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الفصل الأول ويتضمن

مقدمة
نشأة رايض األطفال يف إجنلرتا
أنواع مؤسسات ماقبل املدرسة يف
نظام القبول يف رايض

اململكة املتحدة

مدة الدراسة

األطفال

مقدمة
مرحلة الطفولة من أهم املراحل يف حياة اإلنسان ،إذ يكون الطفل فيها غضًّا من النواحي اجلسميَّة،
والعقليَّة ،والنفسيَّة ،شديد القابليَّة للتَّأثر ابلعوامل املختلفة احمليطة به ،فالطفولة هي مرحلة أساس
العمر ،غري َّ
أن أهم السنوات من مرحلة الطفولة هي السنوات اخلمس األوىل ،وتكمن أمهيَّة هذه
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السنوات يف َّ
الدور األساسي الذي تقوم به يف تكوين شخصيَّة الفرد بصورة ترتك طابعها فيه طيلة

أمرا يستحق العناية البالغة.
حياته ،وهذا جيعل من تربية الطفل يف هذه السنوات ً

وتعد مرحلة الطفولة املبكرة من أكثر املراحل أمهية يف حياة اإلنسان ،فهي األساس الذي يشكل
شخصيته الالحقة ،واألساس الذي تعتمد عليه إنتاجيته وعطاؤه املستقبلي .وقد أثبتت الدراسات
احلديثة أن اخلربات املبكرة لدى الطفل هلا أتثري قوي وحمدد على طبيعة النمو لديه ،وليس هذا
التأثري على املستوى التقليدي للنمو العقلي (املعريف) فحسب ،بل يتعداه إىل مستوى توجيه
االستفادة من خالاي املخ املعقدة لدى الطفل وتفعيلها بدالً من أن هتمل وتنتهي .كما كشف

البحث العلمي عن جوانب كثرية ملرحلة منو الطفولة من الرضاعة إىل ست سنوات ،فقد أشارت

البحوث إىل أن ذكاء الطفل يتأثر ابخلربات واملثريات احمليطة ،حيث أن  %50من ذكاء الطفل يبدأ
يف التشكيل من الوالدة حىت سن األربع سنوات وحوايل  %30يف املرحلة ما بني أربع ومثان
سنوات ،وحوايل  %20ما بني سن الثامنة والسابعة عشرة .

صورا متعددة؛ منها :تبصري اآلابء واألمهات أبصول َّ
الصحة
الرتبية وأساليب
َّ
وتتَّخذ تربية األطفال ً
ضا:
النفسيَّة ،ومنها :تنظيم اخلدمات االجتماعيَّة اليت تتوالَّها منظمات رعاية الطفولة ،ومنها أي ً
االهتمام ابملؤسسات اليت تقوم على تعليم الصغار يف سن ما قبل املدرسة

ومن هنا جند أن الساحة الدولية تزخر ابلعديد من التجارب والنماذج الناجحة اليت سعت لتقدمي
رعاية وتعليم وتربية وتنمية ذات جودة عالية لألطفال مبرحلة الطفولة املبكرة ومن هذه النماذج اليت
سوف نتناوهلا بشئ من التفصيل يف األسطر القليلة القادمة رايض األطفال ابململكة املتحده

نشأة رياض األطفال في إنجلترا:
تعترب إجنلرتا دولة ذات اتريخ طويل يف التعليم يف مرحلة الطفولة املبكرة  ،ويعترب روبرت أوين أول
من أنشأ روضة يف إجنلرتا ،وأقامها يف مدينة نيوالانرك عام  ،1816وكان روبرت ينظر إىل تعليم
األطفال الفقراء على أنه ليس تدريب أخالقي ولكنه وسيله للتغيري االجتماعي.
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وتعترب آراء أوين سابقه لعصره  ،فبالرغم من أن روضته جذبت العديد من املفكرين والفالسفة
الذين جاءوا من الدول األوربية لزايرهتا ،إال أن هذا النوع من الرايض مل ينتشر يف إجنلرتا يف حياته
نظرا لغرابته على اجملتمع اإلجنليزي احملافظ يف أوائل القرن التاسع عشر.
ويف الفرته من عام  1850-1840هاجر الكثري من األملان األثرايء إىل إجنلرتا واستوطن معظمهم
يف مانشسرت وأنشئو مدارس ألطفاهلم ،كانت رايض األطفال امللحقة هبا متأثره مبا اندى فروبل.
وأصبحت هذه الروضات غري قاصرة على األطفال األملان فقط بل مشلت االطفال االجنليز أيضا.
ويف عام 1874أنشئت مجعية فروبل  ،مث أتسعت أعمال هذه اجلمعية تدرجييا لتصبح يف عام
 1887احتادا قوميا وتوىل االحتاد مجيع أعمال تدريب من يرغب العمل يف مدارس رايض األطفال
 ،ويف عام  1895أنشئ معهد فروبل الرتبوي وكان مبثابة كلية إلعداد معلمات الرايض ،واعرتف
جملس التعليم ابلشهادة اليت متنحها هذا املعهد يف عام .1920
ويف عام  1917أنشأت األختان ماكميالن كلية إلعداد معلمات رايض األطفال وعرفت هذه
الكلية ابسم
 The Rachel mcmillan hraining collegeوتعترب األختان ماكميالن
( مارجريت -راشيل) وخباصة مارجريت من أبرز من أثر يف نشأة وتطور رايض األطفال يف إجنلرتا ،
وابإلضافة إىل إسهامها يف التمهيد إصدار القوانني اليت تنص على توفري الرعاية الصحية والرتبوية
لألطفال ( حتت سن اخلامسة).
كما أسست مارجريت مجعية مدارس الرايض عام .1923
وقد زاد عدد األطفال امللتحقني برايض األطفال نتيجة للمتغريات االقتصادية واالجتماعية  ،وزايدة
خروج املرأة للعمل.
ويلتحق األطفال ابلرايض يف سن يرتاوح مابني (2-4سنوات ) ويقضون هبا فرتة زمنية حىت يصلوا
إىل سن  5سنوات وهو بداية سن اإللزام يف مؤسسات ماقبل املدرسة اإلبتدائية  ،واليزال التعليم
حىت اآلن يف مرحلة رايض األطفال(دور احلضانة) اختياري.
(عبد احلليم )110 ،2010 ،
تتعدد مؤسسات ماقبل املدرسة اإلبتدائية يف اململكة املتحدة وختتلف هذه املؤسسات يف تبعياهتا
هليئات أو وزارات  ،كما ختتلف يف أهدافها وبراجمها وأساليبها ونوعيات املشرفني عليها وإمكانياهتا
املادية وهي كالتايل:
أنواع مؤسسات ماقبل المدرسة في المملكة المتحدة:
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يطلق بعض املسئولني الرتبويني يف إجنلرتا على مجيع املؤسسات اليت يلتحق هبا األطفال اسم
حضاانت  ،وهي تشمل األطفال يف املرحلة العمرية قبل سن مخس سنوات ،وهو سن االلتزام.
ويوجد سبعة أنواع من تلك املؤسسات هي:
 -1احلضاانت النهارية التابعة للمجلس احمللي
 -2فصول ومدارس احلضانة
 -3جمموعات اللعب
 -4حضاانت خاصة تطوعية
 -5فصول االستقبال أم مدرسة الطفل
 -6راعيات األطفال املسجالت
 -7احلضاانت امللحقة أبماكن العمل
 -1احلضاانت النهارية
وتقبل األطفال حتت سن الرابعة  ،وقلة منهم دون سن أثين عشر شهرا وتفتح احلضانة من الساعة
8صباحا إىل 6مساء  ،مخسة أايم يف األسبوع  ،طوال العام.
ويكون القبول حسب أولوية احتياج الوالدين أو إحدامها لضرورة تواجد الطفل حتت الرعاية أثناء
النهاركما تعطى األولوية لألطفال املعوقني أوأن بيئة الطفل املنزلية فقريةجدا مما يستدعي ضرورة
وجود الطفل يف وسط أفضل.
وتشرف على هذه املؤسسات هيئة اخلدمات االجتماعية التابعة للمجالس احمللية وأتخذ هذه
املؤسسات مصروفات قليلة من اآلابء نظرا لضعف امليزانية املرصودة لكل حضانة  ،وابلتايل فإن
مبناها غري واسع  ،مع وجود حديقة صغرية  ،كما أن األلعاب واألجهزة حمدودة يف عددها وتنوعها.
وينقسم األطفال إىل ( أسر) تتكون كل أسرة من  12طفال تشرف عليهم ممرضة متخصصة يف
احلضاانت ومعها مساعدة وأحياان حتضر متطوعات للمعونة بدون مقابل.
وهتدف هذه احلضاانت إىل هتيئة بيئة جيد فيها األطفال رعاية أثناء النهار  ،كتعويض ملا كان املفرتض
(عبد احلليم )113 ،2010 ،

أن يوجد يف بيوهتم.
 -2فصول ومدارس احلضانة:

يلتحق هبا األطفال من سن  4-3سنوات  ،وأحياان يوجد عدد قليل دون سن الثالثة ،
وتشرف على هذه املؤسسات السلطات التعليمية احمللية  ،وبعض هذه احلضاانت ملحقة
ابملدارس االبتدائية .وتشرف على األطفال مدرسة مؤهلة أتهيال جامعيا وأحياان حتمل بعضهن
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مؤهالت أعلى من الشهادة اجلامعية األوىل  ،وتساعد املدرسة معاونة حتمل شهادة التمريض
دور احلضانة ونسبة املدرسات واملساعدات لألطفال 13:1
وينقسم اليوم إىل فرتتني  :فرتة قبل الظهر  ،وأخرى بعد الظهر  ،ومدة كل فرتة ثاللث ساعات
 ،وميكن للطفل أن حيضر الفرتتني أو فرتة واحدة حسب ظروف ويل األمر.
واحلضانة جمهزة بعدد كبري ومتنوع من األجهزة واأللعاب وكميات من املواد اخلام واألدوات
أبحجام وألوان خمتلفة وكلها يف يد األطفال يتعاملون معها حتت إشراف املدرسة وتعقب هذه
احلضانة مايسمى ابسم مدرسة الطفل  ،وهي سابقة مباشرة للمدرسة االبتدائية.
وتتميز هذه احلضاانت ابتساع املكان  ،واملؤهالت العالية للمشرفني عليها  ،وغالبية األطفال
من أسر ذات مستوى اقتصادي جيد تساهم يف نفقات الدراسة  .وهتدف هذه املؤسسات إىل
مد األطفال خبربات تربوية مناسبة قبل التحاقهم ابملدارس االبتدائية
(عبد احلليم )114 ،2010 ،
 -3جمموعات اللعب :
يلتحق هبا األطفال يف سن الثالثة وأحياان يف الرابعة ،ومبانيها عبارة عن حجرة كبرية املساحة
وحجرة أخرى أو حجرتني وأمامها فناء حمدودة املساحة ،وهذه اجملموعات توجد أبعداد كبرية
وبعضها يكون وسط مناطق سكنية مزدمحة ،واإلشراف احلكومي عليها حمدود،واإلشراف
الفعلي يكون هليئات مدينة أو خريية أو مؤسسات دينية ،وتضم كل جمموعة من 25-20طفل
حيضرون من الساعة 9,30صباحا إىل الظهر .
وتشرف على االطفال مشرفة درست سنة واحدة يف معاهد تعليم الكبار ،وغالبا ماتضم كل
جمموعة مشرفتني إىل جانب املعاونة اليت تتلقاها من أمهات األطفال .
وهتيأ لألطفال فرص متوسطة الستخدام بعض األلعاب واألجهزة التعليمية سواء داخل املبىن أو
قطعة ملحقة به،وتتقاضى املشرفات أجورا يومية بسيطة للغاية ،كما يدفع كل طفل مصاريف
ترتاوح حسب ظروف كل أسرة وهتدف هذه اجملموعات إىل أاتحة الفرصة لتتعرف بصورة أفضل
على أساليب التعامل مع األطفال.
(عبد احلليم )114 ،2010 ،
 -4حضاانت خاصة تطوعية:
ويلتحق هبا االطفال يف سن يرتاوح بني 5-3سنوات ،وتتفاوت هذه احلضاانت يف عدد
األطفال الذين يقبلون هبا  ،وكذلك فيما جتهز به أدوات وأجهزة  ،ويف املساحة املخصصة
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داخل احلجرات وخارجها ولكنها كلها تتفق يف اهلدف وهو هتيئة أساليب العناية ابألطفال
ومدهم ببعض اخلربات االجتماعية والرتبوية .
ومتوسط عدد االطفال يف كل حضانة  30طفل ،تشرف عليهم مشرفتان مؤهلتان أتهيال
متوسطا وأحياان يكون اإلشراف على يد طالبات مل يوفقن يف دراستهن الثانوية .
ومتتلك هذه احلضاانت مجعيات أو هيئات الهتتم ابالنفاق عليها كثريا.
(عبد احلليم )115 ،2010 ،
 -5فصول االستقبال أو مدرسة الطفل:
وهي فصول تتلقى االطفال يف بداية مرحلة التعليم االلزامي  ،فتفتح أبواهبا لألطفال يف سن
اخلامسة  ،ويلتحق هبذه الفصول كل االطفال سواء حضروا مدارس احلضانة أم مل حيضروها.
وينقسم العمل إىل فصلني دراسيني:
الفصل األول  :يلعب فيه االطفال معظم الوقت سواء داخل حجرات واسعة أويف اخلارج
وجتهز احلجرات أبعاب تعليمية متنوعة  ،كما توجد هبا أدوات وخدمات كثرية.
الفصل الثاين :وفيه ختضع األطفال لرتبية هتتم بتهيئتهم ملا سيدرسونه يف العام التايل فيتعلمون
مهارات التلمذة املطلوبة من تلميذ املدرسة االبتدائية .
ويستمر العام الدراسي أربعني أسبوعا  ،ويرتاوح عدد الساعات يوميا حسب رغبة أولياء األمور
والغالبية العظمى من املدرسات مؤهالت للتدريس والتعامل مع أطفال هذه املرحلة  .وااللتاق
هبذه املدارس إجباري وجماين  ،لذلك فإن أعدادها كبرية جدا الستيعاب األطفال الذين يبلغون
سن االلتحاق.
(عبد احلليم )115 ،2010 ،

 -6راعيات األطفال املسجالت:
هن أمهات لديهن يف أغلب األحيان أطفال يقمن برعايتهم ويف نفس الوقت ترعى كل أم عدد
أخر من األطفال يف سن ماقبل املدرسة ،وهن مسجالت لدى السلطات احمللية ،ولكي يتم
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التسجيل البد من توافر شروط معينة يف املكان وعدد من ترعاهم فاليزيد عدد االطفال دون
اخلامسة عن ثالثة مبافيهم أطفال الراعية  .وحتتفظ السلطات احمللية بقائمة انتظار لألطفال
الذين ترغب أسرهم يف إحلاقهم لدى الراعيات يف حالة مساعدة هذه السلطات هلذه األسر
بدفع مصاريف الرعاية كلها أو بعضها.
والراعية مسئولة عن تدبري شئون أسرهتا هي  ،مث تدبر أمور األطفال الذين ترعاهم من حيث
نظافتهم وغذائهم ونومهم وراحتهم مع إعطائهم جزء قليل من التهيئة العقلية.
(عبد احلليم )116 ،2010 ،
 -7احلضاانت امللحقة أبماكن العمل:
وتقبل هذه احلضاانت االطفال دون سن الرابعة وأحياان يف سن مبكر جدا من الضروري أن
يكون كل املقبولني من أبناء العامالت يف ذلك ( املصنع -الشركة -املؤسسة احلكومية ).....والبد
أن تكون االم ال االب هي اليت تعمل يف تلك االماكن  ،وإذاتركت عملها خرج طفلها معها.
وعادة تدفع الشركات أغلب التكاليف اليت تتطلبها احلضاانت أو ختصم من مرتبات األمهات
وتتكون احلضاانت من جمموعة حجرات هلا فناء صغري أوكبري حسب الظروف وتتوىل اإلشراف على
األطفال ممرضات متخصصات يف دور احلضانة ولديهن بعض الدراية ببعض األمور الرتبويةوحتضر
األم طفلها عند جميئها صباحا مث تستلمة بعد انتهاء العمل وابلرغم من أن مؤسسات ماقبل
املدرسة تعترب اختيارية يف نظام التعليم يف اجنلرتا إال أنه يوجد %44من إمجايل عدد األطفال
أبجنلرتا –ترتاوح أعمارهم بني  4-3سنوات يلتحقوا هبذه املؤسسات.
(عبد احلليم 11 ،2010 ،
نظام القبول في رياض األطفال
من املعروف أن سن التعليم اإللزاميي يف اململكية املتحيده هيو اخلامسية حييث يلتحيق الطفيل ابلروضية
ويسبق هذه املرحلة سنتان تقضييها نسيبة ال يسيتهان هبيا مين أطفيال إجنليرتا ممين هيم يف سين الثالثية أو
الرابعة يف احلضانة أو يف مجاعة لعب
نظ يرا ألن فييرتة اإلل يزام يف اجنل يرتا متتييد مييابني سيين اخلامسيية حييىت اخلامسيية عشييرة  ،فييإن مرحليية رايض
األطفال تدخل فيها وتعترب إلزامية جمانية ورايض األطفال يف اجنلرت ختضيع إلدارة السيلطات التعليميية
احمللي يية  ،وتتمث ييل يف رايض األطف ييال ال يييت ت ييديرها خمتل ييف الوح ييدات التعليمي يية واألجه ييزة احلكومي يية
واملؤسسييات الدينييية واخلريييية وغريهييا .ورايض األطفييال تقبييل علييى أسيياس اليييوم ،ويف حاليية اسييتمرار
األطفييال ابلروضيية إىل مابعييد الظهيير فتقييدم هلييم وجبيية غذائييية لكييي يتنيياولوا طعييام .ورايض األطفييال يف
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اجنلي يرتا تقب ييل األطف ييال يف ح ييوايل س يين اخلامس يية  ،ويلتح ييق هب ييا ك ييل األطف ييال س ييواء حض ييروا م ييدارس
احلضانة أم مل حيضروها
خليل ( 1997م)226 :

مدة الدراسة /
تقبل رايض األطفال أطفاهلا ملد سنتني من سن اخلامسة حىت سن السابعة  ،وهي مرحلة انتقالية
مير فيها الطفل قبل أن يتلقى مناهج املدرسة اإلبتدائية
خليل ( 1997م)226 :
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الفصل لثاني ويتضمن

برامج ومشروعات رايض األطفال يف اجنلرتا
فلسفة وأهداف دور احلضانة
فلسفة وأهداف رايض األهداف
اململكة املتحدة

يف
مناهج مدارس احلضانة ورايض األطفال يف بريطانيا

برامج ومشروعات رياض األطفال في إنجلترا:
يوجد العديد من برامج ومشروعات رايض األطفال يف إجنلرتا فمنها على سبيل املثال :
أوال /مشروع طفل ما قبل املرحلة االبتدائية:
وتقوم بتمويله املؤسسة القومية للبحوث الرتبوية ويهدف هذا املشروع إىل تقدمي وتقومي برانمج
تعويضي يف النمو اللغوي ومنو املفاهيم وتنمية القدرات العقلية العامة لألطفال ابلرايض.
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وقد أجريت جتارب هذا املشروع يف مخس مدارس يف مدينة سالو القريبة من لندن واستخدام
برانمج بيابودي بعد أن أدخلت عليه التعديالت الالزمة ليصبح أكثر مالءمة ألطفال اجنلرتا.
وقد نظم املشروع خطة العمل على أساس (وحدات) بال من تقسيمها إىل (دروس) لتناسب
األطفال املتفاوتني يف قدراهتم وسرعة استيعاهبم  ،كما استخدام الباحثون موضوعات ومواد أكثر
ارتباطا ابحملتوى اللغوي للوحدات وهذا االرتباط بني اللغة ومنو املفاهيم يساعد يف نظر الباحثني
على تنمية القدرات العقلية ألطفال املرحلة بطريقة متكاملة وشاملة.
(الناشف 2005،م)223 :
اثنيا /مشروع الرتبية التعويضية
قام هبذا املشروع جمموعة من أساتذة الرتبية وعلم النفس بكلية الرتبية جبامعة سوانسي أبقليم ويلز
حتت إشراف موريس كازان .
ومن أهم ما توصل إليه هذا املشروع  ،هو أن االجتاه الذي يعتمد على اللعب احلر  ،ميكن أن
يوظف جنبا إىل جنب مع االجتاه حنو التعليم املنظم وللحصول على برامج جيمع بني اللعب احلر
والنشاط املنظم جيب أوال وضع مواد تربوية والتخطيط ألنشطة مرتبة حسب نظام معني  ،كما جيب
زايدة استخدام الوسائل املعينة مثل أجهزة التسجيل وأجهزة عرض األفالم وجهاز تعليم اللغة
لتعليم القراءة لألطفال.
وقد توصل املشروع إىل عدة توصيات هي:
-1إعادة توزيع االمكانيات واملصادر الرتبوية ليستفيد منها نسبة أكرب من االطفال احملرومني.
-2تطوير وتعديل املناهج على مجيع املستوايت.
-3استخدام وسائل معينة جد يدة ومتطوره
 -4توفري اإلرشاد والتوجيه لألطفال بصفة فردية.
-5عمل برامج تلفزيونية خاصة تناسب هؤالء األطفال.
-6استخدام املستشارين واخلرباء يف الفصول إىل جانب املدرسات لتشخيص احلاالت اليت حتتاج
إىل رعاية خاصة.

(الناشف 2005،م)224 :

اثلثا /مشروع أكسفورد ملرحلة ماقبل املدرسة االبتدائية:
مت تطبيق هذا املشروع يف مدينة أكسفورد وقد أشرف عليه جريوم برونر أشهر أساتذة الرتبية
املعاصرين وقد ركز املشروع اهتمامة على قدرة الطفل على الرتكيز .
ويهدف هذا املشروع إىل حتقيق:
 -1التعرف على ماجيري يف جمال تربية طفل ماقبل املدرسة يف املؤسسات املختلفة.
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 -2استخدام (املالحظة) كأداة للتعرف على نواحي الضعف والقوة يف التطبيقات اليومية هلذه
املؤسسات
 -3العمل على إحداث التغيري كلما دعت احلاجة.
ويؤمن القائمون على هذا املشروع إبمكانية تنمية قدرة الطفل على الرتكيز واكتساب املهارة
للسيطرة على انتباهه هذا االنتباه كلما دعت احلاجة ابلطرق التالية:
 -1توفري مواد تعليمية منظمة وأعمال تتحدى تفكري الطفلوجتذب انتباهه.
 -2التوجيه من قبل الكبار ملساعدة الطفل على اكتساب املهارات االجتماعية والعقلية الالزمة
وحتقيق السيطرة الكاملة عليها.
 -3تقدمي ألعاب تتضمن قوانني معينة حبيث يستطيع الطفل أن يتتبعها أبكثر من طريقة  ،إلاثرة
انتباهه للطرق املختلفة اليت مت تنظيم اللعب مبوجبها
(الناشف 2005،م)225 :
فلسفة وأهداف رياض األطفال
ترتبط تربية األطفال يف اجنلرتا ارتباطا وثيقا ابألسره لتحقيق الرتبية املتكاملة (جسميا وعقليا
وخلقيا ) عن طريق تربية سوية تقابل احتياجات هؤالء األطفال يف مرحلة ماقبل املدرسة ومساعدهتم
تدرجييا على الدخول إىل املدرسة اإلبتدائية واستثارهتم الكتشاف بيئتهم احمليطة هبم.
ونظرا النتشار نتائج دراسات (بياحية) واهتمامات ( برونر) وظهور توصيات حبوث عديدة يف
جماالت أهداف رايض االطفال فقد حتددت أهداف احلضانة يف تطوير النمو العقلي واالجتماعي
والنفسي واالبداع الفين والنمو اجلسمي لدى الطفل .

ولعل أهم الدراسات الىت حددت االهداف السلوكية ملدارس احلضانة هي دراسات أجراها
(اتيلور) ملعرفة رأي معلمات احلضانة ابألهداف السلوكية املالئمة لألطفال فكانت هذه
االهداف تتلخص مبا يلي :
 -تطوير النمو العقلي للطفل
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إن تطوير النمو العقلي للطفل الروضه يهتم ابلنمو املعريف لألطفال وإكساهبم املهارات العقلية
املتعددة لذا البدمن :
 -1مساعدة الطفل على التصنيف (تصنيف االشياء ).
 -2مساعدة الطفل على اصدار احلكم والتعبري عن رأيه .
 -3مساعدة الطفل على تعلم كيف يتعلم .
 -4مساعدة الطفل على ااثرة حب استطالعه .
 -5مساعدة الطفل على القياس والعد واجملموعة واالضافة وطرح كميات صغرية .
 -6مساعدة الطفل على تطوير مهارة استخدام عضالته الدقيقة .
 -7مساعدة الطفل على شرح االفكار والوصول اىل املعلومات .
 -8مساعدة الطفل على تطوير قدراته اللغوية .
(فرماوي)185 :2004،
تطوير النمو االجتماعي للطفل
إن االهتمام ابجلانب االجتماعي للطفل ينمي لديه اإلحساس ابلكرامه ويشعره بقيمة ذاته ويتم
ذلك عن طريق اآليت :
 -1مساعدة الطفل على فهم (الروتني) الصحي والعادات الصحية .
 -2مساعدة الطفل على قبول اكتساب اجتاه اجيايب حنو األكل .
 -3مساعدة الطفل على قبول الدور أو املشاركة .
 -4مساعدة الطفل على فهم مواقف اخلط .
 -5مساعدة الطفل على قبول واحرتام السلطة .
 -6مساعدة الطفل على فهم وادراك شعور االخرين .
 -7مساعدة الطفل على االستقالل الذايت .
(فرماوي)186 :2004،
 عالقة الطفل ابلروضة والتكيف هلا :تعد الروضه مبثابة البيت ابلنسبه للطفل والبد أن يتكيف هلا كي تتحقق األهداف املرجوة منها
وذلك عن طريق األيت :
 -1مساعدة الطفل على أن أيلف (الوتني) اليومي يف احلضانة .
 -2مساعدة الطفل على االنتباه ومتابعة التوجيهات .
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 -3مساعدة الطفل على مشاركة انتباه املعلمة .
 -4مساعدة الطفل على العيش اجلماعي مع االخرين بصورة متعاونة .
 -5مساعدة الطفل على تطوير عالقات سهلة مع العاملني .
 -6مساعدة الطفل على قبول السلطة واالدارة .
(فرماوي)186 :2004،
 تطوير االبداع الفين لدى الطفلإن من أهداف برامج دار احلضانه متكني األطفال من التفوق والشعور بقدرهتم على اإلبداع لذا
البد من :
 -1مساعدة الطفل ليكون مبدعا من خالل الفنون (الرسم واملوسيقى)
 -2مساعدة الطفل ليكون معربا من خالل الفنون (الرسم واملوسيقى)
 -3مساعدة الطفل على متيز ماهو مجيل .
 -4مساعدة الطفل على منح اجلمال يف حياته .
 -5مساعدة الطفل على تطوير رغبته يف املشاركة ابلفن .
 -6مساعدة الطفل على التعامل مع أدوات الفن واملوسيقى .
 -7مساعدة الطفل على التعبري عن شعوره ابستخدام األساليب اللغوية .
-8مساعدة الطفل على سيطرته على نفسه من خالل الفن .
(فرماوي)186-185 :2004،

تطوير النمو النفسي للطفلإن مراعاةاجلانب التفسي لطفل الروضه يعد مطلب أساسي كي يعتمد على نفسه لذا البدمن:
 – 1مساعدة الطفل على قبول نفسه .
 -2مساعدة الطفل على فهم شعور االخرين والتعاطف معهم .
 -3مساعدة الطفل على أن يكون مستقال .
15

 -4مساعدة الطفل على تطوير ثقته بنفسه .
 -5مساعدة الطفل على تطوير قدرته .
 -6مساعدة الطفل على تكوين عالقته االجيابية مع االخرين .
 -7مساعدة الطفل على االستبدال اللفظي للتعبري عن العدوان
(فرماوي)187 :2004،
تطوير النمو اجلسمي للطفلإن طفل الروضه يف مرحلة منو سريعه لذا البد من مراعاة النمو اجلسمي وذلك عن طريق األيت:
 -1مساعدة الطفل على تطوير تناسيق عضالته الكبرية من خالل التسلق والقفز واجلري .
 -2مساعدة الطفل على تطوير تناسق عضالته الدقيقة ( يداه وأانمله ) .
 -3مساعدة الطفل على تنمية قدرة جسمه بصورة فعالة.
 -4مساعدة الطفل على أن يكون أكثر اعتمادا على نفسه .
 -5مساعدة الطفل على اكتساب االجتاه االجيايب حنو الطعام واألكل .
 -6مساعدة الطفل على اللعب بصورة فعالة مع أدواته واالخرين .
(فرماوي)187 :2004،

وتقوم فلسفة تربية طفل ماقبل املدرسة(بني سن اخلامسة والسابعة) على حتقيق األهداف التالية:
-1

مساعدة الطفل تدرجييا على الدخول إىل مرحلة التعليم الرمسي املنظم واستثارته
الكتشاف بيئته احمليطة به.

-2

هتيئة الظروف لنمو األطفال فيما بني سن اخلامسة والسابعة منوا متكامال جسميا
وعقليا وخلقيا ومجاليا.

-3

العناية ابلرعاية البدنية لألطفال وتدريبهم على العادات الطبية.
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-4

إاتحة الفرص الطافية لألطفال لتجد جتارهبم الشخصية حلوال للمشكالت العديدة اليت
يواجهوهنا.

-5

تدريب األطفال على األعمال التعاونية اجلماعية  ،وأن تتاح هلم فرص اللعب احلر.

-6

تنمية احلصيلة اللغوية وقوة املالحظة واإلستماع اجليد.
أمرية ( 2008م)226 :

مناهج دور الحضانة ورياض األطفال بالمملكة المتحدة
ولتحقيق هذه األهداف وترمجتها اىل ممارسات سلوكية يتعامل هبا األطفال يف خمتلف نشاطات
وبرامج احلضانة اليومية  ,واالفادة من االجتاهات العاملية ومن دراسات ( بياجية ) ( برونر ) فقد
وضع ( فونتاان ) أستاذ علم النفس يف جامعة ويلز عام  1974منهجا مبنيا على املهارات االتية :
أ -مهارات االتصال :
وتشتمل مهارات االتصال على ماأييت :
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 -1اللغة:
استعمال األلفاظ واملفردات اللغوية بصورة فعالة ومؤثرة يف حماورات الطفل والتحدث معه
جبمل صغرية وصحيحة والتأكيد على املفردات اجلديدة من خالل نشطات احلضانة .
 -2احلركات االيقاعية :
مثل القيام حبركات تعبيؤية وحركات ايقاعية بصورة فردية أو مجاعية مع االكثار من احلركات
الرايضية املتناسقة .
-3اللمس واالتصال :
وذلك ابعطاء الطفل خربات متنوعة الحساس وادراك خصائص األشياء مث مواصلة تفسريها
خالل اللمس والتعامل معها .
 -4الرسم والتلوين وعمل النماذج :
ختصيص وقت كا الستخدام األقالع واألصباغ والطباشري امللونة وفرش الرسم والصبغ وقص
األوراق واللصق .
(فرماوي )188 :2004،و(بدر)335 :2002،
ب -املهارات احلركية :
وتشمل على مايلي ،
 -1املهارات االبداعية :
مثل طي الورق  ،واستعمال املطرقة  ،وادخال األشكال يف فتحاهتا  ،والقيام أبعمال البناء
ابملكعبات والبلوكات على أنواعها  ،والزراعة  ،مشاركة الطفل يف تغذية ورعاية ركن الدواجن
واحليواانت األليفة مث املشاركة يف هتيئة التغذية اليومية يف احلضانة .
-2املهارات اجلسمية واحلركية :
مثل التسلق واجلري والقفز والرمي والقفز برجل واحدة  ،ولعبة النط على احلبل  ،والسري على
احلبل  ،أو استخدام عرابت الدفع والسحب .
ج -مهارات التمييز والتصنيف :
وتشمل على الفعاليات اآلتية :
 -1التصنيف :
مثل وضع أشياء متشاهبة أو أشياء متقابلة أو فرز ،أو ربط أشياء متنوعة ..اخل .
 -2التشخيص والتمييز :
ويتم ذلك عن طريق احلجم أو النوع  ،أو اللون ،أو الرسم أو الوزن ،أو الطول أو العدد .
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 -3الكمية :
ادراك الكثري والقليل ،أوالكبري والصغري ةاألصغر جدا واستنتاج التسلسل املناسب بينها .
 -4التمييز السبيب :
أي اجياد العالقة السببية أو النتيجة يف األشياء أو األدوات .
 -5متييز املخاطر وخباصة على النفس وعلى اآلخرين واالنتباه اليها يف نشاطات احلضانة وعند
استخدام أدوات اللعب .
 -6متييز الذات ومتييز املسائل اخلاصة به ،واملشاعر الشخصية والتعبري عنها بصورة مباشرة .
 -7متييز االستقالل الذايت ،ومتييز احلاجة اىل القناعة الطارئة لدى الطفل .
 -8متييز اآلخرين ،ومتييز حقوق اآلخرين واحلاجة اليهم ،ومتييز التعاون  ،والتعود على التسوية
املناسبة بني األصدقاء واألطفال خالل النشاطات .
 -9متييز املعلمة على أهنا هي املرجع األساسي للمساعدة والتوجيه السليم مث التعليم .
-10

متييز احلقيقة من اخليال يف تصوراته وتعبرياته

د-مهارات االنتباه والرتكيز :
وتشمل على مايلي :
 -1االنتباه للمسافة واالرتفاع والوقت .
 -2الرتكيز والتداول لألشياء واألدوات اليت يستخدمها يف احلضانة .
 -3املباشرة يف أداء األعمال والنشاطات والفعاليات اليومية وخالل األلعاب النظامية .
(فرماوي )190 :2004،و(بدر) 336 :2002،
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الفصل الثالث ويتضمن
أدوات األلعاب والوسائل التعليمية يف رايض األطفال

األنشطة والربامج اليومية داخل رايض األطفال
إعداد معلمي رايض األطفال يف إجنلرتا
دور معلمي األطفال يف إجنلرتا

أدوات األلعاب والوسائل التعليمية في رياض األلعاب بالمملكة المتحدة
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لقد حظيت رايض األطفال يف بريطانيا ابهتمامات كبرية يف ابتكار وتنظيم العاب تربوية هادفة
لألطفال  ،وتناولت هذه األلعاب معظم جوانب منو الطفل  ،وحاجاته األساسية  ،ووفرت هلم
أعدادا متنوعة ومشوقة من أدوات العاب دقيقة الصنع ومجيل املنظر ،وقوية األستخدام ،
ومثرية البداع األطفال ومشبعة حلب استطالعهم  ،ودوافعهم التعليمية  ،وألن برامج احلضانة
يف بريطانيا تعتمد على اللعب كقوة دافعة رئيسة يف تعليم األفال الصغار  ،فاللعب عندها يعد
عنصرا أساسيا يف الربانمج التعليمة ،ولذلك فقد ختصصت مؤسسات كثرية يف انتاج وتطوير
العاب احلضانة ألعمار مناسبة حتت شعار (اللعبة الصحيحة للعمر املناسب) وهذة األلعاب
أغلبها خشبية أو بالستيكية متينة ومغرية وجذابة وتقوم بعض املؤسسات بتقدمي خمتلف أنواع
األلعاب ألطفال ماقبل املدرسة وفق األمناط واملواصفات اآلتية :
 -1العاب تنشيطية :
وتشمل أقفاص التسلق وأدوات االنزالق  ،وانفاق وبراميل بالستيكية ،وصناديق وأدراج
خشبية ،وعرابت الدفع والسحب والدراجات واحلصان اهلزاز  ،وبلوكات البناء واألراجيح
،وسالمل الصعود والنزول ،والقفازات وبيت الفضاء ،ورأس احلصان  ...اخل
 -2العاب التمارين الرايضية :
مثل كرات على أنواعها وحلقات على أحجام خمتلفة ،ومضارب بالستيكية وشبكة التهديف،
وأدوت القفز  ،وصناديق للجمناستيك .
-3ألعاب الرمل والبناء  :وأوان بالستيكية متنوعة واملناخل  ...اخل
 -4ألعاب االستكشاف :
مثل صناديق ذات فتحات هندسية ومكعبات متنوعة وألعاب املوازنة  ،ومناذج للسيارات
والعجالت تركب وتفك  ...وقطارات على أنواعها ولوحات مثقبة مع خيوطها  ،وألعاب
ميكانيكية  ،وبكرات ملونة ومكعبات خشبية مثقبة  ،ولوحات لألشكال اهلندسية  ،ولوحات
امليالد وطبع أشكال احليواانت  ،وأدوات علمية ومغناطيسية  ،ولوحات امليالد وطبع أشكال
احليواانت  ،وأدوات علمية ومغناطيسية  ،ولوحات صور مقطعة  ،ولوحات العدد أو أشكال
األشياء واحليواانت  ،وأسطواانت متنوعة الشكل واحلجم  ...اخل .

 -5ألعاب تقليدية  :حنن يف البيت :
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مالبس رجالية ونسائية متنوعة االحجام واأللوان  ،وقبعات متنوعة  ،ألعاب بيتية  ،وألعاب
قرقور  ،وأدوات اجللوس والطعام واملطبخ كبرية وخشبية  ،وأدوات املنزل وبيوت تركيبية ،
وغرفة االستقبال  ،وأدوات التنظيف  ،وعرابت األطفال ودمى ومالبس  ،وبيوت صغرية
ومتطلباهتا .
 -6ألعاب حياتية خارج البيت :
أدوات املرور  ،أدوات االطفاء  ،أدوات حمطات البنزين  ،ومناذج لوسائل النقل املتنوعة
وحمطاهتا  ..وسيارات احلمل واللورايت على أنواعها وأدوات البيع والكان واملزرعة واحلقول
وحيواانهتا  ،وأدوات ( ليكو ) املتنوعة التشكيل  ..اخل .
-7ألعاب بنائية وتركيبية :
ألعاب ليكو املتنوعة تركيبا ولوان وشكال  ،ألعاب تركيبية ميكانيكية ومكعبات ذات أشكال
وأنواع وأحجام خمتلفة ( خشبية ) ومكعبات البناء والعاب بالستيكية تركيبية وحتليلية .
-8العاب موسيقية :
أدوات موسيقية متنوعة  ،وطبول  ،ودفوف  ،واني  ،وأجراس وبيانو وغريها من األدوات
املوسيقية املعروفة يف الروضة .
-9ألعاب الفن وأشغال يدوية :
ادوات الرسم واألصباغ واألوراق واألقالم والفرش والطباشري على انواع خمتلفة وحامالت
الرسم وقوالب
للطبع والطني االصطناعي وأدوات النجارة وأدوات التقطيع واملقصات وخامات أوليه 0
-10ادوات العاب لتعلم اللغة :
لوحات الصور ومربعات الصور وإجياد الصور واألشكال املتشابة احلروف اجملسمة ولوحات
احلروف
ومربعات الصور ولوحات التقطيع للصور وللكلمات ومكعبات احلروف ولوحات العالمات
املتنوعة مربعات الكلمات وجدولتها
 _11ألعاب الشكل والفضا
مثل لوحات بالستيكية هندسيه متنوعة من دائرة ومربع ومستطيل ومعني واشكال خمتلفة مع
لوحاهتا للرتكيب مكعبات هندسية خشبية ولوحات املربعات والثقوب 000اخل
-12ألعاب التصنيف
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اسطواانت ملونة خمتلفة األحجام يف لوحة ذات فتحات ومناذج من احليواانت واألشكال ،
واخلرزعلى انواعها واحجامها 000وصور األشياء واألشكال واألعداد وصندوق األزرار
وعيدان متدرجة ملونة
_13العاب األعداد :
مكعبات تركيبية ولوحات عيدان خمتلفة األشكال واأللوان ولوحات الصور ولوحات الصور
ولوحات
مربعات ذات فتحات خمتلفة وارقام بالستيكية وصور على أعداد خمتلفة من ()10_1
ولوحات
مثقوبة لألرقام ولوحات العدد على انواعها (العدادات) واشكاهلا هندسية وجداول األرقام 0
_14ألعاب لقياس الطول :
انواع من املساطر اخلشبية واشرطة القياس وعمود الطول وعربة املرت وادوات قياس اإلنسان
(طوله وقدمه) 000اخل
_15ألعاب لوزن األشياء :
موازين على أنواعها أدوات وخرز للوزن أدوات وزن األنسان ألعاب املوازنة واملعادلة
000أدوات الوزن والثقل 00اخل
-16العاب تقدير السعة :
قناين بالستيكية وسطول وأوان خمتلفة وأانبيب خمتلفة الطول والسعة 0
_17العاب النقود :
مناذج من النقود املعدنية وحساابت احملالت وعالمات التسعرية واختام لطبعت النقود 00اخل
_18ألعاب الوقت ونظام الساعة :
مناذج من الساعات البالستيكية للعب وساعات التوقيت واختام لطبع أرقام الساعات ولوحات
الساعات الرتكيبية والتحليلية 0
_19ألعاب العلوم األولية :
أدوات العجالت املسننة وأدوات القياس (احلرارة ) املنشورة أدوات مغناطيسية عدسات
مكربة لوحة املناخ (القياس اجلوي) وأقفاص احليواانت وسنداانت الزرع  ،وأعشاش الطيور
وركن الدواجن ومعظم هذه األلعاب متوفرة حاليا يف رايض األطفال يف بريطانيا وميارسها
األطفال بشغف .
البرامج اليومية داخل رياض األطفال

(فرماوي) 1 95 :2004،
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ينقسم العمل داخل رايض األطفال يف اململكة املتحده إىل فرتتني أو فصلني دراسيني .يف
الفصل األول يلعب األطفال معظم الوقت سواء داخل حجرات واسعة أو يف اخلارج  ،وجتهيز
احلجرات أبلعاب تعليمية متنوعة  ،كما توجد هبا أدوات وخامات بوفرة  ،ومع تقدم العام الدرا
سي يف الفصل الدراسي الثاين خيضع األطفال لرتبية هتتم مباسيدرسونه يف العام التايل  ،فيتعلمون
مهارات التلمذة املطلوبة من تلميذ املدرسة االبتدائية.
ولذلك يدور الربانمج اليومي يف رايض األطفال حول أنواع النشاط املختلفة ويشمل هذا
الربانمج التعليم الديين ،والرتبية البدنية  ،واحلياة يف اهلواء الطلق  ،واللعب  ،كمايشمل
التدريب على التعبري ابحلديث والرقص والغناء واألشغال اليدوية والرسم ،ابإلضافة إىل مبادئ
القراءة والكتابة واحلساب متهيدا لتهيئة األطفال للتعليم الشكلي
( بدران والبوهي ) 120: 2001 ،

إعداد معلمي رياض األطفال في المملكة المتحدة
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يتلقى الطالب الذين يتمنوا أن يصبحوا معلمني يف مرحلة الطفولة املبكرة تدريبهم واعدادهم يف
املعاهد العليا ابقسام الرتبية داخل اجلامعات0وتستمر فرتة الدراسة يف هذه املعاهد ملدة  4سنوات
للحصول على درجة البكالوريوس مث يكمل غالبية هؤالء املعلمني اعدادهم بواسطة برامج
الدراسات العليا من نفس اجلهة اليت خترجوا منها ،حبيث يكون اعدادهم يف الدراسات العليا
مرتبط ابعدادهم السابق يف مرحلة البكالوريوس0
ويرجع ذلك اىل أن اخلرباء يف اجنلرتا يرون أن مهنة التعليم يف مرحلة ماقبل املدرسة مهنة ختصصية
ينبغي أن يكون املعلم فيها على مستوى عال من االعداد األكادميي الذي ال يتحقق يف الدرجة
اجلامعية األوىل ،بل يتحقق عن طريق الدراسات العليا مع التدريب املستمر واملشاركة يف املؤمترات0
ويستمر برانمج االعداد يف الدراسات العليا ملدة  36أسبوع للمعلمني يف املدارس األساسية (اليت
تقبل األطفال من سن 11-5سنة)،ابالضافة اىل بعض الفروع اليت يستطيع من خالهلا املعلمني أن
يكملوا دراساهتم العليا ليصبحوا مدرسني اثنوي ،ولكن أغلبية املعلمني يفضلون احلصول على
برامج الطفولة املبكرة ويدرس املعلمون يف برامج الدراسات العليا مواد متنوعة هي :الرايضيات-
اللغة-االجنليزية-علم نفس الطفل-فنون –العلوم000
ومعظم املعلمون يتمنون االلتحاق ابلعمل يف مؤسسات الطفولة املبكرة حيث تؤهلهم درجاهتم
اجلامعية األوىل مع أطفال يف عمر 9-3سنوات ،أما برامج الدراسات العليا فتمكنهم من التعامل
مع األطفال يف عمر  :من 11-3سنة أو من 11-5سنة
ومجيع املعلمني يقضون فرتة حتت التدريب للعمل كمدرس مساعد ،وتنتهي هذه الفرتة ابختبار البد
من النجاح فيه كشرط أساسي الستالم شهادة مدرس الوالية0
( عبد احلليم)121 :2010،

دور المعلم داخل الروضة اإلنجليزية:
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يقوم معلم رايض األطفال العديد من املهام واألدوار اليت تساعد يف تكوين اللبنات األساسية
لتنشئة أبناء رايض اململكة املتحدة
ويتلخص هذا الدور يف:
-1تكوين الببيئة العقلية والعاطفية واالجتماعية واجلسمية اليت تساعد األطفال على التعلم من
خالل العمل يف جمموعات
-2اختيار وتطوير أهداف الربانمج مث تقدمي األنشطة املناسبة حلاجات األطفال
-3تقييم أداء االطفال بعد انتهاء النشاط
-4ادارة الفصل بشكل جيد (عمل اجلداول اليوية-شراء اخلامات واألدوات)
-5اقامة عالقة اجتماعيةبني اولياء االمور والروضة
-6يعترب املعلم عضو مسئول وممثل لكل من األطفال واآلابء اضافة اىل انه ممثل لربانمج الروضة
ومتنح املعلمة/املعلم يف اجنلرتا مرونة وحرية كبرية يف ختطيط وتنظيم العمل الرتبوي مع األطفال
وهذاما يرجع اليه االختالف يف طريقة تطبيق الربانمج بني الروضة وأخرى0
وتؤمن بعض املعلمات بضرورة توجيه الطفل وتنظيم وقبه والتخطيط لبعض األنشطة واالشرتاك فيها
،بينما معلمات أخرايت يعتقدن أن الرتبية الشاملة واملتكاملة للطفل تتم من خالل النشاط التلقائي
واخلربة املباشرة مع األشياء ،وماعلى املعلمة االتوفري املواد الالزمة واجلو املناسب لنمو
الطفل،وحترص معلمة أن جتمع أطفاهلا يف أنشطة مجاعية تستغرق مابني()15-20دقيقة مرة أو
مرتني خالل اليوم،وذلك لتعويد األطفال على النشاط اجلماعي وزايدة قدرة الطفل على الرتكيز
والنتباه0
وحتاول املعلمات االستفادة من اخلربات اليت توفرها الروضة يف اكساب الطفل مهارات أساسية
معينة،وتقوم بعض املعلمات بذلط بطريقة مباشرة عن طريق تشجيع األطفال على قراءة القصص
املصورة والتعرف على بعض الكلمات وطريقة نطقها،بينما تكتفي بعض املعلمات ابلتخطيط غري
املباشر عن طريق اختيار الوسائل واالدوات اليت تضعها بني أيدي األطفال واليت تعمل على تنمية
هذه القدرات0
( عبد احلليم)123 :2010،
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الفصل الرابع ويتضمن

مبىن الروضة
متويل الروضة
عالقة الروضة ابملنزل (أولياء األمور)
الوضع الراهن لرايض األطفال إيجنلرتا
نظرة إىل مستقيل رايض األطفال إبجنلرتا

مبنى الروضة اإلنجليزية:
أوصت رابطة دور احلضانة يف بريطانيا العظمى أال يبعد مبىن الروضة-احلضانة-عن سكن الطفل
أكثر من ربع ميل ،وبذلك يستطيع األطفال الوصول اليها سريا على األقدام0
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وتتميز الروضة بصغر حجمها مقارنة حبجم املدرسة،حيث يفضل أن تكون الروضة أقرب اىل املنزل
من املدرسة النظامية يف حجمها وجتهيزاهتا واملناخ العام فيها،وبذلك ابتعدت الروضة عن الشكل
التقليدي بفضل نوعية األاثث والسجاجيد والستائر واأللوان الزاهية0
مرافق الروضة

املرافق التعليمية

املرافق اخلدمية

املرافق االدارية

ويفضل دائما أن تكون أعداد األطفال ابلروضة صغرية ،ذلك حىت يستفيد الطفل بصورة أكرب من
مساحة الروضة وجتهيزاهتا،وحىت يتمكن املعلم/املعلمة من حتقيق أهداف أنشطته مع األطفال
مبستوى عال اجلودة-
وتنقسم مرافق الروضة اىل ثالثة أقسام هي:
-1املرافق التعليمية:
وتتكون من غرف النشاط ،وقاعة املوسيقى،وقاعة الفنون،وساحات اللعب،وصالة األلعاب
الرايضية،واملكتبة واملطعم واملسرح ويلحق بغرف النشاط محام صغري0
وابلنسبة للساحات اخلارجية فتتطلب وجود سور حيمي األطفال مع عدم وجود عوائق وخماطر هتدد
األطفال ،وتتنوع األرضيات بني مساحات للرمل الناعم-مساحة مزروعةابحلشائش-مساحة ممهدة
ابالسفلت ابالضافة حلضرية احليواانت-
-2املرافق االدارية:
وتتكون من غرفة للمديرة،غرفة للمعلمات،غرفة للمساعدات،غرفة للسكراترية،غرفة للمرضة،غرفة
للمشرفة االجتماعية،غرفة الستقبال أولياء األمور0
-3املرافق اخلدمية:
وتتكون من غرفة لالسعاف،غرفة لعزل األطفال،غرفة لالخصائية النفسيية،غرفة للمطبخ،غرفة
حلفظ األدوات
( عبد احلليم)127 :2010،

تمويل الروضة في إنجلترا:

يقع عبء متويل التعليم يف إجنلرتا على الوالايت والسلطات احمللية  ،حيث توجد المركزية يف

اإلدارات التعليمية  ،وأييت ثلثي اإلنفاق الكلي على التعليم عن الطريق السلطات التعليمية احمللية
من األموال العامة ينما ال يساهم مبكتب التعليم الفيدرايل يف التعليم.
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وتساهم احلكومة املركزية يف اجنلرتا مبنحة كلية إىل  %60من ميزانية التعليم كإسهام من الدولة يف
اخلدمات اليت تقدمها احملليات ،وتتوىل املقاطعات تدبري اجلزء الباقي  %40من الضرائب اليت
جتمعها.
هلذا يكاد يكون التعليم يف مؤسسات ماقبل املدرسة احلكومية ابجملان حيث يرتبط ابملدارس العامة
اإلبتدائية  ،بينما يكون هذا التعليم مكلف اقتصاداي إذا طبق يف مؤسسات خاصة ومنفصال عن
املدارس.
وأتيت ميزانية التعليم من الضرائب اليت جتمعها السلطات احمللية جبانب املنح واهلبات اليت تساهم هبا
أو األفراد  ،ابإلضافة إىل املصروفات اليت يدفعها الطالب.
كما مينح الربملان اإلجنليزي إعاانت قد تصل إىل %90من نفقات التعليم ألي جهة حملية تثبت
عدم استطاعتها حتصيل ضرائب.ومن هذا يتضح أن التعليم ميول من خالل الوالايت والسلطات
احمللية أساسا مع إمكانية مشاركة احلكومة يف مثل هذا التمويل يف حدود معينة.
( عبد احلليم )128 :2010 ،

عالقة الروضة اإلنجليزية ب( أولياء األمور)

تعترب رايض ذات صلة قوية أبسر األطفال وحتاول إدارة الروضة إشراك أولياء األمور معها
كمخططني لربامج الروضة مع املعلمني  ،حىت اليكون هناك فصل بني الطفل وروضته  ،وترسل إىل
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أولياء األطفال الربامج اليت تدرس ألطفاهلم ملعرفة آرائهم فيها  ،ابإلضافة إىل عقد اإلجتماعات
الدورية ملتابعة األطفال بينهم وبني اإلدارة.
ويوجد بعض من أولياء أمور األطفال يعملون كمتطوعني داخل الروضة خلدمة أطفاهلم وزمالئهم.
وغالبا ماحتدث اجتماعات قبل بدء الدراسة بني املعلمة وأسرة الطفل من خالل العديد من
الزايرات املنزلية اليت تقوم هبا املعلمة لألسرة  ،لتعرف كل شئ عن الطفل وأسرته وقدراته ومواهبة
وخرباته السابقه اليت مير هبا  ،كما تدعو أسرة الطفل إىل الروضة ليتعرفوا عليها وعلى الفصل الذي
سيلتحق به طفلهم فال حيدث للطفل أية رهبة يف أول يوم دراسي ،وتسجل املعلمة كل ذلك ي
سجل خاص بكل طفل لديها مث تبدأ يف تصميم براجمها وإرساهلا إىل إدارة الروضة اليت ترسلها
بعدذلك ألسرة الطفل ومن هنا تقوى العالقة بني أسرة الطفل واملعلمة وإدارة الروضة  ،فتصبح
عالقة إجيابية تساعد على حتقيق األهداف املوضوعة.
( عبد احلليم)129 :2010،

الوضع الراهن لرياض األطفال بإنجلترا
توفر الدولة يف اجنلرتا التعليم يف مرحلة احلضانة ورايض األطفال ابجملان يف املدارس العامة اذ انه
يرتبط ابملدارس العامة حىت اليكون مكلف اقتصاداي فال حالة انفصاله عنها
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ويلتحق األطفال ابلروضة بدءا من سن 5-3سنوات ،وحيضر األطفال كل الوقت أو بعضه تبعا
لظروف االسرة
كما توجد رايض مستقلة يلتحق هبا األطفال يف سن الثالثة أو الرابعة مث ينتقلون منها اىل مدارس
األطفال عندما يقرتبون من سن اخلامسة كما توجد فصول للرايض ملحقة مبدارس األطفال وأحياان
توجد مدارس جتمع بني الثالث مراحل يف جممع واحد أي ان الطفل يلتحق هبذه املدرسة يف سن
الثالثة أو الرابعة ويستمر يف نفس املدرسة حىت سن احلادية عشرة وجينب هذا التنظيم صعوابت
التكيف جلو مدرسي جديد0
وحترص السلطات التعليمية على أن تستفل كل مرحلة (من املراحل الثالث)مببانيها ومالعبها حبيث
اليوجد يف املبىن اال اطفال املرحلة الواحدة ومدرسوها وتتميز مدارس رايض األطفال بغرفها
وقاعاهتا ومالعبها الشاسعة وجتهيزاهتا اليت التتوافر يف املراحل األخرى
ويقسم أطفال الروضة اىل جمموعات،يرتاوح عدد كل جمموعةمن (20-25طفل)واليزيد عدد أطفال
الروضة الواحدةعن ()80طفال ومتوسط عدد األطفال يف معظم الرايض ()60طفال وتوزع
العامالت يف الرايض اىل األطفال بنسبة()10:1أي بواقع مدرسة مؤهلة ومساعدة لكل ()20طفال
وتوفر الروضات أركان كبرية وقاعات ملمارسة بعض األنشطة مثل األلعاب احلركية واملوسيقية أو
ألعاب الرمل واملاء واألصباغ حبيث جيد أطفال الروضة جماال لالنطالق واجلري واللعب بصوت
مرتفع0
ويعتمد أسلوب الرتبية يف الروضة على الطريقة الفردية اليت تراعي الفروق الفردية بني األطفال
،وهذا يتطلب الكثري من الوقت واجلهد من املعلمة0
( عبد احلليم)130 :2010،

نظرة إلى مستقبل رياض األطفال بإنجلترا
زاد االهتمام يف اجنلرتا مبرحلة رايض األطفال على كافة املستوايت سواء من الكتاب ،أو من
املخططني للسياسة الرتبوية،أو أولياء األمور000ومثة تغري هام حدث يف عام 1988يف نظام
التعليم االجنليزي ومل يكن هذا التغيري جمرد برامج للدراسة يف املناهج القومية ولكنه كان تغيريا
وجدحلول للكثري من مشاكل االدارة املدرسية وجعلتها يف متناول االيدي0
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وقد أصبحت هذه التغريات ذات أتثري فعال وحيوي يف السياسة التعليمية آملني أن جيىن آاثرها
األطفال ،وقد احتلت هذه التغريات مكانة هامة خاصة يف مرحلة ماقبل املدرسة وابلتايل مكانة
متوازية يف األمهية ابلنسبة ألولياء األمور الذين يتمنون أن يقضي أطفاهلم أوقات سعيدة يف مراكز
الرعاية اليومية0
ويف عام 1988لفتت وزيرة التعليم(اجنيال رمبولد)آنذاك النظر اىل أنه جيب تغيريوظيفة املناهج
احلالية-اليت تقدم لألطفال حتت سن اخلامسة-جلعلها أكثر مسئولية جتاه اجلودة يف رعاية األطفال
وتعليمهم م ع تثقيف أسر هؤالء األطفال0
وقدمت هذه اخلدمات ابالشرتاك مع قطاع الصحة-اخلدمات االجتماعية كما عملت الرتبية مع
أولياء األمور واحدة من أفضل األعمال اليت قدمت لالطفال وعائالهتم ومجيع املهتمني هبذا
اجملال،وقد طلبوا فيه أن تقدم خدمات ماقبل املدرسة بدرجة عالية من املرونة مع جودة الرعاية
املقدمة لألطفال حبيث تكون هناك فرص اختيار حقيقة ميكن تقدميها لألطفال يف كافة أحناء اجنلرتا0
( عبد احلليم )131 :2010 ،

ويف اخلتام ،يتضح أن برامج رايض األطفال يف اململكة املتحده تدور حول أنواع النشاط واخلربات
املناسبة هلؤالء األطفال ،وليس حول املعلومات وحفظها  ،ولذلك تعترب مرحلة احلضانة ورايض
األطفال هي مرحلة تكوين العادات احلسنة من خالل االستحمام وامللبس وخلع املالبس واألنشطة
التعاونية يف اإلعداد للوجبات  ،وأن معظم الوقت مكرس للعب  ،وتدريب احلواس على متييز اللون
واحلجم والعدد ،كما أن املواد الرمسية ليس هلا مكان  ،ولكن يوضع هلذا األساس من خالل
املالحظة والعناية ابحليواانت والنبااتت والغذاء واأللعاب اجلماعية  ،وسرد القصص ،والعمل الفين،
وتطوير عادات الكالم .كما أن تعلم الطفل مبادئ القراءة والكتابة واحلساب يف هذه املرحلة يتم يف
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اللحظة املناسبة عندما يظهر استعداده وقدراته ،ولذلك تعترب عملية حتديد الوقت املناسب للطفل
يف تعلم هذه املهارات من أصعب املسائل الرتبوية يف هذه املرحلة

الفصل الخامس نموذج من البرامج الشائعة في الولايات المتحدة الأمريكية
برامج الديستار
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الفصل الخامس نموذج من البرامج
اللالشائعه برامج الديستار ويتضمن

مقدمة
مراحل التخطيط لربامج الديستار
الفلسفة الرتبوية لربامج الديستار.
مستوايت برامج الديستار
اسس ومعايري برامج الديستار

أهداف برامج الديستار
أوجه النقد اليت وجهت هلذا الربانمج

برامج الديستار التعليمية
يعترب هذا النوع من الربامج تطبيقا تربواي معاصرا لالجتاهات احلديث يف تربية أطفال ما قبل املدرسة
واخلاص ابلتدخل املبكر للطفل .ولقد صمم هذه الربامج العاملني املعروفني يف الوالايت املتحدة
األمريكية برايرت ,واجنلمان ( ) 1975حيث قاما بتطبيق الدراسات واألحباث التمهيدية هلذا
الربانمج يف معهد حبوث األطفال الشواذ يف جامعة الينوى بوالية شيكاغو ابلوالايت املتحدة
األمريكية.
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وتعترب هذه الربامج من أجنح الربامج من حيث اآلاثر بعيدة املدى  ,كما أهنا تعترب من أكثر الربامج
اليت تبعد كل البعد عن الطرق واألساليب التقليدية املتبعة يف تربية أطفال ما قبل املدرسة .
ويف الواقع أن هذه الربامج قد أاثرت الكثري من اجلدل والنقاش حول مدى فائدهتا وفاعليتها
وصالحيتها ألطفال ما قبل املدرسة  .كما أن مصممي هذه الربامج قد أكدو على أن حاجة الطفل
األساسية ترتكز يف جمال اللغة اليت من خالهلا يستطيع التعلم  ,ومىت متكن الطفل من اللغة ميكن
البدء بتدريسه ما مييل إليه أو يرغب فيه  .من أجل ذلك قاما بتصميم برانمج لتعليم أطفال ما قبل
املدرسة اللغة  .وتكون هذا الربانمج من مخس جماالت أنشطة رئيسية ولقد خصص لتنفيذه ثالث
فرتات خالل اليوم الدراسي تراوحت مدة كل منها من عشرين إىل ثالثني دقيقة وخصصت الفرتات
الثالث لتعليم الطفل املهارات األساسية للقراءة والكتابة واللغة واحلساب
(فرماوي)112 :2004،
مراحل التخطيط لبرامج الديستار
إن التخطيط اجليد البد أن مير بعدد من املراحل وهذا الربانمج مير بعدد من املراحل وهي كالتايل:
-1مرحلة حتديد األهداف الرتبوية اخلاصة وصياغتها .
-2مرحلة ترمجة األهداف الرتبوية إىل خربات وأنشطة وممارسات تربوية حمددة
-3موحلة حتديد األلعاب واألنشطة التعليمية املناسبة لكل نشاط .
-4ختطيط االسرتاتيجية الرتبوية املناسبة للتطبيق .
-5مرحلة تدريب املشرفات على استخدام مواد الربانمج وأدواته .
-6مرحلة استثارة ميول األطفال وتشويقهم حملتوايت الربانمج .
-7مرحلة التفاعل بني املشرفة والطفل وتعريضه للمشكالت الرتبوية للربانمج .
-8مرحلة الرتكيز على كل طفل وتفريد عملية التعليم مع االهتمام مبشاكل كل طفل على حدة
(فرماوي)114 :2004،
الفلسفة التربوية لبرامج الديستار.
انبثقت فلسفة هذه الربامج من أن كل طفل قابل للتعلم مهما كانت ظروفه  ,وأن من واجبات
املعلمة العمل على حتديد األساليب والطرق الرتبويه اليت تالئم مستوى كل طفل على حدة ومتكنه
من الوصول إىل املستوى الذي تسمح به قدراته وإستعداداته كما أن من أهم األساليب
املستخدمة يف هذه الربامج أسلوب التعلم لإلتقان .
(فرماوي)114 :2004،
مستويات برامج الديستار
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لقد قام كل من (برايرت واجنلمان ) بتصميم ونشر ثالثة مستوايت من الربامج التعليمية املوجهة
ألطفال ماقبل املدرسة من احملرومني ثقافيا .وهي كالتايل:
املستوى االول :
وخياطب االطفال البالغني من العمر 3سنوات واملبتدئني يف التعلم ,حيث يقدم هلم برانجما مناسيا
لتعلم اللغة  ,وأخر لتعلم احلساب  ,واثلثا لتعلم القراءة .
املستوى الثاين :
خياطب االطفال البالغني من العمر 4سنوات (املتوسطني )حيث يقدم هلم برانجما مناسبا لتعلم
اللغة  ,وآخر للحساب  ,واثلثا للقراءة ,
املستوى الثالث :
خياطب االطفال البالغني من العمر  5سنوات حيث يقدم هلم برانجما مناسبا لتعلم اللغة وآخر
للحساب  ,واثلثا للقراءة .
ولقد استخدم هذا الربانمج مواد التعلم الذايت والتصحيح الذايت مبا يساعد كل طفل على التعلم
تبعا لسرعته اخلاصه ومبا حيقق له االعتماد على النفس يف حياته التعليميه وقد استخدمت هذه
الربامج أساليب التعزيز اإلجيايب الفوري لتثبيت معلومات الطفل وتشويقه إىل التعلم واملثابره كما
صممت العديد من املواد اليت تسمح للوالدين ابملشاركه يف عملية تعلم األبناء .
(فرماوي)115 :2004،

أسس ومعايير برامج الديستار
لقد استندت هذه الربامج عند وضعها إىل فكرتني رئيستني وهي :
 -1أن األطفال احملرومني ثقافيا يكونون متأخرين عاما كامال يف منوهم اللغوي عن غريهم من
األطفال وابلتايل فإن استخدام برانمج لتعويض احلرمان اللغوي يعترب من األساليب
الضرورية ملواجهة هذا النوع من احلرمان .
 -2أن األطفال املتأخرين يف اللغة الميكنهم فهم لغة املعلمة  ,ولغة الكتب اليت يقرءوهنا
وبذلك يفشل هؤالء األطفال يف التحصيل املدرسي .لذا يرى برايرت واجنلمان أن معلمة
أطفال ماقبل املدرسة جيب أن تكون حساسة لصعوابت اللغة اليت يعاين منها األطفال
وجيب عليها التدخل عن طريق تعريض هؤالء األطفال للخربات واملثريات اللفظية واللغوية
لتعويض ما يعانون من نقص يف اللغة .
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(فرماوي)116 :2004،

أهداف برامج الديستار:
هتدف هذه الربامج إىل متكني األطفال امللتحقني هبا من اكتساب مثاين مهارات أساسيه
متدرجة يف الصعوبة والرتكيب وهي :
-1املهارات الوظيفية  :وتتضمن إكساب األطفال املفاهيم السابق تعلمها واملفاهيم
احلديثة مثل املقارانت (طويل –قصري )
-2مهارات التصنيف  :وتتطلب تعريف األطفال ابألشياء احمليطة هبم يف البيئة ومسمياهتا ,
واملواد املصنوعة منها ,وأساليب صنعها .
-3مهارات استخدام املفاهيم والكلمات  :وتتضمن إكساب األطفال القدرة على تسمية
الكلمات املختلفة  ,والفئة اليت تنتمي إليها كل كلمة  ,وتوصيف خصائصها ومميزاهتا مع
تدريب األطفال على إدراك املفاهيم واستخدام اجلمل املفيدة والضمائر املناسبة .
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-4مهارات استخدام اجلمل املفيدة  :وتتضمن إكساب األطفال القدرة على اإلجابة عن
األسئلة جبمل مفيدة  ,وتدريبهم على اإلجابة عن التساؤالت اليت تبدأ أبين ؟ ومىت ؟ وكيف ؟
 -5مهارات االستدالل اللفظي  :وتتضمن إكساب الطفل القدرة على التمييز اللفظي بني
األشياء املألوفة واملختلفة مع املطابقة بني صورها ومدلوالهتا اللفظية والتفرقة بني املفاهيم املطابقة
وغري املطابقة .
-6املهارات اخلاصة بتحديد االجتاهات املكانية  :وتتضمن إكساب الطفل القدرة على فهم
معاين الكلمات اليت تعرب عن إجتاهات فوق ,حتت ,أعلى  ,أسفل  ......,والقدرة على حل
املشكالت املتعلقه ابإلجتاهات .
 -7مهارات استخدام املعلومات  :وتتضمن إكساب األطفال القدرة على فهم املفاهيم
الزمانيه صباح ومساء  ,ومفاهيم أايم األسبوع ,والعالقة بني الشىء وأجزائه والوظائف اليت يقوم هبا
كل جزء .
 -8مهارات االستنتاج والتطبيق السليم ملامت تعلمه  :وتتضمن على إكساب الطفل القدرة
على استخدام املفاهيم السابق تعلمها بطريقه اجرائيه وحل املشكالت اليت يتعرضون هلا يف
التدريب واملمارسة العملية
(فرماوي 2004,م ,صص)118-117
برنامج الديستار للغه :
لقد صمم هذا الربانمج هبدف إشباع احلاجات اللغوية لدى األطفال من خالل إستخدام اسرتاتيجية
تفاعل مباشر بني املعلمه واألطفال  .ويتكون برانمج اللغه للديستار من مخسة مناشط رئيسه
وهي :
-1نشاط اإلعادة والتكرار.
-2نشاط اإلجابه على األسئلة .
-3نشاط إستخدام املفاهيم .
-4نشاط إنتاج اجلمل والعبارات .
-5نشاط اإلستدالل .
المواد واألدوات المصاحبه للبرنامج :
إن تطبيق أنشطة برانمج الديستار حيتاج إىل عدد من املواد واألدوات الالزمه لذلك نذكر منها على
سبيل املثال :
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 -1كتب للعرض واإلستعراض مع األطفال .
 -2قصة .
 -3كراسة تلوين وجمموعة من األلوان .
-4ورق ملون مسطر يعطى لألطفال بعد االنتهاء من كل درس كمكافأة هلم على النجاح يف
(فرماوي 2004 ,م .ص) 120

الدروس.

ويسري الربانمج وفق االسرتاتيجية التالية:
-1

حتديد املخرجات املرتقبة من كل خطوة.

-2

حتديد املستوى ونقطة االنطالق.

-3

حتديد التتابع التسلسلي للخطوات.

-4

حتديد أشكال التغذية الراجعة ووقف التعزيز.
(عريفج ,2001,ص) 51-50

أوجه النقد التي وجهت لهذا البرنامج:
أوال:إن برامج الديستار تعد من الربامج املربجمة وتبدو تطبيقيه بشكل مباشر ألفكار املدرسة
السلوكية لعلم النفس حيث يتوجه نشاط الطفل إىل مهمة حمددة وعلى ضوء التعليمات اليت يتلقاها
من املشرفة أو األجهزة التعليمية مثل الكمبيوتر .ويندر أي جهد استقرائي لذا تنتقد من حيث أهنا
الترتك للطفل فرصا للمبادرة  .فمفردات الربانمج تقوده إبجتاه حمدد وليس للطفل أي دور ابلتفكري
اإلبداعي .
اثنيا :أن هذه الربامج ميكن استخدامها دون التفكري بكفاءة املشرفة وخرباهتا ألن دورها يعتمد
على تدريبها على استخدام الربانمج واليتعدى فهم مطالب الربانمج وتعليماته وليس للمربية أي
دور يف التخطيط أو التصميم أو رسم األهداف أو اختيار الطريقة أو حىت برجمة الوقت فكل شىء
أجنزه مصمم الربانمج
(عريفج  ,2001,ص) 51
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وأخريا بعد أن مت عرض فلسفة وأهداف برانمج الديستار يف الوالايت املتحدة األمريكية وشرح
حمتوى مناهجها وأسس معايريها نرجو من العلي القدير أن قد وفقنا يف عرض ذلك ونتمىن أن
يستفاد منه يف مملكتنا احلبيبة إلعداد طفل لديه طالقة فكريه ولغة تعبرييه شفوية ممتازة تساعده
يف مشواره العلمي مستقبال .

الخاتمة
وحبمد الباري ونعمة منه وفضل ورمحه هتبط مركبتنا بعد رحلة يف (فضاء اململكة املتحدة )
ولقد تعرفنا خالل هذه الرحلة على رايض األطفال هبا( نشأهتا –أهدافها -مناهجها – طرق
تدريسها-وسائلها وأنشطتها –املعلم وإعداده وأدواره –مبىن الروضة هبا) وخالل هبوطنا صادفتنا
مركبة آخرى قادمة من الوالايت املتحدة وهي مركبة برانمج (الديستار) فأنتقلنا هلا ملعرفة أهداف
هذا الربانمج وخطواته وأنشطته ومستوايته وفوائده)
بني تفكر وتعقل وقد كانت رحلة جاهده لإلرتقاء بدرجات العقل ومعارج األفكار فما هذا اجلهد
مقل والندعي فيه الكمال ولكن عذران اان بذلنا فيه قصارى جهدان فان أصبنا فذاك مرادان
وان أخطئنا فلنا شرف احملاوله والتعلم .
وال نزيد على ماقال عماد األصفهاين:
رأيت انه اليكتب إنسان كتااب يف يومه إال قال يف غده لو غري هذا لكان أحسن ولو زيد كذا لكان
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يستحسن ولو قدم هذا لكان أفضل ولو ترك هذا لكان أمجل وهذا من أعظم العرب وهو دليل على
استيالء النقص على مجلة البشر..
وأخرياَ بعد أن تقدمنا ابليسري يف هذا اجملال الواسع آملني أن ينال القبول ويلقى االستحسان..
وصل اللهم وسلم على سيدان وحبيبنا حممد وعلى آله وصحبه وسلم..
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