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 شكر و عرفان

                          العمل العلمي, فله سبحانه وتعاىل حنمد هللا العظيم أنه وفقنا إلمتام هذا              
 وسالما على سيد اخللق القائل فيما معناه :،  و املنة حلمدا         

 " ال يشكر هللا من ال يشكر الناس". 

 انطالقا  من هذا التوجيه النبوي الكرمي , نتقدم أبمسى عبارات الشكرو 
 "  حفظه هللا و رعاه الذي شرفنا بقبوله ـــــــــــــــــــويب حيىيشــــــ"   األستاذالتقدير إىل و 
 على إجناز هذا البحث العلمي اخلاص  اإلشراف 

 ومل يبخل علينا ،فأفاض علينا بعلمه ووقته وجهده، مبذكرة التخرج لنيل شهادة املاسرت 
 بنصيحة أو معلومة حىت يرى هذا العلم النور.

 كر إىل جلنة املناقشة لتفضل سيادهتما كما يسعدان أن نتقدم ابلش
 بقبول مناقشة مذكرتنا وتقديرها زادان فخرا و شرفا.

 ألساتذة الذين مل يبخلوا علينا طيلة املسار لمع الشكر اجلزيل 
 الدراسي يف اجلامعة

 فنسأل هللا هلم الصحة و العافية.

 رها ومها و أخريا نتقدم ابلشكر إىل كل من مد لنا يدا بيضاء نذكرها فنشك

 الوالدين العزيزين, واإلخوة ,و الزمالء.

 

 



 اإلهـــداء                                          

 زين ... برّا هبما و والًء إىل والدّي العزي                                              
 *رمحهما كما ربِّّياين صغرياريب ا* ،دعاء أنفلهما مين هلما،                               

  إىل كل أساتذيت الذين استفدت من و  يع أفراد عائليت ,فخرا و اعتزازاإىل مج              
 علمهم ومن نعم أخالقهم                   

 إىل كل زمالئي و إىل أعز الناس على قليب الذين ساندوين إلمتام هذا العمل             

يل لتحقيق حلم ظل ن ساعدين و يسر يل فرص العلم و التحصإىل كل م           
 إىل كل من شجعين إلمتام ابكورة عمليدوما يف اخليال و 

 ومبحمد نبيا   ا  إىل كل مسلم غيور على دينه ، راضيا ابهلل رابّ ، وابإلسالم دين
 .ابلقرآن نرباســا و دليالو  ورسوال  وقدوة

 

 

 

 

 مةـــــــــنسي

 



 

 اإلهـــداء

 مين  إىل والدّي العزيزين ... برّا هبما و والًء هلما، فلهما

 دعاء أن  

     *ريب ارمحهما كما ربِّّياين صغريا*

 يع أفراد عائليت ,فخرا و اعتزازاإىل مج

 إىل كل أساتذيت الذين استفدت من علمهم ومن نعم أخالقهم 

 ام هذا العملإىل كل زمالئي و إىل أعز الناس على قليب الذين ساندوين إلمت

 إىل كل من ساعدين و يسر يل فرص العلم و التحصيل لتحقيق حلم ظل 
 دوما يف اخليال ، و إىل كل من شجعين إلمتام ابكورة عملي

إىل كل مسلم غيور على دينه ، راضيا ابهلل رابّ ، وابإلسالم دينا  ، ومبحمد نبيا  و رسوال  

 و قدوة ، و ابلقرآن نرباســا و دليال

 

 ورةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن                                                                   
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 مقدمة
 

 أ
 

 مقدمة:

مع معايير التي يقاس بها تقدم المجتلقد أصبح االهتمام بالطفل في الوقت الحاضر من أهم ال

من و ائها وتطوره الن االهتمام بالطفل ورعايته في أي أمة هو في الواقع اهتمام بهذه األمة وارتق

ه ى كافالجليل بالمالحظة أن مرحلة الطفولة المبكرة والتربية المبكرة تحضيان باهتمام بالغ عل

ض األطفال من المؤسسات التربوية تشمل المستويات وفي مختلف دول العالم حيث تعتبر ريا

لى على الخبرات والمفاهيم والمسارات واالتجاهات والقيم بما يتناسب ونمو الطفل والذهاب إ

الروضة ليس حدثا عابرا بالنسبة للطفل وأصله بل إنه مرحله عبور كبرى ال تقل عن مرحلة 

ح ما كان إشاعه وألول مرة يصبالمراهقة األول مرة يخرج الطفل من عالم األسرة المحدود مه

ى ية إلهناك مرجعية مجتمعة أساسية في حياته بداية المزوج من قانون الوالدين والعالقات األول

ي القانون الذي يشكل الدخول إلى العضوية المجتمعة لذلك نادى باالهتمام برياض األطفال ف

ب الشكل أو مبنى للروضة شتى الجوانب ونظرا لألهمية الروضة من جانب أم أال وهو الجان

وفي إطار إنجاز هذه المذكرة حاولنا تصور تصميم روضة أطفال وإظهار أهمية هذا المشروع 

 وكيف يمكن تجسيده.

عند وضع تصميم ألي مبنى مهما اختلف الدواعي استخدامه البد من إتباع أسس ومعايير 

بالئمه لتحقيق اكبر  معينه تكون في شكل محددات وموجهات تساعد في عمليه وضع تصميم

 ثاليةفائدة من استخدام ذلك المبنى وتسهيل عمليه استخدامه،كما يساعد أيضا على توفير بيئة م

 لتحقيق جانب الفعالية المطلوبة لذلك المبنى. 



 مقدمة
 

 ب
 

يتناول موضوع بحثنا جانب من المبادئ والمعايير التي ينبغي إتباعها عند وضع التصاميم 

يساعد المهندسين المعماريين والمخططين على وضع أفضل  الخاصة برياض األطفال حيث

 التصاميم والخطط الهندسية الخاصة بمثل هذه المؤسسات التي تهتم باألطفال.

كما ويساعد أيضا جميع المهتمين بالجانب التعليمي والنفس المرتبط باألطفال خصوصا في 

إلى بناء روضة أطفال  مستوى رياض األطفال دون أن ننسى في ذلك األهداف التي تهدف

 وأهميته البالغة في تربيتهم وتحضيرهم لمرحله الدراسة.

 ومن خالل هذا التمهيد جاءت إشكاليتنا كالتالي:

 كيف يمكن تصميم روضه أطفال وما هي المعايير التي يجب إتباعها؟ 

 لإلجابة على هذه اإلشكالية يجب أن نبحث في األسئلة الفرعية وهي:

 ين؟ وما هي اإلجراءات التي يمكن اتخاذها؟كيف تصمم مبنى مع (1

 كيف نعين الموقع؟ (2

 ما هي شروط تعيين الموقع؟ (3

 ما فائدة هذا التصميم؟ (4

 هل يساهم في تنميه المجتمع؟ (5

 ة :لتالياالفرضية بناء على التساؤالت التي طرحتها الدراسة في اإلشكالية فإننا نقترح الفرضيات 

في نمو الطفل نموا سليما وناجحا من جميع نفترض أن تصميم روضه األطفال يساهم  (1

 نواحيه النفسية والجسدية.



 مقدمة
 

 ج
 

أطفال من بين المشاريع الناجحة والمفيدة في حياه الطفل مرهون برضا  ةمشروع روض (2

 العائالت وثقتهم بها وببرامجها.

 أسباب اختيار الموضوع:

 أسباب ذاتية: (1

 جال الفنون التشكيلية.عالقة البحث بمجال تخصصي كطالب في فرح تصميم المحيط م 

 .الرغبة في االطالع على هذا الموضوع 

 يته باعتبار كطالبة في مجال التصميم لفت انتباهي هذا الموضوع وشد اهتمامي به لجمال

 وبتالي حل مشكله إالم العاملة لتفادي إهمالها من ناحية أوالدها

 أسباب موضوعية: (2

 التصميم :منهجيه هذا الموضوع ضمن محور مقياس 

 أطفالتصميم روضه  لكيفيةالتقريب بين الجانب النظري والتطبيقي  حاولةم. 

  التي يمر بها واقعنا  العصيبةوذلك من خالل الظروف  أطفال روضة زيارةتعذر لي

 العالم والمتمثل في الوباء المستجد وباء كورونا. أنحاءالحالي في جميع 

 الدراسة: أهداف

  تحقيقها إلىالتي تسعى  األهداف وتبيان األطفالالتعريف بواقع رياض. 

  مالئمةوالشكل واللون ومدى  والمساحةمن حيث التجهيز  الروضةالتعرف على مكونات 

 المرحلة.في هذه  لألطفال



 مقدمة
 

 د
 

 على الطفل الروضة تأثيرمدى  معرفة.  

 بالروضة. أبناءهموضع  إلى باألولياء أدتوالدوافع التي  األسباب معرفة 

 بالروضة.جه المربيات الصعوبات التي توا معرفة  

  جديدة.توفير فرص عمل  

  العامالت لألمهات بالنسبة وخاصة للعائلة خدمةتقديم. 

 :الدراسة أهمية

o ه محاوله لفت انتبا األطفالفي تحقيق نمو  الروضة تلعبهبالدور الذي  تحسيس اآلباء

 الصغرى والعمل على تبني الطفولةاالهتمام بمؤسسات  بضرورة المختصةالجهات 

 وتسييرها. إنشائهافي  العلميةالنظريات 

o  لاألطفا الستقبالالطفل وليس مكانا  إلعداد أنشأتالتي  الروضة أهميه إبرازمحاوله 

 األم.غياب  أثناء

o  للطفل وما يجب القيام به لتنميه قدراته العمرية المرحلةهذه  أهميةتوضيح 

o ن بفضل هذه ألخدمه لهن  العامالت وتقديم األمهات مشكلةفي التخفيف من  المساهمة

ه ن بفضل هذفإالعمل وبهذا  فترةفي  أبنائهملوضع  مكانا آمنا األمهاتالروضات يجدن 

 .في عالم الشغل المرأة الخدمات التي تسمح باندماج 

o  في أنه يدرس عندهم في المجتمع وهو الطفل  أطفال روضةمشروع تصميم  أهميةتكمن

 .القيم لديه وله دور هام في تنشئه وتطوير وتنميه

 



 مقدمة
 

 ه
 

 يتناول البحث نوعين من المناهج البحث: منهجية

وهي النسب  المختلفةالذي سيتم من خالله وصف عناصر التصميم  :المنهج الوصفي (1

 المتواجدين في الفراغ وسيتم األطفالعلى  المعلمةلكي تسيطر  المناسبةوالمساحات 

ثيرها على انتباه وتأ اءةواإلضالخدمات  إلىوتسييرها الوصول  الحركةوصف مسارات 

متها مع ومالئوتوزيعها في الفالح ووصف الخامات  األلوانوسلوك الطفل ووصف 

وواجهتها  الروضةومدخل  الخارجية المساحة وأخيرا األطفالالتي يقوم بها  األنشطة

 والطمأنينة. الراحةومنحهم  األطفالعلى جذب  وتأثيرها

للبحث في مسببات المشاكل التي تمت  مالئمة األكثروهو المنهج  :المنهج التحليلي (2

 وأيضاداخل الفراغ  األطفالومدى مناسبتها مع عدد  المساحةمالحظتها سيتم تحليل 

ى عل تأثيرهاوماذا  األلوانمدى شدتها وانخفاضها كما سيتم تحليل  هواإلضاءة تحليل 

 ستعمال الطفلتهدئتهم وتحليل الخامات ومدى مالئمتها مع ا أو األطفالحماس ونشاط 

 .اللعب أثناء لألطفالفيها  األمانوتوفر  الخارجية المساحةتحليل  أيضا

 :تنظيم البحث

لدراسة الموضوع قمنا بتقسيم الدراسة إلى فصلين أساسيين يتناولن في الفصل األول أسس 

مبحثين تناولنا في المبحث األول كل  إلىنظريه حول ماهية الروضة حيث قسم الفصل 

ت الخاصة بالروضة ومدى أهميتها في حياه الطفل وفي المبحث الثاني تحدثنا عن التعريفا

معلمه الروضة ودورها الفعال في تربيه الطفل داخل الروضة دون أن ننسى فيه ذلك البرامج 

التي يستخدمها األطفال،كما تناولنا في الفصل الثاني كيفية تصميم روضة أطفال والمعايير 



 مقدمة
 

 و
 

،وقسم هذا الفصل إلى مبحثين أساسيين:األول عن خطوات تصميم رياض التي يتبعها التصميم

 األسس والمعايير المتبعة لبناء روضة األطفال.األطفال والثاني يتحدث عن 
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 لفصل األول:ماهية الروضةا

 تمهيد:

 عالقةلامنها  كثيرةلقد اهتمت الدول في الوقت الحاضر اهتماما كبيرا بتربيه الطفل العتباراته 

 الطفولة أجيالتوقف على بناء  األمممنها بان مستقبل  وإيماناالطفل  وتربية التنميةبين  الوثيقة

ين تم أساسن ترتكز على وأتنميه اقتصاديه واجتماعيه البد  أين أل المعاصرة للحياة وإعدادهم

ه طفل وتنمي ايةلرعتنميه  أليال وجود  اإلبداعالقاضي على  اإلنسانفبدون  البشرية التنميةمن 

 ويةالتربوالظروف  المالئمة الرعايةالتي يجب مراعاتها حتى يتوفر للطفل  األمور أهمن من وأ

 ئةالبيباعتبارها  األطفالهو التدخل في التعليم المبكر من خالل االلتحاق برياض  المناسبة

 الروضةقدمه من خالل ما ت والسلوكية والعقلية الجسميةالتي يخدم حاجات الطفل  التربوية

 .بحيث تراه خصائص نمو الطفل في هذه المرحلة
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 األطفال وتاريخ رياضنشأة المبحث األول : 

 روضة األطفالالمطلب األول:نشأة 

لقد نشأت رياضة األطفال كضرورة اجتماعية أكثر منها كضرورة تربوية،إذ أن خروج المرأة 

 يعاب األطفال في هذهستالدور ال هذهفتح للعمل بجانب الرجل في ككثير من الدول أدى إلى 

الفترة التي يعمل فيها الوالدين وخاصة األم ولقد كان ذلك نتيجة التطورات اإلقتصادية 

واإلجتماعية المتالحقة التي تعرضت لها هذه المجتمعات وهذا التحول الذي طرأ على 

بأهمية التربية  لوعيالمجتمعات بصفة عامة وعلى األسرة بصفة خاصة،كان من أبرز مظاهر ا

ة ت فكر ما قبل المدرسة ونتيجة للجهود الكبيرة التي قام بها عدد كبير من العلماء المربين نشأ

 رياض األطفال.

بدأ االهتمام بإنشاء رياض األطفال في أواسط القرن الثامن عشر الميالدي،فقد أنشأفريدريك 

دفه منها مساعدة األسرة الفقيرة في أوبرلين أول روضة في منطقة شمال شرق فرنسا وقد كان ه

إيمانا بأهمية السنوات األولى من عمر الطفل رعاية أطفالها وقد فتح أوبرلين تلك الروضة 

وبخطورة إهماله في تلك المرحلة تبسنالونتري الذين قام بإنشاء ملجأ األيتام في سويسرا عام 

دراك الحسي كما أكد تسنالونتري وقد كان التعليم في الملجأ قائما على المالحظة واإل 1798

 .1ضمن أفكاره التربوية على أهمية الحب والحنان التي تربط الطفل بالمربي 

                                       
في إكساب األطفال بعض المهارات االستعداد للقراءة،األدب،جامعة ملك صحر بنت ناصر عبد هللا الشريف:دور بيئة الروضة   1

 .  17سعود،المملكة العربية،السعودية،ص



 الفصل األول:ماهية الروضة
 

10 
 

و يعتبر "فريديريك فرويل" المؤسس األول لرياض األطفال من حيث فتح الروضة األولى في 

 وجعلها لألطفال بين الثالثة والسابعة من عمرهم. 1837ينة بالكشبورغ سنة مد

د فرويل على ضرورة اإلشراف على األطفال والتثبيت على أنهم موجودون وسط ضروف ويؤك

مالئمة مناسبة أما الذين يشرفون عليهم فالبد أن نكون لديهم من المعلومات والخبرات ما يسمح 

 . 1لهم بتوجيه الصغار ومساعدتهم 

ويستحيل أن يغنيهم وقدر أن فرويل أن دخول األطفال للروضة هذه من أهم األمور الضرورية 

ونصح المربين باستخدام اللعب في التعليم وأن يرى الطفل التعليم في المنزل عن المدرسة،

الطبيعة في صورتها ويالحظ كل صغيرة وكبيرة فيها ويستنتف منها ما يوفي عزمه ويسقل نفسه 

جموم أو جزء وينقي سريرته ويؤهله ليؤدي الدور المطلوب منه كأحد أفراد البشرية وكفرد في م

 . 2من كل

أما ماريا منتيوري بروما فتقوم فلسفتها على مبدأ يقول بأن للطفل منذ الوالدة من السنة السادسة 

حواسه تتأثر بدرجة كبيرة بالمنبهات الخارجية الت تحيل به أكثر من أي مرحلة أخرى من 

،فالطفل لديه الرغبة في حياته،ولهذا تهتم بإحاطة الطفل بمنبهات حسية ووسائل تعليمية تتنيره

اإلكتشاف والتعلم،وتصدف بذلك إلى مساعدة الطفل على النمو الطبيعي البيولوجي ومساعدته 

 .3على التكيف اإلجتماعي في البيئة

 

                                       
 .37،ص2008،عمان،1فوزية عودة يوسف الشبلي:توزيع رياض األطفال ،دار صقاء،ط  1
 .38فوزية عودة،يوسف الشبلي:مرجع نفسه،ص  2
 .254،ص1997،القاهرة،1اق عربية وعالمية ،دار الفكر العربي،طإبراهيم عصمت مطوع: التحديد التربوي أور  3
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 تاريخ رياض األطفال: -

لقد ظهرت فكرة رياض األطفال على مراحل في أوروبا في القرن التاسع عشر على يد مؤسسات 

يث حول هذه األفكار إلى عالم ملموس،وبين أن المرونة أهم ما يميز فريديريك فرويل،ح

شخصية الطفل في مرحلة ما قبل المدرسة،لذا بإستطاعة المربي أن يغير من نفوس األطفال 

األخالق الحميدة،واألداب والسلوك ونستخلص األسس التي تقدم عليها رياض األطفال عند 

 فرويل فيما يلي:

م في تربية الطفل ألنها مالئمة لنموه وتعلمه القوانين التي تتحكجعل الطبيعة مجمال ل -

 ر إلىالكائنات الحية والتي توجه جميعها إلى قانون واحد وهو القانون األبدي الذي يشي

 وجدانية وقدر هللا.

تنمية الحواس التي هي أساس تنمية الطفل جسميا،عقليا،انفعاليا،ومبدأ اللعب أمر  -

م تنمية وتهذيب الحواس والتعاون اتجاه المجتمع يحب اإلهتما ضروري ألن خالله يمكن

 به في رياض األطفال،والعمل على تنمية صلته بأقرانه شبه حيوي وضروري.

وقد عبر أوين عن أرائه التربوية في صقاالت نشرت في كتابه نظرات جديدة للمجتمع عام 

أن يالحظ الطفل بإهتمام فقد ويقول عن أهمية السنوات األولى في حياة الطفل البد  1814

تبين له من األشياء الجديدة والبيئة في سن مبكرة جدا قبل أن يصل إلى سن الثانية من 

 .1العمر،وان بعد اإلنطباعات تتكرر عند الطفل من خالل السنوات األولى

                                       
 .21،ص1991محمد علي بركات،الطفل في الروضة،القاهرة،دار العلوم،  1
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تعليم باإلظافة إلى هذه اإلرشادات العامة ناقش أوين أساليب التعليم حيث طالب باإلبتعاد عن ال

الشكلي،واستخدام النماذج والمجسمات ووعدم إزعاج األطفال بالكتب،حيث يقول: " إن التعليم 

( بإنشاء 1827-1746سليا وممتعا " وقد قام "باستالوري")في مرحلة مبكرة يجب أن يكون م

ن ملجأ لأليتام سويسرا كان يقوم فيها بتعليم األطفال،ولقد ارتكزت معظم آرائه التربوية على أ

المالحظة واإلدراك الحسي هما أساس عملية التعليم،وأن المحبة والحنان تبني عليها العالقات 

 .1ما بين الطفل والمربية

 :مفهوم الروضاتنيالمطلب الثا

اصطالحا:عرفها مردان هي مدارس لألطفال الصغار الذين أكملو الرابعة من عمرهم والتي 

 فيها سنتان:تسبق المرحلة اإلبتدائية ومدة الدراسة 

السنة األولى:تعرف بهدف الروضة وتخصص لألطفال الذين أكملوا الرابعة من  -

 .2عمرهم

 السنة الثانية:تعرف بالتمهيدي وتخصص األطفال الذين أكملوا الخامسة من عمرهم. -

ومفهوم الروضة لدى عامة الناس بشكل وجهات نظر مختلفة أيضا،فمنهم من يعتبرها دار 

رضع أثناء فترة غياب األم،ومنهم من يعتبرها مدرسة تحضيرية لألطفال،ومن لحضانة األطفال ال

المفيد هنا أن أذكر مجموعة من التعارف الخاصة بالروضة حتى يتضح المعنى أكثر والتي هي 

 كما يلي:

                                       
 .38،ص1976هدى ناشف،رياض األطفال،مصر،دار الفكر العربي،  1
لتربوية والنفسية،بغداد،مطبعة مردان نجم الدين علي:رياض األطفال في الجمهورية العراقية تطورها،مشكالتها،وأسس ا  2

 .12،ص1970الزهراء،
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تي ة والفقد عرفها السيد عبد القادر الشريف:بأنها المؤسسة اإلجتماعية األساسية الساندة لألسر 

المعلومات والخبرات والممارسات الالزمة لنجاح التفاعل اإلجتماعي  توفرن تستطيع أ

 للطفل،وإكسابه المعارف والمهارات واإلتجاهات وتعلم أساليب العمل الفردي والجماعي.

،وحافظ بدري: " الروضة مؤسسة اجتماعية لرعاية فئة من األطفال وعرفها عبد الحميد

انشغالهن بأعمالهن الخارجية " ،وهذه الرعاية لبعض رة المحرومين من رعاية أمهاتهم في فت

ماتكون من سن ثالث إلى ست  -غالبا-الوقت خالل ساعات النهار والمرحلة محدودة من العمر

 .1سنوات

وتحدد المصادر التربوية الروسية مفهوم روضة األطفال بأنها مؤسسة حكومية من مؤسسات 

( سنوات هدفها تربية األطفال في هذه المرحلة 5-3لسن)التعليم العام لتربية األطفال ما بين ا

 .2وتنميتهم نموا متكامال

 32/382هنا وقد حدد القانون الجزائري مفهوم )روضة األطفال( في المرسوم التنفيذي رقم

يتضمن تنظيم استقبال  1992أكتوبر 13الموافق لـ  1413ربيع الثاني عام 16المؤرخ في

لغوا ( الستقبال األطفال ورعايتهم والذين لم يب5-4-3-2-1المواد)األطفال ورعايتهم والسيما 

سن التمدرس اإلجباري،أي األطفال الذين نقل أعمارهم عن ست سنوات وتتم الرعابة حسب 

 شكلين اثنين هما:

 .الرعاية الموسعة المنظمة بصورة دائمة في مراكز االستقبال والرعاية 

                                       
 .73،ص1998عبد الحميد عطية وحافظ بدري:الخدمة االجتماعية ومجاالتها التطبيقية:المكتب الجماعي،مصر سنة   1
 .1990،الجزائر،2رابح تركي:أصول التربية والتعليم،ديوان المطبوعات الجامعية،ط  2
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  ل التي تتضمن قيام شخص مؤهل تعتمد مصالح الرعاية المقيدة أو الرعاية في المنز

 6الحماية اإلجتماعية في الوالية باستقبال طفل أو عدة أطفال نقل أعمارهم عن سن 

 سنوات ورعايتهم في منزلهم وتسمى التربية في المنزل.

وتهدف هذه العملية حسب القانون دائما إلى استقبال األطفال ورعايتهم حسب شروط األمن 

 نظيم أنشطة ألعاب تربوية لمواهبهم بكيفية تساعد على تموهم وتفتحهم.والنظافة وت

  الرعاية المقيدة أو الرعاية في المنزل التي تتضمن قيام شخص مؤهل تعتمده مصالح

سنوات  6الحماية اإلجتماعية في الوالية باستقبال طفل أو عدة أطفال نقل أعمارهم عن 

 .1منزلورعايتهم في منزله وتسمى التربية في ال

وتهدف هذه العملية حسب القانون دائما إلى استقبال األطفال ورعايتهم حسب شروط األمن 

والنظافة،وتنظيم أنشطة ألعاب تربوية لمواهبهم بكيفية تساعد نموهم وتفتحهم في الحقيقة المفاهيم 

ى دالالت التي يذكرها المختصون أو الوالدة في القوانين والمراسيم المتعددة والنكاد تتفق عل

معينة بصورة كاملة،وأكثر مما تفعله هو تحديد جزء أو أجزاء من المفهوم المعتمد حسب زاوية 

النظر التي يطل بها على الموضوع المنظور،ولذلك فإن ما هو حادث فعال في الواقع الميداني 

ات يختلف عن الصياغات السابقة وخاصة الواقع الجزائري يشهد الواقع الجزائري وجود مؤسس

 المساجد بأنواعها التمدرس كالمراكز المختصة بالطفلمتعددة تهتم بالطفل ما قبل سن 

،النوادي والمؤسسات الثقافية المؤسسات الصناعية والخدماتية المؤسسات التربوية الجمعياتو 

استقبال في السكنات الخاصة،وهذه المؤسسات منها ما يكون نشاطها اإلهتمام بالطفل كمحور 

                                       
 .1931،ص1413ربيع الثاني  21بتاريخ  15جزائرية العدد الجريدة الرسمية للجمهورية ال  1
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نشاط آخر خارج مجال الطفل ومنها ما يكون نشاطها اإلهتمام بالطفل كمحور أساسي أي 

 ثانوي إلى جانب نشاطها األساسي.

ولذلك فإن مفهوم روضة األطفال في الواقع الميداني ينظر إليه من عدة جوانب على أساسها 

طفال الوظائف المختلفة لرياض األطفال في مدرسة ودار الحضانة ومركز الستقبال صغار األ

 .1ومؤسسة اجتماعية وأسرة مساعدة أو مكملة لوظيفة األسرة...... الخ

 مفهوم روضة األطفال: (أ

لغة: ورد في لسان العرب معنى فعل راض فيقال راض الدابة يروضها روضا رياضة،علمها 

 .2السير وجعلها مسخرة مطيعة،وراض نفسه بالتقوى أي مرنها عليه

التالية:الروضة هي األرض ذات الخضرة والبستان الحسن المعاني وورد في المعجم الوسيط 

 ويقال: مجلسه روضة : بمعنى جميل ممتع)ج( روض ورياض.

وروضة الحوض: قدر ما يغطي أرضه من الماء والروضة مشتقة من الفعل "راض" ويقال 

)راضه( روضا ورياضة،ذلك ويقال راض المهر وراض نفسه بالتقوى ،وراض القوافي الصعبة 

 .3رائض والمفعول مروضفهو 

 ويعني بستان أخضر أو مرج أخضر. GARDENMEDOWوالروضة هي 

                                       
 .382،ص1989تركيا،-،دار الدعوة،اسطنبول1إبراهيم مصطفى وآخرون :المعجم الوسيط،ج  1
،ص 2004عربي(،دار الراتب الجامعية، بيروت، لبنان، -انجليزي(و)انجليزي-جلنار رودريك،ثمار محسن المي:المتفق المزدوج )عربي  2

(374-396). 
 .760،ص1،2003عربي(،دار أطلس للنشر،ط-قاموس أطلس)انجليزي  3
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للداللة على روضة األطفال،ويقصد به برنامج يسجل فيه   kindergartenويعتمد اسم 

 ( سنوات لتهيئتهم لدخول المدرسة.5-3األطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين )

)حديقة  jardin denfantsلفرنسية نجد أنها تعني إلى ا kindergartenوالترجمة الحرفية 

 .1األطفال(

ة من خالل المعاني السابقة الذكر تحمل كلمة الروضة مدلوالت مختلفة فتدل على معاني مادي

ه كاألرض الخضراء والبستان الحسن والحديقة ذات األزهار الجميلة و المكان الذي يجتمع في

 الماء ويكثر فيه النبات.

تعة مالى معاني مجردة كالتذليل والتهذيب والتدريب والتنشئة والتعليم والتهيئة و لكما تدل ع

سب كلمة الروضة مدلوالت اجتماعية االستقامة وهذه المعاني األخيرة تكوالطاعة و 

خاصة،اصطلح المجتمع على تسمية "روضة األطفال" لتشير إلى تلك المؤسسات التي تهتم 

 .بالطفلما قبل المدرسة بشكل عام

 المفهوم اإلجرائي" لروضة األطفال ": (ب

غير تجرى الدراسة الميدانية لمعرفة العالقة بين المتغير المستقل هو" روضة األطفال" والمت

التابع وهو وظائف األسرة،ولتحقيق هذا الهدف يستلزم تعيين المتغير المستقل واتصافه 

 بالخصائص التالية:

                                       
 .528،دار السابق للنشر،بيروت،ص1عربي(،ط-فرنسي-مروان السابق،معجم اللغات)انجليزي  1
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 تحمل سنوات و  5يير،وتستقبل األطفال األقل من أنها هيئة مستقلة من حيث اإلدارة والتس

 اسم روضة األطفال.

  أن تكون معتمدة من طرف الهيئات الرسمية )الوالية(وتحت وصاية مديرية النشاط

 االجتماعي.

  أن يكون لها مبنى خاص،يحتوي على تجهيزات ووسائل خاصة باستقبال ورعاية

 األطفال.

 اء في البناء األسري.ال يشترط وجود أو عدم وجود أحد األقرب 

 .وجود مربيات يشرفن على رعاية األطفال 

 هاريةأن تكون الرعاية التي تقدمها الروضة خالل فترات زمنية محدودة من اليوم رعاية ن 

 فقط.

 رياض األطفال وأهداف أهميةالمطلب الثالث:

 أهمية رياض األطفال: (1

التربوية وأهدافها السلوكية تتحدد أهمية الروضة في حياة الطفل انطالقا من فلسفتها 

وسيكولوجيتها التعليمية الخاصة التي ترتكز على احترام ذاتية األطفال وفرديتهم واستشارة 

دون خوف ورعايتهم بدنيا وتعويدهم العادات تفكيرهم اإلبداعي المستقل وتشجيعهم على التعبير 
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إن الروضة تفيد الطفل الصحية ومساعدتهم على العيش والعمل واللعب مع اآلخرين هموما،ف

 1 من عدة جوانب يمكن تلخيصها في النقاط التالية:

 اكساب الطفل بعض المهارات والخبرات لتدريبه على ممارسة األنشطة العلمية كالقصة 

 والرسم والتشكيل.

 تساعد على توسيع النشاط والتفاعل اإلجتماعي للطفل وتعليمه التعاون في اللعب مع 

 له اللغوي.الجماعة وزيادة محصو 

 طريق توسيع الخبرات والمعلومات والنمو المعرفي وتعلم اللغة وتنمية الذوق الجمالي عن 

 الرسم والموسيقى وحب الطبيعة مما يساعد الطفل للتهيئة للمرحلة المدرسية.

  تساعد على اكتشاف أي نقص أو عيب في الطفل عن طريق المربية التي تتبع العناية

لى والعقلي واالجتماعي من خالل نشاطاته الفردية والجماعية ع بنموه الجسدي والحركي

 سواء،وكلما كان اكتشاف النقص أو العيب مبكرا كل ما سهلت معالجته.

  تعمل على تحديد وتوضيح لألطفال رؤيتهم لألشياء وتساهم في نموهم وهناك من يرى

 2أن أهمية األطفال تتمثل فيما يلي:

  في جو كامل من الحرية والقدرة على الحركة إطاء الطفل اإلحساس بالمتعة

 الحرة.

 .منح األطفال المعلومات المفيدة والمختلفة عن طريق اللعب والمرح 

 .تعزيز القيم واألخالق والسلوكيات اإليجابية لدى الطفل 

                                       
 .19،ص1990،األردن،1عدنان عارف مصطلح التربية برياض األطفال،دار الفكر،ط  1
 .mawdou3.com www.،  25/02/2016،14:26 أهمية رياض األطفال في مرحلة ما قبل المدرسة  2
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 .تعزيز الثقة بالنفس واإلعتماد على النفس لدى الطفل 

 لحب العمل. تشجيع األطفال وتحفيز الدوافع اإليجابية لديهم 

 .تطوير المهارات المتعددة واإلمكانات اإلبداعية عن الطفل 

  ضمن المجموعات وعلى التعاون مع زمالئهم.تدريب األطفال على العمل 

 .تخليص األطفال من بعض المشكالت لديهم مثل الخجل والعزلة والعدوانية 

 ل التخلص من الكبت وذلك من خالل تغيير الطاقات المخزونة لدى الطف

 وإستغاللها بشكل إيجابي.

 .ترسيخ العالقة بين الطفل والمربي من خالل العمل معه بشكل فردي 

 أهداف رياض األطفال: (2

 .إمتاع األطفال في جو الحرية والحركة 

 .إكساب األطفال المعلومات والفوائد المتنوعة من خالل اللعب والمرح 

 .تنمية القيم واآلداب والسلوك المرغوب عند الطفل 

 مية الثقة بالنفس واإلنتماء لدى األطفال.تن 

 .تدريب األطفال على تحمل المسؤولية واإلعتماد على النفس 

 .تحفيز األطفال وخلق الدوافع اإليجابية عندهم نحو العمل 

 .تنمية األطفال على حب الجماعة والعمل التعاوني 

  العدوان...الخالمساهمة في حل كثير من المشكالت لدى األطفال كالخجل واإلنطواء و. 

 .إطالق سراح الطاقات المخزونة عند الطفل وتفريغها بطريقة إيجابية 
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 1توطيد العالقة بين الطفل ومعلمتهم خالل التقاعد معه بصورة فردية. 

 تنمية شخصية الطفل من النواحي الجسمية والعقلية والحركية واللغوية واالنفعالية 

 واإلجتماعية.

  عن نفسه بالرموز الكالمية.مساعدة الطفل على التعبير 

 .مساعدة الطفل على التعبير عن خياالته وتطويرها 

 .تساعد الطفل على االندماج مع األقران 

 .تنمية احترام الحقوق والملكيات الخاصة والعامة 

 .تنمية قدرة الطفل على حل المشكالت 

 عربية ة النية واللغتأهيل الطفل للتعليم وإكسابه المفاهيم والمهارات الخاصة بالتربية الدي

 والرياضيات والفنون والموسيقى والتربية الصحية واالجتماعية.

 .يؤهل الطفل لإلنتقال الطبيعي من األسرة إلى المدرسة بعد سن السادسة 

 .تنمية ثقة الطفل بذاته كإنسان له قدراته وممزايته 

 2التعاون مع األسرة في تربية األطفال. 

 

 

 

                                       
 .120،ص2000شبل بدران،  1
 .85،ص2002رافدة الحريري:  2
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 وضةالمبحث الثاني: معلمة الر 

 هميةيجب العناية الشديدة عن اختيار المعلمة المناسبة لرياض األطفال ألن دورها في غاية األ

ضع و به هو بالنسبة لألجيال القادمة،فعلى المعلمة عدة من الواجبات األساسية وما يجب البدء 

مجموعة من األهداف العامة لتخطيط البرنامج المطلوب وتحليل وتنظيم األهداف وحاجات 

 ألطفال والبد من مراعاة الفروق الجسمية واإلجتماعية واالنفعالية بين األطفال.ا

والبد أن تكون المعلمة قدوة حيث أ،األطفال يقلدون دون اإلعتماد على التعليمات المستمرة وأهم 

 .1مايميز أسلوب المعلمة هو حب األطفال الذي يعد أهم شرط للتعامل مع طفل مرحلة الروضة

 ول: خصائص المعلمةالمطلب األ 

 .الرأفة والحنان والمرونة والثقة بالنفس 

 .اإلهتمام بالطفل والتصرف معه بشكل هادف 

 .القدرة على االستدالل لما يقوم به الطفل من أصوات وحركات 

 .تحب الصغار وتعطي األولوية لتلبية احتياجاتهم 

 .لديها الصبر على تحملهم والقيام بأعبائهم،وتستمتع بصحبتهم 

 ظر إليهم وتبتسم لهم،وتأخذهم بين ذراعيها وتبدي لهم محبتها وتشاركهم أنشطتهمتن. 

 .القدرة على تزويد األطفال بالقيم الوجدانية والعمل على تنميتها باستمرار 

 النشاط والقدرة على الحركة لكي تتمكن من صالحية األطفال والجري معهم ومتابعتهم. 

                                       
 .65،ص2006بدران: معلمة رياض األطفال )اإلسكندرية:دار المعرفة الجامعية(، -شبل  1
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 1بس ذات األوان الزاهية التي تستهوي األطفالاإلعتناء بمظهرها بحيث ترتدي المال. 

  .وضوح الصوت وهدوءه يضفي على غرف الصف بواصالتها لشخصيات األطفال 

 .تقبل شخصيات األطفال وممارستهم وأرائهم،وعدم فرض أرائهم عليهم دون اقناع 

 م يمالحظة األعمال التي يقوم بها األطفال واأللعاب وتعزيز توجهاتهم بتشجيعهم وتقد

 العون لهم.

  تخصيص دفتر متابعة تجتمع فيه مالحظاتها حول أطفالها،فتتعرف من خالله على

 ميولهم واحتياجتهم.

 : إعداد األطفال في بعض الدولنيالمطلب الثا

إن توافر خصائص شخصية معينة من مربية الروضة ساعد كثير على نجاحها في أداء عملها 

أطفالها في سن ما قبل المدرسة تدريبا مهنيا شخصيا إذ البد من تدريب المربية للعمل مع 

يتماشى والمهارات المطلوبة منها وعلى مستوى يتفق والمسؤوليات الملقاة على عاتقها إذ نجد أن 

تعتمد على إعداد فرنسا  -الدنمارك  –معظم الدول مثل انجلترا والواليات المتحدة األمريكية 

 .2مربية إعدادا جامعيا

امعات على انشاء أقسام متخصصة لتكوين مربي أطفال مؤهلين وحسب دراسته كما تحرص الج

الحديثة في الو.م,أ يالحظ تزايد إقبال مربيات رياض األطفال على متابعة دراسات جامعية 

                                       
1  http//www.ikchwamwiki.com.le 11.09.2005. 

 .8صإبراهيم مشيك وآخرون:كتاب التربية الجزائري،  2
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للحصول على درجة الماجستر في التربية وعلم النفس حتى تتمكن من فهم الطفل وخصائص 

تجاهات التربوية المعاصرة في مجال العمل مع األطفال ما قبل نموه وتقوم بالمتابعة الواعية لإل

المدرسة،وتشهد جمهورية مصر العربية إهتماما متزايدا بانشاء رياض األطفال في مرحلة 

( سنوات تتوافر فيها الشروط التربوية بما في ذلك المربية المؤهلة تأهيال تخصيصا 6-4عمرية)

( وكلية 1996-1995طفال بالقاهرة في العام الدراسي )عاليا حيث تم إنشاء كلية لرياض األ

أخرى باإلسكندرية وشعبة لرياض األطفال بكلية بور سعيد،هذا باالضافة إلى أقسام الطفولة 

 الموجودة في عدد كليات التربية في الجامعات المصرية.

 رياض األطفالوأنشطة وظائف  المطلب الثالث:

 وظائف رياض األطفال: -1

 ثلةالمتم األساسية الوظائف عرض سنحاول ألخرى،ونحن روضة من الروضة وظائف تختلف

 نفتص وقد الجسمي العمل،النمو نحو العقلية،التكوين،اتجاهات اإلجتماعية،التنمية التنشئة في

 :الروضة بها تقوم وظائف أنها على

 خصيصا عدتأ  التي طفالاأل رياض لىإ سرتهأ من الطفل ينتقل:اإلجتماعية التنشئة (أ

 مع للتكيف صعوبة طفالاأل هؤالء جدي المعاملة،إذ حيث من يتساوون  وفيها ستقبالهمال

 يتلقاها التي االجتماعي التطبيع عملية نأ الإ السن نفس في نهمأ رغم البعض بعضهم

 المناسب السلوك يسلك كيف تدريبا تعلمه سيعرف الروضة وأ األسرة في سواء الطفل
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 سلم ولأ وهو خريناآل مع العالقات وتفهم،ذاته تحقيق لىإ يوصله ما وهذا،خريناآل نحو

 .فيه عضو هو الذي للمجتمع باالنتماء حساساإل بناء نحو

 يوالجسم نفعالياال نموه اكبإذ يو  متكاملة الطفل عند النمو جوانبالعقلية:  التنشئة (ب

 ما رحلةم واالنفعالي العقلي النمو يكون  نأ النفس علماء كدأ ،إذالعقلي نموه واالجتماعي

 .1المناسبة االجتماعية البيئة تتوفر نأ يجب الصحيح طريقهما في ينسائر  المدرسة يقبل

 مع التعامل على ظافرهمأ نعوم منذ طفالاأل على يجب :العمل نحو االتجاهات تنمية (ت

 لىإ غرضي ال سلوك من هذا طفالاأل عبل يتحول تدريجيا لعب نهاأ على شياءاأل

 بين الفرق  عن مفهومه بتكوين يبدأ وهنا الموجه السلوك هب يقصدون  والعلماءي،غرض

 .2الجاد والعمل عبالل

 طفالاأل رياض وظائف اتساع المدرسة قبل ما مرحلة دبياتأ في الحديثة االتجاهات تشير كما

 :3منها متعدده بوظائف وتقوم النمو جوانب من العديد تغطي المعاصرة المجتمعات في

 وثقافيا اجتماعيا المحرومين طفاللأل خاصة بصفة أهميته روتظه التعويضية: الوظائف 

 . والتعليم النمو لغرض مالئمة كثرأ بيئية ظروف توفير جلأ من واقتصاديا

 شتى في طفاللأل الشاملة التنمية ساليبأ توفر التية: نمائياإل التربوية الوظيفة 

 . سنهم مع تفقي بما حاجاتهم شباعوإ واالنفعالية والعقلية الجسمية المجاالت

                                       
 .1997، 277،القاهرة،ص2هدى محمود الناشف:استراتجيات التعلم والتعليم في الطفولة المبكرة،دار الفكر العربي،ط  1
 .94،ص2002مراد زعيمي:مؤسسات التنشئة االجتماعية،جامعة باجي مختار،عنابة،  2
 .95المرج نفسه،ص  3
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 من الطفل رصيد على يعتمد المدرسة في االنجاز :لها واالستعداد للمدرسة التمهيد 

 صبحتأ وقد،لتعلم بالنسبة األهمية ذات والسلوكيات النفسية االتجاهات وأ المهارات

 .األطفال رياض وظائف همأ  من للمدرسة الطفل تهيئة مهمة

 استواء يكفل بما :شباعهاإ وكيفية فالهمطأ حاجات همتف على موراأل ولياءأ مساعده 

 مجالبرا تخطيط في شراكهموإ طفاللأل الثقافية البيئة ثراءإ بأهمية وتوعيته التنشئة

 .المدرسة قبل التربويه

 التكيف تحقق التي والنفسية التربوية الرعاية وتوفير للطفل جتماعيةاال التنشئة 

 .المستقبل في لهم االجتماعي

 :فالاألط رياض أنشطة -2

 اءلبن وذلك النواحي جميع من قدراتهم تنمي نأ ينبغي طفالاأل رياض توفرها التي األنشطة نإ

 فاءةك ذات المربية كانت ذاإ الإ هذا تييأ ولن متكامال اعدادإ  عدادهموإ  متوازن  بشكل،شخصيتهم

 .مناسبة تربوية خطط وضع عن مسؤولة باعتبارهاو  الروضة عن ةمسؤول باعتبارها عالية

 مرحلة في خاصة خرى األ المهارات شتى لتنمية أساسية اللغة تعتبر اللغوية: لمهاراتا (1

 عويستم لغويا معهم ويتفاعل خريناآل نحو التوجه في الطفل يبدأ حيث المبكرة الطفولة

 من الطفل نفإ والفهم التعبير على القدرة وبدون ،ليهمإ فكارهأ ليصل جمال ويركب ليهمإ

 واالستمتاع التعبير مهارات لىإ اللغة مهارات تنقسم ذموجودة،إ ىتبق الروضة في خبراته

 .1البعض بعضها عن فصلها يصعب ومتداخلة متشابكة وهي والكتابة والقراءة

                                       
 .127هدى محمود الناشف،رياض األطفال،المرجع السابق،ص  1
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 والموسيقي الحركي التعبير بين الفصل الصعب من عية:يقااإل والحركات الموسيقى (2

 في الروضة دور تييأ هنا ومن الموسيقى سماعه لدى تلقائية بطريقة يتحرك والطفل

 روسد شكل على والموسيقية الحركية التربية تقدم وال،للطفل التعليمي النشاط هذا توجيه

 .والحيوية المرح من طابعالتظفي  توظيفالو  واللعب النشاط منهج من جزء تشكل بل

 بعض طريق عن بصحة العمل من الطفل جسم يمكن النشاط هذا البدنية: التربية (3

 كالجري  للطفل األساسية الحركات تعليم منه والهدف الجسم اءعضاأل الحركات

 .1المختلفة الجسم أجهزة وتقوية والركل الهبوطو  الصعودو  القفز،الوثب

 الرسم الفني التعبير صور ومن شتى بطرق  ذواتهم عن طفالاأل يعبر اليدوية: شغالاأل (4

 ي لتثر  الخدمات من كنمأ ما كل طفاللأل المربية توفر نأ المهم من اليدوية شغالواأل

 لىع تدريبهم لىإ إضافة حاسيسهموأ فكارهموأ نفسهمأ في بداعاإل على وتساعدهم خبراتهم

 الفصل غرفة في مكانا المربية تخصص نأ فضلاأل من صابعواأل اليد عضالت تنمية

 ما في خاصة فبشغ األنشطة هذه مثل يمارس الطفل نأ ونجد،طفالاأل نتائج لعرض

 .هلخيال العنان طالقإل الحرية يمنحه يالذ الرسم يخص

 التي الشخصية ومالحظاته بحواسه أساسية بصفة ترتبط العملي: والمهارات المفاهيم (5

 كالنباتات الطبيعة في شياءاأل مع حقيقي وتفاعل مباشرة خبرات خالل ومن يكتسبها

 مثل الصف غرفة في يجربها  التي البسيطة التجارب لىإ إضافة والحيوانات

 استعمال،واالستنتاج والفهم المالحظة لديه وتنمي االستنبات،بالمغناطيس ،الجاذبيةتبخرال

                                       
 .133المرجع نفسه،ص  1
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 العلم تقدير مثل علمية مهارات ويكتسب شياءاأل بين العالقات دراك،إالقياسي الرقم

 .والعلماء

 للشيء الكمية الصفة حدهماأ للمعرفة مستويان للرياضيات الرياضية: والمهارات المفاهيم (6

 المزدوجة الصفة وهذه للشيء الكمية هذه لوصف يستعمل الذي الرمز والثاني

 خالل من شياءاأل مع التعامل في طفالاأل بعض يجدها التي الصعوبة وراء للرياضيات

 لهم الفرصة إتاحة دون  الرمزي  بشكلها الرياضيات لهم تقدم عندما،الرياضيات مفاهيم

 همأ  ومن لعابأ شكل على للطفل قدمت الرياضيات نفإ لذلك،المحسوس بشكلها لفهمها

 كم يقدر نأ الطفل يستطيع ال التي عدادواأل رقامباأل تتعلق التي المفاهيم هذه

،كما أنه يساعده على شياءاأل كمية بين العالقة معرفة على يساعده نهأ كما،شياءاأل

وعندما  المثلثات الحمراء والزرقاء(ل:)بين الجزء والكل،على سبيل المثا معرفة العالقة

 المثلثات في يصنف فعندمايقوم الطفل بالتصنيف أنه يدرك بصورة نسبية كمية األشياء،

 ميبتعل تقوم المربية نأ لىإ ،إضافةقلأ وأ كثرأ يهماأ يعرف نأ يستطيع والزرقاء الحمراء

 دراك)اإل عداداإل مفهوم عن يختلف وهذا سليم بتسلسل العد يأ التسلسلي العد الطفل

 سيةالهند شكالاأل بعض على والتعرف الفضاء مفاهيم تنمية لىإ ضافةباإل (الكمي

 .1(المستطيل،المربع،المثلث:الدائرة،مثل

 يكون  قد واللعب،ترويجي وأ رياضي بنشاط الفرد اشتراك نهبأ سمير شوكة عرفه: عبالل (7

 .بها المعترف واألنظمة بقوانين يسير منظما يكون  قد كما طبيعي واقع عن تييأ يأ حر

                                       
 .2008،ليبيا،1هدى مشعان ربيع:اللعب والطفولة،مكتبة المجتمع العربي،ط  1
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 من البيئة مكونات مع تواصله في الطفل حياة سلوبأ نه:بأ فتعرفه سميع السيد مالأ ماأ

 .االخر النمو مظاهر بقية مثل اللعب ويتطور وماديات فرادأ

 ذاته يف غاية فهو ملزم غير مختارا الفرد به يقوم تلقائي نشاط نهبأ :حادوا العزيز عبد ويعرفه

 .بداعواإل الخلق على والقدرات المواهب وتنمية نفسية نتائج من عليه يترتب قد وما

 ةاإلنساني األنشطة كثروأ نقىأ نهبأ نساناإل تعليم كتابه في اللعب: فروبل فريدريك ووصفه

 .التعليمية الوسائل فضلكأ الجاد االهتمام المربية من يستحق نهوأ للصغار بالنسبة روحية
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 خالصة الفصل:

ى ل من أهم المؤثرات البيئية على تنمية جوانب النمو المختلفة لدتعد مؤسسات رياض األطفا

مه الطفل وتنبثق مما تقدمه من فرص تربوية تعليمية متعددة والتي تتميز بشكل واضح عما تقد

ي وقد يرجع هذا إلى مواصفات البيئة التربوية ف  البيئة األسرية لألطفال في هذه المرحلة

 الروضة.

فل عليمية أولى الخطوات المهمة ففي التربية الموجهة أو الرسمية للطويعد بناء أي مؤسسة ت

ت لمدخالاوفيها يتم تحديد شكل المبنى وعالقته مع الطبيعة واألضواء والمواد واألوان التي توفر 

 ماعيةالتعليمية المهمة لألطفال وقد اختلفت األراء حول مبنى الروضة باختالف النظريات االجت

تلفة بوية والمعمارية وأدى هذا االختالف إلى بناء مؤسسات لرياض األطفال مخوالفلسفية والتر 

لى األشكال واألحجام وذلك استنادا إلى الخيال االبداعي والتصميم واألساس الرصين وبناء ع

ة لطفولاماسبق نجد أنه يجب تهيئة البيئة المحيطة للطفل لتنمية جوانب النمو لديه فالتربية في 

 زن فيإلى تحقيق النمو المتكامل للطفل باالضافة إلى المساهمة ففي تحقيق التوا المبكرة تهدف

 نمو جوانب الشخصية المختلفة الجسمية والعقلية والنفسية واالجتماعية له.
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 األسس والمعايير المتبعة لبناء روضة األطفاللفصل الثاني:ا

 تمهيد:

ى رات البيئية على تنمية جوانب النمو المختلفة لدهم المؤثأ طفال من تعد مؤسسات رياض األ

مه بشكل واضح عما تقدالطفل وتنبثق مما تقدمه من فرص تربوية تعليمية متعددة والتي تتميز 

ي لى مواصفات البيئة التربوية فإل في هذه المرحلة و قد يرجع هذا طفاسرية لألالبيئة األ

ة و الرسميأطوات المهمة في التربية الموجهة ولى الخأي مؤسسة تعليمية أويعد بناء الروضة 

فر و تلون التي ضواء والمواد واألالقته مع الطبيعة واألللطفل وفيها يتم تحديد شكل المبنى وع

يات راء حول مبنى الروضة باختالف النظر طفال وقد اختلفت اآلالمدخالت التعليمية المهمة لأل

 مؤسسات لرياض لى بناءإدى هذا االختالف أو الفلسفية والتربوية والمعمارية االجتماعية و 

ساس والتصميم واأللى الخيال االبداعي إاستنادا شكال واالحجام وذلك االطفال مختلفة األ

لديه  نه يجب تهيئة البيئة المحيطة للطفل لتنمية جوانب النموأوبناء على ماسبق نجد  .الرصين

 همة فيلى المساإضافة و المتكامل للطفل باإلتحقيق النم لىإلتربية في الطفولة المبكرة تهدف فا

 .له تحقيق التوازن في نمو جوانب الشخصية المختلفة الجسمية والعقلية والنفسية واالجتماعية
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 المبحث األول:خطوات تصميم رياض األطفال

وتهدف العملية التعليمية بمرحلة رياض األطفال إلى التنمية الشاملة والمتكاملة لكل طفل في 

المجاالت العقلية والجسمية والحركية واالنفعالية واالجتماعية والخلقية مع األخذ بعين االعتبار 

الفروق الفردية، كما تهدف إلى تنمية مهارات األطفال اللغوية والعددية والفنية من خالل 

إلى األنشطة الفردية والجماعية، و إنماء القدرة على التفكير واالبتكار والتخيل، كما تهدف 

التنشئة االجتماعية والصحية السليمة وتعمل على تلبية حاجات ومطالب النمو الخاصة بهذه 

المرحلة من العمر لتمكن الطفل من أن يحقق ذاته، ومساعدته في تكوين الشخصية السليمة، 

وعلى تكوين قيم روحية واكتساب سلوكيات راقية ومتحضرة وذلك من خالل نشاطات نظرية 

تربية الدينية كسلوكيات، وتعويد الطفل على النظام وتكوين عالقات إنسانية مع وعملية في ال

 .1المعلمة والزمالء

ولقد أدرك العالم بأسره أهمية رياض األطفال وأن الطفل يكون خالل عمر الروضة أرضًا 

خصبة يتلقى وبإدراك كل معلومة يمنح إياها.. لذلك كانت جهود التربويين موجهة بشكل مباشر 

اللبنة  لى هذه المرحلة الحساسة في حياة اإلنسان وكرسوا كل جهودهم لتكون البذرة األولى أوإ

األولى إن صح التعبير هي األساس المتين الذي يشيد عليه بنيان عظيم وشامخ.لذلك يجب أن 

 .2تكون روضة نموذجية

 

                                       
 .23،ص2،1991عصام النمر،عزة الحمد، أمينة بدراف ،تخطيط برامج تربية الطفل وتطويرها،دار الفكر للنشر والتوزيع،ط  1
 .34،ص2003ب الجامعة اإلسكندرية،عبد المنعم عبد القادر الميالدي،الصحة النفسية،موسوعة شبا  2
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 وموقع الروضة األول:مبنى المطلب

وضة بحيث أصبح يعتمد على مصادر تعلم متعددة مع التطورات التي طرأت على برنامج الر 

ويتميز بمرونة كبيرة ، فكان البد من أن يتغير أيضًا شكل المبنى وتصميماته الداخلية ومرافقه 

  .1وإمكاناته وقبل التحدث عن التنظيم الداخلي سنستعرض موقع المبنى وحجمه

 :مبنى الروضة من الداخل والخارج -

روضة وضة وأخرى للمربيات وثالثة للزائرة الصحية المقيمة بالبالمبنى غرفة لمديرة الر  (1

وفيها )صيدلية ومنضدة وسرير صغير للطفل المريض علية بعض اللعب ليتسلى بها 

 .الطفل( وحجرة رابعة لسكرتيرة الروضة التي تتولى اإلعمال اإلدارية

ألطفال عند صالة الستقبال األمهات وإلقامة الحفالت في المناسبات ولحفظ مالبس ا (2

 .حضورهم وانصرافهم

ال حديقة مناسبة لعدد األطفال ذات فناء مفروش بالرمل وأقفاص للحيوانات األليفة وز  (3

 .قات وساللم ومتوازيات كبرى وأحصنة خشبية وغيرها

 .مطبخ ومخزن للتموين وحجرة للغسيل (4

 .دورة مياه وحوض للغسل وصنابير وساطية مناسبة لطول األطفال وعددهم (5

 :يامنا بإنشاء المبنى البد أن نأخذ بعين االعتبار عدة أمور أهمهاعند ق

 . أن يكون المبنى في منطقة صحية تصلها أشعة الشمس والهواء الطلق (1

                                       
 .112ص2004صالح محمد علي أبو جادو،علم النفس التطوري الطفولة والمراهقة،دار الميسرة للنشر والتوزيع،عمان،األردن،ط  1
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 .بعدها عن المناطق الصناعية (2

يفضل إنشاء المبنى باألماكن ذات التجمعات السكنية حتى يتمكن األطفال من الوصول  (3

 The ) بمفردهم أو بصحبة أولياء أمورهم ، وتوصيإليها مشيا على األقدام سواء 

Nursery School Association of great Britain  رابطة دور الحضانة في )

 بريطانيا.

أال تبعد الدار عن سكن الطفل أكثر من ربع ميل وفي بعض الواليات األمريكية يمنع  (4

ال يضطر األطفال القانون دور الحضانة من قبول أطفال من أماكن بعيدة عنها حتى 

إلى استخدام وسائل المواصالت لمسافات بعيدة مما يعرضهم للخطر أو اإلجهاد،كما 

أنه يشجع أولياء األمور والمشرفين على الروضة على تبادل الزيارات والمشورة التربوية 

 .1فيما بينهم

 . أن تتصل بالطريق العام لسهولة الوصول إليها (5

 . وت األطفال ليشعر الطفل باألمانمن المهم أن تكون قريبة من بي (6

إحاطة الروضة بالمساحات الخضراء إلضافة البهجة في نفوس الجو وأيضا المساعدة  (7

 في تنقية الجو.

  

 

 

                                       
 .14،ص1982تركي رابح،أصول التربية والتعليم،ديوان المطبوعات الجامعية،الجزائر،  1
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 .ي(الشكل العام للروضة )متوسط طول السور الخارجي،البعد عن الشكل التقليدي للمبان

قدم( 50مساحة الداخلية مساحة الروضة البد أن تفي بالحاجات األساسية لألطفال)ال -

 .لكل طفل بغض النظر عن األثاث للحجرة الدارسة

متر مربع لكل طفل للمالعب الخارجية ليفي بمطالب النمو 20-15وينصح بتخصيص  -

 .الحركي لدى الطفل من جري وحركة

أن يتكون المبنى من طابق واحد ملحق به حديقة مناسبة لإلشراف عليها تخصيص  -

 . تكون ملحقة لمجموعة من الفصولالمرافق الصحية بان 

 . أن تكون أحجام األدوات الصحية مناسبة لطول األطفال وحجمهم -

البد من وجود صالة استقبال كبيرة عند حضور األطفال)صالة االنتظار(،فصول واسعة  -

  للنشاط الداخلي وتقسم من خالل األثاث ولعب األنشطة في األركان

 صالة العاب رياضية واسعة. -

كبيرة للعب الخارجي وأخرى داخلية تحسبا لظروف الطقس عند نزول المطر أو حديقة  -

  ارتفاع بدرجات الحرارة.

أن تكون مقابض األبواب لحجر الدراسة بمستوى الطفل ليسهل عملية دخول األطفال  -

 . وخروجهم

 النوافذ للفصول منخفضة تسمح برؤية األطفال للحديقة. -

غير براقة. من المهم أن تكون غرف النشاط لها تغطى جدران الروضة بألوان هادئة  -

 . مرآة ذات وجه واحد يستطيع اآلباء أو الزوار أو األخصائية مراقبة األطفال
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 الحجمو من المهم أن تحتوي الحديقة على العاب التسلق والقفز والكرات المختلفة األلوان  -

لتقليل من وقوع أن تشتمل مالعب األطفال مساحة مغطاة بالحشيش واألخرى بالرمل ل

 سمح هللا. اإلضرار ال

 . توفير مياه الشرب في أنحاء معددة من الروضة -

 .أدوات للعب مثل العربات الدراجات أدوات رمل وغيرها -

 .وجود مكان مخصص لهيئة اإلدارة وحجرة للمشرفات وحجرة للفحص الطبي -

 حجم الروضةالمطلب الثاني: 

ي مراحل التعليم األخرى بحجمها الصغير إذ يفضل منذ نشأتها والروضة تتميز عن المدرسة ف

القائمون على تربية الطفل فيما قبل المدرسة بأن تكون الروضة أقرب إلى البيت من المدرسة 

النظامية في حجمها وتجهيزاتها والمناخ العام فيها ويمكن القول بأن الشكل العام للروضة ابتعد 

توصف ( بفضل نوعية األثاث المنزلي من سجاجيد تدرجيا عن الشكل التقليدي األشبه) بالمس

وستائر وألوان زاهية بدال من اللون البني أو األخضر للجدران وتعتبر الروضة كبيرة أذا وصل 

 .1( طفال فأكثر 120عدد األطفال فيها إلى ) 

 من حيث الشكل: -1

ت يفضل أن تكون الروضة على شكل فيال من طابق واحد تحيط بها األشجار والساحا 

 .الواسعة

                                       
 .51،ص1،2009ال،دار الميسرة للنشر والتوزيع،عمان ،األردن،طسهام محمد بر،مدخل إلى رياض األطف  1
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 من حيث المساحة: -2

 تبلغ المساحة الموصى بها دوليًا لكل طفل في غرفة. 

قدمًا مربعًا ، وضعف هذه المساحة على  50م ( أي ما يعادل  2,7 –م  2,3الصف ما بين ) 

األقل في ساحة األلعاب،وال شك أن توفير مساحة كافية لكل طفل تعطيه حرية الحركة داخل 

ممرات خارج الفصول وفي حديقة الروضة وفنائها وفي ساحات اللعب أمر غرفة النشاط وفي ال

حيوي وأساسي ويعتبر من مقومات الروضة ومبررات وجوده ، ولكن ليس من السهل توفير 

المساحة الموصى بها دوليا لكل طفل إذا وجدت الروضة وسط البيوت في مدينة ليست بحديثة 

حياء ومع ذلك فأنة من المهم أن نكون على علم ولم يخطط لبناء روضة أساسا في تلك اإل

بالمقاييس والمواصفات والمعاير المناسبة لتخطيط مبنى الروضة على الورق إذا ما أتيحت 

الفرصة لذلك ويتطلب تحويل مبنى إلى روضة بمواصفات حديثة الكثير من االبتكار في 

مختلفة والواقع أن الطفل التعديل وإعادة التصميم واستغالل مساحات وجدت لخدمة أغراض 

يشعر باألمان والراحة أكثر كلما كان المبنى صغيرا وعدد أطفال الروضة محدودا وخاصة إذا 

كان يلتحق بالروضة ألول مرة فقد يلجا الطفل إلى العزلة واالنطواء دفعة واحدة في مكان ال 

يبعث في الطفل  يعرف له حدودا في حين أن المبنى الصغير األشبه ببيت به حديقة واسعة

 .1الشعور باالطمئنان ويسهل علية عملية االنتماء للمجتمع الجديد

 

 
                                       

 .33،ص1،ط1990عدنان عارف مصلح،التربية في رياض األطفال،دار الفكر للنشر والتوزيع،عمان،األردن،  1
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 المطلب الثالث:مرافق الروضة

 وتشمل مرافق التعليم واإلدارة والخدمات

 المرافق التعليمية: (أ

 تتكون من الفصول ويفضل تسميتها بغرف النشاط وساحات اللعب والحدائق والقاعات المتعددة

و غراض مثل صالة األلعاب الرياضة واألنشطة الفنية و قاعة العروض الضوئية أاألنشطة واأل

مثل  قاعة األلعاب التربوية والمكتبة والمطعم والمسرح ويمكن االستغناء عن بعض هذه المرافق

المطعم والمسرح وقاعة العروض الضوئية في حين أن البعض األخر أساسي وال تكتمل 

أما غرفة  النشاط ومرفقاتها الصحية وساحات اللعب والحدائق الروضة إال بوجوده مثل غرف

 الصف تحتاج إلى عدد من الرفوف موزعة كاألتي:

 للحفظ أدوات األطفال. -1-عدد

 (. لحفظ األعمال ) بحيث يكون مناسب للعدد األطفال -2-عدد

 تصميم غرفة النشاط:

ومراكز اهتمام مع يفضل أن تكون مستطيلة الشكل حتى يتسنى تقسيمها إلى أركان  -

توفير مساحة كافية للممرات داخل الغرفة تتيح لألطفال حرية الحركة وفيما يختص 

( قدما مربعا لكل  50( طفال بواقع )  25بحجم الغرفة فان قاعة كبيرة تتسع لحوالي ) 

طفل تعتبر مناسبة أال أذا كانت األحوال الجوية في الخارج تستدعي أن يقضي األطفال 

ال بالداخل وعندها سيحتاجون لمساحة أكبر وكقاعدة فإن غرفة نشاط واسعة وقتا طوي
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أفضل من مجموعة حجرات ألنه سيكون بإمكان المعلمة مالحظة عدد أكبر من 

  .1األطفال في وقت واحد

رة يجب مراعاة اإلضاءة والتهوية ودرجة الحرارة في غرفة النشاط إذ ينبغي توفير إنا -

فة النشاط بشكل يسمح بتعرض األطفال لحرارة الشمس في طبيعية كافية وتنظيم غر 

 الشتاء وحجبها عنهم في الصيف ، كما يمكن التحكم بتهوية الغرفة عن طريق التصميم

 . الجيد للنوافذ

مع  توفير الكراسي خفيفة الوزن ليسهل على األطفال تحريكها وتغيير أماكنها بما يتفق -

ط وينبغي أن تكون المناضد ذات سطوح ملساء طبيعة األحوال الجوية ومتطلبات النشا

 . غير المعة حتى ال تعكس الضوء في عيون األطفال

أن تكون مقابض األبواب لحجر الدراسة بمستوى الطفل ليسهل عملية دخول األطفال  -

 وخروجهم

يجب أن تكون النوافذ للفصول منخفضة تسمح برؤية األطفال للحديقة تغطى جدران  -

 . ئة غير براقةالروضة بألوان هاد

من المهم أن تكون غرف النشاط لها مرآة ذات وجه واحد يستطيع اآلباء أو الزوار أو  -

 .2األخصائية مراقبة األطفال

 

 

                                       
 .114،ص1،1990طارق عبد الرؤوف عامر،ربيع محمد،طفل الروضة،دار البازوري العلمية للنشر والتوزيع،عمان األردن،ط  1
 .115المرجع نفسه،ص  2
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 غرف النشاط:

أن يوجد نظام ثابت ومحدد أو أمثل لتنظيم غرفة النشاط من خالل األركان ولكن هناك 

ط النقاط األساسية عند التخطي ت عدد مناحتماالت متعددة وكلها تعتبر مقبولة إذا ما روعي

 :لهذه األركان وهى

 أن تتيح رؤية كل األنشطة من أي زاوية من الغرفة. 

 أن تتيح مناطق توفر لألطفال العمل أو االسترخاء دون إزعاج. 

 أن تشجع إقامة العالقات بفاعلية. 

 أن تشبع احتياجات المعلمة النامية والمتنوعة. 

 ل الروضةأن تشبع اهتمامات أطفا. 

  أن توفر شروط األمان لألفراد ووضع الخامات واألدوات على األرفف أو على الحائط

 .ويجب أن تكون على ارتفاع األطفال وتكون في مستوى رؤيتهم

  يمكن حصرها في: األركان األساسية في قاعة النشاط:

 )فنون اللغة )القراءة والكتابة 

 الدمى ....(-المكعبات-الماء-الرياضيات وتشمل )الرمل 

 الخامات المستهلكة-التلوين-العجين-أعمال الفن واالبتكار وتشمل )عمال الخشب-

 عمل نماذج وصور من كل األنواع(.-الموسيقى-الخياطة
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 ديقة نماذج حيوانات المزرعة وح-اللعب الدرامي-األنشطة التخيلية وتشمل )العاب التنكر

 منزل الدمية(.-الحيوان

  عرض األدوات والخامات وأعمال الطفل(.منطقة للعرض)حيث يمكن 

  اء بالبنمنطقة البناء والهدم وتشمل )اللعب بالمكعبات، وهو مكان يتيح لألطفال أن يبدأ و

 بالمكعبات ويتركها في أمان حيث يمكن العودة الستكمالها(.

 أفالم( شرائح -العروض المرئية والسمعية- cd - dvd-  تليفزيون- .)راديو....الخ 

 تجمع )وهو مكان يجلس فيه األطفال مجتمعين لالستماع إلى قصة مثال(.منطقة لل 

 منطقة لألدوات الموسيقية البسيطة. 

 األركان التعليمية: 

هي جزء مهم من العملية التربوية الحديثة في رياض األطفال حيث أنها ترتكز على التعليم 

يتممن خاللها توفير الخبرات  الذاتي للطفل بحث يقسم الفصل إلى زوايا كل زاوية تسمى ركنا  

والمهارات المطلوب من الطفل اكتسابها . وهنا كشروط أساسيه في ترتيب وتوزيع األركان بحيث 

يجب أن تتوافر عوامل معينه تسهل العملية التعليمية من ناحية الضوء والهدوء) ركن هادي 

 .1وركن صاخب ( و قوانين دخول األطفال لألركان

 مكتبة(:ركن المطالعة ) ال

وهو ركن هادئ يتم فيه توفير كتب وقصص لألطفال تتوافق مع مواضيع الوحدة أو من خارجها 

وعلى المعلمة توفير وسائد مريحة يجلس عليها األطفال للقراءة وأن تراعي أن يكون وضع الركن 
                                       

 .37،ص1982خير هللا عصار،محاضرات في منهجية البحث االجتماعي،ديوان المطبوعات الجامعية،الجزائر، 1
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في مكان تتوفر فيه اإلضاءة وأن ال يكون بجانب ركن من األركان الصاخبة،وأن تصف الكتب 

 بشكل واضح بحيث يسهل على الطفل اختيار ما يحجب تصفحه منها،العدد األقصى لألطفال

 .المسموح به في الركن الرابع

 ركن البناء والهدم ) المكعبات(:

وهو ركن صاخب يتم فيه توفير مكعبات خشبية )أو بالستيكية ولكن الخشبية أفضل( بأحجام 

يه ان إبداع األطفال أكبر في البناء . ويوفر فوأشكال مختلفة وكلما زادت كمية المكعبات ك

دمى صغيرة،سيارات،قطارات، مجسمات منازل : أكسسورات مصاحبه للمكعبات مثل

 صغيره،قطع موكيت صغيرة،حيوانات سجادة على شكل مخطط شارع ... الخ.

 .1إذا كانت مساحة الفصل كبيرة ممكن استخدم هذا النوعين ووضعهم بشكل مستقيم

 :تعبير والفـــنركـــن ال

 . ركن متوسط بين الصاخب والهادئ ولكنه ال يحتاج لتركيز كبير من الطفل أثناء العمل

يراعى أن يكون وضعه بجانب باب الصف ليسهل على الطفل الخروج لغسل يديه بعد االنتهاء 

 .من بعض األعمال التي يستخدم فيها الدهان أو العجين وغيرها

لركن لوحه لتعليق أعمال األطفال عليها ويقومون هم بتعليقها ويجب أن يكون بجانب هذا ا

 .المعلمة ةبأنفسهم وأحيانا بمساعد

                                       
المبروكي عثمان أحمد،نجم الدين مروان،تربية رياض األطفال المعاصرة وتطورها في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية،منشورات السابع   1

 .58،ص1،1997ة من أبريل،الطبع
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ها تثبيت) اللوحة البيضاء السبورة إما اللون البني فهي لعرض األعمال واستخدم لأنواع اللوحات:

 طفال)الدباسة( ومن المهم أن يتم تزيينها بألوان زاهية كخلفية للعرض وإال كيد لجذب األ

 سم(.1000-1700مساحتها)

 وتقوم المعلمة بوضع المواد بشكل يسهل على الطفل تناولها بنفسه وتقوم بمراقبته من بعد

وتوجيه بعض األسئلة المثيرة للتفكير،كما تقوم يوميا بتزويد الركن بالخامات المطلوب 

 . استخدامها في ذلك اليوم حسب النشاط المخطط له

 ي:الركن اإلدراك

من األركان المتوسطة الهدوء ,, وهو الركن الذي يعتمد على تطوير العمليات العقلية عند ركن 

الطفل من تسلسل وتطابق و تنظيم و تركيب و لضم و ترتيب نماذج وتركيب الصور الناقصة. 

ويتم توزيع األلعاب على الطاولة و السجادة حسب حجم أللعبه و طريقه استخدامها،توفر 

جانب كل لعبه عليها أسماء جميع األطفال في الصف حتى يتم تقييمهم في أداء المعلمة أوراق ب

أللعبه من حيث التمكن أو الوصول إلى المهارة وذلك حتى تتكون لديها صوره واضحة 

وصحيحة عن المستوى الذي وصل الطفل له ويساعدها ذلك في وضع نشاط أكثر صعوبة بعد 

 . 1 ذلك

 نزل(:الركن اإليهامي )ركن الم

 . ركن صاخب ويقوم فيه الطفل بمحاكاة أدوار مختلفة من الواقع كدور األم أو األب وغيرها

                                       
 . 46،ص1،2002شبل بدران االتجاهات الحديثة في تربية طفل ما قبل المدرسة،الدار المصرية اللبنانية،ط  1
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فة المنزل ) مطبخ,غر  وعاده ينقسم إلى جزأين جزء يحتوي على أثاث يمثل البيئة الطبيعية في

)بقالة وبحر وكوفيرة  يكون حب يتغير حسب الوحدة فمن الممكن أن وركن مصانوم,غرفة جلوس(

 .(،محل بيع مالبس،مغسلة مالبسحل خياطةوم

 :ركن االكتشاف

 ركن هادئ وتوضع فيه أنشطه تناسب الوحدة وتتغير حسب المفاهيم المعطاة في نفس اليوم أو

الوحدة بشكل عام،توفر فيه عدسات مكبره،مجهر،حوض سمك،كرة أرضية،نشاط تتطابق روائح 

 الخ.أو مذاقات مغناطيس،تطابق المالمس،حشرات .......

 .مالحظة نمو النبات 

 )تجربة امتزاج السوائل )الزيت والماء 

 ركن القراءة والكتابة والرياضيات ) التخطيط(:

ركن هادئ يتم توفير نشاطات تخص قراءة بعض األحرف والكلمات البسيطة و كتابة بعض 

لقلم أو ويوفر فيه ورق أبيض للكتابة،قلم فلو ماستر،لوح صغير للكتابة با،األحرف واألعداد

 .1الطبشور،صور وكلمات منوعة

توفير بعض األحواض الكبيرة أمام غرف النشاط بعضها في األرض يقوم األطفال باستنباتها 

وبعضها على حوامل وتمال أما بالماء أو بالرمل الجاف أو بالرمل المبلل بالماء بحيث يستطيع 

اهيم العلمية والرياضية وينموا خيالهم األطفال أن يبنوا به أو يعملوا أشكاال منة فيكتسبوا المف

                                       
 .123،ص2004هدى محمد قناوي،الطفل ورياض األطفال،مكتبة األنجل المصرية،د.ط،  1
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ومهارتهم الحركية والفنية ويمكن أن تتضمن غرفة النشاط ركنا أللعاب الماء والرمل واأللوان 

بأنواعها المختلفة على أن تكون أرضية هذا الركن من النوع الذي يتحمل التنظيف بالماء 

 . رفة ألسباب عملية وجماليةباستمرار وال باس من أن يكون منخفضا قليال عن بقية الغ

ساحات اللعب والحدائق ال تخلو روضة من ساحة كبيرة يغطي جزء منها بالعشب األخضر 

ل ويغطي الجزء الباقي بالرمل النظيف إلقامة أجهزة األلعاب الكبيرة علية ويستحسن أن تظل

في الشتاء  األجهزة لحمايتها وحماية األطفال من حرارة الشمس في شهور الصيف ومن المطر

از وال داعي لإلكثار من األجهزة إذ يكفي جهاز للتسلق وأخر للتزحلق وربما أضيف إليهما جه

 للتعلق واألرجحة فالحديقة مكان ينطلق فيه األطفال ليحفروا في األرض مستخدمين األدوات

ون هدمالحقيقية يقيمون األكواخ من الخواص أو ألواح الخشب الخفيفة يبنون عالما خاصا بهم ي

ة ما يبنون ويعيدون بناءه بشكل أخر مبتكر ومن اجل ذلك هم بحاجة إلى مساحات كبيرة مفتوح

ن يما أسال تحد من حركتهم أو خيالهم أو تقدم لهم األشياء جاهزة وما عليهم إال استخدامها وال 

ب السكن الحديث وخاصة في المدن قد ضاق حجمه ولم يعد فيه مكان للجري واالنطالق واللع

 . دون خوف من االصطدام باألشياء أو المشي على أحواض الزرع إن وجدت

وتقول تينا بروس) نحتاج لجهاز تسلق فقط عندما ال تكون هناك شجرة ليتسلقها األطفال ( 

وتعني بقولها هذا إن األشياء الطبيعية أفضل بكثير من بديالتها الصناعية وهذا ما قاله روسو 

من الرواد في مجال تربية الطفل ولهذا يفضل وجود أشجار في  فروبل و منتسوري وغيرهم

الحديقة من النوع الذي يستطيع األطفال الجلوس على أغصانها وبناء أعشاش صغيرة عليها 
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ألنها مصدر سعادة بالنسبة لألطفال وتنمي خيالهم كما ينصح بتزويد الحديقة بإطارات السيارات 

  .1لعبوا بها كما يحلو لهموالحبال ليتسلق عليها األطفال أو ي

وما قيل بالنسبة لساحة اللعب والحديقة صحيح بالنسبة لغرفة النشاط إذ ينبغي أال تزحم 

حتاج يبالوسائل التعليمية الجاهزة الن الطفل يتعلم أكثر من األشياء التي يصنعها بيديه فقط 

ها لص مني يرحب الجميع بالتخإلى الكثير من الخامات المتنوعة قليلة التكلفة أو المستهلكات الت

مثل الكراتين والعلب الفارغة وأوراق الصحف القديمة وقصاصات القماش وأغطية الزجاجات 

 .واألواني المنزلية التي لم تعد تصلح لالستعمال وغيرها

والحديقة ليست مكانا منفصال تماما عن غرفة النشاط فهناك العديد من األنشطة التي يمكن 

خارج ويحتاج ذلك إلى أماكن مظللة تتيح بعض الخصوصية وتحمي األطفال ممارستها في ال

من حرارة الشمس في المناطق الحارة أو الممطر والبرد في األماكن الباردة والممطرة معظم أيام 

السنة من هذه األنشطة العاب الرمل والماء والتكوين وأعمال النجارة والتجارب العلمية في 

نشطة التي تمارس كل يوم وال تتسع لها غرفة النشاط فالمبدأ الذي يجب الطبيعة وغيرها من األ

أن تسير علية الروضة أن يصرف األطفال اقل ما يمكن من الوقت بالداخل والخروج إلى 

  .2الحديقة والهواء الطلق كلما أمكن ذلك

ار التي وإمكانيات الحديقة ال تقف عند هذا الحد فباإلضافة إلى أماكن االستنبات واألشج

يتسلقها األطفال أو يجلسون تحتها ويحولونها إلى بيت يمارسون فيه لعبهم الدرامي وأماكن 

اللعب بأجهزة تنمية المهارات الحركية مثل أجهزة التسلق وحبال النط واألطواق والكرات وأكياس 
                                       

 .124هدى محمد قناوي،المرجع السابق،ص  1
 .126هدى محمد قناوي،المرجع السابق،ص  2
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لى األطراف الحبوب وإطارات السيارات والبراميل المفرغة والمفتوحة من الجانبين للمرور فيها ع

األربعة )النفق /المتاهة ( واألماكن التي خصصت أللعاب الماء والرمل والنجارة بجانب غرف 

النشاط البد من تخصيص أجزاء من الحديقة إلشباع حب المغامرة واالستكشاف لدى األطفال 

 أجزاء أشبه باألماكن البرية يصل إليها الطفل من خالل ممرات ضيقة ملتوية مغطاة بالحصى

مع اإلبقاء على نباتات برية على جانبي الممرات وتنتهي هذه الطرق إلى كوخ صغير يضع فيه 

األطفال ما جمعوه من الطبيعة في رحلتهم االستكشافية هذا إذا كانت إمكانات الروضة تسمح 

بذلك وإذا كانت هذه المغامرة من قبل األطفال ال تعرضهم ألي خطر وتخضع إلشراف المعلمة 

دتها من بعيد ودون أن يشعر األطفال بذلك و إال فقدت التجربة والمغامرة قيمتها بقي أو مساع

جزء من الحديقة ال تستغني عنه معظم الروضات وهو بيت أو حظيرة حيوانات وطيور البيئة 

ويفضل أن تكون قليلة العدد صغيرة من النوع الذي يتحمل الحبس داخل أقفاص مع االهتمام 

الحيوانات وإطعامها في أوقات منتظمة وعدم تعريضها لمضايقة األطفال بنظافة الحظيرة و 

ووضعها في أماكن محمية تحت ظل بحيث ال تكون معرضة لحرارة الشمس وتأمين بيوت لها 

 تقوم على رعايتها في األجازات الطويلة.
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 :المرافق الصحية

فر بأعداد كافية )ال تخصيص مرافق صحية لكل مجموعة فصول بحيث تكون قريبة منها وتو 

تقل عن مرحاض وحوض صغير لكل عشر أطفال ( باإلضافة إلى عدد من حنفيات مياه 

  .1الشرب

وتعمد بعض الروضات إلى إلحاق حمام صغير بغرفة النشاط يشتمل على دورة مياه مناسبة 

لحجم الطفل لها باب يحجب النصف األسفل فقط بحيث يسمح النصف األعلى للمعلمة برؤية 

  . الطفل والتأكد من سالمته هذا باإلضافة إلى حوض ماء منخفض بطول الطفل

ن مأما إذا كانت مساحة الفصل وإمكاناته ال تسمح بذلك فعلى األقل يكون الحمام قريبا جدا 

م غرفة النشاط ليكون باستطاعة المعلمة متابعة األطفال الذين يستأذنون ال استخدام الحما

عن الفصل وقد يعني ذلك وجود باب خلفي لغرفة النشاط إلى جانب  وخاصة إذا طال تغيبهم

  . الباب الرئيسي الذي يدخل منة األطفال والمعلمة

 :اإلدارة

 : وتشمل وجود التالي

 . مكان مخصص لهيئة اإلدارة وحجرة للمشرفات وحجرة للفحص الطبي -

 . قاعة تصلح الستقبال أولياء األمور واالجتماع بهم -

                                       
 .142،ص2،1990زياد نجيب حواشيف،مفيد نجيب حواشيف،االتجاهات الحديثة في تربية الطفل،دار الفكر للنشر والتوزيع،عمان،األردن،ط 1
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ت وقد يعترض البعض على وجود غرفة لهيئة التدريس على أساس أن غرفة للمعلما -

 مكان المعلمة الطبيعي مع األطفال ولكن المعلمة أيضا تحتاج لبعض الوقت بعيدا عن

 لعمل األطفال لنفسها أو لاللتقاء بزميالتها وعادة ما تكون غرفة المعلمات واسعة تصلح

لي خرون من أبناء الحي ويمكن أن تحول إمشاريع جماعية يشارك فيها أولياء األمور وآ

 . قاعة اجتماعات أو صالة لعرض إنتاج األطفال والروضة عند الحاجة

 : الخدمات

 : وتشمل وجود التالي

غرفة الخدمات الصحية: مثل غرفة اإلسعافات األولية أو العزل ويستحسن أن يوضع  -

زنة فات األولية األزمة وخفيها سرير أو اثنان باإلضافة إلى مجموعة األدوية واإلسعا

 .لحفظ السجالت الصحية لألطفال

لى إغرفة للمشرفة االجتماعية أو األخصائية النفسية: حيث يحتاج بعض األطفال أحيانا  -

 مكان هادئ ينفردون فيه مع األخصائية النفسية أو المشرفة االجتماعية أو المعلمة

زمالئهم كما أن هذه الغرفة للتحدث عن مشكالت ال يستطيعون اإلفصاح عنها أمام 

 تستخدم عادة لالجتماع بولي األمر عندما يجابه الطفل مشكلة تحتاج لتعاون األسرة

 . للتغلب عليها

المطبخ أساسي في الروضة وينبغي أن يكون مفتوحا أمام األطفال ويعتبر عادة من  -

ما يقوم المرافق التعليمة حيث يمثل جزءا من أماكن النشاط في الروضة فمن خالل 

األطفال بأعداده من أصناف الطعام والشراب يتعلمون الكثير عن طبيعة وخواص 
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األشياء والخامات ويكتسبون المفاهيم العلمية والرياضية مثل مفهوم التغير والقيمة 

الغذائية والمقادير أوالكم واألوزان وينمون حواسهم ومهارتهم الحركية إلى جانب اكتساب 

 . لسليمة وتنمية االهتمام بالنظافة والمحافظة على البيئةالعادات الغذائية ا

اج غرف للتخزين باإلضافة إلى أماكن التخزين الموجودة بغرف النشاط واإلدارة قد تحت -

ة الروضة إلى غرفة أو أكثر لتخزين ما يحتاج إلية األطفال يوميا مثل خامات التربي

ضة ة وخاصة إذا لم تتوافر في الرو الفنية أو القرطاسية أو األجهزة السمعية /البصري

 . مكتبة أو قاعة للعروض أو األلعاب التربوية

كما تحتاج الروضة إلى غرفة لحفظ أدوات النظافة وقد تكون هي نفسها غرفة عامالت  -

النظافة أو غرفة )الغسيل( إذ ال بد من تخصيص مكان للمساعدات وآخر لغسيل ما 

 . ل وغيرها من المستلزمات األساسية للروضةتستخدمه الروضة من مفارش وفوط ومراي

 . قاعة يتناول فيها األطفال طعامهم -

 . مسرح يؤدي عليه األطفال بعض األدوار لتنمية مهاراتهم -

 . مكتبة تجمع بين أطفال الفصول المختلفة -

قاعة مكيفة يتجمع فيها األطفال في األيام الشديدة الحرارة أو عندما ينتظرون أولياء  -

ل االنصراف وهذا يرجع بالطبع إلى ظروف كل روضة وإمكاناتها وظروف أمورهم قب

البلد الذي توجد فيه الروضة إذ قد تحتم أألحوال الجوية لبلد ما وجود قاعة مكيفة 
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ليمارس األطفال فيها ألعابهم الحركية ويستريحوا فيها لحين وصول أولياء أألمور 

  .1 الصطحابهم للبيت

ال المة واألمان يجب أن تتوفر في جميع مرافق الروضة وتجهيزاتها و وغني القول أن شروط الس

ان مانع من إحاطة الروضة بسور من البناء واألشجار الكبيرة فهذا يمنح الطفل الشعور باألم

  . ويحمي المبنى من المتطفلين

 ( مواصفات الحضانة المثالية ) قياسات و مساحات و الحجوم

  طفل 40 – 30الحجم العادي :  -

  طفل 20الغرفة الواحدة :  -

  متر مربع 1.5المساحة لكل طفل :  -

  متر مكعب 6 -4حجم الهواء لكل طفل :  -

  كرسي طويل لكل طفل -

  أطفال 6حوض صغير لالغتسال لكل  -

  طفل 20مغطس واحد أو يفضل دشان لكل  -

  طفل 15مرحاض واحد من أجل  -

  لكل طفل 30 – 20خزانة ثياب من  -

 

                                       
 .157زياد نجيب حواشيف،المرجع السابق،ص  1
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 لرياض األطفال ت الدراسيةالمبحث الثاني:الحاال

 (safari kidروضة سفاري)العربية: الحالةالمطلب األول: 

قدم مربع على طريق  1500 تقع في اإلمارات العربية المتحدة في مدينة دبي على مساحة

ل يشعر بوجوده في مما يجعل الطفكل فيال،جاء على ش الشيخ زايد،المبنى الخارجي للروضة

،تحتوي الروضة على منطقة لعب خارجية في الهواء الطلق،كما طمئنانااالمنزل ويجعله أكثر 

 يوجد فيها مسبح باإلضافة إلى حفرة رمل،وألعاب أخرى مختلفة كما تحتوي أيضا على منطقة

يكون الجو حار جدا فال يتمكن  خصوصا عندما لعب داخلية لتنمية المهارات البدنية والحركية

 .1األطفال من اللعب في الخارج

 يهدف تصميم الروضة والفصول الدراسية داخلها إلى إثارة وتحفيز خيال األطفال،حيث أن كل

 الحس اوية للدراما ولعب األدوار المختلفة من أجل تنميةوز فصل دراسي يحتوي على زاوية قراءة،

اوية للتكنولوجيا والعرض،وز  كما يوجد زاوية،رات المختلفةالمها والخيال عند األطفال وتنمية

باء لمية وأيضا يوجد مساحات لإلبداع والفن،كما تحتوي الروضة على صالة اإلنتظار لألع

ن هل وخلق الجو من التفاعل والتعاو واألمهات،وفي نفس الوقت تتيح الفرصة للتعارف بين األ

 بينهما وبين المدرسة.

 

 

                                       
1 ROOM OF SAFARI KIDS NURSERY EXECUTED BY 24 JULY 2015. 



 الفصل الثاني:األسس والمعايير المتبعة لبناء روضة األطفال
 

53 
 

 مخطط األفقي:ال

 

 ل الروضةيوضح المخطط األفقي لروضة سفاري،ويبين مدخ/01رسم توضيحي 
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 الخارجية: الساحةو  ةلواجها

 ن سماح للموجودينمن الزجاج العاكس الذي يسمح بمرور الضوء دو  تتكون الواجهة الخارجية 

في الخارج برؤية الفراغ الداخلي للروضة للحفاظ على الخصوصية،يوجد على مدخل الروضة 

 الباب عمودين حجريينكما يوجد على جانب للصعود إلى الروضة،جات در  07سلم مكون من 

 عكما وضهم يوازي ارتفاع المبنى،كتب إسم الروضة على أعلى إرتفاع للمبنى بخط كبير،رتفاعإ

 .يضاشعارها وهو الفيل مما جعلها ملفتة لألطفال والكبار أ

طفال حيث غطت الساحة بأكملها لأل الساحة الخارجية على عوامل جذب مختلفة احتوت

العشب خطوط متعرجة على شكل شوارع باأللوان األحمر  اخضر وتخلل هذبالعشب األ

تعمل على تطوير المهارات لعاب التي كما احتوت على العديد من األسود،واألصفر واأل

ربما ال  المختلفة عند األطفال واحتواء الساحة الخارجية أيضا على مسبح صغير لتوفير فرصة

من النشاطات عب في الماء يث يعد اللالطفل في منزله وهي اللعب في الماء ح ايحصل عليه

عب في والتجارب التي تنمي إبداع الطفل وتوفر له فرصة اإلستكشاف بشكل مريح كما يعمل الل

 .1للطفل يتطوير العقلالالماء على 
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 يوضح الواجهة الزجاجية لروضة سفاري وجزء من الحديقة الخارجية/02رسم توضيحي 

 حليل المساحة:ت

موزعه على  وأركانصفوف  وتقسم إلى عدة 2م 1300لية للروضة تبلغ المساحة الك -

 :األقسامطابقين ومن هذه 

 الروضة مكتب يتسع لشخص واحد وضع شعار واسم يتكون االستقبال من االستقبال: -

وتكونت الخلفية للمكتب، الواجهةبخط كبير على  أيضاعلى المكتب كما وضع اسمها 

ي فكان إما المستوى الثانن باللون البرتقالي ول دهاألمن مستويين،المستوى  الواجهةهذه 

بحيث يشكل عامل الفت  عشوائية زركش بكلمات ورسومات سوداء بطريقةبيض ملونه أ

 للزوار.
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 يوضح منطقة االستقبال في روضة سفاري /03رسم توضيحي

وهي بذلك تتسع  الروضةمن  القاعة مساحة كبيرةاحتلت هذه  الداخليةاللعب  قاعة -

د في الخارج،احتوت على العدي الحارة األجواء أوقاتوتكفيهم للعب في  الروضةب لطال

اكتشاف مالمس  وأيضابمختلف الخامات التي تساعد على بناء العضالت  األلعابمن 

 مما يساعد على االبتكار. مختلفة
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 يوضح ساحة اللعب الداخلية والتنوع في األلعاب داخلها/04رسم توضيحي رقم

تتسع  أخذت مساحة جيدةعلى العديد من الصفوف التي  الروضةتوت الصفوف اح -

 مختلفة. أركان إلىكما قسم كل صف  الروضةطفل في الصف الواحد من  18ـــل

 

،يوضح أيضا صناديق يوضح أحد الغرف الصفية في روضة سفاري /05رسم توضيحي رقم 

 عليه.التخزين ذات اللون البرتقالي التي يمكن استعمال سطحها للعب 
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 الداخلية: الحركةتحليل 

يفصل بينها لون وشكل  مختلفة أركان إلىصفوفها على تقسيم الصف  الروضة داخل حرصت

استعدادا  أكثرممرات طويلة تجعل الطفل  أو لركن دون التركيز على ممرات كبيرةومحتوى ا

 على الطفل. أمانا وأكثرهدوءا  أكثرمما يجعل المكان  1للركض 

الحركة من بعضها جدا بحيث ال يتمكن الطفل من  األركان قريبةهذه  الروضة لم تجعل أيضا

 األطفالال تشتت انتباه  واضحةتكون الممرات  إن،بل ركزت على آخر إلىمن ركن  بحرية

 مرورهم. إثناء

 التصميم المتبع: أسلوب

 األبيض لوانباألحيث دهنت الجدران  الروضةفي  الجمالية الناحيةعلى  الوظيفيةطغت الناحية 

استغلت هذه  وإنما ناحية جمالية إلظهارخامات  أوخطوط  إيدون وجود  واألصفر واألخضر

لتعليم الطفل،كما استغلت  مفيدةومعلومات  وأرقام أحرفالجدران في وضع ملصقات تحتوي 

 ،واعتمدت األرضية2سارة للطفل بيئةخلق  إلى أدىمما  األطفال إعمالفي عرض  أيضا

الخشبي البسيط الشكل والمتنوع فكانت الرفوف للتخزين  األثاثكيه كما استعمل بار  الخشبية

وضعت في وسط  خشبية كبيرةجوارير  أيضاواستعملت  أسفلها كيةوجوارير وصناديق بالستي

ن الخشب سطحها منجد كانت رفوف م ،وأيضاواستعمل سطحها للعب عليها كطاولةالصفوف 

 االستخدام. متعددة أثاثوبذلك استخدم للجلوس عليها،
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 :اإلضاءة

لم  الكبيرة كماالتي كانت تدخل من النوافذ  الطبيعية الروضة بشكل كبير على اإلضاءةاعتمدت 

وفي  األسقف إطرافعلى  منتظمة الصناعية فوزعت السبوتات بطريقة تستغني عن اإلضاءة

 المنتصف.

 :األلوان

ثم  األصفراللون  إلى اإلضافةاألبيض و لون الخشب الفاتح باللون  الروضةغلب على 

ليلة ي واألزرق بنسب قالزهر األحمر و مثل  أخرى  ألوانكما وجد ثم البرتقالي بنسب اقل، األخضر

 األلوان التي ذكرت سابقا.مع  جدا مقارنة

كما ظهر هذا اللون في (،باركيه) الجميلة في األرضيةبعروقه  األبيضوظهر لون الخشب 

األثاث حيث غلب هذا اللون على ت والكراسي والرفوف والخزائن،اوالالمستخدم في الط األثاث

ولوحات  إعمال إلى مختلفة باإلضافة بألوان كثيرةلعاب الروضة على أوذلك الحتواء  واألرضية

األلوان،وبذلك تشتيت الطفل في حال تعدد  إلىمما يؤدي  المختلفة باأللوان المعروضةالطالب 

 .1د يقلل من التشتتبلون واح واألثاث جعل األرضية

كما يعطي بنظافة المكان، إحساسالذي يعطي  األبيضباللون  واألبوابدهنت بعض الجدران 

بشكل عام والتي يعتبر اللون  المحايدة األلوانن األطفال عليها،وأل أعمالفرصه لتزيين وعرض 

بعض  األخضر فيمن ضمنها تشعر الطفل بالملل لذلك تم كسر هذا اللون باللون  األبيض

                                       
 .101،ص1993محمد صالح خطاب،مرفت عبد الرؤوف عرفات،رياض األطفال،الكويت،مكتبة الفالح ،  1
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األخضر لتوفير نوع من الهدوء كما ،واستعمل أخرى في غرف  األصفروباللون  الغرف الصفية

التي تنمي روح االبتكار  األلوانفهو من  األصفر أما االيجابية والطاقة باألملنه يزود الطفل أ

 البرتقالي في أيضاواستعمل ،1والسعادة كما يستثير نشاطهعند الطفل وتوفر له شعور الفرح 

ويزيد يقظتهم من  األطفالعند  واإلبداعلينمي مشاعر الحماس  األثاثالجوارير وبعض قطع 

 .2خالل مقاومه النعاس

 الخامات:

بالباركيه من خشب السنديان  األرضعلى المكان فقد كسيت  المسيطرةالخشب هي  خامةكانت 

 ألرضيةاأن ني به جيدا كما اعت طويلة إذا لفترة بصالبته ومتانته مما يبقيه بحالة جيدة المتميز

 نأ إلى لمكان باإلضافةارتباطا في ا أكثر والسكينة وتجعل الطفل الراحةتبعث على  الخشبية

 وف من الخشب المضغوط الملبس بقشرةوصنعت الطاوالت والكراسي والرف،المشي فوقها مريح 

ي الملمس ف إلضفاء نعومة أجزاء من األرضية بالسجادخشب سويدي واضح العروق غطيت 

 التي تتطلب الهدوء والتركيز استعمل البالستيك في بعض الصناديق الروضة أركانفي بعض 

 .صيانته والجوارير وذلك لخفة وزنه ومتانته وسهولة

 األماكن وأيضاالتي تحتاج إلى الهدوء  األركانفي بعض  ناعمة أخرى طريةاستعملت خامات  

 والتي احتوت على مكعبات الداخليةاللعب  ل قاعةإلى الخطر مثالتي قد يتعرض فيها الطفل 

 للجلوس عليها. طريةاحتوت على مخدات  القراءة أماكن وأيضا أسفنجية

                                       
 المرجع نفسه. 1
 .98،ص1983الرحيم عدس،عدنان عارف مصلح،رياض األطفال،عمان،دار مجدالوي، محمد عبد  2
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 الحالة العالمية روضة " هانازونا "المطلب الثاني: 

في اليابان في مدينة أوكيناوا بيرفيكتور،وتبلغ مساحتها  1(hanazonaتقع روضة هانازونا )

المرتفعة ودرجة الرطوبة  اخ أوكيناوا بيرفيكتور شبه استوائي حيث الحرارة،ويعد من  2م1107

العالية وتتعرض المنطقة لألعاصير المدارية بشكل دوري لذلك يتطلب أن يكون المبنى مغلقا 

ليشكل ظال من حرارة الشمس من ناحية وأن يكون مفتوحا للتهوية من ناحية ثانية، كما صمم 

را على مواجهة األعاصير االستوائية ويحجب أشعة الشمس ويسمح المبنى ليكون قويا وقاد

بمرور الهواء في نفس الوقت يتكون المبنى من طابقين الطابق األرضي معد للفن واإلبداع أما 

الطابق الثاني فيحتوي على الفصول الدراسية وواجهة المبنى عبارة عن شبكة من البالط األحمر 

 النوافذ المربعة ذات الحجم الكبير. التقليدي مع أحمال مختلفة من 
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 المخطط األفقي:

 

 يوضح المخطط األفقي لروضة هانازونا في اليابان /06رسم توضيحي رقم

 الساحة و الواجهة الخارجية للمشروع: 

بني المبنى من االسمنت المسلح لكي يتحمل األعاصير التي تتعرض لها المنطقة باستمرار،أما 

ية فبنيت من الطوب المليئة بالثقوب،حيث أن هذه الواجهة تعمل على حماية الواجهة األمام

المباني من األشياء المتطايرة بسبب األعاصير وتعمل على التخفيف من أشعة الشمس وتسمح 

للهواء بالمرور والوصول الى المبنى،وتخللت هذه الثقوب نوافذ مربعة الشكل مختلفة الحجم كما 

ة للمبنى وقد تم اختيار اللون بعناية ليتناسب مع لون القرميد ومباني لونت الجدران الخارجي
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المنطقة بشكل عام غطى العشب األخضر الحديقة الخارجية واحتوت الحديقة على الجسور 

 واأللعاب المختلفة التي تساعد على تنمية بنية الطفل.

 

 ا في اليابانيوضح الحديقة والساحة الخارجية لروضة هانازون/07رسم توضيحي رقم

 تحليل المساحة: 

وتتكون من طابقين الطابق األول وهو منطقة عامة  2م1107تبلغ المساحة اإلجمالية للروضة 

مكونة من استوديو مرسم من أجل النشاطات اإلبداعية،مما يعكس األهمية الكبيرة لتعزيز اإلبداع 

الطابق الثاني وهو منطقة عند األطفال كما يوجد في هذا الطابق غرفة الطعام ومطبخ أما 

خاصة فيحتوى على غرفة للعناية باألطفال وركن لقراءة الكتب كما يوجد غرف مخصصة 

للمبيت يتميز هذا المبنى الطابق األول بما يحتويه من ملعب استوديو ومرسم وساحة وغرفه 



 الفصل الثاني:األسس والمعايير المتبعة لبناء روضة األطفال
 

64 
 

ح طعام كلها مجتمعة تكون مساحة واسعة ومتصلة تسمح بمرور الهواء من خاللها عند فت

 النوافذ واألبواب. 

 

 يوضح الطابق األول والمراسم داخل روضة هانازونا في اليابان/08رسم توضيحي رقم

 

يوضح أحد الغرف الصفية في الطابق الثاني لروضة هانازونا في /09رسم توضيحي رقم

 اليابان
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 أسلوب التصميم المتبع: 

ة من هذا التصميم كانت الجدران خاليتم التركيز على الناحية الوظيفية أكثر من الجمالية في 

فتم  الزخارف والخطوط تم استخدام الخشب الفاتح اللون والطوب االسمنتي والزجاج أما الجدران

 استخدام الخشب في بعضها والباقي دهن باللون األبيض كما شكل االستوديو المجاور لمنطقة

ات مساحة واسعة ومريحة حيث اللعب والمرسم المجاور للساحة غرفة الطعام محاطة بشرفة ذ

 ات.فتسمح لألطفال باإلستمتاع واإلبداع دون وجود أي معيق يتداخل الخارج بالداخل دون حدود

 

ي يوضح التواصل البصري بين الداخل والخارج في روضة هانازونا ف/10رسم توضيحي رقم

 اليابان
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 اإلضاءة: 

خالل الشبابيك واألبواب الزجاجية اعتمدت الروضة بشكل كبير على اإلضاءة الخارجية من 

ة المطلة على البيئة الخارجية مما أدى إلى تواصل بصري بين البيئتين كما استعملت اإلضاء

 الصناعية أيضا فوزعت االنارة الموجهة بعده أشكال في قاعة الرسم وكانت موجهة على لوحة

 ء في قاعة تناول الطعاماألطفال لرؤية أفضل وأيضا استعملت اللمبات ذات اإلضاءة الصفرا

 ( ألنها تزيد من التركيز. IEDأما في غرف التدريس فقد استعملت إضاءة )

 

ة إلى يوضح أنواع من االنارة الموجهة إلى لوحات األطفال ،باالضاف 11رسم توضيحي رقم 

 اإلنارة الطبيعية من األبواب الكبيرة في روضة هانازونا في اليابان
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 يابانيوضح اإلنارة الصفراء في غرفة الطعام لروضة هانازونا في ال/12رسم توضيحي رقم 

 األلوان : 

غلب اللون االبيض على الروضة مما أدى إلى شعور باتساع المكان وكان لون الخشب الفاتح 

 د مسيطرا أيضا مما أدى إلى شعور بالراحة والسكينة وكما دهنت بعض الواجهات باللون األسو 
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لتفجير ابداعاته من خالل إستعمال الواجهات السوداء كالسبورة وبعض  ليعطي الطفل فرصة

 كة.الغرف كانت مدهونة باللون البنفسجي والبرتقالي اللذان يحفزان الطفل على النشاط والحر 

 الخامات:

غلب استعمال خامة الخشب على المكان لتعطي شعور بالدفء واالطمئنان وتربط الداخل  

 لخامةازء من البيئة الخارجية والبيئة الخارجية جزء منه واستعملت هذه بالخارج فيبدل تصميم ج

زجاج في األرضية فكانت باركيه واستعملت أيضا في الطاوالت والكراسي والمراسم كما استعمل ال

للفصل بين المكتب واالستقبال فشكل تواصل بصري وجعل المكان يبدو أوسع واستعمل الزجاج 

خلية ية المؤدية إلى الحديقة وبذلك تداخلت البيئة الخارجية مع الداأيضا في األبواب الخارج

 استعمل استانال ستيل الذي ال يصدأ في المغاسل وبعض رفوف التخزين.
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 مبنى الروضة المطلب الثالث:

  قاعات الصفجدول يبين 

 المحتويات والمواصفات العنصر م

 القاعة ذات شكل مستطيل الشكل 01

 طفل"12اء على عدد األطفال بالصف"يفترضتحدد بن المساحة 02

03 

 مثر مربع تقريبا 3,47متوسط المساحة المخصصة للطفل

 رفوف/سالل
خزائن مفتوحة على شكل رفوف أو سالل لوضع حاجيات األطفال 

 الشخصية

 مساحات متنوعة 04
مناسبة لمستوى  يتم تقسيم مساحات قاعة الصف بالرفوف المفتوحة

 أطوال األطفال

 مساحة للمجموعة الصفية 05

ون يفزيلتنفيذ حلقة الصباح ورواية القصة واللقاء األخير ومشاهدة التل

وتكتفي لجميع األطفال الصف وتحتوي على سجادة كبيرة وكراسي 

 وتليفزيون وكمبيوتر وشاشة عرض.

 األركان المقترحة 06

 كمايلي:

امل الفن يحتوي على:طاولة دائرية وكراسي ورفوف مفتوحة وح -

 الرسم واأللوان المائية والفرش مريول بالستكية وخامات وأدوات.

المكتبة:تحتوي على:طاولة بيضاوية وكراسي وكراسي مجلس  -

 وسجادة وأرفف مفتوحة للكتب،كتب ومجالت وصحف.

 اإلدراكي:يحتوي على طاولة دائرية وكراسي وألعاب إدراكية متنوعة. -

ة مؤمنة الحواف وكراسي ومواد العلوم واالستكشاف:طاوالت مستطيل-

 وأدوات وخامات مختلفة لمالحظتها وإجراء بعض التجارب.

البناء والهدم)المكعبات(:سجادة وطاولة دائرية وكراسي أنواع مختلفة -
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 من المكعبات الخشبية مختلفة األشكال وبعض األلعاب الصغيرة.

حجام التعايش األسري)المنزل(:يحتوي على:سجادة ودمى مختلفة األ-

وغرفة سفرة وغرفة مطبخ وغرفة مجلس)يمكن وغلرفة نوم ومحتوياتها،

 االكتفاء بغرفة واحدة فقط تحتوي على عديد من محتويات المنزل(.

التمثيل:)اللعب اإليهامي أو الدرامي أو لعب األدوار(:سجادة وكراسي  -

عادية ومجلس ومالبس متوعة"يتوقف نوعها على المهنة أو الدور 

ي الذي يقوم به األطفال بالركن(وشماعات لتعليق االجتماع

 المالبس،المواد واألدوات المختلفة التابعة للدور االجتماعي.

والموسيقا والوسائط اإللكترونية:سجادة وكراسي وبعض األدوات  -

 الموسيقية ومسجل وكمبيوتر وشاشات كمبيوتر ذكية لألطفال.

 نها:الذكية،الوبرية والحبيبية.أنواع مختلفة من السبورات وم السبورات 06

 الطاوالت 07
 U  متععدة األشكال ومن أفضلها:الدائري أو البيضاوي أو حرف

 متعددة األوان:وتكون زاهية مثل:األحمر واألزرق واألصفر

 مغلقة لتخزين الخامات واألدوات واألعاب غير المستعملة. الدواليب 08

 النوافذ 09

 سم تقريبا 66ل األطفال بمتوسط يكون ارتفاعها مناسب لطو

 تستخدم الستائر للتحكم في كمية الضوء الداخلة

يفضل أن تكون النشاطات التي تحتاج إضاءة شديدة ومناسبة قريبة 

 الفنو من النوافذ مثل:اللغة واإلدراكي والعلوم واالستكشاف والمكتبة 

 والتركيبية.

مكن أن تكون بعيدة عن هناك أنشطة تحتاج إلى كمية ضوء قليلة ي

 النوافذ مثل:األسرة والتمثيلي والمطبخ والمواصالت.

 األرضية 10
مساحات األركان تحتوي على السجاد أو لوحات الفلين،يمكن تغطية 

 باقي المساحات بالبالط البالستيك غير الالمع.
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 الحوائط 11
 مساحات كافية منها لعرض أعمال األطفال

 ألزرق أو األخضر الفاتح.ألوانها هادئة مثل:ا

 السقف 12
 ـــــ لونه فاتح وغير المع

 ـــــ يتدلى منه بعض المعلقات لتعريف المساحات المختلفة.

 دورات المياه 13

 في نهاية القاعة الصفية 

  حمام لإلناث 2حمام للذكور و 2عدد 

  تحتوي على:أحواض تناسب أطوال األطفال،رفوف صغيرة

صة بكل طفل،دوالب خاص يحتوي على مفتوحة،أدوات نظافة خا

 أدوات النظافة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الفصل الثاني:األسس والمعايير المتبعة لبناء روضة األطفال
 

72 
 

  القاعات األخرى بالروضة:جدول يبين 

 المحتويات والمواصفات القاعة م

 المسرح 01

 موقعها بين قاعات الصف 

تحتوي على مسرح متحرك أو ثابت وسجادة كبيرة وكراسي 

 لألطفال وبعض العرائس مالبس مسرحية لبعض الشخصيات.

 الموسيقى 02

 بعيدة عن قاعات الصف لتجنب الضوضاء

تحتوي على بعض األدوات الموسيقية مثل 

يون البيانو،أورج،كاستنيت،مثلث،إكسليفون،أجهزة كمبيوتر وتليفز 

 وسماعات.

بعض الوسائل التي يمكن أن تناسببعض األغاني واألناشيد 

 المختلفة.

 المطبخ 03

 بعيدة عن قاعات الصف

 بجوار المطعم 

موقد توي عل أجهزة وأدوات المطبخ الالزمة إلعداد الطعام مثل:يح

 بوتاجاز وثالجات وخالطاتوأدوات إعداد الطعام .

 المطعم 04
يحتوي على طاوالت وكراسي بعض الحوامل لوضع بعض أنواع 

 الطعام، ثالجة.

 العيادة الطبية 05
 سرير للكشف الطبي،دوالت لألدوات الطبية،صيدلية،مكتب وكرسي

 كمبيوترو 

 العزل 06

الصف والمسرح موقعها بجانب العيادة الطبية وبعيدة عن قاعات 

 والموسيقى

تحتوي على سرير وكرسي مجلس بعض األدوات واألعاب القابلة 
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 للتنظيف والتطهير 

 بعض األعاب ألطفال القابلة للغسل والتطهير.

 المعلمات 07

 تكون بجانب قاعات الصف 

سي للطاوالت ومجلس وأجهزة كمبيوتر تحتوي على طاوالت وكرا

 وماكينة تصوير وطابعة وخزائن مغلقة للتخزين.

 اإلدارة 08

 االستقبال
 مساحة مقابلة لمدخل الروضة

 تحتوي على:مكتب،كرسي،كمبيوتر،كراسي الستقبال الزائرين

 المديرة

وطابعة وأرفف مفتوحة  تحتوي على:مكتب وكرسي وكمبيوتر

 ي الستقبال الزائرين.ودوالب وخزينة وكراس

 قد تلحق بها قاعة صغيرة لالجتماعات المصغرة.

 تلحق بها دورة مياه خاصة.

 رةيالسكرت
تحتوي على مكتب وكرسي وكومبيوتر وماكينة تصوير وطابعة 

 وأرفف مفتوحة ودوالب وكراسي الستقبال الزائرين.

 متعددة األغراض 09
عات،سجاد،دواليب سرير،كراسي مجلس،طاوالت وكراسي لالجتما

 مغلقة،كمبيوتر،شاشة عرض،تلفيزيون.

 دورات المياه 10

 بجوار قاعة المعلمات.

 خاصة لألطفال الذكور واإلناث.

 خاصة للكبار للمعلمات.
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 خاصة بالكبار "الزائرين"تكون قريبة من ساحة االستقبال.

 وجود ممرات جيدة االتساع إلتاحة الفرصة للحركة الحرة. الممرات 11

  البيئة الخارجية للروضة:جدول يبين 

 المحتويات والمواصفات العنصر/نوع المساحة م

 الشكل 
يفضل الشكل المستطيل أو المربع للفناء وطبقا للمساحة المناسبة 

 المتوفرة

 المساحة التقديرية 01

تحديد بناء على عدد األطفال بالروضة وترتبط بالمساحة المخصصة 

 للطفل.

 با للطفل.متر مربع تقري 7

 متر مربع تقريبا. 500المساحة الكلية المثالية للفناء 

صفوف مرحلة أولى وثانية روضة بكل صف يحتوي  6يفترض وجود 

 طفال. 12الصف الواحد على 

 أماكن خاصة للمعلمات المالحظات لألطفال بالفناء المعلمات المالحظات 02

 اللعب ذو القواعد 03

 ة ومنبسطةتكون على شكل مستطيل ومتسع

 نتوسط جميع المساحات المفتوحة

 مغطاة بالرمل أو البالط المطاطي

 تتميز باألمن واألمان

 مغطاة بمظلة للوقاية من حرارة الشمس أو األمطار

 للعب بالدراجات أو األلعاب المتحركة منبسطة ملساء 04

 مستطيلة الشكل اللعب بالرمل والماء 05

 ر المياهقريبة من صنابي  

 قريبة من دورات المياه  
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تحتوي على رمل نظيف ومرطب بالماء وأدوات اللعب بالرمل "جاروف 

 ولو وألعاب أخرى..

 مثل:األراجيح والزالجات والميزان وألعاب االختفاء مثل بيت جحا ألعاب حركية 06

 تلفةتحتوي على أدوات وألعاب ألشكال اللعب الدرامي المخ اللعب الدرامي 07

 اللعب البنائي 08
اب تحتوي على ألعاب بناء ذو أحجام كبيرة مختلفة األشكال وبعض اللع

 الستكمال األشكال اإلبداعية التي يبتكرها األطفال.

 مدينة مرورية مصغرة 09
متسعة،تحتوي على ممرات مخططة كشوارع وأعمدة كهرباء وإشارات 

 األطفال.مرور وسيارات مختلفة األشكال في مستوى نمو 

 لتحتوي على مجموعة من النباتات واألزهار مختلفة األلوان واألشكا الزراعة 10

 مفتوحة,وتحتوي على أشكال الحياة الطبيعية مثل الحشائش والصخور. خضراء/طبيعية 11

12 
حظيرة الحيوانت أو 

 الطيور

 تحتوي على حيواناتأليفة وطيور

 أي أطفال صف واحد( طفل 12مساحة لتواجد األطفال)تكفي لعدد 

 دورات المياه 13

 لإلناث4للذكور/ 4

 قريبة من مساحة ألعاب الرمل

 أدواتها تناسب أحجام األطفال

 تحتوي على بيانو قدم

 محاط بأشجار من الداخل إلضافة اللمسة الجمالية للروضة. السور 14
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 خالصة الفصل:

ــــــــــول أن االهتمــــــــــام بمواصــــــــــف ــــــــــداخلي كخالصــــــــــة لهــــــــــذا الفصــــــــــل يمكــــــــــن الق ات التصــــــــــميم ال

إلـــــــــى تقـــــــــديم التربيـــــــــة المناســـــــــبة ذات المســـــــــتوى الرفيـــــــــع لألطفـــــــــال ومـــــــــن للروضـــــــــة يهـــــــــدف 

تلــــــــــــك المواصــــــــــــفات،التخطيط الجيــــــــــــد ومناســــــــــــبة المســــــــــــاحات الكليــــــــــــة لغــــــــــــرف النشــــــــــــاطات 

ــــــــــــة لكثافــــــــــــة اعــــــــــــدادهم  ــــــــــــال ويوجــــــــــــدون فيهــــــــــــا لففتــــــــــــرات طويل التــــــــــــي يلعــــــــــــب فيهــــــــــــا األطف

ة والتـــــــــي تتمثـــــــــل فـــــــــي الممـــــــــرات الداخليـــــــــة ومســـــــــاحات الفـــــــــراغ المتـــــــــوافرة داخـــــــــل كـــــــــل غرفـــــــــ

ــــــــــــوع  ــــــــــــى مســــــــــــتوى ون ــــــــــــة ومســــــــــــاحات اللعــــــــــــب الخاصــــــــــــة بكــــــــــــل نشاط،باالضــــــــــــافة إل للغرف

 األرضية وطرق تنظيم الوسائل واألدوات وكميتها والتهوية الجيدة.
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 مقدمة:

ككل مشروع روضة أطفال مشروع قومي بالغ األهمية كونه يؤثر مباشرة في مستقبل المجتمع 

ل فهو يتعامل مباشرة مع مرحلة أساسية في حياة اإلنسان مرحلة الطفولة المبكرة والتي تشك

ه أهمية بالغة في حياة الطفل كونه يكتسب سلوكيات وأخالقيات ومهارات وخبرات تشكل مستقبل

 مستقبل الحضارة .

ن أن و دية دمن هنا قمنا بتصميم روضة أطفال تضم جميع احتياجات الطفل النفسية والجس
 ننسى في ذلك الناحية الجمالية التي تعتبر عنصر هام وأساسي لتصميم أي مشروع.
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  دراسة المشروع وأسباب اختياره المبحث األول:

 راسة مشروع الروضة:د -(1

 ف المشروع إلى االهتمام بالتعليمدسنوات يه 6إلى  3المشروع عبارة عن روضة لألطفال من 
 اخلهم بطريقة صحيحة.دشباب على التعبير عما يجري ة الدالمبكر ومساع

مكان الروضة:يجب أن نقوم باختيار الموقع والمكان المميز والمناسب لفتح مشروع  -(2
ون الهامة والتي منها أن يك دحضانة أطفال كما يتطلب أن يتوافر بموقع الحضانة بعض القواع

 ة وبمساحة مناسبة.دتهويته جي

األلعاب التي  ديقة المنتشر بها أشجار جميلة مع وجو دك مكان للحيجب أن يكون هنا -(3
 يتمناها األطفال مثل المراجيح والزحاليق وما إلى غير ذلك ليلهو الطفل ويمرح.

 تجهيز الغر الستقبال األطفال: -(4

اخل الروضة من أجل دوضع الطاوالت والكراسي في قاعة االستقبال الستراحة األولياء و 
 األطفال.

 تجهيز اللوازم الخاصة بالحمامات -(5

 توفير السرائر المخصصة لهم وفي حال هناك أطفال رضع. -(6

 توفير األلعاب التي تتناسب مع األطفال وأعمارهم.  -(7

 مشكالت البناء واألثاث واألجهزة الخاصة بالروضة:

وجدنا بعض بعد االطالع على مجموعة من رياض األطفال العالمية والعربية وكذا المحلية 
 الصعوبات والمشاكل التي تعاني منها الروضة بشكل عام:

 قلة القاعات الالزمة لممارسة األنشطة -

 ضيق ساحة اللعب الخارجية -
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 قلة أدوات اللعب المناسبة للطفل -

 نقص اإلضاءة والتهوية -

 افتقار المطبخ إلى الشروط الصحية -

 بناء الروضة غير مطابق للشروط المطلوبة  -

 الجمالية في بعض الروضات خاصة المحلية. غياب الناحية -

 الحلول المقترحة:

الصعوبات التي تطرقنا إليها استطعنا من خالل مشروعنا الصغير كما هو موضح من خالل 
 في الشكل التالي تحقيق ولو جزء قليل ومفيد االحتياجات التي ترمي إليها الروضة.

مثل الحديقة والفناء الداخلي  توظيف المساحة الالزمة لألطفال خاصة أماكن اللعب -
 وغرفة األنشطة.

لم تنويع وتوظيف األلوان الفاتحة التي تلفت انتباه الطفل للرغبة في الدخول إلى عا -
 الروضة.

 توفير حاجيات الطفل كاأللعاب واألنشطة الترفيهية تفاديا للملل. -

 إعطاء لمسة جمالية للتصميم. -

شكل ولون الخامة المستخدمة في اتبعنا أسلوب تصميم عصري وحديث من خالل  -
 المشروع.
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 المبحث الثاني:مراحل إنجاز المشروع

 جدول القياسات الحقيقية للمشروع والمجسم -(1

 الواقع المجسم اسم موضوع القياس

 متر 24 سم 80 طول أرضية المبنى

 متر 15 سم 50 عرض أرضية المبنى

 متر 3,3 سم 11 الجدارطول 

 متر 3 سم 10 طول المدخل

 متر 6.9 سم 23 طول غرفة النوم

 متر 5.7 سم 19 عرض غرفة النوم

 متر 6 سم 20 طول المطبخ

 متر 5.4 سم 18 عرض المطبخ

 متر 7.5 سم 25 طول غرفة النشاط

 متر 7.5 سم 25 عرض غرفة النشاط

 متر 3.9 سم 13 طول المرحاض

 متر 3.3 سم 11 عرض المرحاض

 متر 3.9 سم 13 طول مكتب المديرة

 متر 3.3 سم 11 عرض مكتب المديرة

 متر 6.3 سم 21 طول الصور

 متر 3.9 سم 13 عرض الصور

 متر 7.2 سم 24 طول الحديقة

 متر 7.2 سمت 50 عرض الحديقة



 الجانب التطبيقي
 

82 
 

 تحديد سلم العمل: -(2

 .30/1بعد االطالع على مشروع روضة أطفال تم تحديد واالعتماد على سلم 

 بداية تصميم المشروع: -(3

ى عل دعلى المعطيات السابقة لمشروع الروضة قمنا بإنشاء مخطط المشروع باالعتما دباالعتما
 وفق للشكل الموضح أسفله. 30/1ر ب دالسلم والمق
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 بناء هيكل المشروع: -(4 

 سم 24سم وعرضها  50طولها يقة دسم مرفق بح 80قمنا بانشاء هيكل طوله 
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  بناء معالم المجسم: -(5
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 تحليل عملية الدخول إلى المبنى: -(6

خل من الجهة األمامية التي تطل على الشارع دخلين مدله م دالمبنى مكون من طابق واح

 يقة.دخل من الجهة الخلفية المطل على الحدوم الرئيسي 

 في المشروع: األقسام الرئيسية التي تم اعتمادها -(7

 خل الرئيسي دالم -

 ارةدغرفة اإل -

 غرة األنشطة  -

 اخليدالفناء ال -

 مة ي المشروع:داأللوان المستخ -(8
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وان ام األلوان الواضحة والتي تتناسب مع فكرة المشروع األخذ باأللدسيتم العمل على استخ -

 .لفرحة وادأ لهم جو من السعاة التي تشعر األطفال بالراحة والطمأنينة واالسترخاء وتهيدالبار 

وء واالسترخاء يخفف من التوتر العصبي الذي تم دوظفنا اللون األزرق الذي يوحي باله -

 ار المطبخ.دران كجدامه في بعض الجداستخ

رف غران دفي جامه داللون األحمر الذي يرتبط بالنشاط والحيوية فهو يلفت االنتباه تم استخ -

 خل الروضة .كروكيدم كبساط مدالنوم كما استخ

م في أماكن دوء يضفي مساحة من السكون والطمأنينة استخداللون األخضر الذي يتميز باله -

 .1رانديقة وبعض الجداللعب كالح

 نهاية المشروع:

 
                                       

www/mawdoo3.com                     بالعالم ( ثم االسترداد من أكبر موقع عربي2016فبراير  11داللتها )األلوان  و  1    



 الجانب التطبيقي
 

87 
 

 

 



 الجانب التطبيقي
 

88 
 

 

 

 الخالصة:

ــــــــؤثر بطريقــــــــة  مشــــــــروع ــــــــاة اإلنســــــــان ي ــــــــي حي ــــــــال مــــــــن المشــــــــاريع المهمــــــــة ف حضــــــــانة األطف

ـــــــى مســـــــتقبل المجتمـــــــع  ـــــــائم مباشـــــــرة عل ـــــــى عـــــــاتق الق ـــــــارة عـــــــن مســـــــؤولية تكـــــــون عل فهـــــــو عب

ـــــــه  ـــــــربح من ـــــــد نهضـــــــة األمـــــــة كمـــــــا يمكـــــــن ال ـــــــد يعي ـــــــل جدي ـــــــى المشـــــــروع وهـــــــي تنشـــــــئة جي عل

بشـــــــــــــــــــــكل جيـــــــــــــــــــــد عنـــــــــــــــــــــدما يكـــــــــــــــــــــون التجهيـــــــــــــــــــــز للحضـــــــــــــــــــــانة مناســـــــــــــــــــــب و نـــــــــــــــــــــاجح
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 :خاتمة

 ماك األخرى  التعليمية المراحل عن أهمية تقل ال هادفة تعليمية مرحلة األطفال رياض مرحلة إن

 جياتهاوسيكولو  السلوكية أهدافها و تربوية فلسفة لها بذاتها وقائمة متميزة تربوية مرحلة أنها

 فكيرهت واستشارة وفرديته الطفل ذاتيه احترام على األطفال رياض وترتكز بها الخاصة التعليمية

 دةالعا ىعل وتعويدهم بدنيا األطفال ورعاية خوف دون  التغير على وتشجيعه المستقل اإلبداعي

 من واالتصال واالندماج المشاركة طريق عن اآلخرين مع واللعب ومساعدتهم السليمة الصحية

 على حفاظا المبادئ هذه كل ضم في ومهم أساسي عنصر على قائم هذا كل اللغة خالل

 وبناء األطفال رياض بمنى وهو جسديا الطفل بعناية الخاص المبنى عنصر وهو الطفل سالمة

 بأي الداخلي التصميم كان فكلما األطفال رياض تصميم إشكالية في دراستنا طلقتان هذا على

 جذب محل ناجح تصميم فهو معا والجمالية الوظيفية الحاجات على توفر قد معين مبنى

 وتقديم الروضة إنشاء فرص أصبحت فقد كبير بشكل عليه اإلقبال يكون  وبالتالي  لإلنسان

 .جاذبية المشاريع أكثر من الطفل وحضانة رعاية خدمات
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 الملخص:

 إطار وضمن محددة عمرية لمرحلة األطفال لرياض وتحليلية وصفية دراسة على البحث يحتوي 
 المجتمع في الرياض هذه مثل لوجود والتعليمية االجتماعية األهمية على يحتوي  النظرية الدراسة

 األطفال رياض من مجموعة عرض سيتملها،و  والحلول فرضيات ووضع المشاكل تحديد إلى باإلضافة
 توافرها يجب التي والمعايير األسس بدراسة تتمحور تحليلية دراسة ودراستها والعالمية المحليةوالعربية

 وأسلوب الوظيفية والعالقات واإلضاءة واأللوان والمساحة المدخل حيث من األطفال رياض في
 احتياجات جميع على للتعرف منها اإلستفادة مكني التي الجوانب وكافة المستخدم واألثاث التصميم
 للمشروع الدراسات خالل من إليها التوصل تم التي والتوصيات بالنتائج الخروج وأخيرا  األطفال
 .المفتوح

Summary: 

The research contains a descriptive and analytical study of 
kindergartens for a specific age, and within the framework of the 
theoretical study, it contains the social and educational importance of 
the existence of such kindergartens in society in addition to identifying 
problems and developing hypotheses and solutions for them. Which 
must be available in kindergartens in terms of entrance, space, colors, 
lighting, job relations, design style, used furniture and all aspects that 
can be used to identify all the needs of children and finally come up 
with the results and recommendations that were reached through 
studies for the open project. 

 الطفل ، التصميم ، المجسم.الكلمات المفتاحية: إنشاء روضة 
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 قائمة المصادر والمراجع:

 باللغة العربية: -1

 .1993اض األطفال،الكويت،مكتبة الفالح محمد صالح خطاب،مرفت عبد الرؤوف عرفات،ري -
 .1983مان،دار مجدالوي،محمد عبد الرحيم عدس،عدنان عارف مصلح،رياض األطفال،ع -
 .2،1986إلياس ديب،عالم الولد،دار الفكر اللبناني،بيروت،ط -
زياد نجيب حواشيف،مفيد نجيب حواشيف،االتجاهات الحديثة فـي تربيـة الطفـل،دار الفكـر للنشـر  -

 .2،1990والتوزيع،عمان،األردن،ط
 .2004هدى محمد قناوي،الطفل ورياض األطفال،مكتبة األنجل المصرية،د.ط، -
،الدار المصــــــــرية شــــــــبل بــــــــدران االتجاهــــــــات الحديثــــــــة فــــــــي تربيــــــــة طفــــــــل مــــــــا قبــــــــل المدرســــــــة -

 .1،2000اللبنانية،ط
ـــــي  - ـــــة ريـــــاض األطفـــــال المعاصـــــرة وتطورهـــــا ف ـــــدين مروان،تربي المبروكـــــي عثمـــــان أحمـــــد،نجم ال

 .1،1997طالجماهيرية العربية الليبية الشعبية،منشورات السابع من أبريل،
ــــــــــــي - ــــــــــــر هللا عصار،محاضــــــــــــرات ف ــــــــــــة البحــــــــــــث  خي  االجتمــــــــــــاعي،ديوان المطبوعــــــــــــاتمنهجي

 .1982الجامعية،الجزائر،
نشـر والتوزيع،عمـان طارق عبد الرؤوف عامر،ربيع محمـد،طفل الروضـة،دار البـازوري العلميـة لل -

 .1،1990األردن،ط
 عمــــــــان،والتوزيع فــــــــي ريــــــــاض األطفــــــــال،دار الفكــــــــر للنشــــــــرعــــــــدنان عــــــــارف مصــــــــلح،التربية  -

 .1،1990طاألردن،
ــــال،درد بســــهام محمــــ - ــــى ريــــاض األطف  1األردن،ط،ار الميســــرة للنشــــر والتوزيع،عمــــان،مــــدخل إل

2009. 
 .1982تركي رابح،أصول التربية والتعليم،ديوان المطبوعات الجامعية،الجزائر، -
عصــام النمر،عــزة الحمــد، أمينــة بــدراف ،تخطــيط بــرامج تربيــة الطفــل وتطويرهــا،دار الفكــر للنشــر  -

 .2،1991والتوزيع،ط
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 .2003عم عبد القادر الميالدي،الصحة النفسية،موسوعة شباب الجامعة اإلسكندرية،عبد المن -
للنشـــــر صـــــالح محمـــــد علـــــي أبـــــو جـــــادو،علم الـــــنفس التطـــــوري الطفولـــــة والمراهقـــــة،دار الميســـــرة  -

 .1،2001والتوزيع،عمان،األردن،ط
 .2008،ليبيا،1هدى مشعان ربيع:اللعب والطفولة،مكتبة المجتمع العربي،ط -
 .2002ي:مؤسسات التنشئة االجتماعية،جامعة باجي مختار،عنابة،مراد زعيم -
ـــ - ـــتعلم والتعل ـــة المبكـــرة،دار الفكـــرهـــدى محمـــود الناشف:اســـتراتجيات ال  2ط،العربـــي يم فـــي الطفول

 .القاهرة
 .هدى محمود الناشف:رياض األطفال،إستراتيجية التعليم في الطفولة المبكرة -
 .2006درية:دار المعرفة الجامعية(،بدران: معلمة رياض األطفال )اإلسكن -شبل -
 .1990،األردن،1عدنان عارف مصطلح التربية برياض األطفال،دار الفكر،ط -
 .،دار السابق للنشر،بيروت1عربي(،ط-فرنسي-مروان السابق،معجم اللغات)انجليزي  -
 .1989تركيا،-،دار الدعوة،اسطنبول1إبراهيم مصطفى وآخرون :المعجم الوسيط،ج -
عربــــي(،دار -انجليزي(و)انجليــــزي -ر محســــن المي:المتفــــق المــــزدوج )عربــــيجلنــــار رودريك،ثمــــا -

 .2004الراتب الجامعية، بيروت، لبنان، 
عبد الحميد عطية وحافظ بدري:الخدمة االجتماعية ومجاالتها التطبيقية:المكتب الجماعي،مصر  -

 .1998سنة 
كالتها،وأسـس التربويـة مردان نجم الدين علي:رياض األطفـال فـي الجمهوريـة العراقيـة تطورها،مش -

 .1970والنفسية،بغداد،مطبعة الزهراء،
 .1991محمد علي بركات،الطفل في الروضة،القاهرة،دار العلوم، -
 .2008،عمان،1فوزية عودة يوسف الشبلي:توزيع رياض األطفال ،دار صقاء،ط -
 لقــاهرةا ،1ط العربــي أوراق عربيــة وعالميــة ،دار الفكــر إبــراهيم عصــمت مطــوع: التحديــد التربــوي  -

1997 . 
صحر بنت ناصر عبد هللا الشريف:دور بيئة الروضة في إكساب األطفال بعض المهارات  -

 .السعودية االستعداد للقراءة،األدب،جامعة ملك سعود،المملكة العربية
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 باللغة الفرنسية-2

 

- HARAZONA KINDERGARTEN AND NURSRY / HIBINOSEKKEIK 
19MAY2015. 

- ROOM OF SAFARI KIDS NURSERY EXECUTED BY 24 JULY 
2015 

 المواقع االلكترونية:

http//www.ikchwamwiki.com.le 11.09.2005 
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 لمالحق:ا

 :بعض من األلوان الممكن استخدامها في رياض األطفال01ملحق رقم
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:بعض األبعاد المناسبة  2ملحق رقم 

لألطفال

 

 

 



 

 
 

 قائمة الرسومات:

 لصفحةا رقم الرسم التوضيحي وعنوانه
 يوضح المخطط األفقي لروضة سفاري،ويبين مدخل الروضة/01رسم توضيحي 

 
52 

يوضح الواجهة الزجاجية لروضة سفاري وجزء من الحديقة /02رسم توضيحي 
 الخارجية

54 

 يوضح منطقة االستقبال في روضة سفاري /03رسم توضيحي
 

55 

 56 ي األلعاب داخلهايوضح ساحة اللعب الداخلية والتنوع ف/04رسم توضيحي رقم
يوضح أحد الغرف الصفية في روضة سفاري،يوضح /05رسم توضيحي رقم 

أيضا صناديق التخزين ذات اللون البرتقالي التي يمكن استعمال سطحها للعب 
 عليه.

56 

 61 يوضح المخطط األفقي لروضة هانازونا في اليابان /06رسم توضيحي رقم
والساحة الخارجية لروضة هانازونا في يوضح الحديقة /07رسم توضيحي رقم

 اليابان
62 

يوضح الطابق األول والمراسم داخل روضة هانازونا في /08رسم توضيحي رقم
 اليابان

63 

يوضح أحد الغرف الصفية في الطابق الثاني لروضة /09رسم توضيحي رقم
 هانازونا في اليابان

64 

خل والخارج في روضة يوضح التواصل البصري بين الدا/10رسم توضيحي رقم
 هانازونا في اليابان

64 

يوضح أنواع من االنارة الموجهة إلى لوحات األطفال  11رسم توضيحي رقم 
،باالضافة إلى اإلنارة الطبيعية من األبواب الكبيرة في روضة هانازونا في 

 اليابان
65 
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