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  ملخص

ره وفي األردن     األطفال   رياضدى التباين في منهاج     هدفت هذه الدراسة إلى معرفة م      في   أث
ة  روق النمائي يالف ب ف ة  الجوان سديةواالجتماعي ة والج الالمعرفي ؤالء األطف ع   . له ون مجتم تك

دي        ا               ياض في ر  الدراسة من أطفال الصف التمهي ان، أم ة عم ة والخاصة في مدين ال العام  األطف
 ضمن المنهج األآاديمي من القطاع      طفًال) ١١٩(نهم  طفال م ) ٣٥٣(ونت من   عينة الدراسة فقد تك   

ائي  ) ٩٥(الخاص و نهج النم ال ضمن الم ضا، و طف اع الخاص أي ن القط ًال) ١١٨(م  ضمن طف
وا بالروضة      ) ٢١(، باإلضافة إلى وجود     لمنهج الوطني التفاعلي من القطاع العام     ا م يلتحق  ،طفًال ل

م  . طفال ما قبل المدرسة األساسية والروضة      ق أغراض الدراسة تم استخدام مقياس أداء أ       يولتحق ت
ة في الروضة             ااستخدام   د   . ستبانة المهمات والممارسات التربوية الفعلية التي تمارسها المعلم وق

وطني                        اج ال ى المنه ة عل ة متقدم د احتال منزل ائي ق اديمي والنم اجين األآ أظهرت النتائج أن المنه
ة الثال   ب النمائي اس الجوان دى قي اعلي ل سدية  ةثالتف ة والج ة والمعرفي اج . االجتماعي أي أن المنه

ا         اديمي، آم اج األآ النمائي لم يسهم في نمو األطفال على هذه الجوانب على نحو أفضل من المنه
  . أفضل من المنهاج األآاديمينجازًاإأن المنهاج الوطني التفاعلي لم يحقق 

ة  ات الدال ال، المر  :الكلم اض األطف رة، ري ة المبك ة،     التربي ل المدرس ا قب رامج م ات، ب بي
    .الممارسات المالئمة نمائيا، المنهاج، المنهاج الوطني التفاعلي
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Abstract 

The study aimed at identifying kindergarten curriculum discrepancies 
in jordan and their impact on social, cognitive, and physical development 
of children. The population of the study consisted of KG2 children in 
private and public schools in Amman, Jordan.  The sample of the study 
comprised 353 children, 119 children studying from the academic 
curriculum in private schools; 95 the developmental curriculum in private 
schools, and 118 children studying the National Integrated Curriculum in 
public schools, in addition to (21) child who did not at end kindergarten. 
To collect the data of the study the Preschool and Kindergarten 
Children’s Performance measure, and a questionnaire of the duties and 
actual practices of kindergarten educators.  The results showed both the 
academic and developmental curriculum scored higher than those who 
studied the National Integrated Curriculum regarding the three areas of 
social, cognitive, and physical development.  In other words, the 
developmental curriculum did not have more effect on the children’s 
growth in those areas than the academic curriculum.  The National 
Integrated Curriculum also did not have a better effect than the academic 
curriculum.  

  
  المقدمة

رامج    يحتل االهتمام بالتربية المبكرة للطفل موقعاً      ة والب ة   رئيسًا في الدراسات العلمي  التربوي
ذه       والجهود الوطنية، نظرا   ه ه دة المدى            لما تترآ ار بعي ة من أث ة       في التربي  جوانب النمو المختلف

التربية المبكرة ما طالبت به المنظمات       بم  ومن المؤشرات الهامة على حجم وعمق االهتما      . للطفل
ة                ة ذات الجودة العالي ة التربوي ديم الرعاي ؤخرًا من ضرورة تق الم م الدولية في آثير من دول الع

ة ذ سن الثالث ال من ل م،لألطف ة بجع ذلك المطالب ة  وآ ة إلزامي ال مرحل اض األطف ة ري رم (رحل آ
  .)٢٠٠٦الدين، 

ي   دول ف ل ال ن أوائ ر األردن م ي أعدت ويعتب ة الت تراتيجيةالمنطق ة إس ل وطني ة عم  وخط
ة     اولقد شهد األردن تطورًا ملحوظ       . لتنمية الطفولة المبكرة   رامج الخاصة بالطفول سياسات والب  لل

رامج التعل           ين بب م في رياض   يالمبكرة في المجاالت المختلفة، حيث ارتفعت نسبة األطفال الملتحق
  .)٢٠٠٧و طالب، الصايغ، السعدي، أب ( سنوات٦ – ٤األطفال للفئة العمرية 

ر  ة تعتب اعي حقيق   مرحل صال اجتم ة أول ات ارجي   الروض الم الخ ال بالع نظم لألطف  ي وم
والً     ،)٢٠٠٤الناشف،  ( اتهم مي رة من حي ة مبك ذ مرحل ا يطورون من  واتجاهات نحو   فمن خالله
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رات النجاح وال              إأنفسهم   الي يصبح لخب ا، وبالت أثير       تجاه التربية التي يتلقونها فيه شل دور في الت ف
اديمي  في د أي  ) Kostelink, Soderman and Whiren, 2004( مستقبلهم األآ دت دراسة  وق

ذا  ) Haskins, 1989(هاسكنز  ة ه رأي، إذ بينت نتا  الطولي دم      ال ي تق رامج الت ة الب ا أن نوعي  ئجه
ل من معدالت                   ادة إنجازهم المعرفي والتقلي اقهم   ألطفال مرحلة ما قبل المدرسة تسهم في زي  التح

  .في صفوف التربية الخاصة

ة          ل المدرس ا قب ال م دم ألطف ي تق ودة الت ة الج رامج العالي سهم الب ا ت ايتهم آم ي حم ن ف  م
 ;Eptein and Weikart, 1984)االنحراف وضمان نجاحهم األآاديمي والمهني في المستقبل 

Aboud, 2006 .(      ال عن ذوات د األطف شكل عن ي تت ة الت اء    فاالتجاهات اإليجابي ين أآف م آمتعلم ه
دى             ة ل رة من األهمي ى درجة آبي ا عل الهم  وعن المؤسسة التعليمية التي يتربون ويتعلمون فيه  انتق

  .)Docket and Perry, 2001 (من الروضة إلى المدرسة

ال،   في عمليةتأثيرات مختلفة إحداث تؤدي مناهج رياض األطفال المختلفة إلى        شئة األطف  تن
ة،           فكل منهاج يترجم أهداف    ة التعلمي ة في العملي ل والمعلم ين الطف ة التفاعل ب اليبه في طبيع ه وأس

صفية وترت                  ة ال ساحة الغرف اج، وم ضمنها المنه ي يت واد الت شاطات والم ال   ونوعية الن ا واألعم يبه
ا       مما . )Berns, 1997 (اليومية التي تنجز ى تطوير مناهجه ى الروضة أن تعمل عل يتوجب عل

ة            وأساليب التعلم والتعليم    فيها بحيث تعمل على تلبية احتياجات األطفال وتراعي ظروفهم المتفاوت
ه              ي حاجات ذي يناسبه ويلب يم ال ا يتفق ونمط التعل  يخدم  بحيث ) ٢٠٠٤الناشف،  (ليجد آل منهم م

ودافعيتهم نحو  مربية ما قبل المدرسة في تعليم األطفال وتطوير مهاراتهم وآفاياتهم واستعداداتهم       
  .اإلنجاز

د ع ل ل الرابط  ـرف المنهق ن قب صغ ـة لتربيـة الوطنيـاج م ال ال   )NEAYC(ار ــة األطف
 The National For Education of Young Children      نظم يحدد ه إطار عمل م  على أن

ستطيع أن                    ا ي داف، وم ق األه ا لتحقي ما يستطيع الطفل أن يتعلمه، والعمليات التي يستطيع إنجازه
يم                   يقوم به المربي لمساعدة األ     تعلم والتعل ي ال ذه األهداف ضمن سياق عمليت ق ه ى تحقي طفال عل

)Bredekamp and Rose, 1992 .(         ة ة المنظم رات التربوي ة الخب اج عن آاف ر المنه ا يعب آم
اج يتضمن       . التي يزود بها األطفال، والتي قد تأخذ مكانها داخل الصف أو خارجه            إن المنه لذلك ف

تعلم             محددة وموضوعية واستراتيجي   أهدافا ة ال ات ونشاطات تهدف لدعم آافة جوانب النمو وعملي
رامج     ال للب يم الفع ق       ). Kostelink, et.al, 2004(والتقي ى تحقي اج يهدف إل إن المنه الي ف وبالت

يم         شاطات واالستراتيجيات وطرق التقي ة والخاصة من خالل الن  ,Jackman.  (األهداف العام
2001(.  

ات   ه المجتمع ذي يواج دي ال ة   إن التح ارات لخدم ن الخي د م ديم المزي ي تق ن ف ة يكم الحديث
وعلى الرغم من تطور العديد ). Berns, 1997(ليها إبل المدرسة نظرًا لتزايد الحاجة قأطفال ما 

ا زالت قائمة بشأنها، آما آانت في         ممن البرامج المعدة لهذه الفئة من األطفال، إال أن التناقضات           
ا يتع سابقة، خاصة فيم ود ال ال، والجوانب التالعق دور رياض األطف ق ب ا ل ز عليه ي يجب الترآي

  .)Gredler, 1992 (ضمن المنهاج
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واتر               ل المدرسة، قضية ت ا قب ال م ة أطف زداد حدة وتتحدى مربي ومن القضايا المهمة التي ت
د أن            راد المجتمع تعتق رة من أف سبة آبي ى وجود ن عدم الرضا عن المدرسة االبتدائية، مما أدى إل

ع االستعداد               على ال  روضة الترآيز على الجانب األآاديمي في عمر مبكر حتى تحقق متطلبات رف
  )Gredler, 1992. (األآاديمي لدى الطلبة في الصف األول االبتدائي

ى  ) Baganto, 2007(والمشار إليه في ) Cox, 2000(وقد أآد آوآس  في هذا المجال عل
ة في             ضرورة التحول من الترآيز على النواحي االجتم       واحي األآاديمي ى الن ز عل ى الترآي اعية إل

دد      أن ع د ب ات تفي ن مالحظ ه م م التوصل إلي ا ت رًا لم ة، نظ رًاالروض ة  ًا آبي ة المدرس ن طلب  م
ة وصعوبة في           إتباعاالبتدائية يعانون من مشكالت في       ارات األآاديمي  التعليمات ونقص في المه

ة األساسية        ترآيز مربيات الروضة   مما قد يفسر  . العمل المستقل  سهل   أل على جوانب المعرف ا ت نه
  .مهمة دخول األطفال إلى المدرسة والنجاح فيها

دور حول      ،يؤآد هذا التوجه   م، وي وى أو المعل  على المنهاج األآاديمي المتمرآز حول المحت
ى        ستند إل ل، وي اتر عم ب ودف ود آت ب وج ي تتطل ة والت رة والموجه ة المباش شاطات التربوي الن

آما يطلب من جميع الطلبة المشارآة الفاعلة باألنشطة      . وتوجيهاته على نحو رئيس   دروس المعلم   
ال                  األآاديمية التي تأخذ حيزًا داخل الغرفة الصفية أو خالل فترات اللعب الحر، ويتوقع من األطف
ديم                م في التحضير وتق ى دور المعل د عل درجات والتأآي ى ال سة للحصول عل العمل بهدوء والمناف

  .)٢٠٠١البطش، ( التعزيز والعقابلتعليمية وتعديل السلوك من خالل عمليتي األنشطة ا

ة      د أن مهم ي تعتق ع الت راد المجتم سبة أف ي ن رة ف ادة آبي ى زي ه إل ذا التوج ل ه د أدى مث وق
ى ال ز عل ي  الروضة الترآي ر لك ر مبك ي عم اديمي ف ب األآ تعداد  جان ع االس ات رف ق متطلب تحق

ة في الصف    دى الطلب اديمي ل دائي  األآ ا  ). Gredler, 1992( األول االبت ي  أم ي تلب رامج الت الب
راءة    ة الق ة خاصة معرف ب األآاديمي ى الجوان د عل ن خالل التأآي دريس اإللزامي م ات الت متطلب

  .)Brascomb, et al., 2000 (توفرة في العديد من رياض األطفالم ةوالكتاب

ا ف   ) Smith, 1986(فقد بينت دراسة سميث   أن ) scales, et al., 1992(ي والمشار إليه
ا أن   % ٦٢ اديمي بالروضة، آم ب األآ ى الجان زون عل ال يرآ اض األطف ي ري ن معلم % ٥٥م

ن بهذا النهج على الرغم من معرفتهم بأنه يسبب ضغطًا أآاديميًا        منهم قد أشاروا إلى أنهم مستمرو     
انج وماآ    . على طفل الروضة ائج دراسة ت والتي  ) Tang and Maxwell, 2007(ويل سأما نت

دف تين    ته ي روض ين ف وقفين تعليمي ين م ة ب ى المقارن ال   إل ي آ ات ف ت أن المعلم ينيتين بين  ص
ين     . المنهاج في التعليم الرسمي بهدف تحقيق أهداف        الروضتين آن منغمسات   أما الفرق الرئيس ب

ذي    يم ال ة التعل ي طريق ر ف د ظه ي الروضة   االروضتين فق صغيرة ف ات ال ى المجموع د عل عتم
ة            ر مما أدى إلى تطوي    ،ألولىا ة مع الروضة الثاني ال مقارن  ، سلوك التعاون والمساعدة لدى األطف

ال        ي آ ال ف ة لألطف ات الفردي اة للحاج صف، ودون مراع ي لل يم الكل ة التعل دت طريق ي اعتم الت
  .الطريقتين

م ن           دريس وعل اليب الت يم وأس فس  وفي المقابل، وآنتيجة للتطورات التربوية في مجالي التعل
ل والتي ابتعدت                 فكرة رياض األطفال     النمو، ظهرت  دى الطف اد النمو ل التي تؤآد على تكامل أبع
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ز ال    ة المق   عن الترآي ارات األآاديمي ى المه دة  ضيق عل ). Bredekamp and Rose, 1992(ي
ًا     م نمائي اج المالئ ات المنه ام لممارس نهج الع ستند ال  Developmentally Appropriateي

Practice (DAP)  امج  على اإليمان بأن لألطفال حاجاتهم واهتماماتهم التي تشكل األساس للبرن
ل في               ساهمة الطف ة، وم التربوي، والتأآيد على التعامل مع الطفل آكل متكامل بكافة أبعاده النمائي

ر              اق ومن الخب ار والرف سق   تعلمه، والتعلم من خالل التفاعل مع الكب ة، وأن تت ة الواقعي  ات الحياتي
اتهم،     يمية مع المرحلة العمر   اطات التعل النش ستثي و ية لألطفال وتنسجم مع اهتمام ة لديه    ـت م ـر المتع

)Beaty, 2000(،             دًال من ه، فب ل وتعلم و الطف ق لنم م عمي ى فه ستند إل ًا ي م نمائي اج المالئ  فالمنه
ذا ال      اج، في   الترآيز على ما سوف يتعلمه الطفل فإن معلمة الروضة تبذل جهدًا آبيرًا، وفقًا له منه

تعلمه                     اذا س شأن م رارًا ب م تتخذ ق ي    . البداية من أجل فهم قدرات الطفل النامية ومن ث ة الت والمعلم
ىت دين  تبن ي بع ن أن تع ا م د له اه ال ب ذا االتج ينا ه ايير  ، األول:ثن ن المع ي االنطالق م ن ف  يكم

اني يؤ و  Age Appropriatnessالمالئمة نمائيًا للمرحلة العمرية  ى الممارسات    البعد الث د عل آ
ل   المالئمة نمائيًا على النحو الفردي  حيث  Individual Appropriateness أو الشخصي للطف

دة     يؤآد هذا البعد على ما هو مالئم لكل طفل انط ه الشخصية الفري ًا من خبرات  ,Henniger (الق
2002(.  

ل   وبالتالي فإن التربية المبكرة ذات التوجه النمائي تعتمد أسلوب التعلي          م المتمرآز حول الطف
Child-Centered                  ا تقبال المعلومات وتعلمه ال في اس ة األطف ار طريق  والذي يأخذ بعين االعتب

سهم        ال أنف اج ليتناسب مع األطف  Gordon and Williams, 2000, Bruce(وتطوير المنه
and Maggitt, 1999 ( والمشار إليها في)Jackman, 2001 (   م بمث ا يكون دور المعل ة  بينم اب

ي   بة الت شاطات المناس وفير األدوات والن ل ت ه، ب د ذات دريس بح يس الت ة ول نظم للبيئ ه والم الموج
  .)Kwon, 2002. ( تستثير انتباه األطفال وتمكنهم من استكشاف العالم المحيط بهم

ا وفي اهج     ) Marcon, 2002(ون آر الدراسة الطولية التي أجراها م ة من ين ثالث ة ب للمقارن
ز ة تمرآ ين األول   مختلف طًا ب ان وس ث آ م والثال ول المعل اني ح ل والث ول الطف اج األول ح  المنه

ادة             ل إع انوا أق ر آ اديمي المباش امج األآ وا البرن ذين تلق ال ال ائج أن األطف ت النت اني، بين والث
سادس         ي البرامج األخرى، إال أن عالمات     فللصفوف مقارنة برفاقهم     ة الصف ال  األطفال في نهاي

صالح الآ زاً ان ل ًا متمرآ ت تعليم ي تلق ة الت ول الطفمجموع ة الحس . لـ ح ا توصلت دراس  نـآم
)AL- Hassan & Lansford, 2009  (    د ين بالرياض الخاصة ق ال الملتحق ى أن األطف إل

  .أظهروا استعدادًا أفضل للمدرسة مقارنة بأقرانهم الملتحقين برياض األطفال الحكومية

ايوني      ل وم د جامبري د أآ ه في    ) ) Gambrell and Mayyoni, 1999(وق والمشار إلي
)Beaty, 2002 (اء  عل ربين واآلب ع الم ة م شطة والمنتظم اعالت الن ى التف ال إل ة األطف ى حاج

ة،        راءة والكتاب لمساعدتهم على التطور، وعلى ضرورة توفير األدوات المناسبة لتعليم األطفال الق
شجيعهم  ام بالتجريب وت ى القي دا عل ا أآ دهم، آم ىوح ة عل ي بيئ بة ف اذج المناس وفر النم ة ت  أهمي

 من القراءة والكتابة على نحو رسمي، و األطفال، إال أنهما حذرا من قيام المربيات بتعليم األطفال   
ال             ،فرض مهمات محددة آالنسخ والكتابة     ى األطف ي ممارسة الضغط عل ك يعن اقتهم   ، ألن ذل  وإع

  .ات معنىمن التوصل إلى المعرفة الذاتية واستخدامها بطرق ذ
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ام بوظائف             هذا وقد حذر المهتمون بشؤون نمو الطفل من استعجال األطفال وحثهم على القي
ال    ى أن األطف ة إل ارير الطبي ارت التق ث أش تعلم، حي تعدادهم لل ي واس وهم الطبيع ال تتناسب ونم

خل  ألآاديمية دا الذين يراجعون العيادات بسبب اضطرابات تتعلق بالضغوط المرتبطة بالمهمات ا         
  .)Kostelink, et.al, 2004 (الروضة في ازدياد

ة        ن ثقاف اوت م ا تتف دو أنه ة فيب ال األهمي اض األطف ا ري ي توليه ات الت اول األولي دى تن ول
سويلم         ) ١٩٩٧(ألخرى فقد آشفت دراسة السرور       ي وال عن أن   ) ٢٠٠٢(والمشار إليها في العتي

ي األردن    اض ف ات الري ات معلم را jاهتمام ى الخب ز عل االت   ترآ ي مج ة ف ة والتعليمي ت العلمي
اعي في                  ى التفاعل االجتم القراءة والكتابة ومعرفة األرقام واللعب واألثاث في المقام األول، وعل
ى             ة عل المرتبة الثانية، أما االهتمام بالحس الفني والحس البيئي فقد احتال المنزلتين السابعة والثامن

والي ة العتي. الت ت دراس ا بين سويبينم ي ) ٢٠٠٢(لم ي وال اض ف ات الري دى معلم ات ل أن األولوي
و   م النم ى، ومن ث ة األول ي المرتب ديني ف و الروحي وال ي النم سعودية تكمن ف ة ال ة العربي المملك

  .حتل المنزلة األخيرة لديهن الثانية، أما البعد األآاديمي فاالعاطفي والنفسي في المرتبة

ة،       آما يبدو أن المشكالت التي قد تعاني منها ر       ال وإن آانت تأخذ أشكاًال مختلف ياض األطف
اج         شرا    . إال أنها تؤثر في جودة األداء واإلنت د بينت دراسة ال ا في    )١٩٩٣(ري يفق  والمشار إليه

ومني  ال    )٢٠٠٨(الم اض األطف ات ري ة معلم ة     أن غالبي رات الكافي ن الخب ي األردن ال يملك ف
ى توظيف معلمات        والمؤهالت العلمية العالية، حيث يميل غالبية من ي        ملك الرياض في دراسته إل

رًا  ؤهالت نظ ر م اضغي ورهنالنخف ة .  أج ار عوامل ا أش م  ) ٢٠٠٥(آم ى أن أه ته إل ي دراس ف
دريب                          دة الت ل تكمن في أن م ة الطف دربات في تخصص تربي ات المت ي تواجه الطالب المشاآل الت

ا  ًا م صيرة نوع ابيع٨(ق ا أن ).  أس دم وجوآم شكلة ع سفة واضحةم دريب د فل اآن الت ي أم د  ف ق
  .من مجموع المشكالت الكلية% ٦٦.٦١شكلت 

د آشفت عن أن معلمات الرياض يتعرض       ) ٢٠٠٥ (أما دراسة بكار وبيتاوي    درجات  نفق  ل
وتوصلت دراسة    . عالية من الضغط النفسي في جميع مستويات متغيري الخبرة والمؤهل العلمي           

ني منها رياض األطفال في األردن تتجلى في         إلى أن أبرز المشكالت التي تعا     ) ٢٠٠٦(صوالحة  
ل         اعات العم ول س شهري وط ب ال اض الرات سبب انخف ات ب دى المعلم وظيفي ل ا ال دم الرض ع

ومني                 . اليومية ة في دراسة الم شكلة هام دني الرواتب آم ى قضية ت دى  ) ٢٠٠٨(وباإلضافة إل ل
ل                   شاآل أخرى من مث عدم وجود صفوف      معلمات رياض األطفال، إال أن دراسته آشفت عن م
  .لذوي صعوبات التعلم، وعدم توفر مكتبة لألطفال، وعدم وجود مرشد تربوي

ة                 رات تربوي وبالتالي فإن استثمار سنوات ما قبل المدرسة على نحو إيجابي يتطلب تقديم خب
تعن بحسن       تعليمية مناسبة لأل   ة وا   طفال على أيدي معلمات يتم د         الكفاي ل الجي رة والتأهي ساع الخب ت

ا ي شعور بالم بم ن ال در م ى ق ن عل ة عمله ن تأدي نهن م ودة األداءمك شكل ف. سؤولية وج ا ي م آم ه
صهم ال وخصائ ةحاجات األطف ة، وإدراك أهمي ة المختلف سياقات االجتماعي شأ ال ي ين ا  الت ون فيه

  .متطلبًا رئيسًا لدى من يعمل معهم ويتولى مسؤولية تربيتهم أو اإلشراف عليهم
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دى ال   ون م د أدرك المرب سدية     وق ة والج ة واالنفعالي واحي االجتماعي وير الن ة لتط حاج
 إلى استثارة طريقة تفكير األطفال  ودمجها بالمحتوى األآاديمي باإلضافةواألخالقية لدى األطفال

ى حل المشكالت       درتهم عل ة ق اه     ). Brascombe et al., 2000(وتنمي إن عدم االنتب الي ف وبالت
 ي والنمائي  للفشل المدرس   تعرض األطفال  عًا فيه مخاطرة آبيرة   للمهارات التعليمية واالجتماعية م   

)Baganto, 2007(.  

ا  استثارت هذه القضايا المتعلقة باختالف نوعية المناهج المت      بعة في رياض األطفال وعالقته
ة    باأل احثون    . بعاد النمائية تساؤالت عدة حول ما يجري في رياض األطفال األردني شير الب حيث ي

د الن         المومني واحم  م قي ام    يدة وهارون في دراسة له ى أن مالحظاتهم    ) ٢٠١٢(شر للع ة   الإل ميداني
ال من    لرياض األطفال تطرح تخبطاً  ا لألطف  في البرامج التي تتبعها تلك الرياض، وعدم مالءمته

ين        تظهار والتلق التكرار واالس ة ب ى الدراس ا عل ث ترآيزه اعحي ة   وإتب ويم التقليدي اليب التق  أس
ارات ا ى أن   آاختب ذا باإلضافة إل ة، ه ارات األآاديمي ى المه ز عل ا والترآي م بأنواعه ة والقل لورق

  .الكثير من الرياض ال تسمح بمشارآة األهل في برامجها

ة خاصة      فعلى الرغم من وجود العديد من رياض األطفال التي تؤآد على الجوانب األآاديمي
اج             ة في األردن، إال أن المنه ال في            معرفة القراءة والكتاب د لرياض األطف اعلي المع وطني التف ال

ة،  شمولية التكاملي ايير ال ن األسس والمع ق م ام ينطل اع الع ي  القط ة الت ه اللجن شير إلي ا ت ًا لم  وفق
الي            أعدته، ا بالت ي، وترجمته ل األردن ة للطف ايير النمائي ل المع ى ، إل  وذلك من خالل دراسة وتحلي

  .)٢٠٠٧الصايغ، السعدي، أبو طالب، (منهاج ينسجم مع هذه المعايير 

شمولية المتكامل   ة ال ى الرؤي د عل ذا التأآي ة  ةإال أن ه ة آاف ب النمائي ث الجوان ن حي ي ، م  ف
ا                   ام به ي ق ة الت د بينت الدراسة التحليلي امًال، فق دًا ش دًا أو تأآي المنهاج التفاعلي الوطني لم يلق تأيي

ر من       ) ٢٠٠٥(هارون   ى آثي ر إل زال يفتق ا ي ًا،     أن هذا المنهاج م ة نمائي رامج المالئم ات الب  معوق
ة   لتوازن في ترآيز األهداف الخاصة با     نظرًا لغياب ا   ا  . لوحدات التعليمية على المجاالت النمائي آم

رهم   ت ب اج         ) ٢٠٠٥(طرح ي المنه ي ف وى الرياض ل المحت تهدفت تحلي ي اس تها الت ي دراس ف
ة رياض األط        دى     التفاعلي الوطني تساؤًال يدور حول مدى توظيف معلم ة ل ات العملي ال للتطبيق ف

ذه                     تدريس   ل ه د من البحوث حول تفعي إجراء المزي ا، وأوصت ب المفاهيم الرياضية المرتبطة به
  .األنشطة

ي يمكن                    وأخيرًا رات الت اين في الخب سابق، يظهر وجود تب إن الطرح ال ال      أن ، ف دم ألطف  تق
د عل         وبالنسبة للوضع في األردن،      الرياض،   ذي يؤآ اج ال اك المنه وى أو المضمون،      فهن ى المحت

ى           . وتمثله الرياض التي ترى في الروضة مرحلة تعلم أآاديمي         د عل ذي يؤآ اج ال وفر المنه آما يت
ة     الطفل ذاته و   ائي     ويتمرآز حوله،  على خصائصه النمائي اج النم ه المنه اك       . ويمثل دو أن هن ا يب آم

ين مالم         ًا ثالث ًامنهاج ا،    يتوسط المنهاجين األول والثاني، حيث يجمع ب ا مع ز       حهم من حيث الترآي
ة           لى الجانب النم    إآاديمي من جهة وااللتفات     أل ا  التعليمي على البعد  ل من جه يم الطف دى تعل ائي ل

أن هناك فئة آبيرة    إلى  آما البد من التنويه     ".المنهاج الوطني التفاعلي  "أخرى، وهوما يطلق عليه     
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. تي تقدم لألطفال الملتحقين بالرياض    طفال األردن ما زالت بعيدة عن أي من هذه الخبرات ال          أمن  
  . وهذه الفئة يمكن أخذها بعين االعتبار في هذا المجال

وفرةف ات المت ا البيان شيرحالي ى، ت ال   أن إل ة أطف ل المدرس ا قب ة م يمرحل ون األردن ف  يقع
ة  / حدى الفئات أو المناهج التربوية    إ ضمن اديمي الرسمي، والمنه        :التعليمية التالي اج األآ اج  المنه

اعلي   رة تعليم      الوطني التف دون خب شامل، وب ائي ال اج النم د  لو. ة في الروضة  ي ، والمنه تثارت  ق اس
ستخدم، واالختالفات في المنه    هذه   قضية التعددية  ستقبلية    اج الم ة الم ة والرؤي  ، واألهداف التربوي

رة       ا   لنتاجات الرياض فك ة بينه ام ، ومن حيث              المقارن ا    من حيث األداء الع ا ب عالقته د النمو   أبع
  .واالجتماعية المعرفية والجسدية: الرئيسة

  
  مشكلة الدراسة وأسئلتها

اض         ي ري ة ف اهج المتبع رامج أو المن ة الب اختالف نوعي ة ب ضايا المتعلق ذه الق تثارت ه اس
األطفال وعالقتها باألبعاد النمائية المشكلة البحثية التي تدور حولها الدراسة الحالية والتي تحاول         

ذة في                    من خاللها،    ال المنف اهج رياض األطف ين من ة ب وفي ضوء البيانات المتوفرة أن تعقد مقارن
وطني          : األردن وهي  اعلي ال اج التف شامل والمنه ائي ال اج النم اديمي الرسمي، والمنه المنهاج األآ

ين       ال الملتحق دى األطف سدي ل ي والج اعي والمعرف النمو االجتم ا ب دى ارتباطه ى م رف إل والتع
  :ثق عن هذه المشكلة الرئيسة األسئلة التاليةوينب. بالرياض

ا  .١ ة ألم ة الكلي ى الدرج ال عل ن داء األطف ل م ة آ اد النمائي ة (األبع ة والمعرفي االجتماعي
ة التفاعلية،  الوطني و ة والنمائي ةاألآاديمي (آل من الخبرات أوالمناهج التعليمية    في   )والجسدية

  . مقياس أداء أطفال الروضةعلى) وبدون خبرة

   االجتماعي تعزى لنوع المنهاج؟بتوجد فروق ذات داللة إحصائية لألداء على الجانهل  .٢

  هل توجد فروق ذات داللة إحصائية لألداء على الجانب المعرفي تعزى لنوع المنهاج؟ .٣

  هل توجد فروق ذات داللة إحصائية لألداء على الجانب الجسدي تعزى لنوع المنهاج؟ .٤

وع  هل توجد فروق ذات داللة إحصائية      .٥  في الدرجة الكلية لألداء على المقياس آكل تعزى لن
  المنهاج؟

  
  أهمية الدراسة

ة الدراسة     رة، أي                    تنبثق أهمي ة المبك ة الطفول ا مرحل ي تحتله ة الت ة النمائي ة من المكان  الحالي
ذه الرياض          ة في ه رامج المقدم ة الب ال، فنوعي سهم في دعم النمو     فترة االلتحاق برياض األطف  ت

اده الم ه    بأبع شكيل اتجاهات ل وت صية الطف وين شخ ي تك ًا ف ب دورًا هام ة، وتلع سلبية(ختلف أو / ال
ة       ) اإليجابية ستوياتها المختلف ا وم اع   . نحو قضايا التعلم والتحصيل واإلنجاز بأبعاده ونظرًا الرتف
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 ٢٠١١، )١(٢٥مجلد  ،)االنسانية العلوم( لألبحاث النجاح جامعة  مجلةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رامج التعل          ًا بب ام والخاص أصبح ضروريًا       ينسبة األطفال الذين يلتحقون تباع م في القطاعين الع
  .ليةاعهذه الرياض لمعرفة أيها األآثر فيم أداء األطفال في تقي

  
  مجتمع الدراسة وعينتها

ي   ة والخاصة ف ال العام دي برياض األطف ال الصف التمهي ع الدراسة من أطف ون مجتم تك
ان   د تكونت من             . مدينة عم ة الدراسة فق ا عين ار         ) ٣٥٣(أم م اختي ال، حيث ت  روضة من     ١٢طف

صد  ة ق اص بطريق اع الخ نهج     القط ق الم رى تطب تة أخ ائي، وس نهج النم ق الم ا تطب تة منه ية س
ة،                        . األآاديمي ة الفعلي تبانة المهمات التربوي ق اس ذا التصنيف من خالل تطبي د من ه وقد تم التأآ

صلية      ط الف ل الخط ة وتحلي ل الروض ة األداء داخ ى مالحظ افة إل ار   . باإلض م اختي ك ت د ذل وبع
اديمي،  ) ١١٩( بحيث بلغ عدد األطفال األطفال بطريقة عشوائية من آل روضة      طفًال للمنهج األآ

ائي) ٩٥( نهج النم ًال للم ق   . طف ي تطب ام والت اع الع ن القط ال م اض األطف ة ري ق بعين ا يتعل وفيم
غ عدد                        ضا حيث بل شكل عشوائي أي ارهم ب م اختي المنهج التفاعلي الوطني على وجه التحديد فقد ت

ال   ار    ). ١١٨(األطف ى اختي ك        ) ٢١(إضافة إل سرة وذل ة المتي وا بالروضة بالطريق م يلتحق ًال ل طف
بهدف التأآد من مصداقية تأثير البرامج على نمو الطفل، وتلك الخطوة ليست من صميم الدراسة                 

  .إنما هي فقط إلضافة مؤشر صدق لتأثير البرامج الثالثة على نمو الطفلوالفعلية 
  

  محددات الدراسة

ي تت   تم اختيار أفراد العينة    دارس الخاصة      الت ع الم اجين     ب ائي  ( ضمن المنه اديمي والنم  )األآ
ة       ان الغربي اطق عم شكل عشوائي من من وطني من        . ب اعلي ال اج التف ة المنه ا انحصرت عين بينم

  .مناطق محددة وفقا لتوزيع وزارة التربية والتعليم في مناطق جغرافية مختلفة في عمان
  

  أدوات الدراسة

  :لتالية لتحقيق أغراض الدراسة الحاليةتم استخدام األدوات الرئيسة ا

  مقياس أداء أطفال ما قبل المدرسة األساسية والروضة :أوًال

يتألف المقياس من خمسين       .في األردن ) ٢٠٠١(والذي عمل على إعداده وتطويره البطش       
د لوآيًابع و      ًا س سة للنم ب رئي ة جوان من ثالث ة، وض االت فرعي شرة مج ي ع اعي :  تغط االجتم

ين              .  والجسدي والمعرفي / يتم جمع المعلومات على المقياس من خالل المالحظة المباشرة للمعلم
  .المعلمات أو اآلباء لسلوك الطفل وأدائه في المواقف الطبيعية

شأن ذا ال ة به سيكومترية المطلوب اس بالخصائص ال ع المقي ار . يتمت صدق، أش ال ال ي مج فف
ب ي ل ال صدق التالزم ة ال ى أن دالل ب المطش إل الي جوان و الت ى النح ت عل اس آان ا: قي عي االجتم
ذه    ) ٠.٨٤(والدرجة الكلية للمقياس    ) ٠.٨٣(ي  والجسد) ٠.٧٩(والمعرفي  ) ٠.٨٢( ويالحظ أن ه

ة  ت مرتفع امالت أت ا . المع ى   اآم ي األداء عل وارق ف تخدام الف اء باس تخرج دالالت صدق البن س
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ر المستوى الدراسي     دالوأشارت النتائج إلى وجود أثر ذي  . المقياس تبعًا للعمر   لة إحصائية لمتغي
  .على متوسطات درجات أفراد العينة على جميع جوانب ومجاالت المقياس

دالالته بطريقتي اإلعادة واالتساق الداخلي، ) البطش(ستخرج الباحث اأما ثبات المقياس فقد    
ة و  للجوانب المختل ) ٠.٩٢ – ٠.٨٨(حيث تراوحت قيم معامالت الثبات لإلعادة ما بين          ) ٠.٩١(ف

ات                  . للدرجة الكلية  امالت الثب د تراوحت مع ا فق اخ ألف ة آرونب أما معامالت الثبات باستخدام معادل
ين       ا ب اس      ج ردلل) ٠.٨٩(ة و للجوانب المختلف   ) ٠.٩١ – ٠.٨٢(هذه م ى المقي ة عل م    .ة الكلي د ت وق

س                 ة ن بطش لكون الدراسة حديث بيًا واستهدفت   االآتفاء بدالالت الصدق والثبات التي استخرجها ال
  .عينة أردنية مشابهة لعينة الدراسة الحالية

  استبانة المهمات والممارسات التربوية الفعلية :ثانيًا

ة   ات والممارسات التربوي ى المهم ات بهدف التعرف عل ل الباحث ن قب ذه األداة م طورت ه
ار لت        التعليمية الفعلية التي تمارسها      ستخدمات أو    يف المعلمات  نصالمعلمة في الروضة، آمعي  آم

سفة                  انهممارسات للم  ات وممارسات وفل اهيم ومعطي سق مع مف ا يت ي وبم ج النمائي على نحو فعل
  .هذا المنهاج

ة           ٨٤تشكلت االستبانة في صورتها األولية من        اد نمائي الي  ( فقرة موزعة على ستة أبع الجم
اعي  سدي واالجتم وي والج ي واللغ الي والمعرف يم األداة م) واالنفع د تحك صين وبع ل المخت ن قب

ي                   اد الت ا لألبع رات ومالءمته سها بالمجال ذاته من أجل التأآد من مدى وضوح الفق اء     تقي م اإلبق  ت
ات              . فقرة تغطي األبعاد النمائية آافة    ) ٧١(على   ع إجاب ذه األداة من أرب ة في ه وتكون سلم اإلجاب

  ).دائمًا، وغالبًا، ونادرًا، وأبدًا(

  المالحظة :ثالثا

ة أداء  ي   مالحظ ال ف ع األطف ا م اء تفاعله شوائية وأثن ي حصة ع ة داخل الروضة ف المعلم
د في الروضة                  يالمواقف التعل  اج المعتم ة للمنه ذ الخطة التربوي ا تنفي تم من خالله ي ي ا  . مية الت آم

ضمنها        ي تت ا الت ا والزواي ة فيه تضمنت المالحظة الغرفة الصفية من حيث حجمها وسهولة الحرآ
  .ها وطريقة استخدامهاواألدوات المتوفرة في

  تحليل الخطط الفصلية :رابعا

التي تستخدمها المعلمات للتعرف على األبعاد النمائية التي يتم التأآيد عليها وتغطيتها ضمن         
  .المنهاج

  :ومن ثم اتخذت الخطوات التالية

 ن المنهاج إ، حيث   )الوطني التفاعلي األآاديمي والنمائي و  (تصنيف الرياض إلى ثالثة أنواع       .١
يم            م تصنيف      الوطني التفاعلي له تصنيف خاص معتمد من قبل وزارة التربية والتعل ا ت  ، بينم

  : نمائي وفقًا للمعايير التاليةاألآاديمي وال المنهاجين



  ٣٥ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــجيهان مطر وآخرون
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  .مقياس المهمات والممارسات التربوية الفعلية  )١(

  . في الغرفة الصفيةمالحظة األداء الفعلي للمعلمة  )٢(

  .ة المستخدمة من قبل المعلماتدراسة الخطط الفصلي  )٣(

  .افادة المعلمة حول األسلوب الذي تستخدمه في تعليم األطفال  )٤(

نهن، حيث            .٢ اس أداء   إمقابلة المعلمات من أجل توضيح طبيعة المهمة المطلوبة م ة مقي ن تعبئ
ة       ة مناسبة إلنجاز المهم ة مهل م إعطاء المعلم بلهن، ومن ث تم من ق ل الروضة سوف ي طف

  .)تعبئة االستبانة المتعلقة بالطفل(منها المطلوبة 

  .ن لم يلتحقوا بالرياض فقد قامت األمهات بتعبئة المقياس ألدائهم في المنزلأما األطفال الذي .٣
  

  عرض النتائج ومناقشتها

اهج                  ًا الختالف المن ال وفق هدفت الدراسة إلى معرفة الفروق على األبعاد النمائية لدى األطف
  .ن بهاملتحقي لها في رياض األطفال النالتربوية التي يتعرضو

االجتماعية (ما الدرجة الكلية ألداء األطفال على آل من األبعاد النمائية             :السؤال األول 
اهج ا           ) والمعرفية والجسدية   رات أو المن ة   في آل من الخب ة   (لتعليمي ة والنمائي ة  و األآاديمي الوطني

  .لروضةعلى مقياس أداء أطفال ا) اعلية، وبدون خبرةالتف

ة      ات المعياري سابية واالنحراف طات الح تخراج المتوس م اس سؤال ت ذا ال ن ه ة ع لإلجاب
  .تلك النتائج) ١(ويوضح الجدول .  وللدرجة الكلية على المقياسةللجوانب النمائية الثالث

دول  ب   :  )١(ج ى الجوان ستويات األداء عل ة لم ات المعياري سابية واالنحراف طات الح المتوس
ة و ي         االجتماعي ة الت اهج التعليمي تالف المن ًا الخ اض وفق ال الري دى أطف سدية ل ة والج المعرفي
  .يتعرضون لها

 االنحراف المعياري المتوسط العدد المنهاج البعد
  أآاديمي االجتماعي

  ائيمن
   تفاعليوطني

  بدون منهاج
 آلي

١٩٩  
٩٥  
١١٨  
٢١  
٣٣٢ 

٦٣.٨٤  
٥٩.١٦  
٥١.٢٣  
٥٢.٧١  
٥٧.٧٠ 

١٦.٣٢  
١٧.٦٧  
١٧.٢٥  
١٢.٢٧  
١٧.٥٨ 

  أآاديمي المعرفي
  ائيمن

   تفاعليوطني
  بدون منهاج

 آلي

١٩٩  
٩٥  
١١٨  
٢١  
٣٣٢ 

٨٩.٧٧  
٨٥.٦٠  
٦٤.٩٧  
٦٤.٥٧  
٧٨.٨٥ 

٢٠.٣٦  
٢٦.٥٨  
٢٣.٨٣  
٢٣.٥٧  
٢٦.٠٢ 
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 ــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ٢٠١١، )١(٢٥مجلد  ،)االنسانية العلوم( لألبحاث النجاح جامعة مجلة

 )١(تابع جدول رقم ... 

 االنحراف المعياري المتوسط العدد المنهاج البعد
  أآاديمي الجسدي

  ائيمن
   تفاعليوطني

  بدون منهاج
 آلي

١٩٩  
٩٥  
١١٨  
٢١  
٣٣٢ 

٦٩.١٧  
٧١.٧٤  
٦٣.٦٤  
٥٤.٩٥  
٦٧.١٧ 

١٢.٤٣  
١٢.٧٢  
١٣.٨٤  
١١.٤١  
١٣.٦٤ 

  أآاديمي الدرجة الكلية
  ائيمن

   تفاعليوطني
  بدون منهاج

 آلي

١٩٩  
٩٥  
١١٨  
٢١  
٣٣٢ 

٢٢٢.٧٧  
٢١٦.٤٨  
١٧٩.٨٤  
١٧٢.٢٤  
٢٣.٧٢ 

٤٣.٤٢  
٥١.٩  
٤٩.٠٩  
٤٤.٥٧  
٥١.٧٩ 

دول   ن الج ضح م ى ) ١(يت سابية عل طات الح صالح  أن المتوس ت ل اعي آان ب االجتم  الجان
ك    ) ٥٩.١٦(ومن ثم للمنهاج النمائي     ) ٦٣.٨٤(أطفال المنهاج األآاديمي بالدرجة األولى       د ذل وبع

اض  ين بالري ر الملتحق ال غي اعلي ) ٥٢.٧١(لألطف وطني التف اج ال رًا للمنه ى ) ٥١.٢٣(وأخي عل
  .التوالي

داره     حتل أطفال المنهاج األآا   اوعلى الجانب المعرفي آذلك      ديمي المرتبة األولى بمتوسط مق
ائي        ) ٨٩.٧٧( اج النم صالح المنه سابية ل طات الح ة المتوس ت بقي ا أت اج ) ٨٥.٦٠(بينم والمنه

  .على التوالي) ٦٤.٥٧(واألطفال غير الملتحقين بالرياض ) ٦٤.٩٧(الوطني التفاعلي 

سدي   ب الج ى الجان ا عل ال الم  أم صالح أطف ى ل سابي األعل أتى المتوسط الح ائي ف نهج النم
اديمي ) ٧١.٧٤( اج األآ م المنه ن ث اعلي) ٦٩.١٧(وم وطني التف اج ال ال المنه ) ٦٣.٦٤(فأطف

  ).٥٤.٩٥(وأخيرًا األطفال غير الملتحقين بالرياض 

اديمي بمتوسط حسابي               اج األآ صالح المنه د أتت ل اس فق ى المقي ة عل وبالنسبة للدرجة الكلي
اعلي        ) ٢١٦.٤٨(لنمائي  ومن ثم أطفال المنهاج ا    ) ٢٢٢.٧٧(مقداره   وطني التف اج ال ال المنه فأطف

  ).١٧٢.٢٤(وأخيرًا األطفال غير الملتحقين بالرياض ) ١٧٩.٨٤(

ة               ) ١(آما يتضح من الجدول       ى الجوانب النمائي ة عل أن المتوسطات الحسابية للدرجة الكلي
ث   ة، حي ت متباين د أت اس ق ة  اللمقي ي المرتب ب المعرف ل الجان ى حت ب ت) ٧٨.٨٥(األول اله الجان

  ).٥٧.٧٠(وأخيرًا الجانب االجتماعي ) ٦٧.١٧(ي الجسد

ى الجانب                    :السؤال الثاني  اس عل ى المقي ة إحصائية في األداء عل  هل توجد فروق ذات دالل
اج؟  وع المنه زى لن اعي تع ادي    االجتم اين األح ل التب تخدام تحلي م اس سؤال ت ذا ال ن ه ة ع لإلجاب

روق دا اك ف ا إذا آانت هن ة فيم ى لمعرف ة عل راد العين ين المتوسطات الحسابية ألف ة إحصائيًا ب ل
  .يوضح تلك النتائج) ٢(الجانب االجتماعي تبعًا لنوع المنهاج والجدول 
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 ٢٠١١، )١(٢٥مجلد  ،)االنسانية العلوم( لألبحاث النجاح جامعة  مجلةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ة الدراسة             :  )٢(جدول   راد عين درجات أف ى ا  تحليل التباين األحادي ل ًا      عل اعي تبع لجانب االجتم
  .المنهاج لنوع

مجموع   مصدر التباين  الجانب
  المربعات

جات در
  الحرية

متوسط 
  المربعات

قيمة 
  )ف(

الداللة 
  اإلحصائية

  بين المجموعات االجتماعي
  داخل المجموعات

  المجموع

١٠١٥٢.٠٦  
٩٨٦٠٥.٧١  
١٠٨٧٥٧.٧٧ 

٣  
٣٤٩  
٣٥٢  

٣٣٨٤.٠٢  
٢٨٢.٥٤  

٠.٠٠٠ ١١.٩٨  

اج،              ) ٢(يتضح من بيانات الجدول      وع المنه اعي تعزى لن ى الجانب االجتم وجود فروق عل
ات            ) ٠.٠٥=  α(ى داللة   وذلك عند مستو   يفيه  للمقارن ار ش ولفحص هذه الفروق تم استخدام اختب

  .يظهر النتائج) ٣(البعدية والجدول 

دول  روق :  )٣(ج ة للف ات البعدي يفيه للمقارن ار ش ائج اختب طات نت ين المتوس ب ب ى الجان عل
  .االجتماعي  تبعًا لنوع المنهاج

  المنهاج
الفروق بالمتوسط 

  بين المناهج
 مستوى الداللة  أ المعياريالخط

  نمائي  األآاديمي
  وطني التفاعلي
  بدون منهاج

٤.٦٨  
١٢.٦١*   
١١.١٣  

٢.٣١  
٢.١٨  
٣.٩٨  

٠.٢٥٣  
٠.٠٠٠  
٠.٠٥٢  

  أآاديمي  النمائي
  وطني التفاعلي
  بدون منهاج

- ٤.٦٨  
٧.٩٣*   
٦.٤٤  

٢.٣١  
٢.٣٢  
٤.٠٥  

٠.٢٥٣  
٠.٠٠٩  
٠.٤٧١  

  أآاديمي  التفاعلي الوطني
  نمائي

  بدون منهاج

- ١٢.٦١*   
- ٧.٩٣*   
- ١.٤٩  

٢.١٨  
٢.٣٢  
٣.٩٨  

٠.٠٠٠  
٠.٠٠٩  
٠.٩٨٧  

  أآاديمي  بدون منهاج
  نمائي

  التفاعليوطني 

- ١١.١٣  
- ٦.٤٤  

١.٤٩  

٣.٩٨  
٤.٠٥  
٣.٩٨  

٠.٠٥٢  
٠.٤٧١  
٠.٩٨٧  

  )٠.٠٥(دالة عند مستوى 

دول    ن الج ضح م ستوى     ) ٣(يت د م صائيًا عن ة إح روق دال ود ف اج  ) ٠.٠٥(وج ين المنه ب
دره          األآاديمي   ارق ق اعلي بف وطني التف اديمي        ) ١٢.٦١(والمنهاج ال اج األآ ال المنه صالح أطف ول

ستوى    د م ة إحصائيًا عن روق دال ود ف ى وج اعي، وإل ب االجتم ى الجان اج ) ٠.٠٥(عل ين المنه ب
دره        ارق ق اعلي بف وطني التف اج ال ى      ) ٧.٩٣(النمائي والمنه ائي، وإل اج النم ال المنه صالح أطف ول

د مستوى         عدم وجود فروق إ    ة عن ائي          ) ٠.٠٥(حصائية دال اج النم اديمي والمنه اج األآ ين المنه ب
ين                  .على هذا الجانب   ر الملتحق ال غي ين األطف ة وب إضافة إلى عدم وجود فروق بين المناهج الثالث

  .بالروضة على هذا الجانب
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 ــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ٢٠١١، )١(٢٥مجلد  ،)االنسانية العلوم( لألبحاث النجاح جامعة مجلة

ى الجان              :السؤال الثالث  اس عل ى المقي ة إحصائية في األداء عل ب  هل توجد فروق ذات دالل
  المعرفي تعزى لنوع المنهاج؟

اك         ا إذا آانت هن ة فيم اين األحادي لمعرف لإلجابة عن هذا السؤال تم استخدام تحليل التب
وع    ًا لن ي تبع ب المعرف ى الجان ة عل راد العين سابية ألف ين المتوسطات الح ة إحصائيًا ب روق دال ف

  .يوضح تلك النتائج) ٤(المنهاج والجدول 

اس                  تحليل التبا :  )٤(جدول   ى مقي ة الدراسة للجانب المعرفي عل راد عين درجات أف ين األحادي ل
  .تبعًا لنوع المنهاج أداء طفل الروضة

  مصدر التباين  الجانب
مجموع 
  المربعات

درجات 
  الحرية

متوسط 
  المربعات

قيمة 
  )ف(

الداللة 
  اإلحصائية

  بين المجموعات المعرفي
  داخل المجموعات

  المجموع

٤٥٥١٨.٩٣  
١٩٢٨٢٩.٤١  
٢٣٨٣٤٨.٣٤ 

٣  
٣٤٩  
٣٥٢  

١٥١٧٢.٩٨  
٥٥٢.٥٢  

٠.٠٠٠  ٢٧.٤٦  

وجود فروق على الجانب المعرفي تعزى لنوع المنهاج، وذلك         ) ٤(يتضح من بيانات جدول     
ة          ) ٠.٠٥=  α(عند مستوى داللة     ات البعدي ولفحص هذه الفروق تم استخدام اختبار شيفيه للمقارن

  .يظهر النتائج) ٥(والجدول 

  على الجانب المعرفي  بين المتوسطاتار شيفيه للمقارنات البعدية للفروقنتائج اختب :  )٥(جدول  
  .تبعًا لنوع المنهاج

  مستوى الداللة  الخطأ المعياريالفروق بالمتوسط   المنهاج
  نمائي  األآاديمي

  وطني التفاعلي
  بدون منهاج

٤.١٨  
٢٤.٨٠*   
٢٥.١٩*   

٣.٢٣  
٣.٠٥  
٥.٥٦  

٠.٦٤٥  
٠.٠٠٠  
٠.٠٠٠  

  أآاديمي  النمائي
  ني التفاعليوط

  بدون منهاج

- ٤.١٨  
٢٠.٦٢*   
٢١.٠٢*   

٣.٢٣  
٣.٢٤  
٥.٦٧  

٠.٦٤٥  
٠.٠٠٠  
٠.٠٠٤  

  أآاديمي  التفاعلي الوطني
  نمائي

  بدون منهاج

- ٢٤.٨٠*   
- ٢٠.٦٢*   

٠.٤٠  

٣.٠٥  
٣.٢٤  
٥.٥٧  

٠.٠٠٠  
٠.٠٠٠  
٠.٠٠٠  

  أآاديمي  بدون منهاج
  نمائي

  التفاعليوطني 

- ٢٥.١٩*   
- ٢١.٠٢*   

- ٠.٤٠  

٥.٥٦  
٥.٦٧  
٥.٥٧  

٠.٠٠٠  
٠.٠٠٤  
١.٠٠٠  

  )٠.٠٥(دالة عند مستوى 
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 ٢٠١١، )١(٢٥مجلد  ،)االنسانية العلوم( لألبحاث النجاح جامعة  مجلةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دول    ن الج ضح م ستوى     ) ٥(يت د م صائيًا عن ة إح روق دال ود ف اج  ) ٠.٠٥(وج ين المنه ب
دره            ارق ق اعلي بف وطني التف اديمي        ) ٢٤.٨٠(األآاديمي والمنهاج ال اج األآ ال المنه صالح أطف ول

ائي  ) ٠.٠٥(مستوى على الجانب المعرفي، وإلى وجود فروق دالة إحصائيًا عند           بين المنهاج النم
دره  ارق ق اعلي بف وطني التف اج ال دم  ) ٢٠.٦٢(والمنه ى ع ائي، وإل اج النم ال المنه صالح أطف ول
د مستوى          ى            ) ٠.٠٥(وجود فروق إحصائية دالة عن ائي عل اج النم اديمي والمنه اج األآ ين المنه ب

ين ا  ) ٠.٠٥(وأخيرًا إلى وجود فروق إحصائية دالة عند مستوى          .هذا الجانب  اديمي    ب اج األآ لمنه
ال     ر  وبين األطف دره     الغي ارق ق ين بالروضة بف ين    ) ٢٥.١٩(ملتحق اديمي وب اج األآ صالح المنه  ل

ال         ين األطف ائي وب ر   المنهاج النم دره        الغي ارق ق ين بالروضة بف اج   ) ٢١.٠٢(ملتحق صالح المنه ل
  .النمائي على الجانب المعرفي

داللة إحصائية في األداء على الجانب الجسدي تعزى    هل توجد فروق ذات   :السؤال الرابع 
  لنوع المنهاج؟ 

لإلجابة عن هذا السؤال تم استخدام تحليل التباين األحادي لمعرفة فيما إذا آانت هناك فروق               
اج                          وع المنه ًا لن ى الجانب الجسدي تبع ة عل راد العين ين المتوسطات الحسابية ألف دالة إحصائيًا ب

  . النتائجيوضح تلك) ٦(والجدول 

اس                    :  )٦(جدول   ى مقي ة الدراسة للجانب الجسدي عل راد عين درجات أف تحليل التباين األحادي ل
  .أداء طفل الروضة تبعًا لنوع المنهاج

  مجموع المربعات  مصدر التباين  الجانب
درجات 
  الحرية

متوسط 
  المربعات

قيمة 
  )ف(

الداللة 
  اإلحصائية

  بين المجموعات  الجسدي
  داخل المجموعات

  المجموع

٧٠٥٨.٠٨  
٥٨٤٣٣.٧  
٦٥٤٩١.١٣٩  

٣  
٣٤٩  
٣٥٢  

٢٣٥٢.٦٩  
١٦٧.٤٣  

٠.٠٠٠  ١٤.٠٥  

ات الجدول  اج، ) ٦(يتضح من بيان وع المنه ى الجانب الجسدي تعزى لن روق عل وجود ف
ات             ) ٠.٠٥=  α(وذلك عند مستوى داللة      يفيه للمقارن ار ش م استخدام اختب ولفحص هذه الفروق ت

  .تائجيظهر الن) ٧(البعدية والجدول 

 على الجانب الجسدي      بين المتوسطات  نتائج اختبار شيفيه للمقارنات البعدية للفروق     :  )٧(جدول  
  .تبعًا لنوع المنهاج

 مستوى الداللة الخطأ المعياري  الفروق بالمتوسط  المنهاج
  نمائي  األآاديمي

  وطني التفاعلي
  بدون منهاج

- ٢.٥٧  
٥.٥٢*   
١٤.٢٢*   

١.٧٨  
١.٦٨  
٣.٠٦  

٠.٥٥٦  
٠.٠١٤  
٠.٠٠٠  

  أآاديمي  النمائي
  وطني التفاعلي
  بدون منهاج

٢.٥٧  
٨.٠٩*   

١٦.٧٩  

١.٧٨  
١.٧٨  
٣.١٢  

٠.٥٥٦  
٠.٠٠٠  
٠.٠٠٠  
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 )٧(تابع جدول رقم ... 

 مستوى الداللة الخطأ المعياري  الفروق بالمتوسط  المنهاج
  أآاديمي  التفاعليالوطني 

  نمائي
  بدون منهاج

- ٥.٥٢*   
- ٨.٠٩*   

٨.٦٩*   

١.٦٨  
١.٧٨  
٣.٠٧  

٠.٠١٤  
٠.٠٠٠  
٠.٠٤٧  

  أآاديمي  بدون منهاج
  نمائي

  التفاعليوطني 

- ١٤.٢٢*   
- ١٦.٧٩*   

- ٨.٦٩  

٣.٠٦  
٣.١٢  
٣.٠٧  

٠.٠٠٠  
٠.٠٠٠  
١.٠٤٧  

  .)٠.٠٥(دالة عند مستوى 

د مستوى             ) ٧(يتضح من الجدول رقم      ة إحصائيًا عن روق دال اج    ) ٠.٠٥(وجود ف ين المنه ب
ولصالح أطفال المنهاج األآاديمي على   ) ٥.٥٢(بفارق قدره    آاديمي والمنهاج الوطني التفاعلي   األ

ائي  ) ٠.٠٥(الجانب الجسدي، وإلى وجود فروق دالة إحصائيًا عند مستوى داللة    بين المنهاج النم
ارق   وطني بف اعلي ال اج التف ود   ) ٨.٠٩(والمنه دم وج ى ع ائي، وإل اج النم ال المنه صالح أطف ول
ستوى   د م ة عن روق إحصائية دال ذا  )٠.٠٥(ف ى ه ائي عل اج النم اديمي والمنه اج األآ ين المنه  ب

اديمي  بين ا) ٠.٠٥(وأخيرًا إلى وجود فروق دالة إحصائيًا عند مستوى داللة       .الجانب لمنهاج األآ
دره     الغير وبين األطفال    ارق ق ين بالروضة بف ادي   ) ١٤.٢٢(ملتحق اج األآ صالح المنه ين  . ميل وب

ارق     الغير  وبين األطفال   النمائي  المنهاج   ائي      ) ١٦.٧٩(ملتحقين بالروضة بف اج النم صالح المنه ل
  .على الجانب الجسدي

ى المقياس                  : السؤال الخامس  ة إحصائية في األداء عل روق ذات دالل الدرجة  (هل توجد ف
  تعزى لنوع المنهاج؟) الكلية

روق لإلجابة عن هذا السؤال تم استخدام تحليل التباين األحادي لمعرفة فيما إذا آانت هناك ف              
وع       ًا لن اس تبع ة للمقي ة الكلي ى الدرج ة عل راد العين سابية ألف طات الح ين المتوس صائيًا ب ة إح دال

  .يوضح تلك النتائج) ٨(المنهاج والجدول 

اس أداء                :  )٨(جدول   ى مقي ة عل تحليل التباين األحادي لدرجات أفراد عينة الدراسة للدرجة الكلي
  .تبعًا لنوع المنهاج طفل الروضة

  مصدر التباين  الجانب
مجموع 
  المربعات

درجات 
  الحرية

متوسط 
  المربعات

  )ف(قيمة 
الداللة 
 اإلحصائية

ة  الدرج
  الكلية

  بين المجموعات
  داخل المجموعات

  المجموع

١٤٦٧٨٦.٤٤  
٧٩٧٣٦٠.٣٥  
٩٤٤١٤٦.٨٠  

٣  
٣٤٩  
  

٤٨٩٢٨.٨١  
٢٢٨٤.٧٠٠ 

٠.٠٠٠  ٢١.٤٢  
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ى الجانب ا   ) ٨(يتضح من بيانات الجدول      اج؟    جتم الوجود فروق عل وع المنه اعي تعزى لن
ات             ) ٠.٠٥=  α(وذلك عند مستوى داللة      يفيه للمقارن ار ش م استخدام اختب ولفحص هذه الفروق ت

  .يظهر النتائج) ٩(البعدية والجدول 

روق        :  )٩(جدول   ة للف ات البعدي ين  نتائج اختبار شيفيه للمقارن ة     المتوسطات     ب ى الدرجة الكلي عل
  .للمقياس تبعًا لنوع المنهاج

  مستوى الداللة الخطأ المعياري  الفروق بالمتوسط  لمنهاجا
  نمائي  األآاديمي

  وطني التفاعلي
  بدون منهاج

٦.٢٩  
٤٢.٩٣*   
٥.٥٤*   

٦.٥٨  
٦.٢١  
١١.٣١  

٨.٢٢  
٠.٠٠٠  
٠.٠٠٠  

  نمائي  النمائي
  وطني التفاعلي
  بدون منهاج

- ٦.٢٩  
٣٦.٦٥*   
٤٤.٢٥*   

٦.٥٨  
٦.٥٩  
١١.٥٣  

٠.٨٢٢  
٠.٠٠٠  
٠.٠٠٢  

  نمائي  اعليالوطني التف
  وطني التفاعلي
  بدون منهاج

- ٤٢.٩٣*   
- ٣٦.٦٥*   

٧.٦٠  

٦.٢١  
٦.٥٩  
١١.٣٢  

٠.٠٠٠  
٠.٠٠٠  
٠.٩٢٩  

  أآاديمي  بدون منهاج
  نمائي

  التفاعليوطني 

- ٥.٠٥٤*   
- ٤٤.٢٥*   

- ٧.٦٠  

١١.٣١  
١١.٥٣  
١١.٣٢  

٠.٠٠٠  
٠.٠٠٢  
٠.٩٢٩  

  )٠.٠٥(دالة عند مستوى 

دول    ن الج ضح م ة إ  ) ٩(يت روق دال ود ف ستوى   وج د م صائيًا عن اج  ) ٠.٠٥(ح ين المنه ب
در    ارق ق اعلي بف وطني التف اج ال اديمي والمنه ى   ) ٤٢.٩٣ (هاألآ اديمي عل اج األآ صالح المنه ل

بين المنهاج النمائي ) ٠.٠٥(الدرجة الكلية للمقياس، وإلى وجود فروق دالة إحصائيًا عند مستوى        
 وإلى عدم وجود    ح أطفال المنهاج النمائي،   لصال) ٣٦.٦٥(والمنهاج الوطني التفاعلي بفارق قدره      

اس          فروق دالة إحصائياً   رًا  .  بين المنهاج األآاديمي والمنهاج النمائي على الدرجة الكلية للمقي وأخي
ستوى     د م صائيًا عن ة إح روق دال ود ف ى وج ال  ب) ٠.٠٥(إل اديمي واألطف اج األآ ر ين المنه غي

اج  ) ٥.٥٤(ملتحقين بالروضة بفارق    ال د             لصالح المنه ة إحصائيًا عن روق دال اديمي ووجود ف  األآ
ال       )٠.٠٥(مستوى داللة    ر    بين المنهاج النمائي واألطف ارق       الغي ين بالروضة بف ) ٤٤.٢٥(ملتحق

  .لصالح المنهاج النمائي على الدرجة الكلية للمقياس
  

  مناقشة النتائج

ا ذةف تناولت الدراسة الحالية ثالثة مناهج لرياض األطفال من    اج  نالم: ردن وهي  في األ  حالي ه
اعلي وطني التف ائي وال اديمي والنم اً .األآ و وفق ذا النح ى ه د صنفت عل ايير أو ولق ن المع دد م  لع

  .  المحكات التي وضعت واستخدمت لهذا الغرض
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وطني                  اج ال ى المنه ة عل بينت النتائج أن المنهاجين األآاديمي والنمائي قد احتال منزلة متقدم
اس الجوانب        ة الثالث   التفاعلي لدى قي اس        ةالنمائي ة، باستخدام مقي ة والجسدية واالجتماعي  المعرفي

أي أن المنهاج النمائي لم يسهم في نمو األطفال على هذه الجوانب على نحو              . أداء أطفال الروضة  
هاج ن أفضل من المنجازًاإأفضل من المنهاج األآاديمي، آما أن المنهاج الوطني التفاعلي لم يحقق   

   . عددا من التساؤالتتثير فإن هذه النتائج الواقع وفي . األآاديمي

ا         ايبدو أن فلسفة هذه البر     ق محتواه اليب تطبي ة وأس ا الدقيق مج وطبيعتها وخططها ومعطياته
احثين  إأشار  ستدعي ما على درجة غير آافية من الوضوح، وتلك قضية قد ت  ما تزال  ليه بعض الب

وجود قدر من التخبط فيما     من  ) ٢٠١٢(لنشر للعام   المومني واحميدة وهارون في دراسة لهم قيد ا       
ل المدرسة                 ا قب ة م ك     .يمارس وينفذ في هذه المؤسسة التربوية التي تعنى بأطفال مرحل أو أن هنال

ك ًاغياب زى تل د تع اض، وق ذه الري ي ه ال ف دى األطف ة ل اد النمائي اول األبع ي تن وازان ف  للت
  . اتأو المسوغلى عدد من األسباب إاالستنتاجات 

د تك ب،    ونوق ى اللع د عل ي تعتم ة الت اهج الحديث ل للمن ل األه ن قب ستمرة م ادات الم   االنتق
عداد  إمن أجل    ، عليهتؤآد بالجانب المعرفي وحتى تلتزم الروضة ها  ونالضغوطات التي يمارس  و

الكثير من ا     . فيها، خلف هذا النوع من التخبط        نجاحهمضمان  األطفال للمدرسة و   دون    آل ف اء يعتق ب
ة قصدية ومباشرة                أن د  ال، وبطريق  .ور الرياض يكمن في تعليم القراءة والكتابة والحساب لألطف

ربيتهم                  ال وت يم األطف الي   .ال سيما وأنهم في غياب عما يجري من تقدم وتطور في مناهج تعل وبالت
ين ال    لى  إ  بالمعلمات  ذلك ؤديقد ي  ا          الشعور بالحيرة ب ى تحقيقه ذه المطالب والعمل عل ، رضوخ له
  . في تربية األطفالحديثةن اتباع المنهجية الوبي

كس بدقة قات الرئيسة أو الفلسفة التربوية لهذه الرياض قد ال تنع     فت لالنتباه أن المنطل   من الال 
اديمي     ، وإال لما تقدم      في التطبيقات العملية لها    نهج األآ ل  الم ة  ليحت ة و مرتب نهج   متقدم ة للم موازي

ائي ي  النم ه ف اد بفعاليت ي االعتق ة،  ف و المختلف ب النم ة جوان وطني  تنمي نهج ال ى الم ة عل  ومتفوق
آاديمي في تنمية الجانب المعرفي ولكن فمن المقبول أن يسهم المنهج األ  . نفسه في الوقت  التفاعلي

رى        ة األخ ب النمائي ة الجوان ي تنمي ون دوره ف ع أن يك ر المتوق ن غي داربم سهالمق ر  أو  نف أآث
ا    . لمعطياته وأهدافه الواضحة بهذا الشأن     ظرًا ن بالمقارنة مع المناهج األخرى    اال  أم ي  االحتم  ت الت

ا                   قد تكمن في     تفسر هذه النتيجة،   قد ذه تتجاوز حدود م اديمي أو تنفي نهج األآ ديم الم  أن طريقة تق
ة األخرى               ا أن  . هو معروف عنه من اهتمام بالجوانب المعرفية على حساب الجوانب النمائي فربم

ي يطلب من  ام الت درًاالمه ذها تتطلب ق ال تنفي ة والتاألطف ة من المرون ذا .فاعل والحرآ إال أن ه
ال ي     االحتم ستخدمة ف ايير الم ة المع را لدق ه، نظ اد علي صعب االعتم ق صحته، أو ي د ال تتحق  ق

دير                    . تصنيف المناهج  الغن في تق د ب ال أن تكون المعلمات ق نجازات  إوبالتالي لم يبق سوى احتم
  .مستخدم في الدراسةاألطفال على المقياس ال

رة     ى درجة آبي ضية أخرى عل دوره ق ر، يطرح ب تنتاج األخي ذا االس شأن من وه ة ب األهمي
ث  ن حي اض م ات الري دادهنإمعلم يع اديمي والمهن ة .  األآ ة النظري و لفالخلفي ا لنم ايمهأله ، ته

افة إلبا دارإض ى مق ةل ي  ونوعي دريب المهن د الت تهن ويمه الل دراس ات خ دم للمعلم ذي يق  ال
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ال                .لممارستهن مهنة تعليم الصغار    ة التفاعل مع األطف ستطيع المعلم دين، ت ذين البع  فمن خالل ه
اال     إعلى نحو    ع       يجابي وتكون عامال فع وهم الحقيقي ال المتوق ذه ا   . في نم م من ه د   إل فك ات ق مكان

  شراف على األطفال في الرياض التي تتبنى هذا المنهاج؟ إل لدى من يتولى اتحققت

د يعزى األمر                     وبالنسبة   ة، فق ة الثالث ى في المرتب ذي أت اعلي ال ى عدم    إللمنهج الوطني التف ل
د      . وضوح فلسفته وأهدافه في أذهان الفئات التي تعمل على تنفيذه          ا ق وقد يفسر األمر من خالل م

ز        ي ترآي وازن ف ود ت دم وج ت ع ي بين ه، والت ت حول ي أجري ات الت ه بعض الدراس شفت عن آ
ة بالو  داف  الخاص ة عل  األه دات التعليمي ة  ح االت النمائي ارون، (ى المج ة،  ) ٢٠٠٥ه ن جه م

اج                     ذا المنه ة له ة في بعض الجوانب التعليمي ات العملي رهم،  (وغياب التوظيف المناسب للتطبيق ب
ة معلمات رياض     ولكن ما يزال هناك تساؤل آ     .  أخرى من جهة ) ٢٠٠٥ خر يتعلق بأسلوب مزاول

فهل المعلمات يدرآن فعال طبيعة عملهن      . نفذ في القطاع العام   طفال لهذا المنهاج، خاصة وأنه ي     ألا
ين     ائرات ب زلن ح ا ي ن م اج، أم أنه ذا المنه ات ه داف ومعطي سفة وأه ن فل ا م ن انطالق وأدواره

اقض            حديثةالمنهجية التقليدية والمنهجية ال    ار التن ؟ وقد يتعزز هذا االحتمال لدى األخذ بعين االعتب
ة  ،ردة في الكتيب الوا،القائم بين الشروحات   ة النمائي ا تطرح في     التي تحض على المنهجي ، ولكنه

ة بأسلوب وزمن محددين                  نفسه  الوقت   ذه المنهجي ع ه ي تتب دى الرياض الت ذ ل . وحدات محددة تنف
م                       وا بالرياض ول م يلتحق ذين ل ال ال ل األطف والقضية التي تستثير االنتباه بشأن هذا المنهاج أن يحت

اعي،       يمروا بخبرتها  منزلة      رغم من صغر       عل  ولكن و   متقدمة عليه على جانب النمو االجتم ى ال
ة،  ذه العين م ه ستخدمحج م ت ي ل دم   الت ة تق ذه النتيج ة، إال أن ه ذه الدراس ي ه سة ف  ألغراض رئي

زة     . مصداقيته  لى التأآد من  إ بحاجة مؤشرا د تكون متحي األم ق ا  ف ة     ألبنته يح ظروف البيئ د تت ، وق
ا     المنزلية مجاال أوسع للتع    ين أفراده ة ب ة التلقائي اعالت االجتماعي ة    بير عن التف ة مع البيئ  بالمقارن

  .الصفية في ظل نظام تقليدي

ا              أ ال، آم دى األطف ة ل ة الجوانب النمائي ة في تنمي ر آفاي ما المنهاج النمائي الذي يعتبر األآث
رف عن   ذي يع اديمي ال اج األآ ى المنه زة عل ة متمي ل منزل م يحت سميته، فل ه ت ر عن ازه تعب ه انحي

ى أن اهتمامات       ) ١٩٩٧( وتتفق هذه النتيجة مع دراسة السرور        للجانب المعرفي  والتي أشارت إل
معلمات الرياض في األردن تترآز على الخبرات العلمية التعليمية في المقام األول وعلى التفاعل              

حة لدى المعلمات اج النمائي غير واضهربما أن فلسفة وأهداف المن    و. االجتماعي في المقام الثاني   
در       نفهذا الم . اللواتي يعملن على تنفيذه    ذات يتطلب ق اج بال ا  آاف اه ة في        إل من ا   ي د للمعلم عداد الجي

ى ال . المجالين النظري والعملي لتربية الطفل     ستويين وعل ال   م ردي والجمعي لألطف   الوقت في   الف
له المعلمات في الرياض    والتساؤل الذي يلح هنا يتعلق بمدى ومستوى االعداد الذي تخضع            .نفسه

ة         اج، وبكم المتابعة والتقييم اللذي    التي تتبنى هذا المنه    ة التعلمي ن يعتبران جانبا هاما للعملية التعليمي
  .  في هذا المجال

 بين المناهج المختلفة، التي تنفذ في         مشترآاً لى قضية أخرى، قد تعتبر عامالً     إضافة  إلهذا با 
ق  ي األردن، تتعل ال ف ولى امبرياض األطف ن يت داد م ؤهالت وإع ات وم ذه إلقوم ى ه شراف عل

ا             ة فيه ة والتعليمي ة التربوي ة للعملي يم والمتابع ه والتقي ذا األمر   .الرياض، ويقوم بمهمات التوجي وه
اج    ه يحت د ذات يم ؟ وبمعن   إبح ة والتقي ى الدراس ا    ىل ذه الري ديرات ه ل م ح ه تعن ض أوض  يتم
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نهن     هبالمؤ دعو ل             الت والخبرات الكافية التي تمك ى نحو ي ة عملهن عل ا؟ أم     ال من تأدي ان حق طمئن
   من اإلعداد والتدريب؟إلى شيءأنهن يحتجن آذلك 

ى            ل وأخيرا، فإن آان   ي تتبن لدراسة الحالية طموحات تتجلى في الكشف عن واقع الرياض الت
اهج م ةمن ا  ، ودورتباين ة، إال أنه ة المختلف ب النمائي م الجوان ز أو دع ي تعزي ا ف ذه تثارت آ  لكاس

د مهدت         الحقةجابات شافية في دراسات     إلى  إالعديد من التساؤالت التي تحتاج       الي تكون ق ، وبالت
ق  شأن ،أخرىاء دراسات جرإلالطري ة، ب ال من جه ي رياض األطف ا يجري ف يم  م دىولتقي  م
  .من جهة أخرى تربية الطفل آفاية البرامج القائمة حاليا في ميدان فعالية و

  
  التوصيات

راء .١ ات تقي دراإج رامج  يس ة لب ال  إمي اض األطف ات ري داد معلم ات  ع ات والكلي ي الجامع  ف
 .المتخصصة في هذا الميدان

ال، باستخدام أدوات أخرى للتحقق             يجراء دراسات تقي  إ .٢ مية للمناهج المنفذة في رياض األطف
 .ليها الدراسة الحاليةإمن النتائج التي توصلت 

ل الروضة،       ) األهل(الدين  شراك الو نشر الوعي التربوي فيما يتعلق بإ      .٣ في رعاية وتربية طف
 . والتعاون بين الطرفين في هذا الشأن

  
   واألجنبيةالمراجع العربية

  صايغ و . تغريد ،أبو طالب ى  ،ال سعدي و . ليل ة      ).٢٠٠٧( . شيرين  ،ال اب المرجعي لمعلم  الكت
ال  اض األطف يم . ١ط  .ري ة والتعل ية   إدارة ا.وزارة التربي ب المدرس اهج والكت ق .لمن  الفري

  . المطورة الطبعة.الوطني لتأليف المواد التعليمية للمنهاج الوطني التفاعلي

  رهم ج ،ب اعلي     . )٢٠٠٥ (. أري وطني التف اج ال وى الرياضي في المنه ة للمحت  دراسة تحليلي
ال     ة                 . لمرحلة رياض األطف ة واألسرة بالجامع ؤتمر األول للطفول دمت في الم ة عمل ق ورق

  .ردن األ. الزرقاء.الهاشمية

 بطش د،ال ي األردن" .)٢٠٠١ (. محم ال الروضة ف يم أداء أطف اس لتقي ة  ."تطوير مقي مجل
  .)٥(٢ .دراسات

 ار ليمان،بك اوي. س ان، وبيت اض    .)٢٠٠٥ (. إيم ات ري دى معلم سي ل ضغط النف ة ال  درج
ة الهاشمية              . األطفال في األردن   ة واألسرة بالجامع ؤتمر األول للطفول  .دراسة قدمت في الم

  . األردن.ءالزرقا

 ابري ي،الج دني وبعض " .)٢٠٠٦ (. حسين عل و الب ى النم ال عل رامج رياض األطف ر ب أث
  .)٥(٢ . جامعة بابل–مجلة علوم التربية الرياضية  ."الصفات الحرآية
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رات    وم ال     ."ضوء بعض المتغي ة العل سية   مجل ة والنف ة البحرين    .تربوي -١١٢ .)٧ (٧ . جامع

١٣٠.  

 ي    ،العتيي ر مطن سويلم  . مني ود      ، وال ن حم در ب يم المبكر        .)٢٠٠٢ (. بن رياض  (أهداف التعل
 .  دراسة تحليلية.بالمملكة العربية السعودية) األطفال

http://docs.ksu.edu.sa/Doc/Articles12/article 420189.doc. Google. 

 المشكالت التي تواجه طالبات تخصص تربية الطفل في جامعة   " .)٢٠٠٥ (. حابس ،عوامله
ال           ؤتمر األول     . "البلقاء التطبيقية أثناء فترة تدريبهن في رياض األطف دمت في الم دراسة ق

  . األردن. الزرقاء.للطفولة واألسرة بالجامعة الهاشمية

  دين رم ال ى،آ ة الم    .)٢٠٠٦ (. ليل ة الطفول ي مرحل و ف صائص النم ى   خ ا عل رة وأثره بك
  www.gulfkids.com . أطفال الخليج ذوي االحتياجات الخاصة.شخصية الطفل

  ال             . ليلى ،آرم الدين ة األطف ة وتربي ة الناجحة في مجال رعاي اذج الدولي أهم التجارب والنم
    http://www.abegs.org/sites/research/doclib3. بمرحلة الطفولة المبكرة

 ومني راهيم،الم دةاحمو . إب ي،ي ارون. فتح زي، وه ة   " . رم ي تربي ا ف و إميلي امج ريجي برن
رة  ة المبك ة  : الطفول ضمينات التربوي ادئ والت سفة والمب ام   ."الفل ة ع شر الدراس يتم ن  س

  .)١(العدد ) ٣٩( مجلد .مجلة دراسات العلوم التربوية .)٢٠١٢(

 ومني ف،الم د اللطي د ب " .)٢٠٠٨ (. عب ة إرب ي محافظ ال ف اض األطف شكالت ري ة م المملك
سية     . "األردنية الهاشمية من وجهة نظر المعلمات العامالت فيها        ة والنف  .مجلة العلوم التربوي

  .)٤(٩ .جامعة البحرين

 دار الفكر.١ط .برامج رياض األطفال .)٢٠٠٤ (. هدى محمود،الناشف .  

 ارون زي،ه ـ  .)٢٠٠٥ (. رم ة ل اعلي"دراسة تحليلي وطني التف اج ال ة . المنه األسس الحديث
يمهم      ل ال الروضة وتعل ة واألسرة               ". تربية أطف ؤتمر األول للطفول دمت في الم ة عمل ق ورق
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