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   ∗ خالد تيسري الشرايري. د

  א
  

 ،الدراسة إىل تعرف واقع رياض األطفال يف اململكة األردنية اهلامشية من حيـث أهـدافها   دف
والعمل مـع األطفـال    إىل عدد األطفال، ، وعدد املعلمات فيها ونسبتهمواملعلمات العامالت فيها

 ما واقع رياض األطفال يف اململكة األردنية اهلامشية؟: لإلجابة عن السؤال الرئيسي التايل ىسعوت
 :ويتفرع من هذا السؤال الرئيسي األسئلة التالية

  ؟هل هناك فروق ذات داللة إحصائية بني رياض األطفال يف األردن تعزى إىل أهداف الروضة - 1
 ؟فيهاهل هنالك فروق بني رياض األطفال يف األردن تعزى إىل املعلمات العامالت  -2
فروق ذات داللة إحصائية بني رياض األطفال يف احملافظـات األربـع يف األردن    هناكهل  -3

  تعزى إىل العدد البشري والعمل مع األطفال؟
 وجهة نظر أفراد عينة الدراسة؟ منواحد ما املشكالت النامجة عن زيادة عدد األطفال يف الفصل ال -4
فروق ذات داللة إحصائية بني رياض األطفال يف احملافظـات األربـع يف األردن    هناكهل  -5

  تعزى إىل املوقع والبناء والتنظيم ؟
  :وقد أظهرت نتائج الدراسة ما يلي

ردن يف بني أهداف رياض األطفـال يف األ ) 0.001= >(ذات داللة إحصائية فروق  هناك -1
  .احملافظات األربع

بني معلمات رياض األطفـال يف األردن  ) 0.01(= ذات داللة إحصائية فروق  هناك -2
  .يف احملافظات األربع

وجهة نظر أفـراد عينـة    منأهم املشكالت النامجة عن زيادة عدد األطفال يف الصف كان  -3
                                           

 .جامعة البلقاء التطبيقية، األردن –كلية األمرية رمحة اجلامعية  ∗
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  :ما يأيتالدراسة، 
أخذ الطفل حقه مـن  ي الأثناء التدريس، وبالتايل يف وا ملعلومات اليت يتلقام األطفال هفي ال -1

  .الرعاية واالهتمام
  .عدم مراعاة الفروق الفردية بني األطفال -2
  .إرهاق املعلمة من اجلهد املبذول يف التعامل مع العدد الكبري من األطفال -3
الفوضـى يف  شـيوع  :أهم املشكالت النامجة عن زيادة عدد األطفال يف رياض األطفال هي -4

 غرفة الصف، وبالتايل عدم قدرة املعلمة على ضبط األطفال، وإدارة العملية التعليمية داخل الغرفـة 
  .الصفية لرياض األطفال

 األطفال بني رياض) 0.0001= < (عند مستوى داللة إحصائية داللة فروق ذات  هناك -5
  .اربد والبلقاءو, لصاحل حمافظات عمان فيما يتعلق باملوقع والبناء والتنظيم يف احملافظات األربع،

  .رياض أطفال، التعليم ما قبل املدرسة يف األردن: الكلمات املفتاحية
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  مقدمة -1
حباجة إىل من يتعهدهم بالرعاية والعطف ويكفلـهم باحلنـان    -بال شك -أن أطفالنا 

رعايتـهم،  وحيوطهم بالدفء، لذا فإن تعليمهم الصحيح، وتوجيههم السليم مها األساس ل
رغدا، وتؤكد الدراسـات  ومناً آمشرقاً وووضمان مستقبلهم الذي نرجو أن يكون زاهراً 

االهتمام مبرحلة الطفولـة، وتعـد    أمهية) 1995(النفسية والتربوية مثل دراسة سهام بدر 
الروضة مرحلة يئة وحتضري وتسهيل لنمو الطفل، وتفتح شخصيته، وشد قواه ليكون على 

  .)1989أبو لبده، (لبداية تسلق السلم التعليمي بداية طيبة ومشجعة استعداد تام 
مـس  يف السـنوات اخل وتكمن أمهية هذه املرحلة يف رياض األطفال اليت مير ا الطفل، 

ينمو الطفل بسرعة، ويتـأثر   إذحياته ملا هلا من أمهية كبرية يف تكوين شخصيته،  األوىل من
  .باخلربات والتجارب اليت مير ا

  
  وأسئلتهامشكلة الدراسة  -2

أهدافها ومهامها واألساليب  يشملهنالك جدل كبري يتصل برياض األطفال يف األردن 
القطاع اخلاص الـذين   بإدارةاملستخدمة فيها والنظرة إليها، وأن رياض األطفال يف األردن 

عـد عـن   ميلكوا وهؤالء هلم من األساليب االستثمارية التجارية اليت تبعـدهم كـل الب  
االهتمامات التربوية والنفسية، إال أن األردن ما زال يعاين من ضعف االهتمام مبرحلة التربية 
ما قبل املدرسة عموماً، ورياض األطفال على وجه اخلصوص، وهي خاضعة للقطاع اخلاص 
مما جيعلها يف حالة قد تعرض هذه الرياض ملفاهيم الربح واخلسارة وعالقة ذلك باإلشراف 

ي اإلدارية والتنظيمية دون النظر إىل املخاطر اليت تنجم عن االهتمام بالربح حيف النوا عليها
دون االلتفات إىل دور رياض األطفال يف أداء مهامها وتعريض األطفال ألساليب عمل، لذا 

اململكة األردنيـة مـن حيـث     يف تكمن مشكلة البحث يف دراسة واقع رياض األطفال
بة املعلمات إىل عـدد األطفـال،   ـهداف والعمل فيها، وتعرف نساالختالف بينها يف األ

املعلمات واملوقع الذي تقع  من حيث والكشف عن ظروف العمل يف دور رياض األطفال
كل هذه الدراسة تغذية راجعة لغايـات التطـوير   ـها، ولذلك تشؤفيه هذه الروضة وبنا

كلة من خالل إدراك أمهيـة  ـملشذه اـاملستقبلي، وبناء على ذلك يقوم الباحث مبعاجلة ه
ـ  ـموضوع الدراس كلة ـة ومدى احلاجة إىل مثل هذه الدراسة، وبالتحديد تكمـن مش
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ما واقع رياض األطفال يف اململكـة األردنيـة    -:ؤال التايلـالدراسة يف اإلجابة عن الس
 اهلامشية؟

 :ويتفرع من هذا السؤال الرئيسي األسئلة التالية
اللة إحصائية بني رياض األطفـال يف األردن تعـزى إىل   هل هناك فروق ذات د - 1

  أهداف الروضة؟
 ا؟فيههل هنالك فروق بني رياض األطفال يف األردن تعزى إىل املعلمات العامالت  -2
هل هناك فروق ذات داللة إحصائية بني رياض األطفال يف احملافظات األربـع يف   -3

  فال؟األردن تعزى إىل نسبة املعلمات إىل عدد األط
وجهة نظر أفراد  منما املشكالت النامجة عن زيادة عدد األطفال يف الفصل الواحد  -4

 عينة الدراسة؟
هل هناك فروق ذات داللة إحصائية بني رياض األطفال يف األردن تعزى إىل املوقع  -5

  والبناء والتنظيم؟
  
  فرضيات الدراسة -3
  :ينبثق عن هذه األسئلة الفرضيات التالية 

إحصائية بني رياض األطفـال يف األردن تعـزى إىل   داللة هناك فروق ذات س لي -1
  .أهداف الروضة

هناك فروق ذات داللة إحصائية يف رياض األطفـال تعـزى إىل املعلمـات    ليس  -2
  .العامالت فيها

املعلمـات   دعدهناك فروق ذات داللة إحصائية يف رياض األطفال تعزى إىل ليس  -3
  .لإىل عدد األطفا نسبة

هناك فروق ذات داللة إحصائية يف رياض األطفال تعـزى إىل موقـع   ليس  -4
  .الروضة وبنائها

  أهمية الدراسة -4
  :تكمن أمهية الدراسة فيما يلي
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حموراً علمياً له أمهيـة بالغـة يف النظـام     )رياض األطفال( :موضوع الدراسةيعد  -1

  .التعليمي
ها وخصائص العاملني فيها وموقعها أهداف يشملالكشف عن واقع رياض األطفال  -2

  .والعمل مع األطفال
قد تسفر نتائج الدراسة عن نتائج تساعد العاملني املسؤولني يف اجلانـب التربـوي    -3

لالستفادة مـن   2004إنشاء الس الوطين لألسرة والطفولة عام  بعدوخصوصاً 
  .طفال يف األردنالدراسات اليت تم بالطفولة وتشكل قاعدة بيانات عن رياض األ

  
  أهداف الدراسة -5

  :دف الدراسة إىل حتقيق األهداف التالية
  .نقل صورة واضحة املعامل عن الواقع القائم لرياض األطفال يف األردن -1
 عـن إثارة انتباه املسؤولني يف وزارة التربية والتعليم واجلهات املسـؤولة   -2

  .رياض األطفال
من سلم التعليم ومرحلة أساسية  اًض األطفال لتصبح جزءزيادة االهتمام مبرحلة ريا -3

  .من مراحل التعليم يف األردن
 ىل واقع رياض األطفال من حيث أهدافها واملعلمات العامالت فيها وموقعإالتعرف  -4

ها، واملشكالت اليت يعاين منها األطفال النامجة عن زيادة عـددهم يف  ؤالروضة وبنا
  .غرف رياض األطفال

مدخالً إلجراء دراسات أخرى عن رياض أن تكون ل الباحث من هذه الدراسة يأم -5
  .األطفال يف مناطق أخرى من األردن واالستفادة من نتائجها يف امليدان التربوي

  
   مصطلحات الدراسةلالتعريفات اإلجرائية  -6
هو الوضع احلايل لرياض األطفال والذي يشمل أهـدافها،  : واقع رياض األطفال -1
ملعلمات العامالت فيها واملشكالت النفسية واالجتماعية والصحية، وموقـع الروضـة   وا
  .ها اليت يعاين منها األطفالءوبنا

هي مؤسسة تربوية، ذات مواصفات خاصة لتعلم األطفال قبـل  : رياض األطفال -2
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السـمعية  املرحلة االبتدائية املبادئ التربوية احلديثة والتوسع يف استخدام الوسائل البصرية و
  ).242، ص1987املنجد يف اللغة واألعالم، (

الثالثـة  ) 3(مؤسسة تربوية اجتماعية، يلتحق ا األطفال من سن بأا ويعرفها الباحث 
السادسة من العمر، ودف إىل حتقيق النمو املتكامل لألطفال يف مجيع جوانـب  ) 6(إىل 

مارسة أكرب مبنفعالية واالجتماعية ة واحلس حركية والعقلية واللغوية واالياجلسم تهمشخصي
  . قدر ممكن من أنواع النشاطات املختلفة

  
  حدود الدراسة -7

  :دود التاليةاحلتتحدد الدراسة ب
العاصمة،  :تقتصر الدراسة على رياض األطفال يف احملافظات التالية: احلدود املكانية -1

  .البلقاءواربد، والزرقاء، و
لدراسة على رياض األطفال املسجلة واملرخصة رمسياً مـن  تقتصر ا: احلدود الزمانية -2

 .2005/2006قبل وزارة التربية والتعليم للعام الدراسي 
 .احلدود البشرية -3
لى دراسة الواقع الكيفي لرياض األطفال يف األردن يف عتقتصر  :احلدود املوضوعية -4

نسبة عـدد  وها، ئموقع الروضة وبناوأهداف رياض األطفال،  :تيةاآل اتعواملوض
  .املعلمات إىل عدد رياض األطفال

 
  اإلطار النظري الدراسات السابقة -8

  :اآلتيةالدراسات والبحوث ويتناول الباحث يف هذا الفصل مراجعة األدبيات 
 األدب النظري 8-1
تتشكل فيها الصـفات األوىل   إذد مرحلة الطفولة املبكرة مرحلة مهمة يف حياة الفرد عت
ـ يته وتتصلشخ ه الـيت  ـحدد اجتاهاته وميوله، كما تتبلور األسس األولية لتكوين مفاهيم

أطفال هذه املرحلة مطالب جيب أن تشـبع  لدى أن ، وخصوصاً تتطور مع التقدم يف العمر
االنفعايل مثل احلاجـة إىل  /ات جيب أن تلىب يف مقدمتها حاجات النمو االجتماعي جوحا

تماء واإلجناز واملشاركة واحترام الذات، وحاجـات  احلب واحلنان والشعور باألمان واالن
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اف واالستطالع وتنمية اخليال واإلبـداع  ـل احلاجة إىل االكتشـالنمو العقلي املعريف مث
ـ  ـ مثـل التحـدث واالس  وي ـواالبتكار، وحاجات النمو اللغ تماع والقـراءة  ــ

  .ةـوالكتاب
عاليـة واالجتماعيـة   نمو املتكامل للطفل من اجلوانب اجلسمية واالنفلولتحقيق ا

ال بد من وجود املؤسسات التربوية املتمثلة يف دور الروضة إلكمال  مجيعهاواللغوية 
منو األطفال الذي يبدأ بالفعل يف األسرة والبيئة احمليطة بقصد إحداث التوازن والتقيد 

  .بالقواعد السلوكية
  أهداف املؤسسات التربوية يف مرحلة ما قبل املدرسة -8-1-1
م املؤسسات التربوية يف مرحلة ما قبل املدرسة يف حتقيق أهداف متعـددة ميكـن   تسه 

  )15، ص2006طالب،  أبو تغريد( :إجيازها مبا يلي
تسهم يف إكساب الطفل ثقته بنفسه ومساعدته على تطوير استقالله واعتماده على  -1

لعـب  نفسه وعلى تطوير مهاراته االجتماعية عن طريق مقابلة أطفال آخـرين وال 
  .معهم مع التقيد بالقواعد السلوكية

مساعدة األطفال وتدريبهم على أسلوب التفكري املنطقي وحتمل املسؤولية واحترام  -2
  .حريات اآلخرين

انتباه األطفال مبوضوعات مسعية وبصرية جذابة ذات ارتباط باهتمامـام   استثارة -3
  .ومثرية لفضوهلم وشغفهم حىت تتحقق هلم املتابعة

احلديث عن نفسه التحدث، (تنمية مهارات التعبري اللغوي للطفل عن طريق تشجيعه على  -4
  ).عن األشياء، فهم معىن الكلمات املستخدمة من قبله، وإدراك العالقات بني األشياء

إتاحة احلرية للطفل الستكشاف إمكاناته وقدراته إلكسابه الشعور باإلجناز وذلك 
  .قدمة من خالل اللعبعن طريق األنشطة املتنوعة امل

بـهدف إحداث التواصل اإلجيايب مع البيئـة   هاتنمية حواس الطفل املختلفة وتدريب -5
اهلـواء،  واملاء، ( املادية اليت يعيشها الطفل، من املفاهيم البيئية اليت يكتسبها الطفل

ـ وبعد معرفتها يتوصل إىل الطر). األصواتواحليوانات، والنباتات، واء، ذالغو ق ائ
ملثلى الستغالهلا، واألخطاء اليت تنجم عن استرتافها واجلهود اليت تبـذل لترشـيد   ا

  . استغالهلا وحسن االنتفاع ا
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مع اآلخرين  زيادة مشاركته وتفاعلهة هذا الوعي بتنمية وعيه بالبيئة االجتماعية وزياد -6
اقـف  مـن األنشـطة واملو   مبمارسته الكثريواتساع دائرة عالقاته، ومنو صداقاته 

  .االجتماعية اليت ميكن استغالهلا يف الروضة لتحقيق هذه األهداف
إفساح اال للطفل للقيام بتمرينات تساعد على منو العضالت الكبرية والصـغرية   -7

وتنمي لديه القدرة على الضبط والتنسيق واملرونة والتآزر احلركي بني أجزاء اجلسم 
  .املختلفة

 .جلماعي ومشاركة اآلخرين يف األفكار يف اإلنتاج والتواصلتنمية القدرة على العمل ا -8
 رياض األطفال يف األردنالواقع الكيفي ل -8-1-2

ا أللقد أولت وزارة التربية والتعليم مرحلة ما قبل املدرسة عناية فائقة حبكم مسؤوليتها 
 ايعاتشرف على رياض األطفال وترخيصها، وتعمل على تطوير أنظمة هذه املرحلة وتشر

أدرجتها ضمن اإلصالحات التربوية من جوانب عدة مؤكدة ضـرورة يئـة    إذ نهاوحتسي
قانون التربية والتعليم لسنة ( .أفضل الظروف واإلمكانات املادية والبشرية للعناية باألطفال

 )7ص1994- 3رقم
 صدر قانون 1987مؤمتر التطوير التربوي األول عام عقد ونتيجة للعمل الدؤوب بعد 

رياض األطفال مرحلة  وهو أول نص يعترب مرحلة، 1994لسنة ) 3(التربية والتعليم رقم 
  .، وعرف روضة األطفال، وحدد أهدافهايف األردن من مراحل التعليم

وانطالقاً من فلسفة التربية والتعليم يف األردن اليت تضمنها القانون املشار إليـه أعـاله،   
حلضارة العربية واإلسالمية، ومبادئ الثورة العربية الكـربى  واملنبثقة من الدستور األردين وا

والتجربة الوطنية األردنية واليت تتمثل يف األسس الفكرية والوطنية والقوميـة واإلنسـانية   
مع األهداف العامة للتربية فقد جاء اهلدف العام واألساسي ملرحلة  واالجتماعية وانسجاماً

  :القانون كما يليمن ) أ/8(رياض األطفال يف املادة 
توفري مناخ مناسب يهيئ للطفل تربية متوازنة تساعده علـى تكـوين العـادات     -1 

  .الصحية السليمة
 مسـاعدة النواحي اليت تساعد الطفل على النمـو   لحتقيق األهداف اخلاصة يف ك -2 

  .أفضل التحاقاًمبا يهيئ له االلتحاق بالتعليم املدرسي فيما بعد  ةومتكامل ةإجيابي
  .وحب احلياة املدرسية لدى األطفال اإلجيابيةتعزيز االجتاهات  -3
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غ أهداف وصبالعناية الكافية  نتويود الباحث اإلشارة إىل أن وزارة التربية والتعليم مل تع

أهـداف  ب تهاكون عليه مقارنتالذي جيب أن  على النحو) الروضة( مرحلة ما قبل املدرسة
أهداف رياض األطفال  تددح إذبينهما،  اًجند الفرق كبرياملرحلة األساسية والثانوية حيث 

ن اخلاص املراحل األخرى، ولكي يأخذ القطاعيف اهداف عديدة كانت األبثالثة أهداف و
والتطوعي الدور الفاعل يف رفد العملية التربوية عملت الوزارة على دعمهما وتطويرمها يف 

بعة للقطاعني اخلاص والتطوعي حىت العـام  بلغ عدد الرياض التا إذالبعدين الكمي والنوعي 
  .روضة )1274( 2005/2006الدراسي 

الـيت   1994لسـنة  ) 3(من قانون التربية والتعليم رقم ) ب/8(وتنفيذاً ألحكام املادة 
فقـد بـدأت   ، "تنشئ الوزارة رياض أطفال يف حدود إمكانياا وفق خطة مرحلية"نصها 

باستحداث رياض أطفال يف املناطق النائية غري  1999/2000الوزارة يف العام الدراسي 
غرفة صـفية   15 تفتحواملخدومة وذلك حتقيقاً لتكافؤ الفرص جلميع األطفال يف اململكة 

معلمة، ومت  15رف على تربيتهم ـطفالً وأش/ 275/ ة، التحق اـمديريات تربي 9يف 
للعـام الدراسـي   بلغ عدد غرف رياض األطفال احلكوميـة   إذروع ـع يف املشـالتوس

غرفة صفية ملحقة مبدارس اإلناث ومدارس خمتلطة والتحق ـا  ) 265( 2005/2006
  .وطفلة طفالً) 5558(

وتقوم الوزارة بتزويد رياض األطفال احلكومية بأجهزة مسعية وبصرية، أجهزة حاسـوب ـ   
  :هداف التاليةباملنهاج الوطين التفاعلي الذي يقوم على األ اتزويدهوالعاب داخلية وخارجية، 

القـرآن  "تـتلخص بتعريـف األطفـال بكتـاب اهللا     :األهداف الروحية والدينية -1
وتنمية األخالق احلسنة والقيم، ومتكينهم من معرفـة القيـام بالعبـادات    "الكرمي

  .والشعائر الدينية
وميكن إجيازها بدور الروضة يف تنمية قدرات الطفـل النفسـية    :األهداف النفسية -2

  .هام، والتعبري عناحاج همفيفعاالت وتعروضبط االن
وهي تنمية الشعور الوطين واالعتزاز به ومساعدة األطفال علـى  : األهداف الوطنية -3

  .فهم بيئتهم وعادام وتقاليدهم
تقوم ببناء شخصية الطفل من خالل تنمية روح العمل مـع   :األهداف االجتماعية -4

  .، وبناء العالقات مع اآلخريناجلماعة، اجلماعة، وزرع الثقة بالنفس
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تقوم على االهتمام بصحة الطفل وتنميـة عضـالته    :دية واحلركيةساألهداف اجل -5
  .ه، وتنمية عادات صحية وتعليمية سليمة لدى األطفالـومهارته السمعية وحواس

تنمية قـدرات الطفـل التأمليـة     :يـوتقوم على مايل :األهداف املعرفية واألدائية -6
ـ والتفكري كالت وتنميـة  ـية، والتعليمية، وزيادة معرفتهم وقدرم على حل املش
-15، ص ص 2006طالـب،   بوأ تغريد( .عداد القرائي لدى األطفالـاالست
18(  

تعمل الوزارة على رفع الكفاءة املؤسسية وتقييم املنهاج الوطين التفاعلي وتطوير معايري و
ون مع الس الوطين لشـؤون األسـرة   بالتعا هاوترخيص هاتأسيس رياض األطفال وحتديث

التطوير املهين ملعلمات رياض األطفال بتدريبهن على منهاجي ويسكونسـن والتفـاعلي   و
) 140(والتوسع يف إنشاء رياض األطفال احلكومية يف املناطق النائية ويشمل البناء والتوسع 

 عـام روضـة كـل   ) 50(سنوات وإنشاء شعب لرياض األطفال مبعدل  4 خاللوحدة 
ل مـن قبـل   متوها، روضة وجتهيز 100رياض أطفال من ضمن ) 4(واالنتهاء من تأثيث 

USAID. تمعي والفهم العام نشر الوعي ومحلة إعالمية متكاملـة للتوعيـة    تطلقأ إذا
العامة حول أمهية مرحلة الطفولة املبكرة والبدء بالعمل على تأسيس مراكز جمتمعية لتنميـة  

 2013-2005اخلطة الوطنية األردنية للطفولة لآلعـوام  أعدتىل أن الطفولة املبكرة، إ
وزارة التربية بالتعاون مع منظمة اليونيسيف ووزارة التخطـيط  أجنزا بصورا النهائية اليت 

وزارة التربية والتعليم، اخلطة الوطنيـة األردنيـة لتنميـة    .(والس الوطين لشؤون األسرة
  )25-20، ص ص2005الطفولة، 

  وكفاياتها معلمة الروضة -8-1-3
تعيش  ألا، مجيعهاحيتاج عمل معلمة الروضة إىل التميز يف اجلوانب التربوية واإلنسانية  

احلركة واحلب ومليء بالبحث واالستطالع واالكتشـاف  بمن خالل عملها يف عامل مليء 
زة تناسب والعمل املستمر والتساؤل والوصول إىل قلب األطفال، فليس هناك وصفات جاه

هو مـا   ان الذي سيساعدها يف عملهإفل، وطكل األطفال، فهناك خصوصية خاصة لكل 
كن أمجال متتلكه من كفايات وخصائص عاطفية وخصائص جسمية وصفات شخصية، ومي

  :كفايات معلمة الروضة على النحو التايل
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رفـة  القدرة على إدراك حاجات األطفـال، ومع  :ومن أمهها :الكفايات املعرفية -1

، ومعرفـة  هاط سلوكهم، وتوجيهمنخصائصهم، والفروق الفردية بينهم، وتعرف أ
  .أسس املناهج اخلاصة م

وهي جمموعة من املهارات تقوم على مهـارات االسـتعداد    :الكفايات االنفعالية -2
  .النفسي للمعلمة والتحلي بالصرب واملرونة يف التعامل مع األطفال، والثقة بالنفس

  :وتقوم على ثالث كفايات هي :ت األدائيةالكفايا -3
تتمثل بقدرة املعلمة على حتديد األهداف السـلوكية واخلـربات    :التخطيط - أ 

  .املناسبة لألطفال، واألساليب، واألنشطة التعليمية
بتنفيذ اخلربات والقيام بعملية التدريس واستخدام خمتلـف   وتتلخص :التنفيذ -ب

الفروق بني األطفال، وتوفري املنـاخ املناسـب   الوسائل واألساليب، ومراعاة 
  .األطفاللدى لعملية التعلم 

ىل نتاجات التعلم لألطفال من خالل نتـائج التقـومي   إالتعرف  هو :التقومي -ج
  .واالختبارات اليت تقوم املعلمة بتنفيذها

وهي التمتع بصحة جيدة وبدنية قويـة، وان تتصـف خبفـة    : الكفايات اجلسدية -4
  .مة من العيوبالالرشاقة، والنظافة والساحلركة و

مـن   اًاجتماعي اًعضوبوصفها تقوم معلمة الروضة بدورها : الكفايات االجتماعية -5
   .خالل عالقاا مع األطفال، ومع زميالا، ومع أهايل األطفال

  دور الروضة في رعاية الطفل ونموه -8-1-4
ى حتقيق منوه املتكامل جسمياً ونفسياً تعد الروضة مؤسسة تربوية مناسبة للطفل تعمل عل

مبعلمات مـؤهالت   تباألسلوب العلمي املطور وزود توعقلياً واجتماعياً خاصة إذا جهز
. يعينه على النمو السـليم  تعامالًتربوياً ونفسياً لديهن القدرة والرغبة يف التعامل مع الطفل 

ريون ثالبالغني الـذين يسـت   خاصة وأن األطفال يف هذا السن حباجة إىل فرص للتفاعل مع
تفكريهم ولغتهم، وتعمل الروضة على إكساب الطفل العادات االجتماعية السـليمة مـن   

أن الطفل يف هذه املرحلة مييل إىل تقليد اآلخرين مـن   والسيماخالل توفري القدوة احلسنة 
  ).55- 53ص ص  2001هند احلنيثلة، . (فعاالً تقليداًاحمليطني به 

سنوات وهي املؤسسة التربوية االجتماعيـة   6- 4األطفال من سن  فالروضة ترعى

11



  خالد الشرايري. د ..…………..................................واقع رياض األطفال في المملكة األردنية الهاشمية 
  

  

  

 

 

ة ياليت دف إىل حتقيق النمو املتكامل واملتوازن لألطفال من مجيع النـواحي اجلسـم  
عن طريق  تهاتدعيم قدرام وتنمي فضالً عنوالعقلية والعاطفية واالجتماعية واللغوية 

حلة الروضة مرحلة حامسـة يف إرسـاء   إن مر). التعلم الذايت( اللعب والنشاط احلر 
تغريـد  ( .مسارها العقلي واللغوي واالجتماعي واالنفعايل نيوالشخصية السوية وتك

  )126، ص2006طالب،  أبو
  دور الروضة في النمو االجتماعي واالنفعالي -8-1-5

على كيفية العمل مـع اآلخـرين    همألطفال وتدريباولية تعليم ؤتقع على الروضة مس
مشاركتهم أنشطتهم واحترام حقوق اآلخرين وممتلكام اخلاصة وآرائهم وأفكارهم وكيفية 

الشعور باألمانـة   يرافقها ظهوروذلك ألن نشأة الضمري عند أطفال مرحلة ما قبل املدرسة 
ومقاومة اإلغراء الذي يدعو إىل الكذب أو السرقة ومراعاة حقوق اآلخرين وطاعة القواعد 

: لروضة تستطيع أن تعود األطفال النظام مثالً عن طريق إتبـاع اآليت فا. والسري على النظام
  )21-16، ص ص 2002عبد الرحيم صاحل، (

  .إرشادهم إىل السلوك الصحيح -1
  . رواية القصص اليت تنميهم أخالقياً -2

ىل كسب األصدقاء ولكن يصعب عليهم ذلك بسبب إكما أن أطفال الروضة يتلهفون 
م يف هذا اتكوين عالقات بني األطفـال   علىلروضة أن تساعدهم لن كميال، فقلة خرب

تؤدي إىل الصداقة وروح التعاون وتعمل على تنمية عملية التنشـئة االجتماعيـة وتعـده    
  )116ص  2001ريتا مرهج، . (للتكيف يف املرحلة املقبلة يف املدرسة

لطفل ما قبل املدرسـة   أن املؤسسات التربوية (Weaver 2002.p36)كما بينت دراسة ويفر 
  .ية بني األطفال وتسهم يف تعديل سلوكهم غري املرغوبـتنمي العالقات التفاعلية االجتماع

عامل اللعب يف حياة األطفال، إذ إم مـن خـالل اللعـب     أمهيةأريكسون أكد وقد 
ـ  ة خيتربون مهارات جديدة بعيداً عن خطر االنتقاد أو الفشل، فالطفل يتعلم يف هذه املرحل

 .بنمو وعيـه االجتمـاعي  وكيف يتوافق مع نفسه ومع اآلخرين ويتعلم القيم االجتماعية 
  ).45، ص2000حممد الطيب، (

  :ينصب دور الروضة يف اال االجتماعي للطفل على تنمية اآليتو
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  .واحترامها تهتصور الطفل السليم لذاته وخصوصية فردي -1
  .مع بيئته، والتواصل مع اآلخرينمساعدته على التكيف االجتماعي السليم  -2
  .تدريبه على تفهم دوره االجتماعي املتوقع منه -3
 دور الروضة في النمو اللغوي للطفل -8-1-6

ميثل النمو اللغوي جزءاً مهماً من منو الطفل العقلي ويساعد على حتقيق املزيد من التطور 
ني اللغة والنمو العقلي بدلية اعتمادية فهناك عالقة تبا. ن اللغة وثيقة الصلة بالفكرألاملعريف، 

. إذ تدخل اللغة يف كثري من عمليات التفكري وخاصة التفكري ارد والتمييز بـني املعـاين  
ختزينـها  ووحيتاج الطفل إىل اللغة لتسهم يف تنظيم املالحظات احلسية األولية وحتديـدها  

د تفكري الطفل ينمو بسـرعة  واسترجاعها ونقلها للغري عند تفاعله مع اآلخرين وهكذا جن
ن مساع الطفل كالم اآلخرين أو رؤيته ألكبرية بفضل اللغة وبفضل منو عالقاته االجتماعية، 

واللغة أصبحت وسيلة . والتفكري يتبعه تعبري أي يتبعه لغة ،مكتوبا يكون باعثاً على التفكري
ملكـة  . (االتصال بغريه لتشكيل منط التفكري، فالطفل حيتاج لتنمية لغته املنطوقة إىل فرص

 ).19ص 1993أبيض، 
٪ من النمو اللغوي لألطفال يأيت نتيجة احتكاكهم مع الكبار، بينمـا  70لقد أتضح أن 

٪ من النمو اللغوي لديهم حينما يعيشون مع من هم أصغر منـهم، كمـا أن    42حيدث 
أطفـال  األطفال الذين يعيشون يف جو أسري بعيد عن القلق يتكلمون بصورة أفضل مـن  

والنظريـة   Skinnerاألسرة املتصدعة أو املتوترة فهذا ما أكدته النظرية السلوكية لسكينر 
على أن معظم ما يتعلمه الطفل من لغة إمنا يأيت من خالل تفاعلـه   Piagetاملعرفية لبياجيه 

املستمر مع البيئة فيقلد الطفل ما يسمع من الكبار ويكتسب األلفاظ واملعاين عـن طريـق   
 ).Dettore,2000,p45. (اكاةاحمل

 دور الروضة في النمو المعرفي للطفل -8-1-7 
مرحلة هامة يف حياة الطفل حيث يولـد   -مرحلة التعبري والتفكري  -تعد هذه املرحلة 

الطفل مزوداً بالقدرة على التعلم واكتساب املعرفة اليت تعدل سلوكه تـدرجيياً ويف هـذه   
ومفاهيم أكثر تعقيداً من ذي قبل وباستطاعة طفل اخلامسة املرحلة حياول الطفل بناء صور 

فهيم ( .تنظيم مخسة موضوعات إىل ستة ويأخذ التنظيم شكل التعامل مع األشياء احملسوسة
  ).33ص  2001مصطفى، 
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كما أن تنمية قدرة الطفل على التفكري السليم تتمثل يف أدائه بعض األلعـاب التمثيليـة   
ه على التصنيف وعلى تنفيذ العمليات واكتشاف العالقات بني وتنمية حواسه وتنمية قدرت

إكمال قصة ناقصة، املطابقة، (األشياء واالستنتاج، ومن األنشطة اليت تساعد على ذلك هي 
تنشيط الذاكرة السمعية كأن يسمع الطفل عدداً من احلروف أو األمساء أو األعداد بترتيب 

فالروضة خبطتها اهلادفة إىل تنشـئة  ) الترتيب نفسهأن يعيدها جهرياً وب إليهمعني مث يطلب 
الطفل من خمتلف اجلوانب وخبرباا واهتماماا وبراجمها سـتثري لـدى الطفـل الرغبـة     

سنوات الطفولة املبكرة من حياة الطفل مهمة  يفواالستعداد للتعلم وكذلك إعداده للحياة، 
ن املمكن أن تساعد الروضة الطفـل  وحامسة لطبيعة النمو العقلي يف السنوات الالحقة، وم

 ).36ص  2000سامي عريفج، ( :على القيام باآليت
  .اكتشاف ميوله واهتمامه وإتاحة فرص البحث والتجريب -1
 .حتويل املعلومات ونقلها وتطبيق املهارات وممارستها -2
 إتاحة فرص اختبار األنشطة أمام األطفال وبذلك ميكن إشباع اهتمامام الفرديـة  -3

  .تدريبهم على اختاذ القرار وتوفري الدافعية للتعلم فضالً عن
ل على حل املشكالت من خـالل إثـارة حـب اسـتطالعهم     اطفتنمية قدرة األ -4

تمر عن احلقائق واملعارف اليت تكشف عن عاملهم املـادي، وتشـجيع   ـواستقصائهم املس
، 1997, بـد الفتـاح   عـزة ع .(الطفل على إعطاء االحتماالت املتعددة واملتنوعة للحل

  ).112ص
وتدريبهم على .إتاحة أنشطة تتطلب التفكري من األطفال وتشجع التخمينات لديهم -5

  ). بالتساؤل والبحث والتجريب والفحص واإلكتشاف(األسلوب العلمي يف التفكري 
 .تدريب الطفل على مالحظة األشياء وتداوهلا لتعرفها دف إدراك العالقة بينها -6
ربات الطفل الفردية حىت يكتسب خربة متكاملة تعمل على تطـور منـوه   خع تنوي -7

  .وتكامل شخصيته
تنمية ذاكرة الطفل من خالل ترديد األغاين واألناشيد والقصص الـيت سـبق أن    -8
  . كما جيب أن تكثر املعلمة من التساؤالت املختلفة اليت تساعده على التذكر, تعلمها

مهماً يف تنمية نواحي النمو املختلفة للطفل يف هـذه  دوراً  واخلالصة أنّ لرياض األطفال
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املرحلة العمرية سواء أكان هذا النمو جسمياً أم اجتماعياً أم انفعالياً أم عقلياً وذلـك مبـا   

تشمل جماالت  ةأو مجاعي ةفردي ممارسةتتضمنه من برامج هادفة ميارسها الطفل يف الروضة 
األنشطة بأا جمموعة املمارسات الفعلية اليت يقوم ـا  متعددة إلشباع حاجاته، ويعرب عن 

األطفال تعرب عن ميوهلم وحاجام ودوافعهم الفطرية، وهي تشمل املعارف واملعلومـات  
واملهارات واالجتاهات املرغوب فيها من وجهة نظر اتمع كما تشمل األدوات والوسائل 

  .متنمية قدرات األطفال واستعدادا علىاليت تساعد 
يكون فيها أكثر قابلية إذ وتعد مرحلة الطفولة من أهم املراحل اليت مير ا الفرد يف حياته 

للتأثر بالعوامل املختلفة يف حميطه، األمر الذي يوضح دور املؤسسات التربوية يف مرحلة ما 
قبل املدرسة يف إضفاء األمهية على سنوات العمر األوىل عن طريق الربامج الـيت تقـدمها   
لألطفال واملتضمنة خمتلف جوانب النمو االجتماعية واحلركية والعقلية واللغوية واإلدراكية، 

أكان ذلك شخصية الطفل واستمرار منوه السوي يف املستقبل سواء  يفواملؤثرة تأثرياً إجيابياً 
  .ن هدفها هو إعداد الطفل للحياةإيف حياته املدرسية أم يف حياته العملية فيما بعد، أي 

  الدراسات السابقة -8-2
  :تناول الباحث أهم الدراسات اليت تناولت موضوع الدراسة وفق ما يليي

  الدراسات احمللية والعربية -8-2-1
  ) 1987عودة وآخرين، (دراسة  -1
اعتمـد   إذدراسـة حالـة،    -اربد -دف إىل تقييم واقع رياض األطفال يف األردنو
  :يلي اائج الدراسة من املنهج الوصفي وقد بينت نتوالباحث
  .ينصب اهتمام القطاع اخلاص على الكم وليس على حساب الكيف -1
تشكو رياض األطفال يف اربد من عدم وجود مناهج وكتـب حمـددة وضـعف     -2

 .مؤهالت معلمات رياض األطفال، وضعف التوجيه واإلشراف
 .ينصب اهتمام رياض األطفال على اجلانب العقلي للطفل -3
الطفل األردين يف مرحلة ما قبل املدرسـة  "ضوعها ومو )1987( قدراسة تو -2
مجع املعلومات عن أطفال األردن من امليالد إىل ، واليت هدفت "إىل ست سنوات) 0( من

حىت سن السادسة وأشارت نتائج الدراسة إىل أن نسبة األطفال الذين التحقوا مبؤسسـات  
 أيضاًت أشارو .واألرياف نلنسبة بني املد٪ وختتلف هذه ا8.3تربية ما قبل املدرسة بلغت 
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يف مؤهالت العامالت يف رياض األطفال، وان املناهج التربوية تقرهـا   اًأن هناك تفاوتإىل 
 .اإلدارة ومعظم األبنية مستأجرة وقدمية

  )1989( دراسة الس العريب للطفولة والتنمية -3
دف الدراسة ، "الوطن العريب دراسة حتليلية عن واقع رياض األطفال يف" وهي بعنوان

إىل تعرف وضع رياض األطفال يف الوطن العريب من حيث عددها وتشريعاا وميزانيتـها،  
  :بينت نتائجها ما يليوهيكلها الوظيفي، و

  .ال يتناسب عدد ريا ض األطفال مع عدد األطفال يف هذه املرحلة العمرية -
  .فر املعلمات املؤهالت علمياًاعدم تو -
  .أثناء اخلدمة للمعلماتيف لة الدورات التدريبية ق -
  . رياض األطفال االهتمام الذي يوليه ملراحل التعليم األخرى يويل القطاع احلكومي مرحلةال  -
  .فر املباين والتسهيالت املخصصة لرياض األطفالاعدم تو -
  ) 1993علي، (دراسة  -4

  )ف التربوية للروضةمستوى كفاءة املعلمة يف حتقيق األهدا( وعنواا
ىل تعرف مستوى مؤهالت معلمات رياض األطفال يف بـور سـعيد   إهدفت الدراسة 

اعتمـد   إذودراسة العالقة بني املؤهالت والقدرة على حتقيق األهداف التربوية للروضـة،  
تخدماً بطاقة مالحظة ألداء املعلمة وأشارت نتائج الدراسـة  ـاملنهج الوصفي التحليلي مس

تفاوت كبري يف مستوى مؤهالت معلمات رياض األطفال يف بـور سـعيد يف    وجود: إىل
 .مصر
  واقع رياض األطفال يف اململكة العربية السعودية :وعنواا )1994(دراسة سليمان  -5

هدفت الدراسة إىل تقييم واقع رياض األطفال التابعة للرئاسة العامة لتعلـيم البنـات يف   
ة ـرة روضـمدي) 119(ة وـموجه) 88(ة الدراسة من مجيع أحناء اململكة تكونت عين

  :من أولياء األمور، وأظهرت نتائج الدراسة مايلي 7789(معلمة و) 1115(و
  .غري مناسب ةالواحد ةن عدد األطفال للمعلمأفراد العينة أ ٪ من44 ذكر -
  .إىل دورات تدريبيةاملعلمات باحلاجة  ٪ من74 يشعر -
أن الربنامج التعليمي بالروضات ال حيقق تربيـة الطفـل   ٪ من أفراد العينة 52 ذكر -

  .بصورة متكاملة
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  )1996(دراسة االحتاد النسائي العام ومنظمة اليونسيف عام  -6

دراسة ميدانية حول تقومي أوضاع دور الروضة ورياض األطفال التابعة لالحتاد : وعنواا
أوضاعها وأنواع اخلدمات الـيت   معرفةالنسائي يف اجلمهورية العربية السورية، هدفت إىل 

تقدمها، وعدد املعلمني فيها، وقد استخدمت الدراسة االستبانة واملقابلة الفرديـة جلمـع   
  :املعلومات الالزمة للدراسة وكان من اهم نتائج الدراسة

  .تصميم بنائها حيث٪ من مباين دور الروضة ورياض األطفال غري مالئمة من 19 نإ -
ال تتجـاوز   إذيات اللوايت يعملن يف دور الروضة ورياض األطفال تدين نسبة اجلامع -

  .من مديرات ومربيات دور الروضة ورياض األطفال 1.35 نسبتهن
أن مضامني املناهج التربويـة   امن مديرات رياض األطفال ومعلما ٪55 حنورى ي -

  .املطبقة غري كافية يف اكتساب الطفل للمهارات واخلربات املطلوبة
  بعنوان األنشطة املتكاملة لطفل الروضة) 2001( اسة عواطفدر -7
هدفت إىل تعرف األسس التربوية والنفسية والعلمية لبنـاء الربنـامج املقتـرح     

لألنشطة املتكاملة ملرحلة رياض األطفال واقتراح وحدة تعليمية تسهم يف إكسـاب  
خدمت الباحثـة  واست. رياض األطفال بعض احلقائق واملهارات والقواعد السلوكية

ن تنمية احلقائق والقواعد املرتبطـة  أ املنهج الوصفي، وقد أشارت نتائج الدراسة إىل
فروق ذات داللة إحصائية بني متوسـطات درجـات   ، وإىل باملفاهيم لدى األطفال

اموعة التجريبية يف التطبيق القبلي لالختبار على مستوى اجلوانب كل على حدة، 
تمعة ومتوسط درجام يف التطبيق البعدي، وأظهرت أيضا وعلى مستوى اجلوانب جم

ذات داللة بني متوسطات الذكور واإلناث لرياض األطفال يف امليـول حنـو    اًفروق
  .األنشطة املتكاملة

   )2003(دراسة احلسني  -8
تناول . بعنوان دراسة حتليلية تقوميية لواقع رياض األطفال يف اجلمهورية العربية السورية

تقومي واقع رياض األطفال يف اجلمهورية العربية السورية يف ضـوء اإلسـتراتيجية    البحث
  :نتائجها أهماملرحلة االبتدائية، وكان من  يفالعربية للتربية السابقة 

  .عدد األطفال للمعلمة الواحدةيف ارتفاع نسبة التأطري  -
ون مؤسسات ٪ من مباين رياض األطفال غري معدة خصيصا ألن تك94.73نسبة ن إ -
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  .رياض أطفال
  .تدريبية اتورديتبعن  ٪ من معلمات رياض األطفال مل21.5نسبة ن إ -
  الدراسات األجنبية  -8-2-2 
  )1987سبودك، (دراسة  -1

صالح رياض األطفال الصينية، وإعداد املعلمني لرياض األطفال، هدفت إىل إوهي عن 
اض األطفال بالصني، وقـد بينـت نتـائج    دراسة احلالة الراهنة والتطورات التارخيية يف ري

الدراسة ضرورة االهتمام باجلهاز اإلداري لرياض األطفال وضرورة وضع منهاج تعليمـي  
  لتجربة التعليم املبكر لألطفال يف املدارس الصينية 

  )1988الببالوي، ( دراسة -2
ـ  نوهي بعنوان تصورات وتأمالت ع  ارت تعليم الطفولة املبكرة يف مصر والكويت أش

ظام التعليم العام، وأن بننتائج الدراسة إىل أن تعلم األطفال يف مصر والكويت غري مشمول 
  .بعض الرعاية لألطفال مقدتدور الروضة 

وهي بعنوان اكتساب طفل ، )BRUCE&PEERRY,2000(∗دراسة بروس وبري - 3
مام اكتساب أهم املعوقات اليت تقف أتعرف  إىلهدفت . ما قبل املدرسة للخربات اجلديدة

يف حالـة   أنللخربات اجلديدة، بينت نتائجها،  )ما قبل املدرسة(الطفل يف مرحلة الروضة 
اخلربات املألوفة للطفل فإن الذهن ينصرف إىل اختصار هذه اخلربات وضبطها من خـالل  

ربة ألوفة، وان األطفال يف البيئة اجلديدة يغريون من انتباههم من خاملمتييزها عن اخلربات غري 
  .جديدة إىل أخرى لتصبح مألوفة عندهم

وعنواـا تطـور ريـاض     ):Judith & Evans, 1997(  دراسة جودث وايفنس -4
األطفال يف جنوب إفريقيا، هدفت إىل بيان واقع رياض األطفال يف جنوب إفريقيـا مـن   

  :األسرة والروضة وتأهيل املربيات، بينت نتائجها مايلي حيث املناهج والعالقة بني
  .اج رياض األطفال يف جنوب إفريقيا باملرونةهيتصف من -
  .هناك عالقة ضعيفة بني األسرة والروضة - 
  )(WW.ecdgrruop.com/archine .ملربيات األطفال يف جنوب إفريقيا تأهيل عالٍ هناك -

                                           
∗ WWW.ecdgrruop.com. 
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  موقع الدراسة من الدراسات السابقة

ملكة األردنية اهلامشية من حيـث  تقوم الدراسة احلالية بتحليل واقع رياض األطفال يف امل
فيها واملشكالت  اللوايت يعملنىل أهدافها ونسبة عدد األطفال إىل عدد املعلمات إالتعرف 

مة موقعها ألن ءاليت تواجه األطفال النامجة عن زيادة عددهم يف رياض األطفال، ومدى مال
  .تكون مباين رياض أطفال يف األردن
 :ات السابقة مبا يليالدراس من ه الدراسةميكن إمجال ما استفادت منه هذ

إن رياض األطفال ضرورة من ضرورات العصر والبد من توسيع قاعـدا حـىت    -1
  .تستوعب مجيع األطفال واالعتماد على أهداف واضحة وحمددة

 .املعلمة أساس جناح الروضة فالبد من االهتمام ا إن -2
 .ومضمونا من الداخلاالهتمام ببناء الروضة شكالً من اخلارج  -3
  .أمهية إحلاق رياض األطفال بالسلم التعليمي للنظام التربوي املركزي -4
 
  الطريقة واإلجراءات -9
ملنهج الدراسة، وبيان جمتمعها وعينتها وأداا واملعاجلة اإلحصائية  تناول الباحث عرضاًي 

  .اليت استخدمها الباحث الستخراج النتائج
  منهج الدراسة -9-1
مد الباحث على املنهج الوصفي التحليلي وقام مبسح للدراسات اليت تناولت موضوع اعت

ة الدراسـة الـيت   اإلطار النظري للدراسة واالستفادة منها يف إعـداد أد االبحث، لتشكل 
   .استبانة لإلجابة عن أسئلة البحث وفرضياته وهيها الباحث عتمدا

  مجتمع الدراسة -9-2
حمافظة : يع مديرات رياض األطفال يف أربع حمافظات وهييتكون جمتمع الدراسة من مج

البلقاء، والزرقاء، املسجلة واملرخصة رمسياً لدى وزارة واربد، و، )عمان الكربى(العاصمة 
هـي علـى   ، و)601(والبالغ عددها  )1(م2005/2006التربية والتعليم للعام الدراسي 

  .راسةتوزيع جمتمع الد) 1( دول رقمالنحو الوارد يف اجل

                                           
 2005اإلحصائية لعام  وزارة التربية والتعليم، اخلالصة) 1(
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  )1(دول رقم اجل

  توزيع إفراد جمتمع الدراسة
  

 احملافظة
 اموع البلقاء الزرقاء اربد عمان املؤهل العلمي

 1567331 ماجستري
 35834582 البكالوريوس

 2029913910450 الدبلوم
 1875838 الثانوية العامة

 27012018526601  اموع

  
  ةعينة الدراس -9-3

 ،عمان، اربد(تكونت عينة الدراسة من مديرات رياض األطفال يف أربع حمافظات وهي 
بالطريقة العشوائية البسـيطة   نمديرة، جرى اختياره )250(ن بلغ عدده) الزرقاء ،البلقاء

اشتملت و٪ من جمتمع الدراسة، 20اليت كونت جمتمع الدراسة بنسبة  عمن احملافظات األرب
٪ مـن جمتمـع   41روضة، حيث شكلت ما نسـبته  ) 250(وضة على مائيت ومخسني ر

  .)2(الدراسة األصلي، وكما هو موضح يف اجلدول رقم 
  

  )2(دول رقم اجل
  عينة الدراسة أفرادتوزيع 

  

  احملافظة
  عدد مديرات رياض األطفال

 احملافظاتيف
  حجم العينة 

  ونسبتها من جمتمع الدراسة
  ٪21 125 270  عمان 

  ٪8 50 120  اءالزرق

  ٪8 50 185  اربد
  ٪4 25 26  البلقاء
  ٪41 250 601 اموع
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  أداة الدراسة -9-4
الستطالع أراء مديرات رياض األطفال ) املغلقة واملفتوحة( استخدمت الدراسة االستبانة

  :يف احملافظات األربع اليت كونت جمتمع الدراسة، وتقسم إىل قسمني على النحو اآليت
الشخصية وهي املؤهل العلمي، وعدد سـنوات   اتوي على البيانحيت :األولالقسم  -1

  .سم الروضة ومكاا واجلهة اليت تشرف عليها وعنوااااخلربة و
بنداً تتكون  )68( ويضم ااالت والبنود اخلاصة باالستبانة وعددها :القسم الثاين -2

   :من ااالت اآلتية
  .وخيتص بأهداف الروضة: اال األول

  وخيتص باملعلمات واملشرفات يف الروضة: ل الثايناا
  .وخيتص بأعداد األطفال والعمل معهم: اال الثالث
  .وخيتص مبوقع الروضة والبناء والتنظيم: اال الرابع

  )1( كما هي موضحة يف امللحق رقم( 
  .وفيما يلي عرض مفصل إلجراءات إعداد االستبانة للتطبيق

  يف إعداد االستبانة تتبعااإلجراءات اليت  -9-4-1
  :لقد روعي يف إعداد االستبانة االستناد إىل املعايري التالية

فلسفة التربية والتعليم يف األردن، اليت تنص على النمو السوي للفـرد جسـمياً،    -1
  .، مع مراعاة الفروق الفرديةاجتماعياً، وعاطفياًوعقلياً، و

هب الطفل وتنمية قدراته، وتعويـده  صقل موا: منها نذكرأهداف رياض األطفال  -2
  .االعتماد على النفس وحب التعاون

نتائج البحوث والدراسات السابقة، اليت هلا صلة مبوضوع الدراسة احلاليـة، الـيت    -3
الدراسات السابقة، وملا كانت فلسفة التربية تقوم على إعداد الفـرد   يف استعرضها الباحث

ياً، رأى الباحث من الضروري التعرف إىل وضع رياض اجتماعياً وعاطفوعقلياً، وجسيماً، 
  .األطفال يف األردن يف ضوء هذه الفلسفة

  كيفية بناء االستبانة -9-4-2
  :بناء االستبانة بعد اتباع اإلجراءات التاليةب قام الباحث
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عملية تربية الطفل يف ما قبل  يفبرياض األطفال اليت هلا أثر كبري  املتعلقةحصر اجلوانب 

  :االستبانة إىل ااالت التاليةالباحث درسة، وقسم امل
  .اال األول بأهداف الروضةخيتص  -

  وخيتص اال الثاين باملعلمات واملشرفات يف الروضة
  .ألطفال والعمل معهملص اال الثالث خصو
  .اال الرابع مبوقع الروضة والبناء والتنظيم انفردو

 .بنداً) 68(االستبانة  وقد بلغ عدد البنود الواردة يف
  صدق األداة وثباا  -9-4-3

  :من صدق االستبانة باستخدام العديد من األساليب اليت من بينهاالباحث تأكد 
  )الصدق الظاهري(صدق احملكمني 

االستبانة على جمموعة من احملكمني، تتكون من أسـاتذة يف اجلامعـات،    تعرض
ني يف وزارة التربية والتعليم األردنيـة،  متخصصني يف التربية وعلم النفس، ومسؤول
هم التحكيم وإبداء الـرأي  إليوقد طلب . وخرباء من القطاع اخلاص واتمع احمللي

  :فيما يلي
  .مدى وضوح فقرات االستبانة -أ
  .على قياس ما وضعت لهوأسئلتها مدى قدرة بنود االستبانة  -ب
ملتعلقة برياض األطفـال يف ريـاض   مدى تغطية بنود االستبانة للجوانب املختلفة ا -ج
  .األردن
  .حذف البند أو الفقرة غري املناسبة يف االستبانة -د
  .تعديل البند أو الفقرة غري املناسبة يف االستبانة حيث يكون ذلك ضرورياً - ه
  .إضافة ما يراه احملكم مناسباً -و

بعض البنود،  حبذف موقد قام الباحث بعد ذلك ويف ضوء آراء احملكمني واقتراحا
اآلخر وبعد إجراء التعديالت الضـرورية   هاوتعديل صياغة بعضها وإعادة ترتيب بعض

يف إعادة عرض االستبانة مرة أخرى على جلنة التحكيم والـيت أقـرت بصـالحيتها    
  .لالستخدام
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  ثبات االستبانة -9-4-4
رات لريـاض  مـدي ) عشر( قام الباحث بتطبيق االستبانة على عينة عشوائية تتكون من 

 اللـوايت طفال وبعد فاصل زمين مقداره أسبوعان، قام الباحث باستفتاء آراء املـديرات  األ
 فبلـغ ) بريسـون ( عليهن، وقد حسب معامل االرتباط باستخدام معادلة االستبانة  تطبق

  .وتشري هذه القيمة إىل أن معامل الثبات مقبول) 0.77(معامل االرتباط 
  المعالجة اإلحصائية -9-5

  :نظراً لتنوع أسئلة الدراسة، استخدم الباحث عدة أساليب إحصائية هي
 .، والنسب املئوية)املتوسط احلسايب( مقاييس الرتعة املركزية  -1
  .ANOVAاألحاديحتليل التباين  -2
  .للمقارنة البعدية) SCHEFFEشيفية ( ار تباخ -3
  إجراءات تطبيق الدراسة -9-6
م، ولقد قـام  2005–مايو  –ينة الدراسة، يف شهر آيار االستبانة على أفراد ع تطبق

الباحث بنفسه بتوزيع االستبانة، وشرح أهدافها، واإلجابة عن استفسارات أفراد العينة، مث 
د، لذا فقد عادت مجيع االستمارات كاملة غري يقام بعد ذلك جبمع استمارات االستبانة بال

  .منقوصة
  

  رض نتائج الدراسة ومناقشتهاع -10
اليت انبثقـت   ياتيتناول هذا القسم اإلجابة عن تساؤالت الدراسة ومناقشتها، والفرض

  :عنها، وفيما يلي عرض مفصل لإلجابة عن التساؤالت السابقة
هل هناك فروق جوهرية بـني ريـاض   : اإلجابة عن السؤال األول وهو -10-1

  .األطفال يف األردن تعزى إىل أهداف الروضة؟
  :السؤال فرضية الدراسة األوىلوقد انبثقت عن هذا 

فروق ذات داللة إحصائية بني رياض األطفال يف األردن تعزى إىل أهـداف   ليس هناك
  .الروضة
ويظهـر   ANOVAار هذه الفرضية، استخدم الباحث أسلوب حتليـل التبـاين   بوالخت
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  . نتائج هذا التحليل" 3"اجلدول رقم 
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  )3(دول رقم اجل
  الدراسة ي لبيان أهداف رياض األطفال لدى عينةنتائج حتليل التباين األحاد

  
  قيمة ف متوسط املربعات مصدر التباين

 *7.25 6.70133333 أهداف الروضة

  )0.001= ≤( دالة عند مستوى الداللة *    
  

بـني  ) 0.001= ≤(ويتضح من اجلدول السابق وجود فروق ذات داللة إحصـائية  
ا يعين أن هناك اختالفاً بني أهداف الريـاض يف  أهداف الرياض يف احملافظات األربع، وهذ

 طبـق احملافظات األربع وملعرفة الفروق لصاحل أي من احملافظات األربع يعود االخـتالف،  
املتوسطات احلسابية  )4(بني اجلدول رقم يإلجراء املقارنات، و) SCHEFFEشيفيه (اختبار 

  . جمال األهداف لكل من احملافظات األربع يف
  

  )4(قم دول راجل
  جمال أهداف الروضة يفيبني املتوسط احلسايب للدرجات اليت حصلت عليها كل حمافظة من احملافظات األربع 

  
  املتوسط احلسايب العدد احملافظة

 8.7680 125 عمان الكربى
 8.3800 50 اربد

 9.1800 50 الزرقاء
 9.2000 25 البلقاء

  

ال ختتلف من روضة إىل أخرى ومن أهداف رياض األطفأن ) 4( اجلدول رقم نرى يف
فروقاً ذات داللة إحصائية بني ) شيفيه(حمافظة إىل حمافظة أخرى، وقد أظهرت نتائج اختبار 

رياض األطفال يف حمافظة عمان الكربى وحمافظيت الزرقاء والبلقاء، لصاحل حمافظيت الزرقـاء  
إحصائية بني رياض األطفال يف فروقاً ذات داللة  والبلقاء، كما أظهرت نتائج االختبار أيضاً

ة األوىل من فرضيات الدراسة واليت يحمافظيت عمان الكربى واربد، وهذا يعين رفض الفرض
  :ما يأيت تنص على
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فروق ذات داللة إحصائية بني رياض األطفال يف احملافظات األربع تعزى إىل  ليس هناك
  ".أهداف الروضة

  :ة الدراسة وهواإلجابة عن السؤال الثاين من أسئل -10-2
هل هناك فروق جوهرية بني رياض األطفال يف احملافظات األربع تعزى إىل املعلمات 

  يف الروضة؟
  :وقد انبثقت عن هذا السؤال فرضية الدراسة الثانية

  ).ليس هناك فروق دالة إحصائياً يف رياض األطفال تعزى إىل املعلمات العامالت فيها(
والختبار هذه الفرضية فقد استخدم الباحث حتليل التباين  :ةللدراس ةالثاني يةئج الفرضنتا

ANOVA نتائج هذا التحليل) 5( ويظهر اجلدول رقم.  
  

  )5( دول رقماجل
  املعلمات بني رياض األطفال يف احملافظات األربع لدى ANOVAيبني ملخصات نتائج حتليل التباين 

  
  قيمة ف متوسط املربعات مصدر التباين

 *7.90  15.4573333 املعلمات

  )0.01= مستوى الداللة(   
  

) 0.01(= عند مستوى داللة وجود فروق ذات داللة إحصائية  )5(من اجلدول ذي الرقم  حتضيو
ـات    ـاض يف احملافظ بني املعلمات يف احملافظات األربع، وهذا يعين أن هناك اختالفاً بني معلمات الري

ـار  يمن احملافظات األربع فقد أجـر  الصاحل معلما االختالفاحملافظة اليت كان األربع، وملعرفة   اختب
  .)6(اجلدول رقم  هي على النحو الوارد يفإلجراء املقارنات بني املتوسطات و Scheffe )شيفيه(

  

  )6( دول رقماجل
  جمال املعلمات  يفيبني املتوسط احلسايب للدرجات اليت حصلت عليها كل حمافظة من احملافظات األربع 

  
  احلسايباملتوسط العدد احملافظة
 7.32 125 عمان الكربى

 7.12 50 اربد
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 6.00 50 الزرقاء
 6.48 25 البلقاء

  
روقاً ذات داللة إحصائية بني معلمات رياض األطفال ف) شيفيه(نتائج اختبار  ومل تظهر

ما نييف حمافظة عمان الكربى وأربد ومعلمات رياض األطفال يف حمافظيت الزرقاء والبلقاء، ب
ذات داللة إحصائية بني معلمات حمافظة العاصمة ومعلمات حمافظة الزرقاء،  اًفروق تظهرأ

عمان، كما أظهـرت نتـائج   معلمات حمافظة وبني معلمات حمافظة عمان والبلقاء لصاحل 
معلمـات  ذات داللة إحصائية بني معلمات اربد ومعلمات الزرقاء لصـاحل   روقاًفاالختبار 
  .إربدحمافظة 

  :مايلييعين رفض الفرضية الثانية من فرضيات الدراسة اليت تنص على وهذا 
ات األربع تعـزى إىل املعلمـات يف   ـفروق جوهرية بني رياض األطفال يف احملافظ ليس هناك

  .الروضة
فروق ذات داللة إحصـائية بـني    هناكهل : اإلجابة عن السؤال الثالث وهو -10-3

  عزى إىل نسبة عدد املعلمات إىل عدد األطفال؟رياض األطفال يف احملافظات األربع ت
فروق ذات داللة إحصائية بني  ليس هناك :انبثقت عن هذا السؤال فرضية الدراسة الثالثة

  .رياض األطفال يف احملافظات األربع تعزى إىل نسبة عدد املعلمات إىل عدد األطفال
  :للدراسة ةالثاني يةنتائج الفرض

 يفويظهـر   ANOVAدم الباحث حتليل التباين األحادي الختبار هذه الفرضية، استخ
  :نتائج هذا االختبار) 7( اجلدول رقم

  
  )7(رقم  دولاجل

  نتائج حتليل التباين األحادي يف جمال نسبة عدد املعلمات إىل عدد األطفال
  

  قيمة ف متوسط املربعات مصدر التباين
 6.24 4.1812 نسبة عدد املعلمات إىل عدد األطفال
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  0.001=مستوى الداللة      

  
بني )0.004 ≤( ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة اًروقف) 7(رقم جلدول أظهر ا

ن هناك اختالفاً بني عدد املعلمـات يف  أ نسبة عدد املعلمات إىل عدد األطفال، وهذا يعين
رياض األطفال وعدد األطفال يف كل روضة وملعرفة النسبة الكلية لعدد معلمات ريـاض  

ألطفال لعدد األطفال يف كل روضة، فقد جرى استخدام النسب املئوية يف كل حمافظـة  ا
  .)8( اجلدول رقم على النحو الوارد يف

  
  ) 8(دول رقم اجل

  النسب املئوية ألعداد األطفال يف رياض األطفال يف األردن
  

 احملافظة

 عدد رياض األطفال
  البلقاء  الزرقاء  إربد  عمان

25-49  - 16٪ 10٪ 32٪  
50-99  44٪ 40٪ 60٪ 66٪  

100-149 48٪ 20٪ 18٪ 32٪  
150-199 5٪ 18٪ 4٪ -  
200-250 2.4٪ 4٪  8٪ -  

  
أن أعداد األطفال يف رياض عمان أكثـر منـها يف بـاقي    ) 8(يتضح من اجلدول رقم 

طفـالَ  ) 49-25(  احملافظات إذ يتبني أن نسبة الرياض اليت يتراوح فيها عدد األطفال بني
عينة عمان مـن ريـاض    ت٪ يف حني خل32، ٪، 10٪16  اربد والزرقاءقد بلغت يف

  .أطفال حتتوي مثل هذا العدد
قد بلغت يف  99-50ويتبني أيضا أن نسبة الرياض اليت يتراوح فيها عدد األطفال بني 

  .٪36٪، 60٪، 40٪، 44:على التوايل عمان، إربد، الزرقاء، والبلقاء
قد بلغت يف 149-100يتراوح فيها عدد األطفال بني ويتبني أيضا أن نسبة الرياض اليت

  .٪32٪، 18٪، 20٪، 48:على التوايل عمان، إربد، الزرقاء، والبلقاء
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وملعرفة الفرق لصاحل أي من احملافظات األربع يرجع هذا االختالف، فقد أجـري  
ألجراء املقارنات البعدية بني املتوسطات، ويبني اجلدول ) SCHEFFEشيفيه ( اختبار 

املتوسطات احلسابية على جمال العدد البشري والعمل مع األطفال لكل مـن  ) 9(رقم 
  .احملافظات األربع
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  )9(دول رقم اجل

  املتوسطات احلسابية للدرجات اليت حصلت عليها كل حمافظة من احملافظات األربع 
  جمال نسبة عدد املعلمات إىل عدد األطفال يف

  
  املتوسط احلسايب العدد احملافظة

 5.280 125 عمان الكربى
 5.180 50  اربد

 5.800 50  الزرقاء
 5.520 25  البلقاء

  
روقاً ذات داللة إحصائية بـني  ف )9(رقم  يف اجلدول) شيفيه(وقد أظهرت نتائج اختبار 

رياض األطفال يف حمافظة عمان الكربى ورياض األطفال يف حمافظيت الزرقاء والبلقاء، مـن  
عمل مع األطفال وذلك لصاحل رياض األطفال يف حمافظيت الزرقـاء  حيث العدد البشري وال

والبلقاء، من حيث العدد البشري والعمل مع األطفال وذلك لصاحل ريـاض األطفـال يف   
كما أظهرت نتائج االختبار أيضاً فروقاً ذات داللة إحصائية بـني  . حمافظيت الزرقاء والبلقاء

ا يعىن رفض الفرضية الثالثة من فرضيات الدراسـة  رياض األطفال يف هاتني احملافظتني، وهذ
فروق ذات داللة إحصائية بني رياض األطفـال يف احملافظـات    عدم وجوداليت تنص على 

  .نسبة عدد املعلمات إىل عدد األطفالإىل األربع تعزى 
ما املشكالت النامجة عن زيادة عدد األطفـال  : اإلجابة عن السؤال الرابع -10-4

  وجهة نظر أفراد عينة الدراسة؟ مناحد يف الفصل الو
وجهة نظر أفـراد   منأما املشكالت النامجة عن زيادة عدد األطفال يف الفصل الواحد 

  :إن أهم هذه املشكالت هي: بقوهلمعينة الدراسة، فقد أجاب أفراد العينة، 
عدم استيعاب األطفال للمعلومات املعطاة، وبالتايل عدم أخذ الطفل حقـه مـن    -1
  .عاية واالهتمامالر

  .عدم مراعاة الفروق الفردية بني األطفال -2
  .إرهاق املعلمة من اجلهد املبذول يف التعامل مع العدد الكبري من األطفال -3
شيوع الفوضى يف الفصل، وبالتايل عدم قدرة املعلمة على ضبط األطفال والسيطرة  -4
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  .على الغرفة الصفية
فروق ذات داللة إحصائية بـني   هناكهل  :اآليت نصه سمااإلجابة عن السؤال اخل - 5- 10

  رياض األطفال يف احملافظات األربع تعزى إىل املوقع والبناء والتنظيم؟
  :وقد انبثقت عن هذا السؤال فرضية الدراسة الرابعة

 :التايل نصها للدراسة ةالرابع يةنتائج الفرض
احملافظات األربع تعزى إىل  فروق ذات داللة إحصائية بني رياض األطفال يف ليس هناك

  .املوقع والبناء والتنظيم
ويظهر اجلدول رقم  ANOVAالتباين  والختبار هذه الفرضية استخدام الباحث حتليل

 .نتائج هذا التحليل" 10"
  

 )10(دول رقم اجل
  املوقع والبناء والتنظيم بني رياض األطفال يف األردن لدى ANONAبني ملخص حتليل التباين ي

  
 ف قيمةمتوسط املربعات مصدر التباين
 *10.67 200.50333املوقع والبناء والتنظيم

  0.01= مستوى الداللة  * 
  

بـني ريـاض   ) 0.01= < (إحصائية داللة ويتضح من اجلدول السابق وجود فروق ذات 
لـيت كـان   احملافظـة ا فيما يتعلق باملوقع والبناء والتنظيم يف احملافظات األربع، وملعرفة األطفال 

افظات األربع فقد جرى تطبيـق اختبـار شـيفية    األطفال فيها من احملاالختالف لصاحل رياض 
SCHEFFE 11( إلجراء املقارنات بني املتوسطات، كما هو مبني يف اجلدول ذي الرقم.(  

  

 )11(دول رقم اجل
  جمال املوقع والبناء والتنظيم يفربع يبني املتوسطات احلسابية للدرجات اليت حصلت عليها كل حمافظة من احملافظات األ

  
  املتوسط احلسايب العدد احملافظة
 21.52 125 عمان الكربى
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 21.26 50 اربد

 5017.58الزرقاء
 21.48 25 البلقاء

فروقاً ذات داللة إحصائية بني ريـاض  ) SCHEFFE(شيفيه (وقد أظهرت نتائج اختبار 
وكانـت الفـروق لصـاحل    , اربد والبلقاءو, انيف حمافظة الزرقاء وحمافظات عماألطفال 

ن فرضيات الدراسة اليت م اربد والبلقاء وهذا يعين رفض الفرضية الرابعةو, حمافظات عمان
د فروق ذات داللة إحصائية بني رياض األطفال يف احملافظات األربـع  ووج عدمتنص على 

  .إىل املوقع والبناء والتنظيم
 الدراسات السابقةب اليةاحل مقارنة نتائج الدراسة -10-6
فقد أظهـرت نتـائج   , باال األول من جماالت الدراسة واخلاص بأهداف الروضة نبدأ
بني رياض األطفال ) 0.0001=< (داللة مستوى  يفذات داللة إحصائية  اًة فروقسالدرا

ـ , مبعىن أن أهداف الرياض ختتلف من حمافظة إىل حمافظة, يف احملافظات األربع  ل وهذا دلي
فهم واضح وحمدد ألهداف رياض األطفال يف األردن وقد اتفقت النتائج عدم وجود على 

 .م1989اليت توصلت إليها الدراسة مع األهداف اليت توصلت إليها دراسة رناد اخلطيب 
يف مجيـع   -لقد بلغ عدد رياض األطفال التابعة للقطاعني اخلاص والتطوعي يف األردن 

 ةروضة، تضم مخس )1274(2005/2006ية العام الدراسي حىت بدا -حمافظات األردن
بينما بلغ عدد السكان يف األردن .طفالً، ) 55562(لفاً ومخسمئة واثنني وستني أومخسني 

, نسمة) 5.544.800( وأربعني الفاً ومثامنئة ةم مخسة ماليني وستمئة وأربع2005لعام 
 ةستمئة وثالث) ةلتحاق بالروضسن اال(سنوات ) 5-2(عمر عدد األطفال من  بلغيف حني 

طفالً، وجند أن نسبة مـا اسـتوعبته ريـاض    ) 663350(وستني ألفاً وثالمثئة ومخسني 
٪ مـن األطفـال مل   93ن ما يزيد على إفقط أي ) 0.067(األطفال املوجودة يساوى 

ن هناك حاجة ماسة لزيادة التوسع إ برياض األطفال، إذ) م االلتحاقأو مل يتح هل( وايلتحق
وتوعية األهل واتمـع   ,يف إنشاء رياض األطفال وزيادة االهتمام مبرحلة ما قبل املدرسة

 ).  )2003ذه األمهية، وهذا ما أشارت إليه دراسة احلسني 
عليه بقانون التربية  اًومنصوص ويرى الباحث أن االلتحاق بالروضة جيب أن يكون إلزامياً

, مثلها مثل بقية مراحل التعليم األخـرى   إلزامياًلروضة والتعليم واعتبار التعليم يف مرحلة ا
ويود الباحث هنا اإلشارة , حبيث تقع حتت إشراف الدولة وبالتحديد وزارة التربية والتعليم
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األهداف اخلاصة برياض األطفال يف األردن حىت تاريخ إعداد هذا البحث مازالـت   أنإىل 
ون التربية حدد اهلدف العام فقط وان األهـداف  أصحاب هذه الرياض، وان قان آراءمبنية على 

اخلاصة لكل روضة تنبع من األهداف اخلاصة بأصحاا، فااللتحاق بالروضة يكفل للطفل منـواً  
تم مبرحلة رياض األطفال وهي تسعى اآلن بأن احلكومة األردنية بدأت  اجتماعياً متميزاً، علماً

تراتيجية الوطنية للطفولة اليت ستنشر يف وقت قريب سالمن خالل الس الوطين لألسرة إطالق ا
عملية تفاعل متبادلـة بـني   بوصفها وتدخل حيز التنفيذ، وذلك من خالل التدعيم االجتماعي 

أظهرت الدراسة احلاليـة   .)م1982هذا ما أظهرته دراسة فيوال الببالوي ( .األطفال يف الروضة
 عدد املعلمات الكلى يف الرياض بلغ( اض األطفال أن هناك نقصاً واضحاً يف عدد املعلمات يف ري

 .م1987والتقت هذه الدراسة مع دراسة أمحد عودة وآخرين ) معلمة 1991
أظهـرت  إذ  )1989( وتوافقت نتائج هذه الدراسة مع دراسة الس العريب للطفولـة 

 وفقـاً ، أن عدد املعلمات يف رياض األطفال يف معظم األقطار العربية غري كاف, دراستهما
 .يف دور الروضة ورياض األطفال, للمقاييس املعمول ا عاملياً 

ؤهالت املعلمات يف رياض األطفال فقد اختلفت هذه الدراسـة مـع   أما فيما يتعلق مب
اليت أشارت إىل أن معظم مؤهالت معلمـات ريـاض   ) م1987حمي الدين توق (دراسة 

امة بينما أظهرت نتائج هذه الدراسة أن غالبية العالدراسة األطفال يف األردن شهادة الثانوية 
، وتتفق هذه النتائج مع )دبلوم كليات اتمع (توسط املدبلوم المعلمات الرياض من محلة 

 إذ, يف أن اإلشراف على الرياض يغلب عليه الطابع اإلداري ) م1987امحد عودة (دراسة 
كمـا وتقتصـر   , نح الرخصـة ومل, تنصب التعليمات على الشروط الالزمة لفتح الروضة

 .التعليمات على املراقبة واملتابعة اإلدارية
توصلت الدراسة إىل أن هناك ندرة يف املختصني يف رياض األطفـال وبـذا    وكذلك 

أظهرت نتائج الدراسة فروقاً جوهرية بني رياض  إذ .م1987التقت مع دراسة امحد عودة 
 أن هناك أعداداً كبرية من الرياض تفتقر إىل أدىن تبني إذاألطفال يف املوقع والبناء والتنظيم، 

دراسـة  (ويف هذا اتفقت الدراسة مع , املواصفات الواجب توافرها يف تصميم البناء اجليد 
اليت أشارت إىل أن تصاميم ) 1987محد عودة أ(ومع دراسة  ).م1987حمي الدين توق 

دليل نوع التدفئة املسـتخدمة يف  وال, األبنية مل تقم على دراسات علمية حلاجات األطفال 
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, عتمد على وسيلة التدفئة العاديـة ين معظم رياض األطفال يف األردن ما زال إالرياض إذ 

  . األمر الذي يشكل خطورة على األطفال
  المقترحات -11
  :الباحث يف ضوء نتائج الدراسة ما يلي قترحي

  .وضع أهداف واضحة لرياض األطفال يف األردن -1
 .قطاع اخلاصالتصار فتح رياض األطفال على عدم اق -2
مـن املرحلـة    اًرئيسـي  اًإحلاق رياض األطفال بالسلم التعليمي لكي تصبح جزء -3

تعليمـات  و 1994لسـنة  3األساسية وإعادة النظر يف قانون التربية والتعليم رقم 
 .1982رياض األطفال لسنة

ل على كل جانب من جوانب إجراء دراسة مقارنة لبيان مدى تركيز رياض األطفا -4
 .العملية التربوية

 .قامة برامج تدريبية ملعلمات رياض األطفال يف األردنإ -5
املؤهالت العلميـة   احلائزاتاالهتمام بتوفري مديرات ومعلمات لرياض األطفال من  -6

  .خلربةومن ذوات اوالتربوية العالية 
  

  المراجع
  المراجع العربية

املؤسسـة  , فولة املبكرة واجلديد يف ريـاض األطفـال  الط, )1993( ،ملكة ،بيضأ −
  .بريوت, اجلامعية للدراسات والنشر

دراسـة حـول أوضـاع دور     ،)1996(، االحتاد النسائي العام ومنظمة اليونيسيف −
  .، دمشق، اجلمهورية العربية السوريةالروضة واألطفال التابعة لالحتاد النسائي

 .العني, مكتبة الفالح, ياض األطفالاملرجع يف ر, )1995( ،سهام حممد ،بدر −
دراسة حول الطفل يف األردن ما قبل املدرسة من الوالدة "، )1987( ،حمي الدين ،توق −

     .كلية التربية، اجلامعة األردنية إىل، حبث مقدم "حىت ست سنوات
دراسة تقوميية لواقع ريـاض األطفـال يف اجلمهوريـة     ،)2003(إبراهيم،  ،احلسني −

، رسالة ماجستري غري منشـورة،  رية يف ضوء اإلستراتيجية العربية للتربيةالعربية السو
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  .جامعة دمشق، كلية التربية
, دار الكتـاب اجلـامعي  , إدارة رياض األطفال, )2001( ،هند بنت ماجد ،احلنيثله −

   .العني, اإلمارات
قـع  الوا: اض األطفال يف امللكة العربية السـعودية ير"، )1994(، سناء حممد ،ليمانس −

 .، اململكة العربية السعوديةالرئاسة العامة للبنات، "واملأمول
اإلطـار   :املناهج التفاعلي لرياض األطفال يف األردن ،)2006(، تغريد ،أبو طالب −

 .األردن، النظري، وزارة التربية والتعليم، عمان، الطبعة األوىل
 ,قبل املدرسـة الطفل يف مرحلة ما  ,)2000( ،وآخرون ،حممد عبد الظاهر ،الطيب −

 .اإلسكندرية, منشاة املعارف اإلسكندرية
مستوى كفاءة املعلمة يف حتقيـق األهـداف التربويـة    " ،)1993(، علي ،عبد العظيم −

 .مقدم إىل املركز العلمي الثاين، كلية التربية ببورسعيد، مصر حبث، "للروضة
  .القاهرة ,فكر العريبدار ال ,األنشطة يف رياض األطفال ،)1997( ،عزة خليل ،عبد الفتاح −
  .األردن ,دار املناهج ,منو الطفل وتطبيقاته التربوية, )2001( ،عبد الرحيم صاحل، عبد اهللا  −
 .رـ، دار الفكر للطباعة والنشيكولوجية النموـس, ) 2000( ،امي سلطيس ،عريفج −
ة، أطروحة دكتوراه األنشطة املتكاملة لطفل الروض ،)2001( ،هيام حممد ،عواطف −

 .13ص، رة، دار الفكر العريب، القاهرةمنشو
، راسـة حالـة  ، دواقع رياض األطفـال يف األردن ).1987(، محد سليمان أ ،عودة −

 .الكويت اجلمعية الكويتية لتقدم الطفولة العربية
دراسة حتليلية عن واقع رياض األطفال يف  ،)1989(، الس العريب للطفولة والتنمية −

  .رية مصر العربية، القاهرة، مجهوالوطن العريب
 ، الطبعة األوىلاخلطة الوطنية لتنمية الطفولة املبكرة ،)2006( الس الوطين لألسرة والطفولة، −

  .، عمان، األردنلألسرةوزارة التربية والتعليم، ومنظمة اليونيسيف، والس الوطين 
 .بريوت, التوزيع أكادمييا للنشر و, أوالدنا من الوالدة حىت املراهقة, )2001( ،ريتا ،مرهج −
الطفل ومهارات الـتفكري يف ريـاض األطفـال    , )2001( ،فهيم حممد ،طفىصم −

 .القاهرة, دار الفكر العريب, واملدرسة االبتدائية
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  .دار الشرق، ، بريوت29، طاملنجد يف اللغة واألعالم −
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، قسم اإلحصـاء التربـوي،   2005اخلالصة اإلحصائية لعام وزارة التربية والتعليم،  −
 .ن، األردنعما
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