
 

 
1 

 

 

 بحث

 

أهمية تطوير مناهج رياض األطفال وطرق التدريس المتبعة 

 لمواكبة التطور التكنولوجي ومتطلبات المرحلة العمرية

 إعداد الباحثة

 

 مها صالح حاجيه محسين

 الهيئه العامه للتعليم التطبيمي والتدريب

 كليه التربيه االساسيه بنات

 رياض اطفال

ms.mahussain@paaet.edu.kw 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
2 

 

 ملخص البحث

تعد مرحلة رٌاض األطفال مرحلة محورٌة فً حٌاة كل فرد إذ أنها المرحلة التً ٌكتسب 

خاللها الطفل الكثٌر من المٌم والمعارف والعلوم التً تصاحبه طٌلة عمره. وٌعد منهج 

وطرق التدرٌس المتبعة عامال حاسما فً هذه المرحلة ألن هذه المناهج رٌاض األطفال 

تنبع أهمٌتها من أهمٌة هذه المرحلة وما ٌمكن أن ٌجنٌه الطفل من فوائد ال حصر لها تساعد 

فً تشكٌل شخصٌته. لذا فإن منهج رٌاض األطفال المناسب البد أن ٌستند فً الممام األول 

فل التً تساعد على تحمٌك النمو له بطرٌمة صحٌحة وبما على االحتٌاجات األساسٌة للط

ٌحمك الغاٌات التً تم من خاللها وضع هذا المنهج الذي ٌعد بمثابة الترجمة الوالعٌة 

.ألغراض التربٌة لخدمة الفرد والمجتمع والدولة واإلنسانٌة جمعاء  

اصة خالل العمدٌن وفً ظل التطور التكنولوجً الرهٌب الذي ٌشهده العالم ٌوما بعد ٌوم خ

األخٌرٌن، أصبحت الحاجة ملحة إلى تطوٌر مناهج رٌاض األطفال وإلى تطوٌر طرق 

التدرٌس المتبعة لتواكب هذه التطورات وحتى تتحمك أهداف هذه المرحلة التً أثبتت كل 

الدراسات أن كل المجتمعات التً تخلفت إنما أهملت أهمٌة مرحلة رٌاض األطفال ولم 

ام المطلوب.تعطها االهتم  

إن هذا البحث ٌسلط الضوء على هذه المضٌة الحساسة وعلى أهمٌة تطوٌر مناهج رٌاض 

األطفال وطرق التدرٌس لتواكب العصر الحدٌث والذي تعددت فٌه مصادر المعرفة 

وتشعبت بدرجة كبٌرة األمر الذي انعكس سلبا وإٌجابا على األطفال. كما سٌكون هنان 

ا فً نهاٌة البحث آملٌن األخذ بها من لبل المائمٌن على العملٌة عددا من التوصٌات نضعه

 التعلٌمٌة فً العالم العربً بوجه عام وفً دولة الكوٌت بوجه خاص.

مصادر  –التربٌة  –طرق التدرٌس  -المناهج  –الكلمات االفتتاحٌة: رٌاض األطفال 

التطور التكنولوجً. –المعرفة   

The abstract 

       Kindergarten is an important stage in the life of every child 

because it is the stage during which his personality is formed 

by acquiring many values that will continue with him throughout 

his life. 
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    Therefore, the kindergarten curricula and the used teaching 

methods play a crucial role in building the child's personality 

and achieving the goals that are set by educators and 

academics. 

     The need has become urgent to develop these curricula in 

the modern era considering the great technological 

development that the world is witnessing day after day, 

especially during the last two decades. 

  This research focuses primarily on this issue and its 

importance in order to achieve the desired goals of this 

important stage. There will be several recommendations that 

will assist the various ministries of education in this important 

matter. 

Keywords: the kindergarten curricula - the used teaching 

methods – educators – development 

*********** 

 ممدمة البحث

دراسٌة بمثابة أجمعت كل الدراسات التربوٌة على أن المنهج الجٌد المناسب لكل مرحلة 

الماطرة التً تمود العملٌة التعلٌمٌة برمتها إلى بر األمان إذ ال ٌمكن مطلما أن ٌتطور 

الطالب فكرٌا وسلوكٌا وهو ٌدرس مناهج غٌر مناسبة لعمره أو للبٌئة التً ٌحٌا فٌها أو 

 غٌرة مصممة لتحمٌك رغباته واحتٌاجاته ونموه.

د لمناهج رٌاض األطفال كً تحمك الهدف الذي من وٌتطلب هذا األمر أهمٌة اإلعداد الجٌ

أجله تأسست هذه المرحلة فً مختلف الدول منذ عمود طوٌلة. وبالتزامن مع هذه الخطوة 

تأتً الخطوة التالٌة وهً طرق التدرٌس الحدٌثة وكٌفٌة االستفادة منها فال ٌمكن أن ٌتم 

مناسبة للعصر الحدٌث تدرٌس منهج جٌد بطرٌمة تدرٌس لدٌمة أو تملٌدٌة أو غٌر 

وتطوراته. إن الدراسة لألطفال فً هذه المرحلة تحتاج إلى الكثٌر من المدرات الخاصة 
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التً ٌجب أن ٌتمتع بها معلمو رٌاض األطفال مثل الصبر والمدرة على التحمل إضافة إلى 

 الكفاءة فً تنفٌذ أهداف المنهج الموضوع.

والمعلمات على أحدث طرق التدرٌس التً ٌتم وٌتطلب هذا األمر ضرورة إطالع المعلمٌن 

تطبٌمها فً مختلف دول العالم من أجل امتالن الخبرات التً تؤهلهم للتعامل بكل حرفٌة 

ومهنٌة مع األطفال ودون الدخول فً أي تعمٌدات خالل الٌوم الدراسً. وخالل هذا البحث 

واء فً الروضة أو فً سوف نتعرض ألفضل األسالٌب لتدرٌس األطفال فً هذه المرحلة س

المنزل كما سوف نوضح المهام التً ٌجب على المعلمٌن والمعلمات المٌام لكً ٌكونوا 

مواكبٌن ألحدث التطورات فً طرق التدرٌس فً رٌاض األطفال حتى ٌعود ذهاب الطفل 

إلى الروضة ٌومٌا بالفائدة علٌه من جمٌع النواحً وحتى ال تصبح هذه المرحلة العمرٌة 

ة مجرد ولت للترفٌه فمط.الهام  

********* 

 إشكالية البحث

ٌدرن جمٌع المسؤولٌن عن التربٌة وعن األطفال فً جمٌع دول العالم األهمٌة المصوى 

للتربٌة الصحٌحة لألطفال فً سن مبكرة. وحمٌمة فإن هذه األهمٌة ال تحتمل مطلما أي عبث 

التربوٌة المتوازنة. لذا فإن إعداد منهج أو إهمال بعد أن أضحت علما ٌعتمد على الفلسفة 

مناسب ومالئم لمدرات األطفال فً هذه المرحلة إضافة إلى طرق التدرٌس الحدٌثة أصبح 

أمرا ال مفر منه كً نعٌن األطفال على تحمٌك ما نرجوه. وهذا البحث ٌطرح عددا من 

 األسئلة وٌجٌب علٌها أهمها:

ومناسبة فً الولت ذاته لمدرات ومٌول األطفال  ما أهمٌة وضع مناهج متوازنة ومتطورة -

 فً هذه المرحلة العمرٌة المبكرة؟

أهمٌة طرق التدرٌس الحدٌثة فً مرحلة رٌاض األطفال حتى نعٌن األطفال على اكتساب  -

 المٌم والمعارف وحتى نعدهم اعدادا مالئما للمراحل التعلٌمٌة التالٌة؟

******** 

 أهمية البحث

البحث فً أنه ٌتعرض لمضٌة بالغة األهمٌة وهً بناء اإلنسان الذي هو  تأتً أهمٌة هذا

عصب الحٌاة وأساس تمدم البشرٌة. ولهذا فإن البحث ٌنالش تطوٌر مناهج رٌاض األطفال 
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وطرق التدرٌس فً أهم مرحلة من مراحل كل فرد وهً مرحلة الطفولة المبكرة ما بٌن 

ا شخصٌة الطفل وتظهر فٌها لدراته ومٌوله. كما عمر الرابعة والسادسة والتً تتشكل خالله

ٌضع البحث حلوال للمشاكل التً تواجه تطوٌر هذه المناهج والمشاكل التً تواجه تطبٌك 

طرق التدرٌس الحدٌثة على أرض الوالع حتى نساعد على بناء جٌل واع متزن فكرٌا 

 ،وثمافٌا ،العالم اجتماعٌاوعمائدٌا ومهٌأ نفسٌا لمواجهة التطورات المختلفة التً ٌواجهها 

والتصادٌا وإعالمٌا فً ظل الهجمة الشرسة التً ٌتعرض لها األطفال فً الولت الحاضر 

جراء تنوع مصادر المعلومات وعدم السٌطرة الكاملة علٌها من لبل أولٌاء األمور 

بل والحكومات نفسها. ،والمعلمٌن  

********* 

لتدريس المتبعة لمواكبة التطور التكنولوجي أهمية تطوير مناهج رياض األطفال وطرق ا

.ومتطلبات المرحلة العمرية  

********* 

 عناصر البحث

أهداف مناهج رياض األطفال   

الصفات الواجب توافرها في منهج رياض األطفال -  

أهمية تطوير مناهج رياض األطفال -  

طرق التدريس الحديثة وأهميتها في مرحلة رياض األطفال -  

تأهيل المعلمين تأهيال مناسبا لمواكبة المناهج وطرق التدريس الحديثةضرورة  -  

النتائج والتوصيات -  

******* 

 أهداف مناهج رياض األطفال بشكل عام

ٌهدف منهج رٌاض األطفال فً األساس إلى تلبٌة احتٌاجات الطفل فً هذه المرحلة وإلى 

التعلٌم األساسً المرحلة االبتدائٌة.  تحمٌك النمو المتوازن للطفل لبل التحاله بأولى مراحل

 وٌهدف المنهج إلى تحمٌك العدٌد من الغاٌات واألهداف نوجزها فً النماط التالٌة:
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تحمٌك نمو الطفل فً بٌئة معتدلة ومتوازنة خالٌة من العوائك وذلن بمعرفته لحموله  -

 وواجباته واحترام حموق اآلخرٌن

ل البحث واالبتكار واالطالع على تجارب اآلخرٌنالمدرة على التفكٌر السلٌم من خال -  

تعدٌل سلون الطفل فً مرحلة مبكرة من عمره مع تنمٌة المٌم النبٌلة لدٌه والبعد عن كل  -

 ما هو مشٌن

اكتساب األطفال للمٌم الدٌنٌة والعادات والتمالٌد الحمٌدة التً تتوافك مع المجتمع  -

 وضوابطه

ولٌة بإعطائه الفرصة الكاملة لالعتماد على نفسه فً التعلم تعوٌد الطفل على تحمل المسؤ -

 بعٌدا عن سٌطرة الوالدٌن.

تطوٌر مهارات األطفال الحركٌة وزٌادة الحصٌلة اللغوٌة لدٌهم وتعلم اللغات األجنبٌة. -  

والغناء. ،والشعر ،والموسٌمى ،تذوق األطفال لمختلف الفنون كالرسم -  

المشكالت التً ٌعانً منها بعض األطفال كالخجل واالنطواء المساعدة على عالج بعض  -

 والسلون المتهور من خالل التعاون والمشاركة الفعالة مع ألرانهم خالل الحصة الدراسٌة.

************ 

 الصفات الواجب توافرها في مناهج رياض األطفال

ات شخصٌة من أصبحت العناٌة باألطفال فً العصر الحدٌث علما ولم تعد مجرد اجتهاد

من ن ٌحتوي على الكثٌر أالمعلمٌن أو أولٌاء األمور. لذا فإن منهج رٌاض األطفال البد 

وفك أسس علمٌة ودراسات مستفٌضة لكً ٌلبً احتٌاجات  ةالصفات والشروط الموضوع

 الطفل وٌحمك الهدف المرجو منه.

وبٌن ما سوف  من الضروري أن ٌكون هنان نوع من الربط بٌن مناهج رٌاض األطفال -

ٌدرسه الطفل عند االلتحاق بالمرحلة االبتدائٌة حتى ال تحدث فجوة بٌن المرحلتٌن وحتى 

 ٌكون منهج الصف األول االبتدائً مكمال لما درسه الطفل فً مرحلة الروضة

ٌجب أن تتناسب المناهج مع إمكانٌات ولدرات األطفال فً هذه المرحلة العمرٌة وحتى ال  -

عائما أمام عملٌة االستٌعاب. وهنا من الضروري أن ٌتدرج المنهج من السهل ٌصبح المنهج 

 إلى الصعب ومن األشٌاء المحسوسة إلى األشٌاء المجردة
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ٌجب أن ٌشتمل المنهج على الكثٌر من المفاهٌم والمواد التعلٌمٌة التً تم إعدادها  -

خصٌصا لتحمٌك النمو الصحٌح لألطفال إضافة إلى تزوٌد الطفل بالعادات والمهارات التً 

 تساعده فً حٌاته الٌومٌة 

تعلم من الضروري أن تؤكد مناهج رٌاض األطفال على الدور البارز للطفل فً عملٌة ال -

من خالل األنشطة الذاتٌة التً ٌموم بها أثناء دراسته فً الروضة كاللعب والتمثٌل والرسم 

( ."تبذل الكثٌر من الدول 7105المومنً , مرام   . )فاٌزوالتً ٌعبر خاللها الطفل عن نفسه

جهودا كبٌرة إلٌجاد طرق وأسالٌب متنوعة لتعلٌم األطفال بهذه المرحلة الحرجة، ومنها 

علم من خالل اللعب، ألن هذه الطرٌمة تعد وسٌلة طبٌعٌة ٌتعلم منها الطفل وٌتمن الكثٌر الت

"من المهارات اللغوٌة والحركٌة واالجتماعٌة  

ٌجب أن ٌؤكد منهج رٌاض األطفال على حرٌة الطفل فً االختٌار وذلن بتوفٌر الكثٌر  -

فل ما ٌحب وما تمٌل نفسه إلٌه من البدائل أثناء النشاطات الٌومٌة المختلفة لٌختار كل ط

 شرٌطة أن تتم الممارسة تحت إشراف المعلمٌن

التربٌة الدٌنٌة ٌجب أن ٌكون لها نصٌبا أكبر فً المناهج حتى ٌتم تثبٌت العمٌدة بطرٌمة  -

 سلٌمة لألطفال فً سن مبكرة للغاٌة 

، لذا فمد أصبح االهتمام باللغات األجنبٌة أصبح والعا مفروضا خاصة اللغة اإلنجلٌزٌة -

االهتمام بمنهج اللغات فً هذه المرحلة أمرا فً غاٌة األهمٌة لتأسٌس األطفال تأسٌسا سلٌما 

 ومساعدتهم على اكتساب مفردات اللغة األجنبٌة بطرٌمة متمٌزة.

البد أن ٌساهم المنهج فً ربط الطفل بالبٌئة التً ٌعٌش فٌها من خالل السماح للطفل  -

هذه البٌئة بصورة مباشرة بالتعامل مع عناصر  

من الضروري أن ٌكون المنهج دافعا لتطوٌر المهارات المختلفة لألطفال مثل مهارة  -

المراءة واإلنصات والتعبٌر من خالل إعطاء الفرصة لألطفال للتعبٌر عن أنفسهم أو من 

 خالل اإلنصات إلى المصص المختلفة التً ٌتم سردها بواسطة المعلمٌن. 

***********  

 أهمية تطوير مناهج رياض األطفال

فً ظل التمدم التكنولوجً المتسارع الذي ٌشهده العالم وتغٌر الكثٌر من المفاهٌم والتحول 

االلتصادي واالجتماعً والسٌاسً الذي تمر به البشرٌة فً الولت الحاضر فمد أصبح 
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إال تخلفت تطوٌر منهج رٌاض األطفال ضرورة ال غنى عنها لمساٌرة العصر الحدٌث و

الدول عن ركب التمدم والرلً والذي لن ٌتحمك إال ببناء اإلنسان على أسس متٌنة وعمٌدة 

صحٌحة وتنمٌة لمهاراته. ومن هنا تأتً أهمٌة تطوٌر مناهج رٌاض األطفال لتواكب 

 العصر الحدٌث ولتساعد على تنمٌة مهارات األطفال وتعدٌل أي سلون غٌر منضبط.

المجتمعات المتمدمة أن أفضل استثمار هو االستثمار فً اإلنسان  أدركت ومنذ ولت بعٌد

ولهذا فمد رصدت هذه المجتمعات مٌزانٌات ضخمة لمرحلة رٌاض األطفال لتهٌئة 

األوضاع تماما أمام األطفال لإلبداع والتفوق، وكان لتطوٌر المناهج نصٌب أكبر فً هذه 

حدٌث هو أحد العوامل األساسٌة للنمو المٌزانٌات ألن المنهج المتطور الملبً للعصر ال

 المتوازن للطفل.

وهنا نذكر بعضا من المميزات الكثيرة لتطوير منهج رياض األطفال والتي تنعكس إيجابا 

 على مختلف أطراف العملية التعليمية.

المناهج المطورة تعطً الفرصة الكاملة لألطفال للبحث واالستكشاف واالعتماد على  -

 الذات.

المناهج المطورة تعطً الفرصة للمعلمٌن والمعلمات ألداء مهمتهم بطرٌمة سلسة ألن هذه  -

 المناهج تضفً جوا من المحبة واأللفة والتعاون والتفاعل البناء أثناء الٌوم الدراسً.

تساعد المناهج المطورة على تلمً الطفل للمعلومات من مصادر عدٌدة من خالل التعاون  -

حاكاة والتملٌد واالستماع إلى مختلف المصص والرحالت الخارجٌة مع الرفماء والم

( ." إن  7170, فهد وآخرون )صالح  إلخ. واللعب ومشاهدة مماطع الفٌدٌو المصورة

رٌاض األطفال لها دور هام فً غرس المٌم وتنمٌتها فً نفوس األطفال وحثهم على 

هج التً تلبً متطلبات العصر ومن االلتزام بها فً سلوکٌاتهم وٌتحمك هذا من خالل المنا

خالل طرق التدرٌس الحدٌثة التً تعتمد فً كثٌر من األحٌان على اللعب كأحد الطرق التً 

"أثبتت جدواها فً الكثٌر من المجتمعات  

المناهج المطورة تساعد الطفل عن التعبٌر عن نفسه بكل حرٌة من خالل الكالم والشرح  -

لغناء واللصك والتجرٌبوالمراءة والرسم والتمثٌل وا  

المناهج المطورة تراعً الفروق الفردٌة بٌن األطفال من خالل التنوع الذي ٌناسب  -

 لدرات واستعدادات كل طفل.
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الوسائل التكنولوجٌة الحدٌثة أصبحت جزءا ال ٌتجزأ من المناهج الحدٌثة بعد أن أضحت  -

وضة، لذا فكان لزاما أن تعتمد هذه الوسائل جزءا من الحٌاة الٌومٌة لألطفال خارج الر

 المناهج المطورة فً جزء كبٌر منها على هذه الوسائل.

******** 

 كيف نطور مناهج رياض األطفال في عالمنا العربي؟

عند الحدٌث عن تطوٌر مناهج رٌاض األطفال فإن هنان عددا من المعاٌٌر البد من أخذها 

المرجوة وحتى ال تصبح المناهج الجدٌدة غٌر فً االعتبار حتى ٌؤتً هذا التطوٌر ثماره 

 ندذي فائدة وعمبة أمام التفوق واإلبداع واكتشاف وتنمٌة المدرات لدى األطفال. لهذا فع

 تطوٌر المناهج ٌجب أن نراعً النماط التالٌة:

أوال: االستفادة من خبرات الدول المتمدمة فً هذا المجال كالوالٌات المتحدة األمٌركٌة 

وألمانٌا وفرنسا والٌابان والتعاون مع المنظمات المعنٌة بشؤون الطفولة مثل البنن الدولً 

ن هذه الدول والمنظمات لها تارٌخ طوٌل وناصع فً مجال تطوٌر أومنظمة الٌونٌسٌف إذ 

ا ٌمكننا االستعانة بالخبراء من هذه الدول فً تطوٌر المناهج وفً تنظٌم المناهج وهن

المؤتمرات والندوات بحضور المختصٌن عن تطوٌر المناهج فً عالمنا العربً لالستفادة 

 بهذه الخبرات.

ثانٌا: ٌجب أن ٌتم تطوٌر المناهج على أٌدي أكادٌمٌٌن وخبراء مشهود لهم بالكفاءة والسمعة 

ود لهم بالوطنٌة ألن بعض المناهج لد تدس السم فً العسل ولد تساعد على الطٌبة ومشه

 التطرف واإلرهاب ولد تساعد على ضٌاع الهوٌة الدٌنٌة والعربٌة.

ثالثا: ٌجب إجراء حوار مجتمعً عند تطوٌر مناهج مرحلة رٌاض األطفال بمعنى أن 

مائمٌن على شؤون الطفل ٌشارن أولٌاء األمور والمعلمون ومنظمات المجتمع المدنً وال

والجهات المعنٌة ذات الصلة ٌجب أن ٌشاركوا فً وضع وتطوٌر هذه المناهج حتى تكون 

المناهج مالئمة للبٌئة التً ٌحٌا فٌها الطفل وملبٌة فً الولت ذاته للتمدم العلمً المتواصل 

 على مدار الساعة.

ر مناهج رٌاض األطفال لبناء رابعا: التمنٌات الحدٌثة ٌجب أن تلعب دورا كبٌرا فً تطوٌ

جٌل جدٌد لادر على استٌعاب المعلومات من مصادر مختلفة ولٌس عن طرٌك الطرق 

. التملٌدٌة التً أصبحت ماضٌا فً الكثٌر من المجتمعات المتمدمة  
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ٌجب التوسع فً إنشاء المنصات الرلمٌة التً تتضمن شرحا وتوضٌحا للمناهج المطورة  -

وحتى ٌتم استخدامها عند  لٌاء األمور للتفاعل مع هذه المناهج الجدٌدةحتى تتاح الفرصة ألو

( . " إن التوسع 7177, فتوح  )الكندريحدوث الكوارث الطبٌعٌة أو انتشار أي جائحة. 

فً استخدام التكنولوجٌا الحدٌثة فً مرحلة رٌاض األطفال أصبح ضرورة خاصة فً ظل 

ماضٌة من انتشار جائحة كورونا والتً أدت إلى ما شهده العالم خالل السنوات الثالث ال

تولف كل مظاهر الحٌاة وبالطبع منها لطاع التعلٌم والذي اعتمد طرٌمة التعلٌم عن بُعد من 

 المتنوعة" خالل التطبٌمات اإللٌكترونٌة

ٌجب إنشاء مراكز علمٌة تكون مهمتها األساسٌة تطوٌر مناهج رٌاض األطفال وفما  -

حتى نساٌر ركب الدول المتمدمة للمعاٌٌر الدولٌة  

************  

 طرق التدريس الحديثة لرياض األطفال

وبعد أن نالشت بالتفصٌل تطوٌر المناهج باعتبارها أحد األضالع الهامة إلنجاح العملٌة 

التعلٌمٌة فً مرحلة رٌاض األطفال، نتحول إلى منالشة الضلع اآلخر الذي ال ٌمل أهمٌة 

التدرٌس الحدٌثة فً مرحلة رٌاض األطفال بعد أن أضحت الطرق  عن سابمه وهو الطرق

التملٌدٌة المدٌمة ال تلبً رغبات المعلمٌن أو المتعلمٌن وال تساعد على تحمٌك اإلنجاز 

المطلوب وفك الجدول الزمنً الموضوع. وتهدف طرق التدرٌس الحدٌثة إلى توصٌل 

وعن طرٌك الوسائل المحببة لنفوسهم بطرٌمة مبسطة ودون أي تعمٌد طفالالمعلومة إلى األ  

 وتوجد الكثير من األساليب الحديثة نوجزها في التالي:

أسلوب التشوٌك والذي ٌتم من خالل سرد المعلمة للمصص أو تمثٌلها بواسطة بعض  -

د التمثٌلًاألطفال لكً تصل المعلومة وتثبت فً ذهن الطفل عند استرجاع السرد أو المشه  

استخدام الوسائل التعلٌمٌة المتاحة مثل اللوحات التً ٌتم تعلٌمها فً الفصول أو فً  -

طرلات الروضة والتً تحمل رسومات معٌنة أو الحروف اللغوٌة مصحوبة برسومات 

 لبعض المناظر الطبٌعٌة.

مصورة التً استخدام وسائل التكنولوجٌا الحدٌثة كالحاسوب لالستماع ومشاهدة المواد ال -

تحوي أشعارا أو مماطع لغوٌة لشرح بعض المفردات واالستماع إلى النطك الصحٌح لها 

, وداد )سالم واالستماع إلى المرآن الكرٌم بصوت كبار المراء لتعلم أسس المراء السلٌمة.
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" لتمنٌات التعلٌم فً رٌاض األطفال دور ال ٌمكن إغفاله مطلما باعتبار أن هذه  (.7107

ووسائل  العلوم بطرقلة نواة ٌجب رعاٌتها لبناء جٌل واعد ٌستطٌع استٌعاب مختلف المرح

"عن الطرق التملٌدٌة المدٌمة التً تعتمد فً الممام األول على الحفظ والتلمٌن مختلفة بعٌدا    

خالل المرن الماضً كان أسلوب التدرٌس ٌمٌل إلى الشدة والعنف من لبل المعلمٌن فً  -

حٌان، إال أن أسلوب التدرٌس الحدٌث عكس ذلن تماما فهو ٌمٌل بشدة إلى الكثٌر من األ

التعامل بلطف مع األطفال وفتح لنوات الحوار معهم ومنحهم الفرصة الكاملة لطرح أي 

 سؤال لد ٌخطر على بالهم الن أطفال الٌوم ٌختلفون تماما عن أطفال األمس.

عد جزءا من طرق التدرٌس الحدٌثة إذ الرحالت الخارجٌة للمناطك المحٌطة بالروضة ت -

ٌتعرف من خاللها الطفل على البٌئة المحٌطة. فعلى سبٌل المثال عند زٌارة حدٌمة الحٌوان 

ٌستطٌع الطفل اإللمام بالكثٌر من المعلومات عن طبٌعة وصفات الكثٌر من الحٌوانات 

د األندٌة الرٌاضٌة كالمرود واألسود والغزالن والعصافٌر وهكذا. وعند زٌارة الطفل ألح

ٌستطٌع أن ٌتعرف عن لرب عن وسائل تنمٌة موهبته وبناء جسمه بطرٌمة رٌاضٌة 

 صحٌحة.

ال ٌخفى على أحد أن األسرة أصبحت جزءا من طرق التدرٌس الحدٌثة إذ أن متابعة  -

 الوالدٌن للطفل فً المنزل بات مكمال أساسٌا للعملٌة التعلٌمٌة. ولهذا فمد أصبح لزاما على

معلمة رٌاض األطفال التواصل مع أولٌاء األمور الطالعهم على المستوى العلمً وعلى 

بالطفل وذلن لمشاركة األهل فً معالجة أي  ةالخاص السلوكٌات والمٌمالتمدم فً مختلف 

لصور أو سلون. إن التعلٌم سابما كان ٌعتمد كلٌا على المدرسة وعلى المعلمٌن إال أنه فً 

العصر الحدٌث أصبح هذا االعتماد ال ٌكفً لتحمٌك األهداف المرجوة ألن البٌت بما ٌحوٌه 

تعلم. من مصادر التكنولوجٌا الحدٌثة أصبح رافدا من روافد ال  

ويجدر بنا أن نوضح بعض الواجبات التي يجب على الوالدين اتباعها لمساعدة الروضة 

 في تطبيك وسائل التدريس الحديثة.

مرالبة وسائل التواصل االجتماعً التً ٌستخدمها الطفل فً المنزل ومرالبة ما تبثه  -

هذه البرامج تلعب دورا  وسائل اإلعالم والمنوات الفضائٌة التً تبث برامجها لألطفال إذ أن

 كبٌرا فً تشكٌل شخصٌة الطفل ولد تؤثر على السلوكٌات والمٌم التً ٌتعلمها فً الروضة.

تمدٌم الجوائز التشجٌعٌة لألطفال فً المنزل حال المٌام بحل تدرٌب معٌن أو المراءة  -

وق واالبتكار. والكتابة بطرٌمة صحٌحة إذ أن هذه الجوائز تدفع األطفال إلى المزٌد من التف
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وٌفضل أن تكون هذه الجوائز من الوسائل التً تساعد على التعلم كاللعبة المفضلة لدى 

الطفل أو الخروج فً نزهة خارجٌة ألحد األماكن التً ٌحبها ألن الحالة المزاجٌة للطفل 

 تساعد كثٌرا فً تلمٌه لمختلف العلوم.

ار وتستخدمها األمهات فً الدول هنان طرق تدرٌس حدٌثة تحتاج إلى نوع من االبتك -

المتمدمة وهً التعلٌم بواسطة الطعام. وتتلخص هذه الطرٌمة فً أن ترسم األم رلما أو 

صورة أو تكتب كلمة على أنواع معٌنة من األطعمة التً ٌحبها الطفل كالفطائر وتطلب منه 

 تعلم ولراءة هذه األرلام والكلمات والحروف.

منزل. وٌتم خالل هذه الطرٌمة التً تتم غالبا بمشاركة الوالدٌن التعلٌم بالتمثٌل فً ال -

واإلخوة تمثٌل بعض المصص والحكاٌات المحببة لألطفال ألن التمثٌل ٌلعب دورا كبٌرا فً 

 تموٌة ذاكرة األطفال وترسٌخ كل معلومة بشكل أكثر فاعلٌة.

************ 

لتكون طرق التدريس الحديثة والعا نصائح يجب أن يتبعها معلمو مرحلة رياض األطفال 

 ملموسا.

مما ال شن فٌه أن طرٌمة كل معلم تختلف عن اآلخر فً التدرٌس وفً المدرة على إٌصال 

المعلومات بسالسة ودون تعمٌد. لكن هنان بعض األسالٌب وطرق التدرٌس التً ٌمكن ألي 

لموضوع كما تساعد فً معلم االلتزام بها والتً تساعده بدرجة كبٌرة على تحمٌك الهدف ا

الولت ذاته األطفال على االستٌعاب بطرٌمة كبٌرة ودون ضجر أو ملل. لهذا فعلى المعلمٌن 

 والمعلمات:

تمدٌم المصطلحات اللغوٌة لألطفال بطرٌمة شٌمة ومسلٌة وذلن باستخدام األلعاب ألن  -

ٌكون المنهج العلمً نفوس األطفال تمٌل إلى اللعب أكثر فً هذه المرحلة، لهذا ٌجب أن 

 مرتبطا باللعب

.تعلٌم المراءة من خالل استخدام الدمى واستخدام الشخصٌات الكرتونٌة المحببة لألطفال -  

التعلٌم على أرض الوالع. وهنا ٌجب على المعلمٌن اصطحاب األطفال فً نزهات خارج  -

لكسوف والمد مبنى الروضة للتعرف على بعض الظواهر الطبٌعٌة مثل ظواهر الخسوف وا

والجذر وظاهرة التصحر إلخ. ولد أثبتت الكثٌر من الدراسات أن هذا األمر ٌساعد كثٌرا 

على استٌعاب الطفل للكثٌر من الظواهر التً ٌصعب إدراكها إن ظل حبٌس فصول 

 الدراسة.
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تعلٌم مبادئ الحساب ٌحتاج من المعلمٌن إلى مجهود إضافً ألن الكثٌر من األطفال  -

ن الضعف فً هذا الجانب. لذا فعلى المعلمٌن استخدام األشٌاء المحببة لألطفال ٌعانون م

 ،والضرب ،والطرح ،كالفاكهة مثال وذلن عند تعلٌمهم العملٌات الحسابٌة البسٌطة كالجمع

 والمسمة.

ٌجب على المعلم معرفة وإدران أن الحاجات األساسٌة للطفل فً الروضة تختلف تماما  -

لمرحلة المتوسطة أو الثانوٌة، فطفل الروضة ال ٌتحمل الجوع أو عن حاجات طالب ا

العطش أو عدم الذهاب لدورات المٌاه. لذا فعلى المعلمٌن السماح لألطفال للمٌام بهذه 

 األشٌاء "لدر اإلمكان" حتى ٌشعر الطفل بالراحة أثناء الشرح.

دٌم الهداٌا والجوائز على المعلمٌن تحفٌز األطفال على اإلبداع واالبتكار وذلن بتم -

التمدٌرٌة لهم حال الحصول على درجات عالٌة عند التمٌٌم أو عند االتٌان بسلون إنسانً 

والتصرف بطرٌمة متزنة ومعتدلة مع اآلخرٌن. إن التحفٌز ٌعد بمثابة طالة ٌتم إضافتها 

 لألطفال لتنمٌة أي سلون معتدل وللتفوق فً أي فرع من العلوم.

******** 

التي تساعد على تنفيذ طرق التدريس الحديثة في مرحلة رياض األطفال. العوامل  

كما هو معلوم فإن أي نظام جدٌد أو طرٌمة معٌنة مستحدثة فً أي مجال من مجاالت الحٌاة 

تحتاج إلى الكثٌر من العوامل المساعدة للتطبٌك السلٌم على أرض الوالع، ففرٌك كرة المدم 

م وإلى مدٌر فنً على دراٌة كاملة بمدرات الالعبٌن وعلى الناجح ٌحتاج إلى ملعب مالئ

 دراٌة بطرق التدرٌب الحدٌثة وهكذا.

مر تماما فً مجال التربٌة، إذ أن تطبٌك طرق التدرٌس الحدٌثة فً مرحلة وٌنطبك هذا األ

رٌاض األطفال ٌحتاج إلى عدة عوامل البد من توافرها وإال كان من الصعوبة االستفادة من 

الطرق وفمدت جدواها ولٌمتها. وهنا نذكر عدة عوامل ال بدٌل عن توافرها:هذه   

 أوال: المبنى المؤهل

ال شن أن مبنى مرحلة رٌاض األطفال ٌلعب دورا كبٌرا ال غنى عنه مطلما لتحمٌك أهداف 

هذه المرحلة. فالمبنى البد أن ٌحتوي على لاعات دراسٌة مزودة بأحدث الوسائل 

ل االتصال الحدٌثة لٌستفٌد منها األطفال فً الحصول على مختلف أنواع التكنولوجٌة ووسائ

المعرفة ولمساعدة المعلمٌن والمعلمات فً شرح المناهج الممررة بطرٌمة مبسطة وعن 

طرٌك الوسائل التً ٌحبها األطفال كالغناء والرسوم وأفالم الكارتون والمماطع المصورة 
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( "تعد المنصات التعلٌمٌة من أحدث االتجاهات  7177مان ) عبدالعظٌم , إٌ. المثٌرة لالنتباه

فً التعلٌم والتً وفرت فرصا جدٌدة للتعلم عبر االنترنت ، كما أتاحت التعلم والتدرٌب 

لعدد كبٌر من المتدربٌن والمتعلمٌن والباحثٌن عن المعرفة ودون ممابل مع الوصول لتلن 

كما  .دة تجعل منها طرٌمة مؤثرة للتعلمالدورات بكل ٌسر، ما جعلها تحظى بممٌزات فرٌ

ٌجب أن تكون كثافة الفصول معتدلة وال ٌزٌد عدد األطفال فً الفصل الواحد عن خمسة 

وعشرٌن طفال تحت أي ظروف حتى نعطً الفرصة للمعلمٌن والمعلمات للتعامل المباشر 

ضافة إلى مع كل طفل وتصحٌح األخطاء له أوال بأول وتعدٌل أي انحراف فً السلون، إ

ذلن ٌجب أن ٌحتوي المبنى على لاعات لأللعاب الرٌاضٌة مزودة بأحدث األجهزة 

الرٌاضٌة، وإلى لاعات للغناء والرسم والتمثٌل كً ٌتسنى لألطفال إظهار مواهبهم 

 وتنمٌتها.

 ثانيا: اإلدارة الواعية

اء المناسبة تلعب إدارة أي روضة الدور األكبر فً تنفٌذ الخطط الموضوعة وتهٌئة األجو

للمعلمٌن ألداء دورهم على أكمل وجه، ولألطفال للتفوق واالبداع. وبالطبع تحتاج طرق 

التدرٌس الحدٌثة إلى إدارة واعٌة تسعى إلى معالجة أي لصور وإلى المطالبة باالحتٌاجات 

الضرورٌة لكل عناصر العملٌة التعلٌمٌة، إذ ال ٌمكن تطبٌك طرق التدرٌس الحدٌثة فً 

تفتمد ألساسٌات التعلٌم الحدٌثة. ومن هنا ٌبرز دور اإلدارة المدركة للتطورات روضة 

الحدٌثة فً مجال رٌاض األطفال وخاصة فً طرق التدرٌس الحدٌثة وكٌفٌة جعلها والعا 

 ملموسا.

 ثالثا: المعلمون المؤهلون

تجمع كل الدراسات التربوٌة فً جمٌع دول العالم على أن المعلم هو عصب  

ٌمٌة ولائد مسٌرتها، ولن تتمدم أي دولة أو تتبوأ مكانة متمٌزة إال إذا كان المعلم فً التعل

 طلٌعة اهتماماتها.

وفً مرحلة رٌاض األطفال تحدٌدا فإن المعلم المؤهل هو العنصر الفعال األول لتحمٌك 

م األهداف المرجوة. وفً ظل الحاجة الملحة لتطبٌك طرق التدرٌس الحدٌثة لمساٌرة العال

المتطور، فإن الحاجة أصبحت ملحة للمعلم الكفؤ المؤهل تأهٌال علمٌا مناسبا للتدرٌس بهذه 

الطرق بعٌدا عن الطرق التملٌدٌة التً أضحت ماضٌا وال تصلح فً العصر الحدٌث. لهذا 

فمن الضروري االهتمام بتأهٌل المعلمٌن مبكرا أثناء دراستهم فً كلٌات رٌاض األطفال 

ج العلمٌة المتعلمة بأحدث طرق التدرٌس مع المٌام بزٌارات مٌدانٌة لدور بتدرٌس المناه
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الحضانة رفمة األكادٌمٌٌن والمختصٌن الكتساب المزٌد من الخبرات لبل االنخراط فً 

( "من الضروري أن ٌتطور دور المعلمٌن  7107) حمد العباد, عبدهللا  العمل الفعلً.

دٌث، وبالتالً السٌر مع رکب الحضارة اإلنسانٌة؛ والمعلمات لٌواکب متطلبات العصر الح

ألن دورهم البارز ٌختلف من ولت إلى آخر ومن بٌئة إلى أخرى بسبب تغٌر ظروف 

.الحٌاة  

********** 

.نماذج للدول المتمدمة في مناهج رياض األطفال وطرق التدريس  

عام وفً دولة الكوٌت مع تسلٌمنا التام بأن مرحلة رٌاض األطفال فً العالم العربً بشكل 

بشكل خاص لد استحوذت على االهتمام األكبر فً لطاع التربٌة والتعلٌم خالل العمود 

الثالثة األخٌرة، إال أن هنان الكثٌر من النماذج للدول التً تبوأت منزلة عالٌة فً مناهج 

متحدة رٌاض األطفال وطرق التدرٌس كالوالٌات المتحدة األمٌركٌة وألمانٌا والمملكة ال

 وفرنسا والٌابان وأسترالٌا والكثٌر من الدول التً ال ٌتسع المجال لذكرها كلها.

ولد سبمتنا هذه الدول فً هذا المجال إلدراكها أن التمدم ومساٌرة ركب الحضارة لن ٌتأتى 

إال عن طرٌك التمدم العلمً الذي أساسه اإلنسان.  لهذا فمد أولت هذه الدول اهتمامها 

األطفال ورصدت مٌزانٌات ضخمة تفوق فً بعض الدول المٌزانٌات  لمرحلة رٌاض

المخصصة لوزارة الدفاع. كما استعانت هذه الدول بالخبراء والمختصٌن وأعطتهم مطلك 

الحرٌة فً وضع مناهج هذه المرحلة الحساسة لتتناسب مع المرحلة العمرٌة وبٌئة الطفل. 

مبانً الروضة وضرورة بنائها على أسس ولم ٌغفل المسؤولون فً هذه الدول عن أهمٌة 

علمٌة سلٌمة حتى أن مساحة الروضة فً الوالٌات المتحدة األمٌركٌة لد تصل إلى مساحة 

 بعض الجامعات فً عالمنا العربً.

 ،وفً هذه الدول المتمدمة ال ٌتم وضع مناهج رٌاض األطفال وطرق التدرٌس عشوائٌا

واالجتماعٌة وااللتصادٌة والثمافٌة، وبعد عمد مئات ولكن بعد الكثٌر من الدراسات النفسٌة 

الندوات والمؤتمرات ومشاركة كل عناصر العملٌة التعلٌمٌة والمائمٌن على شؤون األطفال 

ومنظمات المجتمع المدنً وأولٌاء األمور. لذا فإن علٌنا دراسة هذه النماذج دراسة 

نؤسس أطفالنا ونهٌئهم لمراحل  مستفٌضة واالستفادة من الخبرات المتراكمة لدٌهم لكً

التعلٌم المختلفة تأهٌال خلمٌا ونفسٌا وعلمٌا وثمافٌا ورٌاضٌا لبل االلتحاق بالمرحلة االبتدائٌة 

 وحتى تكون مرحلة الروضة نمطة انطالق فعلٌة نحو التمٌز واالبتكار.
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*********** 

 النتائج والتوصيات

على أهمٌة تطوٌر مناهج رٌاض األطفال فً نهاٌة هذا البحث نكون لد سلطنا الضوء 

وطرق التدرٌس الحدٌثة فً هذه المرحلة المفصلٌة من حٌاة أي طفل. ولد ثبت لدٌنا أن 

ولكن بالتمٌز والعمل  ،تحمٌك الغاٌات المطلوبة من هذه المرحلة التعلٌمٌة لن ٌتأتً بسهولة

الجاد والمثابرة واإلنفاق بسخاء على لطاع التعلٌم برمته لٌكون فً ممدمة األولوٌات مع 

االستعانة بخبرات الدول المتمدمة فً مجال رٌاض األطفال. ولكً نؤكد ما توصلنا إلٌه 

اإلٌجابً  فإننً أضع عددا من التوصٌات التً أكاد أجزم أنها سٌكون لها الكثٌر من التأثٌر

 فً مرحلة رٌاض األطفال خاصة فٌما ٌتعلك بتطوٌر المناهج وطرق التدرٌس:

 أوال:

ضرورة تطوٌر المناهج عاما بعد عام على أن ٌعهد لهذا التطور للخبراء واألكادٌمٌٌن مع 

االستعانة بالخبراء الدولٌٌن فً هذا المجال لتكون هذه المناهج مناسبة للمرحلة العمرٌة 

بٌئة التً ٌعٌش فٌها وللتطورات التً ٌشهدها العالم بشكل عام.للطفل ولل  

 ثانٌا:

ضرورة عمد الكثٌر من ورش العمل وتنظٌم المؤتمرات والندوات لتدرٌب المعلمٌن على 

طرق التدرٌس الحدٌثة وتزوٌدهم بكل ما هو جدٌد حتى ٌكون المعلم نفسه مساٌرا لركب 

لن ٌتم مطلما إال بوجود المعلم المتمٌز المساٌر التطور ألن تطبٌك طرق التدرٌس الحدٌثة 

 لتطورات العلم الحدٌث.

 ثالثا:

على وزارات التربٌة فً مختلف الدول تهٌئة األجواء المناسبة لجمٌع عناصر العملٌة 

التعلٌمٌة فً مرحلة رٌاض األطفال وأولها وأهمها المعلم. إن الراحة المادٌة والنفسٌة للمعلم 

على أدائه وتعامله مع األطفال، ولن ٌتحمك الغرض المطلوب من هذه  سوف تنعكس إٌجابا

المرحلة إال إذا تم تمدٌم كل وسائل الدعم للمعلمٌن بداٌة من العائد المادي الذي ٌساعده 

 وأسرته على حٌاة كرٌمة ومرورا بتوفٌر كل وسائل المساعدة ألداء عمله فً بٌئة سلٌمة.

 رابعا:



 

 
17 

 

ختلف الدول تخصٌص برامج تعلٌمٌة معٌنة لشرح مناهج على وزارات اإلعالم فً م

رٌاض األطفال وتمدٌم المحتوى الفنً الذي ٌخدم هذه المناهج، كما ٌجب اإلكثار من 

استضافة الخبراء واألكادٌمٌٌن لشرح الغرض من هذه المناهج ومن طرق التدرٌس الحدٌثة 

لٌدرن المواطن العادي لٌمة وأهمٌة  لٌكون هذا األمر متاحا أمام أولٌاء األمور وأمام الجمٌع

 هذه المرحلة وأثرها فً المجتمع ولطاع التعلٌم ومستمبل البالد برمته.

 خامسا:

التوسع فً إنشاء كلٌات رٌاض األطفال فً جمٌع الجامعات للحصول على خرٌج مؤهل 

ً رٌاض تأهٌال علمٌا مناسبا لطبٌعة عمله المستمبلٌة على أن تكون األولوٌة فً التعٌٌن ف

األطفال للحاصلٌن على تمدٌرات أعلى وعلى دورات متخصصة والمتمٌزٌن فً اللغات 

 األجنبٌة

 سادسا:

التوسع فً إنشاء دور رٌاض األطفال فً جمٌع المناطك لتملٌل الكثافة العددٌة فً الفصول 

د لفصول الكثٌفة تمف حجر عثرة أمام المعلمٌن فً الشرح والتوجٌه والنصح واإلرشاألن ا

والتدرٌب واكتشاف المواهب وتنمٌتها. ،والتعلٌم  

******* 
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