .١٩٩٢رياض األطفال بالجمهورية ، القاهرة ، ص 

ض األطفال نشـأتها وتطورهـا ومكوناتهـا ،    ريا: منى محمد على جاد . د -٢٩
  .٢٣١:  ٢٢٩الطبعة الثانية ، ب ت ، ص ص 

دليـل  : االتحاد اإلقليمى للجمعيـات و المؤسسـات الخاصـة باإلسـكندرية      -٣٠
  .٨٠المؤسسات االجتماعية ، مرجع سابق ، ص 

الكتـاب اإلحصـائى السـنوى    : الجهاز المركزى للتعبئة العامة و اإلحصاء  -٣١
  .١٤١، ص  ١٩٧٥رية مصر العربية ، القاهرة ، لجمهو

وزارة الشئون االجتماعية فى ) : إدارة المعلومات ( وزارة الئون االجتماعية  -٣٢
، وزارة الشـئون   ١٩٦٢إلـى  ١٩٥٢عشر سنوات مـن  

  .١٥، ص  ١٩٦٢االجتماعية ، القاهرة ، 
الميـة ،  دور الحضانة من األلف إلى اليـاء ، المطبعـة الع  : يحيى درويش  -٣٣

  .٥٠، ص  ١٩٦٥القاهرة ، 



  ١٢٦

إلى  ٢٣مؤتمر شئون المرأة العاملة فى المدة من : وزارة الشئون االجتماعية  -٣٤
  .١٩٦٣نوفمبر  ٢٧

 ١٠/١١/١٩٦٤بتـاريخ   ١٤٨قرار وزارى رقم : وزارة الشئون االجتماعية  -٣٥
  . بشأن الئحة دور الحضانة 

نـدوة  ( ئمة لالحتفال بعيـد الطفولـة   اللجنة الدا: وزارة الشئون االجتماعية  -٣٦
  .١٩٧٦فبراير  ٢٣-٢١فى المدة من ) الرعاية المتكاملة 

تم الحصول على هذه البيانات شخصياً من السيدة مدير اإلدارة العامة لألسرة  -٣٧
  . و الطفولة بوزارة الشئون االجتماعية 

) : الطفولـة  اللجنـة الدائمـة لالحتفـال بعيـد     ( وزارة الشئون االجتماعية  -٣٨
  .١٩٧٣توصيات ندوة الطفولة واحتياجاتها ، يناير 

بحث عن متابعة تنفيذ توصيات المؤتمرات السابقة التى : رشدى عباس أحمد  -٣٩
عقدها االتحاد اإلقليمى للجمعيات و المؤسسـات الخاصـة   

ذ ، االتحاد اإلقليمى للجمعيـات  باإلسكندرية ومعوقات التنفي
  .٦، ص  ١٩٧٧سكندرية ، المؤسسات الخاصة باإلو



  

  

  الفصل الرابع
  تربیة طفل فى  العالمیة الجھود

  ما قبل المدرسة
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  الفصل الرابع
  الجھود العالمیة فى تربیة طفل 

  ما قبل المدرسة

التجارب والنماذج الناجحة التـي   منالساحة الدولية بالعديد  تزخر       
لألطفـال بمرحلـة    عاليةسعت لتقديم رعاية وتعليم وتربية وتنمية ذات جودة 

المبكـرة،   التربية"على كافة هذه الجهود  البعض أطلق وقد، رياض األطفال 
Early Education " مـا قبـل المدرسـة    تربية أطفال مرحلـة  "أو ،Early 

Childhood Education (ECE ."( 

والخبراء المعنيـين بهـذه المرحلـة     التربويينمن حيث يؤكد العديد   
بعد دخول العالم للحلقة الثالثة من حلقات الحضارة اإلنسانية، وهـي  والهامة 

مطلباً ضرورياً إلعداد األطفـال   ، The Information Era المعلوماتية حلقة
بكل ما يحمله لهم من تحديات وصعاب ، كمـا يعتبرونهـا السـبيل     للمستقبل
إلكساب األطفال الخصائص والسمات الالزمة إلنسان القـرن   المتاحالوحيد 

والسمات التي تمكنه من العيش في هـذا   الخصائصالحادي والعشرين، وهي 
  .  القرن

بمرحلـة ريـاض   المعاصـر   االهتمامين أهم األسباب وراء ب ومن  
التنفيذية من آثار  والجهودما كشفت عنه مختلف الدراسات والبرامج األطفال 

األطفال بمختلف  علىكبيرة وبعيدة المدى للتربية المبكرة ذات الجودة العالية 
وانـب  ج مختلففئاتهم، وهي آثار تتعلق بنموهم السليم وتعلمهم وتنميتهم في 

المبكـر   والتـدخل واكتشاف من لديهم احتياجات تربوية خاصة بينهم  نموهم
  . بشأنهم



  ١٢٩

مـن جانـب المنظمـات     زيادة االهتماملذلك يالحظ باإلضافة  نتيجة  
والمحلية بالتربيـة   عنهاالدولية واإلقليمية وكافة األجهزة والمؤسسات المنبثقة 

وتصـميم   لوضعمية التي سعت المبكرة، اهتمام بالغ بالدراسات والبحوث العل
. وفعاليتهـا وتطبيقها والتحقـق مـن كفاءتهـا     بتربية الطفلالبرامج الخاصة 

باإلضافة إلى ذلك يالحظ كذلك االهتمام بإعداد البـرامج التدريبيـة لجميـع    
من مشـرفات   الهامةوالمتعاملين مع األطفال بهذه المرحلة العمرية  العاملين

  .وقدراتهموالوالدين وغيرهم لرفع كفاءتهم ورياض األطفال  الحضانةدور 

الناجحـة   العربية الجهود بعض إلىالتعرف  إلى ويهدف هذا الفصل  
والتعريـف بهـا وعـرض     رياض األطفال بمرحلةفي مجال تربية األطفال 

  . وإنجازات نتائجوشرح أبرز معالمها وأهم ما حققته من 

  السعوديةالمملكة العربية  جهود

  طفل ما قبل المدرسةتربية مجال  في

  مقدمة

السـعودية نتيجـة لتغيـرات     العربيةرياض األطفال في المملكة  نشأت
  : اجتماعية عديدة طرأت على المجتمع السعودي أهمها 

أسرة كبيرة ممتـدة إلـى أسـرة     منتحول الشكل البنائي لألسرة . ١
  . صغيرة نووية

  . العمل ميدانخروج المرأة السعودية إلى . ٢

من الطبقات االجتماعيـة فـي    الكثيرول الثقافي الكبير لدى التح. ٣
األطفال في التأثير  رياضالمجتمع السعودي وشدة اقتناع هذه الفئة بأهمية 



  ١٣٠

 والنفسـية، واالرتقاء بمستوى نمو الطفل في جميع النـواحي الجسـمية،   
والعقلية، واللغوية، باإلضافة لما لها من دور فعال في تهيئة الطفل لدخول 

  . وتعويده على جوها وتمكينه من تحقيق التكيف المنشود لمدرسةا

العديد مـن ريـاض األطفـال     انتشارتلك األسباب كانت وراء  كل  
ريـاض األطفـال    عددالحكومية واألهلية في جميع أنحاء المملكة حيث بلغ 

 الموافـق هـ ١٤٢٤-١٤٢٥الحكومية للبنات مثالً في مدينة جدة بنهاية عام 
طفلة ) ٢١٤٠(فصالً ويلتحق بها ) ١٢٩(روضة تضم ) ٢٣( ٢٠٠٣-٢٠٠٤

فصـالً  ) ٦١٠(روضـة تضـم   ) ١٥٥(فقد بلغ عددها  األهليةأما الروضات 
  . طفلة) ٩٥٨٧(ويلتحق بها 

السعودية، فقد بلغ عددها بنهاية  العربيةعلـى مـستوى المملكة  أما  
) ٥٣١٦( تضـم روضة ) ١١٥٩(م ٢٠٠٤-٢٠٠٦/ هـ ١٤٢٤-١٤٢٥عام 

  .طفلة ) ٩٤٧٨٦(ويلتحق بها فصالً 

العربية السعودية مرحلـة غيـر    المملكةرياض األطفال في  وتعتبر  
يقضي الطفـل فـي    حيثسنوات  ٣-٦إلزامية يذهب إليها األطفال من سن 

  : سنوات ٣الروضة 

  . سنوات ٤-٣لألطفال من ) ١(تسمى السنة األولى روضة  

  . سنوات ٥ -٤من  لألطفال) ٢(السنة الثانية روضة  تسمى

  . سنوات ٦ – ٥من  لألطفالالسنة الثالثة تمهيدي  تسمى

األطفال في المملكـة   رياضمرحلة أشرفت وعملت على تطوير  لقد   
 وزارةالقطـاع األهلـي،   : العربية السعودية عدة جهات حكوميـة وأهليـة   

 نوالشؤو، وزارة العمل )سابقاً(الرئاسة العامة لتعليم البنات ) سابقاً(المعارف 



  ١٣١

االجتماعية، وزارة الصحة، الجمعيات الخيرية لتحفيظ القـرآن، الجامعـات   
  . واألهلية الحكومية

بصمات واضحة وملموسة على  الجهاتتركت كل جهة من هذه  وقد  
االتجاهـات   ألحدث وفقاً رياض األطفال مما أدى إلى تطورها مرحلة معالم 

  .التربوية المعاصرة

  : كل من هذه الجهات  ودجهيلي نبذة مختصرة عن  وفيما

  : جهود القطاع األهلي. ١

أثر واضح على مسـيرة ريـاض    األهليوالزال لجهود القطاع  كان  
إلى هذا القطاع في  الفضلاألطفال في المملكة العربية السعودية، حيث يرجع 

وذلـك   ــإنشاء أول روضة أطفال في المملكة ــ روضة الثقافة الشعبية 
م واستمر القطاع األهلي يمثل المصدر ١٩٥٢-هـ١٣٧١في مدينة جدة عام 

م وبعد ذلـك  ١٩٦٥-هـ١٣٨٥األطفال في المملكة حتى عام  لرياضالوحيد 
  . رياض األطفال إنشاءظهرت جهات أخرى ساهمت في 

  : جهود وزارة المعارف . ٢

وافر من عناية وزارة المعارف  بنصيبتعليم ما قبل المدرسة  حظي  
الموجودة ثم قامـت   األهليةادئ األمر على الروضات إذ تولت اإلشراف في ب

في  روضتينم ثم ١٩٦٦بتأسيس معهد العاصمة النموذجي في مدينة الرياض 
م وبما أن وزارة المعارف كانـت  ١٩٦٨كل من مدينتي الدمام واإلحساء عام 

تعليم البنين فقط فقد رأى المسؤولون فيها أن طبيعة طفل ما قبل  علىتشرف 
عناية خاصة تكون المرأة أقدر على أدائها والقيام بها فقد  إلىتاج المدرسة تح

م قرار ولي العهد ونائـب رئـيس مجلـس    ١٩٨٠/هـ١٤٠٠صدر في عام 
  . للرئاسة العامة لتعليم البنات تابعةالوزراء بأن تكون رياض األطفال 



  ١٣٢

  : جهود وزارة العمل والشئون االجتماعية . ٣

على دعم التـرابط العـائلي    جتماعيةاالوكالة الوزارة للشئون  تعمل  
ذوي الظـروف   األطفـال وحماية األسرة من التفكك، كما تعمل على حماية 

عمليـة   وتـدعيم الخاصة وتوفير البيئة المناسبة لتربيتهم وتهيئة فرص النمو 
التنشئة االجتماعية لتتم في جو اجتماعي سليم وذلـك بإنشـاء دور حضـانة    

يها الجمعيات الخيرية والجمعيات التعاونيـة  أطفال مناسبة تشرف عل ورياض
  . للوزارةالتابعة 

  : جهود وزارة التعليم العالي متمثلة في الجامعات . ٤

المملكة العربيـة السـعودية فـي     فيأغلب الجامعات الكبرى  تساهم  
والمـوظفين   واإلداريينتوفير الرعاية والعناية ألطفال أعضاء هيئة التدريس 

 غيـرهم اء دور حضانة ورياض أطفال، كما تقبل أطفاالً والطالب وذلك بإنش
  . إذا توفرت األماكن الستقبالهم

  : جهود وزارة الصحة . ٥

والطفولة وذلك بافتتاح العديد مـن   باألمومةعنيت وزارة الصحة  لقد  
والطفولة منذ المراحل األولـى   باألمومةالمراكز الصحية الخاصة التي تعنى 

وذلك بتقـديم اللقاحـات    للطفلالرعاية الصحية التامة ومن ثم تقديم . للحمل
  . األساسية والمنشطة فيما بعد

وزارة التربية والتعليم ) سابقاً(البنات  لتعليمجهود الرئاسة العامة . ٦
  حالياً  
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البنات اهتماماً كبيراً بطفل مـا قبـل    لتعليمأولت الرئاسة العامة  لقد  
م عندما افتتحـت أول  ١٩٧٥-هـ١٣٩٥المدرسة وأطفال الحضانة منذ عام 

  . التعليم قطاعروضة بمكة المكرمة وذلك للعناية بأبناء العامالت في 
  

رياض األطفال من وزارة المعـارف   علىانتقل إليها اإلشراف  وعندما
جميع مدن المملكـة   فيسارعت إلى افتتاح أعداد كبيرة من رياض األطفال 

التعلـيم   مجالت واإلداريات العامالت في الرئيسية وذلك للعناية بأبناء المعلما
  . كما تقبل أطفاالً غيرهم إذا توفرت األماكن الستقبالهم

  برامج الطفولة  بمستوىالمبذولة لالرتقاء  الجهود

  في المملكة العربية السعودية

في رياض األطفال تهـدف إلـى    التربويةالشك فيه أن العملية  مما  
واالجتماعية والعقلية،  والنفسيةته الجسمية تربية وتطوير الطفل وإشباع حاجا
الوصل بين المعلمة  همزةحيث يعتبر  بالغةويمثل المنهج المقدم للطفل أهمية 

الجانـب  (والطفل الحتوائه على مجموعة من الخبرات واألنشطة المعرفيـة  
، )الجانـب النفسـي حركـي للمحتـوى    (، والمهاريـة  )المعلوماتي للمحتوى

ولقد مرت مناهج الطفولة المبكرة فـي  ) ب الوجداني للمنهجالجان(واالنفعالية 
  : بثالث مراحل وهي  السعوديةالمملكة العربية 

  : األولى  المرحلة

م ١٩٥٢-هـ١٣٧١األطفال عام  رياضالمنهج المتبع في بداية  كان  
مـن الكتـب    مجموعـة والذي يعتمد في محتواه على ) المنهج التقليدي(هو 

هـذا   ويعتمدثل القراءة والكتابة والرياضيات والعلوم، والمقررات الدراسية م
 وإتاحةالمنهج على مبدإ التلقين والترديد وعدم التفاعل بين المعلمة واألطفال 



  ١٣٤

الفرص لهم بممارسة احتياجاتهم من اللهو واللعب بل التركيز علـى إكسـاب   
قي بينما القراءة والكتابة والعدد، وقد كان الطفل يلعب دور المتل مبادئالطفل 

  . الملقن في كل العملية التربوية بدورتقوم المعلمة 

  : الثانية  المرحلة

-١٩٧٥والتي بدأت منـذ عـام    المرحلةالمنهج المتبع في هذه  أما  
المـنهج التقليـدي    عنوالذي لم يختلف كثيراً ) منهج المشروع(م فهو ١٣٩٥

بأنـه قـد    علماًة، وخاصة في التركيز على تعليم الطفل مبادئ القراءة والكتاب
ظهر جانب االهتمام بالمهارات األخرى والتـي تمثـل مجـاالت المهـارات     

لكن االختالف ظهر في طريقة إيصال هـذه  . والرياضة واالجتماعية العلمية
من خالل مرور الطفل على أكثر من غرفة نشاط وفقاً  وذلكالمهارات للطفل 

رنامج اليومي، وقد كان الطفل خالل فترات الب وذلكللمهارات المذكورة سابقاً 
الغرف، أما المعلمة فكانـت   بتلكيحظى ببعض اللعب والمرح خالل مروره 

  . هي المحور األساس في تحريك العملية التعليمية

  : الثالثة  المرحلة

م عندما بـدأ  ١٩٨١-هـ١٤٠١عام  فيالبداية لهذه المرحلة  وكانت  
مشروعاً تربوياً رائـداً   يعتبروالذي  )منهج التعلّم الذاتي(تنفيذ المنهج المطور 

الرئاسـة   وهيومتميزاً على أكثر من صعيد حيث تكاثفت فيه جهود رسمية 
برنامج الخلـيج العربـي لـدعم    (العامة لتعليم البنات، وجهود منظمة إقليمية 

منظمة األمم المتحدة للتربية (، ومنظمة دولية )األمم المتحدة اإلنمائية منظمات
وقد بني هذا المنهج على أسس علمية روعي فيه ). علوم، اليونسكووال والثقافة
العربي المسلم ومر بمراحل متعددة معتمـداً علـى التجـارب     الطفلمحيط 

بالمملكة وعلى القياس العلمي المقنن، باإلضافة إلى  مناطقالميدانية في ثالث 
فهـو  . اوالتربويات داخل المملكة وخارجه التربوييناستطالع آراء نخبة من 



  ١٣٥

لمعلمات رياض األطفـال فـي المملكـة     وشامالًبذلك يعتبر مصدراً متكامالً 
معلومـات فنيـه متعـددة،     علىوللمتدربات في هذا الحقل العلمي الحتوائه 

  . واحتياجاتهمروعي فيها خصائص نمو هذه المرحلة 

  :  اآلتيالمنهج المطور إلى  ويهدف

  . ها وأدائها الوظيفيكفاءت مستوىتطوير قدرات سعودية لرفع . ١

للمعلومات بحيث تكون الرؤية  ثابتإيجاد مرجع موحد ومصدر . ٢
  . موحدة لجميع العامالت في مجال الطفولة

لجميع فئات العاملين في مجـال   وشاملاالهتمام بتطوير متكامل . ٣
أطفـال   مجمـل األطفال في جميع مناطق المملكة بحيـث تعـم الفائـدة    

  . الروضات

  : نهج المطور الم محتويات

يضع األطر الفكريـة والتربويـة    أساسياًالمنهج كتاباً نظرياً  يتضمن  
ويعتبـر هـذا الجـزء     المملكة،ومتطلبات المهنة ويربطها بسياسة التعلم في 

وتسـتطيع   معلوماتهـا أساسياً لمعلمة الروضة فهو مرجعها ودليلها ومصدر 
  . بواسطته االرتقاء في األداء الوظيفي

  : منهج من خمسة فصول ال ويتألف

  : التربوية  المبادئاتباع وتطبيق : األول  الفصل

للمنهج بالسياسة التعليمية للمملكة والتي  والفكريةربط األطر التربوية  ـ
  : تركز على

  . صيانة فطرة الطفل. ١



  ١٣٦

  . على التوحيد القائمتكوين االتجاه الديني . ٢

  . أخذ الطفل بآداب السلوك. ٣

  . فل للجو المدرسيإيالف الط. ٤

  . الصحيحة التعابيرتزويده بثروة لغوية من . ٥

  . الحركيةتدريبه على المهارات . ٦

  . تشجيع نشاطه الحركي. ٧

  . وتهذيبهالوفاء بحاجاته وإسعاده . ٨

  . األخطاءالتيقظ لحمايته من . ٩

  . المرحلةحاجات الطفل في هذه  ـ

  . الذاتيالتعلم  فهممهارات وممارسات الطفل حسب  ـ

  : ملخص لطرق التعلم الذاتي  ـ

  . التدريب المستمر) أ

  . االكتشاف والبحث والتقصي) ب

  . عمليات النضج والتطور) ج

  . متنوعة مصادرتلقيه معلومات جديدة من ) د

  : توجيه سلوك األطفال : الثاني  الفصل

  . ومميزاته وخصائص نموه صفاته: التعرف على طفل الروضة  ـ



  ١٣٧

  . توجيه السلوك فيالوقاية  أساليبوجيه السلوك، عملية ت ـ

  . السلوك، من هي المعلمة القدوة لتوجيهالقدوة األسلوب األمثل  ـ

  . في توجيه السلوك شائعةالعقاب ــ الثواب كأساليب  ـ

  . في توجيه السلوك الفعالمواصفات التشجيع أو المديح  ـ

  . السلوكأمثلة تطبيقية في توجيه  ـ

   :تنظيم البيئة التربوية : لث الثا الفصل

  . الروضةتعريف البيئة التربوية في  ـ

  . حسب أركان تعليمية التربويةأهمية تنظيم البيئة  ـ

  . أركان تعلّمية إلىمبادئ تقسيم غرفة الروضة  ـ

  : مواصفات األركان التعليمية ـ

  ركن المطالعة ــ ركن البناء والهدم : ثابتة على مدار السنة مثل ) أ

مثل ركن المنزل ــ الركن  وأخرىمتحركة أي متغيرة بين فترة ) ب
  . الفني ـ ركن األلعاب اإلدراكية

  . االكتشاف ركنأركان تتبدل باستمرار مثل ) ج

المطالعة وأخرى بالصخب مثل  ركنأركان تتصف بالهدوء مثل ) د
  . ركن البناء والهدم

مثل ركن وأركان فردية  المنزلأركان جماعية مثل ركن ) هـ
  . االكتشاف



  ١٣٨

  :  األركانالعوامل المؤثرة في تنظيم  ـ

  . المساحة المتوفرة) أ

  . الضوء والحرارة والتهوية) ب

  . مخارج ومداخل غرفة الصف) ج

  . وقدراتهمعدد األطفال واهتماماتهم ) د

  : تحقيق برنامج األطفال : الرابع  الفصل

  : ة تسمى في فترات زمني اليومييتحقق برنامج األطفال  ـ

  . ٨- ٨,٣٠الحلقة ) أ

   ٨,٣٠- ٩,٣٠فترة اللعب بالخارج ) ب

   ٩,٣٠-١٠,١٥فترة الوجبة الغذائية ) ج

   ١٠,١٥- ١١العمل الحر في األركان ) د

   ١١-١١,٢٠اللقاء األخير ) هـ

  : خصائص البرنامج اليومي ـ

  . الفتراتاالنتظام والثبات في تسلسل ) أ

  . التنوع بأساليب التعلم) ب

  . المرحلة هذهتلبية حاجات األطفال في ) ج

  . تطبيق مبدأ التعلم الذاتي) د



  ١٣٩

  . المسؤولية وتحملتطبيق مبدأ االختيار ) هـ

الزمنية السابقة وأنـواع األنشـطة    الفتراتشرح موسع لكل فترة من  ـ
في تجربة ــ االستماع  المشاركةالتي يمكن تطبيقها خالل هذه الفترات مثل 

بالرمـل   اللعـب ــ مشاهدة بعض األفالم التعليمية ــ إلى قصة أو نشيد 
  . الخ... ــ اللعب بالماء

  : االستعداد للعام الدراسي: الخامس  الفصل

األم والتعرف على أفراد  بمقابلةتكوين عالقة مع األهل وذلك   ـ
  . األسرة من خاللها

لتحضير الفصل وبعض األنشـطة   والزميالتترتيبات مع اإلدارة  ـ
  . بةالمناس

باالطالع على ما هو جديد في  وذلكاالستعداد الشخصي والمهني  ـ
  . المهنة من أنظمة وقوانين ومراجعة القديم

من السنة وما يلـزم ذلـك مـن     األولاستقبال األطفال في اليوم   ـ
  . الترفيهيةاستعداد شخصي ونفسي وإعداد جيد لبعض األنشطة 

ي من السنة الدراسية بإعداد والثان األولإعداد برنامج األسبوعين  ـ
  ). أهالً وسهالً(أنشطة مناسبة ومرحة لوحدة 

  ). وخاصة المستجد(إعداد بطاقة تقويم الطفل  ـ

  ) الجزء النظري( األولكل ما يتعلق بالكتاب  هذا

ستة كتب أخرى تمثـل الوحـدات    يتضمنبالنسبة للمنهج ككل فإنه  أما
وقد تم اختيـار  . اهتمامركز أو محور التعليمية والتي تعتمد في بنائها على م



  ١٤٠

بحـد   الكتـب مواضيع الوحدات التعلمية لتفي بحاجات الطفولة، وتشكل هذه 
ذاتها المنهج التطبيقي، وهي تحتوي على عشر وحدات تعلمية، خمس منهـا  

وخمس منهـا مـوجزة تـأتي     كامل،كل واحدة منها في كتاب  تأتيمفصلة، 
  . مجموعة في كتاب واحد

في ستة ) هـ١٤١٢-م١٩٩١( األولىا المنهج في طبعته صدر هذ وقد
  : كتب كالتالي 

  . تعلّمية مفصلة وحدةوحدة الماء : األول الكتاب

  . تعلّمية مفصلة وحدةوحدة الرمل : الثاني الكتاب

  . تعلّمية مفصلة وحدةوحدة الغذاء : الثالث الكتاب

  . لةالمسكن وحدة تعلّمية مفص فيوحدة الحياة : الرابع الكتاب

  . تعلّمية مفصلة وحدةوحدة األيدي : الخامس الكتاب

وحدة الملبس، العائلة، : وهي  الموجزةكتاب الوحدات : السادس الكتاب
  . كتابياألصحاب، سالمتي وصحتي، 

  : على التالي  السابقةكل كتاب من الكتب  يشتمل

ومـدى ارتبـاطه بحـياة  الـوحدةمقـدمة حـول مـوضوع  ـ
  . تمـاماتهماألطـفال واه

  . المفاهيم األساسية للوحدة ـ

  . األهداف العامة للوحدة ـ



  ١٤١

جميع مجاالت الخبرة  تغطياألهداف الخاصة للوحدة وهي  ـ
  . معرفية ووجدانية ومهارية

الطفولة المبكرة بشكل عام ولكل  لمرحلةأنشطة تطبيقية مناسبة  ـ
  . مرحلة من المراحل الثالث بشكل خاص

الطفل الذهنية والجسدية،  قدراتة إلى تنمية هذه األنشط وتهدف
المفاهيم  الطفلواللغوية والفنية واالجتماعية، باإلضافة إلى إكساب 

  . التعلمية والدينية

على األيام المحددة للوحدة والتي  موزعةتأتي األنشطة السابقة  ـ
  . أسابيع ٢-٣تتراوح بين 

  . إضافية وقصصتشمل كل وحدة قائمة بمراجع  ـ

فيتركز في اإلشراف ) التعلّم الذاتي( المطوردور المعلمة في المنهج  أما
  . والتوجيه إذا اقتضى األمر

   :الروضةبمعلمة  االهتمام

إنشــاء   رياض األطفال لمـرحلةلقد واكـب تطـوير المنـهج  ـ
 بالممــلكة أربعـة مـراكز تدريبـية دائـمة فـي أربـع مــناطق  

أو  الحكوميـة سـواء فـي الروضـات     لتـدريب الكـوادر الوطنـية ،
األهلية، وذلك لالرتقاء بمستواهن وإطالعهن على الحـديث فـي مجـال    

اسـتحداث  عامة ورياض األطفال خاصة وتطلب ذلـك   المبكرةالطفولة 
معلمات متخصصات في تربيـة وتعلـيم طفـل     لتخريجأقسام متخصصة 

  :  مرحلة رياض األطفال مثل 



  ١٤٢

ـ    )أ كلـيـــة االقتـصــاد   بـة قـسم دراسـات الطفــولـ
  . جـامعة المــلك عبد العزيزبالمـنزلـي 

  . جامعة الملك سعودب التربيةبكليةقسم رياض األطفال  ) ب

  . جامعة أم القرىب التربيةكلية بقسم رياض األطفال   )ج

بالطفولة المبكرة مثل اللجنة الوطنيـة   تعنىإنشاء بعض اللجان التي  ـ
  . الرياض فيم ١٩٧٩ -هـ ١٣٩٨ام السعودية والتي أنشئت ع

  . م١٩٧٧في المنطقة الشرقية عام  المبكرةإنشاء مركز الطفولة  ـ

الطفولة المبكـرة هـو اسـتحداث     مجالفإن آخر التطورات في  وأخيراً
حول كيفية إثـارة   ومحاضراتطريقة التعلم بالتفكير وقد أقيمت عدة دورات 

إلى أسـلوب   بيدهمي، وذلك لألخذ تفكير الطفل من خالل أنشطة البرنامج اليو
 مـع التعلم االبتكاري واإلبداعي الذي يوفر ألبنائنا القـدرة علـى التكيـف    

  :هذا باإلضافة إلى . المتغيرات المستقبلية بل والتحكم في المستقبل وتشكيله

آيات القرآن الكريم لما لذلك من أهمية  منزيادة االهتمام بترديد بعض   ـ
ومساعدة الطفل على نطق  النطق،للغوية، وتنمية جهاز في زيادة الحصيلة ا

  . الحروف العربية بطريقة صحيحة

األدبي للطفولة المبكرة من قصص  باإلنتاجإنشاء دور نشر خاصة تعنى   ـ
  . وأناشيد تراثية

مرحلة الطفولة المبكرة، وأهمية الروضة  بأهميةتوعية المجتمع العربي   ـ
  . للطفل في هذه المرحلة

  . في مجال الطفولة المبكرة العلميإنشاء مراكز متخصصة للبحث   ـ



  ١٤٣

 طفل ما قبل المدرسةتجربة دولة الكويت فى مجال تربية 

وهما روضتا طـارق   ١٩٥٤/١٩٥٥عام  فيتأسست أول روضتين فيها 
 ١٩٥٦عـام   وفـي ،  الشـرق بن زياد في منطقة القبلة والمهلب في منطقة 

الروضـات   عـدد  بلغ ١٩٦٦ عام  وضات وفىرتضاعف عددها إلى أربع 
حــتى   التزايد فى إنشـاء الروضـات   استـمر، و إحدى وأربعين روضة

وبلـغ عـدد  ١٩٧٦وخمـسين روضـة فـي عـام  أربـعوصـل إلـى 
،  م٢٠٠٠فـي عــام   روضـة) ١٣٨(الـرياض فـي دولـة الكـويت 

 موزعة على المناطق التعليميـة  روضة ١٦٨م أصبح العدد ٢٠٠٤ عام وفي
، بدولة الكويت وقد مرت رياض األطفال بدولة الكويت بثالث مراحل  الستة
   : هى 

  :  الواعيةمرحلة األمومة :  أوالً

  : تميزت باآلتي قد  و، ) أو النشأة الميالدويطلق عليها اسم مرحلة (

  . واللغة والحساب والكتابةالتأكيد على مبادئ القراءة  ـ

  . ريس اتباع أسلوب التلقين فى التد -

  . في التعليم رئيسيأسلوب اللعب كأسلوب  استخدام ـ

باألنشطة التي تدخل البهجة والسرور وسـرد القصـص    االهتمام ـ
  . والفنونواللعب الحركي 

كـالخبرة العدديـة والخبـرة     المنفصلةالتركيز على أسلوب الخبرات  ـ
  . والفنيةاللغوية والتهذيبية واالجتماعية والحركية 

  



  ١٤٤

    :وتم فيها  :المتكاملة التربويةمرحلة الخبرات :  ثانياً

  . وفعال جادتطور المنهج بشكل إيجابي  ـ

  .  المتكاملة التربويةبناء برنامج الخبرات  ـ

  . حسب الفئات العمرية مستوياتتقسيم األطفال إلى ثالثة  ـ

  . للطفل وكتابإعداد دليل للمعلمة وكراس  ـ

  . الروضةإعداد بطاقة طفل  ـ

  :  تؤكد على و:  المطورمرحلة األسلوب :  اًثالث

الحر والمنظم وفقاً لطبيعة األطفال وخصـائص   باللعبالتعلم الذاتي   -
والتحاورية المنظمة والمشتقة من حياة  العمليةنموهم وهو سلسلة من األنشطة 

  : ومن أهم أهدافها  .وبيئة الطفل

  . الذاتياالعتماد على مبدأ التعلم . ١

  . المعلمةأداء تطوير . ٢

  . التعليماالرتقاء بأسلوب . ٣

  . والمحادثة الحوارتنمية شخصية الطفل عن طريق . ٤

منهـا  فـل  لتلبي شتى حاجات الط اليوميتوازن أنشطة البرنامج . ٥
ـــ الحاجـات    الحركـة االنتماء ــ الحرية ـــ التـرويح ـــ    

  . الفسيولوجية

  . يةالمسؤول وتحملاالعتماد على مبدأ الحرية . ٦



  ١٤٥

  . اإلبداعتنمية القدرة على . ٧

  . عند األطفال واالستكشافتنمية حب االستطالع . ٨

على اآلخرين، وتشجيع الطفـل   واالنفتاحتنمية مهارات االتصال . ٩
  . الرأيعلى اتخاذ القرارات وإبداء 

  : هي  مراحل بثالثالمشروع  قد مر تنفيذ هذاو

  : الدراسة والتحليل :  مرحلة

الفنيات األوائـل لـبعض الـدول     الموجهاتيفاد مجموعة من فيها إ تم
أحدث األساليب في تدريس  علىالعربية والخليجية لتبادل الخبرات واالطالع 

  .األطفال

  ) : ٢٠٠٠ - ١٩٩٩: (التجريب  مرحلة

لتجريب األسـلوب المطـور    تعليميةرياض من كل منطقة  ٥اختيار  ـ
  . فيها

  . روعالمشوضع خطة إجرائية لتنفيذ  ـ

  . الفنيات ومديرات رياض التجربة للموجهاتعقد لقاء تنويري بالمشروع  ـ

  . التربوية في رياض التجربة الفصليةإعداد وتنسيق البيئة  ـ

  . الفنيات في تلك الرياض والمشرفاتعقد دورة تدريبية للموجهات  ـ

  . األمور في رياض التجربة ألولياءعقد لقاءات تنويرية  ـ
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المنـاطق التعليميـة لمعلمـات     مسـتوى وس نموذجية على تنفيذ در ـ
  . ومشرفات رياض التجربة

  . في تلك الرياض بعد التنفيذ والمشرفاتاستطالع رأي المعلمات  ـ

والمشرفات الفنيات في المناطق التعليميـة   للمعلماتتنظيم دورات تدريبية  ـ
  . القادماستعداداً للعام 

  : التطبيقمرحلة 

-٢٠٠١(الرياض في العام الدراسـي   جميعب المطور على تعميم األسلو ـ
٢٠٠٠ .(  

كمرجع أساسي للمعلمة " لأللفية الثالثة األطفالالمرشد في رياض "إصدار  ـ
  . والمشرفة الفنية

  . األول والثاني للمستويينإصدار دليل المعلمة  ـ

  . األول والثاني للمستويينإصدار كراس التطبيقات  ـ

  اً لألسلوب المطور تبع المدرسي اليوم

  : الجماعي  العمل

ويجلسون على شـكل حلقـة    بالمعلمةفترة يلتقي فيها األطفال  وهي  
  . المعلمةليمارسوا فيها كمجموعة واحدة أنشطة منظمة تقودها 

  : الفطور

سـلوكيات وعـادات غذائيـة     األطفاليتم التأكيد على إكساب  وفيها  
  . إيجابية
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  : الحر باألركان العمل

حسـب رغبـاتهم وميـولهم علـى      األطفالفترة يتم فيها توزيع  هي  
مختلفة مـن أنشـطة    أنواعاًاألركان التعليمية الموجودة في الفصل ليمارسوا 

  . قدراتهمالتعلم الذاتي وليكتسبوا بعض المهارات حسب 

  : الالصفية  األنشطة

األنشطة خارج حـدود الفصـل    منفترة تمارس فيها مجموعة  وهي  
المعلمة حسب  لهاوالتربية الحركية والموسيقى أو أنشطة حرة تنسق كالمكتبة 

  . ما يتاح لها من إمكانات وتتهيأ لها من ظروف

  : الخاصة  األنشطة

أو المعلمة إما على مسـتوى   الروضةتلك األنشطة التي تنظمها  هي  
على مستوى الفصل  أوالروضة كاليوم المفتوح أو االحتفال ببعض المناسبات 

 يومـاً تفال بأحد األطفال، ويعتمد توقيت النشاط حسب نوعه فقد يكـون  كاالح
  . دراسياً كامالً أو فترة محددة

  ) : الفسحة (  الفرصة

دقيقة يمـارس   ٤٥الطلق تستغرق  الهواءفترة يقضيها الطفل في  هي  
الكبيرة، وهـي مجـال    العضالتفيها أنشطة اللعب والحركة المختلفة لتنمية 

  . الكبيرة الجماعاتالترفيه وللتكيف االجتماعي واالندماج مع واسع للترويح و

  :  االنصراف

فيها االستعداد للذهاب إلى المنزل  يتمآخر فترات اليوم المدرسي  هي  
  . في اليوم التالي سيقدموهي فترة إعداد وتنسيق بين المعلمات لما 
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ير في سعيها الجاد نحو التطـو  مسـتمرةزالت الرياض في الكويت  وما
السـاحة التربويـة لمواكبـة     علىوالتجديد وفـي متابعة آخر المسـتجدات 

مـن المشـاريع    العديـد التطور بما يعـود بالنفع على الطفولة حيث نفـذت  
  : التربوية الهادفة ومنها 

  . األطفالحوسبة التعليم في رياض  مشروع *

  . السباحةمحو أمية  مشروع *

  . البراعم مشروع *

  . البيئةبراعم  مشروع *

  . داوندمج أطفال متالزمة  مشروع *

  . رياض األطفال تطويرمركز  مشروع *

  :وفيما يلى عرض موجز لهذه المشاريع 

  : في رياض األطفال  التعليمحوسبة  مشروع 

  : المشروع  أهداف

التعليميـة   المراحـل على تعزيز دور الحاسوب في كافة  التأكيد  *
 أوالثابت على خريطة الخطط الدراسـية  سواء كمادة دراسية لها موقعها 

كمادة تسهم بشكل فاعل في تحقيق استيعاب أكبر من قبل الطالب لجميـع  
  . وتتكامل معها الدراسيةالمجاالت 
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ألهميته ودور هذه التقنيـة   وتقديرهمالوعي الحاسوبي لدى األطفال  تنمية  *
مزيد من الخدمات ل وتحقيقهفي شتى مجاالت الحياة، وأثرها في زيادة اإلنتاج 

  . لإلنسان ورفاهيته

تمكنهم مـن التعامـل    األطفالحد أدنى من الثقافة الحاسوبية لدى  تحقيق  *
  . ومتطلباتهالواعي واآلمن مع معطيات العصر 

الهادفـة التـي تسـاعد     التربويةالبيئة الصفية بالمزيد من األنشطة  إثراء  *
  . التعلمير المعلمة في تحقيق أهدافها باإلضافة إلى تيس

المتعددة فيتفاعل الطفل  الوسائطبرمجيات حاسوبية متطورة تستخدم  تقديم  *
  . المختلفةمعها مما يساعد على تنمية قدراته العقلية 

للطفل بمـا تحققـه مـن     تقدمالحاسوب مع الخبرات األخرى التي  تكامل  *
فـي   هاسـتخدام أهداف علمية وتربوية بكافة أبعادها وتشجع المـتعلم علـى   

المراحل األعلى مما يساعد المعلم على توظيفه في كافة األنشطة التي يقـوم  
  . بها

المتوافرة فـي األسـواق    التعليميةمن الكم الكبير من البرمجيات  االستفادة  *
مع تشجيع مؤسسات  المرحلة،محلياً وخليجياً وعربياً وعالمياً والتي تخدم هذه 

 والـدول وق المحلي وفـي دول الخلـيج   إنتاج هذه البرمجيات خاصة في الس
  . وتربوياًالعربية على إنتاج برمجيات تعليمية عربية متميزة فنياً 

الحاسوب سـواء   مجالفرص عمل عصرية للخريجين الكويتيين في  خلق  *
  . والتدريبمن جامعة الكويت أو من الهيئة العامة للتعليم التطبيقي 

على استخدام الحاسوب  التعليموير من خالل برامج إصالح وتط المشاركة  *
كمـادة   تقديمـه وتعزيز دوره في المنظومة التربوية كاملة سواء من خـالل  
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دراسية أو استخدامه في تطوير طرائق تدريس وتقنيـات تعلـم المجـاالت    
  . المختلفة الدراسية

  :  الحاسوبمراحل بدء استخدام  تدرج

 ١٩٩٧-١٩٩٨ راسـي الدالفصل الثاني من العام  :التجريب  مرحلة *
  . بخمس رياض من مناطق الكويت التعليمية

  . ١٩٩٨-١٩٩٩: التوسع األولى  مرحلة

  . برمجيات جديدة وإضافةوتقويم تنفيذ البرمجيات التعليمية  متابعة *

  . المشروعاآلراء والمالحظات حول  تجميع *

  . ٢٠٠٠ - ١٩٩٩: التوسع الثانية  مرحلة

  . البرمجياتذ من المتابعة حول تنفي مزيد *

  . الميدانخبرة الحاسوب للبرمجة وتجميع آراء  إضافة *

  . ٢٠٠١-٢٠٠٠: التقييم  مرحلة

ــ إعداد دليل متكامل يضم جميـع   المختارةالبرمجيات التربوية  تحديد
  . اإلرشاديةأدلة البرمجيات 

   ٢٠٠٢-٢٠٠١: للمستوى الثاني : البرمجيات  تعميم *

   ٢٠٠٥-٢٠٠٤: ل للمستوى األو البرمجيات *

  : محو أمية السباحة  مشروع
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وحرصاً وتأكيداً على االستفادة مـن   الكويتلألهداف العامة بدولة  تحقيقاً
التنسيق بين التوجيه العام  علىكافة المنجزات والمقترحات والتوصيات وبناء 

محـو أميـة   "برنامج  إدخالللتربية البدنية والتوجيه العام لرياض األطفال تم 
  . م١٢/٥/١٩٩٨بتاريخ  ٢٨٣٥٩بناء على ما جاء في القرار " احةالسب

  :  السباحةبمشروع محو أمية  العمل نظام

بجميع المناطق التعليميـة   األطفالهذا المشروع أطفال رياض  يشمل  
وبرنـامج   السباحةوفق خطة زمنية موضوعة لمحو أمية هؤالء األطفال في 

 ويسـتمر شروع مع بداية العام الدراسي ويبدأ العمل بهذا الم. زمني معد لذلك
ويتم اختيار األطفال ضـمن شـروط معينـة وتـدريبهم     . لنهاية شهر أبريل

من قبل مدربين ) وفق شروط معينة(التابعة لوزارة التربية  السباحةبأحواض 
على مدى شهر يتم بعدها اختيار المتميـزين   ويتعلمونمتخصصين فيتدربون 

برنامج ختامي لنشاط محو أميـة   بعملويقوم  من األطفال وفق شروط معينة
الروضـة إلـى    معلمـة السباحة على مستوى دولة الكويت ويرافق األطفال 

  . الحوض التابع له الطفل طيلة فترة التدريب

  : الركن البيئي  مشروع

وتعزيزاً لمفهوم التربية البيئية لـدى   البيئيمن أهمية نشر الوعي  انطالقاً
لخصـائص النمـو عنـد     مناسبةخالل مناشط تربوية األطفال الصغار ومن 

استحداث  المرحلةاألطفال وتلبية لحاجات الطفولة، رأى المسؤولون عن هذه 
  . الركن البيئى

  : المشروع فلسفة

شخصيته علـى أسـاس غـرس     لبناءعملية توعوية للطفل بيئياً . ١
حركيـة  وال العقليـة السلوكيات البيئية السليمة عن طريق تنمية المهارات 
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 أهميـة بحيث تنمو هذه السلوكيات في ذات الطفل مع نموه وإدراكه فيتفهم 
الحفاظ على بيئته وأهمية العمل الجماعي والتعاون نظراً لما تحققه هـذه  

من مصلحة وسالمة للجميع فيبدأ باهتمامـه بغرفتـه ونفسـه     األخالقيات
  . والمرافق وكل ما يحيط به وروضتهوصحته وسالمة منزله 

الناتج مع بيئته بما تشمله من  للتفاعلعملية إعداد طفل الروضة . ٢
والمفاهيم البيئية التي  المعارفموارد مختلفة ويتطلب هذا اإلعداد إكسابه 

البيئة كما تتطلب  وعناصرتساعد على فهم العالقات المتبادلة بين اإلنسان 
حمايتهـا   نحـو تنمية وتوجيه سلوكياته تجاه البيئة وإثارة ميوله واتجاهاته 

  . والمحافظة عليها

ـ باستخدام أساليب ووسائل بيئ البيئةالمشاركة التطوعية لخدمة . ٣ ة ي
المباشر مـن جهـة أو    التعلمتقوم مقام الحقائق وتؤدي دورها في عملية 

 األساسـي التعليم غير المباشر من جهة أخرى، فالبيئـة هـي المصـدر    
اسي للمعارف اإلنسانية وذلك للحقائق الحياتية والحقائق هي المصدر األس

  . تمثل واقع األشياء كما وجدت إلنهاض

  : المشروع  أهداف

  . للبيئة العامةالدور البيئي واإلعالمي للهيئة  إبراز *

  . الهيئةالدور التثقيفي للجان وفرق العمل في  إبراز *

الطفـل تربويـاً    نمـو برامج تحقق أهداف رياض األطفال في  إيجاد *
  . وبيئياً

  . التدريسوالتأهيل البيئي ألسرة  اإلعداد *

  . في مرحلة مبكرة مهاراتهميول الطفل وتوجيهها بيئياً واكتشاف  تنمية *
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  . إيجابيةالقيم وتكوين اتجاهات  غرس *

  . البيئيةالمفاهيم والمهارات  تنمية *

  . الوعي البيئي تعزيز *

  . البيئيةمفهوم التربية  تنمية *

  . للبيئةدر الطبيعية على المصا التعرف *

  . التلوث البيئى مصادر *

  . ئيةالبيعلى أطوار الطبيعة  التعرف *

  . البيئاتعلى أنواع  التعرف *

  . حلها وطرق يةعلى المشكالت البيئ التعرف *

  : البراعم  مشروع

 ٧و ٥تترواح أعمارهم ما بين  األطفالالمشروع في مجموعة من  يتمثل
األلعـاب   بممارسـة ات واألشـبال يسـتمتعون   سنوات أي سن ما قبل الزهر

وسماع القصص والحكايات وعمل بعض األشياء المعينـة وقضـاء بعـض    
في إطار تربوي يتناسب " الفضاء"األبواب في األماكن المفتوحة  خارجالوقت 

  . واعية تساعدهم على االستقرار وحل المشاكل قيادةمع أعمارهم تحت 

  " : البراعم"والمرشدات  الكشافةاألساسية لحركة  القواعد

  . صغيرةفي مجموعات  العمل *

  . بأنفسهماألفراد على اتخاذ القرار  تشجيع *
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  . ومتوازنبرنامج أنشطة متنوع  توفير *

  . شخصيةالقائدة على كل عضو في الفرقة معرفة  تعرف *

  . معقولمن قبل األفراد والقادة إلى حد  االلتزام *

  : من مرحلة البراعم  الهدف

  . المناسبة ألعمارهم األعمالالطفل على تحمل المسؤولية وأداء  تعويد *

  . والكشافة المرشداتأطفال هذه المرحلة السنية في حركة  تحبيب *

  . واألشبالاألطفال لاللتحاق بمرحلة الزهرات  إعداد *

  . موجهوقت فراغ األطفال في عمل إيجابي  قضاء *

الشخصية : إلى ثمانية مجاالت  متترجأنشطة وبرامج للبراعم  وهناك  
التعـاون   ـمع الغيـر    العالقات ـالقدرة على التفكير   ـالناحية البدنية   ـ

القـدرات   ـ بالخالءاألنشطة الحرة  ـالمهارات المنزلية   ـوخدمة اآلخرين  
  . اإلبداعية

  : دمج أطفال متالزمة داون  مشروع

  : من المشروع  الهدف

والنفسـية واالجتماعيـة    التربويـة عاية الحد األقصى من الر توفير  
ريـاض األطفـال    فـي ألطفال متالزمة داون ضمن البيئة الطبيعية ألقرانهم 

 علـى والعمل على إكسابهم المهارات المناسبة التي تساعدهم على االعتمـاد  
النفس والسعي إلى جعل الطفل قوة فاعلة تتجه فـي المسـتقبل فـي حـدود     

  . وقدراتهاإمكاناتها 
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  : المشروع  أهداف

علـى أن   قـادرين على خلق أفراد لهم كيان في المجتمع،  العمل  *
  . يعملوا عمالً يكفل لهم العيش الكريم

ضـمن البيئـة    األطفالالرعاية التربوية والنفسية لهؤالء  توفير  *
  . قدراتهمالطبيعية ألقرانهم العاديين في رياض األطفال بما تسمح به 

المستقبلية سواء  الحياةتهيئهم وتمكنهم من  المهارات التي إكسابهم  *
األنشـطة   أوفي المجاالت العامة أو العالقات االجتماعية أو بناء األسـر  

  . الترويحية

األطفال مـن   رياضكوادر كويتية مؤهلة للتعلم في مرحلة  خلق  *
  . عاليةخالل تدريب المعلمات على تنفيذ منهاج الروضة بكفاءة 

في رياض األطفال  داونت تعليم أطفال متالزمة بمستويا االرتقاء  *
  . وإكسابهم مهارات تربوية متكاملة

ونفسـياً   واجتماعيـاً جيل من األطفال المهيئـين تربويـاً    إعداد  *
  . يةلاللتحاق بالمرحلة االبتدائ

واالجتمـاعي   والنفسـي الحد األقصى من النمو المعرفي  توفير  *
 المجتمـع ة الطبيعية ألقـرانهم فـي   واللغوي لهؤالء األطفال ضمن البيئ

المدرسي والعمل على إكسابهم المهارات المناسبة التي تسـاعدهم علـى   
   . النفس في حدود إمكاناتهم وقدراتهم علىاالعتماد 

  :  األطفالإنشاء مركز تطوير رياض  مشروع 
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مرحلة الطفولة المبكرة على أهمية  العلميةالدراسات واألبحاث  أكدت  
وإعداد شخصيته المستقبلية،  للطفللنمو العقلي والنفسي والجسمي في تدعيم ا

الكويـت مـن    دولةوبناء عليه تقرر إنشاء مركز تطوير رياض األطفال في 
 المتحـدة خالل توقيع اتفاقية بين برنامج الخليج العربي لدعم منظمات األمـم  

ريـاض  ووزارة التربية بدولة الكويت حول مشروع تطوير " اجفند"اإلنمائية 
وبناء عليـه صـدر قـرار     ١٨/٦/٢٠٠١في دولة الكويت بتاريخ  األطفال

وتـم البـدء بالعمـل    . لجنة تحضيرية لـذلك  بتشكيل ٣٥/٥٠١وزاري رقم 
  . ٢٠٠٣-٢٠٠٤بالمركز في بداية العام الدراسي 

  : المشروع فلسفة

تدريب يكـون بمثابـة مختبـر     مركزالمشروع في استحداث  يتمثل  
لريـاض   مـنهج ر لتدريب معلمات رياض األطفال وتبني تعليمي دائم ومستم

األطفال يتفق وخصائص نمو األطفال في هذه المرحلة وتـوطين االسـتمرار   
خبرات الطفل في المراحل التالية من التعلم وتدريب بعض الكوادر  تنويعفي 

الكويت تدريباً مكثفاً ومتخصصاً علـى أسـس وتفاصـيل     دولةالوطنية في 
قادرات في نهاية فترة التدريب على تطبيق  ليصبحنالمتطور  استخدام المنهج

إلى مجموعات أخرى مـن المعلمـات    خبراتهنالمنهج ومبادئه بفعالية ونقل 
  . أثناء الخدمة

  : إنشاء المركز  أهداف

فيها رفع أدائهـا الـوظيفي    يتمعلى تطوير قدرات كويتية محلية  االعتماد * 
العمـل مـع    علـى يع بعدها تدريب غيرها إلى درجة عالية من اإلتقان تستط

  . األطفال
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تكون الرؤية موحـدة   بحيثمرجع موحد ومصدر ثابت للمعلومات  إيجاد * 
 المرجـع لجميع العامالت في هذا الحقل بأمور الطفولة وبذلك يعطـي هـذا   

اإلطار النظري والتربوي الموحد الذي يرسـم المسـار ويوضـحه لجميـع     
  . الحقل هذاالعامالت في 

مع األطفـال فـي    العامالتبتطوير متكامل وشامل لجميع فئات  االهتمام  *
وأوليـاء   الروضـات جميع المناطق التعليمية بحيث تعم الفائدة مجمل أطفال 

  . األمور

  . أدائهنمعلمات رياض األطفال وتطوير  تدريب * 

 العمل مع األطفال من أثناءالمعلمة على استخدام األسلوب العلمي  تدريب  * 
المعرفيـة   العقليةخالل المالحظة وتدوين البيانات الخاصة في مجاالت النمو 

  . والوجدانية والنفس حركية

وحاجـاتهم   نمـوهم بيئة صحية لألطفال للعمل وفـق خصـائص    توفير  * 
  . النفسية

وتنميـة القـدرة علـى     األطفالالقدرة على اإلبداع واالبتكار عند  تنمية  * 
  . البالغين الكباراألطفال وأقرانهم وبينهم وبين االتصال والتواصل بين 

تدريب معلمات األطفال  مراكزعلى جعل المركز حلقة اتصال بين  العمل  * 
  . والعمل الميداني في رياض األطفال

  : في المركز التدريب

  : فيما يلي  المركزأساليب التدريب داخل  تتشكل

  . صغيرةدراسية ومناقشة في مجموعات  حلقات* 



  ١٥٨

  . الذاتيفردية مع المدرب للتشخيص والتطوير  لقاءات *

  . وخارجهامن قبل المدرب داخل غرف المالحظة  المالحظة* 

  . فردي وجماعي تخطيط* 

إدارة الحلقة واللقاء األخير والعمـل  "أدوار متعددة داخل الفصل  لعب* 
  ". الخارجالقيام بألعاب في  ـإدارة الفصل  ـباألركان 

تنظيم بيئة داخلية  ـعمل وسائل   ـتعددة خارج الفصل  أدوار م لعب* 
  . األمورإعداد بطاقة التقييم ـ اجتماع بأولياء  ـمراجعة  ـوخارجية 

  

  مجال تربية الطفل بمرحلة رياض األطفالدولة قطر في  تجربة

الثمانينيات بدأت دولة قطر االهتمام بمرحلة رياض األطفال فى بداية   
  . التربوية تعميم منهج الخبراتمع بداية  ١٩٩٣ م عاموزاد االهتما، )١٩٨٠(

  : وقد تمثلت األهداف العامة لمرحلة رياض األطفال بدولة قطر فى 

المتكامل والتعليم على المدى البعيـد   النموالهدف األساسي هو تحقيق  إن
  : النحو التالي علىلطفل الروضة، ويمكن تحديد األهداف العامة 

لمعرفة خبـرات ومهـارات    وتهيئتهالمدرسي  إيالف الطفل للجو. ١
  . المدرسيةأساسية للحياة في المجتمع وأن يصبح محباً للحياة 

على حل مشاكله بطرق مختلفة،  وقادراًأن يصبح مبدعاً ومفكراً . ٢
  .وبشكل موجه بحيويةوتعهد ذوقه الجمالي وإتاحة الفرصة النطالقه 



  ١٥٩

مثل مهارة الكتابـة  (التقدم النجاح و لتحقيقتنمية مهارات مختلفة . ٣
  ). إلخ... والرسم

نحو الدين والقـيم اإلسـالمية مـع     لديهتنمية اتجاهات إيجابية . ٤
  . قلبهترسيخ اإليمان باهللا في 

  . والوطن واألمة اإلسالمية لألسرةتنمية شعوره باالنتماء . ٥

على النفس وتقبل الحـدود التـي    واالعتمادتعليمه االستقاللية . ٦
  . متعاونها العيش في مجتمع يتطلب

والصـغيرة والتـآزر    الكبيـرة مساعدته على تنمية العضالت . ٧
  . بالثقةالحركي والتحكم فيها بمهارة وإحساس متزايد 

فـي اللعـب والــراحة   سليـمةتنـمية عـادات صحـيحة . ٨
  . والـنوم والمـأكل والملبس

ن حقـوق اآلخـري   واحتـرام غرس عادات األمن والسـالمة  . ٩
  . والروضةوالتعاون معهم ومشاركتهم في المنزل والشارع 

البيئة الطبيعية المحيطـة بـه    عنتوسيع اهتماماته ومداركه . ١٠
  . والتفاعل اإليجابي معها

لديه وتجنيبه السـلوكيات   اإليجابيةتنمية االتجاهات السلوكية . ١١
  . السلبية

حيحة المناسبة األساسية الص والمعلوماتتزويده بكل التعابير . ١٢
  . بهلسنه والمرتبطة بما يحيط 



  ١٦٠

مجتمع جيد من خـالل مـا    بناءأن يتمكن من المساهمة في . ١٣
  . اكتسبه من مهارات

  : التدريس طرائق

وجود معلمتـين داخـل    يتطلب األطفالالنظام المتبع في رياض  إن  
 وأسـاليب مختلفـة   بطرقالفصل الدراسي الواحد يتيح الفرصة لتنفيذ المنهج 

  : كاآلتي

 وتتم المناقشة الجماعية  خاللهاعن طريق الحلقة الكاملة التي من  التعلم* 
شرح المفاهيم اللغوية وتنفيذ أوراق العمل واألنشطة والمشـاريع الفنيـة   

  . التعليمي الموجه في األركان واللعب

األناشـيد   ـالقصص  :  مثلعن طريق األنشطة الصفية المختلفة  التعلم* 
  . الكمبيوترعرض برامج  ـمشاهدة التلفزيون  ـات المسابق ـ

  . التعليميةالميدانية المرتبطة بالوحدات  الزيارات * 

الجماعية المرتبطة  االحتفاالت: الجماعية داخل المدرسة مثل  األنشطة* 
  . التعليميةبالمناسبات الوطنية مع ربطها بالوحدات 

المشاركة فـي المخيمـات    أو المفتوحة لتنفيذ أعمال جماعية فنية األيام* 
  . المناسبة لكل مرحلة

  : الدراسية المناهج

التربـوي، وهـو مـنهج     المجمعتم تأليف منهج خاص برياض  لقد  
عـن طريـق    التعليميةالوحدات التربوية الذي من خالله يتم تحقيق الكفايات 
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ـ تقديم الخبرة المباشرة وغير المباشرة في مختلف المجاالت اللغوية   ةوالديني
  .والرياضية والتعليمية

  : ينقسم إلى قسمين  الدراسيالمناهج خالل اليوم  وتطبيق

  : قسم اللغة العربية:  أوالً

  : التربوية الوحدات* 

حيث تنفذ بالخبرات المباشـرة أو   تعليميةمن خالل مناقشة وحدات  وتتم
اآلخر، كما توجد وحدات  المستوىالبديلة، ولكل مستوى وحدات مختلفة عن 

 ـالمـاء    ـأسـرتي    ـجسـمي    ـفصـلي   : مشتركة بين المستويين مثل 
 ـالحـج والعيـد     ـالليل والنهـار    ـطعامي   ـأجزاء النبات   ـرمضان  

ابتكـارات   ـالصحة   ـحيوانات   ـالجمعية   ـوسائل النقل   ـقطر   بالدي
  . الظالمفي  ـ

  : الدينية المفاهيم* 

بالوحـدات، وبعـض    مع ربطهـا  القصيرةمن خالل إعطاء السور  تتم
  . بالوحدات التعليمية المرتبطةاألدعية المرتبطة بيوم الطفل والقصص الدينية 

  : العربية اللغة* 

العربية مع إثرائه بـأوراق العمـل    اللغةاعتماد أسلوب منتسوري في  تم
  . التعليمية بالوحداتواألنشطة التي تعدها المعلمة والمرتبطة 

  : يةاإلنجليزقسم اللغة : ثانياً

بين القسمين، فعنـد إعطـاء    التواصلالوحدات التربوية نقطة  تمثل   
  . نفس الوحدة تتناولوحدة الحيوان مثالً يجب على جميع األقسام أن 



  ١٦٢

  

سلسلة  واختيار Parade تم اختيار سلسلة  فقدبالنسبة للغة اإلنجليزية  أما
Scot for semen متواصلة  مادتي الرياضيات والعلوم، وهي سلسلة لتدريس

  . يةاالبتدائ المرحلةمع 

  : التقويم التربوي نظام

تعد مرحلة أساسية يكتسب الطفل  الطفلالسنوات األولى من عمر  إن  
سعيدة وناجحة متمشـية   الخبراتخاللها الكثير من الخبرات بحيث تكون تلك 

في الوقت نفسه  آخذةمع مرحلة نموه الجسمي والعقلي والنفسي واالجتماعي، 
  . واالجتماعية البيئيةالمعطيات  ببعض

  

بوصف سـلوك وأداء األطفـال    األطفالتهتم الجهات المشرفة على  لذا
  : منهاللبرامج وتتخذ من أجل ذلك أساليب مختلفة للتقويم 

 

  
  : النتائج

كبيراً وخاصة فـي االعتمـاد علـى     ونجاحاًالتجربة نتائج جيدة  أثبتت
  : أسلوب الكفايات والمعايير في 



  ١٦٣

  ). االعتماد على الذات ـحب التعليم  ـقوة  ـثقة (شخصية األطفال  ـ

مفـاهيم  : التعليمية االجتماعية  محاورالالمخرجات التعليمية وخاصة  ـ
  . اإلنجليزيةاللغة  ـالحساب  ـالدين  ـاللغة العربية 

هذه المرحلة على أسس المعـايير   فيمعلمات مدربات على التدريس  ـ
  . لهذا السن المناسبةوالكفايات التربوية وإعداد المناهج وأوراق العمل 

  : التعليم الممتع منهج

  : كاملة وتتضمن حقيبة

  . التعليمية والمحاورالكفايات والمخرجات العامة . ١

  ). قصص+ بطاقات (المفاهيم الدينية . ٢

  . تعليميةأعمال فنية ووسائل . ٣

بطاقـات   ـشريط كاسيت   ـألعاب تعليمية  (مفاهيم اللغة العربية . ٤
  ). دليل معلم ـأنشطة 
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   The New British Curriculumالمنهج البريطاني الجديد   

تتعرض هذه المعالجة بالدرجة األولى لذلك القسم من المنهج البريطاني 
الجديد الذي يتعلق بالتربية السابقة على دخول المدرسة اإللزامية في بريطانيا 

، وتستمر في "Nursery Educationتربية الحضانة، "والتي يطلق عليها، 
ضروري اإلشارة ومن ال. المعتاد حتى بلوغ الطفل العام الخامس من عمره

هنا إلى صعوبة الفصل بين هذا القسم من المنهج البريطاني الجديد واألقسام 
التالية وذلك لما تمت مراعاته بدقة وعناية من الربط الوثيق والتكامل الكبير 
بين ما يتحقق خالل هذه المرحلة من تعلم ونواتج للتعلم وبين المطالب 

  . في العرض التالي األساسية للمرحلة التالية كما سيوضح

ولعل أهم ما يلزم تقديمه من معلومات ومالحظات حول هذا المنهج 
  : البريطاني الجديد ما يلي 

استغرق إعداد هذا المنهج ما يزيد عن خمس سنوات كاملة وشارك . ١
في إعداده عدد كبير من األساتذة والمتخصصين والخبراء بمختلف الجامعات 

 The Nationalومية للبحوث التربوية، البريطانية وبالمؤسسة الق

Foundation for Educational Research .  

لجنة منهج السنوات "تم تشكيل لجنة خاصة لوضع هذا المنهج سميت . ٢
ضمت أساتذة " The Early Years Curriculum Groupالمبكرة،  

 وقد أشرفت هذه اللجنة إشرافاً. وتربويين من مختلف الجامعات البريطانية
مباشراً وكامالً على جميع خطوات إعداد المنهج وتجربته وتطبيقه كما 

  . استمرت في متابعته وتطويره لسنوات طويلة

كان التركيز مع البداية وطوال فترة إعداد المنهج على الجودة،  . ٣
Quality  وضرورة البدء بها وااللتزام بها في مختلف خطوات إعداد



  ١٦٥

بكافة السبل والطرق والوسائل لنشر ومد الجودة وتطبيق هذا المنهج، والسعي 
ومفاهيمها لمختلف أشكال الخدمات التي تقدم لألطفال عند هذه األعمار 
لرعايتهم أو تعليمهم أو تنميتهم في بريطانيا، سواء بالمؤسسات التعليمية 
الحكومية أو بقطاعات التعليم الخاص أو العمل التطوعي أو غيرها من 

  . اتالجهات أو الهيئ

وكان من بين التقارير األولى التي نشرت حول هذا المنهج البريطاني 
، وهو "Start With Qualityلنبدأ بالجودة،  : "الجديد تقرير نشر بعنوان

بسلطة المنهج ) قسم تربية الحضانة(التقرير الذي نشرته إدارة التربية والعلوم 
عدد آخر من هذه التقارير وقد تال هذا التقرير . ١٩٩٠المدرسي والتقويم عام 

وغيرها سعت لتعريف العاملين مع األطفال خالل ) ١٩٩٤(و) ١٩٩٢(
مرحلة الطفولة المبكرة والمسؤولين عن رعايتهم وتعليمهم وتنميتهم في 
مختلف المؤسسات والقطاعات السابق اإلشارة لها بأهم خصائص ومواصفات 

، وكذلك بأهم العوامل High Qualityومتطلبات التعليم ذي الجودة العالية 
والمؤثرات التي تساهم في تحقيق جودة التعليم خالل مرحلة الطفولة 

وكـان آخــر هـذه التـقاريـر الـتقريـر الـهـام الـذي . المبـكـرة
النواتج المرغوب فيها لتعلم األطفال :"بعنـوان  ١٩٩٦نـشر فـي عـام 

 Desirable outcomes forعند االلتحاق بالتعليم األساسي، 

childrenصs Learning ; on Entering compulsory Education ."  

فقد أكد التقرير أن هناك عددا من الخصائص العامة المشتركة المتعارف 
عليها التي تميز الممارسات ذات الجودة العالية والتي يمكن اعتبارها قاسماً 

بقة على التعليم مشتركاً بين كافة ما يقدم من خدمات خالل المرحلة السا
وهذه الخصائص والسمات ينظر لها على أنها خصائص وسمات . اإللزامي

فعالة في دعم تعلم األطفال بشكل عام خالل هذه المرحلة ال بوصفها 
خصائص وسمات خاصة بمنهج أو مدخل محدد للتعليم أو التدريس، وإن 
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قيام التربويين كانت بطبيعة الحال تقدم سياقاً مساعداً يمكن الرجوع له عند 
  . بتخطيط المناهج

  : وأهم الخصائص التي حددها التقرير الخصائص التالية 

ضرورة أن يشعر األطفال باألمن والثقة وأنهم مقدرون ويحققون ) أ
إحساساً باإلنجاز عن طريق التعلم الذي يلزم أن يكون بالنسبة لهم خبرة 

  . ممتعة ومثيبة داخل الموقف المدرسي أو بالمنزل

 Statementمحورا  Settingأن يكون لكل موقف تعليمي،  ) ب
الوالدان والعاملون (يشارك فيه جميع البالغين المشاركين في هذا الموقف 

، ويلزم أن يحدد هذا المحور كالً من األهداف العامة )بالمؤسسة التربوية
ومحتوى المنهج والطريقة التي  Aims and objectivesواإلجرائية 
تقدم األطفال وإنجازاتهم  Assessmentا، وكيفية تقييم أو تقدير سيدرس به

وطرق تسجيل هذا التقدم واإلنجاز وتعريف كل من الوالدين واإلدارة 
  . المدرسية التي يلتحق بها األطفال بهذا التقدم واإلنجاز

يجب إقامة الروابط والعالقات الوثيقة مع الهيئات والوكالء اآلخرين ) ج
يرعون األطفال في مختلف جوانبهم مثل الزائر الصحي ومن يعتنون و

كما يجب االستفادة من . Child Mindersورعاة األطفال ومن يعتنون بهم، 
. مثل هذه الروابط والعالقات عند تخطيط فرص التعلم لألطفال األفراد

باإلضافة إلى ذلك يلزم بل إن من الضروري والحتمي تحقيق روابط قوية 
  . ع مربي المرحلة التربوية السابقة والالحقةناجحة وفعالة م

يلزم أن يشارك األطفال في مدى واسع من األنشطة التي تراعي ) د
ميولهم وإنجازاتهم وقدراتهم البدنية والعقلية واالنفعالية واالجتماعية المتطورة 

  . والمتنامية، مراعاة دقيقة وبكل حرص وعناية
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يتعلمون والحديث حوله وعلى يشجع األطفال على التفكير فيما ) هـ
كما يلزم أن . تنمية وتطوير وضبط الذات والتحكم فيها وتحقيق االستقاللية

تعطى لهم فترات زمنية مالئمة وكافية للتعلم عن طريق المشاركة المتواصلة 
، ويلزم أن تتضمن مداخل Concentrated Activityفي األنشطة المركزة، 

  : من  التدريس معرفة وتقدير قيمة كل

  . First-Hand Experiencesتقديم الخبرات المباشرة لألطفال،  * 

  . أهمية شرح وتفسير التدخل المالئم للبالغ بطريقة واضحة وكافية* 

  . استخدام اللعب والحديث كوسائط للتعلم* 

تقدم األطفال  Assessmentيجب أن يتم تقدير أو تقويم،  ) و
جيل كل ذلك عن طريق المالحظات واحتياجات تعلمهم المستقبلي، وتس

كما يلزم أن تتم مشاركة الوالدين وإخطارهما بانتظام . المستمرة والمتكررة
فمن شأن التعرف المبكر على االحتياجات . بهذا التقدم والتعلم المستقبلي

  . الخاصة لألطفال أن يؤدي إلى التدخل المالئم حيالها وتقديم الدعم الالزم لها

المادية أن تدعم التعلم عن طريق توفير المكان المالئم  يمكن للبيئة) ز
، على أن يتم Equipmentsوالمعدات واألدوات،  Facilitiesوالتسهيالت،  

تنظيمها وترتيبها مع مراعاة متطلبات الصحة واألمان والسالمة بعناية 
  . وحرص

يلزم أن يتولى البالغون في كل موقع مسؤولية التعرف على ) ح
م التدريبية وتحديدها والتصدي لها والقيام بها عندما يكون ذلك احتياجاته

  . مالئما وممكنا وذلك لتحقيق التنمية المهنية المتواصلة لهم
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بـعد االنـتهاء مـن إعـداد وبـناء وتصميم المنهج البريطاني . ٤
الجديد الخاص بتربية الحضانة وتجربته وتطويره والتحقق من كفاءته 

، قامت إدارة التربية والعمل بنشر وثيقتين على درجة ١٩٩٥وفعاليته في عام 
  . ١٩٩٦كبيرة من األهمية في عام 

 Theالخطوات التالية،  : "نشرت الوثيقة األولى منهما تحت عنوان 

Next Steps" النواتج : "، أما الوثيقة الثانية فقد نشرت تحت عنوان
 Desirableلزامي، المرغوبة لتعلم األطفال عند االلتحاق بالتعليم اإل

outcomes for childrenصs Learning : on Entering 

compulsory Education "  

  : ونقدم فيما يلي أهم المعلومات المتوفرة حول كل من هاتين الوثيقتين 

ضمت الوثيقة األولى كافة المعلومات والتفاصيل الخاصة بخطة أو 
بما في ذلك  Nursery Education Schemeبرنامج التربية بالحضانة،  

الالزم توفرها في المؤسسة  Accreditationشروط االعتراف والمعايرة، 
ومن أهم هذه الشروط . التربوية قبل الحصول على التصريح بممارسة المهنة

الشرط الذي يعتبر مطلباً ضرورياً للمعايرة والحصول على التصريح، قيام 
نوع التعليم الذي سيقدم المؤسسة بنشر المعلومات التي تتضمن عرض 

واإلطار الالزم لتخطيط األنشطة التربوية التي تضمن تكافؤ الفرص وتبني 
. على خبرات الطفل وإنجازاته السابقة وتستجيب للحاجات الخاصة باألفراد

باإلضافة إلى ذلك يلزم لتأكيد االعتراف بالمؤسسة ضرورة قيام المسؤولين 
حكما يعتمد على الفحص والتفتيش عن االعتراف بالحكم على المؤسسة 

الفعلي على مدى مالءمة جودة الخدمات المقدمة للنواتج المرغوبة من تعلم 
األطفال في مختلف المجاالت ال على أساس تحقيق األطفال كأفراد لهذه 

  . النواتج
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النواتج المرغوبة لتعلم : أما الوثيقة الثانية والتي نشرت تحت عنوان 
األطفال وهي الوثيقة التي سبقت اإلشارة إليها مراراً وبشكل خاص عند 
معالجة أهم الخصائص العامة المشتركة التي تميز الممارسات ذات الجودة 

  : العالية، فقد انقسمت إلى قسمين رئيسيين هما 

رغوبة لتعلم األطفال قبل االلتحاق بالتعليم اإللزامي،  النواتج الم) أ
Desirable outcomes of childrenصs Learning on entering 

compulsory Education .  

  . Support Material،  )أو الداعمة(المواد المدعمة ) ب

  . ونقدم فيما يلي بعض التفاصيل التي توضح كالً من هاتين النقطتين

  . المرغوبة لتعلم األطفال قبل االلتحاق بالتعليم اإللزاميالنواتج ) أ

حددت الوثيقة في هذا القسم منها النواتج المرغوبة لتعلم األطفال قبل 
  . االلتحاق بالتعليم اإللزامي

والنواتج المرغوبة هي في حقيقة األمر أهداف تعلم األطفال الالزم 
ؤكد هذه النواتج أو األهداف وت. تحقيقها عند دخول مرحلة التعليم اإللزامي

  على التعلم المبكر في ستة 

مجاالت للتعلم بوصفها مجاالت أساسية تقدم األساس الالزم لما يتحقق 
  : والمجاالت الستة المقصودة هي . بعد ذلك من إنجازات أو مكاسب

 Personal and socialالشخصي واالجتماعي،  ) التطور(النمو ) أ

Development .  

  . Language and Literacyة وتعلم القراءة والكتابة،  اللغ) ب
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  . Mathematicsالرياضيات،  ) ج

 Knowledge and Understanding of theمعرفة وفهم العالم،  ) د

world .  

  . Physical Developmentالنمو البدني،  ) هـ

  . Creative Developmentالنمو اإلبداعي،  ) و

ة عن أهم النواتج المرغوبة في كل من ونقدم فيما يلي نبذة مختصر
  :المجاالت السابق تحديدها 

 I . الشخصي واالجتماعي،  ) التطور(النموPersonal and social 

Development   :  

تركز النواتج المرغوبة في هذا المجال على تعلم األطفال العمل واللعب 
وتغطي هذه  .والتعاون مع اآلخرين والعمل في مجموعة خارج نطاق األسرة

النواتج جوانب هامة من النمو الشخصي واالجتماعي والخلقي والروحي بما 
ويجب أن تفسر هذه . في ذلك اكتساب القيم الشخصية وفهم الذات واآلخرين

النواتج في إطار القيم التي اتفق عليها البالغون بمن فيهم الوالدان والتي تدخل 
  . في كل موقف من المواقف

II .لم القراءة والكتابة،  اللغة وتعLanguage and Literacy  :  

تغـطي النـواتج المـرغوبة فـي هـذا المـجال الجـوانب الـهامة 
لتـعلم القـراءة "للنـمو اللــغوي لألطـفال وتـقدم األسـاس الـالزم 

  ". The Foundation for Literacyوالكــتابة، 
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في اللغة  Competenceويجب مساعدة األطفال على تحقيق الكفاءة  
بالسرعة الممكنة مع االستفادة من نمو ) اللغة اإلنجليزية في هذه الحالة(األم 

  . فهمهم ومهاراتهم في اللغات األخرى في الحاالت والظروف الممكنة

وتركز النواتج المرغوبة في هذا المجال على نمو وتطور قدرة األطفال 
يصبحوا قادرين على القراءة على التحدث واالستماع ومدى تمكنهم من أن 

كما أن المجاالت األخرى للتعلم تقدم مساهمة حيوية وضرورية . والكتابة
  . لتحقيق النمو والتطور الناجح للقدرة على تعلم القراءة والكتابة

III .  ،الرياضياتMathematics  :  

تغطي النواتج المرغوبة في هذا المجال جوانب الفهم الرياضي،  
Mathematical Understanding  وتقدم األساس الالزم لتعلم المفاهيم

  . Numeracyوالعمليات والكفايات الالزمة للتعامل مع األعداد، 

وتركز هذه النواتج على اإلنجاز عن طريق األنشطة العملية وعلى 
 In theفي تطوير األفكار الرياضية البسيطة،  "استخدام وفهم اللغة 

Development of Simple Mathematical Ideas ."  

IV .  ،معرفة وفهم العالمKnowledge and Understanding of 

the World  :  

تركز النتائج المرغوبة في هذا المجال على نمو وتطور معرفة األطفال 
لبيئتهم واآلخرين ومظاهر وخصائص العالم الطبيعي المادي والمصنوع من 

لتعلم التاريخ والجغرافيا والعلوم وتقدم هذه الخصائص األساس الالزم . حولهم
  ). أو للتعلم التاريخي والجغرافي والعلمي والتكنولوجي(والتكنولوجيا 

  V .  ،النمو البدنيPhysical Development  :  
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تركز النواتج المرغوبة في هذا المجال على نمو وتطور مهارات 
والمرونة  Physical Controlاألطفال المرتبطة بالتحكم والضبط المادي  

والحركة وإدراك المكان، وكذلك مهارات التحكم في البيئة الداخلية والخارجية 
وتتضمن هذه النواتج خلق االتجاهات . Manipulateوالتعامل معها 

 A healthy andاإليجابية نحو تحقيق وممارسة أسلوب حياة صحي ونشط، 

Active way of Life .  

 VI .و االبتكاري،  النمو أو التطور اإلبداعي أCreative 

Development :  

تركز النواتج المرغوبة في هذا المجال على نمو وتطور خيال األطفال،  
Childrenصs Imagination وقدرتهم على التواصل والتعبير عن ،

  . أفكارهم ومشاعرهم بطرق وأساليب ابتكارية إبداعية

ج المرغوبة وقبل االنتهاء من عرض المعلومات الالزمة حول النوات
لتعلم األطفال قبل االلتحاق بالتعليم اإللزامي يجب اإلشارة هنا إلى ملحوظة 
هامة وردت بالوثيقة السابق اإلشارة إليها عند عرض هذه النواتج وهي 
ملحوظة تقدم نوعا من التحذير ولفت النظر وتوجيه االنتباه للمسؤولين عن 

ويدور هذا التحذير ولفت النظر  .رعاية وتعليم وتربية األطفال بهذه المرحلة
حول ضرورة مراعاة المرونة عند الحكم على معدل نمو األطفال ومدى 
تحقيقهم للنواتج المرغوبة بسبب ما أكدت عليه الوثيقة ويعرفه جميع 
المتخصصين والخبراء بهذه المرحلة من وجود فروق فردية كبيرة بين 

  . مائيةاألطفال حتى داخل نفس المرحلة العمرية والن

  : وقد ورد في الوثيقة حول هذه النقطة 
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على الرغم من أن معدالت تقدم األطفال ستختلف وكذلك ما يحققه * 
مختلف األفراد من إنجازات فإن جميع األطفال يجب أن يكونوا قادرين على 
متابعة منهج يساعدهم على تحقيق أقصى تقدم نحو تحقيق هذه النواتج 

  . المرغوبة

ألطفال الذين يزيد أو يفوق تقدمهم عن هذه النواتج المرغوبة بالنسبة ل* 
. فإنه يلزم أن تقدم وتتاح لهم الفرص التي توسع معارفهم وفهمهم ومهاراتهم

برامج المرحلة المفتاحية األولى "وقد يخطط لبعض هذه الفرص اعتماداً على 
 The Key Stage I Programms of the Nationalبالمنهج القومي، 

curriculum . 

هناك أطفال آخرون سيحتاجون للدعم المستمر والمتواصل لتحقيق * 
  . جميع أو بعض النواتج المرغوبة بعد دخولهم مرحلة التعليم اإللزامي

وقد يستمر عدد قليل من األطفال ذوي االحتياجات التربوية الخاصة * 
تعليمية، كما في إحراز التقدم نحو جميع أو بعض هذه النواتج طوال حياتهم ال

أن بعض هؤالء األطفال قد يحققون التقدم نحو هذه النواتج اعتماداً على 
طرق وأساليب التواصل غير اللفظي أو الطرق غير المرئية للقراءة والكتابة 
أو اعتماداً على المعينات األخرى التي يتم تطويرها لهم أو باستخدام 

  . المعدالت الالزمة لهم

   Support Material)  أو الداعمة(المواد المدعمة ) ب

باإلضافة إلى المعلومات المتعلقة بالنواتج المرغوبة للتعلم ضمت هذه 
الوثيقة الهامة معلومات على درجة كبيرة من األهمية حول ما أطلقت عليه 

  ". Support Materialالمواد المدعمة، "
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ذه وبعد التأكيد على ضرورة قيام جميع من يعملون مع األطفال به
المرحلة بالدراسة الدقيقة العميقة والعناية الالزمة بهذه المواد المدعمة قسمتها 

  : الوثيقة إلى ثالث فئات هي 

الخصائص أو السمات المشتركة للممارسات ذات الجودة العالية،  * 
Common Features of Good Practice .  

  .Parents as partnersالوالدان كشركاء،  * 

 Key Featuresساسية أو الجوهرية المفتاحية للتقدم،  الخصائص األ* 

of Progression . من نهاية التعليم قبل اإللزامي إلى نهاية المرحلة
 Key Stage I of the Nationalالمفتاحية األولى بالمنهج القومي، 

Curriculum .  

ونظراً ألننا سبق أن قدمنا التفاصيل الخاصة بالنقطة األولى من النقاط 
السابقة وهي الخصائص أو السمات المشتركة للممارسات ذات الجودة العالية 
في قسم سابق من هذه الدراسة عند عرض مواصفات الجودة وضرورة 
اإللتزام بها في كافة مراحل وخطوات إعداد وتطبيق المنهج البريطاني 

لثة الجديد، لذلك سيكتفى هنا بتقديم نبذة عن كل من النقطتين الثانية والثا
  . المحددتين أعاله

  :  Parents as partnersالوالدان كشركاء،  

أكدت الوثيقة على الدور المحوري الهام والخطير للوالدين في كل ما 
وبينت . يمكن أن يحققه الطفل من نمو وتعلم وتنمية في مختلف مراحل حياته

يمكن  أن الخبرات التي يتعرض لها األطفال داخل أسرهم شديدة األهمية لما
أن يحققوه من إنجازات، كما أكدت على أن التعاون بين األسرة والمسؤولين 
عن تعليم األطفال في كل موقف والعمل معا لدعم تعلم األطفال يحقق أفضل 
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النتائج ويكون له أثر كبير وباق على كافة ما يحققه األطفال من إنجازات 
  . وتقدم

مية تحقيق المشاركة نتيجة لذلك أكدت الوثيقة على ضرورة بل حت
والشراكة الكاملة الفعالة بين المنزل والمدرسة في كل موقف بأقصى ما يمكن 

وبينت أنه لكي تحقق هذه الشراكة النجاح يلزم أن . وألقصى درجة ممكنة
تكون في اتجاهين، مع إتاحة الفرص للمعلومات والمعرفة والخبرات لالنتقال 

  . في االتجاهين

ددت الوثيقة بعض الخصائص العامة المشتركة التي باإلضافة إلى ذلك ح
  : تشكل مفاتيح هامة لهذه الشراكة وتكمن خلفها ومن أهمها 

اعتــراف المعلـمين والمـسؤولين بالـدور األساسي للوالدين في . ١
تعليم وتربـية وتنمية أطفالهم في كل موقف تعليمي والتمكن من بناء شراكة 

لمسؤولية والفهم واالحترام المتبادل والحوار قائـمة عـلى المشاركة في ا
  . البناء

االعتراف بالدور المحوري الذي لعبه الوالدان بالفعل في التربية . ٢
المبكرة ألطفالهم وكذلك تكون مشاركتهم المتواصلة حيوية وحتمية لتحقيق 

  . التعلم بنجاح

عهم أن يشعر الوالدان بأنهم مرحب بهم وأن هناك فرصا للتعاون م. ٣
  . وبينهم وبين المعلمين واألطفال

االعتـراف بخـبرة الـوالديـن والـبالغـين اآلخـرين فـي . ٤
األسـرة واالسـتفادة مـن هـذه الخـبرات لـدعم فـرص التعـلم 

  . المــقدمة داخــل الـموقـف التعــليمي
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السماح للوالدين بالحصول على المعلومات الخاصة بالمنهج بطرق . ٥
نها على سبيل المثال تنظيم األيام المفتوحة واالجتماعات والمناسبات عديدة م

والمطبوعات  Brochuresاالجتماعية وتوفير وتقديم الكتيبات المبسطة 
وعروض الفيديو التي يمكن أن تعد وتقدم بعدة لغات في حالة ضرورة 

  . ومالئمة ذلك

ذلك تفصيلياً مساهمة الوالدين في تقدم ابنهم وإنجازاته وإخطارهم ب. ٦
  . وتعريفهم به تعريفاً كامالً ومتواصالً

اتباع إجراءات التحاق مرنه إلتاحة الفرصة والوقت الالزمين . ٧
للمناقشة مع الوالدين ولجعل األطفال يشعرون باألمن واالطمئنان في الموقف 

  . الجديد

التـمكين مـن مـواصلة فـرص التـعلم التي تقـدم في الموقف . ٨
على سبيل المثال القراءة وتبادل الكتب . بالمنزل في بعض األحيان التعليمي

 والخبرات التي تبدأ بالمنزل واستخدامها أحياناً كمثيرات للتعلم في الموقف
  . التعليمي

 Key Featuresالخصائص األساسية أو الجوهرية المفتاحية للتقدم،  

of Progression نهاية المرحلة ، من نهاية التربية قبل اإللزامية إلى
  : المفتاحية األولى للمنهج القومي 

من أهم جوانب المنهج البريطاني الجديد في التربية الالزم توضيحها 
ولفت األنظار لها وألهميتها كون هذا المنهج قد تم وضعه من البداية على 
أساس فلسفة واضحة وهامة وضرورية وهي تبنى منطلق التكامل والتداخل 

احل التعليمية التي يلتحق بها األطفال خالل تعليمهم بدءا من بين مختلف المر
برامج الرعاية التربوية لمن هم دون الثالثة ومرورا بتربية الروضة ثم 
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لذلك يالحظ أن أولى مراحل التعليم . مختلف مراحل التعليم اإللزامي
ما اإللزامي التي تبدأ بعد بلوغ الطفل عامه الخامس تبنى وتأخذ في االعتبار 

تم تحقيقه من نواتج تعلم وإنجازات خالل تربية الروضة، كما أن تربية 
الروضة توجه وتصمم لتحقق النواتج المرغوبة والمطلوبة لما سيقدم 

بل إن مرحلة التعليم اإللزامي تتضمن مرحلة . بالمرحلة اإللزامية وهكذا
وتعتبر في  وهي مرحلة ينظر إليها Iانتقالية يطلق عليها المرحلة المفتاحية 

حقيقة األمر مرحلة انتقالية تقدم لكل من الطفل والمعلم واإلدارة التعليمية 
فرصاً للتعرف على مدى تحقق النواتج المرغوبة واحتياجات األطفال الالزم 
السعي لتحقيقها وأية برامج تعويضية قد يحتاجها البعض وهكذا حتى يوضع 

  . رونة والدقة المطلوبةالطفل في الموضع المالئم له تماماً وبالم

على أساس ما تقدم يخصص القسم المكمل للوثيقة الخاصة بالنواتج 
المرغوبة التي سبقت اإلشارة إليها مرارا لتوضيح كيف تقدم األهداف 
المرغوبة لتعلم األطفال عند التحاقهم بالتعليم اإللزامي األساس الالزم 

 Key Stage I of the Nationalمن المنهج القومي،  Iللمرحلة المفتاحية 

Curriculum فالبرامج الدراسية بالمنهج القومي تحدد وتوضح الفرص ،
الالزم توفيرها والمعرفة والفهم والمهارات التي ستدرس في كل من تسع 

  . Subjectsمواد دراسية، 

ويرفق بهذا القسم عدد كبير من الجداول الهامة التي تحتوي على 
لتعلم األطفال عند االلتحاق بالتعليم اإللزامي في تلخيص للنواتج المرغوبة 

المجاالت الستة للنمو السابق تحديدها، كما تحتوي كذلك على وصف األداء 
المستوى األول (المتوقع لألطفال عند مختلف المستويات بالمنهج القومي 

بهذا المنهج وهي مرحلة انتقالية  Iوالثاني الذي يشكل نهاية المرحلة المفتاحية 
  ). والتربية اإللزامية Nursery Educationبين تربية الحضانة، 
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ومما ال شك فيه أن تحديد كل من هذه النواتج المرغوب فيها لتعلم 
األطفال قبل االلتحاق بالتعليم األساسي ووصف األداء المتوقع عند المستويين 

ألطفال األول والثاني بالمنهج القومي يساعد المعلمين على الحكم على أداء ا
عند نهاية المرحلة المفتاحية أي بعد قضاء عامين كاملين على األقل من 

وعلى الرغم من أن . Full-time Educationالتعليم الرسمي طول الوقت، 
الهدف من تخطيط وتصميم المستوى األول بالمنهج البريطاني القومي لم يكن 

من جانب المعلمين لتحقيق هذا الهدف فإن بلوغ هذا المستوى يستخدم عمليا 
كمؤشر على التقدم نحو المستوى الثاني، وكذلك كمرشد لما يتوقع أن يحققه 

  ). I(31الطفل بناء على إنجازه بعد انقضاء عام كامل بالمرحلة المفتاحية 

 Assessmentللتمكن من تقدير وتقويم مستوى أداء األطفال،  . ٥
ل مختلف مراحل إعداد بواسطة المعلمين أو األخصائيين النفسيين تم خال

وتصميم وتجريب وتطبيق المنهج القومي إعداد وتجريب وتقنين مجموعة من 
وقد أعدت مقاييس واختبارات نفسية تقليدية وأخرى . االختبارات والمقاييس

. لتقدير مستوى األداء األكاديمي في مختلف جوانب ومجاالت نمو األطفال
مجموعة من االختبارات والمقاييس  ومن بين أهم هذه المقاييس واالختبارات

التي أعدت واستخدمت لمعرفة مدى استعداد ومعرفة وتعلم األطفال قبل 
  . االلتحاق بتربية الروضة وكذلك عند االلتحاق بالتعليم األساسي

 & Base Line Assessment (I: " وقد أطلق على هذه المقاييس اسم 

II)"(32 .(  

متواصلة من البرامج التدريبية الهامة إعداد وتطبيق سلسلة كبيرة و. ٦
  .لجميع العاملين والمتعاملين مع األطفال بمرحلة الطفولة المبكرة

صـاحب إعـداد المنـهج البـريطاني الـجديد تصـميم وتجـريب 
وتطبـيق ســلسلة كبيـرة ومتـواصلة مـن البـرامج التـدريبـية التي 
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ـفال بمرحلة الطفولة خصصت لجميع العاملين والمـتعاملين مع األط
والتي امتدت إلى التربويين ) من الميالد وحتى عمر ثماني سنوات(المبكرة 

والخبراء والمعلمين والموجهين واإلداريين الذين يعملون مع هؤالء األطفال 
  . وكذلك لألسرة بمختلف أعضائها وبشكل خاص للوالدين

" لنبدأ بالجودة": تحت عنوان  ١٩٩٠فقد أكد التقرير الذي نشر في عام 
والذي سبقت اإلشارة له عند بداية عرض المنهج البريطاني الجديد في قسم 
سابق من هذه الدراسة، على ضرورة السعي بكافة الطرق والسبل والوسائل 

. لرفع كفاءة جميع العاملين والمتعاملين مع األطفال بمرحلة الطفولة المبكرة
ير اإلعداد الجيد لهؤالء خالل كما أكد التقرير على ضرورة تقديم وتوف

التأهيل األصلي والتدريب المستمر والمتواصل لهم سواء قبل الخدمة أو 
أثناءها لرفع كفاءتهم وتجديد ما يتوفر لهم من معلومات وإحاطتهم بكافة ما 

  . يستجد في هذا المجال من مستجدات

جهين تم إعداد سلسلة من الكتب واألدلة اإلرشادية للمشرفين والمو. ٧
. الذين سيتابعون تطبيق المنهج ومدى التزام المعلمين واإلدارة المدرسية به

كتـاب : "وأطلق علـى هـذه الـسلسـلة مـن الكـتب واألدلـة اسـم 
 A handbook for Learning Supportللمـساعدين علـى دعم التعلم، 

Assistant" فأعد ، وقد تم إعداد كتاب لموجهي كل جانب من جوانب النمو
واحد للنمو الشخصي واالجتماعي وآخر للغة وتعلم القراءة والكتابة وثالث 
للرياضيات والتعامل مع األعداد ورابع لمعرفة وفهم العالم وللنمو البدني 

  . وكذلك للنمو اإلبداعي أو االبتكاري

تم إعداد سلسلة من الكتيبات اإلرشادية لتوجيه األسرة حول مختلف . ٨
ية وتنشئة وتعليم وتنمية األطفال وتمكينهم من المشاركة جوانب نمو ورعا

مشاركة فعالة مع المدرسة في تطبيق المنهج البريطاني الجديد مع أطفالهم 
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سواء خالل تربية الروضة أو عند إعدادهم لاللتحاق بالتعليم اإللزامي وخالل 
كما حاولت بعض هذه الكتيبات واألدلة . مختلف مراحل التعليم التالية

اإلرشادية السعي للتقريب بين األسرة والمؤسسات التربوية بمختلف 
  . مستوياتها

 Eadeaucareبرامج الرعاية التربوية لألطفال دون سن الثالثة،  . ٩

for the under Three  من بين المعالم الهامة والمميزة للمنهج البريطاني
عاية التربوية الجديد احتواؤه على منهج أو برامج أو قسم خاص مستقل للر

ومن الجدير بالمالحظة أن هذا المنهج المستقل قد . لألطفال دون سن الثالثة
أعد خالل المراحل المتأخرة من إعداد المنهج البريطاني الجديد وأنه قد صمم 
وخطط بحيث يمكن تطبيقه على مختلف المؤسسات التربوية التي تتعامل مع 

) ومراكز الرعاية الخاصة باألطفال دور الحضانة(األطفال عند هذه األعمار 
سواء المؤسسات الرسمية التابعة لبعض الهيئات والوزارة أو المؤسسات التي 

  . تتبع للقطاع األهلي والتطوعي

وقد روعي عند إعداد هذا المنهج الموحد أن يتالءم مع المسؤولين عن 
مهد الطفل عند هذه األعمار بمن فيهم الوالدان كما حرص كذلك على أن ي

ويساعد األطفال على االلتحاق بمرحلة تربية الروضة بوصفها أولى المراحل 
  . بالمنهج البريطاني الجديد
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  لتربية طفل ما قبل المدرسةالجهود األمريكية 

تقدمت في بداية هذا العرض الخلفية التاريخية الالزمة لتوضيح أبرز 
ة الطفولة المبكرة، معالم الجهود األمريكية في مجال تربية األطفال بمرحل

ونقدم فيما يلي عرضاً ألهم ما ترتب على هذه الجهود من نتائج وتعرض 
بعض النماذج الهامة والحديثة التي تتوفر لدى الباحثة للمناهج والبرامج 

  . الخاصة بهذه المرحلة

الخلفية التاريخية الالزمة لتوضيح أبرز معالم الجهود األمريكية في . ١
  : ال بمرحلة الطفولة المبكرة مجال تربية األطف

وعلى الرغم من أن هذه الجهود قد بدأت قبل ذلك بكثير، ربما مع بداية 
النصف الثاني من القرن الماضي، فإنها قد تزايدت وتعاظمت ودخلت في 
حيز التطبيق الميداني والتنفيذ الفعلي والواسع االنتشار في مختلف أنحاء 

  . انينيات من القرن الماضيالواليات المتحدة مع بداية الثم

فقد كشف مسح الدراسات والبحوث التي أجريت حول مرحلة الطفولة 
المبكرة خالل النصف الثاني من القرن الماضي والفترة التي انقضت من هذا 
القرن عن كم يكاد ال يحصى من الدراسات والبحوث اإلمبريقية العلمية التي 

أهمها التعرف على أكثر أنواع  سعت إلى تحقيق العديد من األهداف لعل
االستراتيجيات واألنشطة والخبرات التي تالئم األطفال عند هذه األعمار 
وكذلك التوصل إلى أهم خصائص ومواصفات البرامج التعليمية والتربوية 

باإلضافة إلى ذلك سعت كثير من هذه الدراسات . والتنموية الالزمة لها
البرامج وتطبيقها وتجربتها والتحقق من والبحوث إلى بناء وتصميم وتخطيط 

  . مدى كفاءتها وفعاليتها في رعاية وتعليم وتنمية أطفال هذه المرحلة
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ومن الجدير بالمالحظة أن هذه الدراسات قد سبقت الجهود التنفيذية 
الفعلية التي بذلت في مختلف الواليات وصاحبتها وترتبت عليها، بل إن كثيراً 

حوث قد تمت بتكليف من بعض اإلدارات التعليمية من هذه الدراسات والب
وبالتعاون معها، كما أن بعضها اآلخر قد تبنته اإلدارات التعليمية بالواليات 

  . األخرى بعد التحقق من كفاءته وفعاليته

وعلى الرغم من أن الجهود التطبيقية الميدانية التي بذلت إبتداء من 
ا وأخذت زمام المبادرة فيها الجهات الثمانينيات من القرن الماضي قد بدأته

واإلدارات المسؤولة عن التربية في كثير من الواليات كل على انفراد، فإن 
 The Nationalالرابطة القومية لتربية األطفال الصغار بالواليات المتحدة، 

Association for The Education of Young Children 
(NAEYC( وحتى اليوم مهمة  ١٩٨١من عام ، قد أخذت على عاتقها ابتداء

ومسؤولية التنسيق والتكامل بين الجهود الفردية المستقلة التي كانت تبذل على 
  . مستوى إدارات تربية األطفال الصغار في مختلف الواليات

ونظراً ألن الجهود التنفيذية ومسؤولية تأسيس، وإنشاء المؤسسات 
رة على اإلدارات التربوية التربوية ومؤسسات رعاية األطفال لم تكن قاص

بمختلف الواليات، وذلك ألن القطاع األهلي الخاص كان قد تولى كذلك إقامة 
بمساعدة المتخصصين (هذه المؤسسات وإعداد البرامج التربوية الخاصة بها 

كما تولى مسؤولية تطبيقها على ) بمختلف الجامعات أو الخبراء الميدانيين
من ) NAEYC(لقومية لتربية األطفال الصغار األطفال، فقد حددت الرابطة ا

المعايير "وضع  ١٩٨١أوائل األهداف التي سعت لتحقيقها ابتداء من عام 
 Early Childhood Programالخاصة ببرامج الطفولة المبكرة، 

Standards ." 
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وكان وراء السعي لوضع هذه المعايير اهتمام الرابطة الكبير بضبط 
مج تربوية ذات جودة عالية في كافة المؤسسات الجودة وضمان تطبيق برا

  . التي تخدم أطفال مرحلة الطفولة المبكرة بالواليات المتحدة األمريكية

وقد تم بناء الصورة المبدئية لهذه المعايير خالل األعوام األربعة من 
، كما تم تعريض هذه المعايير للعديد من اإلجراءات ١٩٨٤وحتى  ١٩٨١

  : ها والخطوات الهامة من

عرض الصورة المبدئية لهذه المعايير على عدد كبير من * 
المتخصصين والخبراء والعاملين في مجال التربية المبكرة عبر الواليات 

  . المتحدة

تعديل هذه الصورة المبدئية للمعايير بناء على التوصيات التي قدمها * 
  . من استجاب من هذه الشخصيات

ه المعايير على جميع أعضاء الرابطة توزيع النسخة المعدلة من هذ* 
  . لمراجعتها والتعليق عليها وتقديم المقترحات حولها

نشرت الصورة المعدلة لهذه المعايير كذلك في الدورية العلمية التي * 
في  S Journal : Young ChildrenصNAEYCتصدر عن الرابطة،  
  . ١٩٨٣شهر نوفمبر من عام 

 ١٩٨٢ؤتمرات الرابطة في عامي عقد جلسات استماع مفتوحة بم* 
ونظم االعتماد التي تضمنتها، "لتلقي التعليقات حول الوثيقة  ١٩٨٣و

Accreditation Systems "  

تم بعد ذلك عرض الوثيقة لالختبار الميداني في عدد كبير من برامج * 
  . الطفولة المبكرة في أربع واليات أمريكية
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رابطة في شهر يوليو من عام تبني الوثيقة من جانب مجلس إدارة ال* 
وبعد مراجعة عميقة مكثفة ودقيقة اعتماداً على الخبرات التي مرت  ١٩٨٤

  . بها خالل السنوات الخمس األولى من تطبيقها

أي بعد ما يزيد  ١٩٩١مراجعة وتطوير وثيقة المعايير كذلك في عام * 
  . عن عقد من الخبرات من تطبيقها في هذا المجال

وقد بدأت أولى  ١٩٩٨اجعة لوثيقة المعايير في عام تمت أحدث مر* 
  . ١٩٩٦خطوات هذه المراجعة في عام 

وتضمنت هذه المراجعة األخيرة كذلك مراجعة نتائج الدراسات والبحوث 
التي تمت حولها وعقد جلسات االستماع في مؤتمرات الرابطة وفحص ردود 

خصصين والخبراء الفعل والتعليقات التي وردت كتابيا من آالف من المت
والعاملين في مجال برامج الطفولة المبكرة، وكذلك من العاملين الميدانيين 

  . وخبراء التقويم والمديرين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات وغيرهم

ونظراً ألن هذه المراجعة األخيرة لوثيقة المعايير قد أخذت في االعتبار 
لمعرفة الحديثة، سواء من األطر عند تطويرها الكم الهائل من المعلومات وا

النظرية أو الدراسات والبحوث التي تمت عبر السنوات الطويلة الماضية 
وكذلك المالحظات العميقة المتوفرة حول نمو وتعلم وتنمية أطفال مرحلة 
الطفولة المبكرة ونمو األطفال بشكل عام وطرق تقديم أفضل بيئة ممكنة لتعلم 

األخيرة للمعايير هذه على أساس كل ما تقدم من  األطفال، فقد بنيت الصورة
خلفيات أكاديمية وكذلك على المعرفة والخبرة العملية آلالف المهنيين الذين 

  . يعملون مع األطفال الصغار وأسرهم

باإلضافة لجهود الرابطة القومية لتربية األطفال الصغار تتوفر لدى 
األمريكية، سواء فيما  الباحثة معلومات مفيدة حول جهود بعض الواليات



  ١٨٥

يتعلق بمناهج الطفولة المبكرة أو بمحاوالت أخرى لوضع معايير التعلم 
ومن أهم ما يتوفر لدى الباحثة من هذه . المبكر أو من جانب واليات أخرى

  : الجهود ما يلي 

I . إطار والية كونيكتيكوت لمقرر وأهداف ما قبل المدرسة وعالمات الطاولة
 The Connecticut Framework for،  ١٩٩٩الذي وضع في عام 

Preschool curriculum : Goals and Benchmarks, 1999 .  

II . ٢٠٠٢معايير التعلم المبكر لوالية إلينويا، الذي وضع في عام،  

 Illinois Early Learnin  Standards, March, 2002. 

يات على الرغم من الجهود المستقلة التي بذلت من قبل بعض الوال
األمريكية سواء السابق اإلشارة لها أو غيرها، فإنه يمكن القول دون تجاوز 
الحقيقة أن كافة الجهود األمريكية التي بذلت حول التربية خالل مرحلة 
الطفولة المبكرة قد تبلورت فيما توصلت له الرابطة القومية لتربية األطفال 

قومية لمرحلة من وضع المعايير ال ٢٠٠٤في عام ) NAEYC(الصغار 
  . Early Childhood Program Standardsالطفولة المبكرة، 

 ٢٠٠٥وكما بينت أحدث المؤلفات حول هذه الوثيقة فإنه ابتداء من عام 
فإن برامج الطفولة المبكرة التي تسعى للحصول على االعتراف، 

Accredetation  يجب أن تلتزم بهذه المعايير قبل السماح بتطبيقها على
  . فالاألط

نتيجة لذلك وبسبب ضيق الحيز والوقت المتوفر سيكتفى في هذا العرض 
للجهود األمريكية في مجال التربية المبكرة بالتركيز على عرض أهم معالم 
هذه المعايير ومكوناتها األساسية وطريقة تطبيقها على البرامج للحصول على 

ا على أطفال هذه بها والسماح بتطبيقه Accredetationاالعتراف الرسمي، 
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المرحلة ولن تتم معالجة البرامج والمعايير األخرى التي توصلت لها بعض 
الواليات األمريكية والتي سبقت اإلشارة لبعضها والتي لوحظ عند فحصها 
أنها قد ضمنت وأخذت في االعتبار عند وضع وبناء هذه المعايير القومية 

الد وخالل مرحلة رياض من المي(األمريكية لتربية األطفال الصغار 
  ). األطفال

أهم ما ترتب على الجهود األمريكية للتربية خالل مرحلة الطفولة . ٢
المبكرة من نتائج وبعض النماذج الهامة والحديثة التي تتوفر للمناهج 

  والبرامج الخاصة بهذه المرحلة 

كما سبق التوضيح فإن كافة الجهود األمريكية التي بذلت حول التربية 
ل مرحلة الطفولة المبكرة قد تبلورت وتجسدت فيما توصلت له الرابطة خال

من وضع  ٢٠٠٤في عام ) NAEYC(القومية لتربية األطفال الصغار، 
 Early Childhood Programالمعايير القومية لبرامج الطفولة المبكرة، 

Standards . 

فإن جميع برامج  ٢٠٠٥كما سبق كذلك توضيح أنه ابتداء من عام 
 Accredetationالطفولة المبكرة التي تسعى للحصول على االعتراف،  

  . يجب أن تلتزم بهذه المعايير قبل السماح بتطبيقها على األطفال

نتيجة لما تقدم سنحاول في هذا القسم من الدراسة القيام أوال بمحاولة 
جادة لتوضيح جوهر هذه المعايير وأهم محتوياتها ومكوناتها ثم يلي ذلك 

قديم أهم ما يلزم القيام به من إجراءات وضمانات واحتياطات عند تطبيق ت
هذه المعايير لضمان تطبيقها بالدقة والعناية والمرونة المطلوبة والتأكد من 

  . ذلك لتحقيق األهداف األساسية من وضع وبناء هذه المعايير وتعميمها
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ا الرابطة المعايير القومية لبرامج الطفولة المبكرة التي وضعته) أ
  ) : NAEYC( القومية لتربية األطفال الصغار بالواليات المتحدة، 

كما سبق التوضيح فإن الصورة النهائية للمعايير القومية لبرامج الطفولة 
 The National Early Childhood Program Standardsالمبكرة،  

 ١٩٩٦ التي تم التوصل لها بعد التعديل األخير الذي تم خالل الفترة من
، قد تم اعتمادها من قبل مجلس إدارة الرابطة القومية لتربية ١٩٩٨وحتى 

في شهر أبريل من عام ) NAEYC(األطفال الصغار في الواليات المتحدة 
  . ٢٠٠٥على أن يبدأ في تطبيقها بالفصل مع بداية عام ) ٣٩(٢٠٠٤

الً وتضمنت الوثائق التي صدرت عن الرابطة حول هذه الوثيقة الهامة أو
شرحاً للمعايير ثم توضيحاً لطريقة تطبيقها على البرامج التربوية الخاصة 
بهذه المرحلة من قبل لجان االعتماد التي تشكلها الرابطة والمحكمين الذين 

  . يتولون هذه المهمة

  . ونقدم فيما يلي ما يوضح كالً من المعايير وخطوات التطبيق

 The National Earlyكرة  المعايير القومية لبرامج الطفولة المب

Childhood Program Standards (NAEYC (  

يوضح في بداية عرض المعلومات الخاصة بهذه المعايير النقاط 
  : األساسية التالية 

تنطبق هذه المعايير على البرامج المقدمة لخدمة األطفال من الميالد * 
   .From birth through Kindergardenوخالل مرحلة الروضة،  

 Focusتدور هذه المعايير حول ما أطلق عليه بمجاالت التركيز،  * 

Areasوقد حددت أربعة مجاالت للتركيز بهذه البرامج ، .  
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تحتوي المعايير على عشرة مكونات أساسية للبرامج الخاصة * 
  . باألطفال الصغار

يبدأ كل مكون بتحديد الهدف منه والمنطق وراءه ثم يلي ذلك شرح * 
  . التي تدلل على تحقق الهدف Criteria،  للمحكات

  . يلي كل محك عبارات تفسيرية للمساعدة على توضيح وشرح البند* 

ضمنت كافة التفاصيل التي قد يحتاج لها البعض لمزيد من المعرفة * 
  . بهذه المعايير بالمالحق المرفقة بوثيقة المعايير

رامج تربية الطفولة بعد االنتهاء من وضع الصورة النهائية لمعايير بو
المبكرة من جانب مجلس إدارة الرابطة القومية لتربية األطفال الصغار 

قامت الرابطة باتخاذ عدة خطوات ) NAEYC(بالواليات المتحدة األمريكية 
ووضع عدد من السياسات والممارسات التي كان الهدف منها الحرص على 

المطلوبة لتحقيق األهداف من  ضمان تطبيق المعايير بالدقة والعناية والمرونة
ومن أهم هذه اإلجراءات واالحتياطات والضمانات . وضعها وبنائها

  : والسياسات ما يلي 

تشكيل لجنة خاصة أطلق عليها لجنة االعتماد أو االعتراف،  ) أ
Accredetation Committee  انبثقت عن لجنة معايير برامج الطفولة

الالزمة لالعتراف بكل من المعايير  المبكرة وكلفت بوضع محكات األداء
 Accredetation Performance Criteria for eachالسابق إقراراها، 

Standard . وقد قامت هذه اللجنة بالفعل بوضع هذه المحكات واتخاذ
كافة الخطوات الالزمة للتحقق من صدقها وكفايتها ومالءمتها للمعايير 

التي سبق إعدادها واالعتراف بها  القومية لبرامج تربية األطفال الصغار
  . والتصديق عليها كما سبق التوضيح
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حددت الرابطة الهيئات والجهات والجامعات ومراكز البحوث التي ستتم ) ب
االستعانة بالمحكمين منها لضمان الكفاءة والتميز والحيدة وغيرها من 

اف الشروط الالزم توفرها في أعضاء اللجان التي يتم تشكيلها لالعتر
بالبرامج التربوية تحت اإلشراف الكامل والمتابعة المستمرة والمسؤولية 
الكاملة للجنة االعتراف أو الكيان المسؤول عن االعتراف بالرابطة 

  .القومية لتربية األطفال الصغار

سعت الرابطة إلصدار القوانين واللوائح التي تساعد على تنفيذ هذه ) ج
عمل مع الهيئات والجهات التنفيذية الحكومية المعايير عملياً وفي ميدان ال

وغير الحكومية العاملة في هذا المجال والتي تقوم بإعداد وتخطيط 
ونتيجة لذلك تمت الموافقة على البدء في . البرامج التربوية لهذه المرحلة

بما يتطلب قيام الجهات  ٢٠٠٥التطبيق الفعلي لهذه المعايير ابتداء من عام 
داد البرامج التربوية لألطفال الصغار بالسعي للحصول المسؤولة عن إع

على االعتراف ببرامجها قبل الموافقة على تطبيقها على األطفال على 
  . النحو السابق توضيحه

ولتسهيل عمل لجان االعتماد أو االعتراف واتخاذ القرارات بشأن ) د
ومية االعتراف بالبرامج على ضوء المعايير القومية أعدت الرابطة الق

لتربية األطفال الصغار مجموعة من اإلرشادات والتوجيهات التي تساعد 
  . لجان االعتراف في عملها

وقد قامت الرابطة بتوزيع هذه اإلرشادات والتوجيهات على الهيئات 
والجهات والمؤسسات والجامعات المعنية كما نشر عرض لها في أحدث 

  . الكتب والمؤلفات التي تضمنت عرض المعايير



  ١٩٠

ولضمان معرفة هذه اإلرشادات وممارستها فعليا وبدقة قامت ) هـ
الرابطة بعقد العديد من الدورات التدريبية للمحكمين لمساعدتهم على 

  . اإلحساس بهذه اإلرشادات واالستفادة منها عملياً

ومن الجدير بالمالحظة أنه نتيجة لجميع هذه الجهود كشفت متابعة 
الماضية وكذلك نظام االعتراف خالل السنوات  تطبيق المعايير في السنوات

الطويلة التي طبق فيها أن هناك اتساقاً واتفاقاً كبيراً بين لجان االعتماد أو 
  . االعتراف المختلفة في تطبيق أحكامهم المهنية

فقد وجدت جهة االعتماد أنها قد حصلت بانتظام وبشكل شبه دائم على 
بين المحكمين المختلفين الذين أو أكثر % ٩٥اتفاق بدرجة تصل إلى 

  . يراجعون نفس البرنامج

أهم الجهود التي بذلت لتعليم األطفال بمرحلة الطفولة المبكرة في . ٣
بعض الدول اإلسكندنافية، وأهم المناهج والبرامج التي أعدت لهذه المرحلة 

  : في هذه الدول 

ر في نظراً ألن من بين أهم الشخصيات التي كان لها الفضل األكب
كما  ١٩٤٨في عام ) OMEP( تأسيس المجلس الدولي للتربية المبكرة 

سبقت اإلشارة في القسم األول من هذه الدراسة، كانت شخصيات من الدول 
االسكندنافية، فقد حظيت تربية األطفال خالل مرحلة الطفولة المبكرة باهتمام 

قرن الماضي كبير وعناية فائقة في هذه الدول خالل النصف األخير من ال
  . والفترة التي انقضت من هذا القرن

ومن الجدير بالمالحظة أن الجهود التي تبذل في الدول اإلسكندنافية في 
مختلف المجاالت بما فيها التعليم تحظى في المعتاد بالتنسيق والتكامل بين 
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لذلك يالحظ التقارب الكبير بين الجهود التي بذلت في . جميع هذه الدول
  . ة األطفال خالل مرحلة الطفولة المبكرة في هذه الدولمجال تربي

ومن بين أهم الجهات والهيئات التي تولت المسؤولية وساهمت في 
الجهود التي بذلت للتعليم خالل هذه المرحلة مجالس التعليم الخاصة بمرحلة 

  . الطفولة المبكرة وكذلك األقسام المعنية بكليات التربية ومعاهدها بهذه الدول

من بين أهم ما ترتب على هذه الجهود إعداد بعض المناهج والعديد من و
البرامج التربوية التي دارت بشكل أساسي حول رعاية وتعليم وتنمية األطفال 
بمرحلة الطفولة المبكرة، وكذلك األطفال ذوي االحتياجات التربوية الخاصة 

  . بمختلف أشكالهم وفئاتهم وبشكل خاص المعاقين عقلياً

بب العالقات الوثيقة التي أقامتها الباحثة كوكيل لمعهد الدراسات وبس
العليا للطفولة ومدير لمركز دراسات الطفولة ــ جامعة عين شمس وبعض 
الزيارات التي قامت بها لبعض أقسام التربية المبكرة والتربية الخاصة 

ارة بالنرويج، هذا باإلضافة لدعـوة بعـض األسـاتذة بهـذه األقـسام لـزي
، فإنه يتوفر لديها معلومات ١٩٩٧-٢٠٠٢المـعهد والمـركز خالل األعوام 

كافية حول الجهود التي بذلت في النرويج وأهم البرامج التي طورت لهذه 
  . المرحلة بها

نتيجة لما تقدم سينقسم العرض الذي يقدم هنا للجهود في مجال التربية 
  : المبكرة بالدول االسكندنافية إلى ما يلي 

، الذي طور ضمن Experiencial Programالبرنامج الخبري،  . ١
برنامج األنشطة (مشروع المجلس النرويجي للتعليم بالمرحلة االبتدائية 

 Practical Activities for Teachingالعملية لتعليم المفاهيم، 

concepts (  



  ١٩٢

 طريقة إنشائها وتشغيلها وأهم ما Toys Librariesمكتبات اللعب،  . ٢
  . تقدمه من خدمات ألطفال مرحلة الطفولة المبكرة والمعاقين ذهنياً

  : ونقدم فيما يلي ما يوضح كالً من النقطتين السابقتين 

  البرنامج الخبري ــ األنشطة العملية لتعليم المفاهيم . ١ 

أعدت هذا البرنامج عالمة النفس والتربية النرويجية الشهيرة سيسل 
وفريق العمل بالمعهد النرويجي للتربية  Sissel Hofgoardهوفجارد 

وقد أعد هذا البرنامج ضمن مشروع المجلس النرويجي للتعليم . الخاصة
بالمرحلة االبتدائية لمساعدة معلمي األطفال بهذه المرحلة وكذلك معلمي 

بناء مهارات "األطفال المتأخرين تحصيلياً وعقلياً من المراهقين ونشرته دار 
 Communication Skill، ١٩٨٧يات المتحدة في عام بالوال" االتصال

Builderصs . ومن أهم المعلومات حول هذا البرنامج ما يلي :  

الهدف األساسي لهذا البرنامج هو تقديم األنشطة التي تساعد على * 
تنمية المفاهيم العقلية األساسية الالزم إكسابها لألطفال سن ما قبل المدرسة 

  . ة وكذلك للمراهقين ممن يعانون من اإلعاقة العقليةوبالمرحلة االبتدائي

وكما يؤكد معدو هذا البرنامج في مقدمة الكتاب الذي نشر فيه فإن هذا * 
البرنامج قد بني تماماً على أساس نظرية جان بياجيه في النمو العقلي ولذلك 
فهو يستند على تراث نظري ثري وضخم وفكر ومنطق يحكم األسس التي 

  . ها التدريب وليس مجرد برنامج عفوييقوم علي

  : ومن أهم ما يميز هذا البرنامج ما يلي 

يسعى البرنامج وما به من أنشطة إلكساب األطفال عددا من المفاهيم ) أ
الهامة التي تعتبر المكونات األساسية لعقل البالغ ) العلمية والرياضية(العقلية 
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. طفل للعالم بشكل عامكما أنها تشكل مهارات حيوية وحاسمة لفهم ال
  : والمفاهيم التي يسعى البرنامج إلكسابها هي مفاهيم 

  . األعداد والكميات* 

  . الكتلة* 

  . المكان والعالقات المكانية* 

  . الزمن والعالقات الزمانية* 

يلتزم البرنامج بما أكدت عليه نظرية بياجيه والدراسات المختلفة ) ب
تم اكتساب هذه المفاهيم العقلية بطريقة التي ترتبت عليها من أنه لكي ي

صحيحة فإنه ال يتم التدريب حول هذه المفاهيم مباشرة إنما يتم التدريب على 
 Preconcepts ofالمفاهيم القبلية السابقة عليها والالزمة لبنائها، 

Prerequisites التي تعتبر لبنات البناء الالزمة الكتساب هذه المفاهيم .  

ما قبل المفاهيم أو العمليات المنطقية السابقة على  ومن أهم عمليات
  : المفاهيم التي أعدت األنشطة حولها في هذا البرنامج ما يلي 

  . Seriation or Serial Orderingــ عمليات الترتيب المسلسل،  

  . Classificationــ عمليات التصنيف بأنواعه،  

  . Class Inclusionــ عمليات اإلدخال إلى فئة أو الضم،  

  . Correspondenceــ عمليات المناظرة أو التناظر،  

  . Compensationــ عمليات التعويض،  

  . Conservationــ عمليات الثبات بأنواعه،  
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  . Relations and Closenessــ عمليات العالقات والتقارب،  

  . Sequencesــ عمليات التتابع أو التتالي،  

  . Inclusionو اإلحاطة،  ــ عمليات االحتواء أ

  . Continuityــ عمليات االتصال أو االستمرارية،  

  . Ego-Centrismــ مركزية الذات،  

  . Distancesــ المسافات،  

  . Measurementــ القياس بأنواعه،  

  . Causal Relationsــ العالقات السببية،  

  . Temporal Sequencesــ التتابعات الزمانية،  

ن أهـم ما يمـيز األنـشطة فـي هـذا البـرنامج علـى مـ) ج
غـيرها مــن األنــشطة والبـرامج أنـهـا أنشـطة ومـهام يوميـة 
روتينــية حـياتـية يمـكن أن تــقوم بهـا األم أو المعـلمة مـع 

الشيء الهام هنا أن . أطفالها طوال اليوم وضمن روتين حياتهم اليومي المعتاد
تدرك وتعي وتوجه نظر األطفال لهذه األماكن والمواقف تعرف المعلمة و

الطبيعية التي تقع فيها هذه المفاهيم والعمليات ليقوموا بها بشكل طبيعي وهم 
  . يلهون ويلعبون ويمرحون

الصعيد األعظم من هذه األنشطة ال يتطلب أدوات خاصة أو نادرة أو ) د
ولة وبأقل قدر ممكن من معقدة أو غالية الثمن إنما يمكن القيام بها بسه

التكاليف ومن المواد البيئية والنفايات وكذلك بما يتوفر في المنزل أو 
  . الروضة من ألعاب بسيطة ومعتادة
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من أهم معالم هذا البرنامج ومتطلباته ضرورة قيام األطفال أنفسهم ) هـ
باألنشطة والخبرات العملية الالزمة الكتساب المفاهيم وذلك ألن األطفال 

بشكل خاص الصغار يتعلمون أفضل وأبقى أنواع التعلم عن طريق الخبرات و
ومن األشياء الهامة كذلك أن يستخدم . العملية التي يقومون بها بأنفسهم

  . األطفال الصغار أجسامهم في العمل على األشياء

ويرجع السبب في التأكيد على ضرورة قيام األطفال باألنشطة الفعلية،  
Hands-on Activities  لما أكدت عليه نظرية بياجيه من أن أصل الذكاء

اإلنساني يكمن فيما يقوم به الطفل من أنشطة حسية ــ حركية خالل 
  . األعوام القليلة األولى من عمره

من بين معالم هذا البرنامج كذلك التأكيد على ضرورة االستفادة من ) و
على استثارته، حب االستطالع الفطري الطبيعي لدى األطفال والعمل 

وضرورة االهتمام باألنشطة الجماعية واألنشطة التي تنمي الجوانب 
االجتماعية لألطفال، أي أن هذا البرنامج شأنه شأن غيره من البرامج يؤكد 

  . على التعلم التعاوني والجماعي والعمل في مجموعات أنشطة صغيرة

لالزم إكسابها عند تدريب األطفال على كل من المفاهيم والعمليات ا) ز
لهم يجب على األم والمعلمة الحرص على اختيار مجموعة من المفردات 
والكلمات واأللفاظ التي تناسب هذا المفهوم والتي يلزم أن يكتسبها األطفال 
ويفهمونها الكتساب المدلوالت اللفظية للمفهوم، ويجب في هذه الحالة 

كراراً عند ممارس الحرص الشديد على تكرار هذه المفردات مراراً وت
األنشطة الخاصة بكل مفهوم ليفهمها الطفل ويعرفها وحتى تتم تنمية كل من 

  . اللغة والتفكير معاً

تنقسم األنشطة التي تقدم في البرنامج إلى نوعين عريضين، النوع ) ح
األول هو األنشطة الطبيعية والخبرات التي يمكن أن يمارسها الطفل بمفرده 
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من تدخل البالغ، ويقتصر دور البالغ فيها على مجرد أو بأقل قدر ممكن 
إعداد الموقف ووضع األدوات وتوجيه نظر الطفل للمواقف المختلفة، وهذه 

التي أكد بياجيه على  Natural Experiencesهي الخبرات الطبيعية، 
أهميتها في اكتساب المفاهيم، وأيدتها وأكدت عليها التطورات الحديثة التي 

  . ذه النظريةترتبت على ه

 Formalأما النوع الثاني من األنشطة فهي األنشطة الرسمية،  

Experiences  التي تقوم األم أو المعلمة بالتخطيط المسبق لها وإعداد
  . األدوات والخبرات وجعل الطفل يمارسها تحت إشراف وتوجيه البالغ

تقدم األنشطة الخاصة باألطفال الصغار سن ما قبل المدرسة ) ط
لالزمة إلكساب كل مفهوم في قسم مستقل عن األنشطة الالزمة إلكساب وا

نفس المفاهيم والعمليات للمراهقين ممن يعانون من تأخر دراسي أو إعاقة 
ذهنية، ويرجع السبب في ذلك إلى كون المراهق الذي يعاني من تأخر 
 دراسي أو إعاقة ذهنية لديه رصيد من الخبرات بسبب عمره الزمني كما أنه

لذلك يكشف . قد يمل األنشطة التي تقدم في شكل لهو ولعب لألطفال الصغار
فحص األنشطة التي تقدم للمراهقين في هذا البرنامج الذين يعانون من إعاقة 
عقلية أنها تقدم لهم في شكل عمل فعلي أو مهام يقومون بها إما في حجرة 

من أن الهدف من وعلى الرغم . الطعام أو الطهي أو في الورشة أو المصنع
وراء هذه األنشطة هو إكساب هؤالء المراهقين نفس المفاهيم العقلية البسيطة 

التي تكسبها لألطفال الصغار فإن هذه األنشطة باإلضافة ) العلمية والرياضية(
لكونها ترضي شعور هؤالء المراهقين وصورهم عن ذواتهم فإنها تساعدهم 

تساعد على إعدادهم المهني فيما  على كسب دخل إضافي كما أنها يمكن أن
  . بعد



  ١٩٧

وقبل االنتهاء من عرض المعلومات الالزمة حول هذا البرنامج من 
الضروري اإلشارة إلى أن أهم ما يميزه ويميز األنشطة العديدة التي قدمت به 
أن هذه األنشطة تصلح للتطبيق على األطفال الصغار سن ما قبل المدرسة 

لة االبتدائية إلكسابهم المفاهيم العقلية األساسية والسنوات األولى من المرح
ومن ثم اإلسراع من معدل نموهم العقلي، كما أن باقي ) العلمية والرياضية(

ما قدم من أنشطة تصلح للتطبيق على المراهقين من متأخري التحصيل ومن 
  . لديهم إعاقة ذهنية لتعويض ما يعانون منه من تأخر وإعاقة

طريقة إنشائها وتشغيلها وأهم ما  Toys Libraries مكتبات اللعب، . ٢
  : تقدمه من خدمات ألطفال مرحلة الطفولة المبكرة والمعاقين ذهنياً 

نظراً لما أكدت عليه مختلف األطر النظرية والنظريات سواء في مجال 
النمو النفسي أو التربية المبكرة من أن تعلم األطفال خاصة الصغار ومن 

في النمو واإلعاقات العقلية واللغوية والتحصيلية يتم في يعانون من تأخر 
أغلبه وفي أفضل صورة عن طريق اللعب، وكذلك لكون اللُعب التربوية 
المدروسة الجيدة الصنع تكون في المعتاد مرتفعة األسعار ومن ثم ال تكون 
متوفرة للصعيد األعظم من األطفال، وكذلك إلى الحاجة لمتخصص في النمو 

للمساعدة على اختيار اللعبة المناسبة لألطفال، فقد وقع حديثاً تطور  النفسي
. هام في توفير اللعب للقطاعات العريضة من األطفال في مختلف المجتمعات

بمختلف " بمكتبات اللعب"وهذا التطور هو االتجاه حديثاً إلقامة ما يطلق عليه 
كتبات متخصصة ومكتبات اللعب هي في واقع األمر م. أنواعها وأشكالها

تحتوي على اللعب التربوية والتنموية وتعيرها لألطفال بعد تحديد اللعب 
أخصائي نفسي أو أخصائي لعب، (المناسبة لهم ولقدراتهم على يد متخصص 

Play Specialist .(  
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ومن أوائل الدول التي استحدثت هذا التطور الدول اإلسكندنافية التي 
اصاً بها يقتضي وجود متخصص بهذه طورت نظاماً من هذه المكتبات خ

المكتبات يقوم بفحص الطفل وتطبيق مختلف أدوات القياس النفسي المتوفرة 
عليه لمعرفة مستوى ذكائه ومرحلة النمو التي بلغها ويعمل عندها ثم يرشد 
األسرة إلى أنواع اللعب التي تالئم مستوى نمو طفلها، ليقوم الطفل باالختيار 

  . منها
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، البنك الدولي، " مشروع تدريب المعلمين الجدد غير التربويين"

  . االتحاد األوروبي، وحدة التخطيط والمتابعة، القاهرة

الدولية لكتاب الندوة ، "الكتب العلمية لألطفال) : "١٩٨٧(وليم عبيد .  ٣٩
، الهيئة المصرية العامة ١، ط الطفل الماضي والحاضر والمستقبل

  . للكتاب
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