
 عن الوحي، والبيئة ورياض األطفال والعالقة فيما بينها
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 في كبيرة تغييرات أيًضا نشهد بتنا والتكنولوجي الثقافي محيطنا في نشهدها التي التَّغييرات باإلضافة إلى

وايا نفس نجد إسرائيل، ومع هذا قد في األطفال رياض مى واأللعاب الزَّ  بل إلخ، والمواد واألجهزة والدُّ

 من األطفال تحفيز أجل من مختلفة   أغراض   تدريجي بشكل   إليها أضيَفت التي واأللواح الحيطان نفس

احية  .البصريَّة النَّ

 

و ُجدران إنَّ  -بشكل  مجازي  –يمكُن القول   وضة أطفال على ُيحافظ عازل جدار بمثابة أصبحت ضةالرَّ  الرَّ

أثيرات من قافية الخارجيَّة التَّ وضة إغالق إنَّ . واالجتماعيَّة منها الثَّ  في ُيعرقل الخارجيَّة المؤثِّرات أمام الرَّ

وضة صلة األحيان من كثير ، االجتماعي بالمحيط الرَّ  . المحيط هذا عن األطفال ويعزل والثقافي 

 

عي نَّ إ ه أساس هو واالجتماعيَّة الثقافيَّة البيئة على االنفتاح إلى السَّ ري التَّوجُّ  يتعامل الذي التَّكاُملي التَّطوُّ

دة المتبادلة العالقات األطفال، ومن ُجملَة ذلك لدى التَّطور مجاالت جميع مع نات بين االتِّجاهات متعدِّ  مكوِّ

اتهم نات وبين شخصيَّ ه هذا حسب. فيها يعيشون يالت البيئة مكوِّ ر فإنَّ  التَّوجُّ وضة في الطفل تطوُّ  الرَّ

دة لتأثيرات   يخضع فل، جملتها المميِّزات الفرديَّة وُمتبادلة، ومن ُمتعدِّ  ومميِّزات عائلته، وُمميِّزات للطِّ

 نشأ التي يَّةواالجتماع االقتصاديَّة والبيئة الطفل، فيه يعيش الذي القريب والمجتمع االجتماعي، اإلطار

 .فيها

 

ه حسب  ة، وثقافيَّة اجتماعيَّة، سياقات   في ينُموان اإلنسانيَّة والمعرفة التَّعلُّم فإنَّ  البيئي   التَّوجُّ يَّ وكذلك   ومادِّ

 نَّ ة، إمختلف نظر هاتجُ وُ  صحابوأ براءالخُ  بين وأ ة،مختلف اتخلفي   ذوي أشخاص بين التَّعاُون خالل من

 شخاصاأل بين الفصل مكانباإل وليس ،ركاءالشُّ  هؤالء بين عةوزَّ مُ  فلالطِّ  كتسبهاي التي المعلومات

 .قافيةالثَّ  جاتنتَ والمُ  ةالثقافيَّ  وعيةوبين األ ،والمصطلحات

 



 

 معهم طفالاأل يجلبها التي المعلومات ةهميَّ بأ االعتراف على يقوم نأ يجب طفالاأل مع ميعلُّ التَّ  فاعلالتَّ  نَّ إ

 ضرورة وعلى ُل،طفااأل فيها يعيش التي للمجتمعات  قافيالثَّ  صيدالرَّ  استخدام وعلى ة،وضالرَّ  لىإ

كبير   ريتأث لها خرىأ وشخصيات ي،هالاألطفال، ونقصد بهم: األ حياة في ينالمهم   شخاصاأل مع نعاوُ التَّ 

 .طفالعلى األ

 

 لفهم مناسب رمز بمثابة يكون نأ يمكن يطالياإ في ميلياإ دجيور مدرسة وجدتهأ الذي سموزاأ مصطلح نإ

 مناخ خلق سبيل في ذلك كلُّ وبالعكس،  لها الخارجي المحيط وبين وضةالرَّ  بين المتبادلة العالقات ةهميَّ أ

 .فلالطِّ  فيه يعيش الذي لمجتمعكون صوَرة صادقة عن اي تربوي  

 

 رتطوُّ  في م بشكل  كبيرساهويُ  ،ثرييُ  نأ المحيط المجتمع مع واصلوالتَّ  ة،المتبادل العالقات هذه بمقدور

 .وضةالرَّ  في طفالاأل موتعلُّ 

 

ا هم  المُ  من  ةربويَّ ت بيئة يطتخط لىإ ضافةباإل البستان، وأ وضةالرَّ  ةبجماليَّ  وضةالرَّ  طفالأ عيتمتَّ  نأ جد ً

 نأ هم  المُ  من، ولذلك طفالاأل لدى نُّمو  وال معلُّ التَّ  احتياجات يلب  وتُ  م،علُّ والتَّ  جاربوالتَّ  ،عباللَّ  على عتشجِّ 

 ل.طفالأل مُ قدَّ يُ  كيف بل ،فقط طفاللأل مقدَّ يُ  ما ليس ةُ العناي بَّ صَ ن  تَ 

 في كبير   ر  دو لها ،فكيروالتَّ  ث،والبح ،جريبوالتَّ  عباللَّ  على عهشجِّ وتُ  ل،فالطِّ  خيالَ  رُ تثي التي ةالجماليَّ  نَّ إ

 المختلفة شكالواأل ،مناغُ والتَّ  ،ظامالنِّ  :وضةالرَّ  في ةالجماليَّ  شياءاألَ  هذه جملة ومنة، وضالرَّ 

 .لخإ ،ل  والظ   ،ونواللَّ  ،وءوالضَّ  ،اتخصيَّ والشَّ 

 

 ،عباللَّ  في غبةالرَّ  لديهم ويثيرُ  ،طفالاأل زُ حفِّ يُ  ل  بشك د  والموا دواتواأل لعاباأل ضعرَ تُ  نأ هم  المُ  من

 بحيث وضةالرَّ  بيئة تنظيم ةهميَّ أ ميلياإ دجيور مدرسة ترَ ظهَ أ وقد ا،هداي هاوكأنَّ  مقدَّ تُ  نأ يجب لعابفاأل

 وبهجة الفرحة على صولوالحُ  ،جريبالتَّ  في ورغبتهم ل،طفال األخياُر ثيوتُ م، علُّ للتَّ  عديدة افرصً  تتيح

 ال عندماد الذي قال: "فرويوند مغزي جملة نذكر نأ ياقالسِّ  هذا في الجدير من هلعلَّ  ،بداعواإل االكتشاف

 الخيال عن للبحث نسعى نأ يجب هنَّ أ :يأ ،الطريق" منتصف في به لتقيوأ نهضأ نينَّ فإ ليإ الوحيُ  أتيي

 .جميل بشكل   وضةالرَّ  قسِّ نَ نُ  عندما يحصل ما هو وهذا ،والوحي بداعواإل

 

 في ساعدهموتُ  هم،راتمها رطوِّ وتُ  م،معارفه عوسِّ وتُ  ،ةغنيَّ  زاتحفِّ مُ  طفاللأل دةالجيِّ  ربويةالتَّ  البيئةُتوفُِّر 

 عتشجِّ  زاتمحفِّ  وضةالرَّ  في رتتوفَّ  نأ المهم منو ،نفسهمأ ضبط من نهمتمكِّ  كما م،وجوده عن معلُّ التَّ 

 م.بينه فيما فاعلوالتَّ  عبواللَّ  جريبوالتَّ  البحث على طفالاأل

 وأ وضةالرَّ  داخل التي تلك ة،يَّ اليوم عباللَّ  وساحات ة،المختلف الفضاءات وضةالرَّ  في ةربويَّ التَّ  البيئة تشمل

 ،قيالنَّ  الهواء، وتسمح بمرور مسالشَّ  شعةأل كشوفةم تكون نأ الفضاءات هذه على يجب. خارجها

وضة في الموجودة غراضواأل ثاثاأل يكون نأ م  هالمُ  من ا.فيه ظافةالنَّ  رتوفُّ  الى ضافةباإل  ،جميلة الر 

 تضمن نأ يجب كما ة،الحركيَّ  وقدراتهم ،الجسدي مبناهم اسبتن بحيث بسهولة ليهاإ طفالاأل وصول تتيحو

 .سالمتهم



م، وتنظيم والطاق وضةالرَّ  يةربِّ مُ  تبنيها التي العمل ةخطَّ  من جزء وضةالرَّ  في ةربويَّ التَّ  البيئة تنظيم إنَّ  

 نوعي اعلتف ضمان جانب لىإ ة،وضالرَّ  في سليم تربوي مناخ خلق في ةالمركزيَّ  سساأل حدأ البيئة هو

 ةواالجتماعيَّ  ةعوريَّ الشُّ  بعاداأل االعتبار بعين خذاأل مع ،ةربويَّ التَّ  ةالعمليَّ  في المشاركين جميع بين

 لديهم وتثير ،طفالاأل زتحفِّ  بحيث وضةالرَّ  تصميم المهم   من. ربويةالتَّ  ةالعمليَّ  في ودورها ،ةوالقيميَّ 

 بالمثيرات حافلة غير ايضً أ هادئة بيئة توفير مِّ المه من ذلك ومع ،البيئة واكتشاف البحث في غبةالرَّ 

 .ةيَّ الحسِّ 

 

 نوأ ،وحجمه فلالطِّ  ضوجنُ  لمرحلة مناسبة وضةالرَّ  في الموجودة غراضواأل لعاباأل تكون نينبغي أ

 ا.يضً أ عاقاتاإل لذوي حتى الروضة طفالأ لجميع متاحة تكون نه، وأسالمت تضمن

 

 عليهم ينبغي هلكنَّ  ،يريدونه الذي المكان ىإل لعابواأل غراضاأل يحضروا نأ طفالاأل من نطلب نأ يمكن

 ودون مستقل   بشكل   تي كانت فيها،ال نهااكمأ الى لعابواأل غراضاأل عادةإ موايتعلَّ  نأَ  النشاط نهاية مع

 عروفةم تكون بحيث ،غراضاأل هذه تخزين ماكنأ طفالاأل يعرف نأ حبِّذالم منة، ويالمربِّ  من مساعدة

 .شاطالنَّ  تمام بعد عادتهاوإ خذهاأ نم   نوايتمكَّ  كي طفالاأل لجميع

 

 ، إنَّ وضةالرَّ  في ةعليميَّ التَّ  البيئة وتصميم ،وتربيته الطفل معرفة بناء ةعمليَّ  في هالياأل شراكإ هم  المُ  من

 بعضهم وبين األطفال بين متبادلة ةنوعيَّ  ةاجتماعي   عالقات خلق هو وضةللرَّ  ةالرئيسيَّ  هدافاأل حدأ

 ة.وضالرَّ  وطاقم هالياأل وبين ة،وضالرَّ  طاقم وبين األطفال وبين ،البعض

 ،ئةهدِّ ومُ  ةنليِّ  غراضأ مع خرىأ اتفعالي   وأ ،ي  ن  تعاوُ  لعب مناطق تخطيط بواسطة هدافاأل تطوير يمكن

 عباللَّ  ركانأ وأ ماكنأ تزويد هم  المُ  من م،تهوبي في هموكأنَّ  ويشعروا ا،معً  يكونوا نأ على طفالاأل عشجِّ تُ 

 يَّة لألطفال.الطبيع البيئة من غراضأ وأ ،البيت من لعب غراضأ ،ةحقيقيَّ  غراضبأ وضةالرَّ  في

 

  وضةالر َّ في ةربوي َّالت َّ البيئة وتصميم تخطيط في مبادىء

ُب على  :نأ وضةالرَّ  في ةربويَّ التَّ  البيئة يتوجَّ

 ة.وساط بدون البيئة في وتجارب اتفعالي  تنفيذ و ،نشطةأ ممارسة طفاللأل تتيح  

  ِّمن جهة  وضةالرَّ  طفالأ ةبقيَّ  وبين وبينهم من جهة، البالغين وبين بينهم وعيالنَّ  فاعلالتَّ  عتشج

 أخرى.

  ُنواعهأ بمختلف عباللَّ  على حفِّز األطفالت. 

 ا.ونهحب  يُ  ةنشطأ وممارسة ،طفالاأل تهم التي المواضيع في نشطةأ ممارسة تتيح 

 ة.الفرديَّ  ميولهم عن عبيروالتَّ ر، االختيا ةيَّ حرِّ  طفاللأل تتيح 

 ت.ونجاحا وتجارب ياتتحدِّ  تتيح  

 عت   ث.والبح جريبالتَّ  شجِّ

  ِّمانوالشُّعور باأل مأنينةوالطُّ  احةبالر   عورالشُّ  لهم رتوف. 

 



 طفال؟األ رياض في ةتربويَّ  بيئة وتصميم تخطيط يالئم الذي ما 

 :اليةالتَّ  قاطالنِّ  االعتبار بعين نأخذ نأ وضةالرَّ  في ةربويَّ التَّ  البيئة تخطيط في المهم من

 ةواالضاء ة،ظافوالنَّ  ،طفالاأل سالمة حيث من وضةللرَّ  ةساسيَّ األ ةالهندسيَّ  والمعطيات المبنى 

 ها.خارج وأ الروضة داخل سواء ،هوئةوالتَّ 

 ةحميميَّ ومقداًرا من ال الطيفً  ًراشعو رتوفِّ  ةبيتيَّ  غراضأ دمج.  

 ة.وتينيَّ الرُّ  اتوالفعالي   ة،خصيَّ الشَّ  ظافةللنَّ  مناطق توفير 

 وضة، طفالأل المرحلة الُعمريَّة خزينالتَّ  ماكنوأ ثاثواأل غراضأن تالئم األ  زوايا تخصيصو الرَّ

 ونضج يتناسب بما احةالس   وفي ،وضةالرَّ  حيِّز في دةمحدَّ  ولعب نشطةأ ومناطق ومراكز ركانوأ

 .الطفل

 وضةالرَّ  طفالأ لدى االنتماء تشجيع جلأ من ل،الطف عائلة ثقافة من وحاجيات غراضأ توزيع. 

 ينفردوا فيها نأ فيها يستطيعون ماكنأ ،ديقاتوالصَّ  صدقاءاأل مع فيها عباللَّ  طفالاأل يستطيع بيئات 

  .وحدهم

 مواد ة،الطبيع من مواد   :مثل ،معلُّ والتَّ  عبواللَّ  ،جريبالتَّ  طفاللأل تتيح مختلفة غراضوأ مواد 

 .تدويرها تمَّ  موادو ،بداعواإل للبحث مواد ،مفتوحة

 صلة خلق جلأ ومن ،البحث في طفالاأل مهارات تطوير جلأ من جهزةواأل دواتاأل من عدد 

 .همتبيئ وبين طفالاأل بين وتواصل

 جراءإ يمكن بحيث ،ةربويَّ التَّ  البيئة ناتكوِّ مُ  واستخدام صميمت في ليونة هناك كونت نأ يجب 

 .ستقبالً مُ  تنشأ قد التيت األطفال الحتياجا متهاومالء تغييرات

 يوحي نوأ الخارجي، وضةالرَّ  محيط في يجري ماذا يروا نأ الروضة ولطاقم يةللمربِّ  تتيح شفافية 

وضة ا يمنُح األطفاَل ذلك بوجودهم، ومتابعتهم لما يدوُر في الرَّ  ن.ماباأل اشعورً ، مم 


