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 تنظٌم بٌئة تعلم الطفل 

تعتبر عملٌة تنظٌم بٌئة تعلم الطفل عملٌة ضرورٌة َلحداث تعلم ناجح واستمرارٌة     

فاعلٌة اَلنشطة، وهذا التنظٌم ٌتم فً ضوء المستحدثات التربوٌة فالمادة التعلٌمٌة تعتبر 

بمثابة كائن حً ٌحتاج الى عملٌات التنظٌم المستمر حتى ٌستطٌع البقاء ومن ثم 

 .استخدامها فً العملٌة التربوٌة

ان عملٌة تنظٌم بٌئة تعلم الطفل عملٌة علمٌة ولٌست عملٌة عفوٌة حٌث انها تقوم على 

اسس تربوٌة ونفسٌة فً اعادة النظر فً اهداف اَلنشطة التعلٌمٌة واختٌار محتواها 

وتنظٌمها واستخدام استراتٌجات التعلم المناسبة لتحقٌق اَلهداف بما ٌتظمنه من طرق 

ووسائل التعلم واستخدام اسالٌب التقوٌم المناسبة، لذا فعملٌة تنظٌم بٌئة تعلم الطفل عملٌة 

 .علمٌة وتتم فً ضوء اسس علمٌة لذا ٌجب اتباعها

 تنظٌم بٌئة تعلم الطفل 

 

تعتبر عملٌة تنظٌم بٌئة تعلم الطفل عملٌة ضرورٌة الحداث تعلم ناجح      

واستمرارٌة فاعلٌة االنشطة، وهذا التنظٌم ٌتم فً ضوء المستحدثات 

التربوٌة فالمادة التعلٌمٌة تعتبر بمثابة كائن حً ٌحتاج الى عملٌات التنظٌم 

 .المستمر حتى ٌستطٌع البقاء ومن ثم استخدامها فً العملٌة التربوٌة

ان عملٌة تنظٌم بٌئة تعلم الطفل عملٌة علمٌة ولٌست عملٌة عفوٌة حٌث 

انها تقوم على اسس تربوٌة ونفسٌة فً اعادة النظر فً اهداف االنشطة 

التعلٌمٌة واختٌار محتواها وتنظٌمها واستخدام استراتٌجات التعلم المناسبة 

لتحقٌق االهداف بما ٌتظمنه من طرق ووسائل التعلم واستخدام اسالٌب 

التقوٌم المناسبة، لذا فعملٌة تنظٌم بٌئة تعلم الطفل عملٌة علمٌة وتتم فً 

 .ضوء اسس علمٌة لذا ٌجب اتباعها



وتتضمن تنظٌم بٌئة تعلم الطفل مرحلتٌن هما 

 .عملٌة تقوٌم وعملٌة تنظٌم

ان عملٌة تقوٌم عملٌات التعلم تستهدف التعرف 

على مدى نجاح بٌئة التعلم الحالٌة فً تحقٌق ما 

حدد لها من اهداف وهذا التقوٌم ٌعتبر نقطة البداٌة 

واَلنطالق نحو المراجعة والتنظٌم لكل جوانب 

التعلم، ومن ثم فأن تناول المادة التعلٌمٌة على 

نتبٌن منه ( الروضة)المستوى التنفٌذي فً المٌدان 

مدى كفاٌة بٌئة تعلم الطفل وجودتها وتأثٌرها فً 

الطفل تأثٌرا ٌتفق مع ماحدد لها من اهداف اي ان 

تنظٌم البٌئة التعلٌمٌة من اجل تعلم فعال فً 

الروضة والمبرر الرئٌسً لتنظٌم اَلنشطة 

واسالٌب تقدمها للطفل فً ضوء اَلٌجابٌات 

والسلبٌات التً تسفر عنها عملٌة استخدام بٌئة 

تقوٌم بٌئة تعلم )التعلم الحالٌة للطفل فً الروضة 

 .تتم عملٌة التنظٌم( الطفل

 .وتتضمن تنظٌم بٌئة تعلم الطفل مرحلتٌن هما عملٌة تقوٌم وعملٌة تنظٌم

ان عملٌة تقوٌم عملٌات التعلم تستهدف التعرف على مدى نجاح بٌئة 

التعلم الحالٌة فً تحقٌق ما حدد لها من اهداف وهذا التقوٌم ٌعتبر نقطة 

البداٌة واالنطالق نحو المراجعة والتنظٌم لكل جوانب التعلم، ومن ثم فأن 

نتبٌن ( الروضة)تناول المادة التعلٌمٌة على المستوى التنفٌذي فً المٌدان 

منه مدى كفاٌة بٌئة تعلم الطفل وجودتها وتأثٌرها فً الطفل تأثٌرا ٌتفق 

مع ماحدد لها من اهداف اي ان تنظٌم البٌئة التعلٌمٌة من اجل تعلم فعال 

فً الروضة والمبرر الرئٌسً لتنظٌم االنشطة واسالٌب تقدمها للطفل فً 

ضوء االٌجابٌات والسلبٌات التً تسفر عنها عملٌة استخدام بٌئة التعلم 

 .تتم عملٌة التنظٌم( تقوٌم بٌئة تعلم الطفل)الحالٌة للطفل فً الروضة 



 اسس تنظٌم بٌئة تعلم الطفل فً الروضة 

تتم بٌئة التعلم المناسبة لطفل الروضة على اسس      

 :علمٌة ٌجب اتباعها وهً

ٌجب ان ٌتناول التنظٌم جمٌع جوانب : الشمول. 1

البٌئة التعلٌمٌة حتى ٌكون التنظٌم شامال فعندما ٌتم 

اَلهتمام بتنظٌم جانب من جوانب بٌئة تعلم الطفل 

وتهمل باقً الجوانب ٌكون التنظٌم جزئٌا وٌتسم ذلك 

 .بالقصور فً عملٌة التنظٌم

لما كان كل جانب من جوانب بٌئة التعلم : التكامل. 2

ٌرتبط ارتباطا وثٌقا بالجوانب اَلخرى حٌث ٌؤثر 

لذا فاَلنشطة َل ٌمكن ان تحقق . فٌها، وٌتأثر بها

اهدافها المنشودة اَل اذا اتبعت طرٌقة التدرٌس 

المناسبة، وطرٌقة التدرٌس المناسبة َلٌمكن ان تنفذ 

جٌدا اَل اذا وجدت المعلمة الكفء القادرة على 

تنفٌذها، والمعلمة الكفء َل ٌمكن ان تودي رسالتها 

اَل اذا كانت ملمة بأسالٌب تنظٌم بٌئٌة تعلم الطفل 

مما سبق ٌتضح . والمدركة لقدرات وامكانٌات الطفل

ضرورة احداث التنظٌم المتكامل لجمٌع جوانب بٌئٌة 

 .التعلٌم لتحقٌق اَلهداف المنشودة منها

 اسس تنظٌم بٌئة تعلم الطفل فً الروضة 

 :تتم بٌئة التعلم المناسبة لطفل الروضة على اسس علمٌة ٌجب اتباعها وهً     

ٌجب ان ٌتناول التنظٌم جمٌع جوانب البٌئة التعلٌمٌة حتى ٌكون التنظٌم : الشمول1.

شامال فعندما ٌتم االهتمام بتنظٌم جانب من جوانب بٌئة تعلم الطفل وتهمل باقً 

 .الجوانب ٌكون التنظٌم جزئٌا وٌتسم ذلك بالقصور فً عملٌة التنظٌم

 

لما كان كل جانب من جوانب بٌئة التعلم ٌرتبط ارتباطا وثٌقا بالجوانب : التكامل. 2

لذا فاالنشطة ال ٌمكن ان تحقق اهدافها المنشودة . االخرى حٌث ٌؤثر فٌها، وٌتأثر بها

اال اذا اتبعت طرٌقة التدرٌس المناسبة، وطرٌقة التدرٌس المناسبة الٌمكن ان تنفذ 

جٌدا اال اذا وجدت المعلمة الكفء القادرة على تنفٌذها، والمعلمة الكفء ال ٌمكن ان 

تودي رسالتها اال اذا كانت ملمة بأسالٌب تنظٌم بٌئٌة تعلم الطفل والمدركة لقدرات 

مما سبق ٌتضح ضرورة احداث التنظٌم المتكامل لجمٌع جوانب . وامكانٌات الطفل

 .بٌئٌة التعلٌم لتحقٌق االهداف المنشودة منها



ٌجب اَلهتمام بمفهوم التوازن وهذا ٌتطلب تحدٌد الجوانب التعلٌمٌة المختلفة وفقا : التوازن. 3

لقدرات وامكانٌات الطفل ومدى قدرة هذه الجوانب على تحقٌق اَلهداف التربوٌة، ومن ثم 

ٌتحقق التوازن بٌن جوانب النمو المختلفة واَلنشطة الواجب توافرها عند تنظٌم بٌئة تعلم 

 .الطفل

التنظٌم لبٌئة التعلم فً حد ذاته مستمر َل ٌنتهً حٌث انه ٌتم فً صورة : اَلستمرارٌة. 4

عملٌات متتالٌة ومتالحقة وٌجب ان تكون بعد عملٌات التقوٌم لبٌئة التعلم عملٌات تنظٌم وذلك 

 .فً تتابع واستمرارٌة حتى ٌمكن الحكم على بٌئة تعلم الطفل بطرٌقة موضوعٌة

فالتخطٌط السلٌم ٌستدعً وضع خطة شامله تتعرض لجمٌع مكونات البٌئة : التخطٌط السلٌم. 5

التعلٌمٌة وَل بد من توافر المعلومات الدقٌقة والبٌانات الالزمة لعملٌات التخطٌط كما ٌجب 

وضع الخطة فً صورة مراحل متتابعة وَل بد ان تكون الخطة سلٌمة ومبنٌة على اسس 

 .علمٌة

ٌجب االهتمام بمفهوم التوازن وهذا ٌتطلب تحدٌد الجوانب : التوازن. 3

التعلٌمٌة المختلفة وفقا لقدرات وامكانٌات الطفل ومدى قدرة هذه الجوانب 

على تحقٌق االهداف التربوٌة، ومن ثم ٌتحقق التوازن بٌن جوانب النمو 

 .المختلفة واالنشطة الواجب توافرها عند تنظٌم بٌئة تعلم الطفل

 

التنظٌم لبٌئة التعلم فً حد ذاته مستمر ال ٌنتهً حٌث انه : االستمرارٌة. 4

ٌتم فً صورة عملٌات متتالٌة ومتالحقة وٌجب ان تكون بعد عملٌات التقوٌم 

لبٌئة التعلم عملٌات تنظٌم وذلك فً تتابع واستمرارٌة حتى ٌمكن الحكم على 

 .بٌئة تعلم الطفل بطرٌقة موضوعٌة

 

فالتخطٌط السلٌم ٌستدعً وضع خطة شامله تتعرض : التخطٌط السلٌم. 5

لجمٌع مكونات البٌئة التعلٌمٌة وال بد من توافر المعلومات الدقٌقة والبٌانات 

الالزمة لعملٌات التخطٌط كما ٌجب وضع الخطة فً صورة مراحل متتابعة 

 .وال بد ان تكون الخطة سلٌمة ومبنٌة على اسس علمٌة



ٌلعب التجرٌب دورا رئٌسٌا فً تنظٌم بٌئة تعلم الطفل على اسس : التجرٌب. 6

علمٌة ومن اهداف التجرٌب معرفة جوانب القوة والضعف فً البٌئة التعلٌمٌة 

والتعرف على المشكالت التً تواجه تجرٌب البٌئة التعلٌمٌة والتعرف على 

مدى تأثٌر هذه الجوانب فً الجوانب اَلخرى ومن ثم التأكد من صحة او خطأ 

البٌئة التعلٌمٌة المراد تجرٌبها، والتجرٌب ٌجب ان ٌنصب على جمٌع جوانب 

العملٌة التعلٌمٌة بما تتضمنه من مواد تعلٌمٌة وتظهر خالل فترة التجرٌب 

 .بعض المشكالت التً ٌتم اٌجاد الحلول المناسبة لها والتغلب علٌها

تنظم بٌئة تعلم للطفل وهً عملٌة جماعٌة ولٌست فردٌة حٌث : التعاون. 7

ٌشرك فٌها كل اَلطراف التً لها صلة مباشرة او غٌر مباشرة فً العملٌة 

التربوٌة مثل المعلمة والمواجهه وخبرٌة المناهج واولٌاء اَلمور والطفل نفسه، 

وَل ٌقصد َلشراك كل هذه اَلطراف فً التنظٌم ان ٌكون لكل طرف منها دورا 

مساوٌا مع دور اَلخرٌن عند التنظٌم وانما المقصود هو ان تتاح الفرصة لكل 

 .فرد ان ٌعبر عن رأٌه وعن وجهة نظره

ٌلعب التجرٌب دورا رئٌسٌا فً تنظٌم بٌئة تعلم الطفل على : التجرٌب. 6

اسس علمٌة ومن اهداف التجرٌب معرفة جوانب القوة والضعف فً البٌئة 

التعلٌمٌة والتعرف على المشكالت التً تواجه تجرٌب البٌئة التعلٌمٌة 

والتعرف على مدى تأثٌر هذه الجوانب فً الجوانب االخرى ومن ثم التأكد 

من صحة او خطأ البٌئة التعلٌمٌة المراد تجرٌبها، والتجرٌب ٌجب ان 

ٌنصب على جمٌع جوانب العملٌة التعلٌمٌة بما تتضمنه من مواد تعلٌمٌة 

وتظهر خالل فترة التجرٌب بعض المشكالت التً ٌتم اٌجاد الحلول المناسبة 

 .لها والتغلب علٌها

 

تنظم بٌئة تعلم للطفل وهً عملٌة جماعٌة ولٌست فردٌة حٌث : التعاون. 7

ٌشرك فٌها كل االطراف التً لها صلة مباشرة او غٌر مباشرة فً العملٌة 

التربوٌة مثل المعلمة والمواجهه وخبرٌة المناهج واولٌاء االمور والطفل 

نفسه، وال ٌقصد الشراك كل هذه االطراف فً التنظٌم ان ٌكون لكل طرف 

منها دورا مساوٌا مع دور االخرٌن عند التنظٌم وانما المقصود هو ان تتاح 

 .الفرصة لكل فرد ان ٌعبر عن رأٌه وعن وجهة نظره

ٌلعب التجرٌب دورا رئٌسٌا فً تنظٌم بٌئة تعلم الطفل على اسس علمٌة ومن : التجرٌب. 6

اهداف التجرٌب معرفة جوانب القوة والضعف فً البٌئة التعلٌمٌة والتعرف على المشكالت 

التً تواجه تجرٌب البٌئة التعلٌمٌة والتعرف على مدى تأثٌر هذه الجوانب فً الجوانب 

االخرى ومن ثم التأكد من صحة او خطأ البٌئة التعلٌمٌة المراد تجرٌبها، والتجرٌب ٌجب ان 

ٌنصب على جمٌع جوانب العملٌة التعلٌمٌة بما تتضمنه من مواد تعلٌمٌة وتظهر خالل فترة 

 .المناسبة لها والتغلب علٌهاالمشكالت التً ٌتم اٌجاد الحلول التجرٌب بعض 

 

 

 

عملٌة جماعٌة ولٌست فردٌة حٌث ٌشرك فٌها كل تعلم للطفل وهً تنظم بٌئة : التعاون. 7

مباشرة فً العملٌة التربوٌة مثل المعلمة والمواجهه صلة مباشرة او غٌر االطراف التً لها 

، وال ٌقصد الشراك كل هذه االطراف فً واولٌاء االمور والطفل نفسهوخبرٌة المناهج 

مع دور االخرٌن عند التنظٌم وانما المقصود ٌكون لكل طرف منها دورا مساوٌا التنظٌم ان 

 .ان ٌعبر عن رأٌه وعن وجهة نظرهالفرصة لكل فرد هو ان تتاح 



ٌجب ان ٌستند تنظٌم بٌئة تعلم الطفل على البحث : البحث العلمً. 8

العلمً للطفل على سمات كل الطفل والبٌئة والمجتمع، وتحدٌد 

التغٌرات التً طرأت على مٌول الطفل وقدراته وحاجاته ودراسة 

طبٌعة نموه والعوامل المؤثرة فٌه، كما ٌتم دراسة التغٌرات البٌئٌة 

 .المنتظرة حدوثها بحٌث تعمل بٌئة تعلٌم الطفل على مراعاتها

ٌجب ان ٌكون الحكم على بٌئة تعلم الطفل الحالٌة : الموضوعٌة. 9

بطرٌقة موضوعٌة تبتعد عن الذاتٌة وتكون فً ضوء معاٌٌر محدده 

 .وصادقة وثابته

ٌجب ان ٌتم تنظٌم بٌئة التعلم فً ضوء : النظرة المستقبلٌة. 10

اَلتجاهات الحدٌثة والمستقبلٌة كما ٌستدعى ذلك تحدٌد خصائص 

 .المستقبل وسماته تحدٌدا دقٌقا حتى ٌتم التنظم فً ضوئه

ٌجب ان ٌستند تنظٌم بٌئة تعلم الطفل على البحث : البحث العلمً. 8

العلمً للطفل على سمات كل الطفل والبٌئة والمجتمع، وتحدٌد التغٌرات 

التً طرأت على مٌول الطفل وقدراته وحاجاته ودراسة طبٌعة نموه 

والعوامل المؤثرة فٌه، كما ٌتم دراسة التغٌرات البٌئٌة المنتظرة حدوثها 

 .بحٌث تعمل بٌئة تعلٌم الطفل على مراعاتها

 

ٌجب ان ٌكون الحكم على بٌئة تعلم الطفل الحالٌة : الموضوعٌة. 9

بطرٌقة موضوعٌة تبتعد عن الذاتٌة وتكون فً ضوء معاٌٌر محدده 

 .وصادقة وثابته

 

ٌجب ان ٌتم تنظٌم بٌئة التعلم فً ضوء : النظرة المستقبلٌة. 10

االتجاهات الحدٌثة والمستقبلٌة كما ٌستدعى ذلك تحدٌد خصائص 

 .المستقبل وسماته تحدٌدا دقٌقا حتى ٌتم التنظم فً ضوئه



 مبررات تدعونا لتنظٌم بٌئة تعلم الطفل

تعتبر عملٌة تنظٌم بٌئة تعلم طفل الروضه عملٌة ضرورٌة      

لنجاح عملٌة التعلم وَلستمرارٌة فاعلٌة تعلم الطفل وعملٌة التعلم 

للطفل تحتاج الى عملٌات التطوٌر المستمر فً تنظٌم بٌئة التعلم 

حتى تزداد فاعلٌتها كما تزٌد من بقاء اثر التعلم ومن ثم 

استخدامه فً تحقٌق اهداف الروضه ومن خالل تنفٌذ البرنامج 

فً الروضة ٌتبٌن مدى فاعلٌة تنظٌم بٌئة تعلم الطفل وتأثٌرها 

فً الطفل تأثٌرا ٌتفق مع ما حدد لها من اهداف اي ان تنفٌذ 

برامج طفل الروضة هً المبرر الرئٌسً للبحث عن بدائل غٌر 

 .تقلٌدٌة لتنظٌم بٌئة تعلم الطفل

 مبررات تدعونا لتنظٌم بٌئة تعلم الطفل

تعتبر عملٌة تنظٌم بٌئة تعلم طفل الروضه عملٌة ضرورٌة      

لنجاح عملٌة التعلم والستمرارٌة فاعلٌة تعلم الطفل وعملٌة التعلم 

للطفل تحتاج الى عملٌات التطوٌر المستمر فً تنظٌم بٌئة التعلم 

حتى تزداد فاعلٌتها كما تزٌد من بقاء اثر التعلم ومن ثم استخدامه 

فً تحقٌق اهداف الروضه ومن خالل تنفٌذ البرنامج فً الروضة 

ٌتبٌن مدى فاعلٌة تنظٌم بٌئة تعلم الطفل وتأثٌرها فً الطفل تأثٌرا 

ٌتفق مع ما حدد لها من اهداف اي ان تنفٌذ برامج طفل الروضة 

هً المبرر الرئٌسً للبحث عن بدائل غٌر تقلٌدٌة لتنظٌم بٌئة تعلم 

 .الطفل

 مبررات تدعونا لتنظٌم بٌئة تعلم الطفل

تعتبر عملٌة تنظٌم بٌئة تعلم طفل الروضه عملٌة ضرورٌة لنجاح      

عملٌة التعلم والستمرارٌة فاعلٌة تعلم الطفل وعملٌة التعلم للطفل 

تحتاج الى عملٌات التطوٌر المستمر فً تنظٌم بٌئة التعلم حتى تزداد 

فاعلٌتها كما تزٌد من بقاء اثر التعلم ومن ثم استخدامه فً تحقٌق 

اهداف الروضه ومن خالل تنفٌذ البرنامج فً الروضة ٌتبٌن مدى 

فاعلٌة تنظٌم بٌئة تعلم الطفل وتأثٌرها فً الطفل تأثٌرا ٌتفق مع ما حدد 

لها من اهداف اي ان تنفٌذ برامج طفل الروضة هً المبرر الرئٌسً 

 .للبحث عن بدائل غٌر تقلٌدٌة لتنظٌم بٌئة تعلم الطفل



ومن المبررات التً تدعونا للبحث عن بدائل غٌر تقلٌدٌة لتنظٌم بٌئة تعلم الطفل ما 

 :ٌلً

لم ٌعد طفل الٌوم كطفل اَلمس فلقد تغٌرت احتٌاجات الطفل : تغٌر طبٌعة الطفل. 1

لما ٌتعلمه من مادة تعلٌمٌة كما تغٌرت مشكالته ومٌوله وقدراته واستعداداته كما ان 

الفروق الفردٌة بٌن اَلطفال زادت فالطفل ٌحتاج الى بٌئة تعلم مشوقة والتً تنوع 

من اسالٌبها كما ٌحتاج الى تنظٌم المادة التعلٌمٌة بشكل وظٌفً اي التً تزٌد من 

 .تفاعله مع الموقف التعلٌمً

تتغٌر البٌئة والمجتمع تغٌرا سرٌعا : تغٌر البٌئة والمجتمع التً ٌعٌش فٌها الطفل. 2

ومتالحقا فً عاداته واتجاهاته ومشكالته وتراثه الثقافً ونظمه واهدافه وعلى بٌئة 

تعلم الطفل ان تتطور لتالئم هذه التغٌرات الحادثة فً بٌئة الطفل ومجتمعه حتى 

تساعده على اكتساب المعارف والمهارات واَلتجاهات وانماط السلوك التً ٌحتاجها 

فً تفاعله مع البٌئة الجدٌدة وتوافقه مع هذا المجتمع بطبٌعته الجدٌدة كما ٌجب ان 

تساعد الخبرات المتضمنة فً بٌئة تعلم الطفل على تدرٌب الطفل على حل 

المشكالت المتغٌرة التً تواجهه فً بٌئته ومجتمعه ومساعدته على فهم هذه البٌئة 

 .والمجتمع المتغٌر والتوافق معه

 :ومن المبررات التً تدعونا للبحث عن بدائل غٌر تقلٌدٌة لتنظٌم بٌئة تعلم الطفل ما ٌلً

لم ٌعد طفل الٌوم كطفل االمس فلقد تغٌرت احتٌاجات الطفل لما : تغٌر طبٌعة الطفل1.

ٌتعلمه من مادة تعلٌمٌة كما تغٌرت مشكالته ومٌوله وقدراته واستعداداته كما ان 

الفروق الفردٌة بٌن االطفال زادت فالطفل ٌحتاج الى بٌئة تعلم مشوقة والتً تنوع من 

اسالٌبها كما ٌحتاج الى تنظٌم المادة التعلٌمٌة بشكل وظٌفً اي التً تزٌد من تفاعله 

 .مع الموقف التعلٌمً

 

تتغٌر البٌئة والمجتمع تغٌرا سرٌعا : تغٌر البٌئة والمجتمع التً ٌعٌش فٌها الطفل. 2

ومتالحقا فً عاداته واتجاهاته ومشكالته وتراثه الثقافً ونظمه واهدافه وعلى بٌئة تعلم 

الطفل ان تتطور لتالئم هذه التغٌرات الحادثة فً بٌئة الطفل ومجتمعه حتى تساعده على 

اكتساب المعارف والمهارات واالتجاهات وانماط السلوك التً ٌحتاجها فً تفاعله مع البٌئة 

الجدٌدة وتوافقه مع هذا المجتمع بطبٌعته الجدٌدة كما ٌجب ان تساعد الخبرات المتضمنة 

فً بٌئة تعلم الطفل على تدرٌب الطفل على حل المشكالت المتغٌرة التً تواجهه فً بٌئته 

 .ومجتمعه ومساعدته على فهم هذه البٌئة والمجتمع المتغٌر والتوافق معه



هناك تغٌر (: الثورة العلمٌة والتكنلوجٌه)اَلنفجار المعرفً. 3

سرٌع ومتالحق فً المعلومات والمعارف لذا سمً هذا العصر 

بعصر اَلنفجار المعرفً فالنظرٌات تتغٌر والمعلومات تتزاٌد، 

وهناك اكتشافات علمٌة جدٌدة وهذا كله من دواعً تنظٌم بٌئة 

لذا ٌجب ان تتضمن بٌئة تعلٌم الطفل على خبرات . تعلم الطفل

 .تربوٌة تتمٌز بسالمة العلمٌة والحداثة

هناك تغٌر كبٌر : التطور الحادث فً العلوم التربوي. 4

ومستمر فً المفاهٌم التربوٌة وفً مجال علم النفس التربوي 

ونظرٌات العلم، وكنتٌجة لهذا التغٌر َلبد ان ٌحدث تطور مقابل 

بٌئة تعلم الطفل حتى تستفٌد من التطور الحادث فً العلوم 

التربوٌة فً احداث تعلم ناجح للطفل بأسالٌب وطرق ووسائل 

 .وانشطة سهلة القٌام بها من جانب الطفل والمعلمة

هناك تغٌر سرٌع (: الثورة العلمٌة والتكنلوجٌه)االنفجار المعرفً. 3

ومتالحق فً المعلومات والمعارف لذا سمً هذا العصر بعصر االنفجار 

المعرفً فالنظرٌات تتغٌر والمعلومات تتزاٌد، وهناك اكتشافات علمٌة جدٌدة 

لذا ٌجب ان تتضمن بٌئة تعلٌم . تعلم الطفلوهذا كله من دواعً تنظٌم بٌئة 

 .بسالمة العلمٌة والحداثةالطفل على خبرات تربوٌة تتمٌز 

 

فً المفاهٌم هناك تغٌر كبٌر ومستمر : التطور الحادث فً العلوم التربوي. 4

التربوٌة وفً مجال علم النفس التربوي ونظرٌات العلم، وكنتٌجة لهذا التغٌر 

البد ان ٌحدث تطور مقابل بٌئة تعلم الطفل حتى تستفٌد من التطور الحادث 

فً العلوم التربوٌة فً احداث تعلم ناجح للطفل بأسالٌب وطرق ووسائل 

 .وانشطة سهلة القٌام بها من جانب الطفل والمعلمة



لما كانت بٌئة تعلم الطفل الحالٌة تعتمد اعتمادا كبٌرا على المعرفة والمعلومات : قصور بٌئة تعلم الطفل الحالٌة. 5

وتهمل بقٌة الجوانب التربوٌة الهامة لحٌاة الطفل مثل الجانب المهاري والوجدانً، بما ٌؤدي الى قصور فً دور 

لذا ٌجب ان ٌحدث تنظٌم المواد . بٌئة تعلم الطفل المقدمة للطفل بالوفاء بأحتٌاجاته الحٌاتٌة والبٌئٌة والمجتمعٌة

التعلٌمٌة المقدمة للطفل بحٌث تتضمن على المعارف والمهارات واَلتجاهات المرتبطة بالحٌاة الٌومٌة للطفل وبٌئته 

 .ومجتمعه

مما سبق ٌتضح لنا، ان عملٌة تنظٌم بٌئة تعلٌم الطفل اصبحت ضرورة تفرض نفسها على مصممً برامج الروضه 

وذلك نتٌجة الدراسات المستقبلٌة التً تحدثناعن التنبؤ بحاجات الطفل والمجتمع المستقبلٌة، وبالتالً ٌتم التنظٌم فً 

ضوء احتٌاجات ومطالب المستقبل حتى ٌتم اشباع حاجات الطفل المستقبلٌة ومطالب بٌئٌة ومجتمعٌة كما ان عملٌة 

تنظٌم بٌئة تعلٌم الطفل اصبحت حاجة ملحة فً المجتمعات النامٌة حتى تستطٌع الوصول الى اَلنظمة التربوٌة 

 .المستخدمة فً الدول المتقدمة، ومن ثم اللحاق بركب التقدم

لما كانت بٌئة تعلم الطفل الحالٌة تعتمد : قصور بٌئة تعلم الطفل الحالٌة. 5

اعتمادا كبٌرا على المعرفة والمعلومات وتهمل بقٌة الجوانب التربوٌة الهامة 

لحٌاة الطفل مثل الجانب المهاري والوجدانً، بما ٌؤدي الى قصور فً دور 

.  بٌئة تعلم الطفل المقدمة للطفل بالوفاء بأحتٌاجاته الحٌاتٌة والبٌئٌة والمجتمعٌة

لذا ٌجب ان ٌحدث تنظٌم المواد التعلٌمٌة المقدمة للطفل بحٌث تتضمن على 

المعارف والمهارات واَلتجاهات المرتبطة بالحٌاة الٌومٌة للطفل وبٌئته 

 .ومجتمعه

مما سبق ٌتضح لنا، ان عملٌة تنظٌم بٌئة تعلٌم الطفل اصبحت ضرورة 

تفرض نفسها على مصممً برامج الروضه وذلك نتٌجة الدراسات المستقبلٌة 

التً تحدثناعن التنبؤ بحاجات الطفل والمجتمع المستقبلٌة، وبالتالً ٌتم 

ومطالب المستقبل حتى ٌتم اشباع حاجات الطفل ضوء احتٌاجات التنظٌم فً 

كما ان عملٌة تنظٌم بٌئة تعلٌم الطفل ومطالب بٌئٌة ومجتمعٌة المستقبلٌة 

النامٌة حتى تستطٌع الوصول الى حاجة ملحة فً المجتمعات اصبحت 

 .المتقدمة، ومن ثم اللحاق بركب التقدمالتربوٌة المستخدمة فً الدول اَلنظمة 



 محكات لتنظٌم بٌئة تعلم طفل الروضة

 .تسمح بالتنوع فً بٌئة تعلم الطفل. 1

 .تحقٌق التكامل بٌن طرق واسالٌب تنظٌم بٌئة تعلم الطفل لتحقٌق اَلهداف المرجوة.2

 .زٌادة دافعٌة اَلطفال للتعلم والمشاركة بأٌجابٌة فً الموقف التعلٌمً. 3

 .توفٌر سبل النجاح المتدرج عن طرٌق قٌام الطفل بسلٌلة من اَلعمال القصٌرة المتدرجة حتى ٌصل الى النجاح. 4

 .تهتم بتعجٌل واسراع العملٌات العقلٌة لطفل الروضة. 5

 .تراعى الفروق الفردٌة بٌن قدرات واستعدادت طفل الروضة. 6

 .تلبً حاجات طفل الروضة. 7

 .تهتم بتقدٌم الخبرات الحسٌة المباشرة للطفل. 8

 محكات لتنظٌم بٌئة تعلم طفل الروضة

 

 .تسمح بالتنوع فً بٌئة تعلم الطفل. 1

تحقٌق التكامل بٌن طرق واسالٌب تنظٌم بٌئة تعلم الطفل لتحقٌق .2

 .االهداف المرجوة

زٌادة دافعٌة االطفال للتعلم والمشاركة بأٌجابٌة فً الموقف . 3

 .التعلٌمً

توفٌر سبل النجاح المتدرج عن طرٌق قٌام الطفل بسلٌلة من . 4

 .االعمال القصٌرة المتدرجة حتى ٌصل الى النجاح

 .تهتم بتعجٌل واسراع العملٌات العقلٌة لطفل الروضة. 5

 .تراعى الفروق الفردٌة بٌن قدرات واستعدادت طفل الروضة. 6

 .تلبً حاجات طفل الروضة. 7

 .تهتم بتقدٌم الخبرات الحسٌة المباشرة للطفل. 8



 .ان تحقٌق المتعة للطفل اثناء عملٌة التعلم. 9

ان توفر بٌئة تعلٌم الطفل السالمة واَلمان اثناء . 10

 .ممارسة اَلنشطة

ٌهدف تنظٌم بٌئة تعلم الطفل الى استخدام طرق . 11

واسالٌب متنوعة لتنفٌذ برامج تنمٌة المهارات اللغوٌة 

الضرورٌة لتفاعل مع ( قراءة، كتابة، تحدث، استماع)

 .مجتمعه والتعبٌر عن احتٌاجاته

ٌهدف تنظٌم بٌئة تعلم الطفل الى تنمٌة المهارات . 12

الحٌاتٌة التً تساعد الطفل على التوافق البٌئً 

 .والمجتمعً

ان تهتم بتنمٌة مهارات اَلعتماد على النفس لدى . 13

 .الطفل

تهتم بسلوكٌات العمل الجماعً والتعاون بٌن . 14

 .اَلطفال

تهتم عملٌة تنظٌم بٌئة تعلم الطفل بالتأكٌد على . 15

 .وحدة المعرفة وتكاملها

 .ان تحقٌق المتعة للطفل اثناء عملٌة التعلم. 9

ان توفر بٌئة تعلٌم الطفل السالمة واالمان اثناء ممارسة . 10

 .االنشطة

ٌهدف تنظٌم بٌئة تعلم الطفل الى استخدام طرق واسالٌب متنوعة . 11

( قراءة، كتابة، تحدث، استماع)لتنفٌذ برامج تنمٌة المهارات اللغوٌة 

 .الضرورٌة لتفاعل مع مجتمعه والتعبٌر عن احتٌاجاته

ٌهدف تنظٌم بٌئة تعلم الطفل الى تنمٌة المهارات الحٌاتٌة التً . 12

 .تساعد الطفل على التوافق البٌئً والمجتمعً

 .ان تهتم بتنمٌة مهارات االعتماد على النفس لدى الطفل. 13

 .تهتم بسلوكٌات العمل الجماعً والتعاون بٌن االطفال. 14

تهتم عملٌة تنظٌم بٌئة تعلم الطفل بالتأكٌد على وحدة المعرفة . 15

 .وتكاملها



 نظرٌات تنظٌم بٌئة تعلم الطفل

 نظرٌة بٌاجٌه وتنظٌم بٌئة تعلم طفل الروضة . 1

لقد تناولت نظرٌة بٌاجٌه النمو العقلً للطفل ومتطلبات مراحل    

نمو حٌث ٌرى ان الطفل عندما ٌواجه موقفا جدٌدا اثناء تفاعله مع 

بٌئته، فأن المعلومات المتضمنه فً الموقف تستثٌره، وبالتالً ٌصبح 

الطفل فً حالة عدم اتزان مؤقت عندما ٌتم تمثٌل المعلومات الجدٌدة 

ٌحدث تسكٌن لهذه المعلومات فً تركٌبه  اَلدراكً وبالتالً تعود 

حالة اَلتزان للطفل وهنا ٌشٌر بٌا جٌه الى حالة،عدم اَلتزان كشرط 

 .  اساسً من شروط التعلم

 :وٌفسر بٌاجٌه عملٌة التعلم على اساس الٌتٌن عقلٌتن متكاملتٌن وهما

وفٌها ٌتم امتصاص الطفل للخبرات الجدٌدة وتصنٌفها : التمثل 

وتوزٌعها على التراكٌب العقلٌة المنظمة سابقا تكاملٌة، اي ادخال 

 .خبرة جدٌدة الى البنٌة المعفٌة السلبقة لهذه الخبرات الجدٌدة 

 نظرٌات تنظٌم بٌئة تعلم الطفل

 نظرٌة بٌاجٌه وتنظٌم بٌئة تعلم طفل الروضة . 1

لقد تناولت نظرٌة بٌاجٌه النمو العقلً للطفل ومتطلبات مراحل نمو    

حٌث ٌرى ان الطفل عندما ٌواجه موقفا جدٌدا اثناء تفاعله مع بٌئته، فأن 

المعلومات المتضمنه فً الموقف تستثٌره، وبالتالً ٌصبح الطفل فً حالة 

عدم اتزان مؤقت عندما ٌتم تمثٌل المعلومات الجدٌدة ٌحدث تسكٌن لهذه 

المعلومات فً تركٌبه  االدراكً وبالتالً تعود حالة االتزان للطفل وهنا 

 .  ٌشٌر بٌا جٌه الى حالة،عدم االتزان كشرط اساسً من شروط التعلم

 :وٌفسر بٌاجٌه عملٌة التعلم على اساس الٌتٌن عقلٌتن متكاملتٌن وهما

وفٌها ٌتم امتصاص الطفل للخبرات الجدٌدة وتصنٌفها وتوزٌعها : التمثل 

على التراكٌب العقلٌة المنظمة سابقا تكاملٌة، اي ادخال خبرة جدٌدة الى 

 .البنٌة المعرفٌة السابقة لهذه الخبرات الجدٌدة 



وٌتم بواسطتها تعدٌل التراكٌب العقلٌة للخبرات الجدٌدة فعندما ٌواجه الطفل موقفا تعلٌمٌا ٌقال : المواءمة

انه ٌتمثل للمثٌر الجدٌد اي ٌجعله مثل ما لدٌه، وعندما ٌتطلب الموقف تغٌرا فً اَلستجابات فٌقال انه 

حدث توائم اي توفٌق اَلستجابات والمواقف ، والتكٌف ٌتضمن كال من التمثٌل والمواءمة ، وٌرى 

بٌاجٌه ان الذكاء هو القدرة على التكٌف للبٌئة او التوافق مع المواقف الجدٌدة، وتكٌف وهً نتٌجة 

التفاعل التمثل والموائمة، والتمثٌل والموائمة هما اسلوب الكائن الحً للتفاعل مع البٌئة ومواجهة 

 .متطلباتها

 :فً ضوء وجهة نظر بٌاجه ٌنبغً ان ٌراعً عند تنظٌم بٌئة تعلم الطفل ما ٌأتً

ان تقدم الخبرات المباشرة الحسٌة الملموسة كما ٌفضل استخدام خبرات مباشرة من بٌئة الطفل . 1

 .ومواقف لها وظٌفة فً حٌاته الٌومٌة مما ٌساعد على التفاعل معها ومن ثم التكٌف مع بٌئته

وٌتم بواسطتها تعدٌل التراكٌب العقلٌة للخبرات الجدٌدة فعندما : المواءمة

ٌواجه الطفل موقفا تعلٌمٌا ٌقال انه ٌتمثل للمثٌر الجدٌد اي ٌجعله مثل ما 

لدٌه، وعندما ٌتطلب الموقف تغٌرا فً االستجابات فٌقال انه حدث توائم 

اي توفٌق االستجابات والمواقف ، والتكٌف ٌتضمن كال من التمثٌل 

والمواءمة ، وٌرى بٌاجٌه ان الذكاء هو القدرة على التكٌف للبٌئة او 

التوافق مع المواقف الجدٌدة، وتكٌف وهً نتٌجة التفاعل التمثل 

والموائمة، والتمثٌل والموائمة هما اسلوب الكائن الحً للتفاعل مع البٌئة 

 .ومواجهة متطلباتها

فً ضوء وجهة نظر بٌاجه ٌنبغً ان ٌراعً عند تنظٌم بٌئة تعلم الطفل ما 

 :ٌأتً

 

ان تقدم الخبرات المباشرة الحسٌة الملموسة كما ٌفضل استخدام . 1

خبرات مباشرة من بٌئة الطفل ومواقف لها وظٌفة فً حٌاته الٌومٌة مما 

 .ٌساعد على التفاعل معها ومن ثم التكٌف مع بٌئته



التعلم ٌجب ان ٌكون عملٌة نشطة حٌث ان المعرفة هً عملٌة انشاء داخلً اي انه ٌجب ان ٌسمح لالطفال بأن . 2

ٌعلموا انفسهم بأنفسهم والتربٌة الجٌدة ٌجب ان تتضمن المواقف التً تجعل الطفل ٌمارس هو نفسه التجرٌب فٌرى 

نتٌجة عمله اي انه َل ٌقدم للطفل المعارف جاهزة وانما ٌخلق الموقف التعلٌمً الذي ٌمكن الطفل من بناء معارفه 

 .عن طرٌق استدَلله الخاص وٌكون التركٌز على تفكٌر الطفل

ضرورة التفاعل اَلجتماعً بٌن اَلطفال فً الروضه والمشاركة فً اَلنشطة الصفٌة والالصفٌة المتضامنه فً . 3

 .برنامج التربٌة البٌئٌة، ومن ثم التعاون بٌن اَلطفال

التعلم ٌجب ان ٌكون عملٌة نشطة حٌث ان المعرفة هً . 2

عملٌة انشاء داخلً اي انه ٌجب ان ٌسمح لالطفال بأن ٌعلموا 

انفسهم بأنفسهم والتربٌة الجٌدة ٌجب ان تتضمن المواقف التً 

تجعل الطفل ٌمارس هو نفسه التجرٌب فٌرى نتٌجة عمله اي انه 

ال ٌقدم للطفل المعارف جاهزة وانما ٌخلق الموقف التعلٌمً الذي 

ٌمكن الطفل من بناء معارفه عن طرٌق استدالله الخاص وٌكون 

 .التركٌز على تفكٌر الطفل

 

ضرورة التفاعل االجتماعً بٌن االطفال فً الروضه . 3

والمشاركة فً االنشطة الصفٌة والالصفٌة المتضامنه فً 

 .برنامج التربٌة البٌئٌة، ومن ثم التعاون بٌن االطفال



 نظرٌة برونر وتنظٌم بٌئة تعلم طفل الروضة. 2

ٌفترض برونر ان اَلدراك هو عملٌة تصنٌف تعتمد على المعطٌات الحسٌة المباشرة وعملٌة 

التعرف على شً معناه وضعه فً الفئة المناسبة، ولكً ٌدرك الطفل شٌئا ما ادراكا صحٌحا فأن 

ذلك ٌتطلب َلوضعه فً الفئة المناسبة فحسب، وانما ان ٌعرف اٌضا المرشدات التً ٌستخدمها 

 .كأساس للتصنٌف، وٌساعده على ذلك معرفة ان هذه اَلشٌاء موجودة فً البٌئة المحٌطة به

وٌفترض برونر ان للطفل طاقة داخلٌة للتعلم والمطلوب هو اثراء للبٌئة المحٌطة به حتى ٌمكن 

استغالل هذه الطاقة الى اقصى حد ممكن من خالل تفاعل الطفل مع بٌئته حٌث ٌنمو تفكٌره الذي 

 :ٌتكون من ثالثة انماط متداخله وهذه اَلنماط هً

 نظرٌة برونر وتنظٌم بٌئة تعلم طفل الروضة. 2

ٌفترض برونر ان االدراك هو عملٌة تصنٌف تعتمد على 

المعطٌات الحسٌة المباشرة وعملٌة التعرف على شً معناه 

وضعه فً الفئة المناسبة، ولكً ٌدرك الطفل شٌئا ما ادراكا 

صحٌحا فأن ذلك ٌتطلب الوضعه فً الفئة المناسبة فحسب، وانما 

ان ٌعرف اٌضا المرشدات التً ٌستخدمها كأساس للتصنٌف، 

وٌساعده على ذلك معرفة ان هذه االشٌاء موجودة فً البٌئة 

 .المحٌطة به

وٌفترض برونر ان للطفل طاقة داخلٌة للتعلم والمطلوب هو اثراء 

للبٌئة المحٌطة به حتى ٌمكن استغالل هذه الطاقة الى اقصى حد 

ممكن من خالل تفاعل الطفل مع بٌئته حٌث ٌنمو تفكٌره الذي 

 :ٌتكون من ثالثة انماط متداخله وهذه االنماط هً

 نظرٌة برونر وتنظٌم بٌئة تعلم طفل الروضة. 2

ٌفترض برونر ان االدراك هو عملٌة تصنٌف تعتمد على المعطٌات 

الحسٌة المباشرة وعملٌة التعرف على شً معناه وضعه فً الفئة 

المناسبة، ولكً ٌدرك الطفل شٌئا ما ادراكا صحٌحا فأن ذلك 

ٌتطلب الوضعه فً الفئة المناسبة فحسب، وانما ان ٌعرف اٌضا 

المرشدات التً ٌستخدمها كأساس للتصنٌف، وٌساعده على ذلك 

 .معرفة ان هذه االشٌاء موجودة فً البٌئة المحٌطة به

وٌفترض برونر ان للطفل طاقة داخلٌة للتعلم والمطلوب هو اثراء 

للبٌئة المحٌطة به حتى ٌمكن استغالل هذه الطاقة الى اقصى حد 

ممكن من خالل تفاعل الطفل مع بٌئته حٌث ٌنمو تفكٌره الذي 

 :ٌتكون من ثالثة انماط متداخله وهذه االنماط هً



 .وفٌها ٌتعامل الطفل مع اَلشٌاء والمواقف عن طرٌق الحس المباشر: نمط الوصف المرتبط بالحس. 1

 .ٌرتكز على تعامل الطفل مع اَلشٌاء او اَلحداث عن طرٌق تكوٌن صور ذهنٌة لهذه اَلشٌاء واَلحداث: نمط التصورٌة. 2

وفٌها ٌتعامل الطفل مع : نمط الوصف المرتبط بالحس1. .ٌقوم على تعامل الطفل مع اَلشٌاء او اَلحداث عن طرٌق الرموز، وهذا بعد ان تنمو الغة الطفل: نمط الرمزٌة. 3

 .االشٌاء والمواقف عن طرٌق الحس المباشر

 

ٌرتكز على تعامل الطفل مع االشٌاء او : نمط التصورٌة. 2

االحداث عن طرٌق تكوٌن صور ذهنٌة لهذه االشٌاء 

 .واالحداث

 

ٌقوم على تعامل الطفل مع االشٌاء او : نمط الرمزٌة. 3

 .االحداث عن طرٌق الرموز، وهذا بعد ان تنمو الغة الطفل



 :وفً ضوء وجهة نظر برونر، ٌنبغً ان ٌراعى عدم تنظٌم بٌئة تعلم الطفل مما ٌلً

ان ٌهتم محتوى البرنامج التعلٌمً بالخبرات الحسٌة المناسبة لطفل الروضة وان تراعى تلك الخبرات القدرات العقلٌة . 1

 .واللغوٌة لهذا الطفل

بحٌث توفر للطفل خبرات ، ان ٌتم تنظٌم محتوى البرنامج التعلٌمً حول خبرات من الحٌاة الٌومٌة لطفل الروضة. 2

 .تساعده على التكٌف والتوافق مع بٌئته ومجتمعه

نظم )ان ٌنظم محتوى البرنامج التعلٌمً فً انشطة متتابعة بحٌث تساعد طفل الروضة على تكوٌن اَلبنٌة المعرفٌة . 3

 (.التصنٌف

وفً ضوء وجهة نظر برونر، ٌنبغً ان ٌراعى عدم تنظٌم بٌئة تعلم الطفل 

 :مما ٌلً

 

ان ٌهتم محتوى البرنامج التعلٌمً بالخبرات الحسٌة المناسبة لطفل 1.

 .الروضة وان تراعى تلك الخبرات القدرات العقلٌة واللغوٌة لهذا الطفل

 

ان ٌتم تنظٌم محتوى البرنامج التعلٌمً حول خبرات من الحٌاة الٌومٌة . 2

بحٌث توفر للطفل خبرات تساعده على التكٌف والتوافق مع ، لطفل الروضة

 .بٌئته ومجتمعه

 

ان ٌنظم محتوى البرنامج التعلٌمً فً انشطة متتابعة بحٌث تساعد طفل . 3

 (.نظم التصنٌف)الروضة على تكوٌن االبنٌة المعرفٌة 



ان ٌنظم محتوى البرنامج التعلٌمً . 4

بطرٌقته الحلزونٌة بحٌث ٌقدم الموضوعات 

المرتبطة بحٌاة الطفل وٌعٌد تقدٌمها بمستوٌات 

مختلفة، حٌث ان التكوٌن اللولبً الصاعد 

للموضوعات هو الشكل اَلمثل لتنمٌة نظام 

تصنٌف المعلومات اذ ان ذلك ٌسمح بالتكرار 

وكذلك ٌنظم المادة على اساس بناٌتها 

اَلساسٌة حٌث ٌتم عرض اشكال بسٌطة من 

المفاهٌم ثم ٌتم تكوٌن العالقات فٌها بٌن فً 

الوقت التً تعرض علٌها مفاهٌم ذات مستوى 

اعلى تتضمن ما سبق ان تعلمه وتكوٌن 

النتٌجة بناء معرفً قابل لالستخدام فً الحٌاة 

 .الٌومٌة للطفل

ان ٌنظم محتوى البرنامج التعلٌمً بطرٌقته الحلزونٌة . 4

بحٌث ٌقدم الموضوعات المرتبطة بحٌاة الطفل وٌعٌد 

تقدٌمها بمستوٌات مختلفة، حٌث ان التكوٌن اللولبً 

الصاعد للموضوعات هو الشكل االمثل لتنمٌة نظام 

تصنٌف المعلومات اذ ان ذلك ٌسمح بالتكرار وكذلك ٌنظم 

المادة على اساس بناٌتها االساسٌة حٌث ٌتم عرض 

اشكال بسٌطة من المفاهٌم ثم ٌتم تكوٌن العالقات فٌها بٌن 

فً الوقت التً تعرض علٌها مفاهٌم ذات مستوى اعلى 

تتضمن ما سبق ان تعلمه وتكوٌن النتٌجة بناء معرفً 

 .قابل لالستخدام فً الحٌاة الٌومٌة للطفل



 :نظرٌة جانٌٌه وتنظٌم بٌئة تعلم طفل الروضة. 3

ٌقدم جانٌٌه نموذجا هرمٌا تراكمٌا للتعلٌم حٌث ٌرى ان التعلٌم َل ٌتم اَل اذا كان لدى الطفل معلومات متعلقة بهذا التعلٌم لذلك 

فأن اَلستعدادت للتعلم لها طابع كمً ٌشٌر الى مالدى الطفل من تعلم سابق داخل النسق الهرمً المتسلسل لتعلم الموضوع 

الجدٌد، فالطفل ٌتعلم فً لبداٌة عادات بسٌطة من اَلستجابات اَلنعكاسٌة التً تستخدم بالتالً كمرتكزات اَلبنٌة اَلكثر تعقٌدا 

من المهارات واَلستجابات اللفظٌة فنمو الذكاء عند جانٌٌه وهو عبارة عن البناء المستمر لمنضومات معرفٌة ناتجة عن تراكم 

 .خبرات التعلم لذلك ٌؤكد جانٌٌه على اهمٌة تنظٌم بٌئة التعلم اَللزامٌة َلحداث التعلم

 :نظرٌة جانٌٌه وتنظٌم بٌئة تعلم طفل الروضة. 3

ٌقدم جانٌٌه نموذجا هرمٌا تراكمٌا للتعلٌم حٌث ٌرى ان التعلٌم ال 

ٌتم اال اذا كان لدى الطفل معلومات متعلقة بهذا التعلٌم لذلك فأن 

االستعدادت للتعلم لها طابع كمً ٌشٌر الى مالدى الطفل من تعلم 

سابق داخل النسق الهرمً المتسلسل لتعلم الموضوع الجدٌد، 

فالطفل ٌتعلم فً لبداٌة عادات بسٌطة من االستجابات االنعكاسٌة 

التً تستخدم بالتالً كمرتكزات االبنٌة االكثر تعقٌدا من المهارات 

واالستجابات اللفظٌة فنمو الذكاء عند جانٌٌه وهو عبارة عن 

البناء المستمر لمنضومات معرفٌة ناتجة عن تراكم خبرات التعلم 

لذلك ٌؤكد جانٌٌه على اهمٌة تنظٌم بٌئة التعلم االلزامٌة الحداث 

 .التعلم



 :وفً ضوء وجهة نظر جانٌٌه ٌجب ان ٌراعى عند تنظٌم بٌئة تعلم الطفل ما ٌلً

استخدام عملٌات عقلٌة مناسبة لقدرات طفل الروضة ٌحتاجها فً حٌاته الٌومٌة وفً . 1

 .بٌئته مما ٌساعده على تنظٌم عملٌات التفكٌر فً خطوات متتابعة

استخدام اسلوب التعلم بالمحاكاة وذلك بتعلم الطفل السلوكٌات المقبولة اجتماعٌا وتعدٌل . 2

 .السلوكٌات غٌر المقبولة اجتماعٌا

ان نجعل بٌئة الطفل هً محور التعلم كما ٌجب ان تكون جوانب التعلم المختلفه حسٌة . 3

فكلما اكتسب الطفل المعارف والمهارات واَلتجاهات البٌئٌة كلما ادى ذلك الى زٌادة تكٌفه 

مع بٌئته ومجتمعه لذا ٌجب ان نقدم لهذا الطفل امثلة حٌاتٌة مألوفة تساعد على التوافق 

والتكٌف مع بٌئته كما تساعد على بناء قاعدة معرفٌة تسهل تعامل مع بٌئته المادٌة 

 .والبشرٌة

وفً ضوء وجهة نظر جانٌٌه ٌجب ان ٌراعى عند تنظٌم بٌئة تعلم الطفل ما 

 :ٌلً

 

استخدام عملٌات عقلٌة مناسبة لقدرات طفل الروضة ٌحتاجها فً حٌاته 1.

الٌومٌة وفً بٌئته مما ٌساعده على تنظٌم عملٌات التفكٌر فً خطوات 

 .متتابعة

استخدام اسلوب التعلم بالمحاكاة وذلك بتعلم الطفل السلوكٌات المقبولة . 2

 .اجتماعٌا وتعدٌل السلوكٌات غٌر المقبولة اجتماعٌا

 

ان نجعل بٌئة الطفل هً محور التعلم كما ٌجب ان تكون جوانب التعلم . 3

المختلفه حسٌة فكلما اكتسب الطفل المعارف والمهارات واالتجاهات البٌئٌة 

كلما ادى ذلك الى زٌادة تكٌفه مع بٌئته ومجتمعه لذا ٌجب ان نقدم لهذا 

الطفل امثلة حٌاتٌة مألوفة تساعد على التوافق والتكٌف مع بٌئته كما 

 .تساعد على بناء قاعدة معرفٌة تسهل تعامل مع بٌئته المادٌة والبشرٌة




