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 تطور الفكر التربوي في رياض االطفاؿ 
 االسالمياوال التربية في منظور الفكر 

اتسمت التربية العربية  االسالمية بكونيا تربية شاممو تتفؽ وروح القراف الكريـ والسنو 
 ، فيي تعني بالنمو المتكامؿ والشامؿ لجانب شخصية االنساف جميعيا  النبوية الشريفو

 معالـ التربية االسالمية 
 تكويف الوازع الديني والقيـ الخمقية السامية عند الطفؿ مف ساعة والدتو  -1
ايجاد جو تربوي في تكويف عالقات انسانية واجتماعية وصداقة اخويو لالطفاؿ مف  -2

 صغرىـ 
 تربية بالتوجيو واالرشاد ومعاممتو بالرحمة والعطؼ عمييـ  -3
فسح المجاؿ اماـ الطفؿ لالستمتاع بتخيالتو ،وعدـ االستيانة بحركاتو البريئة  -4

 والمساعدة في تنفيذىا  بالتدرج 
 االىتماـ بالعاب الطفولة في مرحمة  الطفولو المبكرة  -5

 اعالـ الفكر التربوي االسالمي 
: يرى التربية كاداة ووسيمو ميمة وناجحة في تقويـ االنساف واصالح مابو الغزالي  -اوال 

 مف اعوجاج واكماؿ مابو مف نواقص 
 المبادئ واالراء التربوية التي جاء بيا الغزالي 

وجوب العناية بتربية الطفؿ منذ اليوـ االوؿ مف حياتو الف نفسو صحيفة بيضاء فكؿ  -1
 عمييا يترؾ اثره  ماينقش



 يعمـ الطفؿ القراف وسيرة الصالحيف واالنبياء ليغرس حبيـ في قمبو  -2
وجوب تعويد الطفؿ مكاـر االخالؽ وتجنيبو سيئيا فيعود عمى الصبر والشجاعو وطاعة  -3

 الوالديف 
يكافا الطفؿ عمى جميؿ خمقو وحميد فعمو ووجوب االقتصاد في المـو والتعنيؼ عند وقوع  -4
 لذنب ا
 ال يوخذ الغمماف جميعا بطريؽ واحد وال يعامموف معاممة نفسيا  -5
 اكد عمى مبدا التدرج في التعميـ ونصح المتعمـ باف يتدرج في دراسة العموـ   -6

: اكد عمى اىمية السنوات الخمسة االولى لمطفؿ واالىتماـ بصحتو وتغذيتو ابف سينا -ثانيا
 تاع بالمعب السار واتاحة الفرص الكافية في االستم

 المبادئ واالراء التربوية التي جاء بيا ابف سينا
اف اوؿ ماينبغي عمى االنساف اف يبدا بو ىو معرفة نفسو النيا اقرب االشياء اليو  -1

 واكرميا عميو واوالىا بعنايتو             
مالوؼ وال ينبغي عمى الوالد اف يحسف تسميتة ابنو ،وال يختار لو اسما غريبا غير  -2

 مرغوب في الوسط االجتماعي 
اف تختار لمطفؿ مرضعة تمتاز بالعقؿ والرزانو واف ال تكوف يذات عاىة حتى ينشا الطفؿ -3

 سميما مف الناحيتيف الجسمية والنفسية 
 يوصي ابف سينا باف تبدا عممية تاديب الطفؿ بعد الفطاـ مباشرة  -4
فعاؿ ويبعده عف العادات السيئة بالترغيب ينبغي لمعمـ الصبي اف يجنبو مقابح اال -5

                                                     والترىيب 
بمغ الطفؿ ست سنوات مف العمر وجب تقديمو لممعمـ واف يراعي في تعميمو استعدادة اذ ا -6

          لمتعمـ وقدرتو عمى تقبؿ المعمومات 
القراف الكريـ وذالؾ عف طريؽ التمقيف  ثـ يصور لو  اف ماينبغي تعميمو لمطفؿ ىو -7

 حروؼ اليجاء وبعدىا يبقف معالـ الديف 



اكد ابف سينا ضرورة مراعاة ميوؿ الطمبة وقابمياتيـ وجعميا االساس في تعميميـ   -8
  وتوجييـ االختيار االعماؿ او الميف التي يرغبوف القياـ بيا 

 الفكر التربوي عند االوربييف الغربييف في العصر الحديث  
تعددت االتجاىات والمدارس الفكرية العالمية في العصر الحديث التي اىتمت بتربية الطفؿ 

 ومنيا 
:الذي عبر عنو عدد مف التربوييف الذيف عاشوا في القرف السادس عشر مف االتجاه الواقعي 
 امثاؿ كومينوس 
: ظير في القرف الثامف عشر نتيجة لمتنوير وسيادة في تربية االطفاؿ االتجاه الطبيعي 

الحركة الطبيعية في التربية ومف المفكريف والمربييف ىذا االتجاه ىو جاف جاؾ روسو الذي 
 يعد الممثؿ االوؿ ليذا االتجاه 

 :ظير ىذا االتجاه في النصؼ االوؿ مف القرف العشريفاالتجاه النفسي في تربية الطفؿ 
وركز عمى مراحؿ النمو والبناء النفسي ومكوناتو وتكويف االتجاىات والميوؿ والقيـ لدى 

وفروبؿ وبستالوزي  ابرز التربوييف الذيف كرسوا ىذا  -االطفاؿ  ويعد كؿ مف  جاف بياجيو
 االتجاه في دراسات االطفاؿ 

 لعشريف ظير في النصؼ الثاني مف القرف ا-:االتجاه االجتماعي في تربية الطفؿ 
الذي يمثمو كؿ مف جوف ديوي ومكارينو اذا تعرضا لمبحث في العالقة بيف نظريات تربية 

 الطفؿ والمجتمع الذي يعيش فيو 
ظيرت اواخر القرف العشريف في ايطاليا اكدت عمى ضرورة االىتماـ  -:ماريا مونتسوري 

 ي والنفسي بالبيئة المعدة لمطفؿ النيا عامؿ مساعد عمى النمو العقمي والجسم
 اعالـ الفكر التربوي في رياض االطفاؿ  

 جوف اموس كومينوس  -اوال:
يعد كومينوس مف اوائؿ المربييف الذيف انشاوا مدرسة لمصغار واالطفاؿ واىتموا بتقديـ النصح 

 والتوجيو لالميات بشاف اىمية التربية المبكرة البنائيف 
 المدرسة  مباديء كومنيوس التربوية في تربية طفؿ ماقبؿ



 اف الحواس رسؿ العقؿ في نقؿ المعارؼ وتخزينيا  -1يرى كومنيوس 
 فالعقؿ الحدود لقدراتو ميما ازداد حجـ المعارؼ -2
 تعميـ الصغار يجب اف يبدا مف السيؿ الى المركب ومف الجزء الى الكؿ  -3
 اف ال يعمـ الصغير شيئا ال يفيمو  -4
 اف يكوف التعمـ عف طريؽ العمؿ  -5
 انيا جاف جاؾ روسو  ث
يرى روسو اف الطفولة مرحمة متميزة ليا احتراميا وقدسييا وقوانينيا التي تخص النمو  اما  

 اىـ اراء روسو في تربية طفؿ ماقبؿ المدرسة 
دور الوالديف واالخوة واالخوات وابعد الطفؿ عف رفاقو واصدقائو مف االطفاؿ  اىمؿ اىمؿ -1

 وجعؿ الطفؿ في الظاىر سيد نفسو والمربي ىو المربي االنيس الفعمي 
يجب عدـ الحكـ عمى الطفؿ في ىذه المرحمو بالجموس والسكوف واالتحـر عميو الحركو  -2

 الف الطفؿ مفعـ بالحيويو والنشاط 
طا تدرس االشياء المعنوية قبؿ االشياء المحسوسو وعمى المربي اف يعطي الطفؿ مف الخ -3

 ماىو مناسب لمستواه ومالئـ لميولو 
 تربية الحواس النيا اولى الممكات التي تتكوف وتنمو فالواجب اف نبدا بتثقيفيا وتيذيبيا  -4
لفكر لذلؾ عمينا العقؿ مؤسس عمى الحواس فالفكر نتيجة الحواس الف الحواس اميات ا -5

 االىتماـ بكؿ حاسة عمى حدة 
 ال قراءة اذ يعتقد اف الحركو والمعب تفيده مف الناحية الجسمية اكثر مف القراءة  -6

ثالثا :جوف ىنري بستالو تزي : اكد بستالوتزي عمى اف التربية يجب اف تتمشى في معناىا 
مع خصائص نموه ومع القوانييف واىدافيا ومناىجيا واساليبيا مع طبيعة الطفؿ وحاجاتو و 

 الطبيعية لنموه 
 اىـ اراء بستالونزي في تربية طفؿ ماقبؿ المدرسة 

 اف االسرة ىي اىـ مؤسسو تربوية لمصغار  -1



اف مبادئ التربية واسسيا يبحث عنيا داخؿ الطفؿ وتبدا منو ىو وال تفرض عميو مف  -2
 الخارج 

والخمقية ( ىو ىدؼ التربية  -والعقمية –سمية اف  النمو المتناسؽ لقدرات الفرد )الج-3
 وحاوؿ اف يالئـ بيف النشاط والعمؿ وبيف النمو العقمي واالخالقي 

 المالحظو والخبرة الشخصية اساس التربية والتعميـ  -4
 يجب اف نربط الدراسة بالمالحظة واستعماؿ الحواس  -5
المعمومات وانما الغرض منيا انماء ليس الغرض مف التربية االولية مؿء عقوؿ االطفاؿ ب -6

 القوة العقمية وايقاظ المواىب 
 يجب اف ينتج العمـ قوة واف ينتج التعميـ ميارة  فميس الغاية الرئيسية مف التعميـ الطفؿ   -7

 رابعا فروبؿ 
يعود الفضؿ اليو بتسمية رياض االطفاؿ باسميا الحالي وقداحدث تغييرا عميقا في مجاؿ 

 قبؿ المدرسة  تربية طفؿ ما
 اىـ مبادئ فروبؿ التربوية في تربية طفؿ ماقبؿ المدرسة 

اقترح فروبؿ منياجا يسير عميو نظاـ الدراسة في روضة االطفاؿ يتمخص في الرسـ  -1
 والتمويف وثني الورؽ وقصو ولصقو وعمؿ نماذج مجسمة مف الصمصاؿ 

نمو القوى العقمية  –ا اعتمدت فكرة فروبؿ عف رياض االطفاؿ عف ثالث حقائؽ ىي -2
الوصوؿ الى ميارة في العمؿ وخاصة  –الحصوؿ عمى المعرفة ج –والجسمية والنفسية ب 

 عند تطبيؽ المعرفو
 راى فروبؿ اف يوجو كؿ عناية الى تربية حواس الطفؿ التي ىي ابواب المعرفة في العقؿ  -3
 ب لرياض االطفاؿ اف لعب االطفاؿ التي ابتكرىا تؤلؼ الوسائؿ والمنيج والكت -4
 اف الرسـ ضروري لحياة الطفؿ مثؿ الميب النو يساعد عمى تقوية العضالت الدقيقة  -5
 اكد عمى اىمية العاب الحركة كميا عند الطفؿ فعف طريقيا ينمو الطفؿ  -6

 العاب فروبؿ 
 االسطوانو  -3المكعبات التعميمية   -2الكرة  -1



 ىدايا فروبؿ لالطفاؿ 
اليدية االولى مكونو مف ست كرات مف الصوؼ مختمفة االلواف ثالث منيا ممونو  -1

بااللواف االصمية وىي االحمر واالصفر واالزرؽ وثالث منيا ممونو بااللواف الفرعية وىي 
البرتقالي واالخضر والبنفسجي واختيرت الكرة لتعميـ االطفاؿ االلواف والجيات وكثير مف 

 الشيء ثقيال او خفيفا او ناعما او خشنا خواص االشياء ككوف 
اليدية الثانية كرة واسطوانو ومكعب مصنوع مف الخشب والغرض منيا مالحضة الصادقة  -2

 والتامؿ فيما حوليـ مف االشياء 
اليدية الثالثة مكعب كبير مقسـ ثمانية مكعبات صغيرة متساوية يعدىا االطفاؿ ويرتبوىا  -3

مف ىذه اليدية تعميـ االطفاؿ العد والجمع والطرح والضرب  عمى اشكاؿ متنوعو والغرض
 والقسمة ومبادئ الكسور

اليدية  الرابعة  وىي مكعب كبير مقسـ ثمانية مستطيالت كؿ مستطيؿ منيا طولو ضعؼ  -4
عرضو وعرضو ضعؼ ثخانتو والغرض مف ىذه المعبة تاىيؿ الطفؿ لتمقي دروس راقية في 

 تدقيؽ في العمؿ الرسـ واليندسة وتعويده ال
اليدية الخامسة وىي مكعب كبير مقسـ سبعة وعشريف مكعبا صغيرا ثالثة منيا مقسمة  -5

قطعة والغرض مف ىذه المعبة اف  39انصافا وثالثة اخرى ارباعا فتكوف القطع جميعيا 
 يتوسع المعمـ مع االطفاؿ في دراسة االعداد واالشكاؿ 

بعة وعشريف مستطيال ستو منيا مقسمة انصافا اليدية السادسة  وىي مكعب مقسـ س -6
فيتكوف منيا اثنا عشر مكعبا وثالثة مقسمة طوال بحيث يتكوف منيا ستة اعمدة فتكوف 

قطعة والغرض مف ىذه المعبة التوسع في تمرينات العدد واليندسة واعماؿ  36القطع جميعيا 
 البناء

قطعا خشبية رقيقة تمثؿ اشكاؿ  اليدية السابعة وىي مكونو مف خمسة صناديؽ ممموءة -7
ىندسية مختمفة والوانيا متباينو ففي الصندؽ االوؿ مربعات وفي االربعة الباقية مثمثات 

مختمفة االشكاؿ والغرض منيا تزويد الطفؿ بكثير مف المعارؼ اليندسية وتوسيع دائرة عممو 
 باالشكاؿ وااللواف 



يبا خاصا ليمثمو بيا الرسوـ المكونو مف خطوط اليدية الثامنو  اعداد يرتبيا االطفاؿ ترت -8
 مستقيمة وال بد مف التدرج في ىذه التمرينات مف السيؿ الى الصعب  

حمقة ومف النوع الثاني ضعؼ ىذا  24اليدية التاسعة  حمقات كاممة وانصاؼ حمقات  -9
 العدد ويعرؼ الطفؿ بيذه اليدية الخطوط المنحنية والدوائر وانصاؼ الدوائر 

 اليدية العاشرة ادوات الرسـ -10
 اليدية الحادية عشر ادوات تثقيب الورؽ  -11
 اليدية الثانية عشر ادوات التطريز والزركشو  -12
 ادوات لتقطيع الورؽ قطع صغيرة يكوف منيا لشكاؿ مختمفو  -اليدية الثالثة عشر -13
 ادوات النسيج  –اليدية الرابعة عشر  -14
والسادس عشر والسابعة عشر  مكونو مف مواد لمضفر والجدؿ اليدية الخامس عشر  -15

 والتشبيؾ وىي اما شرائح خشبية رقيقة مرنو واما قطع مف الورؽ مستطيمو 
 اليدية الثامنو عشر ادوات لطي الورؽ  – 18
 اليدية التاسعة عشر غشرة اسالؾ رفيعة وحمص منقوع لتكويف اشكاؿ متنوعو  -19
 رخو سيؿ التشكيؿ لعمؿ صور مختمفو اليدية العشروف طيف  -20

 ماريا مونتسوري  –خامسا 
( سنوات 7-3وسميتيا بيت االطفاؿ بعمر ) 1907انشات مدرستيا االولى في ايطاليا 

 وطبقت فييا نظاميا في تربية االطفاؿ 
 الركائز االساسية في تفكير مونتسوري التربوية 

 طبيعة الطفؿ  -ا
 البيئة المعدة والمييئة  -ب
 المرشدة  -ج

 اراء منتسوري التربوية في مرحمة رياض االطفاؿ 
 اف الطفؿ حر في النشاط الذي يميؿ اليو داخؿ الصؼ وذلؾ بعد توجييو مف المعممة -1
 ال بد اف تكوف رعاية االطفاؿ والعناية بو عمى عمى اف تنفتح فرديو الطفؿ مف داخمو  -2



 يجب احتراـ شخصية الطفؿ النامية فال تقدـ لو المساعدة اال عند الضرورة  -3
 التعميـ في مدرستيا يكاد يكوف فرديا نتيجة لمحرية الممنوحو لالطفاؿ في العمؿ  -4
المعممة في مدرستيا ىي مشرفو وموجية ال تتدخؿ االبصورة غير مباشره لنشاطات  -5

 االطفاؿ 
ليس في مدرستيا دروس منظمة عمى الجدوؿ المدرسي وانما كؿ طفؿ يتعمـ حسب  -6

 رغبتو ويمعب بالمعب التعميمية 
 تعويد الطفؿ عمى احتراـ صفوؼ االخريف وذلؾ بتعويده عمى العمؿ باستقالليتو -7

 العاب منتسوري التعميمية 
عمؽ والطفؿ يضع كؿ صندوؽ االسطوانات الخشبية مؤلؼ مف عشرة فتحات مختمفة ال -1

 اسطوانة في مكانيا المناسب 
المكعبات ىي خشبية ممونو مختمفة الحجـ والطوؿ يتكوف منيا سمما متدرجا وابراجا  -2

 ويجد الصغار بيا متعة ويميزوف الكبير منيا والصغير 
قضباف مختمفة االطواؿ  تنقسـ الى اجزاء مختمفة منيا سمما طوبال وتتالؼ مف عشرة  -3

 ذات الواف احمر وازرؽ واخضر وتكوف مناسبة لتقدير االطواؿ والتعداد قطع 
البندوؿ ىو جياز  ىو جياز يحتوي كرات مطاطية معمقة بخيوط يقذفيا الصغار وتساعد  -4

 عمى تقوية الجسـ والذراعيف والظير 
االشكاؿ اليندسية او المعدنية او الخشبية  لتدريب العضالت وحاسة البصر والممس  -5

 والتمييز بيف االشكاؿ المختمفة 
تدريب االلواف يعمـ الطفؿ اسـ كؿ لوف باف يعطي قطعا نسيجية ممونو زرقاء صفراء  -6

 حمراء 
تدريب الممس يتدرج بورؽ ناعـ ثـ خشف ونسيج يتراوح بيف النعومو والخشونو ويميز  -7
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 االساس الفكري اللتحاؽ االطفاؿ بالرياض      
 
الطفولة المبكرة ىي االساس في البناء االنساني وتمثؿ مرحمة نمو اجتماعي ووجداني -

 وجسمي وحركي وعقمي ومعرفي 
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ض نسبة التسرب اف التحاؽ الطفؿ بالروضو يساعد عمى تحقيؽ نمو اقتصادي وانخفا  -
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اف التحاؽ  الطفؿ برياض االطفاؿ يشكؿ تعويضا كبيرا وسدؿ لمنقص خصوصا لحاجات  -
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                                                    لتربوية العامة  لرياض االطفاؿاالىداؼ ا
االىداؼ التربوية ليذه المرحمة بداية الطريؽ ألية سياسة تربوية، وتختمؼ ىذه األىداؼ مف 

مجتمع آلخر حسب القيـ السائدة في تمؾ المجتمعات وتنعكس في صورة احكاـ قيمية 
إكسابيا لألطفاؿ، بما يحقؽ اكبر قدر ممكف لنموىـ كأفراد يعيشوف في لمصفات المرغوب 

 إطار اجتماعي محدد.
 وتيدؼ رياض االطفاؿ في مجتمعنا الى تحقيؽ االىداؼ التالية:

ػ النمو التدريجي الشامؿ والمتكامؿ الذي يعطي الطفؿ الفرصة الف يكوف مستقال معتمدا 1
 اسبة لو.عمى نفسو في القياـ ببعض المياـ المن
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 والجماعية وتنمية القدرة عمى التفكير والتحميؿ  .

 تعمـ المشاركة النشطة مع االخريف صغارًا وكبارًا . -3
والروضة تعمـ الطفؿ لكيفية تكويف العالقات االجتماعية مع االخريف مف االسرة  -4

 والمجتمع.
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 بكؿ مايشبع رغبات الطفؿ في االطالع والتامؿ واالستكشاؼ  .
ية بث السعادة والسرور في نفوس االطفاؿ مف خالؿ اشباع حاجات االطفاؿ الماد-10

 والنفسية واتاحة الفرصة ليـ لمعب والحركة والعمؿ والتجريب  .
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 تصحيح اساليب التنشئة االجتماعية االسرية الخاطئة  - 12

 مصادر اشتقاؽ االىداؼ 
 واتجاىاتو  فمسفة المجتمع وحاجاتو ومشكالتو -1
 فمسفة التربية  -2
 طبيعة الطفؿ المتعمـ  -3
 طبيعة عمميات التعمـ واسسيا  -4
 طبيعة المواد الدراسية واىدافيا  -5
 التطورات العممية والتكنموجية  -6

 مواصفات االىداؼ التربوية الجيدة  
تاخذ اف تكوف مشتقة مف فمسفو تربوية مناسبة تتضمف فمسفة سياسية واجتماعية  -1

 بظروؼ المجتمع والتغيرات المطموب اجراؤىا 
 اف تناسب طبيعة السموؾ البشري وحاجاتو  -2
 اف تبنى وفؽ اسس نفسية  -3
 اف تكوف واقعية  -4
 اف تكوف واضحة في اذىاف العامميف جميعيـ  -5
 اف تكوف محددة يسيؿ قياسيا وتقويميا  -6

 مستويات االىداؼ
 ة مستويات عمى النحو االتي يمكف تصنيؼ االىداؼ في ثالث

الغايات وىي االىداؼ العامة التي يستغرؽ تحقيقيا مدة زمنية طويمو وىي تمثؿ اىداؼ  -1
 المجتمع 

االغراض وىي اىداؼ اقؿ عمومية مف الغايات وتحقؽ في مدة زمنية اقؿ وىي تمثؿ  -2
 اىداؼ التربية واىداؼ المراحؿ التعميمية المختمفة 
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 تتمخص ىذه االىداؼ في ثالث مجاالت 
 المجاؿ المعرفي ) العقمي والمغوي ( تشمؿ –اوال 
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 تنمية التوافؽ العقمي العصبي لمعضالت الصغرى والكبرى لمطفؿ  -1
 الحركي السممي لمطفؿ  –تنمية التوافؽ الحركي البصري  -2
 ف اليد والعيف بصفة خاصة لمتييئة لتعميـ الكتابة تنمية التازر بي -3
 تنمية استخداـ حواسو بمايساعدة والتفاعؿ مع بيئتو  -4
 تنمية قدرتو عمى االستخداـ االمف والسميـ لمدوات واالجيزة  -5
 

 نشاة رياض االطفاؿ في العراؽ 
 



االرساليات  في بداية القرف التاسع عشر ظيرت فكرة مدارس رياض االطفاؿ حيف بدات
االجنبية والطوائؼ المسيحية والييودية تولي اىتماما برياض االطفاؿ بمستوى اعمى مف 

ولعؿ اوؿ روضو منفصمة عف االبتدائية فد فتحت في العراؽ ،الكتاتيب المالوفو في كنائسيا 
مف الطائفة االرمنية في بناية مستقمة ومنفصمة عف المدرسة  1913في بغداد سنة 

ة وكانت مخصصة البناء الطائفة االرمنية ثـ اخذت الكنائس التابعة لراىبات الكمداف االبتدائي
في الموصؿ فتح رياض االطفاؿ بعد اف حظيت بتشجيع واىتماـ مدير معارؼ الموصؿ 

وبعد ذالؾ شاركت االرسالية االمريكية في بغداد والموصؿ والبصرة .االنكميزي  (الكابتف فارؿ )
بفتح رياض اطفاؿ والحقتيا بمدارسيا االبتدائية والثانوية الخاصة لمبنات التي عرفت باسـ  ،

تربية االطفاؿ عمى وفؽ منيجيا  ،وكاف اليدؼ مف ىذه الرياض  .المدرسة االمريكية لمبنات 
اوؿ ست طالبات تخرجف .وتعويد الطالبات المواتي يرغبف التخصص في فرع رياض االطفاؿ 

–خانـ زكريا كرابيتياف  –ىف زريفة حنا قس عبد المسيح  1927درسة عاـ مف ىذه الم
–كريمة رزؽ اهلل –نجيبة جرجيس ساعاتي  –نجيبة فتح اهلل فرجو –ىيميف شماس يعقوب 

واف الرياض جميعيا في عيد االحتالؿ كانت اىمية تابعة لمطوائؼ المسيحية والييودية 
طة الحاكمة في فتح رياض اطفاؿ رسمية تابعة لوزارة ولـ تفكر السم ،واالرساليات التبشيرية 

 المعارؼ 
وفي الحكـ الوطني لـ توؿ وزارة المعارؼ اىتماما برياض االطفاؿ وذالؾ النشغاليا بفتح 

 مدارس ابتدائية ومتوسطة وذالؾ لوجود حاجة ممحة ليا ولضيؽ االمكانات االقتصادية لمدولة 
بضرورة وجود رياض االطفاؿ اذ اشارة الى ذلؾ  وبعد خمس سنوات احست وزارة المعارؼ 

كوؿ اسباب كثرة الرسوب في الصفوؼ االولى التي  1927 -1926التقرير الرسمي لعاـ 
تعود الى عوامؿ عديدة مختمفة في مقدمتيا التوجد رياض اطفاؿ او صفوؼ تحضيرية تيئ 

وزارة المعارؼ بفتح ومع ظيور ىذا التقرير الرسمي سعت .االطفاؿ الى الحياة المدرسية 
عرفت باسـ روضة  1927-1926واالخرى في الموصؿ عاـ  ،روضتيف االولى في بغداد 

فكانت الروضة االولى الرسمية ممحقة بدار المعممات في منطقة الحيدر خانة .االطفاؿ 
الرصافو بغداد لتكوف روضة نموذجية تجريبية تقوـ طالبات دار المعممات المواتي يرغبف 



عرفت ىذه الروضة باسـ  ،بالمشاىدة والتطبيؽ فييا  ،في التعميـ برياض االطفاؿالتخصص 
الروضة المركزية وفي السنة نفسيا فتحت روضة بالموصؿ  باسـ مدرسة روضة االطفاؿ 
واغمب المعممات فييا مف المختصات برياض االطفاؿ منيف المعممة اليزة سمومي خريجة 

 وصؿ المدرسة االمريكية لمبنات في الم
ثـ نقمت دار المعممات الى  1961ولقد ظمت الروضة المركزية ممحقة بدار المعممات حتى 

بناية جديدة بينما بقيت الروضة في محميا القديـ في منطقة شعبية ال تصؿ الييا السيارات 
لذا قؿ عدد اطفاليا الى درجة كادت اف تغمؽ ابوابيا اذ اضطرت مديرية تربية الرصافة الثانية 

سبع ابكار وعرفت باسـ روضة النسريف  وكانت مناىجيا  –ى نقميا الى منطقة الصميخ ال
اوؿ االمر عفوية ارتجالية اذلـ تكف ىناؾ خطة مدروسة لوضع المناىج وتنظيـ النشاطات اذا 

كانت تقبؿ االطفاؿ بعمر اربع سنوات او اقؿ بقميؿ وكانت الدراسة فييا مجانية لمجميع اما 
يبدا مف الساعة اؿ التاسعة صباحا الى الثالثة بعد الظير وظؿ عدد االطفاؿ عمى الدواـ فييا ف

ماكاف عميو اي روضتيف مدة خمس سنوات ثـ بدا العدد في ازدياد ممحوظ كما في الجدوؿ 
  (1) رقـ

 
 

ومما يالحظ انو في خالؿ ثماف سنوات توسعت رياض االطفاؿ وازداد عددىا حتى بمغت 
روضة موزعة عمى الوية العراؽ جميعيا ماعدا لواء الديوانية وبمغ عدد االطفاؿ فييا  (34)



طفال وطفمة  مما يالحظ ايضا اف نصؼ عدد رياض االطفاؿ تقريبا موجود في لواء  4009
بغداد نظرا لمظروؼ االجتماعية واالقتصادية السائدة فيو ونمو الوعي التربوي وخروج المراة 

مية ومزاولتيا الوظائؼ الحكومية وباالخص التعميـ مما ادى الى زيادة الحاجة الى الحياة العم
 الى فتح 

 رياض االطفاؿ
 اىداؼ رياض االطفاؿ في العراؽ 

لـ تكف واضحة  1926اف اىداؼ رياض االطفاؿ في العراؽ منذ تاسيس الروضة االولى عاـ 
لجيود كانت شخصية وارتجالية ولـ ومحددة ولـ تخطط ليا برامج تربوية لتحقيقيا وانما اكثر ا

 تكف مدونة وغير متبمورة في اذىاف المسؤوليف او المعممات والمديرات 
 1944االىداؼ التربوية لرياض االطفاؿ 

اىدافا عممت عمى الرياض  1944وضع الدكتور فاضؿ الجمالي مدير التدريس العاـ 
 وتتمخص ىذا االىداؼ بماياتي 

 العناية بصحة الطفؿ  -1
 تكويف العادات الصحية وتعويده عمى النظافة  -2
 تحريؾ فعاليات الطفؿ وميولو  -3
 العناية بتربية الطفؿ العقمية  -4
 توجيو الطفؿ توجييا روحيا  -5
 1964االىداؼ التربوية لرياض االطفاؿ  

 اىدافا كانت اكثر وضوحا منيا  1964اكدت وزارة التربية والتعميـ عاـ 
 ؿ عمى اكتساب الميارات والمعمومات مساعدة االطفا -1
مساعدة االطفاؿ في اف يتقدموا باستمرار في امكانية التعبير عف انفسيـ عف طريؽ  -2

 المغة والفف 
 مساعدة االطفاؿ في اف يوسعوا مف فيميـ ومعموماتيـ عف المحيط المادي  -3
 مساعدة االطفاؿ في اف يزيدوا مف فيميـ وتقديرىـ بطبيعة الحياة في البيت والمجتمع  -4



 مساعدة االطفاؿ في اف ينمو مقدرتيـ عمى القياـ مع االخريف بالتدبير والعمؿ  -5
 197 4االىداؼ التربوية االساسية في عاـ  

اعيد النظر في اىداؼ ومناىج رياض االطفاؿ مف لجنة عميا واشراؼ لجنة  1974في عاـ 
لجنة رياض االطفاؿ وتـ وضع اىداؼ تفصيمية ومتطورة وطبقت وزارة  /دراسة شؤوف التعميـ 

   .1978 -1977التربية االىداؼ الجديدة في العاـ الدراسي 
وتطوير  ،لعمر حتى السادسة مف النمو السميـتمكيف االطفاؿ الذيف اكمموا الرابعة مف ا    

شخصياتيـ مف جوانبيا الجسمية والنفسية والعقمية بمافييا النواحي المعرفية والوجدانية 
وتيدؼ الى تربية جيؿ واع   ،والخمقية عمى وفؽ حاجاتيـ وخصائص مجتمعيـ االشتراكي 

تنمية العمؿ الجماعي يتحمؿ المسؤولية ويؤمف بمبادئ امتو ووطنو وشعبو وتيدؼ الى 
المثمر وغرسو وتكوف الروضو المحؿ الذي يتعمـ فيو الطفؿ مباشرة وغير مباشرة واف يعبر 

 عف نفسو بحرية وسرور واف يتعمـ الحياة الصحيحة في عالمو ومحيطو 
 

  :1986العراؽ في االطفاؿ لرياض الشامؿ اليدؼ
 الرابعة بيف عمره يتراوح الذي الطفؿ تمكيف الى العراؽ في األطفاؿ رياض تيدؼ     

 واالجتماعية واالنفعالية والمغوية والعقمية الجسمية بجوانبو شخصيتو تنمية مف والسادسة
 الروضة الى البيت مف التدريجي انتقالو عممية وتسييؿ ، والقومية والوطنية والروحية
 و االشتراكي العربي المجتمع والىداؼ نموه خصائص عمى األمثؿ الوجو عمى وتنشئتو

 في التربوي النظاـ بموجبيا يسير عامة اىداؼ الشامؿ اليدؼ مف تنبثؽ الموحد الديمقراطي
 : االتية المجاالت وتشمؿ ، تحقيقيا الى ويسعى االطفاؿ رياض

 : االتية السموكية األىداؼ وتشمؿ:  الحركي الحسي الجسمي بالنمو المتعمقة األىداؼ - أ
 

 .  وظائفيما وحواسو جسمو عف األساسية المعمومات بعض الطفؿ اكتساب  -1
 حركات وتناسؽ اتزاف مف التحكـ ميارة الطفؿ الكساب الكبيرة العضالت تنمية - -2

 .جسمو



  .اليدوية الميارة الطفؿ الكساب(  األنامؿ)  الدقيقة العضالت تنمية -3
 جسمو سالمة عمى المحافظة مف تمكنو التي السموكية األنماط الطفؿ اكتساب -4

 .  واالمراض األخطار مف وحواسو
 . بو المحيطة البيئة نظافة عمى الحفاظ في دوره ممارسة عمى الطفؿ تدريب -5
  . الحركي التعبير عمى الطفؿ قدرة تنمية  -6
 .المعب وادواة واألجيزة األدوات استخداـ في الميارات اكتساب عمى الطفؿ مساعدة  -7
  والكتابة القراة لتعمـ تمده التي الميارات الطفؿ اكساب   -8

  - : العقمي بالنمو المتعمقة األىداؼ 
 والتميز واالدراؾ والتذكر والمالحظة کاالنتباه)  الطفؿ عند العقمية القدرات تنمية -1

  ( واالبتكار
 المكاف حوؿ مفاىيـ ، البسيطة والرياضية العممية المفاىيـ بعض الطفؿ اكساب  -2

 . الحية وغير الحية األشياء وادراؾ والمقارنة والتصنيؼ واالطواؿ واالوزاف والعدد والزماف
  . المشكالت حؿ عند التذكر في العممي األسموب ممارسة عمى الطفؿ قدرة تنمية  -3
  . العممية واالىتمامات الميوؿ اكتساب عمى الطفؿ تشجيع  -4
  المناسب القرار واتخاذ ، الرأي ابداء عمى الطفؿ تشجيع -5
 
 المغوي بالنمو  المتعمقة االىداؼ -ج

 . لاليعازات واالستجابة االستمتاع عمى الطفؿ قدرة تنمية  -1
 قدر وحرية بطالقة وحاجاتو ومشاعره افكاره عف باطمئناف التعبير عمى الطفؿ تشجيع  -2

 . االمكاف
  . المغوية ذخيرتو وتنمية ، مفردائو تصحيح عمى الطفؿ مساعدة  -3
 . استعمالو وحسف بالكتاب االىتماـ عمى الطفؿ تشجيع  -4

  : االنفعالي بالنمو المتعمقة األىداؼ -د 
  . بو يحيط مف مع والحناف والعطؼ المودة تبادؿ عمى الطفؿ تشجيع  -1



  . طبيعية وظواىر ومباف حيواف مف فييا بما لمبيئة الطفؿ حب تنمية  -2
 .المسؤولية وتحمؿ النفس عمى االعتماد عمى وتشجيعو بنفسو الطفؿ ثقة تنمية  -3
 والسرور والسرور والرضا بالطمانينة يشعره بما نشاطاتو انجاز مف الطفؿ تمكيف  -4

  والسعادة
  : االجتماعي بالنمو المتعمقة االىداؼ

 واسرتو نفسو نحو وحقوقو بواجباتو وتعريفو الذاتي النمو عمى الطفؿ مساعدة -1
 . ومجتمعو وروضتو

 . بو يحيط مف مع السميمة االجتماعية العالقات تنمية عمى الطفؿ مساعدة  -2
 ومجتمعو روضتو في واقرانو وجماعتو اسرتو الى واالنتماء الطفؿ عند الشعور غرس  -3

. 
 مع التوافؽ الى الذاتي التركيز مف واالنتقاؿ االجتماعي التكيؼ عمى الطفؿ قدرة تنمية  -4

  . جنسو مع الصداقات وعقد والمشاركة التعاوف عمى يقوـ بشكؿ االخريف
 الشعبي العمؿ الى منو الجماعي العمؿ وبخاصة الطفؿ نفس في العمؿ حب غرس -5

  . باخالص وناديتو
)  المجتمع في معيـ يتعامؿ الذيف والميف الحرؼ اصحاب ببعض الطفؿ تعريؼ -6

 احترامو ووجوب(  والممرضة والشرطي والجندي والسائؽ والمعممة والطبيب والنجار كالحداد
 . والعماليـ ليـ
 . ولممجتمع لو أىميتو ادراؾ عمى قدراتو وتنمية النظاـ تطبيؽ عمى الطفؿ تدريب  -7
 . العامة والممكية الغير ممكية احتراـ عمى الطفؿ تدريب  -8
  . وروضتو اسرتو بيف الصمة توثيؽ في ايجابي دور ممارسة عمى الطفؿ تشجيع  -9

 . والروضة البيت في وممارستو الرشيد واالستيالؾ االدخار عمى الطفؿ تشجيع -10
 . المحمية بينتو ومعالـ ظواىر باىـ الطفؿ تعريؼ  -11
 . المبادرة وروح الطفؿ عند األدبية الشجاعة تنمية  -12

  : الروحي بالنمو المتعمقة األىداؼ 



 وكتبو ورسمو ووحدانيتو باهلل االيماف غرس
 : ۸۰۰۲ العراؽ في االطفاؿ رياض اىداؼ
 التربوية االتجاىات مع وتماشيا الطفولة بمرحمة التربية وزارة اىتماـ مف انطالقا     

 وضع في متخصصة لجنة تشكيؿ الى العراؽ جميورية في التربية وزارة عمدت المعاصرة
 (۰۰۲/۲۸) سنة(  ۸۰۰۲)  المرقـ الوزاري باالمر االطفاؿ لرياض العامة التربوية األىداؼ

 
  ومبادؤىا العراؽ في االطفاؿ لرياض التربوية الفمسفة أسس

 
 والعطؼ بالرعاية اطفالو يحيط الذي الدافي البيت البيئة امتداد الروضة تكوف اف -1

 . النمائية الحاجات واشباع واألمف والحناف
 تسيـ بينة بؿ وحسب تعميمي ىدؼ ذات الروضة في التربوية العمميات تكوف ال أف  -2
 قدراتو رفع مف وتمكينو الطفؿ شخصية لتنمية وفرصة الفعمية النمائية الحاجات توفير في

  . االقصی حدىا الى الحقيقية
 التي والثقافية واالجتماعية التربوية بالمثيرات غنية ثرية الروضة بيئة تكوف اف  -3

 ينسجـ بما والخمقية واالجتماعية العقمية مداركيـ وتشكؿ االطفاؿ شخصيات تنشئة في تسيـ
 . ثقافية ىوية إلى ينتموف الذي المجتمع في االجتماعية الفمسفة معطيات مع
 الذات وتقدير ، بالتقبؿ فيو ويحس الطفؿ مشاعر فيو يحتـر مكانا الروضة تكوف أف  -4

 وسموكيات مفاىيـ الكتساب واألفكار واألشياء األقراف مع والتفاعؿ لمتمتع الحرية واعطائو
 وكبح النفس وضبط ، وتقديرىا الذات وفيـ االجتماعي النضج عمى تساعد ايجابية نمائية
 . السميـ والسموؾ االستقاللية نحو والتوجيو االنفعالي السموؾ

 والعمؿ التعبير في والدقة حولو مف الوجود فيـ عمى تساعد بينة الروضة تكوف أف  -5
 والزمف والسبب والعالقات والعدد والحيز المكاف عف األفكار واتقاف االخريف مع والتعاوف
 . والحجـ والشكؿ



 مف المختمفة بانواعو التفكير نشاطات لممارسة لمطفؿ يتيح مكانا الروضة تكوف اف  -6
  . وغيرىا األشياء عمى حكـ واصدار والمعرفي واالبداعي الناقد والتفكير المشكالت حؿ
 حميدة عادات واكتساب واألمف السعادة فييا يتوفر حقيقية الروضة بيئة تكوف أف  -7

 قضاياىـ نحو االطفاؿ عند مبكرة اتجاىات وتشكيؿ ، المسؤولية وتحمؿ واجتماعية فردية
  . ومفاىيميـ

 والعدؿ والخير الحؽ مبادئ اكتساب عمى األطفاؿ تساعد تعميمية بيئة تكوف أف  -8
 . الحؽ عف والدفاع واألمانة والتعاوف والصدؽ والتسامح والمساواة

 واحترامو االخر الراي وقبوؿ والديمقراطية والثقافية المدنية الحياة مفاىيـ تنمي أف  -9
 والتعامؿ وعاداتو العراقي المجتمع وقيـ والقوانيف األنظمة واحتراـ االنساف حقوؽ واحتراـ
 . بايجابية معيا
 العقمية)  الطفؿ شخصية جوانب في المتكامؿ الشامؿ النمو احداث الى تسعى اف  -10

 .(والحركية والميارية واالجتماعية واالنفعالية والجسمية
 تؤكد التي المعاصرة والتربوية المعرفية والنماذج البرامج احدث وتتبنى مرنة تكوف اف -11
  . الروضة اطفاؿ عند واإلبداعية والتطويرية المعرفية األىداؼ تحقيؽ
 باالكتشاؼ لو الفرصة باتاحة وذلؾ والمغوي المعرفي الطفؿ فضوؿ تشبع اف  -12

 . اآلخريف أماـ والتحدث رايو عف والتعبير والمالحظة والتجريب واالستطالع
   الطفؿ فييا اليشعر بحيث المحمي المجتمع عمى مفتوحة الروضة بيئة تكوف اف  -13
 . زيارتو األطفاؿ ألسر تيسر واف االجتماعية بيئتو اطار في ويظؿ والعزلة بالقمؽ

 
 وبرامجيا األمريكية المتحدة الواليات في االطفاؿ رياض اىداؼ
 األطفاؿ رياض في الكبيرة واالىتمامات ، التربوية والبحوث ، النفسية لمدراسات نتيجة      

 واتجيت مجاالتيا وتنوعت األطفاؿ رياض أىداؼ تطورت فقد األمريكية المتحدة الواليات في
 المعرفية جوانبيا لتحقيؽ مدروسة برامج ضمف الطفؿ يمارسيا سموكية أىدافا تكوف أف إلى

 فقد فعالة بصورة السموكية أىدافيا ولتحقيؽ.  ومتكاممة مترابطة بصورة والميارية والوجدانية



 وكميات جامعات مف ةالعممي لمدراسات أخضعت التي المتطورة المناىج مف نماذج ظيرت
 . الطفؿ تعميـ في دورىا إبراز ألجؿ المبكرة الطفولة وتعميـ تربية سيكولوجية في متخصصة

 التي وتحميميا األطفاؿ رياض لمناىج نماذج أربعة أىـ عرض Meiyer ماير حاوؿ فقد     
 : وىي األمريكية المتحدة الواليات في األطفاؿ رياض في تطبيقاتيا اشتيرت

  The Child Development Model الطفؿ بتطور ييتـ الذي النموذج:  اوال 
 الوسطى الطبقة أطفاؿ تربية في األطفاؿ رياض معظـ في النموذج ىذا ويستخدـ    

 قد ( Head start ) المنطمقة البداية مشروع أف و األمريكية المتحدة الواليات في وتعميميـ
 واجتماعية ثقافي المحروميف األطفاؿ حصيمة إنماء ألجؿ برامجو ضمف النموذج ىذا استخدـ

 لألطفاؿ مختمفة لنشاطات معينة بمساحات واسعة غرفة بتييئة ييتـ المنيج ىذا.  واقتصادية
 المحمية البيئة إلى ميدانية زيارات ثـ الصؼ خارج صفية ال متنوعة وألعاب الصؼ داخؿ

 االجتماعي المعب طريؽ عف يتـ المنيج ىذا وفؽ عمى والتعميـ بالروضة المحيطة
 وىـ لألطفاؿ المعممة ومراقبة بتوجيو ( Learning by Doing )العمؿ و والدراماتيكي
 المنيج أف و وخياال وتيذيباً  وتعميما تعقيدا تزداد بطريقة التعميمية واألجيزة المواد يستعمموف

 بحرية ليـ ويسمح إلييا يميموف التي النشاطات اختيار في لألطفاؿ كافية حرية يعطي
 . ومجاالتيا النشاطات بيف االنتقاؿ

 . يمي ما ىي المنيج مف النموذج ىذا يؤكدىا التي األىداؼ أىـ ولعؿ   
 
  . اآلخريف األطفاؿ مع والتعاوف التفاعؿ كيفية الطفؿ تعميـ -1
 . فيو والمرغوب المقبوؿ السموؾ مع يتفؽ بما لمطفؿ الداخمي التحكـ وسائؿ تطوير  -2
  . بالنفس والثقة الذات باحتراـ الطفؿ لدى اإلحساس تطوير -3
 . بو المحيطة الواسعة البيئة عف المزيد الطفؿ تعميـ  -4

 ( The Verbal - Cognitive Model ) المفظي اإلدراؾ نموذج:  ثانيا



 ويعد األوؿ النموذج في موجود ىو بما شبيية واماكف نشاطات لألطفاؿ المنيج ىذا يوفر    
 مف يتطمب المنيج ىذا اف اال.  لمطفؿ اإلدراكي لمتطور ميمة وسيمة األطفاؿ مع التفاعؿ
 : المعممة

 يتبناه محورا تجعميا معينة نشاطات تخطيط في وكبيرة فعاال دورا المعممة تأخذ  -1
  األطفاؿ

 باستمرار األسئمة وتطرح الدراسي اليوـ طوؿ األطفاؿ مع والكالـ التحدث المعممة تكثر -2
  . األطفاؿ مع بالمشاركة عنيا وتجيب

 تطور في(  بياجيو)  نظرية عمى أساسا تقوـ إدراكية عقمية أىداؼ المنيج ىذا يؤكد -3
  . العقمي النمو
 . لمطفؿ اإلدراكي التطور أغراض تحقيؽ بغية وانفعالية اجتماعية أىداؼ يؤكد  -4
  : األتية األىداؼ تحقيؽ يؤكد المنيج وىذا
  . لمكسر القابؿ الزجاج:  مثؿ الطفؿ لدى المادية المعرفة تطوير  -1
 معينة بوظائؼ يقوـ الطبيب:  مثؿ الطفؿ لدى االجتماعية المعرفة تطوير -2
 . الواحد مف أكثر االثناف:  مثؿ الطفؿ لدى التصنيؼ في المنطقية المعرفة تطوير  -3
 .بالرمز التمثيؿ في الطفؿ قدرة تطوير  -4

  (The Sensory Cognitive) الحسي اإلدراؾ عمى المبني المنيج نموذج:  ثالثا 
 يتـ حيث الروضة طفؿ تربية في(  منتسوري مداـ)  طريقة عمى المنيج ىذا ويقوـ      
 لمميارات واألجيزة المواد فييا وتوفر مكتظة وغير منتظمة بطريقة الروضة صؼ ترتيب

 المعممة وتكوف والحساب والكتابة القراءة االستعدادات في التعميمية الحياة ونشاطات الحسية
 في سنوات(  5-4)  بيف األعمار مختمؼ في األطفاؿ مف مجموعة تعميـ عف مسؤولة
 . الواحد الصؼ

 التمييز عمى الطفؿ قدرة تطوير بغية المفظية غير المادية الخبرات يؤكد المنيج أف و        
 إلى نشاط مف االنتقاؿ في وحرية نشاطو اختيار في حرية ولمطفؿ الحركية والقدرات الحسي
 ومتسمسمة مرتبة التعميمية واألنشطة المواد ولكف التعمـ في وسرعو رغبتو حسب آخر نشاط



 تقوـ ممموسة مادية خبرة الطفؿ يكتسب وعندما ومتكاممة مترابطة وبصورة فائقة بعناية
 الذي التقدـ مدى تالحظ ثـ(  الخ.....  رقيؽ ، سميؾ)  مثؿ ليا المفظية باإلشارة المعممة
  : الى النموذج ىذا ييدؼ الجديدة التعميمية لممواد وتمكف فيـ مف الطفؿ يحققو

 واألصوات األلواف في معينة بدرجات والتمييز المقابمة عمى الطفؿ لدى القدرة تكويف  -1
 . واألوزاف واألنسجة

 . والنغمة والشكؿ الحجـ تزايد حسب المواد ترتيب عمى القدرة تكويف -2
  . المتزايد القصر نظاـ عف المتزايد االرتفاع مف نظاـ تمييز عمى القدرة  -3
  . والحيوانات بالنباتات العناية  -4
  . ( المالبس وارتداء التنظيؼ ، الغسؿ)  مثؿ بالنفس العناية عمى القدرة -5
 . الصحيحة مفاىيميا وتكويف واألرقاـ والعدد بالعد االىتماـ  -6
  . لمكتابة االستعداد تكويف أجؿ مف الحركية الميارات تطوير  -7
  . لمقراءة واالستعداد الحروؼ أصوات تعمـ  -8
 < الطفؿ لدى االنتباه تطوير -9

 ( The Verbal Dialectic Model ) لمتعبير المفظي النموذج:  رابعا 
 (وانجمماف برايتر) وضعو الذي المنيج عمى النموذج ىذا يقوـ       

  Beriter and  Engelman 1961 ) ) نظما وقد األطفاؿ رياض في تطبيقو ألجؿ 
 واقتصادية واجتماعية ثقافية المحروميف األطفاؿ مع استخدامو ألجؿ اكاديمي تتظيـ المنيج

 المدرسة مف األولى المرحمة في يحتاجونيا قد التي والميارات بالمعمومات تزويدىـ مستيدفيف
 المباشر التعميـ ويؤدي.  الدراسي التحصيؿ في اآلخريف األطفاؿ مع ليتساووا وذلؾ االبتدائية

 اليومي البرنامج في رئيسيا دورا والمسرحيات القصص وقراءة والحساب المغة مجاالت في
 . المنيج ىذا وفؽ عمى لمروضة

 المغوي التكرار يؤكد ولذلؾ كبيرة اعتمادا عميو ويعتمد المباشر التعميـ المنيج يؤكد كذلؾ     
 طريؽ عف صورة أحسف في يتـ أف يمكف التعميـ بأف السائد االعتقاد عمى مستندة والمفظي



 توزيع لألطفاؿ الصحيحة اإلجابات ويمي المعممة أقواؿ األطفاؿ ترديد المتضمف التمقيف
 .الحموى وتقديـ والمعاني المفظي االستحساف استعماؿ مع المكافآت

  : يمي بما المنيج ىذا أىداؼ تتمخص      
 ؟ ىذا ما:  مثؿ األسئمة عف اإلجابة عند والمنفية المثبتة الخبرية الجمؿ استعماؿ  -1
  . إلخ.....  كتاب ىذا
 بارد ، حار!  مظمـ ، مضيء:  مثؿ طرفيف ذات مجموعات مع التعامؿ عمى القدرة  -2
 . إلخ... 
  . سينكسر عندئذ ذلؾ سقط إذا... (  عندئذ ، بعد: )  مثؿ االستنتاجات استخالص  -3
 . األساسية األلواف تسمية -4
 . عشرة الرقـ إلى العد  -5
  . صحيحة صوتأ عشر وخمسة العمة حروؼ اصوات وتسمية تمييز -6 
 

 بريطانيا في االطفاؿ رياض تاريخ
 -: بريطانيا في االطفاؿ رياض نظاـ

 بريطاني في الطفؿ يمتحؽ ، ومجانية الزامية مرحمة األطفاؿ رياض مرحمة تعتبر        
 ويسبؽ ، البريطاني التعميمي النظاـ في اإللزاـ لسف وفقا سنوات خمس وعمره بالروضة
 اليوـ نظاـ اساس عمى األطفاؿ تقبؿ االطفاؿ ورياض ، المحمية التعميمية السمطات االدارة
 الدراسة ومدة غذائية وجبة ليـ فتقدـ الظير بعد الى بالروضة االطفاؿ استمرار حالة وفي
 قبؿ الطفؿ فييا يمر انتقالية مرحمة وىي ، السابعة سف حتى الخامسة سف مف سنتيف فييا
 . االبتدائية المدرسة مناىج يتمقى أف
  -: واىدافيا بريطانيا في االطفاؿ رياض فمسفة 

 لوؾ وجوف افالطوف بأراء تأثرت قد المدرسة قبؿ ما الطفاؿ التربية اسس آف      
 تربية وترتبط اطفاليا مع التعامؿ واساليب اىدافيا في وفروبؿ وبستالونزي وكومنتيوس

(  وخمقيا وعقميا جسميا)  المتكاممة التربية لتحقيؽ باألسرة وثيقا ارتباطا انكمترا في االطفاؿ



 فيو تراعي جو في ومتكاممة شاممة تنمية بضرورة إنجمترا في التقميدية الروضة وتؤمف
مكاناتو قدراتو لتنمية الفرصة طفؿ لكؿ وتتاح األطفاؿ بيف الفردية الفروؽ  حد أقصى إلى وا 
 قبؿ ما تعميـ يميز مما نضجو ومستوى تتمشى التي وبالسرعة استعداداتو وفؽ عمى ممكف

 ما طفؿ مشروع:  مثؿ المرحمة ليذه مختمفة مشاريع وجود بريطانيا في االبتدائية المرحمة
 ستارت اليد األمريكي المشروع نمط عمى التعويضية التربية ومشروع ، االبتدائية المرحمة قبؿ
 مؤسسات توجد ولكف"  اطفاؿ الرياض تسمية بريطانيا في توجد وال.  اكسفورد ومشروع ،

 الرابعة أو الثالثة سف في األطفاؿ بيا يمتحؽ ( Nursery School ) األولية الرعاية
 . األطفاؿ مدارس إلى منيا وينتقموف

 المدرسة قبؿ ما مرحمة في األطفاؿ ىؤالء احتياجات تقايؿ سوية تربية طريؽ وعف    
 المحيطة بيئتو الكتشاؼ واستثارتيـ االبتدائية المدرسة إلى الدخوؿ عمى تدريجيا ومساعدتيـ

  - : االتية األىداؼ تحقيؽ عمى المدرسة قبؿ ما طفؿ تربية فمسفة وتقوـ.  بيـ
 واستثارتو المنظـ الرسمي التعميـ مرحمة الى الدخوؿ عمى تدريجيا الطفؿ مساعدة -1

 . بو المحيطة بيئتو االكتشاؼ
 وعقميا جسميا متكامال نموا والسابعة الخامسة سف بيف فيما األطفاؿ لنمو الظروؼ تييئة -2

 .وجماليا وخمقيا
 . الطيبة العادات عمى وتدريبيـ لألطفاؿ البدنية بالرعاية العناية -3

 التي العديدة لممشكالت حموال الشخصية تجاربيـ لتجد لألطفاؿ الكافية الفرصة اتاحة  -4
  . يواجيونيا

 .الحر المعب فرص ليـ تتاح واف ، الجماعية التعاونية األعماؿ عمى األطفاؿ تدريب -5
 . االذف وحساسية المالحظة وقوة المغوية الحصيمة تنمية  -6

 : بريطانيا في االبتدائي التعميـ قبؿ ما مرحمة أىداؼ
 -:التالية بالجوانب يتعمؽ ما حوؿ األىداؼ ىذه تتمحور     

 -. العقمية التنمية -1 
 . النفسية التنمية -2 



 . الجسمية التنمية- 3 
 . باألخريف الطفؿ وعالقة اإلجتماعية التنمية-4 
 .  معيا التكيؼ و بالمدرسة الطفؿ عالقة تنمية - 5      
 - : بريطانيا في االبتدائي قبؿ ما التعميـ مناىج
 النشاط النقاط عمى تعتمد متنوعة وأنشطة خبرات بتقديـ بريطانيا في األطفاؿ مدارس تيتـ

 اشغاؿ و ونقش رسـ مف المتنوعة الفنوف وعمى والقص والغناء والحركة والمعب التمقائي
 وحساب وكتابة قراءة مف األساسية الميارات وتعميـ خاصة أىمية القصة وتعطى ، يدوية
 واالبتكار اإلبداع قدرة تنمية و سناً  األكبر لألطفاؿ األولية المادئ بعض تقديـ عمى يقتصر
 وتجييزاتيا الشاسعة ومالعبيا الواسعة وقاعتيا بغرفيا الرياض مدارس وتتميز.  الطفؿ لدى
 اسموبو الروضة في الدراسي,  اليوـ  تنظيـ في ويتبع.  األخرى المراحؿ في تتوافر ال التي
 معظـ خالؿ المختمفة التعميمية األركاف  بيف التنقؿ حرية لمطفؿ تترؾ حيث ، المفتوح اليوـ

  دراسييف فصميف الى الروضة داخؿ العمؿ ينقسـ.  النيار ساعات
 ، الخارج في أو واسعة حجرات داخؿ سواء الوقت معظـ األطفاؿ يمعب األوؿ الفصؿ في      
 ، االبتدائية المدرسة تمميذ مف المطموبة التممذة ميارت األطفاؿ فيتعمـ الثاني الفصؿ وفي

 األطفاؿ ليؤالء المناسبة والخبرات النشاط انواع حوؿ تدور األطفاؿ رياض برامج أف يتضح
 ليا يوضع ولكف ، مكاف ليا ليس الرسمية المواد أف كما وحفظيا المعمومات حوؿ وليس

 وسرد  الجماعية والمعاب والغذاء والنباتات بالحيوانات والعناية المالحظة خالؿ مف األساس
 والحساب والكتابة القراءة مبادئ تعمـ أف كما الكالـ عادات وتطوير  الفني والعمؿ القصص

 ؟ وقدراتو استعداده يظير عندما المناسبة المحظة في يتـ المرحمة ىذه في
 مناسبة يرونيا وسيمة أي خالؿ مف أطفاليـ تعميـ اختيار  يمكنيـ األمور أولياء أف        
 مف غالباً  تكوف المساعدة و ، الروضة في فصؿ الفتتاح اساسي شرط مؤىمة معممة وتوفر

 في كبيرة وحرية مرونة المؤىمة المعممة وتمنح.  الحضانة مشرفات إعداد معاىد خريجات
 إلعداد كمية(  50)  مف أكثر بريطانيا في توجد.  األطفاؿ مع التربوي العمؿ وتنظيـ تخطيط
 درجة الكميات ىذه وتمنح ، االبتدائي قبؿ ما والتعميـ الحضانة مدراس ومساعدات معممات



 البريطانية الجامعات بعض ىناؾ وأف ،(  سنوات 9-3)  مرحمة تخصص في البكالوريوس
 مشاريع ترعى و وتربيتيا الطفولة مجاؿ في لممتخصصيف العميا لمدراسات برامج تنظـ التي

 .  ومناىجيا األطفاؿ مدارس نظاـ تطوير إلى تيدؼ تربوية ودراسات
 -: بريطانيا في األطفاؿ رياض ادارة
.  والميارات واالبتكار األعماؿ ووزارة التعميـ وزارة إلشراؼ يخضع إنجمترا في التعميـ    

 الحكومية والمدارس  العاـ التعميـ سياسات تنفيذ مسؤولية ( UA ) المحمية السمطات وتتولى
 .  والخيرية الدينية المؤسسات عف فضال.  المحمي المستوي عمى
 مدى لنا يتضح واألجنبية العربية الدوؿ لبعض الرياض لنظـ السابؽ العرض خالؿ مف     
 عمى ذلؾ کاف سواء االطفاؿ رياض ومؤسسات المبكرة الطفولة بمرحمة العالـ دوؿ اىتماـ

 اـ  االنسانية المنظمات اـ األىمي الخاص المستوى عمى أـ والدوؿ الحكومات المستوى
 مجتمعاتنا في وخاصة المستقبؿ صانعة الطفولة الى الدعوة يرسخ وىذا الدينية المؤسسات

 المواطف في الرؤية وضباب القمؽ ويسودىا ، حاضره وعبء تاريخيا بعبء تنوء التي العربية
 واالنسانية والتكنولوجية االقتصادية بتياراتيا العولمة تحديات لمواجية واالستراتيجية الرئيسية
 المنطمقات احدى تكوف أف يمكف التي الضوء بؤرة الطفولة في أف نرى واننا ، المختمفة
 والنيوض الدوؿ تقدـ الستمرارية الوحيد الضماف وانيا المختمفة بأبعادىا لمنيضة األساسية

 . األمـ بيف بيا الالئقة مكانتيا واحتالؿ بيا


