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البرامج التربویة لریاض األطفال األربعة -3
سبتمبر سنة 17الموافق 1429رمضان عام 17مؤرخ في 287-08مرسوم تنفیذي رقم-4

،یحدد شروط إنشاء مؤسسات و مراكز إستقبال الطفولة الصغیرة و تنظیمها و سیرها 2008
.ومراقبتها



المقدمـــة

أ

مقدمــة
ا الموضــوع قــدیم قــدم اإلنســان عایتــه لــیس ولیــد العصــر الحــدیث، فهــذإن اإلهتمــام بتربیــة الطفــل ور 

البشري في هذه المرحلة العمریة هي الموضوع األساسي لكـل أم بـل لكـل أسـرة منـذ أن عرفـت وتربیة الولید 
.األسرة اإلنسانیة

ـــذي جعلـــه اهللا  ـــه الســـالم ال ـــى وجـــه األرض ســـیدنا آدم علی ـــق أول إنســـان عل ـــدأ هـــذا اإلهتمـــام بخل فب
وحمــل األب النبــي مســؤولیة تربیــة أبنائــه مــن جمیــع النــواحي ســبحانه وتعــالى وذریتــه خلیفــة لــه فــي األرض

.الجسمیة والعقلیة واإلجتماعیة والروحیة كما أمره اهللا سبحانه وتعالى
وبتعاقــب األجیــال اإلنســانیة ومــا أفرزتــه مــن ثقافــات تنوعــت تربیــة الطفــل حســب هــذه األخیــرة بــین 

ین المسـیحیة واإلسـالمیة التـي اهتمـت بتنشـئة الطفـل فـي التربیة الیونانیة والرومانیة واختلفت بمجيء الدیانت
.جمیع نواحي نموه

ظهر العدید مـن المـربین الـذین أولـوا اهتمامـا كبیـرا بالطفـل " 17"ولما جاء عصر النهضة في القرن 
.أمثال كومینوس، روسو، لوك، بستالوزي وفروبل

یعـرف بعصـر المعلوماتیـة، كیـف أما في عصرنا هذا والذي یعتبر عصر التطور والتغیـر وكثیـرا مـا
ال والتكنولوجیا هي المسیطر األول على جمیع األصعدة سواءا كانت إقتصادیة أو إجتماعیة وكذلك ثقافیة 

.والتي تساعد على تحقیق نهضة شاملة
وعلى هذا فقد ظهر ما یسمى بالصراع العلمي والتطور التقني بین الـدول ویـتم فیـه التركیـز بالدرجـة 

علــى التعلــیم بجمیــع مراحلــه كونــه مؤشــر اإلنتصــار فــي معركــة الســباق الــدولي للوصــول إلــى موقــع األولــى 
.الصدارة في مختلف مجاالت الحیاة اإلنسانیة

كیـف وال وهـم وبما أن األطفال هم الركیزة األساسیة التي تعتمد علیها أي دولة في بناءها وتطویرها
ذا فقـــد ســـعت كـــل دول العـــالم خاصـــة المتقدمـــة منهـــا إلـــى أجیـــال المســـتقبل ورجـــال ونســـاء الغـــد، وعلـــى هـــ

اإلهتمام بمرحلة الطفولة المبكرة بدءا بالتنشئة األسریة التي تعد البیئة األساسیة في تكوین شخصیة الطفـل 
ومـا زالـت فـي جمیـع العصـور والبقـاع تسـعى جاهـدة إلـى فـي مختلـف الجوانـب علـى رأسـها األم التـي كانـت 

ریــق والوســائل لرعایــة وتربیــة أطفالهــا حتــى یصــبحوا اإلمتــداد ألســرتها والمجتمــع الوصــول إلــى أفضــل الط
ویمكننــا أن نعتبــر أن الــدافع نحــو بقــاء واســتمرار وتفــوق أي أمــة فــي جمیــع العصــور هــو الــدافع . اإلنســاني

األساســي نحــو اإلهتمــام باألطفــال خاصــة فــي هــذه الفئــة العمریــة التــي یكثــر فیهــا تعــرض الطفــل لمشــكالت 
لنمــو المختلفــة، وقــد تطــور هــذا الــدافع علــى مــر العصــور وتنوعــت الــدوافع التــي مــن أجلهــا یســعى اآلبــاء ا

واألمهات والمجتمعات للوصول إلى أحسن طرق وأسالیب الرعایة والتربیـة المتكاملـة للطفـل، واآللیـات التـي 
السائد عبر أشـكال الـتعلمتستخدمها التربیة في ذلك هي توجیه جمیع أعضاء المجتمع لمحاكاة نسق القیم 



المقدمـــة

ب

ستیعاب قیمه من مستوى التقبل إلى مستوى اإلجتماعیة بحیث یتدرج الفرد في ااإلجتماعي واستدخال القیم 
.التفضیل إلى اإللتزام، هذه اآللیات تختصر في عملیة واحدة هي التنشئة اإلجتماعیة

ســـاب األطفـــال نســـق المعـــاییر ولعملیـــة التنشـــئة اإلجتماعیـــة عـــدة وكـــاالت تســـاهم مـــع األســـرة فـــي إك
األخالقیــة التـــي تـــنظم العالقـــات بـــین الفـــرد وأفـــراد المجتمــع، وبـــذلك یصـــبح لـــدى الطفـــل أدوات فعالـــة أولیـــة 

.تساعده على اإلندماج في الجماعات المتعددة عبر مراحل نموه
ة مـن وتعد مؤسسات ریاض األطفال من أهم وكاالت التنشئة اإلجتماعیـة كونهـا تهـتم بمرحلـة عمریـ

أخصب مراحل نمو الطفل والموافقة لمرحلة ما قبل المدرسة، أین یتلقى الطفل الرعایة ویلبي أكبر قدر مـن 
ثـراء مواهبـه وتوجیـه طاقاتـه  ٕ حاجاته، كمـا تسـاهم هـذه المؤسسـات فـي نمـوه بشـكل سـلیم وتفتـیح شخصـیته وا

.نحو تنمیة مهاراته
كثیر من الدول تنظـر لهـا علـى أنهـا الأصبحت و ولهذا الغرض شهدت ریاض األطفال إنتشارا واسعا

القاعدة األساسـیة التـي ترسـى علیهـا التنشـئة اإلجتماعیـة السـلیمة، وأسـاس تبنـى علیـه المراحـل األخـرى مـن 
.السلم التعلیمي

ونظــرا ألهمیــة ریــاض األطفــال والــدور الكبیــر الــذي تقدمــه، قــام علمــاء الــدول المتقدمــة بتخصــیص 
راســات العلمیــة لدراســة الطفولــة فأصــبحت واحــدة مــن المعــالم التــي یســتدل بهــا علــى العدیــد مــن البحــوث والد

.تبلور الوعي العلمي في المجتمع وأصبحت معیارا یقاس به تقدم الدول وتفوقها
إهتمام الدول العربیة بمرحلـة ریـاض األطفـال فقـد إزداد فـي السـنوات األخیـرة نظـرا لمـا طـرأ علـى أما 

رات فـي جمیـع المجـاالت خاصـة خـروج المـرأة للعمـل، لكـن یبقـى إنتشـار مؤسسـات المجتمع العربي من تغی
.ریاض األطفال في هذه الدول قلیال مقارنة مع الدول المتقدمة

والجزائر من بـین الـدول العربیـة التـي أولـت إهتمامـا بمؤسسـات ریـاض األطفـال، وهـذا مـا تجسـد فـي 
الـــذي أقـــر وجـــوب التعلـــیم مـــا قبـــل المدرســـي 1976أفریـــل 16الصـــادر بتـــاریخ 35/76المرســـوم التنفیـــذي 

متـدت اآلفـاق فیمـا بعـد  ٕ وعلى إثره تعددت الریاض في الجزائر وتحددت وظائف التعلیم فـي هـذه المرحلـة، وا
إلى تكوین ملمح فیه بعض من اإلیضاحات واإلثراءات بحیث حددت المعالم الخاصة بملمـح طفـل مـا قبـل 

ســـتقاللیته البنـــاءة المدرســـة بـــالكثیر مـــن التفصـــی ٕ بـــراز علـــى وجـــه التحدیـــد فردانیـــة هـــذا الطفـــل وا ٕ ل والدقـــة وا
:والمسؤولة وكذا تدعیمه بشكل أفضل باإلكتساب على الجوانب الثالث 

ــب الحســي یشــمل مختلــف األنشــطة الریاضــیة اإلیقاعیــة واألنشــطة الموســیقیة والتشــكیلیة : الحركــي -الجان
.والمسرحیة

.یضم األنشطة ذات الطابع اإلجتماعي، الخلقي والمدني: اني الجانب اإلجتماعي الوجد



المقدمـــة

ج

وذلك مثل األنشطة العلمیة، اللغویة، الریاضیة والتربیة التكنولوجیة وما یتضـمنه : الجانب العقلي المعرفي 
.1من مثیرات مختلفة

من هـذه وعلیه فقد أردنا من خالل دراستنا هذه معرفة الدور التي تقدمه روضة األطفال في البعض 
الجوانــب التــي تســاهم فــي تنشــئة الطفــل تنشــئة إجتماعیــة ســلیمة، وكــان میــدان بحثنــا بلدیــة قســنطینة بــأربع 
روضــات أطفــال تابعــة للقطــاع العمــومي، األولــى تابعــة للمجلــس الشــعبي البلــدي، الثانیــة لمدیریــة التربیــة، 

.للضمان اإلجتماعيالثالثة لجمعیة الهالل األحمر الجزائري والرابعة للصندوق الوطني 
األول نظـــري والثـــاني : وقـــد إتبعنـــا فـــي دراســـتنا لهـــذا الموضـــوع خطـــة بحـــث جـــاءت تحـــت قســـمین 

.میداني، فأشتمل على مقدمة خمسة فصول وخاتمة
شـارة للموضـوع تالهـا الفصـل األول تن ٕ ولنـا فیـه اإلشـكالیة، افأما المقدمة فقد كانت عبارة عن تقدیم وا

.إختیار موضوعها، أهداف الدراسة، تحدید المفاهیم، الدراسات السابقة، الفرضیاتأهمیة الدراسة وأسباب 
فیما یتعلق بالفصل الثاني فقد تعرضنا فیه إلى روضة األطفال مـن حیـث نشـأتها وتطورهـا، تطورهـا 

اقــع فــي الجزائــر، أهمیتهــا، وظائفهــا، أهــدافها، مواصــفاتها النموذجیــة، منهجهــا، المربیــة، الجهــاز اإلداري وو 
. ریاض األطفال في الجزائر

تهـــا، خصائصــــها، عملیاتهــــا، اأمـــا الفصــــل الثالــــث فیضـــم التنشــــئة مــــن حیـــث نشــــأة مفهومهــــا، نظری
.أشكالها، مراحلها، أسالیبها ومؤسساتها

الفصــل الرابـــع تعرضـــنا فیـــه إلــى مفهـــوم الطفولـــة المبكـــرة، أهمیــة مرحلـــة الطفولـــة المبكـــرة، مراحلهـــا، 
.فل الروضة وحاجات طفل الروضةالخصائص النمائیة لط

أما القسم الثاني والمتمثل في الجانب المیداني للدراسة فقـد ضـم الفصـل الخـامس الـذي یشـتمل علـى 
.وفي األخیر الخاتمةاإلجراءات المنهجیة، تحلیل البیانات وعرض النتائج

ســـیكولوجیة طفــل مـــا قبـــل المدرســـة، دیـــوان المطبوعــات الجامعیـــة، بـــن عكنـــون، الجزائـــر، : فتیحـــة كركـــوش -1
141-140: ، ص ص 2008
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:تحدید إشكالیة البحث وصیاغتها-1
الطفل من أهم المواضیع التي تسعى األمم على اختالف توجهاتها السیاسیة یعد موضوع تنشئة

تنشئته من أهم وواالقتصادیة والثقافیة إلى االهتمام به، ألن االستثمار في مجال رعایة الطفل وتربیته
هو أن طفل الیوم هو رجل الغد، وأن مقدار تقدملسبب ، وهذا ألساسیة على وجه اإلطالقااالستثمارات 

الدول وتحضرها یقاس بمدى رعایتها ألطفالها، حیث بهم یتحقق التواصل الحضاري ویحمى التراث 
والقیم والمعاییر األخالقیة واالجتماعیة عن طریق إخضاع سلوكاتهم ألطر هذه الثقافةالثقافي للمجتمع 

مختلف أنواعه، وهذا واإلنسان هو أساس كل استثمار مزدهر وناجح والركیزة التي یرتكز علیها كل بناء ب
ویمر اإلنسان هو فرد من أفراد أي مجتمع حیث أنه ال یولد فردا كبیرا له دوره ومكانته بل یولد صغیرا

بمراحل لیصبح إنسانا كامل النمو، وهذا ما یؤكد أن برامج التنشئة والرعایة لسنوات الطفولة، مرحلة 
حیث توضع في هذه المرحلة اللبنات األساسیة ،هااألساس والقاعدة بالنسبة للنمو في المراحل التي تلی

للبناء اإلنساني وأساس السلوك المكتسب الذي یساعد الفرد في توافقه مع مراحل نموه، كما من شأنها 
.المساعدة في استواء هذا البناء وتقدیمه للمجتمع في صورة أفضل

وعملیة التنشئة االجتماعیة عملیة تكیف الطفل لبیئته االجتماعیة وتشكیله على صورة مجتمعة 
وصیاغته في القالب والشكل الذي یرتضیه، فمن خاللها تضطلع األسرة والمربون بغیة تربیة وتعلیم الطفل 

طفل القیم السائدة ومجاراة االمتثال لمطالب المجتمع واالندماج في ثقافته والمثول اللتزاماته، كما یتعلم ال
االجتماعیة مهمة في حیاة كل فرد، فهي عملیة تقوم على ضبط سلوك الفرد وكفه عن والتنشئةاآلخرین، 

األعمال التي ال یقبلها المجتمع وتشجیعه على ما یرضاه منها حتى یكون متوافقا مع الثقافة التي یعیش 
طبیعة اإلنسان ال تكون بشریة صالحة للحیاة االجتماعیة حیاته االجتماعیة وبقاءه، ففیها، وبذلك یحفظ 

من عادات وتقالید وأخالق وقیم، التي تهذب النفس وتسمو بها بذلك إال بخضوعها لقیود النظم المختلفة 
یعیش اإلنسان في سالم مع غیره من الناس ویكتسب حبهم واحترامهم ویكون فردا صالحا یتمتع بشخصیة 

، )فولة المبكرةمرحلة الط(ة مبكرة في حیاة الفرد بد أن تكون التنشئة في مرحلسلیمة، ولتحقیق ذلك ال
فاالهتمام بالطفل یعد من أهم المراحل التي تحتل مكانة مهمة ورئیسیة ضمن السیاسات التنمویة في كافة 

تفجیر م تتجسد في قدرة كل منها على العنایة بأطفالها و مالمجتمعات، كذلك أسرار القوة الحضاریة لأل
.طاقاتهم وصقل مواهبهم، وفسح الطریق أمامهم آلفاق جدیدة والنهوض بمجتمعاتهم وتطویرها

ومرحلة الطفولة من أهم وأخطر المراحل التي یمر بها اإلنسان في حیاته، ففیها تشتد قابلیته للتأثر 
القیم وأسالیب التفكیر بالعوامل المحیطة وتتفتح میوله واتجاهاته ویكسب ألوانا من المعرفة والمفاهیم و 

مما یجعل السنوات األولى حاسمة في مستقبله، وتظل آثارها العمیقة في ومبادئ السلوك وأسالیب المعاملة 
إذا وهي الفترة التي یولد الطفل مزودا بقدرة على التعلم ما هو ضمن استعداداته وقدراته الفطریة ،تكوینه

مع الكبار الراشدین الذین ما توفر له جو تربوي یسوده الود والمحبة ویغلفه العطف والحنان والثقة المتبادلة 
، الدینیة، األخالقیة والنفسیة، االجتماعیة، العقلیة: یرعونه ویقومون على تربیته وتنشئته في جمیع النواحي
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نمو والتطور عند الطفل وكذا على خصائص الجسمیة، ففي هذه السنوات یكون التركیز أكثر على ال
من خصائص مرحلة الطفولة المبكرة وما لها من ممیزات تختلف عما لغیرها من مراحل النمو المختلفة 

.وممیزات تتأثر بها شخصیة الطفل وكیانه الخاص وكذلك ما عنده من مواهب
جتماعیة للطفل وهي في المرتبة واألسرة هي البیئة الطبیعیة واألساسیة التي تسهر على التنشئة اال

قیم وعادات رب السنوات األولى من حیاته أین یتشفياألولى في توفیر الرعایة المتكاملة له خاصة 
وأخالق مجتمعه، ویكتسب أنماط السلوك التي تساعده على االتصال والتواصل وتشكیل شخصیته، واألم 

شباع حاجهي األكثر تأثیرا في تكوین شخصیة  ٕ اته وشعوره باألمن والطمأنینة، لكن التطور الطفل وا
حتى في مجال الحیاة ) اقتصادیة، ثقافیة(الحاصل الذي مس جمیع مجاالت الحیاة في العصر الحدیث 

في االجتماعیة أین بدأ دور األسرة یتقلص وانحصر في ظروف العمل العصریة ومشاركة المرأة للرجل 
ة قد دفعت األم للخروج إلى العمل في الكثیر من مؤسسات الحقوق والواجبات، حیث أن متطلبات الحیا

الخدمات واإلنتاج، كما أن العائلة لم تعد تحتفظ ببنیتها الموسعة التي تضمن التكافل بین أفرادها، فیجد 
األبوان فیها مساعدة لرعایة الطفل كالجدة والعمة، هذا ما أحدث فراغا في تربیة الطفل، كما أن فرص 

ذ والعطاء لم تعد زمة بین الطفل وأقرانه لتحقیق التفاعل االجتماعي السلیم وتعلم مبادئ األخاالختالط الال
ازدحام الشارع، عدم توفر المساحات المخصصة للعب، (في ظل الظروف المختلفة طفال متوفرة لكل األ

سرة هو أساس التي یعیشها حالیا، ولئن كان إعداد الفرد ضمن األ...) الظروف األمنیة، كثرة الجرائم
عملیة التنشئة االجتماعیة، إال أن المجتمع الحدیث المعاصر أدخل سبال أخرى أخذت تزاحم دور األسرة 

ر التي تستقبل األطفال في بیوتها، وأهدافها وتوجهاتها، كاألسمفاهیم التنشئة وتؤثر فیه وتتدخل في تغییر 
وال تتوفر على أدنى الشروط، مما جعل الطفل تائها بین مؤسسات تقوم بالعنایة باألطفال دون ترخیص

ال یستفید شیئا ال من الناحیة االجتماعیة وال من الناحیة العقلیة واالستعداد للمدرسة وكذا من مختلفها، 
ألخالقیة بل قد یكون له تأثیر سلبي في حیاته، ولهذا ظهرت مؤسسات تربویة تعلیمیة االناحیة الدینیة 

التربویة واالجتماعیة له، لیصبح فردا سوي وتضطلع إلى حد كبیر بالواجبات الطفل تعنى بتنشئة
ها قوانین ولوائح لحیث أصبحت مؤسسات رسمیة معترف بها، " ریاض األطفال"الشخصیة وتمثلت في 

في سن أین یكون الطفل ) مرحلة الطفولة المبكرة(تضبطها كونها مؤسسات تربویة تهتم بأخصب مرحلة 
سنوات فالطفل في مثل هذه السن لم ینضج بعد دینیا وعقلیا كما أن قواه العضلیة 6إلى 3ما بین مبكرة 

والبصریة والسمعیة ال تمكنه من القراءة والكتابة، ویكون مرنا یمكن تعلیمه وتشكیل سلوكه حسب ما هو 
.سائد في بیئته االجتماعیة

تدریجیا ویصبح قادرا على االبتعاد عن أمه لعدد یه دهذه المرحلة بالذات یقل تعلق الطفل بوالوفي 
محدود من الساعات شرط أن یكون مع رفاق من عمره یسعى عادة إلى االجتماع معهم، وهذا ما توفره له 

، كما تمنحه فرصة التعلم حسب قدراته فتساعد أسرته في مهمة تنمیة هذه األطفالمؤسسات ریاض
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ا، كیف یسلك السلوك المناسب نحو اآلخرین وفهم العالقات بینه ات، كما تعمل على تنشئته تدریجیالقدر 
.وبین غیره وهي أول خطوة نحو بناء اإلحساس باالنتماء للمجتمع الذي هو عنصر فیه

وقد أكد علماء النفس التحلیلي أن مرحلة ریاض األطفال مرحلة حاسمة في حیاة اإلنسان وتعد من 
رحلة التشكیل والتعبیر والتعدیل والتكوین یكون أكثر سهولة ونجاحا أهم مراحل النمو، حیث أنه في هذه الم

.من أي مرحلة إنمائیة للفرد ومن هنا تبرز أهمیة التنشئة االجتماعیة للطفل تحت سقف هذه المؤسسة
والجزائر لم یفتها إدراك الدور الذي تلعبه العنایة باإلنسان عبر مختلف مراحل نموه وخاصة األولى 

، 1986وهذا ما جاء في المیثاق الوطني لسنة یئته لیكون عنصرا إیجابیا فعاال في المجتمع منها في ته
فقد أقیمت لبلوغ ما تصبو إلیه، ولذا وقد اهتمت بالجانب التربوي والتعلیمي واعتبرتهما في المرتبة األولى 

هي في تزاید أنحاء الوطن و خالل سنوات ما بعد االستقالل مجموعة من ریاض األطفال في مختلف 
هذه األخیرة التي یجهل الكثیر في المجتمع الجزائري الدور الذي یمكن أن تلعبه في بناء شخصیة مستمر،

الطفل، ویتجسد بشكل جلي في موقف الكثیر من األولیاء وحتى المسؤولین على هذه المؤسسة التي 
المؤثرات السلبیة التي یمكن أن یعتبرونها مجرد مكان لحراسة الطفل في فترة غیاب األم وحمایته من كل

على تهیئة الطفل للمدرسة، وأصبح تعرقل نموه في االتجاه الصحیح، أو هي مؤسسة تقتصر مهمتها 
ومصدر لألموال، وانطالقا من هذا اإلشكال جاءت هذه الدراسة مربحة البعض اآلخر یعتبرها مشاریع

كمحاولة للبحث لمعرفة هذا الدور الذي تقوم به الروضة في التنشئة االجتماعیة للطفل؟ ویتمخض عن 
:ألسئلة الفرعیة التي یمكن طرحها فياهذا السؤال المركزي 

؟"روضة األطفال"ماهي مؤسسة - 
السنوات األولى من حیاة الطفل؟ما مدى أهمیة روضة األطفال في- 
في التنشئة االجتماعیة للطفل؟ ومن أي جانب یتم ذلك؟روضة األطفال كیف تساهم - 
في التنشئة االجتماعیة للطفل من الناحیة االجتماعیة؟دورروضة األطفاللهل- 
لعلمیة اتطویر قدرات الطفل للعملیات العقلیة وتكسبه بعض المعارف هل تساهم روضة األطفال في - 

وتعده لإللتحاق بالمدرسة؟
المبادئ األخالقیة تلقین بعضترسیخ بعض تعالیم الدین اإلسالمي و هل تساهم روضة األطفال في- 

؟الحمیدة 
:موضوعهاأهمیة الدراسة وأسباب اختیار-2

فالروضة مؤسسة تربویة تعلیمیة، تلعب دورا من خالل الموضوع نفسه هذه الدراسة تتجلى أهمیة 
تجهل حقیقة هذا الدور،فعاال في بناء شخصیة الطفل، لكن النظرة السائدة في المجتمع الجزائري ال تزال

لدراسة اثر في نموه سلبا، وتبرز أهمیة هذهكل ما یؤ حمایته من یعتبرونها مكانا لحراسة الطفل و فالكثیرین
دراسة نظریة مجردة بل دراسة واقعیة نقترب فیها من الحقائق في سیاقها االجتماعي، ومن تلیسكونها

:فيه الدراسةیمكن حصر بعض جوانب أهمیة هذجهة أخرى 
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.أنها تدرس دور مهم من أدوار تنشئة الطفل وهو دور ریاض األطفال- 
ر في عملیة التنشئة االجتماعیة أهمیة ریاض األطفال كمؤسسة تربویة تعلیمیة یقع على عاتقها دور كبی- 

.للطفل قبل دخوله إلى المدرسة، حیث تعتبر حلقة تواصل بین البیت والمدرسة
األطفال بما أهمیة االلتحاق بریاض األطفال الذي یوفر زادا خصبا للنمو السلیم والواعد في شخصیة - 

مي والعقلي والوجداني تقدمه من أنشطة وخبرات وعالقات وتفاعالت تتالءم مع حاجات نموهم الجس
.والسلوكي، فهي تعطي االنطباع األول عن المجتمع عند الطفل

ة التي یمر بها اإلنسان في حیاته، هذه المرحلة التي اتفق معظم علماء أهمیة مرحلة الطفولة المبكر - 
شخصیة التربیة وعلم النفس وعلم االجتماع على أنها األرضیة الخصبة وقاعدة البناء األساسیة لتكوین 

.اإلنسان وعلى أن اآلثار التي تتركها هذه الفترة من الصعب تغییرها فیما بعد
یتم بموجبها االختیار لمشكلة البحث اعلیه أن یراعي أسسا ومعاییر ومما الشك فیه أن أي بحث علمي - 

وبالموازاة أسباب ودوافع تدفعه إلى اختیار مشكلة من أجل دراستها والبحث فیها، وتلك األسباب والدوافع 
واإلجابة عن التساؤالت التي طرحها، وبناء علیه تعبر عن مدى إحساسه بالمشكلة ورغبته في دراستها 

:تماعیة للطفل وقع علیه االختیار لعدة أسبابفموضوع دور الروضة في التنشئة االج
قبال الكثیر من األسر االنتشار الكبیر والسریع لهذه المؤسسات -  ٕ التربویة سواء الخاصة أو الحكومیة، وا

على تسجیل أطفالهم بها في عصرنا هذا، وأهمیتها في العنایة الكبیرة لألطفال وتنشئتهم تنشئة سلیمة، وما 
.ؤولیات كبرى اتجاه األطفال وأسرهملهذه المؤسسات من مس

قیام هذه المؤسسات التربویة بدورها في رعایة األطفال في هذه المرحلة فیة یتسلیط الضوء على ك- 
لبرنامج المتبع والمنهاج اوما هو األخالقیة - الدینیة و واالجتماعیة سة من العمر من الناحیة العقلیة الحسا

.هي الوسائل المستعملةمالهم من مادة تعلیمیة وتربویة و وما یقدم وما نوع األلعاب واألنشطة المقدمة،
.حب األطفال خاصة في هذه المرحلة من العمر- 
لى معامالت عالم البراءة والجمال والحب والحنان، واإلطالع عالدخول إلى عالم األطفال الصغار،- 

التكیف مع أفراد المجتمع واألكبر منه من مربیات ومدیرة وكیف یصل إلىالطفل مع من هم في سنه
.الصغیر

:أهداف الدراسة-3
ألهداف المسطرة له، فعلى قدر علمیتها وخدمتها للفرد والمجتمع إن قیمة البحث العلمي من قیمة ا

على الباحث قبل الشروع في عملیة البحث أن یضع األهداف التي تمهد ،أو ذاكتحدد قیمة هذا البحث 
دون وضع أهداف مسبقة، دراسةفي مختلف مراحله فال یمكن إجراء أيله الطریق وتوجهه في بحثه

إبراز دور الروضة من خالل أهدافها، منهاجها، برنامجها، : وعلیه فالهدف الرئیسي لهذا البحث هو
، وتندرج تحت الهدف الرئیسي للبحث نشاطاتها، وأسالیبها التربویة في التنشئة االجتماعیة للطفل

:األهداف التالیة
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تقوم به الروضة في عملیة التنشئة االجتماعیة للطفل، وكیف أنها مرحلة مهمة في إبراز الدور الذي - 
.وكذا إلعداده للحیاة االجتماعیةلدخول إلى المدرسة ه للطفل إلعدادحیاة ا

الوقوف على حقیقة ما تقدمه الروضة من الناحیة االجتماعیة، العقلیة، المعرفیة، والدینیة األخالقیة - 
ومدى إمكانیة مساهمتها في إنجاح الدور المنوط بها والمتمثل أساسا في توفیر بیئة تربویة للطفل 

هج الرعایة في الجانب من خالل مختلف البرامج ومنا) واتسن6- 3(اجتماعیة، تعلیمیة، لتنشئة األطفال 
.االجتماعي، العقلي، الدیني

زیادة الوعي بین أسر األطفال خاصة والمجتمع عامة بخطورة وحساسیة مرحلة الطفولة المبكرة، وتوجیه - 
األسر إلى تسجیل أبنائهم في الروضة باعتبارها مؤسسة تربویة لها قوانینها وضوابطها لحمایة وتعلیم 

.وتربیة أطفالهم
بأهمیة تواجد الطفل في بیئة علمیة كروضة مناسبة إلشباع حاجاته ویتعامل فیها تعامال علمیا التعریف- 

.یحقق له النمو الشامل والمتكامل
من أخصائیین في التربیة والمهتمین بالطفل وكذا دعوة المعنیین والمهتمین بمرحلة الطفولة المبكرة - 

المربیات في ریاض األطفال وكل هیئة معنیة بطفل ما قبل المدرسة إلجراء بحوث ودراسات من أجل 
في مناهج وبرامج االرتقاء بریاض األطفال الجزائریة في جمیع الجوانب، وكذا محاولة إعداد نموذج مثالي 

.د بین كافة الریاض في كامل قطر الجزائر سواء خاصة أو حكومیةهذه الریاض شریطة أن یكون موح
كثرة باعتبارها اكتشاف دور الروضة في عصرنا الحالي وخاصة النتشارها ب:من الناحیة العلمیة -

األسرة ومساعدة في تكوین شخصیة الطفل ورجل الغد وتنشئته تنشئة اجتماعیة سلیمة مؤسسة مكملة لدور 
.النواحي وكونها لم تكن منتشرة في وقت مضىمن كل 

براز أهمیة هذه المؤسسات االجتماعیة التربویة : من الناحیة العلمیة التطبیقیة-  ٕ إجراء دراسة میدانیة وا
.ودورها في عملیة التنشئة االجتماعیة للطفل" ریاض األطفال"

:الدراسةمفاهیمتحدید -4
أن یحدد بوضوح معنى كل مفهوم من المفهوماتعند صیاغة مشكلة البحث یجب على الباحث 

علیه بالنسبة لجمیع التي یرى أنها ال تحمل معنى واحد متفقاالعلمیة التي استخدمها في البحث، و 
ال بد أن یقدم الباحث نوعین من التعریفات لكل مفهوم من المفهومات  التي یستخدمها في المتخصصین و 

OPERATIONALالتعریف اإلجرائي و ABSTRACT DEFINITIONبحثه التعریف المجرد  DEFINITION

لمالحظة یطلق على تعریف المفهوم باستخدام مفهومات أخرى أكثر بساطة أو أكثر قربا من األشیاء او 
النظریة االجتماعیة، أما التعریف التعریف هو همزة وصل بین البحث و هذا تسمیة التعریف المجرد، و 

یطلق على أو قیاسه أو تسجیله، و م باستخدام ما یتبع في مالحظته اإلجرائي هو الذي یحدد المفهو 
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المؤشرات العیانیة أو المحسوسة التي نالحظها، وهذا التعریف هو الذي سیحدد نوع المادة التي سیجمعها 
.1مصادر هذه المادة وكیفیة جمعهاالحظات المباشرة وغیر المباشرة و الباحث عن طریق الم

مفاهیم نستطیع أن نقول عنها، أنها الصورة الذهنیة اإلدراكیة المتشكلة بواسطة إذا أردنا أن نعرف ال
یعني المفهوم رموزا مجردة :بتعبیر آخرمؤشر واحد من واقع میدان البحث ،المالحظة المباشرة ألكثر من 

2.تعكس مضمون فكرة أو سلوك أو موقف أفراد مجتمع البحث بواسطة لغتهم

المفاهیم أكثر إجرائیة كلما ساهمت في تحدید مؤشرات الفروض وبالتالي إمكانیة المالحظ أنه كلما كانت 
:دور الروضة في التنشئة االجتماعیة للطفل یضم المفاهیم التالیة: قیاسها و موضوع

.مفهوم الطفل–مفهوم التنشئة االجتماعیة–األطفال روضةمفهوم- مفهوم الدور
: الدور-
3.هو رجوع الشيء إلى ما كان علیه: لغویا-أ

الطبقة من الشيء المدار بعضه فوق بعض، ودور –النوبة –هو عود الشيء إلى ما كان علیه 
قام بدور خطیر على اقف التي یظهر فیها على الركح، والتي تتكون منها المسرحیة، و الممثل هو أحد المو 

4.أدوار) ج(عالیة لها وزنها في هذا المیدان مسرح السیاسة أي أظهر مقدرة كانت ذات أثر بارز وف

:اصطالحا- ب
لنفس االجتماعي، علم النفس علم االجتماع، علم ا(م مفهوم الدور في كثیر من العلوماستخد

.بمعاني مختلفة وفسر من منظورات متعددة) روبولوجیاواألنث
ترتبط بأوضاع معینة وهذه مجموعة من المعاییر أو التوقعات التي : "في معناه السوسیولوجي هو

5".لیس نفسیةهومات اجتماعیة و التوقعات هي مف

نموذج منظم من التصرفات المتعلق بموقع معین للفرد في مجموعة :" الدور بأنه"روشبالف"عرف 
.6"تفاعلیة معینة یمكن أن یؤكد على مستویات مختلفة من الواقع االجتماعي

د ط (والنشر والتوزیع، القاهرة، مصر،أسالیب وأدوات البحث االجتماعي، دار غریب للطباعة:طلعت إبراهیم لطفي- 1
.34، ص )س

.56ص ،2004، 1لتوزیع، عمان، األردن، طمناهج البحث في علم االجتماع، دار الشروق للنشر وا:معن خلیل عمر- 2
.307ص ،1978، 2المشرق، بیروت،لبنان، طدار:في المورد، في اللغة العربیة" الدور"المنجد في اللغة واإلعالم، - 3
سي الفابي، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، القاموس الجدید للطالب، معجم عربي مدر :علي بن هادیة وآخرون-4

.349، ص 1991
.155، ص )د ط، س(األسرة والحیاة العائلیة، دار النهضة العربیة، بیروت لبنان، :سناء الخولي- 5
موسوعة علم النفس، ترجمة فؤاد شاهین، دار عویدات للنشر والطباعة بیروت، لبنان، د ط، :درون فرانسوازیارو-6

965، ص1997
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مرتبطة بالفرد موعة من األفعال المنظمة و المتناسقة الیتضح من هذا التعریف أن الدور هو مج
.مكانته التي یشغلها في الجماعةو 

أن الدور هو المظهر الدینامیكي في المكانة، والمكانة : "یعرفه كاآلتي"RALF LINTONرالف لینتون"أما 
النسق " في مؤلفه"بارسونز"وهذا التعریف الذي یستخدمه " هي مجموعة من الحقوق والواجبات

في " روبرت میرتون"في المجتمع البدائي و " البناء والوظیفة"في مؤلفه" وراد كلیف براون" "االجتماعي
1".النظریة االجتماعیة و البناء االجتماعي"

سیر على هذه الحقوق أن القیام بالدور هو الأنه یربط الدور بالمكانة و " نتونلی"یتضح من تعریف 
المركز االجتماعي من الدور االجتماعي، بقوله إن هناك فرقا بین " راد كلیف براون"د ماز قو . والواجبات

المدرسة توجد مراكز "التركیب االجتماعي، وبین المنظمة االجتماعیة، ففي المنظمة االجتماعیة مثل 
نشاطات واللفة كمركز للمدیر ومركز المعلم ومركز الطالب وسلوك هؤالء هو نظام من الفعالیاتمخت

. یمكن تسمیته باألدوار التي تشكل نظاما متكامال ینسق عالقاتها الواحدة بین البناء النظامي والمنظمة
. وعلیه یكون المركز والدور مكونین لكل وظیفي واحد، والجماعة هي التي تحدد مركز أفرادها وأدوارهم

الجنس أو المولد أو المهنة اس السن و فرد في المجتمع، على أسفإن كان المركز هو المكان الذي یحتله ال
2.أو الزواج، فإن الدور هو السلوك الذي یقوم به في المركز الذي یشغله

الوظائف العملیة التي تتطلب المركز، فهو نوع من السلوك المرتقب : كما یمكن تعریف الدور بأنه
اللتزام بمجموعة الحقوق والواجبات والقیم المتصلة بالفرد الذي یجعل المركز في تلك الجماعة، فالدور هو ا

3.المتعلقة بالمركز

فیرى أن الدور هو توجیه وتفهیم عضو الجماعة بالجزء الذي یلعبه في " عبد الحلیم عبد العال"أما 
:التنظیم و هذا الدور یكمن في نقطتین هما

.هو الدور الذي یتكون من نسق من التوقعاتو : الدور المتوقع
غل المركز عندما الدور الذي یتكون من أنماط سلوكیة واضحة یسلكها الشخص شاهوو : الدور الممارس

4.خریتفاعل مع مركز آ

الجزء األول یتعلق بموقف اآلخرین : یتضح من هذا التعریف أن الدور یتكون من جزءین أساسین
من مؤسسة ون المجتمع ینتظر فاآلباء و . ین حیث ینتظرون سلوكا معینامن الدور أي ما یتوقعه اآلخر 

.أبنائهم تنشئة سلیمة في جمیع جوانب نموهمریاض األطفال أن تنشيء

المرجع في مصطلحات العلوم االجتماعیة، دار المعرفة الجامعیة، اإلسكندریة، :تألیف نخبة من أساتذة علم االجتماع-1
.380، ص 1984مصر، 

.72، ص 2004تربوي، دار العلوم للنشر والتوزیع، عنابة، الجزائر، د ط، علم االجتماع ال:صالح الدین شروخ- 2
.72ص ،2003، 1التنشئة االجتماعیة للطفل، دار صفاء للنشر والتوزیع، عمان، األردن، ط:عمر أحمد همشري- 3
.367ص، 1984طریقة تنظیم المجتمع في الخدمة االجتماعیة، دار الثقافة المصریة، مصر، د ط، :نبیل صادق- 4
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تقوم من من هنا على مؤسسة ریاض األطفال أنیخص السلوك الذي یقتضیه الدور، و والجزء الثاني 
.مهام تجاه األطفال باعتبارها مؤسسة تربویة تقوم برعایة األطفالخالل مربیاتها بأنشطة و 

: التعریف اإلجرائي للدور-
النشاطات أو مجموعة الواجبات المحددة على أنه مجموع المهام و یمكن أن نجرأ مفهوم الدور

المنوطة بریاض األطفال والمتعلقة بتنشئة األطفال تنشئة اجتماعیة سلیمة ورعایتهم، وترتبط هذه المهام 
عها مربیات الروضة والتي تناسب حاجات ومطالب باألسالیب التربویة، والمنهاج ومحتوى البرامج التي تتب

.األطفال وخصائص نموهم
:الروضة–
:لغویا-أ

منوا وعملوا الذین آفأما: " قال اهللا تعإلىض ذات الخضرة، البستان الجمیل ، الروضة هي األر 
ولقد مررت على الریاض "أحمد شوقي" قالریاضجمع روض و 1"الصالحات فهم في روضة یحبرون

روضة كلمة مشتقة من أن لفظ: كما جاء في المعجم اللغوي لسان العرب2.بربوة غناء كنت حیالها ألقاك
الروضة هي الحدیقة أو ذات االخضرار یكثر فیها النبات ویجتمع فیها الماء و تعني األرض الفعل روض و 

3.ها التیسیرریاضة، ذللها وعلمیقال راض الدابة، روضا و . لبستانا

األلماني " فروبل"هذا بالضبط ما یقصده قة و و كلمة ریاض األطفال جمع كلمة روضة بمعنى حدی
كان بذلك یعبر عن حیرة أي روضة الطفل و KINDEN GARDENالذي ولدت منه صیحة عالمیة قائال 

یدة بعض الساعات كل عألمت به عندما فكر في تسمیة المكان الذي یذهب إلیه األطفال لیحیوا حیاة س
ت من كل هذا فأراد أن یسعد قد حرم" فروبل"أي طفولة ه كانت طفولتیوم في لعب ومرح واستمتاع، و 

تتضمن طة التي یقبلون علیها تلقائیا، و ، في هذه الحدیقة یستمتع الصغار بأنواع شتى من األنشالطفل
متنوعة قادرة بأن تنمیهم جسمیا أنشطة هم یمارسونیة بالضرورة أن األطفال یفرحون ویسعدون و التلقائ

على من تتولى أمور الطفل " مرشدة"قد تولى كثیر من المربین بأن یطلقوا كلمة واجتماعیا، و خلقیاوعقلیا و 
4.لما قد یفهم منه معان أخرى" المروض"في تلك الریاض و لذلك نرجو أن یستبعد كلمة 

:اصطالحا- ب
" فروبل"یذكر معها لذلك ال تذكر ریاض األطفال إال و ، "فروبل"ترتبط فكرة ریاض األطفال بالعالم 

تلك المؤسسة التربویة التي تقع بین البیت ودار ": " هادي مشعان ربیع" و یقصد بریاض األطفال حسب

.15اآلیة :سورة الروم- 1
.411مرجع سابق، ص :علي بن هادیة وآخرون- 2
.165، ص 1967دار المشرق، بیروت، لبنان، د ط، :المنجد األبجدي- 3
209ص ،)د ط، س(تربیة الطفل ما قبل المدرسة، عالم الكتب، القاهرة، مصر، :ر كوجكثأحمد كو ،سعید مرسي- 4
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المرحلة االبتدائیة والعمل الحضانة وبین المدرسة االبتدائیة، والتي تعنى بتربیة األطفال الصغار فیما قبل 
ونفسیا وعقلیا وروحیا وخلقیا رعایتهم صحیااستمراریة تنشئتهم االجتماعیة وتهذیب سلوكهم و على

اجتماعیا، والتي تقوم أسالیب التربیة والتعلیم فیها على أساس من النشاط واللعب المنظم والخبرة العملیة و 
الثالثة والسادسة من عمره، على أساس من العفویة واالستجابة لخصائص وحاجات ومیول الطفل بین

والحب والود والتقدیر والتسامح والمرونة في العالقات السائدة فیها، وعلى أساس معاملة الطفل فیها كطفل 
1.و لیس كراشد صغیر

بتنشئة ؤسسة من مؤسسات المجتمع التي تعنى یتضح من هذا التعریف أن روضة األطفال م
مو الطفل ذلك بمراعاة كل خصائص نتهیئته للحیاة الدراسیة وكذا لالندماج في المجتمع، و الطفل وتربیته و 

) سنوات6إلى 3بین (كذا حاجاته بتوفیر كل ما تتطلبه الرعایة في هذه المرحلة في جمیع الجوانب ، و 
مكانیات و  ٕ لقة وصل بین أنشطة ولعب، فروضة األطفال تدعیم لما یتلقاه الطفل في األسرة وحمن أسالیب وا

. هذه األخیرة والمدرسة
ة الطفل مؤسسة تربویة تستهدف تنمیة شخصی:" روضة األطفال" رناد یوسف الخطیب"و تعرف 

لمؤسسة تقوم على أساس منهج االجتماعیة، كما أن هذه افي جمیع نواحیها الجسمیة، العقلیة، اللغویة و 
2".علیه المنهج هو التعلیم عن طریق العملالمبدأ الذي یقوم مرن ولیس لها مواد ثابتة معینة، و 

تلك المؤسسة التربویة االجتماعیة التي یلتحق بها الطفل في سن ما بین " :وتعرفها أیضا على أنها
الثانیة والخامسة من العمر وتعرف في البالد بمدارس الحضانة أو ریاض األطفال أو مركز الرعایة 

3".النهاریة

أن روضة األطفال مؤسسة تربویة هدفها تنمیة شخصیة " سف الخطیبرناد یو "یتضح من تعریفي 
مربیة أن تساهم ، كما أنها تملك أو تتبع منهاجا لیس بثابت حیث أنه باستطاعة الي جمیع النواحيالطفل ف

كذا التطورات الحاصلة، لكن المبدأ الذي هو جدید بما یتوافق مع أطفالها و كذا بتقدیم مافي بناء المنهج و 
لك األشغال الیدویةعلیه أي روضة هو التعلیم عن طریق العمل من خالل األنشطة ومثال ذتقوم

في التعریف الثاني األسماء المختلفة " رناد یوسف الخطیب"أضافت الخ و ....لتجارب، تركیب المكعباتا
. التي یمكن أن نجد علیها روضة األطفال

الذین أكملوا الرابعة من عمرهم مدارس لألطفال الصغار ":نجم الدین علي مروان بأنها"ویعرفها 
مدة الدراسة فیها سنتان، السنة األولى وتعرف بصفة الروضة وتخصص حلة االبتدائیة و التي تسبق المر و 

، 2003، 1اإلرشاد التربوي مبادئه وأدواره األساسیة، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، األردن، ط:هادي مشعان ربیع-1
.148–147ص ص 

83، ص2002، )د ط(مؤسسات التنشئة االجتماعیة، منشورات جامعة باجي مختار، عنابة، الجزائر، :مراد زعیمي- 2
.57، ص 1988، 3ریاض األطفال واقع ومنهاج، دار الحنان، األردن، ط:رناد یوسف الخطیب- 3
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السنة الثانیة تعرف بالتمهیدي تخصص لألطفال الذین قد أكملوا الذین أكملوا الرابعة من عمرهم و لألطفال 
1.مالخامسة من عمره

یصف ریاض األطفال بأنها مدارس لألطفال " نجم الدین علي مروان"یتضح من هذا التعریف أن 
، األولى تعرف بصفة الروضة تضم أطفال رحلة فئة عمریة معینة من األطفالتضم مرحلتین في كل م

تلف عن یخیة تضم أطفال عمرهم خمسة سنوات وتعرف بالتمهیدي ومدتها سنتین، و السنة الرابعة، الثان
.سنوات5إلى 4االلتحاق بالروضة الذي حدده مابین ) سن(التعریفین السابقین في تحدید عمر 

تلك المؤسسات التربویة التي تستقبل :" ریاض األطفال بأنها" جاجة محمد أوبلقاسم"ویعرف 
المالحظة األطفال بدءا من بلوغهم سن الثالثة من العمر حتى مشارف دخولهم المدرسة، تنمي فیهم دقة

ضافة إلى تعلیمهم وتركیز االنتباه كي یكون لدیهم اتجاه نحو المشاركة االجتماعیة الفعالة مع اآلخرین إ
2.الكتابةمبادئ الحساب والقراءة والرسم و 

سنوات 6إلى 3یتضح من هذا التعریف أن الروضة مؤسسة تربویة تضم أطفال سنهم ما بین 
تساعده على أن یتجه إلى مشاركة اآلخرین طفل من الناحیة العقلیة، و میة الوتعمل هذه األخیرة على تن

عب یجید اللن اآلخرین فهو اآلن یشترك معهم و بعدما كان متمركزا حول ذاته، فبعدما كان یلعب منعزال ع
الروضة تعمل كذلك على تعلیمهم الجماعي، وكذا التفاعل معهم ومشاركتهم في األنشطة المقدمة، و 

)الكتابة(الحركیة ) الرسم(الفنیة ) القراءة(اللغویة ) الحساب(الریاضیة : ض المهارات بع) األطفال(
الروضة مؤسسة :" ریاضة األطفال كاآلتي" هناء حافظ بدويالسید عبد الحمید عطیة و "ا یعرف كم

ذه اجتماعیة لرعایة األطفال المحرومین من رعایة أمهاتهم في فترة انشغالهن بأعمالهن الخارجیة، وه
لمرحلة محدودة من العمر غالبا ما تكون من سن ثالثة إلى لبعض الوقت خالل ساعات النهار و الرعایة

3".ست سنوات

یتضح من هذا التعریف أن الروضة باإلضافة إلى أنها مؤسسة تربویة فهي كذلك مؤسسة 
.اجتماعیة تساعد األمهات العامالت في رعایة أطفالهن في أوقات عملهن

الیوم وهي الفترة النهاریة، ف في هذا التعریف أن رعایة األطفال تكون لفترة معینة منكما أضا
.سنوات6إلى 3حدد عمر االلتحاق بالروضة ما بین و 

لنفسیة والتربویة، مطبعة ریاض األطفال في الجمهوریة العراقیة تطورها ومشكالتها، أسسها ا:نجم الدین علي مروان-1
.12، ص )د ط، س(الزهراء، بغداد، 

أثر االلتحاق بالروضة في تنمیة االستعداد الذهني لدى الطفل الجزائري، رسالة ماجستیر في :جاجة محمد أوبلقاسم- 2
.23، ص 1994علم النفس التربوي، معهد علم النفس، جامعة قسنطینة، الجزائر، 

الخدمة االجتماعیة ومجاالتها التطبیقیة، المكتب الجامعي، مصر، :عطیة، هناء حافظ بدويالسید عبد الحمید - 3
.207، ص 1998
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ل من أربع سنوات هي المدرسة التي تستقبل األطفا:" الروضة" عبد المجید عبد الرحیم" و یعرف
1".تعد الطفل لمرحلة التعلیم األساسيل المرسي و لبي مطالب النمو ما قبالتي تحتى ستة سنوات و 

یتضح من هذا التعریف أن الروضة تحقق مطالب نمو الطفل المختلفة في مرحلة ما قبل المدرسة 
.و تعده لاللتحاق بالمدرسة

: الروضة" إسماعیل خاطر"ویعرف 
الستة سنوات تعمل على قبال األطفال فیما بین العامین و تعني مؤسسة اجتماعیة تربویة تقوم باست"

".النشاط الذاتي للطفلهذه المرحلة عن طریق اللعب والعمل و تحقیق النمو المتكامل للطفل في
، فتساعد على نموه في قوم على الرعایة المتكاملة للطفلویتضح من هذا التعریف أن الروضة ت
النشاط أین یعتمد فیه ریق اللعب و ماعیة األخالقیة عن طجمیع الجوانب الجسمیة العقلیة االنفعالیة االجت

.الطفل على نفسه
الروضة مؤسسة : "وبناءا على هذه التعاریف یمكن إعطاء تعریف إجرائي للروضة كاآلتي

سنوات، وذلك 6إلى 3اجتماعیة ذات وظیفة تربویة تعلیمیة یدمج فیها األطفال الذین یتراوح سنهم ما بین 
العملیات واألنشطة اجتماعیا من خالل مجموعة من عقلیا وروحیا و قصد تربیتهم ورعایتهم صحیا ونفسیا و 

هم تنشئتالمقصودة والخبرة العملیة، والستجابة لخصائص األطفال وحاجاتهم من أجل تنمیة شخصیتهم و 
عدادهم لمراحل  تالیة و  ٕ .ذلك بإتباع منهج مرنالتنشئة االجتماعیة السلیمة وا

:التنشئة االجتماعیة-
:لغویا-أ

نسانیة یتدخل فیه الفعل م وهذا اإلنشاء له صفة اجتماعیة و جاءت كلمة تنشئة من الفعل نشأ أو أقا ٕ ا
اكتساب تلقائي : تعني عملیة جعل الفعل مجتمعیاSOCIALISATIONاإلرادي المقصود، في حین أن كلمة 

2.و آلي

الخ ...3مدرسةتكییف ولد مع حیاة الجماعة في أسرة أو : تعني مجمعةSOCIALISATIONو
ة یقال نشأ الطفل شبّ وقرب من اإلدراك، ویقال نشأه ورباه، ونشأ اهللا أنشوءا نشوالتنشئة من نشأ و 

.النشء جمع ناشئالسحابة رفعها، ویقال نشئ سوء، أو من نشء سوء و 
4"هو أنشأكم من األرض": و قد ورد مصطلح التنشئة في القرآن الكریم، قال اهللا تعإلى 

مصریة، القاهرة، قواعد التربیة والتدریس في دور الحضانة ریاض األطفال، مكتبة االنجلو:عبد المجید عبد الرحیم-1
.238، ص )د ط، س(مصر، 

.57ال واقع ومنهاج، مرجع سابق، ص ریاض األطف:رناد یوسف الخطیب- 2
.960ص ،1980، 6المنهل، قاموس فرنسي عربي، دار اآلداب، بیروت، لبنان، ط:سهیر إدریس، جبور عبد النور- 3
.61سورة هود، اآلیة، - 4
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العوفي عن "قالو . 2"ثم أنشأناه خلقا آخر"قال أیضا و 1.خلقكم منها خلق منها أباكم آدمأي ابتدأ
یعني ننقله من حال إلى حال إلى أن خرج طفال ثم نشأ صغیرا ثم احتلم ثم صار شابا ثم "":ابن عباس

3".كهال ثم شیخا ثم هرما

4."و لقد علمتم النشأة األولى فلوال تذكرون"

شیئا مذكورا، فخلقكم وجعل لكم السمع واألبصار فهال أي قد علمتم أن اهللا أنشأكم بعد أن لم تكونوا 
خرى وهي اإلعادة تعرفون أن الذي قدر على هذه النشأة وهي البداءة، قادر على النشأة األتتذكرون و 

5.األخرىبطریق األولى و 

:اصطالحا- ب
من علماء حاول الكثیر جتماعیة أو التطبیع االجتماعي و تعددت اآلراء حول مفهوم التنشئة اال

االجتماع تحدید هذا المفهوم، فقدموا عدة تعاریف یمكن تقسیمها إلى مجموعات حسب األساس النفس و 
.دید تعاریفهم للتنشئة االجتماعیةالذي اعتمدوه في تح

:على أساس التفاعل-
هي عملیة تفاعل اجتماعي تتم بین الطفل : االجتماعیةالتنشئة " السید عبد القادر شریف" یعرف

ك العملیة إلى تهدف تلوعة من األسالیب یتشربها الطفل ویتأثر بها، و والقائمین على رعایته من خالل مجم
له قدراته في الناحیة مساعدته على أن ینمو نموا طبیعیا في حدود أقصى ما تؤهلهتربیة هذا الطفل و 
6.الروحیةلعاطفیة واالجتماعیة و العقلیة والجسمیة وا

یتضح لنا من هذا التعریف أن التنشئة االجتماعیة عملیة تفاعل اجتماعي بمعنى أنه تحدث خالل 
عملیة التنشئة االجتماعیة عملیة تأثیر وتأثر، فالطفل یؤثر في األفراد الذین یتفاعل معهم فیثیر فیهم 

ویطابق توقعات اآلخرین، ویتم هذا التفاعل من خالل استجابات معینة ویستجیب لهم بحیث یتعدل سلوكه
من ... االتصال الشفوي وغیر الشفوي بین الطفل والقائمین على رعایته سواء األسرة، ریاض األطفال

كذا بأنماط شخصیة لیب التي یستعملونها في تنشئته و مؤسسات التنشئة االجتماعیة، فیتأثر الطفل باألسا
عریف كما أشار في هذا الت. طبیعة الموقف االجتماعي الذي یحدث فیه التفاعلهؤالء وشعورهم نحوه وكذا

.561ص ،1983، 4، ط3یع، بیروت، لبنان، جتفسیر القرآن العظیم، دار األندلس للطباعة والنشر والتوز :ابن كثیر - 1
.14اآلیة :سورة المؤمنون- 2
12ص ،1983، 4، ط5تفسیر القرآن العظیم، دار األندلس للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت، لبنان، ج:ابن كثیر - 3
.62اآلیة:سورة الواقعة- 4
، ص ص 1983، 4، ط6تفسیر القرآن العظیم، دار األندلس للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت، لبنان، ج:ابن كثیر - 5

531-532.
،1، طمصر، القاهرةالتنشئة اإلجتماعیة للطفل في عصر العولمة،دار الفكر العربي،:السید عبد القادر شریف-6

.8ص ،2002
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هو تربیة الطفل التي تعتبر عملیة نمو شامل للطفل جسمیا وعقلیا، اجتماعیا إلى الهدف من هذه العملیة و 
.وسط جماعة اجتماعیة معینة

ل المتصل بین الفرد وبین عملیة التفاع:" التنشئة االجتماعیة بأنها" CLAUSENكالوسن " و یعرف
1".یؤثر فیهمرون فیه اآلخرین الذین یؤث

یتفق هذا التعریف مع التعریف السابق على أن التنشئة االجتماعیة، تفاعل اجتماعي یتم في 
من خالل ذلك یبدأ الفرد تصال بین األفراد أو الجماعات، و اتجاهین أي تبادل التأثیرات الناتجة عن اال

هذا ین فیه من حیث مظهره وسلوكه و انطباعات عن أراء اآلخر فكرة عن ذاته و في تكوین) الطفل(
ومظهره،ومن هنا تنمو عند ) الطفل(االنطباع یكون نتیجة طبیعیة الستجابة اآلخرین لسلوك ذلك الفرد 

الطفل فكرة عن ذاته أي أنه یصبح  مدركا لذاته باعتباره شخصا مستقال له شخصیته المستقلة یشبه 
هداف لم یشر هذا التعریف إلى أ. یختلف عنهم فیما یمیزه كشخص مستقلن في بعض المظاهر و اآلخری

حتى مؤسساتها ، ولكن تبقى األسرة أولى المؤسسات التي تتیح للفرد عملیة التنشئة االجتماعیة وأسالیبها و 
.االندماج مع غیرهعي فهي التي تساعده على التكیف و أول فرصة للتفاعل االجتما

:ى أساس أنها عملیةعل-
التنشئة االجتماعیة بأنها تلك العملیة التي یتحول ": "عبد السالم عبد الغفارمة و أحمد سال"یعرف 

إال إلشباع حاجاته الفرد من خاللها من طفل یعتمد على غیره متمركز حول ذاته ال یهدف في حیاته
یعرف معنى الفردیة و فرد ناضج یدرك معنى المسؤولیة وكیف یتحملهاإلىالفسیولوجیة،

2.یتمتع بها الغیرقات االجتماعیة مع غیره مستمتع و العالواالستقالل، ویستطیع أن ینشيء

یتضح من هذا التعریف أن التنشئة االجتماعیة عملیة یتم من خاللها تحویل الفرد من طفل متمركز 
ن عالقات مع غیره یؤثر ویتأثر بهم ولم یكوّ لى كائن اجتماعي له شخصیة مستقلة، یتفاعل و حول ذاته إ

كذا المسؤول عن هذا من كائن عضوي إلى كائن اجتماعي و یشر هذا التعریف إلى كیفیة تحول الفرد 
.التحول

طریقها یكتسب العملیة التي عن":على أنها "سمیرة أحمد السید التنشئة االجتماعیة"وتعرف 
الخصائص الشخصیة االجتماعیة التي التفكیر، والتوقعات و وطرق الدوافعو القیمالطفل االتجاهات و 

3".ستمیزه كفرد في المجتمع في المرحلة القادمة من نموه

، منشورات جامعة منتوري، 9التنشئة االجتماعیة المفهوم واألهداف، مجلة العلوم اإلنسانیة، العدد :محي الدین مختار- 1
.25، ص 1998قسنطینة، الجزائر، 

، ص 2002، 1التنشئة االجتماعیة وسمات الشخصیة، دار الثقافة العلمیة، االسكندریة، مصر، ط:محمد محمد نعیمة- 2
20.

.50، ص 1993، 1اجتماع التربیة، دار الفكر العربي، القاهرة، مصر، طعلم:سمیرة أحمد السید- 3
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رة، تستمر أن عملیة التنشئة االجتماعیة عملیة مستم" سمیرة أحمد السید" یتضح من تعریف
، فتعلم الفرد أفكارا لكن تختلف باختالف مراحل النمو من حیث درجة التأثیرباستمرار حیاة الفرد و 

، فالفرد نتیجة طبیعیة النتمائه لجماعات جدیدة أو تفاعله في اتجاهات وخبرات جدیدة تستمر حتى الموتو 
تدریب أو تعلم إعادةیحتاج في ذلك إلى ارسته ألدوار اجتماعیة جدیدة ، و مواقف جدیدة  علیه أو مم

.لمواجهة هذه المواقف
ALKENESألكن و هاندل"وقد عرف  ET HANDEL"العملیة التي یتعلم بها : " التنشئة االجتماعیة على أنها

1.أسالیب المجتمع الذي یعیش فیه أو المجموعة االجتماعیة حتى نستطیع أن نؤدي وظیفة داخلها

ذا كعیة تقوم على التعلم االجتماعي و لقد أشارا في هذا التعریف إلى طبیعة التنشئة كعملیة اجتما
هو أن التنشئة االجتماعیة تمكن الفرد من أن یؤدي وظیفة داخل المجتمع الوظیفي للمفهوم و إلى الجانب 

.)الدور االجتماعي(بمعنى 
من خالل تعاریف التنشئة االجتماعیة على أساس أنها عملیة أبرزت هذه التعاریف خصائص 

وي إلى كائن اجتماعي التنشئة االجتماعیة من حیث كونها عملیة اجتماعیة تحول الفرد من كائن عض
أنها مستمرة باستمرار الحیاة،تتم عن طریق التعلم و لى التفاعل بین األفراد یؤثرون ویتأثرون، وأنها تقوم ع

.االجتماعي، هدفها الوصول إلى تكوین فرد ناضج یؤدي دوره كما یلزم في المجتمع
:على أساس أنها تعلم و تعلیم-

مصطلح التعلم االجتماعي كما أنها ة و ح التنشئة االجتماعیبین مصطل"Newcomb" نیوكمب"یرادف 
متطلباتها من التعلیم فكل مرحلة عمریة لها .....تسمى عملیة التربیة التي تالزم األجیال طوال حیاتهم 

لة هي غیرها في مرحلة المراهقة ثقافته في مرحلة الطفو والتكیف وعملیات التكیف والتوافق مع المجتمع و 
2.هكذاب وهي غیرها في مرحلة الكهولة و ي مرحلة الشباهي غیرها فو 

على یتضح من هذا التعریف أن التنشئة االجتماعیة هي عملیة تعلم، تعلم اجتماعي وهو ما یطرأ 
قات بینه وبین العالم الممارسة أو تبادل العالسلوك الكائن الحي من تغییر وتعدیل یرجع إلى الخبرة و 

یة عمل" نیوكمب" كما أن التنشئة االجتماعیة كما یشیر إلیها. التفاعلیحدث ذلك عن طریقالخارجي، و 
بمعنى أنها عملیة نمو " السید عبد القادر شریف"یتفق في ذلك مع تعریفالتربیة التي تالزم األجیال و 

شامل للطفل في جمیع الجوانب مع مراعاة في ذلك متطلبات المرحلة العمریة للفرد سواء كان طفال أو 
.التكیف مع المجتمع وثقافتهمن التعلیم و .. با أو كهالا أو شامراهق

.13، ص 1995، 2مشكالت الطفل السلوكیة، دار الفكر الجامعي، اإلسكندریة، مصر، ط:أحمد السید محمد- 1
1برامج التلفزیون والتنشئة التربویة واالجتماعیة لألطفال، دار النهضة العربیة، بیروت، لبنان، ط:أسامة ظافر كبارة-2

.69ص ،2003
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ص التنشئة االجتماعیة لكنه لم یشر إلى المسؤول تعرض في هذا التعریف إلى خصائ" نیوكمب"
ولقد أشار إلى مراحل نمو الفرد كما أشارت ... كذا المیكانیزمات واآللیات التي تتم بهاعنها وأهدافها و 

.قد ذكر تلك المراحل" نیوكمب"یكمن الفرق بین التعریفین أن و " یدالسسمیرة أحمد "إلیها 
عملیة تعلم یتعلم الفرد فیها أداء أدوار التنشئة االجتماعیة :" "GONSONجونسون"و یعرفها 

1".معینة

الدور مرتبط بالمركز تعلم الفرد أداء أدوار معینة، و على" جونسون" و في هذا التعریف ركز
فالدور ). التفاعل(فرد وبالتالي هذا االرتباط یؤدي إلى تنظیم عالقات بین أفراد المجتمع االجتماعي لل

بالتالي تصبح عملیة تأثیر وتأثر، اجبات التي ترتبط بهذا المركز، و الو الجتماعي لمركز ما یحدد الحقوق و ا
المركز والعكس بمعنى أن ذلك ساعد على تنظیم توقعات األفراد اآلخرین من الشخص الذي یمثل هذا 

كذا تفاعل بالرغم االجتماعیة عملیة تعلم األدوار و قد اقتصر هذا التعریف على أن عملیة التنشئة و .كذلك
الخ ...آلیات أنها عملیة واسعة تتضمن خصائصا وأهدافا، ومیكانیزمات و 

ین والمحاكاة لى التلقعبارة عن عملیة تعلیم تعتمد ع:" التنشئة االجتماعیة بأنها" بارسونز"ویعرف 
مع األنماط العقلیة والعاطفیة واألخالقیة عند الطفل والراشد، وهي عملیة تهدف إلى إدماج والتوحید 

2".عناصر الثقافة في نسق الشخصیة، وهي مستمرة ال نهایة لها

لیم في هذا التعریف إلى میكانیزمات التنشئة االجتماعیة التي یتم بواسطتها تع" بارسونز" أشار
لوا استخدام كلمة تعلیم إلى تنشئة، وهذا ما هذا ما یقربه علماء االجتماع حیث حوّ و بالتالي تنشئته،و الطفل

، حیث ذكر أن هناك ارتباط "االتجاهات الحدیثة في علم االجتماع"في كتابه " إسماعیل علي سعد"جاء به 
ألن كلیهما عملیة یسیر من خاللها الطفل من المیالد حتى یصبح له - تعلیم وتنشئة–كبیر بین الكلمتین 
المتمثل في في تعریفه و " بارسونز"شار إلیها المیكانیزمات التي أو . دور في المجتمعمركز اجتماعي و 

قدوة حسنة ن أن یكونوا المربیشئة الطفل لذا البد على اآلباء و تساعد في تن) التلقین، المحاكاة، التوحد(
خصیة الفرد حسب هو تكوین شبارسونز هدف من أهداف التنشئة و النموذج األمثل، كما ذكرلألطفال و 

هي التنشئة عملیة مستمرة خصائص التنشئة االجتماعیة أال و أشار إلى خاصیة مهمة منثقافة المجتمع، و 
. ال نهایة لها

على أساس أنها استدماج ثقافي-
عملیة تهدف إلى إدماج عناصر الثقافة في نسق ":نشئة االجتماعیة بأنهاالت" سعید فرح"یعرف  

الشخصیة و هي مستمرة تبدأ من المیالد داخل األسرة و تستمر في المدرسة و تتأثر بجماعات الرفاق 

.18، ص 2005مصریة، القاهرة، مصر، د ط، الطفل تنشئته وحاجاته، مكتبة االنجلو:هدى محمد قناوي- 1
دار المسیرة للنشر والتوزیع والطباعة، عمان، األردن، سیكولوجیة التنشئة االجتماعیة،:صالح محمد علي أبو جادو- 2
.16، ص 2006، 5ط



صیاغة اإلشكالیة وتحدید أبعادهاالفصل األول                                                                

16

وبنسق المهنة و من ثم تستمر عملیة التنشئة باتساع دائرة انساق التفاعل و هي تسعى لتحقیق التكامل 
1".مع العناصر الثقافیة و االجتماعیةوالتوحد

أن التنشئة االجتماعیة تهدف إلى إدماج عناصر الثقافة لتكوین " سعید فرح"یتضح من تعریف 
شخصیة الطفل، و تبدأ من المیالد داخل األسرة بمعنى أن الطفل یكتسب قیم و معاییر الوالدین وتكوین 

، و بعد ذلك )فروید(ا ذهبت إلیه مدرسة التحلیل النفسي األنا و األنا األعلى في بادئ األمر، و هذا م
الثقافة عن طریق جو هنا یتم استدما) ریاض األطفال، جماعة الرفاق، المدرسة(تستمر خارج األسرة 
.اكتساب قیم المجتمع

حیث یرى كل منهما أن الجانب األساسي من الثقافة " شیلربارسونز و "ذا ما ذهب إلیه كل من و ه
لمجتمع، بعد ذلك تستمر عملیة التنشئة باتساع دائرة أنساق التفاعل، وذلك عن طریق االتصال هو قیم ا

ي، فباللغة یتصل الفرد اللغوي ودوره في نقل الثقافة بین هذه األنساق وهذا ما یؤكده االتجاه التفاعلي الرمز 
.یؤثر فیهمالعمل و یتأثر بهم كمامع غیره ویتبادل اآلراء ویتفق على أسلوب التفكیر و 

هو تشكیل الفرد عن طریق ثقافته :"التنشئة االجتماعیة أو التطبیع االجتماعي" سعد جالل"و یعرف 
2.حتى یتمكن من الحیاة في هذه الثقافة

الفرد من خالل مجموع ما یتعلمه وینقله من یتضح من هذا التعریف أن التنشئة االجتماعیة تشكیل 
ما ینشأ من سلوك ومشاعر وعالقات وتقالید ومعتقدات واتجاهات و نشاط حركي وعادات وأفكار وقیم 

الصغار وبین الثقافة لإن التفاعل بین األطفا. یشترك فیها أفراد المجتمع أي ما یتناسب مع ثقافة المجتمع
التي SEX ROLEالمحیطة بهم یسهم إلى حد كبیر في تنشئتهم االجتماعیة المتعلقة بتحدید أدوار الجنس 

من ثم یستنبط الطفل من هذه الثقافة نمطه السلوكي  تتصف بالذكورة أو األنوثة و نها بما یجعلها یمارسو 
جنسه من اإلناث إذا الذي یجده معمما على أفراد جنسه من الذكور إذا كان ذكرا أو معمما على أفراد

-COGNITIVE"اء في النظریات التطوریة للمعرفةهذا ما جكانت أنثى و  DEVELOPMENT."
:على أساس تشكیل للسلوك اإلنساني-

حساسیة هائلة العجز الطفل عند والدته یتمیز بالضعف والعجز ، ولكن یقابل ذلك الضعف و إن 
ب المواقف العدیدة مرونة كبیرة تمكنه من اكتساب أنماط سلوكیة متعددة متباینة بحسللمؤثرات الخارجة و 

خبرات الحیاة التي یمر بها، ومن هنا تساعد تلك المؤثرات الخارجیة الطفل على التفاعل االجتماعي و 
االجتماعیة التي تشكل شخصیة اإلنسان، فدون تفاعال بین العوامل البیولوجیة و الذي یشكل في الحقیقة 

.21مرجع سابق، ص :محمد محمد نعیمة- 1
، ص )د ط، س(اإلنسان والسلوك االجتماعي، مركز اإلسكندریة للكتاب، اإلسكندریة، مصر، :نبیه إبراهیم إسماعیل- 2

51.
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الصفة االجتماعیة دون ال یمكن أن یتصف هذا السلوك بجي ال یمكن أن یكون هناك سلوكا و الفرد البیولو 
.إذن السلوك اإلنساني مكتسب أكثر منه فطري.وجود أشخاص آخرین یتفاعلوا مع هذا الفرد البیولوجي 

الدكتور "من هنا تعرف التنشئة االجتماعیة على أنها عملیة تشكیل للسلوك اإلنساني فیعرفها و 
تهدف إلى قوم على التفاعل االجتماعي، و ، تتربیةعملیة تعلم وتعلیم و ":بأنها" حامد عبد السالم زهران
معینة، معاییر واتجاهات مناسبة ألدوار اجتماعیة فمراهقا، فراشدا، فشیخا، سلوكا و اكتساب الفرد طفال ، 

تیسر له االندماج في تمكنه من مسایرة مجتمعه والتوافق االجتماعي معه وتكسبه الطابع االجتماعي و 
1.الحیاة االجتماعیة

) اآلخرین(التعریف أن الفرد یتعلم من خالل تفاعله مع من یتعامل معهم في حیاته یتضح من هذا
من خالل أشكال التنشئة االجتماعیة التي ) طفال، مراهق، راشدا، شیخا(و أثناء هذا التفاعل یكتسب الفرد 

عریف التنشئة كما مر علینا في ت- كذا المجتمعتكون حسب الفئة المقصودة عادات وتقالید وقیم الوالدین و 
ا من شخصیته ویستطیع التوافق مع مجتمعه التي تصبح جزءا مهمّ -االجتماعیة عملیة استدخال للثقافة

.الذي ینتمي إلیه، فهي عملیة تشكیل السلوك االجتماعي
قافة عملیة تشكیل السلوك االجتماعي للفرد وعملیة استدخال ث:"وتعرف التنشئة االجتماعیة بأنها 

وبمعنى يالثقافلخام للطبیعة البشریة في النمط االجتماعي و تطبیع المادة اناء الشخصیة، و المجتمع في ب
ئن البیولوجي إلى هي كذلك عملیة تحویل الكاشكیل االجتماعي لخامة الشخصیة، و آخر هي عملیة الت

كساب اإلنسان صفة اإلنسانیةكائن اجتماعي و  ٕ 2". ا

لفرد عن عیة عملیة یتم من خاللها بناء شخصیة ایتضح من هذا التعریف أن التنشئة االجتما
المجتمع بعدها تتوافق مع ثقافة الید من األسرة بالدرجة األولى و تقطریق ما یكتسبه من قیم وعادات و 

.المجتمع
أما التنشئة االجتماعیة وفقا للمفهوم اإلسالمي عملیة بناء ونمو اجتماعي وتنمیة عادات ومهارات 

جدیدة یتشربها الطفل ویتمثلها اتجاهاتم ومعاییر ومثل و غرس قیقوال و عمال، و ، سلوكا، الطفل، فعال
فیه، أن البیئة المرغوب في المجتمع الذي یعیشاعده على امتصاص السلوك السائد و یستدمجها، لتسو 

في تحدید أنماطهم باشرا على تشكیل شخصیة أفراده، و االجتماعیة السائدة في أي مجتمع تؤثر تأثیرا م
3.السلوكیة

تشكیل للسلوك یتضح من هذا التعریف أن التنشئة االجتماعیة عرفت على أساس أنها عملیة 
كما جاء في - تأثر، باإلضافة إلى ذكر خصائص التنشئة االجتماعیة  واستدماج للثقافة وعملیة تأثیر و 

.57مرجع سابق، ص :صالح الدین شروخ- 1
.16مرجع سابق ، ص :صالح محمد علي أبو جادو- 2
.70-69مرجع سابق، ص ص :أسامة ظافر كبارة- 3
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إال أنه لم یذكر فیه أن لكن بالرغم من أن هذا التعریف قدم وفقا للمفهوم اإلسالمي- التعاریف السابقة
علیه رسول اهللا ما حثناده الدین اإلسالمي الحنیف شرعا ومنهاجا و التنشئة اإلسالمیة تتم وفقا لما حد

.سلم في جمیع جوانب نمو الطفلصلى اهللا علیه و 
عموما مجمل التعاریف المقدمة للتنشئة االجتماعیة ركزت على خصائص العملیة وأهدافها وتعتبر 

.مكملة بعضها لبعضتعاریف 
:ومن هذه التعاریف نصل إلى تعریف إجرائي للتنشئة االجتماعیة

على التنشئة االجتماعیة  عملیة تحویل الفرد من كائن عضوي بیولوجي إلى كائن اجتماعي تقوم 
التي یتم بواسطتها التفاعل االجتماعي لتنمیة شخصیة ) التعلم والتربیةالتعلیم و (مجموعة من عملیات 

كسابه معاییر السلوك والقیم و طفل من الناحیة العقلیة،ال ٕ االتجاهات التي االجتماعیة، الخلقیة، النفسیة وا
. تتوافق مع ثقافة مجتمعه

:الطفل–
ناعما رخصا، الولد حتى البلوغ، وقد یستوي فیه المذكر والمؤنث هو المولود ما دام الطفل : لغویا-أ
.الطفل الصغیر من كل شيءیطلق على و أطفال،) ج(الجمع و 

أما في علم 1و دارت علینا الكأس من كف طفلة مبتلة حوراء كالرشاء الطفل: قال صریع الغواني
:النفس فالطفل له معنیین

.یطلق على األفراد من سن الوالدة حتى النضج: ـ عام
.و یطلق على األعمار من فوق سن المهد حتى المراهقة: ـ خاص

إلى الطفل على أنه مصغر المحدثین إلى الطفل، فالبعض كان ینظر ى و القدامو تختلف نظرة 
الصغیر : "یعرف الطفل بأنهو 2.البالغینلوك الطفل بمعاییر سلوك الكبار و لذلك یحكمون على سالرجل، و 

3".من كل مولود ذكر كان أم أنثى الذي لم یصل بعد إلى مرحلة الحلم

:صطالحاا- ب
كأن الكالم هو جواز العمر التي ال یتكلم فیها الصغیر، و عن مرحلة ةتینیبالال" طفل"تعبر كلمة 

ه ترك أحضان أمالوسطى بمجرد خروجه من لفائفه و المرور إلى عالم الكبار، بل كان طفل العصور
یلعب فیلبس مالبسهم بحسب أهل طبقته و التشبه بهم،یرشح مباشرة للعیش مع الكبار والتعامل معهم و 

4.تجري علیه أحكام حیاتهمیعمل أعمالهم ویخاطب بلغتهم و و ألعابهم 

.611مرجع سابق، ص :علي بن هادیة- 1
، )د، ط(معجم العلوم االجتماعیة، إعداد نخبة من األساتذة العرب المختصین، الهیئة المصریة، مصر،:ابراهیم مذكور- 2

.267، ص 1970
.313ص ،)د ط، س(العربي، القاهرة، مصر، معجم األلفاظ واالعالم القرآنیة، دار الفكر :محمد اسماعیل إبراهیم- 3
.19، ص 1987، 1دار الثقافیة، قطر، طاللتربیة اإلسالمیة، ادراسات تراثیة في:محمود قصیر- 4
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عامل الطفل على أنه هي مرحلة الطفولة أین یالطفل شیئا مهما في حیاته أال و هذا التعریف افقد
ال بد أن یعیش في عالم األطفال ویلبس مالبسهم ، ویلعب هذا الطفل الذي طفال صغیرا ولیس راشدا ،

تجري علیه أحكام التي تجري على األطفال وتناسب تي تتطور مع تطور نموهم و غتهم الیتكلم لألعابهم ، و 
.سنهم

:الطفل" فكري حسن ریان"یعرف 
الطفل یشبه بذرة النبات من حیث أن كال منهما كائن حي قابل للنمو، ألن عوامل الحیاة كامنة " 

1".فیهما

فكري "كل من تعریف 2".تى البلوغحالوالدة و الطفل هو كائن بشري منذ" hachette" حسب موسوعة 
هو تعریف بیولوجي للمفهوم ، فالطفل لیس مجرد كائن بیولوجي ینمو دون " hachetteموسوعة "" حسن ریان

تمیز بخصائص نمو مختلفة، عاقل یالیة، أخالقیة ،بل هو كائن واع و خصائص عقلیة، اجتماعیة، انفع
.خركل طفل عن آبفروق فردیة تمیزمتطلبات خاصة لنموه، و حاجات و 

:مفهوم الطفل في الشریعة اإلسالمیة-ج
تبدأ بتكوین الجنین في یستخلص مما جاء في كتب الفقه اإلسالمي أن مرحلة الطفولة، تلك التي 

فالشریعة اإلسالمیة جعلت من بلوغ ،قد یكون بالسنة بطن أمه وتنتهي بالبلوغ، والبلوغ قد یكون بالعالمة و 
ذا بلغ األطفال منكم الحلم فلیستأذنوا كما أستأذن الذین و "لى الطفولة ، قال اهللا تعایة لمرحلة الحلم نها ٕ ا

3".اهللا علیم حكیمبلهم كذلك یبین اهللا لكم آیاته و من ق

البلوغ في الفقه في رحم األم إلى غایة البلوغ، و فالطفولة في الشریعة اإلسالمیة تبدأ بتكون الجنین
.فإذا لم تظهر فالبلوغ یكون بالسنبظهور عالمات عند الصبي والفتاة ،النكاحاإلسالمي یكون ببلوغ 

:المفهوم االجتماعي للطفل-د
:إن المجتمعات البشریة تنقسم إلى ثالثة أنماط" zandis"أما اجتماعیا فیقول

.تذهب حتى سن السادسةو الذي تتمطط في الطفولة، وتمتد من سن الرضاعة و : المجتمع البدائي-1
هي ال تعرف فترة المراهقةمبكرا على القیام بأدوار الكهل و یتدرب الطفل وفیه: المجتمع الفالحي-2
4.المراهقة ممططةحیث الطفولة مفرطة الرعایة و : المجتمع الصناعي-3

یتضح من هذا التعریف أن الطفولة تعرف حسب المجتمع الذي تنتمي إلیه، فالطفولة في المجتمع البدائي 
.تختلف عنها في المجتمع الصناعيهو في المجتمع  الفالحي و مثل ما لیست 

.13ص ،1993نتائجه وتطبیقاته، القاهرة، مصر، د ط، مالتدریس وأهدافه أسسه وأسالیبه، تقوی:فكري حسن ریان- 1
التربیة الكشفیة والتنشئة االجتماعیة للطفل، رسالة ماجستیر في علم االجتماع، جامعة قسنطینة، الجزائر، :ملیكة كریكرة- 2

.28، ص 2008
.08، ص 2007تشریعات الطفولة، كلیة الحقوق، جامعة اإلسكندریة، :فاطمة شحاتة، أحمد زیدان- 3
96،ص1991تونس،علوم التربیة، الدار التونسیة للنشر والتوزیع، :أحمد شیشوب- 4
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المفهوم القانوني للطفل-ـ ه
:الطفل كاآلتي1996لسنة 12عرفت المادة الثانیة من قانون الطفل رقم 

یقصد بالطفل في مجال الرعایة المنصوص علیها في هذا القانون كل من لم یبلغ ثماني عشر سنة 
.میالدیة كاملة 

ن هذا التعریف أن اإلنسان من ساعة میالده حتى بلوغ سن الثامنة عشر یكون طفال یتضح م
.وینطبق علیه ما جاء في قانون الطفل من أحكام
الطفل هو الصغیر من الكائن البشري من المیالد حتى : ومن هنا نصل إلى تعریف إجرائي للطفل 

ن ٕ ما یقتصر على مرحلة الطفولة المبكرة التي تبدأ سن البلوغ وهذا البحث ال یتناول كل مراحل نمو الطفل وا
. من ثالث سنوات إلى ما قبل الدخول المدرسي 

:الدراسات السابقة-5
بما أن العلم سیرورة معرفیة تراكمیة، فالبحث العلمي ال ینطلق من فراغ بل من حیث انتهى 

ذا كانت البحوث بحوث العلمیة أو سابقوه والدراسات السابقة مهمة، سواء في ال ٕ السوسیولوجیة، وا
السابقة توضح للباحث أین یتموقع ماعیة تطرح إشكالیات، فالدراسات السوسیولوجیة تتناول ظواهر اجت

بالتالي تتضح نفس اإلشكالیات أو مقاربة لها، و بحثه من ذلك الخضم الكبیر من البحوث التي تناولت 
أي الدراسات السابقة تزود تراتجیة المنهجیة التي ینتهجها،زاویة المعالجة بالنسبة له كما تتحدد له اإلس

مناهجها تهكذا یستفید من إیجابیاو ... مات اإلجرائیة التي یحتاجهاالمفهو والمقاییس و رالباحث بالمعایی
1.سلبیاتهابیتجنو 

ن (ال یوجد اختالف بین التسمیتین حیانا باسم الدراسات المشابهة، و و الدراسات السابقة تعرف أ ٕ وا
فعندما نقول الدراسات السابقة فإننا نقصد بذلك تلك ). باالختالف بینهما- خطأ–كان البعض یزعم 

الدراسات أو البحوث التي أجریت في وقت سابق الوقت الحالي الذي نجري فیه البحث أو الدراسة الراهنة، 
نما نهتم فقط بتلك المتشابهة لهذه التي نحن بصدد ة، و السابقو لیس معنى ذلك أننا نتطرق لكل البحوث  ٕ ا

. القیام بها
هي تلك الدراسات التي ... عرضهاي یجب على الباحث التعرف علیها و و الدراسات السابقة الت

تناولت موضوع بحثه بطریقة مباشرة، بمعنى أنها تتفق مع نفس موضوع الدراسة، أو بطریقة غیر مباشرة 
2.جانب أو أكثر من موضوع الدراسةبتناولها ل

الدراسات السابقة في البحث العلمي، أسس المنهجیة في العلوم االجتماعیة، منشورات جامعة منتوري :إبراهیم التهامي- 1
.104، ص 1999قسنطینة، 

، 2006أبجدیات المنهجیة في كتابة الرسائل الجامعیة، دیوان المطبوعات الجامعیة، قسنطینة، الجزائر، :علي غربي-2
.54ص 
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دور الروضة في " و الدراسات السابقة التي سنعرضها في هذا البحث لها عالقة مباشرة بموضوع البحث 
.هما الروضة أو الطفلنب أو جانبین من موضوع الدراسة و ألنها تتناول جا" التنشئة االجتماعیة للطفل

:الدراسة األولى-
ریاض األطفال في تنمیة القیم االجتماعیة رسالة ماجستیر في علم دور" طرشي حكیمة"دراسة 

.2008االجتماع، تخصص تربوي جامعة محمد خیضر بسكرة 
لروضة روضة موجودة بمدینة بسكرة على مجموع مربیات مرحلة ا11أجرت الباحثة دراستها بـ 

األطفال ألن النمو اللغوي اعتمدت في جمع البیانات على المربیات دونمربیة، و 49حیث بلغ عددهن 
أحاسیسهم حیث جمعت كل المربیات دون یمكنهم من التعبیر عن أرائهم و لألطفال في هذه المرحلة ال

والقصد العام لهذه الدراسة هو .االعتماد على أسلوب العینة ألن عدد المربیات في مدینة بسكرة لیس كبیرا
عن مدى أدائها لدورها التربوي و ) ریاض األطفال(محاولة البحث في وضعیة هذه المؤسسات التربویة

:منه جاء السؤال العام لهذه الدراسة كاآلتيو . القیم االجتماعیة عند األطفالاالجتماعي في تنمیة 
؟إلى أي مدى تساهم ریاض األطفال في تنمیة القیم االجتماعیة لدى األطفال

: فرعیة التالیةو انطالقا من هذا السؤال طرحت الباحثة األسئلة ال
إلى أي مدى تساهم أسالیب المعاملة التي تتبعها المربیات في ریاض األطفال في تنمیة القیم - 

؟االجتماعیة
تساعد األنشطة التي یمارسها األطفال في ریاض األطفال في تنمیة القیم                   أي مدىإلى- 

؟االجتماعیة لدیهم
؟الفیزیقیة لریاض األطفال من تنمیة القیم االجتماعیةإلى أي مدى تمكن الظروف- 

هذا بهدف وصف واقع تنمیة القیم راستها هذه على المنهج الوصفي، و و قد اعتمدت الباحثة في د
.االجتماعیة في ریاض األطفال في الوقت الراهن

التي تخدم أما فیما یخص أدوات جمع البیانات فقد اعتمدت الباحثة على مجموعة من األدوات 
:المتمثلة فيدراستها و 

:المالحظة البسیطة
ق حیث قامت الباحثة، بالحضور في فصول ریاض األطفال بهدف مشاهدة المواقف التي تطب

طفال كیف یمكن أن تكون قدوة لألفیها المربیات أسالیب الثواب والعقاب، وكذا مشاهدة سلوك المربیة، و 
أثناء اللعب كذا مشاهدة سلوك األطفال في الفصول و ع األطفال، و لها متعامفي عالقاتها مع زمیالتها و 

ي ریاض األطفال من حیث تصمیمها كما قامت الباحثة بمعاینة مبان.مع المربیةوتفاعلهم مع بعضهم و 
. سعتها لعدد األطفال الموجودة بهاومدى صالحیاتها لتربیة األطفال، و 

مالئمتها التعلیمیة واأللعاب ومدى كفایتها و الوسائل: كما قامت برصد تجهیز ریاض األطفال
.ألطفال الروضة
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جمع المعلومات الخاصة ن أجل التعرف على ریاض األطفال و استخدمت الباحثة هذه األداة م:  المقابلة
بها بدقة، فقامت بمقابالت مع مدیرات ریاض األطفال أو نائباتهن لجمع المعلومات عن ریاض األطفال 

عن أهم المشاكل التي المربیات والبرامج التربویة ومساعي التحسین التي یبذلنها، و محل الدراسة وعن
.تواجه عمل الروضة

ممثل مدیریة (هم على التوالي ت مقابالت مع المكلفین بمراقبة وتفتیش ریاض األطفال و كما أجری
العامة، وممثل مدیریة الصحة ون الشؤ التنظیم و النشاط االجتماعي، ممثل مدیریة التربیة، ممثل مدیریة 

ألخذ صورة عن وضع ریاض واجب توفیرها في ریاض األطفال، و وذلك للتعرف على الشروط ال) السكانو 
سكرة والمشاكل التي تعاني منها والتعرف على اقتراحاتهم وتصوراتهم للسبل الكفیلة األطفال في مدینة ب

.الوثائق الرسمیة أثناء هذه المقابالتتطور ریاض األطفال، كما جمعت مجموعة من بتحسین و 
: االستمارة

اة رئیسیة لجمع المقابلة، استخدمت االستمارة كأدستخدام الباحثة أداتي المالحظة و باإلضافة إلى ا
أن مجتمع بحثها متفرق بین عدد معتبر من ریاض األطفال في مناطق مختلفة من البیانات، خاصة و 

قبل وصولها إلى شكلها النهائي ة على تحلیل التساؤالت الفرعیة و ستمار اعتمدت في بنائها لال، و المدینة
:مرت االستمارة بخمسة مراحل كالتالي

.أسئلة4ضم یتعلق بالبیانات الشخصیة و : المحور األول
.أسئلة5ضم ویة في تكوین القیم االجتماعیة و یتعلق بدور األسالیب الترب: المحور الثاني
.أسئلة10ضم ویة في تكوین القیم االجتماعیة و دور األنشطة التربیتعلق ب: المحور الثالث
.أسئلة4ضم ضة على تنمیة القیم االجتماعیة و یتعلق بأثر البیئة الفیزیقیة للرو :المحور الرابع

فیفري، 18جانفي إلى غایة 05من اأسابیع ابتداء06و قد استغرقت الدراسة المیدانیة حوالي 
لتي قامت بها الباحثة حول ریاض األطفال في تنمیة القیم االجتماعیة على النتائج قد أسفرت الدراسة او 

: التالیة
وضع صحیح ألن أثر الثواب أبقى هوأكثر من درجة استخدام العقاب، و أن درجة استخدام الثواب* 

بیتا للسلوك تثالثواب غالبا ما یتضمن تكرارا و أدوم تواصال من العقاب الذي یكون أثره مؤقتا فوأقوى و 
أن األطفال یقلدون ویحاكون نهائي عن السلوك المعاقب علیه، و الالمثاب، بینما یتضمن العقاب الكف

.كان هذا التحقیق للفرضیة األولىلقیم التي تتحلى بها مربیاتهم، و ا
ذلك منالقیم االجتماعیة لدى األطفال و أن األنشطة التربویة في ریاض األطفال تساهم في تكوین * 

أن هذه األنشطة تشجع على التحلي بالقیم االجتماعیة و خالل تفاعل األطفال أثناء أداء هذه األنشطة،
كما و ) ة، التعاون، التعاطف ،التسامحالمشارك(بدرجات عالیة من خالل ما تتضمنه األنشطة من قیم 

أثبتت الدراسة أن األنشطة التربویة تتضمن نماذج تتحلى بالقیم االجتماعیة یقوم الطفل بتقلیدها وتتمثل 
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معدة وفقا لخصائصه فهي محببة لنفس الطفل و ) متحركةشخصیات لرسوم(كما صرحت به المربیات 
.ومن هنا فقد حققت الفرضیة الثانیة

كذا في فال و بعض التحفظات في تصمیم مباني ریاض األطأما بالنسبة للفرضیة الثالثة فیوجد بها 
توفر الوسائل التعلیمیة، فیما یخص تصمیم مباني ریاض األطفال فمعظمها ال یتوافق مع الشروط 
التربویة، منها مباني ال یوجد بها فناء، حیث یقضي األطفال الوقت في بیئة مغلقة بعیدا عن ضوء 

من ال -ریاض األطفال- منهاتمكن األطفال حریة الحركة، و الالشمس، كما أن غرف النشاط ضیقة
كل هذا راجع إلى أن معظم ریاض األطفال هي عبارة عن تقسیم غرف النشاط إلى أركان ، و تعتمد على
عدم درایة أغلب المدیرات بقواعد التنظیم الصحیة بریاض ة أجریت علیها بعض التعدیالت ، و منازل سكنی

تسمح لهم بالتفاعل مع ص تنظیم األطفال فإن أغلبیتهم یجلسون في وضعیات ال أما فیما یخ. األطفال
هذا یفوق تشرف على عدد كبیر من األطفال و فیما یخص اإلشراف على األطفال فإن مربیةزمالئهم، و 

.أما الوسائل التعلیمیة فهناك نقص كبیر فیها.العدد المنصوص علیه في التشریع
:بحثعالقة الدراسة بموضوع ال-

لم یكن لي الحظ ألطلع على كل ما جاء في هذه الدراسة، ألنها موجودة بمدینة بسكرة، وزیارتي 
لها كانت جد قصیرة لكن هذا ال یعني أن هذا البحث لم یستفد منها، بل كانت االستفادة من الجانب 

كذا الفصل و ل العناصر التي ضمها هذا النظري فیما یخص  الفصل المتعلق بریاض األطفال من خال
ترتیبها ، وأیضا نتائج الدراسة ساعدت في بناء استمارة البحث خاصة ما یتعلق بالفرضیة التي تقول أن 

أما من الجانب المیداني فساعدت في توجیه مسار . للروضة دور في تنشئة الطفل من الناحیة االجتماعیة
.هذا البحث من خالل محاكاة إستراتیجیتها المنهجیة

الثانیةالدراسة -
أثر االلتحاق بالروضة في تنمیة االستعداد الذهني لدى الطفل "دراسة جاجة محمد أو بلقاسم، 

.1993، رسالة ماجستیر في علم النفس التربوي، جامعة قسنطینة "الجزائري
تیار عینة من المدارس األساسیة وعددها ثمانیة ذلك باخالباحث دراسته بمدینة قسنطینة و أجرى
كذلك نظرا لكون االختیار من النوع الفردي یالت المقدمة، و التسهفي ضوء الوقت المتاح و مدارس وذلك

تلمیذ وتلمیذة 680قسم یضم 20مما یستدعي تطبیقه على كل طفل على حدى، هذه المدارس تضم
:طفل و طفلة موزعة كاآلتي142كان تحدید العینة األساسیة و 

الباحث وذلك بهدف تعرفأفراد العینة الضابطة %50.70أفراد العینة التجریبیة و 49.2%
ة التعریف بأهمیو االستعداد الذهني لدى الطفل، و على مدى تأثیر روضة األطفال بوضعها الراهن في نم

قد یكون اعداد، وضع اختبار یقیس االستعداد الذهني مما ریاض األطفال وواقعها أهدافا ومنهاجا وأدوات و 
له فوائده مستقبال على صعید إجراء بحوث ذات عالقة بالنمو المعرفي عند الطفل الجزائر في مرحلة ما 

.قبل المدرسة
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:يوقد أوجز مشكلة بحثه فیما یل
هل تؤثر الروضة بواقعها الحالي في تنمیة االستعداد الذهني للطفل؟ بمعنى آخر هل هناك 

العقلیة بین األطفال الذین سبق لهم االلتحاق بمؤسسات الروضة، اختالفات دالة في هذه اإلمكانیة 
؟وأقرانهم الذین لم یلتحقوا بها

ولمعالجة هذه المشكلة اعتمد الباحث في دراسته على المنهج التجریبي، أما متغیرات بحثه فتمثلت 
.االستعداد الذهني=المتغیر التابع االلتحاق بمؤسسات ریاض األطفال،= المتغیر المستقل : فیما یلي 

:أما الوسائل التي اعتمد علیها الباحث في جمع البیانات هي
 هذا االختبار ، و "فیفوتسكي ساخاروف"السوفیاتي الذي وضعه عالم النفس " التجربة التعلیمیة"اختبار

ك سنوات وكذل10-7عبارة عن طریقة لدراسة القدرات الكامنة لدى األطفال الذي تتراوح أعمارهم بین 
.الذین لم یشرعوا بعد في التعلم

 هذا لضبط متغیر المستوى االجتماعي االقتصادي لعینة البحث األساسیةاالستمارة و.
المقابلة لضبط متغیر الخبرة التعلیمیة.

:و قد توصل الباحث من خالل هذه الدراسة إلى النتائج التالیة
في تنمیة االستعداد لدى أطفالها وهیأتهم طرائقها قد ساهمتالروضة من خالل أهدافها وبرامجها و * 

تیحه المعرفیة لما تهم من ألوان الخبرات التعلیمیة و للدخول إلى المدرسة األساسیة، بفضل ما تقدمه ل
لهم من فرص تنمیة مواهبهم الكشف عن اهتماماتهم وتنظیم سلوكاتهم وتوجیهها نحو غایات أكثر 

. تماعیةاالججدوى وفائدة من الناحیة التربویة و 
الوسط الذي هو جعل هذال فقط بل یتعداه إلى مجال أوسع و ال تلعب الروضة دورا في هذا المجا* 

تساهم بشكل أو بآخر في مده یتحرك فیه الطفل وینشط فیه غنیا بالنشاطات والمثیرات التي 
إضافة إلى تعویده .ابةالكتفة العقلیة، حیث یتعلم القراءة والنطق الجید والرسم و باألساسیات األولى للمعر 

ذلك من خالل نشاط اللعب أو من خالل اللعب االجتماعي اإلیجابي مع أقرانه و على التفاعل 
.الجماعي

استعداد الطفل الذهني للتعلم، وهو ما وقف النتائج أظهرت األثر الذي أدته الروضة على صعید تنمیة* 
ما أكدته المشرفات على تعلیم أطفال مجتمع البحث، حیث أكدت بأن األطفال الذین علیه الباحث و 

أو األخالق دخلوا الروضة أحسن من أقرانهم الذین لم یدخلوا إلیها، سواء كان ذلك في سلوك المجاملة 
.المعرفةأو في سلوك التحصیل و 

الروضة كمؤسسة تربویة تعلیمیة في النتائج التي تم الوصول إلیها تؤكد الدور الذي یمكن أن تلعبه* 
درة تدریب حواسهم على اكتساب قفي القراءة والكتابة والحساب و تعلیم األطفال بعض المبادئ األولى 

برات التعرف علیها كما تمرن ذاكرتهم على عملیة االحتفاظ بالخالتمییز بین مختلف األشكال واأللوان و 
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نقلها إلى مواقف جدیدة مرتبطة مع نموهم العقلي والنفسي، و التعلیمیة التي مروا بها  والتي تتناسب 
.بعناصر خبراتهم السابقة

:عالقة الدراسة بموضوع البحث-
كما . تعتبر هذه الدراسة كمرجع مهم في البحث، خصوصا ما یتعلق بواقع الروضة في الجزائر

لطفل التي ساعدت في توجیه البحث ساعدت نتائج هذه الدراسة على التنبه لعدة أمور متعلقة با
.ة االستمارةكخصائص نموه التي ساعدت الباحثة في صیاغ

:الدراسة الثالثة-
دراسة بن نیة أحالم، الخدمات االجتماعیة المقدمة بریاض األطفال الجزائریة بین النموذج الغربي 

، رسالة ماجستیر في علم )الفرنسيدراسة مقارنة بین النموذج الجزائري، السعودي، و (والنموذج اإلسالمي 
.2004الخدمة االجتماعیة، جامعة محمد بوضیاف المسیلة، : االجتماع، فرع

روضة تابعة للقطاع 12روضة جزائریة، 24: روضة موزعة كاآلتي26أجرت الباحثة دراستها بـ 
العام، وروضة تابعة للقطاع الخاص، وروضة واحدة على مستوى فرنسا تابعة للقطاع 12العمومي، و

.واحدة على مستوى المملكة العربیة السعودیة تابعة للقطاع العام
وقد جاءت هذه الدراسة لتبین ما إذا كان هناك إشكال على المستوى االجتماعي وبالضبط من الجانب 

:الخدماتي، وعلیه فإن إشكالیة هذه الدراسة تتمحور حول األسئلة التالیة
جتماعیة في المجال االجتماعي، والمجال النفسي، والمجال الصحي، هل تتوفر جمیع الخدمات اال- 

؟بریاض األطفال في الجزائر
؟ما هي الشروط الواجب توفرها في مربیة الروضة في الجزائر- 
؟هل البرامج المقدمة ألطفال الروضة الجزائریة مصممة على أساس علمي دقیق- 
؟ وكیف توظف التربیة اإلسالمیةفي التربیة الحدیثةكیف توظف الروضة الجزائریة النظریات العلمیة - 

؟؟ وهل یمكن التوفیق بینهما
هل تمیل الروضة الجزائریة في خدماتها عموما وبرامجها خصوصا إلى مواصفات الروضة الغربیة؟ أم - 

؟إلى مواصفات الروضة اإلسالمیة
الجتماعیة المقدمة ألطفال واعتمدت الباحثة في دراستها المنهج الوصفي وذلك بوصف الخدمات ا

الریاض في المجال االجتماعي، النفسي والصحي مع القیام بزیارات میدانیة إلى كل من فرنسا والمملكة 
.العربیة السعودیة لتسجیل كل ما یخص الریاض عندهم

وكذا المنهج المقارن حیث قامت الباحثة بمقارنة بین الخدمات االجتماعیة المقدمة بریاض األطفال 
بین الجزائر وفرنسا وبین الجزائر والمملكة العربیة السعودیة، مع التركیز على الخدمات االجتماعیة 

له إلیها في ثالث سنوات التربویة والتعلیمیة المتمثلة أساسا في البرامج المقدمة لطفل الروضة منذ دخو 
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وحتى خروجه منها إلى المدرسة، وهذا لمعرفة جوانب التشابه واالختالف لكشف العوامل السببیة وصوال 
.للحقیقة

:وقد اعتمدت الباحثة في جمع المعلومات على األدوات التالیة
: االستمارة بالمقابلة-

مع الروضة الفرنسیة ولكن الظروف لم واستخدمتها الباحثة مع ریاض األطفال الجزائریة، وكذا 
تسمح لها بالتنقل شخصیا، حیث ناب عنها في ذلك أخوها، أما الروضة السعودیة لم تتمكن من تطبیقها 

.ألن وجودها هناك صادف العطلة لذا فقد أجرت مقابلة مع مدیرة الروضة وأرسلت االستمارة فیما بعد
:االستمارة عن طریق الهاتف-

بصورة أكبر مع الروضة و احثة هذه األداة مع بعض ریاض األطفال الجزائریة،استخدمت الب
.الفرنسیة، وذلك بغرض الحصول على إجابات عن بعض أسئلة اإلستمارة

: مقابلة غیر مقننة -
استخدمتها الباحثة مع مدیرة الروضة السعودیة، مدیرات ریاض األطفال الجزائریة، مسؤولي قطاع 

ارة التربیة الوطنیة، مسؤولي المؤسسة العمومیة لتسییر منشآت ما قبل المدرسي وكذا ریاض األطفال بوز 
جتماعیة بن عكنونبعض البیداغوجیین العاملین بها، القائمین على ریاض األطفال بمدیریة التأمینات اال

المكلف بالدراسات العلمیة الخاصة بالطفولة، فرع الیونیسیف بحیدرة، المسؤول عن الدراسات االجتماعیة 
واالقتصادیة بالمركز الوطني للدراسات والتحالیل الخاصة بالتخطیط، المسؤولین عن ریاض األطفال 

غیر المقننة هي دلیل اشتمل بمدیریات النشاط االجتماعي لوالیتي الجزائر وبرج بوعریریج، وهذه المقابلة 
لمتضمنة عدة مواضیع فرعیة مقصودةعلى مجموعة محددة من األسئلة المحددة والمرتبة ترتیبا منهجیا وا

.تتعلق بموضوع البحث
: المالحظة

استخدمت لمالحظة الجانب الفیزیقي للروضة، الموقع، المساحة، التجهیزات، عدد قاعات النشاط، 
ربیات، عدد العاملین بالروضة، ومالحظة بعض السلوكات الممارسة من طرف عدد األطفال، عدد الم

.المربیات أو األطفال أو مدیرة الروضة ومختلف األفراد العاملین بها
.الوثائق والسجالت اإلداریة-
.اإلحصاءات الرسمیة والتقاریر-

396مارة تحتوي على أشهر، مع اإلشارة إلى أن االست5استغرقت الدراسة المیدانیة أكثر من 

:وقد أسفرت الدراسة المیدانیة التي قامت بها الباحثة على النتائج التالیة.سؤاال
ریاض األطفال في الجزائر تتوفر على بعض الخدمات االجتماعیة في المجال االجتماعي، المجال - 

ات أقل من المتوسط النفسي والمجال الصحي، وال تتوفر على البعض اآلخر، ولهذا فقد كانت نسبة الخدم
.في الریاض التابعة للقطاع العام وضعیفة جدا في الریاض التابعة للقطاع الخاص
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أما بخصوص مقارنة الروضة الجزائریة بالروضة الفرنسیة والروضة السعودیة، وجدت الباحثة أن 
مجال النفسي روضة األطفال في فرنسا تتوفر على جمیع الخدمات االجتماعیة في المجال االجتماعي، ال

والمجال الصحي بنسبة كبیرة جدا، كما توفرت روضة األطفال في السعودیة على غالبیة هذه الخدمات في 
حین توفرت روضة األطفال الممثلة للجزائر على البعض منها فقط ولم تتوفر على الباقي ولذلك كانت 

.نسبتها من هذه الخدمات متوسطة
إلى التكوین العلمي بما یتوافق مع المواصفات العالمیة، ولذلك فقد مربیات األطفال في بالدنا یفتقرن - 

كان مستواهن متوسطا في ریاض األطفال التابعة للقطاع العام وضعیفا جدا في ریاض األطفال التابعة 
.للقطاع الخاص

أما بخصوص مقارنة الروضة الجزائریة بالروضة الفرنسیة والروضة السعودیة، وجدنا أن مربیة 
ضة الفرنسیة تتوفر على الشروط العلمیة المطلوبة عالمیا ولذلك كان مستواها ممتازا، كما تمیزت الرو 

مربیة الروضة السعودیة بمستواها العلمي الجید، في حین كانت مربیة األطفال الممثلة للجزائر متوفرة 
.حسناعلى بعض الشروط العلمیة، ولم تتوفر على البعض اآلخر، ولذلك فقد كان مستواها 

البرامج المقدمة ألطفال ریاض األطفال في بالدنا بعضها مصمم على أساس عالمي وبعضها اآلخر - 
ینعدم فیها هذا األساس تماما، ولذلك فقد كان حظ الطفل الجزائري من هذه الخدمة حسنا في ریاض 

.األطفال التابعة للقطاع العام وضعیفا جدا في ریاض األطفال التابعة للقطاع الخاص
أما بخصوص مقارنة الروضة الجزائریة بالروضة الفرنسیة والروضة السعودیة، فقد تشابهت 

.الروضات إلى حد كبیر في تصمیم برامجها على أساس علمي دقیق
ریاض األطفال في بالدنا توظف النظریات العلمیة في التربیة الحدیثة، والتربیة الدینیة اإلسالمیة على - 

إمكانیة التوصل إلى برنامج یوفق بینهما، وهذا في ریاض األطفال التابعة نطاق ضیق جدا، وتجهل 
للقطاع العام، أما ریاض األطفال التابعة للقاع الخاص فال توظف أي نظریات علمیة وتوظیفها للتربیة 

.اإلسالمیة ما هو إال تجسید لدور الكتاتیب في تحفیظ القرآن الكریم
لجزائریة بالروضة الفرنسیة والروضة السعودیة، فقد كانت أما فیما یتعلق بمقارنة الروضة ا

الروضة الفرنسیة توظف النظریات العلمیة في التربیة الحدیثة، وال توظف مطلقا التربیة الدینیة كونها دولة 
الئكیة علمانیة، وتستبعد إمكانیة الجمع بین التربیتین، ولذلك فطفل الروضة الفرنسیة یعیش فراغا روحیا 

.أما الروضة السعودیة فإنها توظف بعض النظریاتكبیرا،
:عالقة الدراسة بالموضوع -

تعتبر هذه الدراسة كمرجع مهم في البحث، خصوصا ما یتعلق بواقع الروضة في الجزائر وواقع 
في الجانب إستفدناكما . من خالل النتائج التي توصلت إلیها الباحثة الطفل الجزائري في سن الروضة

. المیداني من هذه الدراسة خاصة في صیاغة إستمارة البحث
:فرضیات الدراسة-6
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الهدف من هذه الدراسة في محاولة معرفة دور الروضة في التنشئة االجتماعیة للطفل، لقد تحدد 
راسة احتوت بمعنى كیف تساهم الروضة في التنشئة االجتماعیة ومن أیة ناحیة یتم ذلك، ومن هنا فإن الد

التنشئة االجتماعیة، تربطهما : روضة األطفال، المتغیر الثاني: المتغیر األول: على متغیرین أساسیین
األسرة بعد التغیرات االجتماعیة هي كیف أن روضة األطفال أصبحت تشارك " الثاني نتیجة األول"عالقة 

في أداء –واالقتصادیة والثقافیة الحاصلة في الوقت الحاضر في المجتمع الجزائري وخروج المرأة للعمل 
وظیفتها في جمیع النواحي، هذه المؤسسة التي یجهل الكثیر الدور الذي تقدمه في بناء شخصیة سویة 

.ناء غیاب أمهللطفل واعتبارها مجرد مكان لحراسة الطفل أث
ذا كانت مشكلة الدراسة قد أثارت قضایا تحتاج للتفسیر، فإن الفرضیات هي عبارة عن إجاب ٕ ات أو وا

:تفسیرات أولیة لهذا المشكل، وتتمثل فرضیات الدراسة الحالیة فیما یلي
:الفرضیة الرئیسیة-

:یات فرعیة تتمثل فيهذه الفرضیة إلى فرضوتتفرع للروضة دور في التنشئة االجتماعیة للطفل
:الفرضیة األولى* 

للروضة دور في التنشئة االجتماعیة للطفل من الناحیة االجتماعیة
:ویمكن دراسة هذه الفرضیة من خالل المؤشرات التالیة

.المحیطینت اجتماعیة مع األقران والكباربناء عالقا- 
.تعلم احترام حاجات وحقوق اآلخرین- 
.العالقات االجتماعیةمراعاة مطالب وأخالقیات - 
.تعلم مبادئ وأمور الحیاة البسیطة- 
.التعرف على أهمیة األسرة- 
.التعرف على الوطن- 
.تعزیز الثقة بالنفس- 
.غرس روح التعاون- 
.االعتماد على النفس- 
.التقلید- 
ي تؤثر على العالقات تجاه السلوكات التمن طرف المربیات لعقاب والثوابااستخدام أسلوب - 

.االجتماعیة
:الفرضیة الثانیة* 

وتكسبه بعض المعارف العلمیة وتعده في تطویر قدرات الطفل للعملیات العقلیة تساهم الروضة 
.لاللتحاق بالمدرسة

:ویمكن دراسة هذه الفرضیة من خالل المؤشرات التالیة
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.واإلطالعتنمیة القدرة على االستكشاف - 
.تنمیة القدرة على االنتباه- 
.التذكرتنمیة القدرة على - 
.تنمیة القدرة على التخیل- 
.تنمیة القدرة على التفكیر- 
.اكتساب بعض المعارف العلمیة- 
.إثراء الرصید اللغوي- 
.تعلم أسلوب المحادثة والحوار- 
.اكتساب آداب االستماع- 
.تعلم القراءة والكتابة- 

:الفرضیة الثالثة* 
تلقین تعالیم الدین اإلسالمي و ض تساهم الروضة في التنشئة االجتماعیة من خالل ترسیخ بع

.األخالقیة الحمیدةالمبادئبعض 
:ویمكن دراسة هذه الفرضیة من خالل المؤشرات التالیة

.سبحانه وتعالى ورسوله محمد صلى اهللا علیه وسلمالعالقة باهللا - 
.حفظ بعض السور القرآنیة وآیات من القرآن الكریم- 
.حفظ بعض األحادیث النبویة الشریفة- 
.عض األدعیةحفظ ب- 
.التعرف على أركان اإلسالم الخمس- 
.تلقین بعض آداب المعامالت اإلسالمیة- 
.غرس بعض المبادئ األخالقیة- 
.ف واالحتفال باألعیاد الدینیةالتعر - 
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:تمهید
وتطورها الفرد، واهتمامها بهذا الفرد یكون في مرحلة مبكرة من عمره داخل إن أساس تقدم األمم 

األسرة وخارجها من خالل مؤسسات اجتماعیة لیست ولیدة العصر الحدیث بل هي فكرة موجودة منذ زمن 
الحدیث مثل مؤسسات ریاض ناد، جسدها العدید من المفكرین وانتشرت بشكل كبیر في عصر یبع

كل من فروبل ومنتسوري خاصة، واللذان اصطبغاها إلىع الفضل في تأسیسها األطفال، الذي یرج
بصبغة تربویة بعدما كانت ضرورة اجتماعیة إیوائیة فقط بعد تغیر الظروف االقتصادیة واالجتماعیة التي 

العمل، فأصبحت ریاض األطفال ضرورة اجتماعیة تربویة، مطلبا من مطالب إلىخروج المرأة إلىأدت 
مع المعاصر، باعتبارها أهم المؤسسات المعنیة بتنشئة الطفل تنشئة اجتماعیة سلیمة من مختلف المجت

والجزائر من المساجد والمدارس وغیرها،إلىجوانبها، والمدعمة والمكملة لدور األسرة التربوي باإلضافة 
.الدول التي عملت بعد االستقالل على إنشاء ریاض األطفال في كامل قطرها

األطفال مؤسسة من مؤسسات التنشئة االجتماعیة التي تقوم بالعنایة والرعایة ومساعدة وریاض
األطفال وتهیئتهم نفسیا وعقلیا وجسمیا وأخالقیا بما تقدمه من محتوى البرامج المالئمة لخصائص المرحلة 

شباع ٕ حاجاتهم العمریة للطفل وحاجاته من معارف ومعلومات وخبرات، وأنشطة في مختلف المجاالت وا
.اللعب والحریة والتعبیر عن الذات كما تعدهم لاللتحاق بالمدرسة خاصة وبالحیاة االجتماعیة عامةإلى

ومؤسسات ریاض األطفال لیست ولیدة الصدفة بل ظهرت بعد جهود العلماء والمفكرین الغرب، 
إنشاءها ووظائف تؤدیها إلىفلها تاریخها الخاص في النشأة والتطور نظرا ألهمیتها وهناك دوافع أدت 

والجزائر من الدول التي خاضت في هذا المجال، فأسست مؤسسات ریاض . تحقیقهاإلىوأهداف تصبو 
.األطفال بعد االستقالل، وانتشرت عبر كامل التراب الوطني منها الخاصة والحكومیة

لها في هذا سنتطرق ... إلىاألهداف إلىالوظائف إلىوكل هذه العناصر من تاریخ النشأة 
.الفصل

:األطفال وتطورهانشأة روضة-1
لقد اهتم الفالسفة والمفكرون على اختالف انتماءاتهم القومیة والفكریة بتربیة األطفال واعتبروها 
دعامة التربیة الالحقة وقد ازداد ذلك االهتمام في العصر الحدیث وخاصة في القرنین األخیرین، حیث 

الطفل وأفضل الطرق في تعلیمه، وقد تنوعت اتجاهات المربین والمفكرین واختلفت كثرت الدراسات حول 
.التطبیقات في المجتمعات حتى أصبح لهذا الموضوع علماؤه والمختصون فیه

نما  ٕ عدادهم وتنشئتهم لیكونوا عدة المستقبل لیست ولیدة العصر الحاضر وا ٕ والعنایة باألطفال وا
قدم اإلنسان فرعایة وتربیة اقدیماودراسة طفل ما قبل المدرسة موضوعآالف السنین، إلىتمتد جذورها 

الولد البشري في هذه المرحلة العمریة هي الموضوع األساسي لكل أم بل لكل أسرة منذ أن عرفت األسرة 
.اإلنسانیة
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فاألم كانت ومازالت تبحث عن أفضل السبل لرعایة وتربیة أطفالها حتى یصبحوا االمتداد البشري 
ألسرتها والمجتمع اإلنساني، كذلك نجد اهتمام العلماء منذ أقدم العصور بالبحث عن أفضل الطرق لتربیة 

.األطفال في سن مبكرة ما قبل الست سنوات
ن الطفل من التربیة في المجتمعات البدائیة في الثقافات القدیمة آلیة تدریجیة هدفها تمكیأننجد 

.عادات مجتمعه وطراز حیاته تقلیدا عبودیا خاصاقلد الناشئالعیش مع جماعته حیث ی
أما التربیة الیونانیة القدیمة فقد اهتمت بمساعدة الطفل على تحقیق نموه المتكامل واالهتمام 
بجسمه وعقله وروحه وذوقه، وقد اهتم أفالطون وأرسطو بالتربیة الجسمیة خالل الست سنوات األولى من 

.بدایة العصر الحدیثإلىوفین وغیرهما من الفالسفة الیونانیین عمر الطفل و استمرت آراء الفیلس
صاحب التربیة الخطابیة بجعل الدراسة ) كوانتلیان(یقرر إذوقد اتسمت التربیة الرومانیة بالناحیة العملیة، 

عطاء المكافآت والتدرج مع الطفل في تعلیمه القراءة  ٕ للطفل كاللعب، وینادي باإلكثار من األسئلة وا
.كتابة وعدم اإلسراع في ذلك أكثر مما ینبغيوال

وبتطور الثقافة اإلنسانیة وبمجيء الدیانتین المسیحیة واإلسالمیة زاد االهتمام بتربیة الطفل، ففي 
عداده  ٕ الدیانة المسیحیة األولى والعصر الوسیط كان الهدف األسمى تقویة عقیدة الطفل وتهذیب خلقه وا

ة الفكریة اإلبداعیة االجتماعیة واإلصالحیة الدینیة التي أصبحت تهتم للحیاة اآلخرة حتى ظهور الیقظ
وعندما ) م13- م7(، أما بعد ظهور اإلسالم1بالفرد ككل في جسمه وروحه وعقله وذوقه ویده وعمله

ویا الفرس والروم، فأهداف التربیة العربیة اإلسالمیة دینیا ودنیإلىانتشر في شبه الجزیرة العربیة ثم انتقل 
اعمل لدنیاك كأنك تعیش أبدا «األثرإعداد المرء لعملي الدنیا واآلخرة، وفي إلىمنذ البدایة، ویرمون 

وكان الكتاب المكان الرئیسي لتعلیم الصغار القرآن، وقد أورد الفیلسوف »آلخرتك كأنك تموت غداواعمل
نصائح ذات قیمة تربویة، فیرى التبكیر في تعوید " أحیاء علوم الدین"في كتابه " أبو حامد الغزالي"المسلم 

، الفطریةواالستعدادات اختالف الوراثة إلىالطفل الخصال الحمیدة، كما أنه یقرر مبدأ الفروق التي ترجع 
وینادي بالعادات الحسنة وتعلم القرآن وأحادیث األخیار وحكایات األبرار كما أنه یحث على ضرورة اللعب 

بأس بها له إسهامات ال" عبد الرحمن ابن خلدون"و. والنشاط الجسمي للطفل لیستریح من تعب الدروس
ستخدام التوسع والتعمق والشمول في تعلیم التقلید والتجربة واأووأفكار خصبة وآثار في التلقین والمحاذاة 

.األطفال
مونتني )" "Rabelais(رابلیه "، )"Erasmus(إیراسموس "ظهر كل من 16في ایطالیا في القرن 

)Montaigne"( كان إیراسموس أول مرب عني بتكوین الطباع المهذبة، یوصي بتربیة رحیمة ملیئة بالحب ،
طیب األب وألفته ونظافة المدرسة وأناقتها، ورقة المعلم ورحمته، أما لألطفال، ویطلب لین األم ولطفها، و 

فوضع أسس التربیة الطبیعیة التي تهیب بالتجربة والوقائع، حیث یدرس طفله ویلحظه، ویتعرف " رابلیه":

.42، ص مرجع سابق: محمد جاسم محمد - 1
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"مونتني"هر طبیعته ونفسه ثم یعنى بتربیة جسده وعقله وخلقه أما اهبه ومیوله ثم یبدأ بالعمل فیصعلى مو 
. التربیة فن تكوین إنسان بالمعنى الكامل ولیس أخصائیین في بعض المعارف والعلومأنفیرى 

ال أطفاال جهالء بلهاء، غیر التربیة المنزلیة ال تنشئ إأن" لوثر"یرى 17في ألمانیا في القرن 
.مدارس شعبیةضرورة إنشاء إلىقادرین على الكالم، ال یملكون أیة خبرة بشؤون الحیاة لذلك فقد دعى 

وا مدرسة لصغار من أوائل المربین الذین أنشؤ فهو) 1671-1592" (جون أموس كومینیوس"و
األطفال واهتموا بتقدیم النصح والتوجیه لألمهات بشأن أهمیة التربیة المبكرة ألبنائهن، وقد أوضح 

ا أول كتاب ینشر وكان هذ" عالم الموضوعات الحسیة المصورة"في كتاب بالصور بعنوان " كومینیوس"
.1من أوائل من نظموا المدارس تنظیما دقیقا وواضحا" كومینیوس"لألطفال حیث یعد 

تهذب أخالق الفرد وتكون لدیه أنفالمهم في التربیة " لوك"في نظر ) 1704- 1632" (جون لوك"
.2العادات الطیبة حتى یتمكن من العیش في مجتمعه

) 1778- 1712" (جان جاك روسو"على الفلسفات السابقة ظهر 18ونتیجة إلطالع فالسفة القرن
حیث ركز اهتمامه على النمو الحر لطبیعة الطفل " میلإ"فكاره في تربیة الطفل في كتابه ألهم أمبررا

أمر تعلیم الطفل لنفسه وتلقي مبادئ التربیة الذاتیة الحدیثة، أنإلىبمیوله واهتماماته ومن ثم فقد توصل 
."التمركز حول الذات"اعتباره مؤسسا لمدرسة إلىثل هذه اآلراء التربویة وقد دفعت م

بإنشاء مدارس لألطفال أطلق علیها مدارس ) 1826- 1740" (اوبرلین"وتطورت األفكار حیث قام 
وقام بإنشاء ) 1827- 1746" (بستالوزي"19القرن فيالضیافة ثم غیر اسمها مدارس األمهات، ثم جاء

بسویسرا كان یقوم فیه بتعلیم األطفال ویدرس خصائص ) Stanz) "1798 -1799" "ستانز"ملجأ لألیتام في 
المالحظة واإلدراك الحسي هما أساس عملیة أنسلوكهم وطبیعتهم وارتكزت معظم آرائه التربویة على 

.3ءان تبنى علیهما العالقة بین الطفل والمربيالتعلم وأن األلفة والمحبة غذا
الذي ركز اهتمامه على تربیة الصغار وكان ) 1852-1782" (فریدیریك فروبل"ویأتي بعد ذلك 

وتتلمذ على یدیه بحیث یعتبر المؤسس الحقیقي لریاض األطفال، " باستالوزي"من بین الذین عملوا مع 
الذي كان یراه عبارة عن معهد یجمع بینه ) Halba(مشروع هلبا واجتهد من أجل ذلك كثیرا، وأهم ما أنجزه 

.4سنوات6- 3مدرسة األطفال األیتام بینإلىوبین عدة مدارس مختلفة التخصصات باإلضافة 
المدرسة القائمة "بألمانیا وأطلق علیها اسم " بالبكنبورغ"مدرسة في قریة 1837كما أنشأ في سنة 
اها " ةعلى غرائز األطفال الفّعال ومنه ظهرت " حدیقة األطفال"وبعد ذلك " مدرسة التربیة النفسیة"ثم سّم

اللبنانیة، القاهرة، مصر، نظم ریاض األطفال في الدول العربیة واألجنبیة، تحلیل مقارن، الدار المصریة، : شبل بدران-1
.42، ص2003، 1ط
.32مرجع سابق، ص : هدى محمد قناوي- 2
42مرجع سابق، ص : شبل بدران- 3
.68، ص مرجع سابق: كوشر فتیحة ك-4



روضة األطفالالفصل الثاني                  

35

ولذلك یعد فروبل المؤسس 1840" روضة األطفال"التسمیة التي شاعت في جمیع أنحاء العالم وهي 
تتوفر فیه أندور الریاض على أنها المكان الذي ینبغي إلىوكان فروبل ینظر 1الحقیقي لریاض األطفال

أساس إطار الخبرات التربویة أنة الطفل بدرجة تساعده على النمو السوي في جمیع مظاهره، وأكد سعاد
.للطفل هو النشاط التلقائي ومباشرة األشیاء واستكشاف البیئة، والتعبیر عن الذات والتفاعل مع األقران

اهللا والطبیعة وقد اعتمد في تأسیس روضته على الفلسفة الدینیة التي ترتكز على التكامل بین
" C. Schurzكارر شورز "واإلنسان وكان له األثر الكبیر على الذین أتوا من بعده، بحیث أنشأت تلمیذته 

الیزابیث بیبودي "، كما فتحت 1855بالوالیات المتحدة األمریكیة عام " وترتاون"أول روضة لألطفال في 
"Peabody.E " 1860أول روضة في بوسطن عام.

فقد ركزتا على الرعایة األولیة، " R and M.Macmillan" "مارجریت وراشیل ماكمیالن"أما األختان 
لیم وحده ال التعأنوكانتا تعتقدان 1911وقامتا بافتتاح أول روضة أطفال في الهواء الطلق بلندن سنة 

إعداد بیئة تقدم وتلبي حاجات األطفال الجسمیة بالدرجة األولى، وكان ذلك شعورا یكفي، بل أن المطلوب
كانوا أصحاء، مما یتطلب العنایة الطبیة والحمایة من إذاإالمنهما بأن األطفال الفقراء ال ینمون جیدا 

.2األمراض عن طریق النظافة والهواء النقي والتمارین المناسبة والحیاة في البیئة الصحیة
وكان الهدف من روضتهما العنایة باألطفال المهملین الفقراء، ولذا كان برنامجها یشجع على 

.التغذیة والرعایة الصحیة، وكان نظامها یتسم بالشدة والصرامة
من إیطالیا تعنى باألطفال الذین تعمل أمهاتهم خارج ) منتسوري(وفي نفس الوقت أخذت الدكتورة 

تي تشجع األطفال على استخدام مواد مختلفة لتنمیة المهارات العقلیة والحركیة فأنشأت الریاض الالبیوت،
الطفل الذي یمأل وقته هو طفل سعید، كان لهذا الرأي أثره في مفهوم إرشاد أنعندهم، وتقوم فلسفتها على 

تأمل في مساعدة األمهات عن طریق ) منتسوري. د(األطفال وتوجیههم في الوقت الحاضر، وكانت 
لیمهن طرقا خاصة للعنایة بالطفل، ثم أصبح العمل والتعاون مع اآلباء جزءا هاما من برامج الروضة تع

في الوقت الحاضر،وقد واجهت أول األمر انتقادا مرا غیر أن فكرتها نجحت في أكثر األقطار األوروبیة 
ا التي كان التعلیم فیها أثر هذه الطریقة بارز في بریطانیا أكثر منه في أمریكأنومن الواضح . األخرى

.3اختیاریا في مرحلة ما قبل المدرسة

تنشئة الطفل وسبل الوالدین في معاملة ومواجهة المشكالت، دار الفكر العربي، القاهرة، : زكریا الشربیني، یسریة صادق-1
.109، ص 2001مصر، 

.69- 68مرجع سابق، ص: فتیحة كركوش-2
.23، ص 1999، 3ریاض األطفال، دار الفكر، عمان، األردن، ط: محمد عبد الرحیم عدس، عدنان عارف مصلح-3
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أویعتبر كل هؤالء من رواد الفلسفة التربویة لمرحلة ما قبل المدرسة، أسهم كل منهم برأي أو فكرة 
اقتراح كما أنهم یمثلون أهم المدارس الفلسفیة التربویة وكانت أفكار هؤالء قدیما أساس ظهور وتطور 

.ریاض األطفال حدیثااألفكار حول 
واستجابة للحقائق العلمیة في الدراسات اإلنسانیة التي تناولت الطفل وحقوقه االجتماعیة، ازداد 
اهتمام دول العالم بالتربیة في ریاض األطفال في القرنین األخیرین وذلك بتكریس هذا النوع من التربیة 

حوث حول نمو األطفال وحاجاتهم ومیولهم تشجیع الدراسات والبإلىوبتكوین المربیات، باإلضافة 
.وخصائصهم بصفة عامة وتحدیدا في مرحلة قبیل التمدرس

، 1963إریك اریكسون "، 1940" أرنولد جیزل"،1913" سیغموند فروید"وتعد كل من أعمال 
، وغیرهم رائدة في مضمار الطفولة لما قدموه من إثراءات ومعارف حدیثة خاصة 1964" جان بیاجي"و
.مو الطفلبن

وقد انتشرت ریاض األطفال في معظم بلدان العالم المتقدمة منها والمتخلفة محاولة كل واحدة 
.تقدم لألطفال تربیة تعمل على نموهم وتفتحهم بشكل إیجابيأنحسب إمكاناتها ووعیها 

ریاض األطفال انتقلت من النموذج أن" Plaisance.E"1994" بلیزانس"وفي هذا السیاق رأى 
حیث كان تقییم الطفل یتم على أساس نتائجه الحسنة ونجاحه في األنشطة المطالب )Productif(اإلنتاجي 
حیث اعتمد التقییم على مدى ممارسة الطفل لقدراته في ) Expressif(النموذج التعبیري إلىبتنفیذها 

ي النموذج البنائي االستقاللیة والتعاون ومدى إبراز شخصیته الممیزة، وهي الیوم تسعى نحو تبن
)Constructif ( 1وبقدراته ومبادرته لتحقیق االستقاللیةبفعالیةحیث یبني الطفل خبراته وتجاربه التعلیمیة.

وقد أصبحت الریاض في دول أوروبا الغربیة والوالیات المتحدة األمریكیة على وجه الخصوص 
انتهاج هذا المنوال بیانا منها إلىجزءا من التعلیم العام بحیث تعمل الدولة على توفیره، وتسعى كل الدول 

تربیة طفل السنتین بدءا وزارة التربیة الكندیة أدرجتأنبأهمیة هذه المرحلة في التربیة واالكتساب حیث 
.من هذه األلفیة

أما فیما یخص دول الوطن العربي فاالهتمام بریاض األطفال لم یكن بالقدر الكافي مقارنة بالدول 
عداد البرامج واألنشطة، وتوفیر اإلمكانیات من  ٕ المتقدمة وذلك من جهة اإلشراف على مرحلة الریاض، وا

.أجهزة وأدوات الزمة لها
وجاء في استجابات تسع دول عربیة على استبیان حول واقع التربیة قبل المدرسة في الوطن 

هدف مناهج التدریس لیس التدریس بالمعنى المتعارف علیه، بل هو التنمیة الشاملة لحواس أنالعربي 
یة وأخالقیة األولیة لتربیة صحیة وذهنه واتجاهاته، وتمكینه من المبادئالطفل وقدراته ومهاراته ومیول

.73مرجع سابق، ص: فتیحة كركوش-1
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ودینیة واجتماعیة وجسمیة وجمالیة متكاملة، وكل ما تقدمه الروضة في هذه السن یعتبر إعداد الطفل 
.للدخول المدرسي المرحلة االبتدائیة

وقد عملت البلدان العربیة على تجسید الكثیر مما جاء في توصیات المؤتمرات الدولیة للتربیة التي 
قبل المدرسیة ومن األمور التي أدت لالهتمام بتربیة وتعلیم الطفولة المبكرة من مهامها ترقیة التربیة ما 

:خاصة في الوطن العربي ما یلي
عجز أو جهل بعض األوساط التي یعیش فیها األطفال عن اإلشراف الواعي والرعایة والتغذیة -

.الصحیتین خاصة في الدول النامیة
األسرة ولدفع عجلة التطور واإلنتاج، وهذا ما أثر خروج المرأة للعمل والكسب لتساهم في نفقات -

.على دور األسرة في تنشئة أطفالها
إلىضیق المساكن وخاصة في المدن الكبرى، مما ال یسمح لألطفال بحریة الحركة ویعرضهم -

مخاطر األجهزة واألدوات الكهرومنزلیة، لذلك فان وجود مؤسسات تربویة لألطفال توفر لهم الشيء الكثیر 
.ن اللعب والحركة واألمن اعتبر مطلبا البد منهم

تعقد المدینة المعاصرة والتي من مظاهرها ازدحام الشوارع بوسائل النقل المختلفة، وتنوع الجرائم -
.مما جعل الروضة والمدرسة مكانا آمنا یساعد على النمو السلیم لألطفال

ازل عن الكثیر من وظائفها التدریبیة األسرة العربیة تتجه نحو التنأن1980وتضیف فوزیة دیاب 
األنساق التربویة الرسمیة، فاألسرة النوویة تفقد ضبطها ألطفالها في سن مبكرة جدا وتسلمهم للمدرسة إلى

.1االبتدائیة بل حتى لمدرسة الحضانة
:األطفال في الجزائرةضتطور رو -2

الظروف إلىتعتبر ریاض األطفال حدیثة النشأة في الجزائر مقارنة بالبلدان األخرى وهذا راجع 
االستعماریة التي مرت بها البالد، حیث عملت روضة األطفال في ظل االستعمار كغیرها من مؤسسات 

معمرین، وعلى اإلنتاج المختلفة والخدمات العامة ومؤسسات التربیة والتعلیم خاصة، على خدمة أبناء ال
الرغم من عددها القلیل وحجمها الصغیر، فإنها كانت مخصصة ألطفال الفرنسیین واألوروبیین والیهود 
ومجموعة قلیلة من األطفال الجزائریین من أبناء العائالت المحظوظة، بینما بقیة أبناء الشعب فكانوا 

.الكتاتیب الملحقة بهاأویبدءون تعلیمهم في المساجد 
وجود بعض النصوص التشریعیة في تلك الحقبة إلى" Moussa. F"1986" موسى فاطمة"وأشارت 

مركزا بالدرجة األولى على تنظیم 1951ماي 01بحیث ظهر النص األول في الجریدة الرسمیة بتاریخ 
أوت والخاص بالمراقبة الصحیة 12المؤرخ في 52968بینما تجسد النص الثاني في النص رقم .ریاض
ق األطفال كما أظهرت هذه النصوص الطریقة التي تنتهجها هذه المؤسسات وكذا الشروط المعمول لحدائ

.76مرجع سابق، ص : فتیحة كركوش-1
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الحضانات إنماهذه النصوص ال تخص ریاض األطفال فقط و أنبها من أجل تسییرها الحسن، غیر 
مطبقة وحدائق األطفال أیضا التي  في فرنسا و الجزائر قبل االستقالل كان مضمون المناهج التي كانت 

في ریاض األطفال  موحدة مع المناهج المتبعة في فرنسا، وكانت بالطبع بعیدة عن واقع األهالي وقیمهم 
وعاداتهم وتقالیدهم، بل تجسد حیاة المجتمع الفرنسي، وأطلق على ریاض األطفال في هذه الفترة مدارس 

.الحضانة
احقة من األطفال الجزائریین من وقد نجم عن هذه الممارسات واإلجراءات حرمان الغالبیة الس

.1حقهم في التعلیم بمختلف حلقاته ومستویاته بشكل عام وفي ریاض األطفال بشكل خاص
بعد االستقالل سلمت الجمعیات الخیریة ریاض األطفال لألخوات المسیحیات مسؤولیة هذه 

تم إلغاء هذا النوع من سنوات 3سنوات وبعد مدة ) 6-3(المؤسسات واستقبل فیها أبناء جزائریین بین 
التعلیم بقرار وزاري وذلك لتسخیر إلمكانیات البشریة والمادیة من أجل تحقیق تمدرس شامل وتغطیة 

مدارس لتمكین كل إلىتحویل ریاض األطفال إلىالعجز الذي كان یعرفه قطاع التعلیم، ذلك أدى 
لتعلیم االبتدائي، كما لم تكن برامج ریاض األطفال البالغین سن السادسة من االلتحاق بالمدرسة في إطار ا

األطفال المعمول بها آنذاك مناسبة مع مقومات شخصیة الطفل الجزائري، نظرا لالختالفات الشاسعة في 
اللغة والقیم والتقالید والعادات بین الریف والمدینة بل أنها كانت برامج مخططة لتتوافق مع شخصیة وثقافة 

.مجتمع الطفل الفرنسي
االهتمام والتكفل بالطفولة األولى ظهر منذ سنة أنمن جهتها 1986دت فاطمة موسى وأك

أكتوبر 23المؤرخ في79-76من خالل ما جاء في المیثاق الوطني في قانون الصحة، نص رقم1976
هذه النصوص الرسمیة لم أنإال1973وكذا المؤتمر الرابع لجبهة التحریر الوطني في دیسمبر 1976
.لها أثرا مباشرا في سیاق الكفالة العامة بالطفولةیكن 

إنشاء مدرسة تهتم بتكوین إلىوفي بدایة السبعینات بادرت الجزائر الكبرى بالنسبة لوالیة الجزائر، 
المربیات للعمل في میدان ریاض األطفال في بلدیة المدینة بحیث یمكن بالكثیر من التحفظ تسمیة هذه 

.2لمربیاتالمرحلة بمرحلة تكوین ا
35/76وفیما بعد ازداد اهتمام الجزائر أكثر بهذا المیدان خاصة بعد صدور المرسوم التنفیذي 

الذي اعتبر مرحلة التعلیم التحضیري قاعدة الهرم التعلیمي، وخول أمر 1976- 04- 16الصادر بتاریخ 
عیة والمنظمات إقامة ریاض األطفال للشركات الوطنیة واإلدارات والهیئات العمومیة والتعاونیات الزرا

الشركات الخاصة لیستفید منها أبناء الهیئات المذكورة آنفا، أوالجمعیات أوالجماهیریة، دون األشخاص 
عداد المربین  ٕ الوزیر إلىكما أسند أمر مهمة اإلشراف التربوي من حیث المناهج وشروط قبول األطفال وا

.132- 131مرجع سابق، ص : فتیحة كركوش-1
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فیها مدارس التعلیم التحضیري األوالد لمدة سنتین المكلف بالتربیة وحدد هذا المرسوم المرحلة التي تستقبل
.1بین العام الرابع والسادس

ولقد حدد مرسوم إنشاء المرحلة التحضیریة وظائف التعلیم في المرحلة التحضیریة في األمور 
:التالیة
مساعدة األسرة الجزائریة على تربیة أوالدها، والعمل على ازدهار شخصیتهم عن طریق التدریبات -

الریاضیة البدنیة المالئمة، وتربیة حواسهم، والعمل على إیقاظ مداركهم الذهنیة، وتعلیمهم 
عدادهم لحیاة الجماعة ٕ العادات االجتماعیة الحسنة وا

إعداد األطفال لاللتحاق بالمدرسة األساسیة عندما یبلغ عمرهم السادسة وذلك بتلقینهم مبادئ -
.القراءة والكتابة والحساب

غة التي یلقن بها التعلیم في المرحلة التحضیریة فهي اللغة العربیة وحدها حیث نصت أما عن الل-
یمنح التعلیم "أنالمادة الحادیة عشرة من مرسوم تنظیم وتسییر المدرسة التحضیریة على 

".التحضیري باللغة العربیة فقط
هذه المرحلة لم أنإال1976مرسوم إنشاء المدرسة التحضیریة قد صدر في عام أنوبالرغم من 

ن كانت بعض الشركات والمؤسسات الوطنیة قد شرعت في 1989یتم إنشاؤها من قبل الدولة حتى عام  ٕ وا
.2إنشاء مدارس حضانة وریاض أطفال ألبناء العاملین فیها

سن اإللتحاق بالتعلیم ما قبل المدرسي إلىمن هذا المرسوم باإلضافة 08وقد جاء في المادة 
تحدد المساهمات المالیة من أنباء المالیة التي تتحملها الجهة المعنیة بإنشاء المؤسسة على ومدته، األع

ال یتجاوز مقدار هذا المبلغ المساهمة أنأولیاء األطفال المسجلین في واحدة من هذه المؤسسات شریطة 
.الذي یقرره وزیر التربیة والمالیة معا

تسعى إلیها ریاض األطفال أنوالغایات التي یجب من هذا األمر األهداف 10وحددت المادة 
.أینما كانت داخل التراب الوطني لتحقیقها

التعلیم ما قبل المدرسي هو خاص باألطفال الذین لم یبلغوا سن القبول أن19كما جاء في المادة 
إلىیئة األطفال اإللزامي في المدرسة وهو تعلیم الغایة منه إدراك جوانب النقص في التربیة العائلیة وته

:المدرسة األساسیة وذلك
.بتعویدهم العادات العملیة الحسنة ومساعدتهم على نموهم الجسماني-
.تربیتهم على حب الوطن واإلخالص له-
.تربیتهم على حب العمل وتعویدهم على العمل الجماعي-

.85- 84ص ،1976-04-16، المؤرخ في 185العدد : الجریدة الرسمیة للتربیة الوطنیة- 1
.56، ص 1990، 2أصول التربیة والتعلیم، دیوان المطبوعات الجامعیة، لجزائر، ط: رابح تركي- 2
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.تمكینهم من تعلم مبادئ القراءة والكتابة والحساب-
المرسوم الوزاري السابق الذكر نوعان من ریاض األطفال في الجزائر، النوع وتكونت انطالقا من 

.األول هو الذي تسیره البلدیات والنوع الثاني یكون تسییره من طرف الجهة المنشئة
: الریاض التابعة للبلدیات-

تستقبل هذه الریاض األطفال الذین تتراوح أعمارهم بین ثالث سنوات وستة ویشترط لدى قبول
عاجزة وغیر قادرة من الناحیة الصحیة على تربیة أوتكون األم عاملة أنالسن إلىاألطفال باإلضافة 

مكانیة هذه  ٕ الطفل والقیام بكافة مسؤولیاتها إزاءه، ولعل وجود شرط كهذا هو دلیل على عدم كفایة وا
.كافة األطفالاستیعابالمؤسسات على 

لهیئات الحكومیةالریاض التابعة للشركات الوطنیة وا-
قامت بعض المؤسسات الوطنیة والوزارات بتأسیس ریاض األطفال العاملین فیها، وذلك عمال 

وتقبل هذه المؤسسات 16/04/1976الصادر في 76/35من المرسوم التنفیذي 21بأحكام المادة 
األطفال فیما بین الثالثة و السادسة، والمالحظ على هذه المؤسسات هو قلة عددها وعدم قدرتها على 

هذا النوع إلىبول جمیع أبناء العاملین في تلك المؤسسات والشركات الوطنیة والدوائر الحكومیة، إضافة ق
توجد أقسام األطفال التي هي عبارة عن تجربة قامت بها وزارة التربیة والتعلیم لفائدة أبناء المعلمین لكي 

.یتفرغوا لمهمتهم
بأنواعها مربیات وظفن بمستوى الرابعة من وكانت تشرف على تربیة األطفال في كافة الریاض

بمعهد تكویني وقد شرع في أوتدریب مسبق في مدرسة أيالتعلیم المتوسط كحد أعلى آنذاك، ولم یتلقین 
تبار في تكوین المرشحات للعمل في المرحلة ما قبل المدرسیة عن طریق مسابقات للدخول تتمثل في اخ

.مقابلة سیكونفسیةإلىإلضافة اللغة العربیة والریاضیات بامادتي
الجهة التي تنتمي إلیها، فان التعلیم فیها یستمر لمدة ثالث أوومهما كان فرع هذه المؤسسات 

: ثالثة أفواج وذلك اعتمادا على السنإلىسنوات، ویتوزع األطفال بها 
.یضم األطفال ممن تتراوح أعمارهم ما بین الثالثة والرابعة: فوج الصغار-
.یضم األطفال ممن تتراوح أعمارهم فیما بین الرابعة والخامسة: متوسطینفوج ال-
.1وتقع أعمارهم فیما بین الخامسة والسادسة: فوج الكبار-

المرسوم الذي وسع من شریحة األطفال الذین تستقبلهم ریاض صدر 1992أكتوبر 13وفي 
نه لم یعین تقسیما لفئات غیر أسنوات، 06ن تقل أعمارهم عن األطفال، حیث شمل كل األطفال الذی

06أقل من (األطفال داخل الروضة، بل شمل كل األطفال الذین لم یبلغوا سن التمدرس اإلجباري 

).سنوات

.136-134مرجع سابق، ص : فتیحة كركوش- 1
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معنوي أووأعطى الحق لفتح ما أسماه بمراكز استقبال صغار األطفال ألي شخص طبیعي 
.الذین جردوا من سلطتهم األبویةأوف مخلة بالشر أوباستثناء األشخاص الذین تعرضوا لعقوبات بدنیة 

وااللتزامات المفروضة على هذه المراكز، حیث وم شروط اإلنجاز والفتح والتسییر،كما تضمن المرس
یولي كامل اهتمامه لرعایة أن المؤسسة وعلیه الروضة مسؤولیة اإلشراف العام علىیتحمل المسؤول عن

حیة ؤسسة و یتحمل مسؤولیة الرعایة الصیر أكثر من میدأنالمؤسسة، وبناءا على ذلك ال یجوز له 
مساعدة اجتماعیة، وتخضع أومؤهل أومرب أومعلم أوممرض أوقابلة أوطبیب أو طبیب نفساني 

المؤسسة للمراقبة والتفتیش التقني الدوریین من طرف المصالح االجتماعیة والصحیة، وكذا العقوبات 
.1واألحكام المتعلقة باألسعار

019ا فیما یتعلق بتهیئة وتجهیز وتنظیم مقر ریاض األطفال فقد جاء في القرار الوزاري رقم أم

اإلنارة والتهویة : تتوافر على الشروط التالیةأنعلى ریاض األطفال أن2000ماي 24الصادر في 
رفة والتدفئة، وكذا بعض شروط تصمیم المبنى التي تضمن سالمة األطفال، كالفصل بین المطبخ وغ

،كما حدد الشروط )11المادة (وأن تسمح التهیئة باإلخالء في الحاالت الطارئة ) 05المادة (الرضاعة 
5ونسبة التأطیر مربي لكل) الطبیةالسالمة الصحیة والخضوع للمراقبة(الواجب توفرها في المستخدمین 

.طفال12رضع، ومربي لكل 
وهو التاریخ الذي یتوافق مع أول 2008-09-17المؤرخ في 287-08المرسوم التنفیذي رقم أما

الطور االبتدائي وبناءا على ذلك فقط حدد سن إلىموسم دراسي یتم فیه إعادة إدراج القسم التحضیري 
المرسوم استثنى األطفال الذین لم یتم أنسنوات غیر ) 5(القبول في ریاض األطفال أقل من خمس 

.لنظامیةقبولهم في أقسام التربیة التحضیریة ا
طفل) 200(كما حدد الحد األقصى لعدد األطفال الممكن استقباله على مستوى الروضة بمائتي -
. أضاف على مستوى تنظیم مباني ریاض األطفال تخصیص مكان الستقبال األولیاء-

:حدد مهام ریاض األطفال كاآلتي
شخص مؤهل حیث أومتابعة ممرض أوالرعایة الصحیة والتي تتم بالمراقبة الدوریة لطبیب * 

.توفیر األمن الرفاهیة
تنظیم النشاطات التي تساهم في تربیة األطفال واندماجهم االجتماعي، نالحظ هنا االهتمام * 

.2بتفاعل الطفل مع بیئته االجتماعیة والتي هي أهم عامل في تهیئة الطفل للمدرسة
:أهمیة روضة األطفال-3

.1935- 1931ص 10/1992/ 18، المؤرخ في 75ریة، العدد الجمهوریة الجزائ: الرسمیةالجریدة - 1
ماجستیر، دور ریاض األطفال في تنمیة القیم االجتماعیة، قسم علم االجتماع، جامعة بسكرة، الجزائر، : حكیمة طرشي-2

.41-40، ص ص200



روضة األطفالالفصل الثاني                  

42

وسیلة فعالة تعالج فترة شدیدة الحساسیة في حیاة الطفل الصغیر، كما أنها المؤسسة تعتبر ریاض األطفال 
.االجتماعیة التالیة في األهمیة والتي تقوم بتنشئة الطفل وتكوین شخصیته تكوینا متكامال

كما تعد من أخصب المراحل التربویة التعلیمیة في تشكیل الشخصیة وتكوینها ألنها مرحلة تربویة 
ا التعلم ویمهد لمسار العملیة التربویة في المستقبل، ولهذا تعتبر مرحلة حاسمة في تشكیل أساسیات یتم فیه

الشخصیة ومسار نموها الجسمي والحركي والعقلي واإلدراكي واللغوي واالجتماعي والخلقي واالنفعالي 
اب مسلیة، لما فهي بحق مرتع خصب ومختبر طفولي فاعل ومدینة ألع(والجمالي، والروحي والمهاري 

فیها من أنشطة معرفیة وجسمیة هادفة، وممیزات ومحفزات عقلیة نشطة، وفرص لغویة في فنون الكالم 
وأجواء نفسیة هادئة ومواقف اجتماعیة إنسانیة فعالة، وممارسات عملیة في تكوین المفاهیم العلمیة 

أنشطة فنیة موسیقیة وریاضیة ممتعة المبسطة ومجاالت روحیة في غرس القیم الدینیة والوطنیة والقومیة و 
:، ویدعم الدكتور حامد زهران أهمیة ریاض األطفال بقوله التالي1)ومریحة
إن ریاض األطفال یساعد الطفل في توسیع مجال نشاطه وتفاعله االجتماعي وعلى تعلیمه اللعب "

جدانیة، وتنمي المهارات مع الجماعة والتعاون معهم وقدرته على ضبط انفعاالته من خالل المشاركة الو 
الحركیة كالمهارة في استخدام اللعب واالستفادة من نشاطه وتنمي لدیه االستقالل واالعتماد على نفسه ، 
ومن أهم ما یستفید الطفل من ریاض األطفال هو زیادة القدرة اللغویة وتوسیع الخبرات والمعلومات والنمو 

طفل من الروضة عادات حسنة ومرغوب فیها بعد التخلص من المعرفي في تعلم اللغة والحساب، ویتعلم ال
إقحام الوالدین في مدارس الحضانة "في كتابها " بربارا تیزارد"العادات غیر المرغوب فیها، وقد أشارت 

یتعود على االختالط وأیضا القدرة أنإن الروضة هي المكان الذي یستطیع فیه الطفل " وریاض األطفال
لجیدة غیر المستعملة في البیت كلغة اللعب ولغة التعبیر والمحادثة واالختالط مع على اكتساب اللغة ا

.2اآلخرین والتعود على البیئة المدرسیة الالحقة
نوع من الترف أوومرحلة ریاض األطفال لیست صورة مصغرة من المدرسة االبتدائیة النظامیة، 

لتي ینبغي لها من فلسفة تربویة شاملة وأهداف الحضاري والثقافي، بل أنها تمثل المدرسة الحقیقیة وا
دفة إلشباع حاجات طفل ما قبل المدرسة مع مراعاة مطالب النمو اسلوكیة بعیدة المدى، وبرامج وأنشطة ه

.3المختلفة لهذه المرحلة
وأهمیة ریاض األطفال التي یؤكد علیها كل من علماء النفس والتربیة وعلم االجتماع وحتى أطباء 

هذه المؤسسات تضم أنإلىالمختصین، وعلماء الفقه المشرعین وقادة السیاسة المفكرین ترجع األطفال
مرحلة عمریة مهمة وهي الطفولة المبكرة التي تمثل مرحلة وضع األساس القوي في بناء الشخصیة، حیث 

.19مرجع سابق، ص : قناويمحمدهدى- 1
.38- 37مرجع سابق، ص : محمدمحمد جاسم - 2
.20مرجع سابق، ص : هدى محمد قناوي- 3
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ترسم أبعاد النمو، وبناء أساسیات المفاهیم والمعارف والخبرات والمیول واالتجاهات والنزعات وكثیرا ما 
، ألنها المرحلة أین یكون الطفل مرن باستطاعته "نحن ما علیه اآلن إنما حصیلة الطفولة المبكرة" یقولون،

بیئة مریحة ومجهزة بأحدث وسائل إلىتعلم الكثیر من األشیاء وفي جمیع المجاالت لذلك فهي في حاجة 
الترفیه والمعرفة والثقافة یستطیع الطفل فیها التزود بعدد كبیر من المفردات وتكوین عادات لغویة 

.صحیحة، خاصة تلك المرتبطة بالتعرف على البیئة ومكونات وأسالیب التعامل معها
االبتدائیة لها دور كبیر في مرحلة ریاض األطفال تعتبر مرحلة التربیة قبل المدرسة أنوبما 

جسمیا وعقلیا واجتماعیا ووجدانیا وروحیا وتعمل - فیما سبق–مساعدة الطفل على النمو السوي كما ذكرنا 
التحق بالمدرسة وال یمل ألنه معتاد على ذلك إذاعلى تكوین االستعداد المدرسي لدیه حیث أنه ال ینفر 

.الروضةمهاراته تكون أحسن ممن لم یلتحق بأنكما 
المدرسة االبتدائیة یتعلمون بسرعة أكبر ویسر إلىاألطفال الذین یأتون من الریاض أنفقد ثبت 

یستوعب لیس فقط الحقائق أنمن السن الرابعة یستطیع تحت ظروف معینة االطفل ابتداءً أنأكثر وثبت 
نما المعلومات ذات الطابع األكثر تعمیما، ٕ كما أنه یستوعب قدرا كبیرا من المتعلقة باألشیاء والظواهر وا

في عملیة التنشئة االجتماعیة للطفل تلك اللتربیة قبل المدرسة دور أنالمعرفة والمهارات المختلفة، كما 
العملیة المعقدة، فان تم التوافق والتكامل بین األسرة والمدرسة والمجتمع نمت شخصیة الطفل بصورة 

موه الوجداني واالجتماعي والسلوكي، فهي تنمي القدرة الحسیة فالریاض تؤثر في الطفل من حیث ن. سویة
والحركیة لدیه عن طریق اللعب والعمل الیدوي، وتنمي التذوق الجمالي عن طریق الرسم والموسیقى 

.1وحسب الطبیعة، كما تنمي النمو المعرفي عن طریق اللغة والحساب والخبرات والمعارف األخرى
:األطفالةضوظائف رو -4

لكل مؤسسة تربویة اجتماعیة وظائف تقوم بها في نظام وعلى أكمل وجه لتحقیق أهدافها المسطرة، 
وریاض األطفال مؤسسة من بین هذه المؤسسات التي تقوم بوظائف اتجاه أطفال هذه المرحلة الحساسة 

راحل التالیة، من أجل تكوین أطفال یعتمدون على أنفسهم منذ صغرهم ولهم ثقة بالنفس وتكون تمهیدا للم
.وبالتالي جیل سوي الشخصیة وأفراد صالحین، محافظین على أسرهم وعلى وطنهم

وتختلف وظائف الروضة من روضة ألخرى، لكن هناك وظائف أساسیة تشترك فیها وتحاول كل 
تنمیة التنشئة االجتماعیة، تنمیة القدرات العقلیة وتنمیة االتجاه نحو العمل، ال: روضة تنفیذها وتتمثل في

.الجسمیة
:التنشئة االجتماعیة -

مؤسسة ریاض األطفال التي أعدت خصیصا الستقبالهم وفیها یتساوون إلىینتقل الطفل من أسرته 
إذیجد هؤالء األطفال صعوبة التكیف مع بعضهم البعض رغم أنهم في نفس السن إذمن حیث المعاملة 

.40- 39مرجع سابق، ص : محمد جاسم محمد- 1
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الروضة سیعرف تعلمه تدریبیا كیف أوفي األسرة اعملیة التطبیع االجتماعي التي یتلقاها الطفل سواءأن
یسلك السلوك المناسب نحو اآلخرین، وهذا ما یوصله إلى تحقیق ذاته، وتفهم العالقات مع غیره، وهو 

.1أول السلم نحو بناء اإلحساس باالنتماء للمجتمع الذي هو عضو فیه
عملیة التطبیع االجتماعي تنمو بجالء في مؤسسات ریاض األطفال، أین یتعلمها أنحیث اتضح 

المعلمة في تهیئة أوالطفل ویمارس صورا شتى منها، وهذا یكشف لنا عن مدى الدور المنوط بالمربیة 
ممارسة ىإلالظروف والمواقف التي تعمل وتساعد األطفال على تحویلهم من اتجاه التمركز حول الذات 

إن أسس االستعداد : "األنشطة التي تتطلب المشاركة والتعاون، وفي هذا یقول عبد العزیز القوصي
لممارسة الحیاة الجماعیة والحیاة المهنیة والحیاة الزوجیة والحیاة األسریة، كل هذه أسس ترسى في مرحلة 

.2"ما قبل المدرسة
قائیا بمجرد احتكاك الطفل في بیئته االجتماعیة إن األخالق واالتجاهات االجتماعیة ال تنمو تل

نما للكبار دور هام في تربیة الطفل اجتماعیا وخلقیا خاصة وأن الطفل بطبعه یمیل نحو التمركز حول  ٕ وا
الذات، وهنا یأتي دور التربیة في توجیه وتشكیل السلوك ودور المربیة والمنشئة في الروضة لیس مجرد 

نما تعوید ٕ .3األطفال على معاییر السلوك التي یتطلبها المجتمعتنظیم السلوك وا
روضة األطفال تقوم بتنشئة الطفل مكملة في ذلك دور األسرة في التنشئة وأن أنوهكذا یتضح 

الطفل یتعلم الكثیر، ویكتسب أنماط السلوك، والمعاییر والقیم الموافقة لمجتمعه وكذا العادات والتقالید 
.على تعالیم دینه اإلسالميواألخالق، كما أنه یتربى 

:تنمیة القدرات العقلیة-
أكد إذیواكب نموه االنفعالي والجسمي واالجتماعي نموه العقلي إذجوانب النمو عند الطفل متكاملة 

نه لكي یكون النمو العقلي واالنفعالي في مرحلة ما قبل المدرسة سائرین في طریقها علماء النفس أ
.البیئة االجتماعیة المناسبة والتي یتفاعل الطفل فیها مؤثرا ومتأثراالصحیح وجب أن تتوفر 

وعلى مؤسسات ما قبل المدرسة تهیئة المواقف واألجهزة واألدوات التي تساعد الطفل على هذه 
ویعد هذا بمثابة تهیئة ضروریة ... المالحظة،،التخیل،التنمیة العقلیة التي تتمثل في الذكاء والتفكیر

أسرع وأسهل ) القراءة، الكتابة، الحساب(سوف یجعل تقبله لما یتعلمه إذطفل للمدرسة االبتدائیة، النتقال ال
.4وأبقى
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ویلتحق الطفل بالروضة وهو مزودا بخبرات في جوانب نموه قد اكتسبها من الوسط األسري 
من التفكیر ، ال یمكنهامحدودالغوینه اكتسب محصوالبه، وهذا باألمر الطبیعي، وكما أواحتكاكه

المنطقي بل یكون تفكیره أناني یحب امتالك كل شيء أمامه، ویأتي دور مؤسسات ریاض األطفال لتقوم 
مكانیات وما تصنعه من مناهج وبرامج  ٕ بتعدیل وتوجیه خبرات الطفل وذلك بكل ما توفره من وسائل وا

ي محصوله اللغوي من خالل تعلیمیة تربویة بمعنى كل ما توفره لتنشئة الطفل تنشئة صحیحة كما تثر 
غیر ذلك من األنشطة التي تصبو إلیها مؤسسات إلىتنمیة قدرة الطفل على االنتباه واإلدراك والتذكر 

.ریاض األطفال
ریاض األطفال قد أدت إلىبأن الذهاب ) H.Garber. F.P.Heber" (جاربر وهیبر"وقد أثبتت بحوث 

ارتفاع مستوى األداء في اختبارات الذكاء إلىطفال كما أدى ارتفاع مستوى اللغة وحصیلتها عند األإلى
بالوالیات المتحدة " میلواكي" التي أجریت لهم بنسبة ملحوظة، وكان ذلك في دراستها التي تمت في

األمریكیة والتي ظهر فیها تفوق األطفال الذین أنهوا ریاض األطفال ثم التحقوا بالمدرسة االبتدائیة عن 
كما أن متوسط نسب ذكائهم كان لتحقوا بالریاض بما یعادل سنتین في النمو اللغوي،غیرهم ممن لم ی

.°94مقارنا بمتوسط ذكاء الذین لم یلتحقوا بالریاض والذي لم یتعد123°
:تنمیة االتجاه نحو العمل-

یكون أنإن رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم یحث اإلنسان المسلم على العمل ألن العمل قبل 
مصدرا لتوفیر الرزق والراحة النفسیة للعامل، فهو عبادة ومن المهم تعوید الطفل على العمل الذي تقدمه 

وكذا الرسم وحتى ترتیب ... الصابونأوالروضة في شكل نشاطات وأشغال یدویة كصنع أشیاء بالورق 
.على تعوید األطفال علیهتسعى الروضة كل هته األشیاء تمثل عمال...قاعة النشاطات وترتیب اللعب

یحب األطفال منذ نعومة أظافرهم التعامل مع األشیاء على أنها لعب وتدریجیا یتحول لعب 
وهو سلوك " بالغرضیة"سمي عند بعض العلماء . سلوك غرضيإلىاألطفال هذا من سلوك ال غرضي 

.1مشتتات لالنتباهأوات موجه  منذ بدایته نحو تحقیق أهداف واضحة ومحددة، على الرغم من وجود عقب
:بتوفیر ما یليإالوهنا یبدأ الطفل بتكوین مفهومه عن الفرق بین اللعب والعمل الجاد و هذا ال یتم 

.المنشآت المؤهالت تربویا ونفسیا واجتماعیاأونوعیة معینة من المربیات -
هیئتها حتى أوها تكون المثال األعلى في تصرفاتأنالبد للمربیة إذالقدوة الحسنة ضروریة -

.یقتدي بها الطفل
.ضرورة التدرج في تكوین الطفل على العمل الجاد تدرجا یتماشى مع إمكانات الطفل-
.األهمیة االستمراریة في السلوك حتى یشب الطفل على القیم األخالقیة كالتعاون والدقة-

.30-28صمرجع سابق، ص: ة محمد أوبلقاسم جاج- 1
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تهیئة المواقف المناسبة لیقوم طفل ما أو مجموعة ما صغیرة من األطفال بعمل، قد ال یعود علیه -
.1علیهم بفائدة مباشرة، لكن الهدف منه هو تحطیم اتجاه األنانیة لدیهمأو

والمقصود هنا بالعمل لیس العمل الموجه للكبار بل الهدف هو تعوید األطفال على بعض مبادئ -
، حتى یكون الطفل اتجاها سلیما نحو العمل واحترامه وتقدیسه في األنشطة المقدمة لهلعمل من خالل ا

.المستقبل، ألن الطفل في هذه السن ال یدرك مفهوم العمل كواجب وحق وأنه مسؤولیة
:التنمیة الجسمیة-

النمو الجسدي أنتهتم مؤسسات ریاض األطفال بجسم الطفل، وبصحته البدنیة والجسمیة، ونجد 
تربیة الجسم من النقاط إلىیمكن أن ننظر إذال یقف وحده بل تسانده التنمیة االنفعالیة واالجتماعیة 

:2التالیة
.العنایة بصحة الطفل-
.العنایة بالتغذیة-
.تنمیة العضالت الكبرى والصغرى-
.تربیة حواس الطفل-
جاجة "دخول المدرسة، كما ذكرها تنمیة االستعداد الذهني للطفل وتحضیره لإلىباإلضافة -

في رسالته وتمثل هذه الوظیفة أسمى الغایات التي ترمي مؤسسات ریاض " محمد أوبلقاسم
.تحقیقها على المستوى النظريإلىاألطفال 
یكون قد خضع لمختلف أنیقضي فترة من الزمن داخل هذا الوسط التربوي وبعد أنفالطفل بعد 

الممارسة الذاتیة، یصبح وهو على أوخبرات تعتمد على النشاط والفاعلیة البرامج التي تنفذ في شكل 
مشارف نهایة هذه المرحلة یتسم بمجموعة من الصفات والخصال، االجتماعیة والمعرفیة والعقلیة، فهو في 

بأس به من المعارف المختلفة التي تمكنه من استیعاب مضمون الخبرات هذه السن قد جمع زادا ال
.ة التي یحتویها برنامج السنوات األولى من التعلیم األساسيالتعلیمی

:األطفالةضأهداف رو -5
إن مؤسسات ریاض األطفال التي تعتبر مؤسسات ظهرت كحتمیة اجتماعیة للظروف والمتغیرات 
التي حدثت في هذا العصر، اعتبرها الكثیر مكان لحراسة األطفال عند خروج أمهاتهم للعمل، لكن في 

ة الحاضر أصبحت هذه المؤسسات كوسائط تربویة تقوم بخالفة األسرة أثناء غیابها في رعایة وتنشئ
األطفال كما أنها تعمل كحلقة وصل بین األسرة والمدرسة، وتعمل ریاض األطفال على إشباع حاجات 
أساسیة للطفل جسمیة وعقلیة عاطفیة واجتماعیة كما تقوم بمهمة تعلیم األطفال مبادئ وأسس الحیاة، 

.95مرجع سابق، ص : مراد زعیمي - 1
.96، ص نفسهمرجع ال: مراد زعیمي - 2



روضة األطفالالفصل الثاني                  

47

دراتهم وتطویرها وتوجیه وتزرع فیهم روح االعتماد على النفس والثقة بالذات كما تقوم باكتشاف مواهبهم وق
.میوالتهم توجیها صحیحا

ولتحقیق الرعایة والنمو المتكامل للطفل والتنشئة السلیمة سطرت هته المؤسسات أهدافا تسعى 
:لتحقیقها وتتمثل فیما یلي

:توفیر الخبرات الالزمة للنمو المتكامل للطفل، جسمیا وعقلیا واجتماعیا ووجدانیا وسلوكیا فتكون
:لتحقیق النمو الجسمي والحركيأهداف -

تنظیم المجاالت الیومیة التي تمكن األطفال من نمو عضالتهم الكبیرة في الجري والقفز والتوازن 
.جانب إعطائهم فرص اللعب في الهواء الطلق للتعبیر الحركي الحرإلى

1رقإعطاء فرص یومیة لنمو العضالت الصغیرة في األلعاب كحل األلغاز والرسم وقص الو 

وتطویر لدى الطفل المهارات الحركیة بالعضالت الكبیرة ویكون ذلك النمو الجسمي بالتوازي مع النمو 
.تطور لدیه عنصر الرشاقة من خالل أدائه لحركات جسمیة مختلفة وفق تعلیمات معطاةكي ویالحر 

أدائه لهذه الحركات كما ینمو عنده الحس التعاوني وتعزیز الثقة بالنفس وتزداد مفاصله مرونة من خالل
.2ویقوم كذلك بتدریبات لتقویة عضالت أصابع یده

:أهداف لتحقیق النمو العقلي المعرفي-
تنمیة قدرة الطفل من خالل تنشیط فكره ومخیلته وتنمیة مهارات االنتماء والتذكر واإلدراك عنده 

طى للطفل كحل المشكالت مثال،ویكون ذلك بتنمیة المهارات المعرفیة من خالل الفرص المتعددة التي تع
التي من خاللها یشعر الطفل باحتیاجاته لبعض المعلومات التي تعتبر ضروریة لحل هذه المشكالت، 

تنمیة التذكر والتخیل والتنظیم إلىومن هذا المنطلق یسعى للحصول على المعلومات والمعارف إضافة 
3...جمیلة بشعةوالتصنیف وتحدید االتجاهات واأللوان وتقدیر لألشیاء

الكتشاف كل ذلك اباألحرى فرصأوولكي ینمي الطفل هذا الجانب البد من إعطاءه فرصة 
وتجربته، ویكون ذلك في روضة األطفال بمساعدة المربیة ألن األسرة الحالیة ال یمكنها تخصیص الوقت 

.الكافي للوقوف بتنمیة هذا الجانب فانشغاالت الوالدین ال تسمح بذلك
:أهداف لتحقیق النمو اللغوي-

.27مرجع سابق، ص : شبل بدران - 1
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تقان مهارات اللغة  ٕ معرفة الطفل بضرورة استعمال رموز اللغة وكیفیة استعمالها كوسیلة لالتصال وا
ما یقال وفهمه واالستعداد للقراءة والكتابة وبالتالي تتطور لدى إلىالخاصة، التعبیر، التلقي، اإلصغاء 

.1القدرة على القراءةالطفل مهارات اإلصغاء والتعبیر وتصبح لدیه
توفیر مجاالت االستماع لقراءة القصص واألناشید والقیام بتمثیل بعض الحكایات واألحادیث 

.المنظمة والتلقائیة مع الكبار
ولتنمیة القدرات یتعرف األطفال على المفاهیم المتعلقة بدوراتهم وبغیرهم وبالعالم المحیط بهم، من 

حلول لكل ما یعترضهم في ممارسة إلىناس واألشیاء ومحاولة الوصول خالل المالحظة والتعامل مع ال
.2نشاطهم

واللغة من أهم جوانب النمو عند الطفل، فبواسطتها نعرف مدى تطور نمو الطفل، وكذا ما یرید 
وما یرغب فهو یعبر بواسطتها عن كل ما یحس ویشعر به، فعن طریق اللغة نفهم متطلبات وحاجات 

غیرها، وهي أساس نمو التفكیر عند الطفل فكلما زاد أوالعقلیة أواجات الجسمیة الطفل سواءا الح
.محصوله اللغوي كلما عرفنا ما یفكر فیه وكذا مستوى ذكاءه

:الحسي اإلدراكأهداف لتحقیق نمو -
تتطور لدى الطفل قدراته على التمییز البصري والسمعي وحاسة أيتطویر مهارات اإلدراك الحسي 

الشم والتذوق واللمس ومعرفة وظیفة كل عنصر واالعتناء به، وتتكون له القدرة على إدراك األشیاء 
ثارة الدافعیة وذلك بتوفیر فرص ومجاالت متنوعة لتذوق اللوحات . 3الجمیلة ٕ بمعنى التنمیة الجمالیة وا

سماع الموسیقى والغناء وتشجیعهم على التعبیر الفني من خالل رسومهم ومشاركتهم في والصور الفنیة و 
.الحفالت

واستثارة الدافعیة الذاتیة والرغبة في حب االستطالع واالستمتاع بأنشطتهم مما یحفزهم على بذل 
.مزید من الجهد والتحسین إشباعا لحاجتهم في اإلنجاز

لى األشیاء الجمیلة والمفیدة یتعلم الطفل الذوق الرفیع ویحب عإالفعن طریق تنمیة حواس الطفل 
تحقیقه فیرتب غرفته وینظفها ویرتب لعبه حتى انه في المستقبل أثناء التحاقه بالدراسة إلىالجمال ویسعى 

یصبح منظم في دراسته غیر مهمل ،ویحب االستماع للموسیقى، ولیس بعید أنه یلتحق في أوقات فراغه 
غیر ذلك وبالتالي إلىالشعر فینظم أویحب الكتابة فیكتب أنالنوادي، و ممكن أویقى بمعهد الموس

.الجانب تولد رجل الغد صالح وموهوب وفنانتنمیة هذا
:أهداف لتحقیق النمو االجتماعي واالنفعالي-
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الهدف منه هو منح الطفل فرصا عدیدة طبیعیة لمساعدته على اكتساب مهارات ضروریة للتعامل 
بشكل فعال كانفعال متزن مع أقرانه والكبار، كأن یتعلم مشاركة اآلخرین في العمل واللعب ، كما یتعرف 

.1على األعیاد والمناسبات الوطنیة والدینیة والعادات االجتماعیة المرغوبة في المجتمع
كة وكذا تدریب الطفل على التحكم في انفعاالته وتعلمه ضبطها، بتوجیهه نحو كیفیة المشار 

االیجابیة في المواقف المختلفة، ومساعدته لیتمكن من التعبیر اللفظي وغیر اللفظي الصحیح عن 
المشاعر المختلفة الستدراك جوانب النقص التي قد تكون داخل األسرة، حیث تعمل الروضة على تعدیل 

كسابهالسلوكات االجتماعیة والصحیة والعقلیة  ٕ .المتواجد فیه الطفلعادات حسنة تتماشى وقیم المجتمع وا
تحقیق التكیف االجتماعي للطفل عن طریق التنشئة االجتماعیة السلیمة والرعایة التربویة والنفسیة 

لى المجتمعإلىالروضة إلىوتعریف الطفل ببیئته االجتماعیة من األسرة  ٕ .المدرسة وا
تدریب الطفل على ممارسة العالقات االجتماعیة اللینة والتفاعل االیجابي معها، والتي تجعل منه 
إنسانا صالحا عن طریق تهیئة مجتمع مصغر لألطفال یماثل المجتمع الخارجي قدر اإلمكان، وما یحدث 

ت األطفال، فیه من عالقات وتجارب وتبادل المنافع والتعاون على شكل بسیط وقریب من مستوى قدرا
وعلى اعتبار الروضة مجتمع مصغر مثالي بالنسبة للطفل وأن یكون تواصل بین الروضة والمجتمع، 
وذلك باحتكاك وانفتاح الطفل على العالم الخارجي من خالل مختلف الرحالت والزیارات المیدانیة سواء 

.ذات طابع علمي استكشافيأوكانت ذات طابع ترفیهي ترویحي 
:قیق النمو الذاتيأهداف لتح-

الهدف منه هو اكتساب مهارات ضروریة لتحقیق استقالل الطفل الشخصي وتكوین صورة ایجابیة 
عطائه الوقت  إلیهعن ذاته الشخصیة وأن ینمو لدیه االهتمام واالنتباه، كما تستند  ٕ أعمال یقوم بها وا

2)الخ...ارتداء مالبسه، خدمة نفسه في المرحاض(الكافي لالكتشاف

بمعنى تعوید الطفل على االعتماد على نفسه فیتعلم كیف یخفف الحمل على الوالدین وخاصة األم 
وحتى المربیة فیما یخص مالبسه وأكله وقضاء حاجته، فال یتعرض ألمراض نفسیة كتعلقه بوالدته لدرجة 

ني كذلك أنه في تفوق المعقول واالعتماد علیها في كل شيء حتى وأنه في سن ال تسمح بذلك، وهذا ال یع
.سن جد مبكرة نبتعد عنه ونولیه مسؤولیة نفسه

:أهداف لتحقیق النمو الروحي-
الهدف منه هو تنمیة القیم الروحیة واألخالقیة في حیاة الطفل وهي من أهم جوانب التربیة في 

لصواب والخطأ حیاته وتكوین مفاهیم القوة اإلالهیة وخالق األرض والسماء، الدیانات، الحالل والحرام ا

99، ص سابقمرجع:رناد یوسف الخطیب-1
.33-32صمرجع سابق، ص: عزة خلیل عبد الفتاح- 2
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طالعهم على القرآن الكریم،  ٕ األحادیث إلىأن یحفظ الطفل قدرا من اآلیات والسور القصیرة إضافة أووا
.1بتحفیظه بعض األدعیة والمدائحیةوالعقیدة كأن نغرس فیه عقیدة اإلیمان مثال

أنطفال وهو جانب مهم في حیاة الفرد المسلم ومن شب على شيء شاب علیه ولذا البد على األ
.یتعلموا قیم دینهم اإلسالمي وتعالیمه ویتبعونها لكي یكبروا علیها

:لخالصةا
إلى تقدیم األفضل تسعى جاهدة منذ نشأتها ،الروضة مؤسسة كباقي مؤسسات التنشئة اإلجتماعیة

في مجال تربیة الطفل ،والجزائر من الدول التي تعمل بإستمرار على تطویر هذه المؤسسة منذ ظهورها
اإلهتمام بهم، وتكوینهم تكوینا جیدا تنبع منه شخصیات یعول برعایة األطفال و كمؤسسة رسمیة تعنى
مؤسسة ذات أهمیة كبرى في حیاة الطفل الصغیر ألنها المؤسسة لذا فالروضة . علیها في تطویر البلد

من األشیاء التي تساعده بتنشئة الطفل وتكوین شخصیته ،فیها یكتسب العدید التالیة بعد األسرة التي تقوم 
شباع حاجات طفل ما قبل في خوض معركة الحیاة مستقبال ،كما أنها المدرسة الحقیقیة بكل ما تحتویه إل

ومهمة أال المدرسة مع مراعاة مطالب النمو المختلفة لهذه المرحلة ،كما أنها تضم مرحلة عمریة حساسة 
.صیة الطفولة المبكرة التي تعتبر قاعدة بناء الشخوهي 

يوهذه المؤسسة تقوم بوظائف تجاه الطفل وهي مختلفة و متنوعة من أهمها التنشئة اإلجتماعیة الت
أیضا تقوم المؤسسة بتنمیة قدرات الطفل العقلیة .یتعلم الطفل كیف یسلك السلوك نحو اآلخرین من خاللها

توفیر األجهزة و ا مؤثرا ومتأثرا ،وكذاذلك بتوفیر البیئة اإلجتماعیة المناسبة التي یتفاعل الطفل فیهویكون
كما تنمي الروضة اتجاه الطفل نحو العمل من خالل النشاطات واألشغال التياألدوات وتهیئة المواقف ،

تقدمها كما تعتني بالجانب الجسمي للطفل وذلك من خالل العنایة بصحته وغذاءه وكذا تنمیة العضالت 
هذا كله من أجل تحقیق األهداف المختلفة التي وضعتها مؤسسة الكبرى والصغرى لدیه وتطویر حواسه و 

المعرفي، - الحركي، العقلي–النمو الجسمي :روضة األطفال لتحقق جوانب النمو المختلفة لدى الطفل 
اإلنفعالي، النموالذاتي، النمو الروحي، وذلك بتوفیركل مایلزم في - اإلجتماعياللغوي، اإلدراك الحسي ،

المؤسسة والذي یساعد على ذلك كالمبنى ذو المواصفات النموذجیة ،المنهج،البرامج واألنشطة ،نشاط 
. اللعب،المربیة الجیدة، الجهاز اإلداري وهذا ما سنتطرق له في الفصل التالي

.98مرجع سابق، ص : رناد یوسف الخطیب- 1
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:تمهید
إن إلتحاق الطفل بالروضة وتركه لمنزله ألول مرة منذ والدته قد ینتابه الشعور بالغربة وأن والداه قد 
تخلیا عنه أو ینبذانه ،أو أنه نقل من مكان ألفه وأحبه وأعتاد علیه إلى مكان ال یعرف فیه شیئا ولم یعتد 

الشعور من نیب الطفل مثل هذا علیه،ولذلك كان من أول أهداف الرعایة في الروضة هو العمل على تج
ثقته التي أولتها له أسرته ،لیس فقط البدایة وتعلیمه، بدال من ذلك ،أن یضع ثقته بالروضة وكذا یعمم

ولتحقیق ذلك البد أن تتمتع بجو األسرة وأن تكون أشبه .على الروضة بل أیضا على المجتمع ككل
ل الطفل إلى الروضة ال یشعره باإلنتقال المفاجئ بالمنزل ولیس بالمدرسة ،كذلك البد من أن یكون دخو 

.إلى مكان جدید ،بل یحس وكأنه في منزله وسط أفراد عائلته یحس بالراحة و اإلطمئنان
ء تلك المؤسسات ألطفالنا في هذه المرحلة وسواء أكانت من أجل ذلك كله ،البد من اإلهتمام بإنشا
ت مخصصة لذلك أم أماكن معدة لهذا الغرض فياألماكن التي تنشأ فیها هذه الریاض هي بنایا

المنازل،أم أفنیة وساحات بجوار المجمعات السكنیة أو في وسطها أم غیر ذلك،فإن هناك مواصفات معینة 
ال بد أن تتوفر في هذه المؤسسات لكي تكون صالحة الهدف الذي تنشأ من أجله وفي هذا الفصل نحاول  

.التي یجب أن تتصف بها كل روضة ترید أن تعمل بجدیة تامةج المواصفات النموذجیة أن ندر 
:المواصفات النموذجیة لروضة األطفال-1

تعتبر مرحلة ریاض األطفال من المراحل الهامة لتنمیة شخصیة الطفل، حیث یتمكن الطفل من 
ة، ویصقل ینمي قدراته ویختبر استعداداته ویحقق ذاته ویكتسب العادات الطیبأنخالل برامجها من 

مهاراته ویمارس التعبیر عن ذاته ورغباته وتنطلق قدراته االبتكاریة، ویتعلم االتجاهات المرغوبة في ثقافته 
إذاإالیتحقق كل هذا أنوالقیم السائدة في مجتمعه والعادات السلیمة التي یدعوا إلیها دینه، وال یمكن 

.طلوبة والظروف المناسبةتوفرت اإلمكانیات المادیة والبشریة والمواصفات الم
ویعتبر مبنى ریاض األطفال مع ما یشمل علیه من تجهیزات الوعاء الذي تتم فیه النشاطات 
المختلفة التي تمارس في الروضة، ومن هنا فان بناء الروضة قد یكون مالئما لألنشطة مساعدا على 

ادئ وقواعد أساسیة عالمیة ترتكز هناك مبأنإثرائها وتنوعها وقد یكون عكس ذلك تماما، ویمكن القول 
.علیها أبنیة الریاض وموقعها وتجهیزاتها

: وقد حددت نتائج الدراسات في هذا المجال ثالثة شروط رئیسیة بشأن مباني ریاض األطفال وتجهیزاتها
.الشروط الصحیة التي توفر للطفل مناخا سلیما یساعد على النشاط:أوال
.شروط متعلقة بأمن الطفل وسالمته وتجنبه المخاطر:ثانیا
.الشروط العمرانیة والمرتبطة بموقع الروضة في التجمعات السكنیة للمدن:ثالثا

یفضل إنشاء ریاض األطفال في مناطق التجمعات السكنیة وفي المساكن الشعبیة، : الموقعمن حیث -
تكون الروضة أنوبجوار المؤسسات التي یعمل بها عدد كبیر من األمهات، وفي المدینة، ومن المهم 
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بعیدة عن المصانع واألسواق العامة ومتصلة بالطریق العام لتیسیر وصول سیارات اإلسعاف واإلطفاء 
.1ا إن احتاج األمرإلیه

تكون قریبة من سكن األطفال بحیث یسهل الوصول إلیها بدون إرهاق سواء أننه یجب كما أ
300بصحبة األولیاء، وعادة ما یوصى بأن ال تبعد الروضة عن مسكن الطفل أكثر من أوبمفردهم 

.متر
كونها في مكان إلىتكون الروضة في منطقة صحیة تتمیز بالهواء النقي والشمس، باإلضافة أن

.هادئ بعید عن الضوضاء وأماكن الضرر والتلوث
.یكون المنظر العام للروضة بهیجا وجذابا بعیدا عن الشكل التقلیديأنیجب 

یحیط بالروضة سورا ذو ارتفاع متوسط لحمایة األطفال من الطریق والحیوانات الضالة كما أن
.2ریحا في الروضةفي منظرا جمیال ومتحیط بها أشجار تضأنیجب 

توفر حدائق محیطة بالروضة تتوفر على ألعاب یستفید منها األطفال عندما یكون إلىباإلضافة 
.الطقس جمیل

: المبنىمن حیث -
یقصد به مساحة األرض التي تحتاج الروضة إلقامة المبنى علیها، مشتمال على الحدیقة 

) ذلكإلىالجسمیة والعقلیة واالجتماعیة وما (المختلفة والحجرات والمرافق الالزمة إلشباع حاجات األطفال
حاجات الروضة اإلداریة ،وتختلف كل روضة عن األخرى في حجمها وعدد أطفالها إلىباإلضافة 

فقد أجریت مالحظات ودراسات نصح فیها بأن تكون المساحة المخصصة في الداخل ... والعاملین فیها
لكل طفل هذا بخالف المساحة التي یحتاجها األثاث الالزم من مناضد قدم مربع50لحركة الطفل 

متر مربع للطفل 20-15وكراسي وأرفف وغیر ذلك ،أما المالعب الخارجیة فانه ینصح بتخصیص 
.3لیتمكن من التفاعل مع بیئته من خالل الجري والحركة والتسلیة واستخدام حواسه

تتسع لما أيتكون الروضة متوسطة الحجم أنمرحلة ویفضل بعض التربویین المهتمین بهذه ال
طفال، وأن تكون من طابق واحد وبها حدیقة مناسبة یسهل اإلشراف علیها، والعنایة 80یقرب من 

عائلة الطفل حتى یسهل تعارفه علیها إلىتكون أقرب أيباألطفال فیها، كما یسهل تعارفهم وتآلفهم 
.مراعاة الفروق الفردیة بین األطفال ومالحظتهاوتعامله مع أفرادها وقد یسهل هذا ب

یشتمل مبنى الروضة من النوع متوسط األحجام على ثالثة أقسام هي: األطفالروضةمكونات مبنى -

.144مرجع سابق، ص : هدى محمد قناري- 1
.10مرجع سابق، ص : عزة خلیل عبد الفتاح- 2
.147مرجع سابق، ص : هدى محمد قناوي- 3
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:قسم حجرات األطفال-
: االستقبالقاعة-

الروضة وقبل دخوله غرفة األنشطة یدخل صالة االستقبال إلىعند مجيء الطفل من المنزل 
ودوالیب یسهل ) عالقات(تكون بها مشاجب أنبعض مالبسه، لذلك البد أوویخلع معطفه في الشتاء 

عل الطفل استعمالها وأماكن أو رفوف خاصة بكل طفل ویستحسن أن یكون علیها بطاقات باسم الطفل 
تخصص أنالتي تبدأ بالحرف األول من اسم كل طفل، والمهم الفاكهةأوأو رسوم لبعض الطیور 

.تكون مناسبة ألطوال األطفال وقدراتهم وعددهم واحتیاجاتهمأنلمالبس األطفال وأدواتهم الخاصة على 
: حجرة النشاط الداخلي-

تكون متسعة ومنظمة على أساس مجموعة من األركان تحتوي أنشطة مختلفة أنویراعى فیها 
یكون لهذه الغرفة بابان أحدهما یفتح على أنبیئة تربویة صالحة ومساعدة على نمو الطفل، ویجب لتكون

تكون مقابض أبوابها سهلة االستعمال أنحدیقة الروضة وآخر یفتح على حمامات الروضة التي یجب 
قة، ومن تكون منخفضة تسمح برؤیة الحدیأنوفي متناول ید الطفل، ویراعى في نوافذ حجرة النشاط 

ویراعى في غرفة النشاط أیضا ظروف ،یثبت حول النوافذ سلك یحول دون دخول الحشرات أنالممكن 
ها بألوان هادئة مریحة غیر براقةالسالمة والصحة من حیث التهویة والتدفئة واإلضاءة وأن تغطي جدران

.الوتكون جذابة لألطفال، علیها صور مرسومة بالید لألشیاء التي یحبها األطف
تزود الغرفة بأجهزة تدفئة وتبرید لتعویض الطفل عن الحدیقة الخارجیة أیام الحر أنومن الممكن 

تكون غرفة النشاط لها مرآة ذات وجه واحد على أن تطل على أنوالبرد الشدیدین، ومن الممكن أیضا 
ي أن یجلسوا بها ویرون غرفة أخرى یستطیع اآلباء أو الزوار أو األخصائي االجتماعي أو الطبیب النفسان
أویحس بهم األطفال أناألطفال في كل تحركاتهم وسكناتهم ویسمعون أحادیثهم ولعبهم وشجارهم دون 

.1عالج نفسيإلىیرونهم وبذلك یسهل دراسة حاالت بعض األطفال التي تحتاج 
:جرة النشاط على األركان التالیةوتحتوي ح

: ركن المكتبة-
جلب وتنمیة قدرته على التعبیر عن األفكار إلىتنمیة محبة الكتاب لدى الطفل، إلىیهدف 

تحتوي زاویة الكتب في الصف على كراسي صغیرة وسجادة لیجلس علیها األطفال، أنوالمشاعر، ویجب 
.ورف لعرض الكتب، وقصص ومجالت وصور ورسومات خاصة

: ركن البیت والتمثیل-
لعالقات األسریة ودور كل من األب واألم وتنمیة القیم واالتجاهات تعریف الطفل باإلىویهدف 

األسریة المناسبة، والتعریف باألدوات الموجودة في المنزل، ویتضمن هذا الركن أیضا أدوات منزل كاملة 

.151مرجع سابق، ص : هدى محمد قناوي- 1
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السریر، الطاولة، الكرسي، الخزانة، أدوات الطبخ، ومن عرائس مختلفة األحجام، تمثل : بحجم الطفل مثل
.أسرة متواجدة في هذا المنزلأفراد

: ركن الموسیقى-
الهدف منه اكتساب الطفل مهارات موسیقیة ویتضمن مسجالت، بیانو، دفوف، أجراس، طبول، 

ویفید تعلیم الموسیقى على التدریب السمعي، وعلى . أدوات لصنع بعض األجهزة الموسیقیة البسیطة
.التمییز في النغمات واألصوات وتردیدها

ود هذه األدوات في الروضة تعود الطفل على سماع الموسیقى والتذوق لأللحان خاصة ما إن وج
.یصاحب منها حركات إیقاعیة تعتمد على التدریبات الحركیة الحسیة

آالت النفخ، أوالنحاسیة أوباستطاعة الطفل العزف على اآلالت الموسیقیة البسیطة سواء الوتریة 
.1لم بعض مبادئ السلم الموسیقي واالستعانة بهیتعأنكما یمكن لطفل الروضة 

: ركن الفن والرسم-
یمارس األطفال في هذا الركن العدید من ألوان النشاط الفني ما بین رسم وطباعة وتلوین وتشكیل 
نماذج بالعجائن والصلصال وتكوین وتصمیم أشیاء مختلفة باستخدام المستهلكات، حیث یبتكر األطفال 

اث واألدوات، والمنازل، واأللعاب، والعرائس، والحیوانات وأشیاء للزینة، ویستغرق األطفال أشكاال من األث
في عملهم مستمتعین بما یصنعون من أعمال تكون عادة نتاج خبراتهم وتصوراتهم لألشیاء، ویظهر أثر 

عكس أعمال الفروق الفردیة بین األطفال واختالف قدراتهم االبتكاریة بشكل جلي في هذا الركن حیث ت
.األطفال طبیعة كل منهم وما یمتلكه من قدرات

: ركن االكتشاف-
أواالكتشاف وحب االستطالع فهم یستمتعون بما یلمسونه إلىالركن حاجة األطفال یشبع هذا

یتذوقونه، لذا یجب وضع هذا الركن بالقرب من نافذة لوضع النباتات أویتأملونه أویسمعونه أویشمونه 
.بقرب مصدر مائيأو

كما یساعد هذا الركن على إثارة التساؤالت لدى األطفال وتلبیة حب االستطالع لدیهم واالكتشاف 
.وینمي التفكیر العلمي والمنطقي لدى األطفال، وقوة المالحظة وروح اإلثارة والبحث

دراك وتنمیة الث ٕ روة اللغویة ویعد ركن التعرف على حقائق البیئة المحیطة بهم لیتعاملوا معها بثقة وا
االكتشاف وسطا غنیا إلشباع حاجات الطفل للمعرفة وحب االستطالع، والفحص والتجریب واالكتشاف 

ص،1طاألردن،عمان،دار الفكر،الطفل،تربیةاتجاهات حدیثة في : مفید نجیب حواشین، زیدان نجیب حواشین- 1
.123- 122ص 
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القائم على توظیف الحواس في الحصول على المعرفة، وذلك من خالل توفیر األدوات التي تعین الطفل 
1....، وأصدافنباتات، حیوانات، مغناطیس، میكروسكوب، بوصلة، قواقع: على ذلك

:ركن البناء والتركیب والحل-
البالستیك بأحجام مختلفة كما یتضمن كتل من أوویشمل على مكعبات خشبیة من الخشب 

الخشب الطبیعي بأشكال مختلفة، ویعتبر هذا الركن من األركان الصاخبة التي یجب مراعاة بعده عن 
.ركن القراءة والمطالعة: األركان الهادئة مثل

یتدرب األطفال في هذا الركن على عملیات اإلدراك الریاضیة والعلمیة كالتوازن والثبات والتطابق 
حساسه بالقدرة  ٕ والتسلسل والتمییز البصري والتآزر الحركي، كما یساعد الطفل على اكتساب الثقة بالنفس وا

.على البناء والتركیب والحل
: ركن التربیة الریاضیة-

ركن في تطور الجهاز الحركي لدى الطفل وتعویذه على التنسیق للعمل تكمن أهمیة هذا ال
.الجماعي

: حجرة النوم-
یكون السریر جید الصنع مشدودا شدا مناسبا یضمن الوضع الصحیح للعمود الفقري، أنینبغي 

العادة والنزول عنه، وجرت إلیهتكون قوائم السریر قصیرة حتى یتمكن األطفال من الصعود أنكما ینبغي 
وال تستغني الحجرة عادة عن بعض الكراسي والمناضد .یكون لكل سریر بطانیة ومالءة من القطنأن

تتحلى بالصور الجمیلة، وببعض أنالصغیرة فهي الزمة الستعمال األطفال، أما جدران الحجرة فینبغي 
.2رسومات األطفال كما تتحلى النوافذ بستائر مناسبة اللون جمیلة المنظر

.حیث یساعد اللعب في الحدیقة على نمو األطفال وتطورهم من جمیع النواحي: دیقة الروضةح-
دد من وتخطط الروضة حدیقتها بطریقة تمكنها من توفیر المساحات المختلفة لممارسة أكبر ع

: رات األطفال وتنمو شخصیتهم فهي توفر اآلتيالنشاطات التي تزداد بها خب
بیة الحیوانات مساحات لزرع النباتات وتر ، مساحات للحفر في الرمل، مساحات للجري والتسلق

التي تتطلب حركة دائمة وتكون بها ممرات أومساحات للعب باألشیاء المتحركة كالدواجن واألرانب، 
العجالت الثالث، دراجتهم ذات أومعبدة لیتمكن األطفال من المرور بها، ویركبوا سیاراتهم الصغیرة 

اجیح وزالقات أر بالماء وخلطه بالرمل أثناء اللعب، ء أوانیهم الصغیرة ىتیح لألطفال ملحوض للماء ی

مكتبة المجتمع العربي،،)رؤیة معاصرة(مناهج ریاض األطفال :رائد فخري أبو لطیفةجمال عبد الفتاح العساف،- 1
.248-246ص، ص1،2009طاألردن،عمان،

.175، ص2009، )د،ط(المناهج، عمان، األردن، األسرة وتربیة الطفل، دار : أیمن سلیمان مزاهرة - 2
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مساحة تكسوها الحشائش الخضراء وتتخللها أشجار مظللة تشجع األطفال على وأجهزة تسلق وتوازن، 
.الجلوس تحتها

:قسم هیئة اإلدارة- ب
: حجرة المدیرة-

غیرهم من المسؤولین عن أوالة الستقبال األولیاء یكون أمامها صأنبها مكتب، هاتف ویجب 
یلحق بغرفتها قاعة لالجتماعات وبما أننا في عصر التطور التكنولوجي أورعایة األطفال وتربیتهم، 

.بإمكان توفر جهاز كمبیوتر وفاكس
: حجرة السكرتیرة-

.1وترتؤثث بمكتب لحفظ المعلومات أي الملفات واألوراق وكراسي وحتى جهاز كمبی
:حجرة المربیات-

بعض أوإن المكان الطبیعي للمربیة هو مع األطفال، ولكن قد یكون للمربیة مساعدة معها 
معلمة الروضة أنالمعلمات االحتیاطیات وهؤالء یلزمهن مكان لالنتظار عند عدم الحاجة إلیهن، كما 

قضاء بعض الوقت بعیدا عن األطفال للراحة وااللتقاء بزمیالتها ولذلك تلزمها هذه الحجرة إلىتحتاج 
تكون واسعة حتى تستعمل كقاعة لعمل احتفاالت أو لعرض إنتاج األطفال ومعرض عند أنویفضل 
.الضرورة

:حجرة الفحص والعزل الطبي-
، ویلحق بها غرفة للعزل فیها األولیةالممرضة وبها كل احتیاجات اإلسعافات أوغرفة الطبیب 

األدویة، وغرفة العزل البد وأن إلىإثنین وخزانة لحفظ السجالت الصحیة لألطفال باإلضافة أوسریر 
ما أصابه توعك حتى موعد قدوم إذاتكون في موقع یسهل على العامالت اإلشراف علیها ورؤیة الطفل 

.2والدیه
:المطبخ ومرافقه-

فذ، المواقد، الثالجة لحفظ توفر النوا، ا وجید التهویة ، توفر طاوالت و كراسيأن یكون متسع
.توفر أحواض للتنظیفاألكل، 

أننه من األفضل اص باألطفال عن مكان الطبخ، كما أومن الضروري فصل مكان األكل الخ
رها من اللوازم یكون موقع المطبخ بعیدا عن غرف النشاط وله باب خارجي لتسلیم المواد الغذائیة وغی

.المنزلیة
.عى فیه الشروط الصحیةامخزن لحفظ األغذیة الجافة ویر * 

.16-15مرجع سابق، ص: عزه خلیل عبد الفتاح- 1
.169- 168مرجع سابق، ص: هدى محمد قناوي- 2
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.حجرة الخدمة العامة وغسیل المالبس* 
.دورات میاه خاصة باألطفال* 
...مسرح* 
:األطفال وبرامجهاةضو منهج ر -2
:مفهوم المنهج-أ 

الروضة من مواقف وخبرات وأنشطة كل ما تحتوي علیه : یقصد بالمنهج في ریاض األطفال
.وأسالیب تتجه في مجموعها نحو تحقیق التكامل في مظاهر نمو الطفل المختلفة

ولقد اختلفت اآلراء حول منهج ریاض األطفال فهناك من یراه قیدا وأن تظل ریاض األطفال مدرسة 
والمبادئ النظریة للقراءة اللعب الحر، واآلخر یرى أن یتخذ المنهج الوسطي بحیث یتضمن اللعب 

.والحساب، والثالث یرى رأیا وسطا یتضمن جزءا من المنهج وینمو ویسع األطفال، وآخر یفرض علیهم
: ثم بدأت فكرة المنهج تتبلور وتستجیب لتوصیات علماء النفس والتربیة واالجتماع والتي تتمثل في

".1مو عن طریق الضغوط والمطالب الخارجیةتعزیز النإلىإن نمو المنهج مع األطفال أكثر من میله "
تحدد مستوى تخطیط منهج متكامل لریاض األطفال، ویجب أن األطفالإن مكونات برنامج ریاض 
:تأخذ بعین االعتبار النقاط التالیة

أن تراعي خصائص النمو عند األطفال واحتیاجاتهم، حیث یجب أن تالءم احتیاجاتهم النمائیة .1
.المحددةاألهدافمن خاصیة عقلیة واجتماعیة ونفسیة وجسدیة خاصة فیما یتعلق بوضع 

أن یكون محتوى هذه المناهج من واقع الطفل، وان یتعامل مع المفاهیم المحسوسة حیث تمتاز .2
هذا یساعد التعلم فإنمنتقاة من بیئاتهم، أوبكثرة الصور الملونة التي تكون مأخوذة مناهج األطفال

.2بسرعة
أن توفر هذه المناهج التوافق الشخصي والتكیف االجتماعي خاصة وأن الطفل یتعلم ویلعب .3

م والتعلم ویعمل بمفرده ومع غیره، وذلك في إطار البیئة المحیطة به، ویحبب على التعاون والتفكیر السلی
.الذاتي
أن یحقق أوقات كافیة للمهارات التعلیمیة واألنشطة الحرة والموجهة بفضل تنظیم المربیة لعملیة .4
.التعلم

.100- 99مرجع سابق ، ص:مراد زعیمي- 1
، 1األردن، ط، داروائل للنشر و التوزیع، عمان، األطفال، النمو المعرفي عند األطفالریاض : نبیل عبد الهادي- 2

.110، ص1999
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قامة الندوات والدعوة للمشاركة في .5 ٕ یعتمد على مشاركة الوالدین عن طریق الزیارات المتبادلة وا
المجتمع وعناصر ثقافتة وخصائصه األنشطة المختلفة، في تخطیطها وتنفیذها مع مراعاة أهداف

.1الممیزة
تنمیة مدارك الطفل، وتربیة األولیقوم على النشاط ویعتمد علیه، هدفه األطفالومنهاج ریاض 

شباع رغباته ، وتلبیة احتیاجاته، واكتشاف میوله ومواهبه، والسماح لهذه المواهب والمیول بالنمو  ٕ حواسه وا
نطالق المعقولین بعیدا عن الكبت واإلرهاق والتشدد في إتباع نظام والظهور في جو تسوده الحریة واال

نما یأتي نتیجة لمختلف النشاطات التي یمارسها  ٕ معین، أما هدف المعرفة یكون هدفا غیر مقصود لذاته وا
.القید بالنظام الصفيأوالطفل وقدراته بعیدا عن الرتابة المألوفة، 

حیث یالءم جمیع األطفال ویسمح للفروق الفردیة بینهم ویتصف المنهاج في الروضة بالمرونة ب
بالظهور بشكل واضح وملموس، وتراعى هذه الفروق مراعاة تامة بتنوع النشاط الذي یمارسه الطفل بحیث 
یجد فیه كل طفل ما یشبع احتیاجاته ویلبي رغباته، ویجد الدوافع لالستمرار فیه بما یلقاه من متعة، وهو 

غیره، لیكون في ذلك كله ما یساعده على إبراز باختیارهو ال وباختیارهمن ذاته، یمارس نشاطه بدافع
الفروق التي تجعل من الطفل شخصیة مستقلة تتمیز عن سواها من الشخصیات ولیتمكن فیما بعد 

.2استثمار ما فیها من قدرات، وطاقات لتخدم الفرد بنفسه والمجتمع بأسره
:األطفالروضةأسس بناء المناهج في - ب

ن كانت هناك أسس ینبغي مراعاتها عند األطفالتختلف البرامج والمناهج التي تقدمها ریاض  ٕ وا
:3بناء المناهج وتطویرها وفي مقدمة هذه األسس

أن تساعد المناهج على تحقیق األهداف المنشودة في مقدمتها محاولة العمل على تحقیق التنمیة -
.األطفاللیب التفكیر المناسبة لدى الشاملة لألطفال مع مراعاة أسا

.األطفالأن تكون المناهج مناسبة كما كشفت عنه الدراسات العلمیة حول مستویات منهج -
.و بیئتهماألطفالأن تكون المناهج وثیقة الصلة بحیاة -
أن تكون المناهج متنوعة بحیث تساعد على مراعاة الفروق الفردیة وتحقیق مبدأ تكافؤ الفرص -

.الجمیعأمام 
.تنمیة القدراتإلىأن تسمح المناهج بمبادرة كل من المربیة والطفل بحیث یؤدي ذلك -
.وعدم حرمانهم في الوقت ذاته من حسن توجیه المربیةاألطفالاالبتكاریة لدى -
.أن یكون االهتمام بالبیئة وظروف التعلم وسیلة لتحقیق أقصى نمو ممكن لألطفال-

.90فتیحة كركوش، مرجع سابق ، ص- 1
.164محمد عبد الرحیم عدس، عدنان عارف مصلح، مرجع سابق ، ص- 2
.102مراد زعیمي، مرجع سابق ، ص- 3
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.على تحقیق نموهم في جمیع الجوانباألطفالساعد أن تتضمن المناهج كل ما ی-
:)األنشطة والبرامج(المحتویات -ج

العجیلي سركز "یعتبر المحتوى ضمن العناصر المهمة في منظومة العملیة التربویة، وقد عرفها 
"أنها تلك المعارف والخبرات المختارة لتحقیق األهداف التعلیمیة"، 1996"وناجي خلیل

هنا هو العملیة التربویة ولیس التعلیمیة بالمفهوم المدرسي، مع العلم أن الهدف التعلیمي والمقصود 
:، من ثالثة مكونات رئیسیة).1975MAGER.R.Fف . میجر. ف.ر(هو مقصود و یتكون حسب رأي 

.العمل المتوقع من المتعلم القیام بهأواألداء -
.ألداءمستوى األداء ویعبر عن الحد األدنى لأوالمعیار -
.الشروط التي سیؤدى األداء في ظلهاأوالظروف -

المتعلم فهو یخضع لعملیة التصمیم التي بدورها تتضمن عملیتین إلىوالمحتوى قبل أن یقدم 
:أساسیتین هما

:اختیار المحتوى-
تأخذ هذه العملیة بعین االعتبار فلسفة المجتمع الذي یعیش فیه المتعلم وعلى مدى توفر الوسائل 

.قصد تنفیذ محتوى المناهج من جهة ومستوى المتعلم وقدراته و استعداداته من جهة أخرى
مرحلة معینة ومحددة عمریا یراد تزویدها بمجموع إلىهذا المحتوى موجه أنإلىوال بد من اإلشارة 

.من المعارف والخبرات وفق وحدات منتظمة ومواضیع مبرمجة
نوعیة المعارف التي تقدم للطفل ویقع علیها "1990أحمد الزیادي"ویقصد بمحتوى المنهج حسب 

.1"االختیار وتنظم بنسق معین، وهو ال ینفصل عن عناصر المنهج طالما انه وسیلة لتحقیق األهداف
هذه العملیة في أناجتماعیة كما أووتخضع عملیة اختیار المحتوى لعوامل اقتصادیة أو سیاسیة 

طبیعة العملیات المعرفیة التي أوألسباب تعود لشروط التعلم أومي تغیر مستمر بسبب التطور العل
.یمارسهاأنیستطیع المتعلم 

:تنظیم المحتوى-
في أیة صورة یتم عرض المحتوى على المتعلم؟، : بعد عملیة اختیار المحتوى یطرح التساؤل التالي

في صورة موضوعات أم مفاهیم؟ أم هل یتم عرض المحتوى : وهذا ما یفرز بدوره عدة تساؤالت أخرى مثل
؟ أم في صورة مواد ؟، وهل یتم عرض المحتوى في مقرر متكامل؟ أم معلومات فقطعلى شكل أنشطة
...تعلیمیة منفصلة؟

.96مرجع سابق، ص: فتیحة كركوش- 1
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وتوجد مبادئ تعمل على تنظیم محتوى وبرامج تربیة أطفال ما قبل المدرسة، یمكن تقدیم أهمها 
نمو طفل ما قبل –العناصر التالیة كما ذكرناها في في 2001حسب ما جاء عن حنان العناني 

- المدرسة
.المجردإلىیتجه التعلم من المحسوس -
.المعقدإلىیتجه التعلم من البسیط -
إعادة بناء المفاهیم إلىالمفاهیم بحیث أن مختلف الخبرات تدفع األطفال إلىیتجه التعلم من الحقائق -

.واألحداثاألشیاءنوا من فهم العالقات بین كلما تمكاألطفالفتنمو المفاهیم لدى 
القلیل من إالأن الخبرات المألوفة أو التي ال تتضمن إذالمجهول، إلىیسیر التعلم من المعلوم -

من الخبرات التي تكون كل عناصرها جیدة تقریبا والمعلومة بالحقائق المجهولة هي أسهل في االستیعا
.1لومترتبط بما هو معأنالجدیدة ینبغي 

وهناك أنشطة عدیدة یجب أن توفرها الروضة ألطفالها لتعمل على تنمیة مهاراتهم اللغویة ومفاهیمهم -
الریاضیة والعلمیة وتقوم بتنمیة قیمهم الخلقیة واالجتماعیة باعتبارها األساس في تكوین الشخصیة، 

.والفنون بطریقة إبتكاریةوكذا تنمي قدراتهم على التعبیر من خالل اللغة والحركة والموسیقى 
:البرنامج-

بحیث األخیروقبل عرض البعض من هذه األنشطة التي یتضمنها البرنامج یجب تحدید معنى هذا 
األسلوب الذي تتبعه المربیة في إشباع أو" التكنیك"األطفالفي ریاض - البرنامج التربوي–یشیر البرنامج 

المنشودة التي األهدافتحقیق إلىوتقدیم المعلومات والخبرات المناسبة لهم، وصوال األطفالحاجات 
مجموعة من إالتحقیقها من خالل آلیته ، وتبعا لهذا التعریف نجد أن البرنامج ما هو إلىیسعى البرنامج 

-كسابه خبراتبما یسهم في إ–األنشطة واأللعاب والممارسات التي یقوم بها الطفل تحت إشراف المربیة 
.اتجاهات تسهم في تدریبه على أسالیب التفكیر السلیم- مفاهیم

:وهناك عدة أنواع من البرامج الموجهة لألطفال، مثل
.2)الخطة السنویة للعمل بالروضة(برنامج یومي، برنامج أسبوعي، برنامج شهري، برنامج سنوي، 
المصاغة في مرحلة األهدافتتحول وعلى هذا األساس تعتبر المحتویات مرحلة تنفیذیة حیث 

صورة واقعیة تنظم المواقف التربویة وفق بیئة تعلیمیة مخططة، كما ذكرنا في المواصفات إلىالتخطیط 
.النموذجیة لروضة األطفال

.97، صالمرجع نفسه: فتیحة كركوش - 1
.63شبل بدران، مرجع سابق، ص- 2
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عملیا وقبل تجسید محتوى البرنامج فإنه یتم تنظیم النشاط بطریقة مخططة بحیث مهما كان نوع 
ب مراعاة الفروق الفردیة وعلیه ینبغي أن تستخدم البیئة التعلیمیة أنماط لتنظیم ، فإنه یجاألطفالتنظیم 
:أثناء النشاط وهي" األطفال

:النمط الجماعي-
معا، وهو بذلك األسلوب األسرع واألسهل واألكثر فاعلیة في األطفالحیث یتم تدریس جمیع 

.تقدیم قصة بإستخدام مسرح العرائس ومناقشتها جماعیا: توصیل المعلومات في آن واحد مثل
:النمط التفریدي-

حیث یتطلب تقدیم نشاط لكل طفل على حدى، لما یتناسب مع حاجاته وقدراته ومستوى تحصیله، 
وتضع ) بطاقات(تسجل المهام المطلوبة إلنجاز العمل على أوراق أن) المعلمة(وهنا على المربیة 

مستویات مختلفة لألداء ،وتتضمن محتوى وأنشطة ومستویات متنوعة من المفاهیم، وبدائل یختار من 
هتماماته ولكن في نفس مجال التعلیم ٕ .بینها الطفل ما یتماشى مع قدراته وا

:نمط المجموعات الصغیرة-
بینها تجانس في القدرات العقلیة األطفالمجموعات صغیرة من إلىكل فصل أطفالث یقسم حی

ویعتبر هذا النمط هو األفضل حیث یتم التعلم بالمشاركة، ویتعلمون جزئیا من بعضهم البعض ویحترمون 
اد على جوانب القوة والضعف في زمالئهم، فیساعد بطيء التعلیم في التغلب على الفشل ویساعد االعتم

.أكثرالذین یحتاجون لمساعدة األطفالالنفس والعمل بالسرعة الذاتیة، ویتیح الفرصة للمعلمة لرعایة 
بما یخدم العملیة التعلیمیة وتحقیق التنمیة األطفالتوظف األنماط الثالثة لتنظیم أنوعلى المربیة 

.1الشاملة للطفل
نه باإلمكان إدراج بعضها أإالهي كثیرة جدا یصعب حصرها، :طفل الروضةتصنیف برامج تربیة -

:كاآلتي
:تصنیف البرامج حسب درجة تدخل كل من المربیة والطفل: أوال

تصنف البرامج حسب درجة تدخل كل من المربیة والطفل، بحیث تبدأ بأكثرها تدخال من جانب 
الذي تستجیب فیه المربیة للطفل الذي المستوى إلىتصل أنإلىالمربیة ثم تتدرج في مستوى التدخل 

.تصدر عنه المبادرة
لطفل خل والمبادرة في ضوء البرنامج، أما لیتحدد دور المربیة في هذه البرامج بالتد:البرامج المبرمجة.أ

.فیتحدد باالستجابة للمربیة عندما تطلب منه ذلك

.163، ص2004، 1تنظیم بیئة تعلم الطفل، دار المسیرة، عمان، األردن، ط: عاطف علي فهمي- 1
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ذه البرامج یتسم بالمبادرة إن دور كل من المربیة والطفل في ه:البرامج ذات األطر المفتوحة.ب
واالیجابیة، وتؤكد هذه البرامج على تحقیق أهداف تربویة خاصة، وتستند المربیة مهمة إعداد البرنامج 

.المناسب الذي یسمح للطفل بالمبادرة والمشاركة االیجابیة
برامج التعلیمات هي البرامج الموجهة معرفیا والموجهة بیئیا وكذا:تصنیف البرامج تبعا ألهدافها: ثانیا

.الموجهة
مثل نموذج البرامج التي تركز على النمو المعرفي للطفل، نموذج البرامج :تصنیف البرامج المعرفیة: ثالثا

الحسیة المعرفیة، نموذج البرامج التي تركز على التعلیم اللفظي ، ونموذج البرامج التي تركز على 
.1االستكشاف الموجه

إن االتجاهات المعاصرة في التربیة تهتم بضرورة التنمیة االجتماعیة للطفل وكذا التعلم الفردي في 
یتضمن فترات تخصص لتدریب الطفل الفردي أنآن واحد، ولذا نجد أن برنامج الطفل في الروضة یجب 

الیب لتعلم الطفل على المهارات التي یحتاجها الطفل في العمل الجماعي وتستخدم المربیة عدة طرق وأس
في الروضة منها التربیة الحسیة، الرحالت، النشاط الذاتي، األعمال الجماعیة والفردیة، المالحظة، 
والمناقشة التعلیمیة التي یمارس فیها الطفل تدریب حواسه في التعرف على الخصائص الحسیة لألشیاء 

.والكائنات وتتیح له فرصة التفكیر والتعلم
:هياألطفالم اختیار المعلمة لطرق تعلیم وهناك عوامل تحك

طبیعة المعرفة ذاتها المقدمة للطفل لیتعلمها، ویكتشف خصائص البیئة التي یعیش فیها من حیث - 
.كیفیة الوقایة من أخطارها- أضرارها- فائدتها- وظیفتها- نوعها- الوزن- الملمس-اللون- الحجم–الشكل 

.والتي تعتبر قدرات موروثة وطبیعیة بالطفلإمكانیة الطفل الفطریة التي یولد بها - 
:الممیزات البیئیة التي تستثیر دوافع الطفل للتعلم، كما یقوم تعلیم الطفل وتربیته في الروضة على- 

].التذوقیة- الشمیة- اللمسیة- السمعیة- البصریة[الرعایة المنتظمة إلمكانات الطفل الفطریة وحواسه * 
وجهده المبذول في األنشطة واأللعاب الهادفة التي تثیر انتباهه استثمار نشاط الطفل الذاتي،*

، والتذكریة والتخیلیة لتعلم ةومالحظته، وتمییزه لألشیاء والكائنات بما ینمي قدراته التصوریة، والتعبیری
تي تشكل الحقائق والمهارات والقواعد العامة المرتبطة بالمفاهیم التي تحدد تلك الحقائق واألفكار الرئیسیة ال

.2محتوى األنشطة التعلیمیة في كل مجال تعلیمي تربوي
:األنشطة-

.100-99صمرجع سابق، ص: فتیحة كركوش- 1
، عالم الكتاب، القاهرة، األطفالالعلوم التربویة في ریاض إلىمدخل : ماجدة محمود صالح، املي صادق میخائیل- 2

.112-111ص، ص2006، 1مصر، ط
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یجمع كل المنشغلین في مجال التربیة وعلم النفس على أن مرحلة الطفولة من :نشاط التربیة اللغویة-
أهم مراحل النمو اللغوي، وهي تمثل المفتاح لتنمیة الصفات الفكریة لدى الطفل فتمكنه من االتصال 
بالغیر بواسطة األلفاظ الصحیحة والجمل المضبوطة، فاللغة إذن في هذه المرحلة من أهم األنشطة التي 

بغي على المربین التركیز علیها، مع مراعاة مكتسبات الطفل وحاجاته اللغویة وذلك بتنظیم هذه ین
.1الخ..المكتسبات وترقیتها بواسطة المالحظة، التعبیر، التمثیل، القصص

، كما األطفالتنمیتها لدى إلىتسعى الروضة أنوتحتل اللغة مكانا مهما بین المهارات التي یجب 
تنمیة شتى المهارات األخرى وخاصة في مرحلة ما قبل المدرسة، بحیث یبدأ الطفل في أنها أساسیة ل

.التوجه نحو اآلخرین والتفاعل معهم لغویا
:وهي تؤدي وظائف كثیرة

.فهي أداة اتصال وتفاهم: وظیفة إجتماعیة-
.فهي أداة لتكوین المفاهیم: وظیفة عقلیة-
.والوجدانفهي أداة للتعبیر عن النفس : وظیفة نفسیة-
.2فهي وسیلة للتعبیر عن التذوق والحس الجمالي: وظیفة جمالیة-

والتعبیر األشیاءوتأتي في مقدمة هذه المهارات مهارة االستماع واكتساب المفردات الجدیدة وتنمیة 
دراك التشابه واالختالف في الصورة والصوت واللفظ  ٕ عن األفكار والمشاعر، ثم التمییز البصري لألشیاء وا
الصحیح للحروف والكلمات، وتنمیة المهارات الحركیة للعضالت الدقیقة لألصابع وتحقیق التآزر العضلي 

.3والعصبي بین حركة الید والعین كمهارات ممهدة لعملیتي القراءة والكتابة
أما مهارات التحدث فهي تنمي قدرة الطفل على التحدث في سن مبكرة وذلك بمساعدة الطفل على 

واستخداماتها في األشیاءعند اإلشارة إلیها، وصف األشیاءن ذاته من خالل ذكر مسمیات التعبیر ع
عادة سرد قصة سردت على مسامعه ومناقشتها، ذكر أسباب إوصف األلعاب التي یقوم بها،الحیاة،

توجیه المعلمة لبعض األسئلة التي تساعد على تنمیة المالحظة ومساعدة . حدوث بعض األحداث
.على التحدث والتعبیراألطفال

كما تقدم المربیة نشاط لغوي لتعلم الجمل وكذا الكلمات، وآخر لمعرفة عناصر الموضوعات ولتعلم 
داخل، خارج، أعلى، (الحجم واللون، ونشاط لغوي لتعلم االتجاهات مثل أن یتعلم الطفل كلمات اتجاهیة 

، 1المسؤولیة االجتماعیة لطفل ما قبل المدرسة، دار الفكر العربي، القاهرة، مصر، ط: حسینة غنیمي عبد المقصود- 1
.66، ص2002

.143مرجع سابق، ص: ماجدة محمود صالح، املي صادق میخائیل- 2
.103مرجع سابق، ص: مراد زعیمي- 3
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خلف، في القمة، في : (بیر والصغیر والعالقات مثل، ویتعلم مفاهیم الك..)تحت، قطع، خالل، وسط، بین
.، وكذا تعلم األصوات..)الداخل، في الخارج، أمام، جانب

:وهناك بعض الطرق التي یمكن للمربیة أن تتبعها في تعلیم الطفل المهارات اللغویة
تنظیم ألعاب وتدریبات إلثارة إحساسات الطفل السمعیة لألصوات من خالل تعرف الطفل على-

...والظواهر الطبیعیةاألشیاءأصوات الحیوانات والطیور وأصوات 
صوت منخفض، / ضحك، صوت عالي/صراخ: تدریب الطفل على تمییز نوعیة األصوات مثل-

...صوت بطيء/ صوت سریع
األصوات التي تحدثها المربیة إلىینصتون فیها األطفالتنظیم ألعاب جماعیة یتشارك فیها -

التصفیق في ركن –النقر على المنضدة : الصوت واتجاهه عن طریق السمع مثلویحدد األطفال مصدر
.الحجرة البعید

أوتدریب ذاكرة الطفل السمعیة على استدعاء األصوات مثل تقلید أصوات بعض الحیوانات -
.الطیور عند ذكر المعلمة ألسمائها

الطیور ثم أوتعرف الطفل على معاني األصوات والكلمات بإعطاء الطفل صور الحیوانات -
.أصواتها من خالل شریط تسجیل ، ویحدد الصور المطابقة للصوت الصادر من التسجیلإلىیستمع 

تعلیم الطفل مهارات التعبیر من خالل إثارة تعبیره الشفوي بعمل محادثة فردیة مع الطفل عن -
لعمل تخطیط األطفالعلق بما فعله في یوم اإلجازة، كذلك تهیئة مناقشات جماعیة وحوار بین موضوع یت

.1سرد قصة ومناقشة أحداثها وتفسیر سلوك شخصیاتها واالشتراك في عروض درامیةأولعمل جماعي 
:ومن األنشطة كذلك في مجال التربیة اللغویة كما ذكرنا في هذا العنصر تعلم القراءة والكتابة

ومفهوم القراءة هو نطق الرموز وفهمها وتحلیل ما هو مكتوب، ونقده والتفاعل معه واإلفادة منه في 
وهناك مرحلتان لتعلم .2حل المشكالت واالنتفاع به في المواقف الحیویة، والمتعة النفسیة بالمادة المقروءة

.ءةمرحلة االستعداد للقراءة، ومرحلة البدء الفعلي للقرا: القراءة هما
:ـ مرحلة االستعداد للقراءة

أكدت الدراسات واألبحاث أن النضج والذكاء عند الطفل له أثره الفعال في تكوین االستعداد لتعلم 
بلغة القراءة، وأكدت دراسات أخرى بدورها عالقة االستعداد بعمر الطفل وبحالته النفسیة واالجتماعیة، 

وثیقة الصلة ببعضها البعض وكل منها یؤثر في اآلخر الطفل ومقدار نموها وكل هذه العوامل وأخرى
.3ویتأثر به

.146- 145صصمرجع سابق،:ماجد محمود صالح، امیلي صادق میخائیل- 1
.9، ص1998إدارة تعلیم البنات اللغة، مطبعة دار تعلیم البنات، جدة، السعودیة، - 2

3 - Rachel coben apprentissage précoce de la lecture collection pédagogique d'aujourd'hui presses universitaire de
France Paris France 5eme édition 1992 p 125.
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وتعتبر المربیة من أهم العوامل في تهیئة الطفل للقراءة، فهي تشجع الطفل على : التهیئة للقراءة
الحب والحنان واالتجاه إلىالكالم معها ویعتبر صوتها الواضح ونطقها السلیم وطریقة كالمها باإلضافة 

نحو الطفل والقدرة على االستماع له واإلجابة على استفساراته من بین األمور التي تشعر الطفل االیجابي 
نوضح المهارات المطلوبة من أنباالرتیاح واألمان والطمأنینة، وبالتالي االستعداد لعملیة القراءة، ویمكن 

:طفل الروضة لتعلم القراءة فیما یلي
.صیلة اللغویة لدى الطفلزیادة الح:األشیاءمهارات تسمیة -
تقیس المربیة ذلك من خالل البرنامج الیومي وذلك بواسطة وضوح كالم :مهارات التمییز الصوتي-

.تمییزه لألصوات- نطق الحروف بمخارجها الصحیحة–الطفل 
ش، س، ص، ض، (معرفة أوجه الشبه واالختالف بین الحروف :مهارات التمییز البصري للحروف-

).ب، ت، ث
اهتمام الطفل بالكتب، البطاقات المقروءة، أسئلة الطفل عن الحروف :مهارة الرغبة في القراءة-

.والكلمات
تكمن :األسفلإلىالیسار ومن األعلى إلىمهارة قدرة الطفل على نقل بصره بین الكلمات من الیمین -

.أهمیة هذه المهارة في إیضاح الطریقة الصحیحة للقراءة
تساعد هذه المهارة على حسن اإلنصات الذي یدرب الطفل على :التركیز واالنتباه والتذكرمهارات -

نطق الكلمات والحروف بشكل صحیح، وتكوینه الجمل الصحیحة والسلیمة وذلك من خالل أنشطة 
البرنامج الیومي، ومن أمثلة ذلك تذكر الطفل ألحداث رحلة، استعراض األعمال واألحداث في اللقاء 

.1..)، لعبة الذاكرةیراألخ
تكمن أهمیة هذه المهارة في تدریب األطفال على استخدامها :مهارات التعبیر عن المشاعر واألفكار-

.بدال من استخدام الحركات الجسدیة في التعبیر عن رغباتهم وانفعاالتهم وأفكارهم
.دام اللغةتنمیة التواصل االجتماعي مع اآلخرین باستخ:مهارة االتصال باآلخرین-
.وذلك لمساعدة الطفل على استخدام الكتاب بالطریقة الصحیحة:مهارة تقلیب الصفحات-
.وذلك من خالل القصص التي تسرد على الطفل:مهارة القدرة على استنباط القیم والسلوك االیجابي-

القیاس وعن شكال المتشابهة وتحدید المواضع واألبعاد وفهم الكلمات عن طریقألومهارة تحدید ا
طریق التضاد، والتعرف على الحروف من خالل الصور والربط بین الحروف الهجائیة والصور، وتنمیة 

...الحصیلة اللغویة

.109-90ص، ص2000، 1المهارات اللغویة للطفل، عالم الكتب، القاهرة، مصر، ط: لي صادقمی- 1
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وكنتیجة یمكن القول أن االستعداد للقراءة هو من أهداف الروضة، بینما التعلیم الفعلي للقراءة 
یدور في أوة الدراسات العلمیة الحدیثة وكل ما یجري المرحلة االبتدائیة، وهذا ما أكدته أغلبیإلىیؤجل 
.1دون هذا إرهاق كبیر للطفلاألطفالریاض 

یختلفون في قدراتهم ومیولهم واهتماماتهم األطفالن هناك سن معینة لتعلیم الكتابة، أللیس :ـ أما الكتابة
اختالفا كبیرا، والخطى المثلى في تعلیم الكتابة هي مواصلة القیام بتمارین تمهیدیة غیر متكلفة، ثم 

:للكتابةاألطفالوهناك عدة تمارین لتهیئة . 2االنتظار حتى یندفع كل طفل من تلقاء نفسه نحو الكتابة
:تمارین عضلیة حرة: أوال

.جینالع- 
:استخدام السبابة واإلبهام في- 
.إلتقاط الجزر- 
.التقاط الحبوب- 
.التقاط العملة- 
.تشكیل المطاط- 

:تمارین عضلیة بإستخدام المقص: ثانیا
.القص الحر باستخدام الید والمقص-
:القص المنظم-

.القص على خطوط معدة مسبقا* 
.القص واللصق* 
.القص ضمن موضوع* 

:عضلیة بإستخدام أداةتمارین : ثالثا
.جر ركن الفنون والتلوین داخل حدود-
:منظم-

.محاكاة الخط بالقلم* 
.محاكاة الخط ضمن موضوع القلم* 
.محاكاة الخط بالنتف* 
.3محاكاة الخط بالنسیج* 

:نشاط التربیة العقلیة-

1 - jacqueline theriault , j apprend à lire –aidez moi les  éditions logiques France 1 ère édition p 172.
.270، ص2001، 1مركز اإلسكندریة للكتاب، مصر، ط،اللعب بین التقویة والتصنیف:سلوى محمد عبد الباقي-2
.120-119ص، 1993، 1إعداد الطفل العربي للكتابة والقراءة، دار الفكر، القاهرة، مصر، ط: هدى محمود الناشف-3
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نمائها واكسابها مهارات عقلیة  ٕ التربیة العقلیة تهتم بنمو عقل المتعلم والكشف عن استعداداته وا
تقان  ٕ ویتم ذلك من خالل البرامج ...حل المشكلةأسلوبكالتفكیر السلیم والتذكر والقدرة على االبتكار وا

.1ف السلیمالتعلیمیة المتنوعة والمواقف الحیاتیة العدیدة بحیث یتمكن الفرد من التصر 
كما أنها تشمل كل الملكات الفكریة والقدرات الخاصة بالذكاء والنمو اللغوي والذاكرة والتذكر 

األمور التي تمكنه من بوالتعبیر الشفهي واإلبداع واالبتكار والتحلیل المنطقي وقدرة الطفل على استیعا
.ة مستقباللثقافیة واالقتصادیالتوافق االجتماعي للعب األدوار الجماعیة وا

:تضمنت" فروبل"التي تعتمد علیها التربیة العقلیة عند األساسیةوالركائز 
تنمیة اإلدراك الحسي لأللوان، واألشكال، واألحجام، واألصوات عن طریق التمییز الحسي -

.باستخدام الخیوط وأشكال وأحجام أشیاء مختلفة
األخرىاألشیاءإلىالقریبة ثم االنتقال األشیاءتدریب األطفال على مشاهدة الطبیعة بمالحظة -

.الموجودة في البیئة مثل حدیقة الروضة ثم االنتقال عن طریق الرحالت
.على المحادثة فیما بینهم وبین المربیة مما یساعد على زیادة معلوماتهماألطفالتدریب -
.مهارات حركیة وفنیة واجتماعیة وعقلیةاألطفالتعلیم -

:فتتضمن" منتسوري"أما عند 
.ربط إدراك الطفل الحسي لألشیاء بأسمائها وفائدتها ووظیفتها‾
.وتناولها للتعرف علیهااألشیاءمالحظة ‾
.التدریبات الحسیة والمناقشة لتوضیح األفكار التي اكتسبها الطفل من نشاطه الذاتي‾
.تعلم مبادئ القراءة والكتابة والحساب عن طریق ابتكار العاب متنوعة‾
.2الكبار في المحادثة والمناقشةمحاكاة ‾

:تقوم علىاإلسالموالتربیة العقلیة في -
في أماكنها بما یزید من فعالیتها، وتحقیق الغایة والنفع من وجودها األشیاءالتنظیم بمعنى ترتیب 

كل حسب األطفالكما یزید التنظیم من مسؤولیات التربیة في توزیع األعمال واألنشطة بین الناشئة من 
.هوایاته واهتماماته، مما یترتب علیه مستقبال وضع الرجل المناسب في المكان المناسب

كالطیور التي تنظم عشها وتنظم هجرتها من األطفالیمكن للمربیة إدراج بعض األمثلة من بیئة 
لنظام ومثال آخر عن مملكة النحل وا–مكان آلخر بحثا عن رزقها وأمنها وعن المناخ المناسب لها 

.أهمیة النظام وعملیات التنظیماألطفالالمعجز الذي یضبطها،هذه الدالئل تعمق في نفس 

.82-81صمفید نجیب حواشین، زیدان نجیب حواشین، مرجع سابق،- 1
.140ع سابق، صماجدة محمود صالح، امیلي صادق میخائیل، مرج- 2
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:التوجیه واإلرشاد-
وذلك من خالل أسالیب الحكمة والموعظة التي تشبع روح الود والحب والرضا واالنتماء لإلسالم 

.وتثري معلوماتهم بخبرات ناضجة من غیرهماألطفالوتنمي خبرات 
هللا : "الدین النصیحة، قلنا لمن؟ قال: "قال-صلى اهللا علیه وسلم- عن تمیم الداري أن النبي 

".ولكتابه ولرسوله وألئمة المسلمین وعامتهم
: " حریة الرأي"- 

تعني إطالق ملكات فكر الناشئة من أطفال المسلمین من أسر االستغالل والتحكم الذهني بالعقول، 
إثارة األسئلة في ذهنه والبحث عن إجاباتها لدى إلىي للطفل استدرجته األفكار وكلما أتیحت حریة الرأ

اختصاصات مسؤولیة التربیة والتعلیم الموثوقة لدیه ،وبذلك یتولد لدى الطفل التفكیر الناقد والعصف 
.الذهني واألسئلة العمیقة

:اتخاذ القرار-
القرار، لیتعودوا على دراسة كافة الحلول على التأني في اتخاذ األطفالوذلك من خالل تربیة 

.المطروحة ونتائجها وكافة االحتماالت المتوقعة واختیار الحل األمثل واألنسب بها
.1﴿خلق اإلنسان من عجل سأریكم آیاتي فال تستعجلون﴾:قال تعالى

:إلىوتهدف التربیة الصحیة في الروضة :نشاط التربیة الصحیة-
الشعر، الوجه، : ممارسة القواعد الصحیة المرتبطة بنظافة جسمه ككل مثلتدریب الطفل على 

..والعینین واألنف واألذن والفم والیدین والملبس والغذاء ومیاه الشرب
الغذاء والماء واختیار عناصر الوجبة الكاملة وممارسة قواعد األمن إلىوعي الطفل بحاجتة إثارة

.والسالمة وقیاس وزنه وطوله وعالقتهما بالتغذیة
ثارة وعیه باألخطار الناتجة عن اختالطه  ٕ تدریب الطفل على وقایة نفسه من أخطار البیئة وا

ات وأضرار تعرضه للشمس بالمرضى وكیفیة وقایة نفسه منها، وأضرار الزحام، وعدم تهویة الحجر 
الشدیدة، وأضرار استخدام األدوات الحادة والمبیدات الحشریة واللعب باألسالك الكهربائیة والنار، وأضرار 

.2شرب الماء الملوث وشراء المأكوالت المكشوفة من الباعة الجائلین
م النظافة في األكل بالتركیز على المبادئ الصحیة والبدنیة التي تعودهاإلسالموتهتم التربیة في 

والشرب لبناء جسم خال من األمراض قادر على ممارسة نشاطات الحیاة بیسر وسهولة، وبذلك تهتم 
بحث الناشئة على االغتسال، وغسل الیدین قبل الطعام وبعده وغسل الفاكهة والخضار اإلسالمالتربیة في 

.مما ینعكس ایجابیا على صحة اإلنسان

.37سورة األنبیاء، اآلیة - 1
.118مرجع سابق، ص: ماجدة محمود صالح، امیلي صادق میخائیل- 2
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كذلك على إفهام الناشئة أهمیة االهتمام بنظافة المرافق العامة في الماإلسوتحرص التربیة في 
البیت والمسجد والمدرسة والمؤسسات العامة والخاصة، وتوضیح مخاطر انعدام النظافة على الصحة 
الجسمیة ویكون ذلك من خالل االستشهاد باآلیات القرآنیة واألحادیث النبویة والحقائق العلمیة التي تؤكد 

.ذلك
على التحصن ضد األمراض وحمایة األجسام من مخاطرها وقد خص بعض اإلسالمكما حث 

.ما یشفیهاأواألطعمة واألشربة التي تحفظ أجسام الناشئة من األمراض 
.ومن مكارم أخالق التربیة الجسمیة الظهور بالمظهر الحسن الالئق

:نشاط التربیة الحسیة-
الطرق التي یتعلم طفل الروضة من خاللها الحقائق والمهارات أهمتعتبر التربیة الحسیة من 

والتعمیمات والقواعد العامة المرتبطة بتعلم المفاهیم في تلك المرحلة، حیث أن إدراك الطفل للمفاهیم في 
مرحلة ما قبل المدرسة یكون ضعیفا فال یستطیع تعمیم المفهوم بسبب عدم نمو قدراته التصوریة ولذا فانه 

تعدیل إدراك الطفل الحسي : تصویب إدراك حسي معین عند الطفل بادراك حسي من نوع آخر مثالیمكن 
1...إدراكه الحسي عن طریق لمس نفس الشيءإلىالبصري لشيء ما مثال من حیث الشكل 

مجموعة متعددة من إلىونحتاج في التدریب الحسي لألطفال في تلك المرحلة في الروضة ...
:في مجموعة مع المربیة منهاأوبها الطفل بمفرده اللعب التي یقوم 

تقلید أعمال الكبار مثل غسیل المالبس، نشر المالبس على الحبال، كي المالبس، غسل * 
األطباق والمالعق وتجفیفها ثم ترتیبها وتصنیفها في أماكنها، إعداد المائدة، ارتداء المالبس، 

.ربط األحذیة، تزریر األزرار
أدوات المطبخ، مالبس الكبار والصغار، : األدوات الضروریة ألداء الطفل تلك األعمالتستخدم بعض * 

.الخیوط، زجاجات بالستیك فارغة، وعلب كرتون فارغة
افتح، اقفل، هات هذا، : وتستخدم في تلك األعمال بعض الممارسات التي یتم تدریب الطفل علیها مثل* 

ل، تقطیع، رص، مما یساعد على تدریب عضالت الید أمأل، أفرغ، هدم، ثني، فرد، ترتیب، توصی
.واألصابع

:نشاط التربیة الحركیة-
تقوم التربیة الحركیة في الروضة على أساس أن الطفل یبني تصوره لجسمه من خالل ترابط 
إحساساته العضلیة الجلدیة والحسیة والسمعیة والبصریة وتكاملها مع بعضها البعض في وحدة واحدة هي 

وهي قابلة (من خالل الفراغ الذي یحیط بها األشیاء، هذه الوحدة تكون قادرة على التعامل مع "مهجس"
.وأن الطفل یبني تصوره للبیئة التي یعیش فیها من خالل تصوره لجسمه) للقیاس

.114-113ص، صنفسهمرجع الماجدة محمود صالح، أمیلي صادق میخائیل، - 1
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بالتدریب والخبرة التي توفرها له التربیة الحركیة، فعند تخطیه أیضاالطفل ینمو جسمیا أنكما 
الحواجز أثناء اللعب في الروضة فهو یربط بین نضوجه الجسمي والخبرة العضلیة الحركیة، وفي ذلك 

ویتحسسها ویقبض یدیه علیها فیقارن بینها في األشیاءینمو تصوره لهیكل جسمه، فیستطیع أن یلمس 
.1یقذف بها على األرض ویدحرجها أیضاأنتطیع الحجم والملمس ویس

) LABAN" (البان"وللتربیة الحركیة أهمیة كبیرة في حیاة الطفل خاصة في سن مبكرة، حیث آمن 
بقیمة الحركة االستكشافیة وبالكیفیة التلقائیة الكامنة في الحركة، وقد عارض شدة تلك الجداول الصارمة 
الموضوعة للتمرینات البدنیة بدون أساس تصنیفي حركي والتي ال تترك فرصة االبتكار والتعبیر عن 

لمون الحركة للكفاءة والفعالیة فقط محلال حركیا بارعا، وكان یعتقد أن الناس ال یتع"البان " الذات، وقد كان
نما  ٕ .2للتنمیة التامة للوعي الحركيأیضاوا

:وفي هذا المجال تقدم الروضة عدة نشاطات تتمثل فیمایلي
تقدم نشاط یتعلم الطفل من خالله أجزاء الجسم، كأن تقدم صورة طفل توضح أجزاء الجسم

األذن، السمع، العین، (ا نشاط إلدراك الحواس الخمس ، وكذ...)الرأس، العین، الرقبة، الصدر، األرجل(
)الشم: األنف(، )الذوق: اللسان(، )اللمس: الید) (البصر

.الجسدإلىنشاط لتعلم حركات ثقیلة وخفیفة وتعلم وعي الفراغ عن طریق اختبار الفراغ بالنسبة 
تحت، أمام، خلف، فوق،(اإلحساس باالتجاهات األطفالیتعلم أينشاط لتعلم وعي االتجاهات 

..)جانب
ویمكن للمربیة أن تستخدم بعض الطرق التي تساعد الطفل على استخدام جسمه في التعبیر عن 

.مشاعره، كالتمثیل ولعب األدوار
كما تنظم المربیة تدریبات حركیة تساعد الطفل على الضغط الحركي، والترابط الحركي، وتقوم 

علیم الطفل الترابط البصري الیدوي واستخدام أنشطة التشكیل بإعداد بعض األنشطة التي تساعد في ت
.بالورق

:و الروحیةالتربیة اإلیمانیةنشاط -
األطفالمجتمع مسلم، فالتربیة اإلیمانیة والروحیة تقوم على تلقین إلىبما أننا مسلمون وننتمي 

یننا الحنیف، وكذلك على المربین في تنشئة أبنائهم على داألسرة، فعلى اآلباء في اإلسالميتعالیم الدین 
المفاهیم والمهارات االجتماعیة والدینیة األطفاللیؤسسوا لبرامجهم، لتعلیم اإلسالمیستمدوا من أنالروضة 
...وكذا في كل المؤسسات االجتماعیة التربویة، مدرسة، مسجد...والصحیة

:والمقصود بالتربیة اإلیمانیة

.121-120، ص صسابقماجد محمود صالح، امیلي صادق میخائیل، مرجع - 1
.67محمد جاسم محمد ، مرجع سابق، ص- 2
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:سبحانه وتعالىغرس اإلیمان باهللا -
على تنشئة أبنائها على أن اهللا تعالى هو اهللا الحق المستحق للعبادة اإلسالمحیث تعمل التربیة في 

وعبادة اهللا تقتضي أن ینشأ الطفل المسلم على .1لیعبدون﴾إال﴿وما خلق الجن واإلنس : قال تعالى–
رسول اهللا ، إقامة الصالة ، إیتاء امحمدأناهللا ، شهادة إالشهادة أن ال اله : التالیة اإلسالمأركان 

.الزكاة ، صوم رمضان ، حج البیت الحرام
أن اهللا تعالى خالق لكل شيء والمدیر لشؤونهم األطفالالتربیة اإلیمانیة تغرس في نفوس أنكما 
.2﴿اهللا خالق كل شيء وهو على كل شيء وكیل﴾: قال تعالى

:اإلیمان بالمالئكة-
بالمالئكة وحقیقة وجودهم وأنهم أصنافا، قال اهللا األطفالتعریف إلىتسعى اإلسالمفالتربیة في 

.3لمن ارتضى وهم من خشیته مشفقون﴾إال﴿یعلم ما بین أیدیهم وما خلفهم وال یشفعون : تعالى
:اإلیمان بالكتب اإلالهیة-

الهیة السماویة وعلى من نزلت من الرسل، قال بأسماء الكتب اإلاألطفالوذلك من خالل تعریف 
4وأنزلنا معهم الكتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط﴾ت﴿لقد أرسلنا رسلنا بالبینا: تعالى

:اإلیمان بالرسل-
عباده مبشرین إلىاإلیمان بالرسل الذین أرسلهم اهللا تعالى إلىاألطفالاإلسالمتدعوا التربیة في 

﴿رسال مبشرین ومنذرین لئال یكون للناس : ومنذرین بالنار لمن خالفهم، قال تعالىبالجنة لمن اتبعهم،
امن خالل إفهامهم أن محمداألطفالویجب تعمیق اإلیمان في نفوس . 5على اهللا حجة بعد الرسل﴾

.صلى اهللا علیه وسلم هو خاتمهم وأفضلهم وقد جاء للخلق جمیعا
:والقدرخرآلااإلیمان بالیوم -

یرغبون بمتابعة األطفالأنإالمن الغیبیات غیر المشاهدة لألطفال خرآلاأحداث الیوم أنرغم 
ن هذه األحداث تشبع خیال  ٕ وترضي احتیاجاتهم العقلیة األطفالسرد أحداث الیوم اآلخر بشوق واهتمام، وا

وتشویقهم وترغیبهم للخیال البعید عن الواقع المشاهد ومن المستحسن البدء بالتحدث عن الجنة وما فیها 
.فیها
یكون من خالل تعمیق إیمان الطفل بأن اهللا تعالى یعلم أعمال وأرزاق وآجال جمیع : اإلیمان بالقدرأما 

.مخلوقاته

.56سورة الذاریات، اآلیة - 1
.62سورة الزمر، اآلیة - 2
.28سورة األنبیاء، اآلیة - 3
.25سورة الحدید، اآلیة - 4
.165سورة النساء، اآلیة - 5
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:تقدم الروضة أنشطة مختلفة لتدعیم هذه التربیة من خاللأنویمكن 
لیعرف ... الطیور، الحیواناتالسماء، الشمس، القمر، البحار، (عرض صور من مختلف الموجودات * 

...الطفل أن اهللا هو خالق كل شيء، خالق النجوم، األرض، والبحار
).الصبح، الظهر، العصر، المغرب، العشاء(أن یتعرف الطفل على أن الصالة خمس مرات یومیا * 
یتعلم أنو ) مناداة المسلمین ألداء الصالة في المسجدأي(یعرف الطفل معنى األذان للصالة أن* 

.خطوات الوضوء وكیف یصلي
وأیضا نشاط یتعلم الطفل من خالله طاعة والدیه واإلحسان إلیهم من خالل سرد قصص عن 

. المطیعیناألطفال
:نشاط التربیة الخلقیة-

یقصد بالتربیة الخلقیة مجموعة المبادئ الخلقیة والفضائل السلوكیة والوجدانیة التي یجب أن یتلقاها 
.یصبح مكلفا فشابا یخوض معترك الحیاةأنإلىسبها ویعتاد علیها منذ تمییزه وتعقله الطفل ویك

ومما ال شك فیه أن الفضائل الخلقیة والسلوكیة والوجدانیة هي ثمرة من ثمرات اإلیمان الراسخ 
خشیة منه والتنشئة الدینیة الصحیحة، فالطفل منذ نعومة أظافره حین ینشأ على اإلیمان باهللا ویتربى على ال

واالعتماد علیه واالستعانة به، تصبح عنده الملكة الفطریة واالستجابة الوجدانیة لتقبل كل فضیلة ومكرمة، 
واالعتیاد على كل خلق فاضل كریم ألن الوازع الدیني الذي تأصل في ضمیره بات حائال بین الطفل وبین 

سدة، فیصبح إقباله على الخیر عادة من عاداته الصفات القبیحة والعادات األثیمة والتقالید الجاهلیة الفا
:ونذكر بعض هذه األخالق.1وتعشقه للمكارم والفضائل یصبح خلقا أصیال من أبرز أخالقه وصفاته

:خلق الصدق-
: قوال وفعال، وقد اتصف به األنبیاء والرسل قال تعالىاألطفالغرس مفهوم الصدق في نفوس 

.2اهللا كان غفورا رحیما﴾إنیتوب علیهم أوشاء إن﴿لیجزي اهللا الصادقین بصدقهم ویعذب المنافقین 
:بالمعروف والنهي عن المنكراألمرخلق -

بالمعروف والنهي عن المنكر،لما لهذا الخلق من أثر مستمر األمرعلى مبادئ األطفالتنشئة 
والیوم اآلخر ویأمرون بالمعروف وینهون عن المنكر ویسارعون ﴿یؤمنون باهللا : على النشء قال تعالى

.3في الخیرات وأولئك من الصالحین﴾
ومحبة - صلى اهللا علیه وسلم–من األخالق التي تجلب محبة اهللا تعالى ومحبة رسوله :خلق التواضع-

.الناس جمیعا

.258صالح محمد علي أبو جادو، مرجع سابق، ص - 1
.24سورة األحزاب، اآلیة - 2
.144اآلیة،رة آل عمرانسو - 3
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.وذلك من خالل سرد قصص األنبیاء والرسل لألطفال لتعلموا منها:خلق الصبر والحلم-
ومسؤولیة المربین في میدان التربیة الخلقیة شاملة، لكل ما یتصل بإصالح نفوسهم وتقویم 
اعوجاجهم، وترفعهم عن الدنایا، وحسن معاملتهم لآلخرین فهم مسؤولون عن تنشئة األوالد منذ الصغر 

كرام الضیف على الصدق واألمانة واال ٕ غاثة كل من یرید المساعدة واحترام الكبیر، وا ٕ ستقامة واإلیثار وا
.الجار والمحبة لآلخرینإلىواإلحسان 

حساسات عاطفیة نبیلة كاإلحسان أیضاوهم مسؤولین  ٕ عن تعویدهم على مشاعر إنسانیة كریمة، وا
یحرص المربون على االهتمام أنالیتامى، والبر بالفقراء، والعطف على األرامل والمساكین، والبدإلى

.عند األطفال...ومراقبة ظاهرة الكذب والسرقة والشتائم
ومن عوامل التربیة األخالقیة االهتمام بحق الطفل في اللعب، فاللعب حق للطفل ضمن حدود 

شراف ریادة صالحة تحترم القیم األخالق ٕ یة معینة، والشك أن األجهزة الترویحیة التي تسهل تحت توجیه وا
.1إلیها، وذات تأثیر على شخصیاتهم وأخالقهم وقیمهماألطفالوالدینیة هي أقدر على اجتذاب 

:نشاط التربیة النفسیة-
على الجرأة والصراحة والشجاعة والشعور بالكمال وحب الخیر األبناءویقصد بالتربیة النفسیة تربیة 

.نفسیة والخلقیةلآلخرین، واالنضباط عند الغضب والتحلي بكل الفضائل ال
تحرص على توجیه الناشئة بعدم الجهر بالسوء من القول والفعل وكتمان اإلسالموالتربیة في 

.الخطیئة لعل اهللا تعالى یتوب على التائب من الخطیئة
نه على النفس البشریة االعتراف بالخطأ وعدم اإلصرار علیه والتهادي فیه، ومن مسؤولیات كما أ

األطفالالتربیة جلب المصالح على الناشئة ودرء للمفاسد وذلك من خالل اجتهاداتها في تصویب سلوك 
ن ذلك من اإلسراع في التوبة الإلىاألطفالإرشاد الناشئة من إلىوكذلك تسعى بأسالیبها التعلیمیة 

.فضائل النفس وتطهیرها المستمر من رذائل الشیطان
ومن خالل التربیة النفسیة یكون الطفل االتجاهات والصفات التي تجعله یحترم نفسه ویحترم الغیر 

ممارسة الصراحة والحریة والتحرر من محاولة االعتداء على حریة اآلخرین وحقوقهم، بحیث إلىوالمیل 
اطفي، فیشعر الطفل باألمن والحمایة، ومنح الطفل حریة إبداء الرأي ومساهمته في یتحقق االلتزام الع

إشاعة روح السعادة والمرح في جو الریاض من خالل اشتراكه باألنشطة المختلفة كالمسرح والتمثیل 
.وحفالت الموسیقى

ار ألتفه بضبط عواطفهم من االنفجالتربیة النفسیة تساعد على تنمیة أفراد یتمیزونأنكما 
.2إنسانیین،ألسباب متزنینا

.259- 258مرجع سابق، ص ص: صالح محمد علي أبو جادو- 1
.82- 80مرجع سابق، ص ص: مفید نجیب جواشین، زیدان نجیب جواشین- 2
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:نشاط التربیة االجتماعیة-
تربیة النواحي االجتماعیة والفردیة لطفل إلىاألطفالتهدف التربیة االجتماعیة في ریاض 

الروضة، من خالل مجاالت متعددة تتكامل مع بعضها البعض في توفیر جو من التعاطف والتكیف 
:هياألهدافتلك ،قه والمربیةداخل الروضة بین الطفل ورفا

دراك الطفل - ٕ تنمیة تصور الطفل السلیم لذاته من خالل تهیئة الفرصة أوال للعمل والبحث والتجریب وا
مكانیاته التي ولد بها  ٕ ثارة وعیه بحواسه وا ٕ .التي تكونت عبر نموهأولوحدة ذاته وا

فیها ومع اآلخرین ومشاركتهم العمل مساعدة الطفل على التكیف االجتماعي السلیم للبیئة التي یعیش -
واللعب وتدریبه على اتخاذ القرارات المناسبة له والتحلي بالقیم االجتماعیة والقدرة على التعامل مع 

.اآلخرین والقدرة على االعتماد على ذاته واالستقاللیة
والحركة عما بداخله مساعدة الطفل على التعبیر والتواصل مع اآلخرین والتعبیر بالفن والتمثیل واللغة -

.1من أفكار ومشاعر وأحاسیس ورغبات والتعبیر عن ذاته
:وتقدم الروضة لألطفال نشاطات مختلفة لتعلمهم مفاهیم اجتماعیة ووطنیة فیها مایلي

.نشاط یدرك الطفل أهمیة طاعة والدیه واالستجابة لما یقوالنه-
.األطفالنشاط لیدرك الطفل أهمیة الروابط بین األقارب ولتعلم معنى الصداقة والمودة بین -
.نشاط لتعلم طرح السالم والتحیة على اآلخرین والرد علیهم-
.نشاط لتعریف الطفل على األعیاد الوطنیة و الدینیة-

:تستخدمأنكما یمكن للمربیة 
ل الجید بین الطفل وأرائه وبین المربیة واحترام الدور في الحوار والمناقشة وتوفیر فرص االتصاأسلوب-

.الحدیث
تدریب الطفل على أن یعرف واجباته وحقوقه ودوره االجتماعي في مشاركته مع أقرانه أثناء العمل -

.بالروضة
.سرد القصص الهادفة وتقدیم أعمال دراسیة تتیح للطفل المحاكاة والتقمصأسلوباستخدام -
یشارك بها أنل حجرة النشاط تتیح له فرصة العمل الفردي والتدریب على مهارة یمكن تنظیم أركان داخ-

.في عمل جماعي مع أقرانه في الروضة
إلىمساعدة الطفل على االنتقال التدریجي من البیت إلىالتربیة االجتماعیة تهدف أنونستخلص 

عدته على تنمیة مشاعر االنتماء له المدرسة وتعریف الطفل ببیئة الروضة ومساإلىالروضة، ومن ثمة 
ومساعدته على األطفالاالحترام، والنظافة وتقبل مشاركة : وعلى التكیف مع متطلبات الجو الجماعي مثل

.125مرجع سابق، ص: ماجدة محمود صالح، امیلي صادق میخائیل- 1
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أماكنها بعد إلىاألشیاءإعادة إلىتكوین عالقات اجتماعیة سویة، وتعویده االعتماد على النفس والمبادرة 
.1االنتهاء من العمل واللعب

:التربیة الفنیةشاط ن-
التربیة الفنیة من أهم األنشطة التي تساعد على التنمیة الحسیة للطفل في مجاالت متنوعة وهي 
شكل من أشكال التدریب الحسي، لذلك تحرص برامج الروضة على إدراج هذا النشاط ضمن النشاطات 

:الفنیة عدة نشاطات تتمثل فیمایليالتربویة منذ المراحل المبكرة من تربیة الطفل وتشمل التربیة 
: المسرح والتمثیل-

التمثیل أسلوب یرى علماء النفس استخدامه الستخراج انفعاالت الطفل المكبوتة وتحقیق الصفاء 
الخجل، االنطواء، وعیوب : ومن الظواهر النفسیة التي یمكن معالجتها عن طریق التمثیالت...النفسي 

:إلىل النطق وغیرها، ویهدف التمثی
إتاحة الفرصة للطفل لینطلق في التعبیر عن ذاته، ولیجید النطق ولیوضح مخارج الحروف ویتعود على - 

.الواضحواإللقاءطریقة الكالم 
.تنمیة عفویة الحركة والكالم عند الطفل* 
.إتاحة الفرصة الممكنة للطفل إلبراز قدراته اإلبداعیة والخیالیة* 
.حظةتنمیة االنتباه والمال* 
لعبة أواحترام قواعد اللغة المسرحیة إلىتعویده على العالقات االجتماعیة االیجابیة من خالل توجیهه * 

.جماعیة منظمة
.2تعزیز الثقة بالنفس* 

:أنواع التمثیالت المناسبة لألطفالأهمومن 
:اللعب التمثیلي.أ

باللعب التمثیلي الذي یتمثل في البیع األطفالالتقلید واللعب في انطالق، حیث یقوم إلىوهو أقرب 
مستشفى، ویقومون بأدوار الباعة والعمالء واألطباء أومكتب برید أووالشراء من محل البقالة، 

یفهمون األعمال التي یقوم بها الناس في الحیاة الواقعیة، كما یتعلمون التعبیر عن أنفسهم، ...والمرضى
.والتعاون مع بعضهم البعض

:الدمى.ب

.104مرجع سابق، ص: فتیحة كركوش - 1
الخدمـــة االجتماعیـــة ومجـــاالت الممارســـة المهنیـــة والمعرفـــة الجامعیـــة، دار الفكـــر : صـــالحعبـــد المحـــي محمـــود حســـن -2

.77، ص2002، )ب.ط. د( العربي،
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في تحریكها األطفالمكن الدمى جمیع األطفال في إعداد قصص تمثل بواسطتها حیث یشترك وت
.1وصناعتها وتصمیم مالبسها

:الرسم-
إن قیمة الرسم في هذه المرحلة ال تكمن في حمل الطفل على تقلید رسم معین إنما تتجلى في 

حساسه العاطفي إلىالوصول به  ٕ نما خیالیة ومن ثمة تترك له الحریة في التعبیر عن میوله واهتماماته وا ٕ وا
:إلىویهدف الرسم . اختیار الموضوع واللون والوقت

.تنمیة قدرات الطفل اإلبداعیة‾
.تعریفه بمختلف الخدمات والمواد المستعملة في هذا النشاط‾
.2تنمیة حواس الطفل وتدریبه على المالحظة‾
طة مثل استخدام أقالم األلوان، طي الورق تنمیة قدرة الطفل على استخدام بعض األدوات البسی‾

.3وثنیه، الرسم بالفرشاة والتلوین، استخدام بعض أدوات الطباعة، استخدام األلوان المائیة
:األشغال الیدویة-

تعتبر األشغال الیدویة من أهم النشاطات التربویة لما لها من قدرة على المساهمة في تنمیة مختلف 
تمكین إلىأنها تمكنه من إكتساب خبرات علمیة متنوعة، ویهدف هذا النشاط إلىقدرات الطفل باإلضافة 

بداعه، وتتمثل مجاالته في تشكیل العجینة مثال  ٕ الطفل من التعبیر عن شعوره وكذلك تنمیة ذوقه الفني وا
.4والتمزیق والقص واللصق والطي

:ذلكإلىوتهدف باإلضافة 
فتح الباب وغلقه، : ي تساعدهم على القیام بمهام حیاتهم الیومیةالمهارات الیدویة التاألطفالاكتساب -

.غسل األیدي وتجفیفها، ربط الحذاء
تنمیة االبتكار عند الطفل والتصمیم االبتكاري بألعاب البناء والمكعبات وبناء السدود والمنازل والجبال -

.كوالتالل وألعاب البازل وتكوین الصور والتشكیل بالصلصال والورق والسل
والزیارات المیدانیة األطفالتنمیة التذوق الجمالي للطفل من خالل إقامة معارض الفصل من إنتاج -

.وعمل متحف للروضةوالرحالت،
:نشاط التربیة الموسیقیة-

.197-196مرجع سابق ، ص ص: هدى محمد قناوي - 1
.77مرجع سابق، ص: عبد المحي محمود حسن صالح- 2
123مرجع سابق، ص: ماجدة محمود صالح، امیلي صادق میخائیل- 3
.86صمرجع سابق،: حسینة غنیمي- 4
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نشاط التربیة الموسیقیة، ویفضلها على النشاطات األخرى لما إلىیمیل الطفل بصورة ملحوظة 
تحققه من متعة وراحة نفسیة وبدنیة رغم الجهود التي یبذلها عند تركیز مختلف حواسه لتحقیق االنسجام 

.اإلیقاعي والحرص على حسن األداء الجماعي وحسن اإلصغاء
وتفتح شخصیة الطفل من الناحیة إن استغالل هذا المیل یساهم بشكل فعال في عملیة التكیف

النفسیة واالجتماعیة، وینمي ذوقه وسمعه، ویدربه على التمییز بین األصوات المزعجة واألصوات الهادئة 
وبین األداء المتناسق واألداء المضطرب ویزوده برصید لغوي یمكنه من توظیفه في المواقف المناسبة 

:وهذا النشاط یتناول
:إلىیعتبر من أهم النشاطات الممارسة في الروضة وترمي :)المحفوظات(الغناء -

.تدریب الطفل على التركیز واالنتباه وحسن اإلصغاء* 
ثراء رصیده اللغوي*  ٕ .تنمیة ذاكرة الطفل وا
.تدریب حاسته وتنمیة الذوق* 

یقدم هذا النشاط في شكل ألعاب مثیرة بإطالق عنان خیال الطفل لتصور مصادر :الموسیقى-
.1الخ...األصوات، كوقع حوافر الخیل، صوت القطار

:نشاط التربیة الریاضیة-
یتعلمون في األطفالأنذهنه إلىحین یسمع المرء كلمات الحساب والریاضیات، ربما یتبادر 

والقیام بالعملیات المعروفة من جمع وضرب وطرح وتقسیم، غیر أن الواقع الروضة قراءة األرقام وكتابتها
أنیكتسب خلفیة واسعة وكما أنوقبل أن ینخرط الطفل في هذه األنشطة الحسابیة المقدمة نسبیا علیه 

جوانب أیضاهناك جوانب عدیدة من االستعداد یجب أن تنمو قبل أن یتمكن الطفل من القراءة، و هناك 
:، ویتمثل أساسا في مجموعة من المهارات العقلیة2ستعداد تسبق التدریب الحسابي وتساعد علیهمن اال

التذكر، التفكیر، المطابقة، التجمیع، التصنیف، االسترجاع، : مجموعة من المهارات العقلیة العامة-
...التسلسل

...فوق، تحت، أمام، خلف: إدراك االتجاهات-
...ساعة، شهر، صباح، مساء: تخدام مفردات تعبر عنهانمو فهم العالقات الزمنیة باس-

الطول، الوزن، الحجم، : ذلك ینمي أطفال الروضة بعض المفاهیم المرتبطة بالقیاس مثلإلىباإلضافة 
ومفاهیم الفضاء وذلك من خالل المحسوسات واأللعاب التعلیمیة والخبرة الحسیة المباشرة ویتعرف الطفل 

.80مرجع سابق ، ص: عبد المحي محمود حسن صالح- 1
الطفولة المبكرة والجدید في ریاض األطفال، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، بیروت، لبنان، : ملكة أبیض- 2
209، ص1999، 1ط
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الدائرة، المثلث، المربع، المستطیل، كما تتاح الفرص لتكوین هذه : یة، مثلعلى بعض األشكال الهندس
.األشكال والتمییز بینها عن طریق حاسة البصر واللمس من أشكالها وسطوحها

وهناك مبادئ أولیة یمكن أن تغرس في فترة مبكرة من عمر الطفل منها مبادئ قیاس الحرارة وذلك 
الحاالت التي تصنفها، وأیضا من خالل الحدیث أواألشیاءمع ...من خالل ذكر كلمات حر، بارد، دافئ

ت استخدامها بقطع النقد ومجاالاألطفالفي هذه الفترة تعریف أیضاعن الفصول األربعة ومن الممكن 
دخال مفاهیم البیع والشراء وصرف النقود وكسبها دون  ٕ یفهموا بدقة قیمة كل من أنیتوقع منهم أنوا

.القطع والعملیات
ألطفال ) 10- 1(ألطفال السنوات األولى، واألعداد من ) 5- 1(وتقدم الروضة عادة األعداد من 

...، الثاني، الثالثاألول: العد الترتیبياألطفالالسنة الثانیة، كما یتعلم 
:نشاط التربیة العلمیة-

من أهم خصائص طفل الروضة حب االستطالع، وكثرة التساؤالت عن نفسه وكل ما یحیط في 
نه یمیل للعب واالستكشاف، فمن الطرق واألسالیب المستخدمة ته وكل ما یشكل غموضا لدیه، كما أبیئ

المفاهیم العلمیة والبیئیة لطفل الروضة طریقة االكتشاف حیث في تنظیم بیئة التعلم والتي تهتم بتنمیة
من خالل موقف یتحدى تفكیره ویولد عنده استثارة ذهنیة، ) العالم(یوضع الطفل في موقف المكتشف 

یستخدم مهارات االستقصاء العلمي من مالحظة وتصنیف وتجریب بحسب ما یتطلبه الموقف أنوعلیه 
اكتشاف إلىالمعلومات العلمیة المناسبة وتنظیمها بما یمكنه من التوصل التعلیمي، وذلك ألجل جمع 

.1معلومات علمیة جدیدةإلىجدید والتوصل 
فمعلوماته عن الطبیعة ونوامیسها تساعده على تسخیر قواها لحاجاتة الضروریة كالمأكل، 

ى االحتكاك بالطبیعة في مرحلة مبكرة من حیاتهم علاألطفاللذلك یجب أن یحفز ..والمشرب، والملبس
والتعرف على مشاهدها الطبیعیة، ورؤیتها، ولمسها إن أمكن مثال كمالحظة الطیور التي تتربى في بیئتهم 
المباشرة على مدار العام، وكذلك یمكنهم مراقبة الزهور الطبیعیة التي تظهر في مختلف فصول السنة، 

.2األخرى ومراقبتها، ومالحظتهاوأن یمیزوا بین التغیرات المناخیة، والظواهر الجویة
مكانات مختلفة كالقیام بجوالت علمیة وزیارات للحقول  ٕ وتستخدم المربیة لتحقیق ذلك وسائل وا

إقامة وزیارة المعارض وكذا استخدام وسائل أواستعمال الصور والرسوم والمجسمات أووالبساتین 
..).تلفزیون، رادیو، فیدیو(االتصال 

من الطرق واألسالیب المناسبة الكتساب الطفل المفاهیم والمهارات واالتجاهات كما یعتبر التجریب
مثل تجارب العلمیة بإجراء بعض التجارب البسیطة في ركن العلوم بإمكانات بسیطة وقلیلة التكالیف

.182-181مرجع سابق ، ص ص: عاطف عدلي فهمي- 1
.138مرجع سابق، ص: ماجدة محمود صالح، امیلي صادق میخائیل- 2
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نبات، كما تعتبر الرحالت والزیارات البیئیة والقصص العلمیة مفیدة في تنمیة الطفو والمغناطیس واإل
.المفاهیم والمهارات واالتجاهات العلمیة لدى طفل الروضة

:1إلىوتهدف التربیة العلمیة لطفل الروضة 
...].، الطیور، األسماكتالحیوانا[إكساب األطفال بعض المفاهیم العلمیة عن - 
.بأهمیة المعرفة في حیاتهم الیومیةاألطفالمعرفة - 
.هاواستخداماتاألشیاءعلى مالحظة لتدریب األطفا- 
...].البحث، التجریب، االستكشاف،[على األسلوب العلمي في التفكیر األطفالتدریب - 
.اكتساب بعض االتجاهات والمیول العلمیة- 
.أن یقدر الطفل أهمیة العلوم في حل المشكالت- 
.األشیاءتنمیة حب االستطالع لدى الطفل ومعرفة طبیعة - 
.نجاز بعض األعمال بمفردهتدریب الطفل على المناقشة الحرة، والحوار، وا- 
.نتائجإلىتدریب الطفل على إجراء بعض التجارب البسیطة والتوصل - 
.مساعدة الطفل على النمو الجسمي السلیم من خالل الحركة، والنشاط واللعب- 

:اللعب -3
ما یجري بخصوص عملیات التقویم الدائرة حول التعلیم وقیمته وكذا وضع الطفل لالستعداد والتحصیل، 

نه یعتبر من بین العوامل الهامة أأساسیدفع مربیات الروضة لتأكید أهمیة اللعب بالنسبة للصغار على 
.2في تطویرهم ونموهم على مستوى كل جوانب النمو المختلفة

:تعریف اللعب-أ
یمنح ألنهنه مصدر المتعة النفسیة للطفل، تنفاذ لطاقة الجسم الحركیة، كما أهو إستغالل واس

.الطفل السرور والمرح والحریة
.3النشاط الروحي النقي لإلنسان، فهو یشتمل على كل منابع الخیر" فروبل"ویعتبره 

أول، والنشاط األساسي نه العمل الممتع الذي یقوم به الطفویعرفه المفكرون التربویون على أ
الحیوي في حیاة الطفل فمن خالله یتعرف على العالم المحیط به في تلقائیة وهو شغله الذي ینبع من 

.خیاله ویغذي خیاله وبممارسته یشبع الطفل حاجاته قبل أن یفكر الكبار في إشباعها

.139-138المرجع نفسه، ص ص: ماجدة محمود صالح، امیلي صادق میخائیل- 1
.104مرجع سابق، ص: فتیحة كركوش - 2
.108مرجع سابق ، ص: مفید نجیب حواشین، زیدان نجیب حواشین- 3
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نه نشاط أساسي في العملیة االجتماعیة، فمن خالل اللعب على أ)VYGOTSkY(فیجوتسكيوعرفه 
.1في المجتمعاألساسیةینقل الطفل معنى الثقافة والتقالید االجتماعیة 

:أهمیة اللعب- ب
الطفل، ومن خالله یكشف الكثیر عن نفسه إلىإن اللعب هو الرافد الذي تتسرب بواسطته المعرفة 

.لم كیف یسیطر على بیئته ویسخرها لمصلحتهوعن العالم الذي یعیش فیه، وبه یتع
في تحقیق النمو المتكامل في شخصیة الفرد، من حیث دعم الصحة البدنیة أساسله أنكما 

على تكوین العالقات مع أقرانه وهو وسیلة للتنفیس عن مشاعره، ویجمع علماء هحیث یساعد،والنفسیة
ن اللعب عالج لمواقف اللعب نشاط سار و ممتع وأضیة، أن النفس والمتخصصون في األلعاب الریا

.اإلحباط في الحیاة
وعن طریق اللعب یلبي الطفل رغبته في المشاركة في حیاة الكبار، ومعرفة شيء عن عالقتهم 

اللعب یهیئ له حاالت مناسبة لتطویر ذاكرته، وتفكیره، أنالمعقدة فیما بینهم، وبه تزداد معارفه، كما 
.2على الحدیثوخیاله، وقدرته 

:فوائد اللعب-ج
وبناء شخصیتهم وتوازنهم وكذا إكسابهم الصحة البدنیة األطفالاللعب وسیلة فعالة في تنشئة 

نه أداة عدهم على التكیف مع البیئة، كما أوالنفسیة بتنمیة االتجاهات والمفاهیم االجتماعیة التي تسا
.للتشخیص

والطفل یشرع في هذه المرحلة العمریة بممارسة اللعب :اللعب یساهم في إنضاج الطفل اجتماعیا
التجمیع (الجماعي بعد أن كانت نشاطاته في اللعب تأخذ الطابع الفردي، ومن هنا سمیت هذه المرحلة 

الة على تطور هذا السلوك رغبة الطفل في مشاركة اآلخرین له ألعابه، فیقدم ، ومن المؤشرات الدّ )األولى
اآلخرین وبوجودهم وقد ال یرغب في األطفالعب بالقرب من رین، كما یالحظ علیه اللّ خآللألطفال األعابه

.3عبمشاركتهم اللّ 
.إزالة التوتر النفسي والجسمي عند الطفل-
.ع في حیاة الطفلإدخال المتعة والتنوّ -
.الجدیدةاألشیاءم الطفل إكتشاف الطفل لنفسه وللعالم المحیط به وفي ذلك تعلّ -
.حل مشكالته الخاصةم الطفلتعلّ -

ة تنمیة الطفل في سیكولوجیة الطفولة المبكرة، طفل الحضانة والروضة، دار موسوع: عبد المجید سید أحمد منصور- 1
.162، ص2003ط، . قباء، القاهرة، مصر، د

.84مرجع سابق، ص: محمد عبد الرحیم عدس- 2
.181، ص2002األلعاب التربویة وتقنیات إنتاجها، دار المسیرة، األردن، : محمود الحلیة- 3
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.عب عن حاجاته ورغباته التعبیر الكافي في حیاته الواقعیةیعبر الطفل من خالل اللّ -
لعاب الحركة، واستخدامه حواسه مما یزید قدرته على ین الطفل وتدریب عضالته عن طریق أتمر -

.1الي زیادة الفهمالتركیز وبالتّ 
مون االستجابة ألقرانهم ختلفة التي یتقمصونها ویتعلّ من خالل اللعب على األدوار الماألطفالیتدرب -

.أثناء أدائهم هذه األدوار
حول المساحة تللصراعات والتناقضااألطفالون الخبرة بوجهات نظر اآلخرین أثناء مواجهة ینمّ -

ت ون استراتیجیات حل ایجابیة للصراعات والتدریب على مهاراینمّ . عب والخامات، أو األدوارالمتوفرة للّ 
فظي من خالل التفاوض حول األدوار التي یلعبونها، ومحاولة تبني أسالیب فظي وغیر اللّ صال اللّ االتّ 

.2تساعد على استمراریة اللعب ومحاولة تقدیر مشاعر اآلخرین
:األطفالروضةبعض أدوات اللعب المستخدمة في -د

الطفل، فاأللعاب التركیبیة البنائیة ة التي تؤثر في نشاط عب من النقاط المهمّ تعد أدوات اللّ 
هة للجانب العقلي من شخصیة بها تكون موجّ یركها وتفكّ لرمال واألجهزة التي یقوم الطفل بوالمكعبات وا

عب الوهمي، كما أنّ ة أغراض فهي دعامات في اللّ عب الصغیر كالعرائس فتستخدم لعدّ الطفل، أما اللّ 
لسیارات تسمح للطفل أن یكون لنفسه عالما خاصا في لعبه التخیلي، األلعاب المتمثلة بأشكال الحیوانات وا

.القلق عنهموتخففاألطفالإلىاحة الصوفیة تبعث الرّ أوالدمى الناعمة 
:ومن أشهر األدوات التي تستخدم في ریاض األطفال

:قأدوات التسلّ -
من الحدید في ساحة الروضة، وتكون أووتنصب هذه األدوات التي عادة ما تكون من البالستیك 

ها تنمي عضالت الطفل كما مكان للتزحلق وتكمن فائدتها في أنّ األخرىجهة الم ومن على شكل سلّ 
.وتكسبه الثقة بالنفس بإختیاره االرتفاع وممارسة الخوف والتحدید ونمو السیطرة الذاتیة

:أدوات الرسم-
والمائیة والزیتیة وریشات الرسم وأدوات الرسم وغیرها، هذه وتشمل أقالم التلوین الجافة والشمعیة 

لذنب نتیجة لتلطیخه األدوات تتیح للطفل الحریة التي قد ال یجدها في أنشطة أخرى حیث ال یشعر با
.3نه یستعملها للتعبیر والتنفیس عن مشاعره وأفكاره بطریقة مختلفةلألشیاء كما أ

:المكعبات الخشبیة والطوب-
لى تنمیة المهارات الیدویة، وكذلك الخیال وهي وسیلة لمساعدة الطفل الذي یخاف لیشعر تعمل ع

.109مرجع سابق ، ص: زیدان نجیب حواشینمفید نجیب حواشین، - 1
.39، ص2002، )ط.د(علم النفس اللعب في الطفولة المبكرة، دار الفكر العربي، القاهرة، مصر، : عزة خلیل- 2
.60، ص1998، )ط.د(سیكولوجیة العالج الجماعي لألطفال، دار قباء، القاهرة، مصر، : كامیلیا عبد الفتاح- 3
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یشكل أنیمكن حتى للطفل قلیل من الخبرة إذباالرتیاح في الروضة، وهي تنمي فیه االعتماد على النفس 
أوبناء عمارة أوحتى محطة إطفاء حریق، أوسور، أوبیت أوبرج، أوقطار، : عدیدة مثلامنها أشیاء

....بطأوخطیرة لألرنب، 
:الماء والرمل-

ذاعب بالماء یوفر للطفل فرصة ال تتوفر في البیت، إن اللّ  ٕ دنا توجیه الطفل نحو النشاطات ما أر وا
العدید من التجارب والنشاطات التي یستخدم فیها الماء تكون ضمن هذه النشاطات كما أن فإناإلبداعیة 
نشاط ممتع لهم، األطفالهم البالستیكیة كما تفعل األمهات حین یستحم هؤالء دمابغسلاألطفالفي قیام 

ذاوكذلك الحال في غسل الصحون وتنظیمها بالماء واإلسفنج  ٕ على أوتوفر لهم اللعب في بركة ماء وا
. لطفو، والعاب الغطس واتبحر كان ذلك نوع من اللعب الممتع بالماء، وكذا نفخ الفقاعاأوشاطئ نهر 

.1أما الرمل فیشكلونه وینثرونه ویفرغونه في األوعیة
:الصلصال-

األطفالالصلصال مادة قابلة للمعالجة وتشكیل أشكال عارضة كذلك، فهو أكثر مادة قابلة تساعد 
ي مادة تؤسس لإلبداع واالبتكار، ومادة سام المختلفة وأعضاءها ومن ثم فهعلى التعامل مع تشكیل األج

.تسمح باستخدام أعضاء جسمه بحریةالصلصال 
:بیت دمى-

یحتوي على غرفة تتوفر فیها مختلف لوازم الحیاة األسریة كاألثاث والمالبس ألنها مألوفة لدى 
وبالتالي تمكنهم من تفهم حقوق وواجبات هؤالء األسرةوتشجعهم على تقمص مختلف أدوار أفراد األطفال

.أسلوب مقبولیحسون به من مشاعر سلبیة نحوهم بمشكالت معهم وماا یعانون مناألفراد وبالتعبیر عمّ 
:األلعاب الیدویة-

یستعمل الطفل الخرز ومختلف أنواع وأحجام الورق واألقالم التي یتعامل الطفل معها بیده فوق 
جریدة ، من خالل هذه األلعابأومنضدة مناسبة، وكذلك العجائن والقص للصور وللصقها فوق كارتون 

ربط شریط أویحسن الطفل من قدرته على استعمال یدیه وأصابعه بمهارة مما یمكنه من تزریر قمیصه 
.حذائه

2...وحاكى، األجراس، الدفوف وجهاز تسجیل: وهي مختلفة:أدوات الموسیقى-

:الرحالت والنزهات القصیرة-

.251مرجع سابق، ص: عدسمحمد عبد الرحیم- 1
، ص 2009، 1المهارات العلمیة لمربیات الحضانة، دار صفاء للنشر والتوزیع، عمان، األردن، ط: منى یونس بحري- 2
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اهتمامه بالعمل الجماعي، یمكن توفیر للطفل خارج أسوار الروضة وبین الحین واآلخر إلثارة
وتوفیر الفرص لمراقبة سلوكه في حاالت ومواقف مختلفة وذلك عن طریق الرحالت والقیام بنزهات خلویة 

نما لتؤدي غرضا،  وتسد أيإلىقصیرة، والهدف من هذه الرحلة لیس الخروج من الروضة  ٕ مكان وا
لمالحظة، بخبرات ال تتوفر في الروضة، القدرة على ااألطفالى عند بحیث تقوّ ،حاجة، وبتخطیط جید

واالستمتاع بصحبة اآلخرین، وتنمیة الرغبة في التزود بالمعلومات والبحث عنها خارج بیئتهم المحلیة، كما 
.هو والمرحتوفر لهم القدرة على إتباع التعلیمات الجماعیة وتطبیقها وتوفر فرصة للّ 

أوملعب لكرة القدم، أومخبر آلي، أومصنع للمرطبات، أووقد تقوم في نطاق ذلك بزیارة مزرعة 
.مزرعة دجاجأوحظیرة لألبقار واألغنام أوالحیوانات أوحدیقة للزهور أواالطفائیة أوالمتحف، 

.1نهیئ الطفل لهذه النزهة القصیرة، فنخبره عن المكان و عما سیشاهده فیهأنومن المستحسن 
:التقویم–4

أساسیا في منظومة المنهاج، سیما أنها تقوم في ضبط اعملیة التقویم تمثل جزءال شك في أن 
حركة وفعالیة هذه المنظومة بكل عناصرها، فمن خالل النظرة الفاحصة لهذه العناصر من أهداف، 
ومحتوى، وطرق تدریس، واستراتیجیات، ووسائل تعلیمیة، ومصادر تعلم، وتفاعل بین سلوك الطفل وبیئة 

متنوعة، تتضح أهمیة ضبط وتوجیه حركة هذه العناصر لكي كانأر ن معدة بما تشتمل علیه متعلیمیة
.من خالل عملیة التقویمإالتحقق العملیة التعلیمیة أهدافها، ولن یكون ذلك 

یختلف عنه في مرحلة التعلیم النظامي، األطفالالتقویم في ریاض أنإلىوهنا البد من اإلشارة 
تستمر بمقاییس النضج العضوي واالجتماعي، أنوتقویمهم یجب األطفالحظة نمو عملیة مالأنحیث 

للطریقة التي ینمو األولىتعطى األهمیة أنوجوانب النمو العقلي والنفسي والحركي، والوجداني، ویجب 
من فلسفة المرحلة أساسیقوم على أنالتقویم الفعال في مرحلة الروضة ینبغي أن، حیث األطفاللها 

.2وأهدافها التي ترتكز على النمو العام للطفل في بیئة تعلیمیة معدة له
إذن عملیة التقویم ال تشمل جانب واحد فقط في المنهج، بل تقویم المنهج یتضمن تقویم البرامج 

یة، الكتب تقویم عوامل كثیرة مثل االستراتیجیات التعلیمأیضاوتقویم بیئة التعلم والمتعلم، ویشمل 
.والترتیبات الفیزیقیة والتنظیمیة والوسائل المعمول بها

:التربویة لعملیة التقویم فياألهدافویمكن تلخیص 
ومعلمیهم على تفهم أطفالهم بصورة صحیحة، ومتابعة نموهم في األطفالمساعدة أولیاء أمور -

.لصلة بین الروضة والبیتجوانبه المختلفة، ودراسة مشكالتهم في البیت والروضة، مما یقوي ا

.211مرجع سابق، ص: محمد عبد الرحیم عدس- 1
.257مرجع سابق ، ص: جمال عبد الفتاح العساف، رائد فخري أبو لطیفة- 2
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یواجهوا مشكالت في تعلیمهم، أنممن یتوقع أوذوي الحاجات الخاصة مبكرا، األطفالاكتشاف -
.األمرفي التقویم المناسب وقبل استفحال األطفالمما یسهل معالجة هؤالء 

تجة عن معالجة المشكالت السلوكیة والتوترات النفسیة لألطفال، هذه المشكالت والتوترات النا-
.الروضة، ثم إتباع األسالیب التربویة في معالجتهاأواألسرةتفاعالت اجتماعیة داخل 

طریقها إلىومن ثم توجیهها . ذوي المهارات والقدرات الخاصةاألطفالاإلسهام في الكشف عن -
.الصحیح

یها ، والوقوف على جوانب القوة وجوانب الضعف فاألطفالالمساعدة في تقویم برامج ریاضة -
.للعمل على معالجتها وتطویرها

مساعدة معلمي مرحلة الروضة في اكتشاف نواحي القصور وجوانب النجاح في أدائهم، مما -
.1یمكنهم من تدارك هذه النواحي ومعالجتها، ومن ثم تطویر أدائهم

:األطفالروضةمربیة -5
تعتبر مربیة الروضة من أهم العوامل التي تساعد الروضة على تحقیق أهدافها كما لها المسؤولیة 
الكبرى في رعایة األطفال، فهي التي تعد بیئة التعلم داخل قاعات النشاط وخارجها وتقوم بتنفیذ الخطط 

إعداد البرامج وتقدیم والبرامج التي تتبلور من قبل المختصین في مجال تربیة الطفل، كما أن بإمكانها
األنشطة دون االعتماد على برنامج موضوع من قبل المختصین، ألنها تقدمه بحسب الموقف واألطفال، 

والمربیة تؤثر في تربیة الطفل . فتختار الطرق والوسائل وتكون على معرفة بخصائص وحاجات الطفل
كنه یرتبط أیضا بما تحمله من اتجاهات وقیم داخل الروضة، وهذا التأثیر ال یرتبط فقط بمهارتها الفنیة ول

ومشاعر وعادات تنعكس على أفكارها وأسلوب تعاملها وتصرفاتها التي تنتقل إلى الطفل بإعتبارها القدوة 
والنموذج الذي یقلده ویتقمص شخصیته، لذا یجب أن تتحلى مربیة الروضة بصفات شخصیة تؤهلها للقیام 

: بعض الصفات أو السمات التي یجب أن تتوفر في المربیةبعملها على أكمل وجه وفیما یلي
:سمات المربیة-أ
:السمات الجسمیة-

.الخلو من العاهات والعیوب الجسمیة الخلقیة حتى ال تكون مسار تعلیقات األطفال أو سخریتهم
یعوق توفر سالمة الحواس وتوفر سالمة النطق، والخلو من عیوب النطق كالثأثأة وغیر ذلك مما 

.انطالق المربیة في الحدیث، أو یجعل حدیثها غیر واضح ومفهوم لدى األطفال
.الخلو من األمراض المنفرة والمعدیة وقایة لألطفال وحفاظا علیهم من العدوى* 
.توفر الصحة الجسمیة والنشاط والحیویة،حسن المظهر العام، ویجب أن تتمیز ببساطة الملبس* 

.258- 257، ص صنفسهالمرجع : الفتاح العساف، رائد فخري أبو لطیفةجمال عبد- 1



الفصل الثالث                                                          المواصفات النموذجیة لروضة األطفال

86

حتى تستطیع تنمیة ) فوق المتوسط على األقل(كون على قدر مناسب من الذكاء أن ت: السمات العقلیة-
.مستویات الذكاء المختلفة لدى األطفال

.حسن التصرف وحل المشكالت التي تواجهها أثناء عملیات تعلم األطفال وسرعة البدیهة* 
التعلم المناسبة لقدرات دقة مالحظة األطفال، وتقییم تقدمهم الیومي حتى یتم اختیار استراتیجیات * 

.واستعدادات األطفال
.ة بالثقافة العامة واألحداث الجاریةلدیها خلفیة ثقافیة، واسعة الخبرة متجددة المعلومات ملمّ * 
مبتكرة وتتمیز بالتجدید مثل تجدید األنشطة المتضمنة في األركان التعلیمیة المتوفرة في الروضة * 

.1ناسبة لتنمیة قدرات األطفال والمناسبة لموضوع الخبرة المقدمة للطفلوابتكار الوسائط التعلیمیة الم
:السمات النفسیة واالجتماعیة-

أن تتمتع مربیة الریاض بدرجة عالیة من االتزان االنفعالي والنفسي حتى تتمكن من إشباع حاجات * 
.األطفال العاطفیة واالنفعالیة

روح المودة والعطف والصبر وعدم المیل إلى العقوبات وعدم أن تتمتع بالقدرة على معاملة األطفال ب* 
.إتباع األسالیب العصبیة في معاملة األطفال

أن ال تكون مصابة باالكتئاب النفسي فقد تنعكس تلك الحالة على عملها مع أطفالها فتخلق مناخا * 
.نفسیا غیر مرغوب فیه

مع األطفال یتطلب تعاونا تاما مع جمیع زمیالتها أن تكون قادرة على العمل مع الجماعة إذ أن العمل * 
.في الروضة

رشادهم *  ٕ أن تتمیز بدقة المالحظة، بمالحظة األطفال الذین یحتاجون إلى رعایة صحیة واجتماعیة وا
.وتوجیههم

أن تتسم بالقدرة على إقامة عالقات إنسانیة سویة بین الزمیالت واألطفال والجهاز اإلداري واألمهات * 
.باءواآل
2أن تتمتع بروح المرح والدعابة والمرونة حتى تصبح قادرة على مواجهة مشكالت الحیاة الیومیة* 

:مربیة المهام - ب
: تتمثل بعض مهام مربیة الروضة فیما یلي

.17-16، ص ص2004، 1معلمة الروضة، دار المسیرة، عمان، األردن، ط: عاطف عدلي فهمي-1
،2،2007طالتربیـــة البیئیـــة فـــي الطفولـــة المبكـــرة و تطبیقاتهـــا، دار المســـیرة، عمـــان، األردن،: منـــى محمـــد علـــي جـــاد -2
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:دور معلمة الروضة كبدیلة لألم-
لها أدوارا ذات إن دور مربیة الروضة ال یقتصر على التدریس وتلقین المعلومات لألطفال بل إن

وجوه وخصائص متعددة،فهي بدیلة لألم من حیث التعامل مع أطفال تركوا أمهاتهم ومنازلهم ألول مرة ، 
.ووجدوا أنفسهم في بیئة جدیدة ومحیط غیر مألوف، لذا فإن مهمتها مساعدتهم على التكیف واالنسجام

:دور المربیة في التربیة والتعلیم-
یكون دور المعلمة الخبیرة في فن التدریس، حیث أنها تتعامل مع أفراد كما أن دورها یجب أن

.یحتاجون إلى الكثیر من الصبر واإللمام بطرق التدریس الحدیث
:دور المربیة كممثلة لقیم المجتمع-

إضافة إلى ذلك فهي ممثلة لقیم المجتمع وعلیها مهمة تنشئة األطفال تنشئة اجتماعیة مرتبطة بقیم 
.د المجتمع الذي یعیشون فیه، وتستخدم األسالیب المناسبةوتقالی

:دور المربیة كقناة اتصال بین المنزل والروضة-
المربیة أیضا حلقة اتصال بین الروضة والمنزل، فهي قادرة على اكتشاف خصائص األطفال، 

.تعلیمیةوعلیها مساعدة الوالدین في حل المشكالت التي تعترض طریق أبنائهم في مسیرتهم ال
:دور معلمة الروضة كموجهة نفسیة وتربویة-

تقوم مربیة ریاض األطفال بتحدید قدرات األطفال واهتماماتهم ومیولهم وتوجه طاقاتهم، وبالتالي 
تستطیع تحدید األنشطة واألسالیب والطرائق المناسبة لتلك الخصائص والتي تمیز كل طفل، كما البد 

شكالت التي یعاني منها الطفل والقیام بالتعاون مع المرشد النفسي في تلك لمربیة الریاض من تحدید الم
.1المشكالت واتخاذ التدابیر الوقائیة للطفل قبل ظهور مشكالت نفسیة أخرى

:دور المربیة كمؤازرة لعملیة النمو-
:دور المربیة كمؤازرة لعملیة النمو-

الطفل النفسحركیة واالجتماعیة والعقلیة واالنفعالیة، تقوم المربیة بتنمیة جوانب النمو المختلفة عند
لذلك علیها أن تكون ناجحة في اختیار األنشطة المناسبة لهذه األغراض، وفي التعزیزات والحوافز 

.2المادیة

.160- 159مرجع سابق، ص ص:جمال عبد الفتاح العساف، رائد أبو لطیفة- 1
، )ط. د(استراتیجیات التعلم والتعلیم في الطفولة المبكرة، دار الفكر العربي، القاهرة، مصر، : هدى محمود الناشف- 2
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:دور مربیة الریاض كمعلمة ومتعلمة في الوقت ذاته-
ربیة وعلم النفس، وان تجدد من على مربیة الروضة أن تطلع على كل ما هو جدید في مجال الت

.1ثقافتها وتطویر قدراتها متبعة األسالیب التربویة الحدیثة
:دور المعلمة كمدیرة وموجهة لعملیات التعلم والتعلیم-

التخطیط والتنظیم والتنفیذ والتقویم : للمعلمة دور هام في كل مرحلة من مراحل العملیة التعلیمیة
:آلتیةفعلیا أن تقوم بالعملیات ا

فعلیها التخطیط لألنشطة والخبرات بشكل یتسم بالتكامل والتدرج والشمول وذلك لتنمیة قدرات 
.ومهارات األطفال المختلفة

2إعداد البیئة التربویة والمواقف التعلیمیة التي تثیر فضول األطفال وتدفعهم إلى البحث واالستكشاف

حیث تظهر دوما بمظهر جذاب یسر الطفل كون أن الطفل یقتدي :أن تكون القدوة في حسن المظهر-
.دوما بها

نه إذا ام بأوامره فیعرف الطفل أفیشعرون بقدسیته، وااللتز :غرس احترام القرآن الكریم في قلوب األطفال-
.3أتقن ذلك فاز بالجنة مثال

:مربیة في التفاعل مع الطفلالمهارات -ج
في التفاعل اللفظي وغیر اللفظي من المهارات المهنیة الضروریة تعتبر مهارات مربیة الروضة

:لرفع الكفایات الضروریة للمعلمة، سنعرض فیمایلي تفاعل المربیة مع الطفل
:التفاعل اللفظي بین المعلمة واألطفال داخل الصف-

طفال الوثیق یستهدف أسلوب التفاعل اللفظي والتقدیر الكمي والكیفي ألبعاد السلوك للمربیة واأل
الصلة بالمناخ االجتماعي واالنفعالي للمواقف التعلیمیة، باعتبار أن هذا المناخ یؤثر بطریقة ما في 

.المردود التعلیمي من حیث اتجاهات المعلمة نحو أطفالها واتجاهات األطفال نحو معلمتهم
:نتعرف عما یليولدراسة التفاعل اللفظي بین مربیة الروضة واألطفال داخل الفصل ینبغي أن

:وینقسم إلىسلوك المعلمة
:ویشمل:السلوك غیر المباشر•

تقبل المشاعر حیث تظهر المربیة تقبال لمشاعر األطفال ویتضمن ذلك العبارات الصادرة من 
.المربیة والتي تشیر إلى مساعدة األطفال على فهم مشاعرهم

.160مرجع سابق، ص: رائد أبو لطیفةجمال عبد الفتاح العساف،- 1
.54، ص2006، 1، ط)ب. د(معلمة ریاض األطفال، دار المعرفة الجامعیة، : شبل بدران- 2
.16، ص2000، 3إلیك أختي المربیة، دار المحمدي السعودیة، ط: خولة درویش- 3
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:الثناء والتشجیع
والتي تعمل على إزالة التوتر و والتشجیع التي تستخدمها المربیةویتضمن ذلك عبارات الثناء

.تساعد األطفال في نفس الوقت على عرض تصوراتهم
عادة صیاغة عبارة قالها طفل أو تلخیص )1 ٕ تقبل األفكار ویتضمن ذلك تقبل المربیة ألفكار األطفال وا

.كالم قالته المربیة
سبة یمكن اإلجابة علیها، مما یساعد األطفال على االندماج قدرة المربیة على توجیه أسئلة مثیرة ومنا)2

نوع یحد من حریة األطفال وتحتاج :في األنشطة بفعالیة، وعلى العموم فاألسئلة بصفة عامة نوعان
.ونوع ثاني ینتج نوعا من الحریة لألطفال للتعبیر عن آرائهماإلجابة عنه إلى اإلیجاب بالسلب،

:ویشمل:السلوك المباشر للمعلمة•
.ویتم خاللها تقدیم المعلومات والحقائق واألفكار واآلراء والمفاهیم لألطفال: الشرح والتلقین)3
ویتلخص ذلك في توجیه التعلیمات واألوامر التي تتوقع المربیة أن ینفذها الطفل : إعطاء التوجیهات)4

.مثل إخراج الكتاب من الدرج أو قراءة كتاب المطالعة
لطة ویقصد بذلك ما توجهه المربیة إلى األطفال من عبارات النقد التي تستهدف النقد واستخدام الس)5

.1تعدیل السلوك
:وینقسم إلى:سلوك الطفل

.االستجابة للمربیة ویتم ذلك عندما یجیب األطفال عن أسئلة المربیة وتوجیهاتها)6
تعلیقا أو عرض وجهة نظر دون المبادرة ویتم ذلك عندما یبدأ الطفل بتوجیه سؤال أو یقول عبارة أو )7

.أن یطلب منه
:السلوك المشترك

ویشمل الصمت أو الفوضى، وهي فترات السكوت التي ال یتحدث فیها األطفال وال المربیة، 
باإلضافة إلى الفترات التي یصعب على المالحظ فیها تحدید فترات التدخل واالضطراب في اتصال بحیث 

وتتضمن كذلك فترات الفوضى ككالم أكثر من . بین أنواع الحدیثیصبح من العسیر تحدید الفواصل
طفل واحد في آن واحد، أو الفترات التي تعقب اثارة سؤال من المربیة والتي تدفع األطفال إلى الرغبة في 

.2اإلجابة عن السؤال حیث ترتفع أیدیهم لالستئذان بالجواب بصورة جماعیة

.254-253معلمة الروضة، مرجع سابق، ص ص: عاطف عدلي فهمي- 1
، 2004مات ریاض األطفال، دار المسیرة، عمان، األردن، أساسیات بناء منهج إعداد معل: عواطف إبراهیم محمد- 2
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:وضةمربیات الر التفاعل غیر اللفظي ل-
: تعبیرات الوجه•

ویستخدم الوجه لنقل رسائل معینة، اتفق أن تعبیرات الوجه تعكس ستة أنماط رئیسیة من 
.السعادة، الحزن، الدهشة، التعجب، الضیق، الغضب: االنفعاالت وهي

:وتتمثل أهمیتها في
.ضبط األطفال وحفظ النظام)8
.الفرح والسرورتخفیف الشد والتوتر في الصف عن طریق استخدام تعبیرات)9

.تجدید نشاط األطفال في الصف، فتستخدم تعبیرات الوجه لجعل األطفال أكثر اجتماعیة)10
):التواصل العیني(:االتصال البصري•

نه تستطیع من خالل النظر في أعینهم قراءة المربیة بأطفالها في الصف، نجد أمن خالل عالقات
ي قد تلح علیهم كما أن األطفال یستطیعون من خالل انطباعاتهم حول الدرس، واستنباط األسئلة الت

.عالقاتهم بالمربیة أن یفهموا ما یریدوا بواسطة نظرات العین
:حركات الجسم•

رجم سلوك االقتراب من الطفل للحركات التي تصدر عن المعلمة تأثیر مباشر في األطفال، فقد یت
االمتنان والتقدیر بینما تدل حركة أخرى من نه إظهار لمشاعر المودة، وقد تدل حركات الید علىعلى أ

.ید المربیة على الرفض أو المقاطعة
:التواصل المكاني و الزماني أو لغة الوقت•

ذا ابتعدت كثیرا فهذا  ٕ عندما تكون المربیة قریبة من األطفال یدل هذا على حب المعلمة ألطفالها، وا
توافر عنصر االجتماعیة لدى المربیة، كما أنها عندما ال یدل على أن المربیة غیر ودودة أو یدل على عدم 

تقضي وقتا طویال في شرح موضوع معین فإن ذلك یدل على عدم اهتمامها بهذه الجزئیة، وعندما تطیل في 
.الشرح نقطة ما فإن ذلك یجذب األطفال إلى االنتباه لهذه النقطة من الدرس

:استخدام اللمس•
الروضة، فاالتصال غیر اللفظي عن طریق اللمس كالتربیت على للمس أثر ایجابي على أطفال

.1الظهر، أو مسح الشعر، یشعر الطفل باهتمام المربیة وباألمن واالطمئنان
:لغة الصوت واالبتسامة•

إن لطریقة استخدام الصوت ونوعیته أثر كبیر على عملیة االتصال فالرسالة التي یفسرها المستقبل أال 
بدرجة كبیرة بطریقة الكالم ونوعیة الصوت كما أن الطفل یحتاج إلى أنماط معبرة عن وهو الطفل تتأثر

.مفهوم الذات االیجابي لدى الطفلالمحبة والتقبل، واالبتسامة من أشكال التفاعل غیر اللفظي تدعم تكوین

.171-170مرجع سابق، ص ص: جمال عبد الفتاح العساف، رائد فخري أبو لطیفة- 1
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:تواصل المربیة مع أولیاء األمور-
:الجهاز اإلداري-6
: المدیرة أو الناظرة-

خاء وود ورعایة بعیدة عن جو النشاط  ٕ یجب اعتبار العالقة بین الناظرة والمعلمات عالقة زمالة وا
نما هدفها التقویم البناء وتقدیم النصح واإلرشاد والتوجیه والمعونة للمربیات للنهوض بالعملیة  ٕ والتفتیش، وا

.وفنيإداري: التربویة على أكمل وجه وینقسم عمل الناظرة بالروضة إلى قسمین

:العمل الفني-
وجدت بالروضة بأعمال مختلفة كتوزیع العمل بین المعلمات مع إنتقوم الناظرة مع المربیة األولى 

المالحظة أن التوزیع تنظیمي، و مع مراعاة تدخل الخبرات وتبادلها بین المربیات في ظل مبدأ التعاون 
.والتكامل بینهم وبین اإلدارة لتحقیق أهداف الروضة

واالهتمام بالوسائل التعلیمیة واألجهزة واأللعاب زیارة الناظرة أوالمدیرة لغرف النشاط للمتابعة والتقویم * 
.التربویة

ن ة عن حالة األطفال وكذا مشاكلهم إالعمل مع المشرفة االجتماعیة والمربیات لتوضیح الصورة الكامل* 
.وجدت

.عقد االجتماعات مع المربیات وتكون شهریة أو إن لزم األمر لمناقشة كل ما یخص الروضة* 
تشرف الناظرة مع الوكیلة على مراجعة السجالت وتنظیمها والقیام باألعمال اإلداریة :العمل اإلداري-

.المختلفة
.تحرص الناظرة على أن تكون العالقات اإلنسانیة بین الجهاز اإلداري والفني تتسم بالمشاركة الوجدانیة* 
مع االحتفاظ ببطاقات تقوم الناظرة بالتعاون مع اإلداریات باإلشراف على الفصول حسب األعمار،* 

وسجالت خاصة بكل طفل عند المربیات وترتیبها ، ویمكن الرجوع إلیها عند تسجیل المالحظات أو عند 
.كتابة التقاریر الشهریة أو السنویة

اجتماع األمهات واآلباء مع المربیات مع مناقشة الصعوبات التي یشعر بها الطفل أو المربیة ومحاولة * 
.إیجاد حلول لها

وتعتبر الناظرة المسؤولة عن تقویم العملیة التربویة في الروضة وواجبها كمرشدة وموجهة أن یكون 
تقویمها مستمر طول العام، فتقوم بتقویم الخطة التعلیمیة وكذا النشاط الجماعي والفردي، تقویم شخصیة 

.وعمل المربیةالمربیة من الناحیة الصحیة أو الجسمیة أو النفسیة، تقویم التحضیر الیومي 
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:دور مسؤول تكنولوجیا التعلیم* 
من الضروري توفر متخصص في تكنولوجیا التعلیم لریاض األطفال ضمن جهاز العاملین بها 
حیث یتولى أداء األجهزة ومكونات الحقائب التربویة المناسبة لكل وحدة خبرة بشكل علمي یساعد على 

.أفضلأداء واجباتهم التربویة مع األطفال بمستوى
:دور مسؤول الشؤون المالیة* 

تحتاج المربیات في تحقیق أنشطة الروضة إلى خامات متنوعة تتطلب توفیر بنود مالیة لشراء هذه 
الخامات ووجود مسؤول للمشتریات متفرغ لهذا العمل، یساعد المربیات على توفیر الخامات في الوقت 

.الالمناسب ویعطیهم الفرصة للتفرغ للعمل مع األطف

:دور عمال الروضة* 
ال یقل دور العمال في الروضة كبیئة تربویة عن أدوار العناصر األخرى المكونة لها في التفاعل 
بین بعضهم بعضا، والعمل في الروضة هم عمال الخدمات المعاونة، الذي یهتم بالحدیقة والحراس وغیرهم 

.  1من األفراد الذین یؤدون هذه األدوار داخل الروضة
:األطفال في الجزائرةضو واقع ر -7

ینص على أنه اعتبارا 2001إن ما جاء في النشرة الرسمیة للتربیة الوطنیة في عددها الخاص 
لإلمكانات الكبیرة المستلزمة إلقامة التعلیم التحضیري على مستوى القطر الوطني، فإن المبادرة بتنظیمه 

والمنظمات الوطنیة والجماعات المحلیة مع إبقاء الوصایة التربویة وتوسیعه قد منحت لمختلف الهیئات
بالنصوص الرسمیة الخاصة بالتعلیم ما قبل غیر أن عدم التزام الهیئات،للوزارة المسؤولة عن التربیة

!واختالف في المضمون، أو ما جاء عبارة عن حبر على ورق؟المدرسي أدى إلى ضعف في التنظیم 

من عدة مشاكل في جمیع المستویات والتي تعرقل مسار هذه المؤسسة الجزائر تعاني ألن الروضة في 
.ویكون لها األثر األكبر في بلوغ األهداف التي أنشئت مؤسسة الروضة من أجل تحقیقها

:وتمثلت هذه المشكالت فیما یلي
ذلك جیة، بما فياصفات الروضة النموذلعدم توافقها مع مو ،عدم مالءمة بعض بنایات ریاض األطفال- 

.اللعب المختلفة، وعدم وجود حظائر لصغار بعض الحیواناتحدث أعدم توفرها على حدائق مجهزة ب
فر الوسائل التربویة المتنوعة واختالف كمیاتها من مؤسسة ألخرى، فمنها من تتوفر على بعض عدم تو - 

" مسیكة بن زیرة"، أما روضة "بن عبد الرحمان"، "الفردوس"، "محمد قروج"الوسائل واألدوات مثل روضة 
الطفل في هذه تكاد تكون منعدمة، وكذلك بالنسبة ألدوات اللعب المختلفة، خاصة إذا علمنا بأن نشاط 

.لتعلم الطفلالمرحلة یغلب علیه الحركة والدینامیة وأن اللعب هو الوسیلة الرئیسیة 

.133مرجع سابق، ص : منى محمد علي جاد - 1
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فر أخصائي نفسي رغم أهمیته في هذه المرحلة المبكرة من عمر الطفل، كما أن قانون ریاض عدم تو - 
ة أو ، والبعض منها ال یتوفر على ممرضاألطفال ینص على تواجد أخصائي نفساني في كل روضة

.طبیبة
والخصائص افتقار ریاض األطفال إلى المربیات المتخصصات، حیث أنه باإلضافة إلى الشروط - 

الشخصیة البد أن تكون المربیات مؤهالت علمیا وتربویا، بمعنى أن تكون المربیة دارسة لعلم نفس الطفل 
.معرفة خصائص وصفات هذه المرحلة من الطفولةدراسة معمقة لتتمكن من 

كون لدیها معرفة بمبادئ علم الصحة العامة وخصوصا األمراض الشائعة بین األطفال وطرق أن ت- 
.الوقایة منها ومعرفة أطوارها وكذا الصحة النفسیة

أن یتوافر من شروط تربویة وصحیة واجتماعیة في األلعاب والقصص أن تكون على علم بما ینبغي - 
.واألناشید ومشاهدة الطبیعة

عدم وجود جهة إداریة وصیة موحدة لإلشراف العلمي والتربوي واالجتماعي على هذه المؤسسات - 
نشاطاتها، وتقویمه ومتابعته في ضوء االتجاهات التربویة الحدیثة التي تتناول باالهتمام مسألة وتنظیم 

سة ألنها تابعة تحظى بزیارة مشرف تربوي مثلها مثل المدر " الفردوس"التربیة ما قبل المدرسة فروضة 
.لمدیریة التربیة، إال أن المشرف التربوي غیر مختص في مجال تربیة طفل ما قبل المدرسة

قلة الدورات والفرص التدریبیة أثناء الخدمة بل وانعدامها في كثیر من الریاض، راجع كما ذكرنا لقلة - 
.عدد المشرفین التربویین

مؤسسات ریاض األطفال في الجزائر رغم االعتراف والمناهج المشتركة بین جمیعانعدام البرامج - 
.بأهمیة هذه المرحلة على مستوى القوانین لكن لم یحدث وأن خططوا لها ولبرامجها

تعدد السلطات المسؤولة عن ریاض األطفال أدى إلى تعدد البرامج المسیرة لریاض األطفال وكل جهة - 
التابعة محل الدراسة، فإن روضة بن عبد الرحمان ، فإذا اعتمدنا على الریاضووجهتها في هذه البرامج

لجمعیة الهالل األحمر تتبع برنامج من إعداد المدیرة والمربیات مستمد مما تلقینه من تكوین على ید 
نظمه الصلیب األحمر في ذلك الوقت، بالنسبة لروضة الفردوس فأغلبیة المربیات من سویسرا یمختصات 

طفل ما قبل المدرسة، یتبعن برنامج مستمد من الدلیل التطبیقي لمنهاج بتربیةهن معلمات غیر مختصات 
).سنوات6- 5أطفال (التربیة التحضیریة 

أما روضة قروج محمد التابعة للصندوق الوطني للضمان االجتماعي، برنامجها معد من طرق بعض - 
المدیرة ممن تلقین تكوین لمدة ثالثة سنوات بإحدى المراكز التابعة لهذه المربیات المتخصصات بمساعدة 

ده أما روضة مسیكة بن زیرة التابعة للمجلس الشعبي البلدي تعتمد على برنامج تم إعدا. بالمدینةالمؤسسة 
من طرف مختصة في علم االجتماع، إذن برامج ریاض األطفال الجزائریة مستوردة من الدول األجنبیة 

.بعقلیات جزائریةتم تطبیقها وی
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غیاب التنسیق والتعاون وتبادل الخبرات والبرامج بین ریاض األطفال الجزائریة، بل وأكثر من هذا فهي - 
.تتسم بالسریة الكبیرة

لتسییر منشآت التعلیم ما قبل المدرسي تجدر اإلشارة في مجال البرامج إلى أن المؤسسة العمومیة 
تصمیم برنامج موحد لروضات األطفال التابعة لها والتي بلغت تسعة 2003حاولت في سنة ) بریسكو(

المحاولة األولى وعشرین روضة على مستوى الجزائر العاصمة موزعة على مختلف البلدیات، ورغم أنها 
من طرف البیداغوجیین والمربیات التابعین للنقد الكبیر لبرنامج جزائري بأیدي جزائریة إال أنه تعرض 

للمؤسسة، بحجة أنه برنامج قدیم أعید تقدیمه في صورة كتاب ضبط وحدد بتوقیت زمني كأنه برنامج 
التلوین على أخطاء علمیة احتوت كراریسه الخاصة باألنشطة اللغویة والریاضیة وكراریس مدرسة، وقد 

.طفل الروضة وال یمكن للمربیة االلتزام بتطبیقهاكبیرة ال تتوافق مع قدرات 
كل هذه المشاكل وتلك خلقت فوضى كبیرة في ریاض األطفال التابعة لهذه المؤسسة، وتسببت هذه 
المشاكل في دخول المربیات وموظفي ریاض األطفال في إضراب طویل عن العمل من سبتمبر إلى 

تزال سائرة في المحاكم، فآخر جلسة عقدت في شهر ة ال دیسمبر، والذي وصل إلى متابعات قضائی
.2004جویلیة 12مارس تقرر االستئناف فیها إلى یوم 

-األطفال باعتبارها لریاض اإلدارة فیها بالتسییر السیئ وقد اتهمت  epic مؤسسة ذات طابع -
ارة تطالب دصناعي تجاري عوض أن تكون ذات طابع اجتماعي تربوي، ففي إطار المفهوم األول اإل

اإلنتاجیة، حیث یركز على الربح المادي على حساب ریاض األطفال بإدخال األرباح بعقلیة تسییر الوحدة
الملتحقین بریاض أطفال البریسكو العوائد التربویة، وهذا ما تسبب في تدهور كبیر في عدد األطفال 

ة وكل األدوات والكتب، تدني دج باإلضافة إلى إحضار وجبة غذائی3000اإلضراب، مبلغ االلتحاق (
).مستوى الخدمات المقدمة یوما بعد یوم

التي دائما هو الضحیة، فماذا عملت الدولة إزاء هذه المشاكل أمام هذا النموذج وغیره فإن الطفل 
لوزارة التربیة ي العام بكشفها في الصحف والجرائد الیومیة، وأین اإلشراف التربوي تثیر الرأأصبحت 
ف وزارة التشغیل والتضامن الوطني؟ وهل أصبحت الروضة الجزائریة حقال للصراعات شراوإ الوطنیة 
بین الوزارتین المذكورتین، أین تلقي كل واحدة المسؤولیة لألخرى عوضا عن توحید وتنسیق السیاسیة

مضمار الجهود؟ وهل من المعقول أن تنزع المسؤولیة واإلشراف من وزارة التربیة القریبة إطاراتها من
لتلقي على وزارة التشغیل التي ال تمت لهذا القطاع بصلة إال في تشریع قوانین لفتح الباب ریاض األطفال 

.1أمام استثمار الشباب في قطاع ریاض األطفال

النموذج الغربي والنموذج الخدمات اإلجتماعیة المقدمة بریاض األطفال الجزائریة بین:بن نیة أحالم بن نیة أحالم، -1
فرع الخدمة ، رسالة ماجستیر في علم اإلجتماع،)دراسة مقارنة بین النموذج الجزائري، السعودي والفرنسي(اإلسالمي 

209- 208ص ، ص اإلجتماعیة جامعة المسیلة، الجزائر
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والتي بوسعها الكشف عن مضامین عملیة ي تعمل في هذا االتجاه تالنقص الدراسات واألبحاث 
جابیاتها وسلبیاتها، مع تدعیم األولى وتصحیح الثانیة والعمل على تطویر مهام التربیة ما قبل المدرسیة بإی

ا حتى تصل في المستقبل إلى تحقیق مجموعة األغراض والمرامي ؤسسات ممارسة وأهدافوأدوار هذه الم
.التي أنشئت ریاض األطفال لها

والبحوث المخصصة لمرحلة الطفولة وعلى مستوى الیونیسیف في الجزائر، انعدام الدراسات 
العمل في الجزائر دعموا دراسة واحدة لوزارة التربیة الوطنیة وكانت هذه الدراسة بدؤواالمبكرة، فمنذ أن 

والیة، 14لحصر واقع مؤسسات ما قبل المدرسة من دور حضانة وریاض أطفال وكتاتیب وعلى مستوى 
.1عدد قلیل من أعضاء الوزارة وبصفة سطحیةولكن نتائج هذه الدراسة لم یطلع علیها إال

الخالصة   

مما تقدم نخلص إلى أن الروضة مؤسسة اجتماعیة تربویة تضم أطفال ما قبل المدرسة لفترة من 
النهار، مهمتها باإلضافة إلى حراسة وحمایة األطفال، إعداد الطفل لاللتحاق بالمدرسة والدخول في الحیاة 

ما تقدمه من مناهج في التربیة ومحتوى برامج یتناسب مع سنه، وأنشطة مختلفة االجتماعیة، من خالل
وتساعده ...تكسبه مهارات متنوعة لغویة، عقلیة، اجتماعیة، أخالقیة، دینیة، فنیة، صحیة، حركیة، حسیة

.في ذلك مربیات مختصات تراعي في تقدیم كل ذلك خصائص نمو الطفل وحاجاته
البیت والمدرسة حیث تساعد الطفل في االنتقال تدریجیا من جو البیت والروضة حلقة الوصل بین

إلى جو المدرسة بكل ما یتطلبه ذلك من تعود على النظام وتكوین عالقات إنسانیة مع المحیطین به من 
أقران ومربیات وأفراد كبار، فیتكیف معهم ویؤثر ویتأثر بهم، فیحظى بالتعلیم والتعلم وفق ما یحبه ویثیر 

تمامه في جمیع المجاالت ، والهدف من كل هذا هو تنشئة الطفل تنشئة اجتماعیة سلیمة هذه المرة من اه
.خالل مؤسسة اجتماعیة تربویة مكملة لدور األسرة، ومربیة تحل محل األم أثناء فترة غیابها

تعتمد على التربیة التي تعتبر أساس بناء المجتمع، فعن طریقها - الروضة–هذه المؤسسة 
وبأسالیبها ومیكانیزماتها تنتقل الثقافات والقیم من جیل إلى آخر، وبفضلها تنتشر المعرفة والعلم ویظهر 

.اإلبداع واالبتكار وكل أسالیب التقدم الحضاري

210- 209ص بن نیة أحالم، مرجع سابق، ص- 1



تمهید
نشأة مفهوم التنشئة اإلجتماعیة–1
نظریات التنشئة اإلجتماعیة–2
أهداف التنشئة اإلجتماعیة–3
عملیات التنشئة اإلجتماعیة–4
أشكال التنشئة اإلجتماعیة–5
مراحل التنشئة اإلجتماعیة–6
أسالیب التنشئة اإلجتماعیة–7
مؤسسات التنشئة اإلجتماعیة–8

الخالصة



التنشئة اإلجتماعیةالفصل الرابع           

97

: تمهید
إلشباع حاجاته البیولوجیة الضروریة إالیولد الكائن البشري ككائن بیولوجي ال یسعى في حیاته 

باعتماده على غیره من اللذین یقومون بحمایته إالالستمرار بقائه، غیر قادر على خوض معركة الحیاة 
نغفل بتعبیرنا أوووقایته وتلبیة حاجاته التي ال یستطیع التعبیر عنها بوضوح، وهذا ال یعني أننا نستبعد 

عن عجز الكائن البشري االستعدادات الكامنة التي أودعها الخالق في هذا المخلوق العاجز وكذا القدرات 
تحققه من شخصیة سویة وأعمال أنلتعلم التي ال حدود النطالقها ولروعة ما یمكن الفائقة للتحصیل وا

تعهدتها بیئة واعیة ووسط اجتماعي مالئم بعوامله ومقوماته إذاباهرة مستقبال، تساهم في تطویر المجتمع 
في تكامل لنموها وتكوینها، وهذا ما تقوم به التربیة من خالل عملیة التنشئة االجتماعیة التي تساهم 

بكل مراحلها والجوانب المكونة لها، و اإلنسانیةالمجتمع واستقراره واستمراره، وكذا في بناء الشخصیة 
.إعداد الطفل لیكسب مكانة اجتماعیة في مراحل نموه المختلفة وتهیئته للحیاة االجتماعیة

ث الثقافي واالجتماعي فمن خالل التنشئة االجتماعیة تبنى شخصیة الطفل، ومن خاللها ینتقل الترا
.عبر األجیال، ومن خاللها یتفاعل الطفل مع غیره من أقرانه والمحیطین به

األطفال، وتقوم ریاض األسرةومما الشك فیه أن جزءا كبیرا من تنشئة الطفل اجتماعیا من مهام 
.األخرىالمؤسسات إلىبمساعدة وتكملة هذه المهام باإلضافة 

تطور مفهومها والى النظریات المفسرة إلىجتماعیة تطرقنا في هذا الفصل ولفهم عملیة التنشئة اال
لهذه العملیة وكذا خصائصها، وشروطها، وأهدافها والمیكانیزمات التي تتم من خاللها عملیة التنشئة 
االجتماعیة وكذا األشكال التي تتخذها والمراحل التي تمر بها واألسالیب المستعملة في التنشئة 

.اومؤسساته
:نشأة مفهوم التنشئة االجتماعیة-1

والقبیلة والشعوب األسرةذاتها، مارستها اإلنسانیةالتنشئة االجتماعیة عملیة قدیمة قدم المجتمعات 
لتنشئ أطفالها على ما نشأت هي علیه، وتحافظ بذلك على استمرار عاداتها وتقالیدها األولىمن نشأتها 

.وخصائصها االجتماعیة المختلفة
ومعاملتهم، فقد كان األطفالتتبع أسالیب الشدة والقسوة في تربیة اإلسالمحیث كانت التنشئة قبل 

.الجلد منتشرا والعقاب القاسي شائعا
: ثالث أنماط من التنشئة تتنازع على السیادة في الشرق خاصة، هياإلسالمفقد وجدت قبل ظهور 

.شئة المسیحیة، وكان لكل نمط طابع خاص یمیزهالتنشئة الفارسیة، والتنشئة اإلغریقیة، والتن
ألدب الفرس، وفلسفة الیونان، وأنظمة الروم، ورهبنة المسیحیة، حتى انه لیصح اإلسالموقد اتسع 

برزت على ما عداها، وأصبحت ذات خصائص واضحة المعالم بارزة اإلسالمیةالقول بأن التنشئة 
.القسمات
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آن الكریم، الذي یحفظه الصغار فیهذب أخالقهم ویصفي نفوسهم هو القر اإلسالمیةوأساس التنشئة 
عن طریق المحاكاة والتلقین، ذلك أن اإلسالمیةویتعودون من خالله على مكارم األخالق، وتبدأ التنشئة 
، فتنطبع في ذهنه هذه الصور، ویترسم األخرىالطفل ینشأ فیرى أبویه یقرءان القرآن باإلضافة للشعائر 

المثل األعلى في توضیح - صلى اهللا علیه وسلم–بالتوجیه والدفع، ولقد ضرب النبي أولید خطاها بالتق
، وعالج أخطائهم بروح الشفقة والرأفة والعطف باألطفالأسالیب التنشئة الوالدیة، فهو مثال یطالب بالرفق 

فهام إلىوالرحمة، ومعرفة البواعث التي أدت  ٕ .نتیجتهاالاألطفهفواتهم والعمل على تداركها وا
، واعتبر الغلظة والجفاء في األطفالالشدة والعنف في معاملة - صلى اهللا علیه وسلم- ولم یقر 

معاملة األوالد نوعا من فقد الرحمة من القلب، وهدد المتصف بها بأنه عرضة لعدم حصوله على رحمة 
".من ال یرحم ال یرحم"ده نه ال یقبل أوالالم لألقرع بن حابس حینما أخبره أاهللا حیث قال علیه الس

، وغرس األخالق الكریمة في األطفالتأدیب إلى- صلى اهللا علیه وسلم-ولقد دعى نبي الرحمة 
- صلى اهللا علیه وسلم-نفوسهم وتعویدهم حسن السمات والتحلي بالصدق واألمانة واحترام الكبیر، فقال 

.1"نا حقهلیس من أمتي من لم یجل كبیرنا ویرحم صغیرنا ویعرف لعالم"
هتم  ٕ فنصح بمراعاة االعتدال في » إحیاء علوم الدین«بالتنشئة االجتماعیة في كتابه " الغزالي"وا

بعاده عن أصحاب السوء، وعدم التساهل معه في المعاملة كذلك عدم تدلیله وشغل وقت  ٕ تأدیب الصبي، وا
باء بتخویف أبنائهم من اآلوحض فراغ الصبي بالقراءة وأحادیث البالد وأخبارها وبقراءة القرآن الكریم،

.السرقة وأعمال الحرام
للتنشئة االجتماعیة فصال في مقدمته، حث فیه على ضرورة تعلم الطفل " ابن خلدون"وخصص 

المكر إلىتدعوهم األطفالأن القسوة في معاملة إلى-أیضا–القرآن من حداثته، ویذهب ابن خلدون 
.2والخبث والخدیعة

الغربیة المتوفرة، مصطلح التنشئة االجتماعیة ظهر ألول مرة في األدب االنجلیزي أما في األدبیات 
.تهیئة الفرد بأن یتكیف ویعیش ویتفاعل مع المجتمع: م حیث كان یعني1828سنة 

إلىلكن التنشئة االجتماعیة في دراستها العلمیة عملیة حدیثة یرجع االهتمام العلمي الحقیقي بها 
م 1939بحثه عن التنشئة االجتماعیة سنة " بارك"وأوائل األربعینیات وذلك عندما نشر أواخر الثالثینیات 

.بإعتبار أنها إطار مرجعي لدراسة المجتمع
ومن أهم العلوم التي أسهمت في نشأة هذا المفهوم علم النفس وعلم االجتماع واالنثروبولوجیا 

نشئة االجتماعیة، وهذا یعني حاجة التطور العلمي والغریب أنها جمیعا بدأت تهتم في وقت واحد تقریبا بالت

.21-20رجع سابق، ص صم: زكریا الشربیني، یسریة صادق- 1
، 2006التنشئة االجتماعیة والتأخر الدراسي، دار المعرفة الجامعیة االزاریطة، اإلسكندریة، : رشاد صالح دمنهوري- 2

.22ص
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وكانت نتیجة . 1ذلك المفهوم لتفسر به الظواهر العلمیة المختلفة التي ترتبط بهإلىاإلنسانیةفي العلوم 
التغیرات المختلفة االقتصادیة، االجتماعیة، السیاسیة، الثقافیة، الصناعیة بسبب التطور العلمي 

د العالقات االجتماعیة وبالتالي اختالف تدریجیا بناءا ووظیفیا، وتعقّ األسرةمط والتكنولوجي وهو تغیر ن
عملیة التنشئة أصبحت ال تقتصر أنأيأسالیب التنشئة االجتماعیة وظهور مؤسسات اجتماعیة أخرى، 

نما تمتد لتمارس في الروضة والمدرسة وخارجها في المسجد والملعب والنادي األسرةعلى  ٕ لوحدها وا
التنشئة االجتماعیة تكون أكثر تركیزا ووضوحا وقصدا خالل مراحل أنالخ، غیر ...لجمعیات الریاضیةوا

.الطفولة اخصها مرحلة الطفولة المبكرة
كما أن التنشئة االجتماعیة تنطوي على جانبین هما تنشئة اجتماعیة سویة وتنشئة اجتماعیة غیر 

التقلید إلىاالة في إخضاع الفرد لضغوطاتها یدفعانه سویة، حیث أن اإلفراط في دور الجماعة والمغ
بحدود هذه التنشئة أكثر من الالزم وهذا ما یحول بینه وبین مرونة االبتكار وخصوبته وأصالته مما یؤدي 

والتراخي في دور الجماعة والمغاالة في أهمیة الفرد یؤدیان به . االتجاه للمحافظة والجمودإلىأیضابه 
اإلفراط والتفریط أنأيدود المرئیة مطالبة من اآلخرین وعدم مراعاة حقوقهم ومشاعرهم، تجاوز الحإلى

التنشئة االجتماعیة األسریة والتفاعل الصحیح القائم على االتزان بین ضغوط الجماعة مع إلىیؤدیان 
.2تنشئة اجتماعیة سویةإلىالحریة الفردیة یؤدي 

: نظریات التنشئة اإلجتماعیة-2
:نظریة التحلیل النفسي-أ

أساسیا من محاور افي التحلیل النفسي محور ) freuid) (1856-1939" (فروید"لقد شكلت نظریة 
وتطوره، ومقولته عن اإلنساننظریات التنشئة االجتماعیة، فهي نظریة في السلوك اإلنساني تفسر نمو 

جدیدة واستبطان مفاهیم المجتمع وقیمه وتصوراته اجتماعیةاتتیح للفرد تمثل أدوار " identification"التقمص 
.3عبر سلسلة من عالقاته مع اآلخرین الذین یحیطون به ویشكلون موضوع تقمصه ونماذج سلوكه

كما تفسر هذه النظریة االتجاهات الوالدیة نحو التنشئة االجتماعیة لألطفال في ضوء مراحل نمو 
نمو الشخصیة عملیة دینامیكیة تشمل الصراعات بین ) freuid(الكائن اإلنساني وتطوره، حیث اعتبر فروید

.الحاجات ورغبات الفرد ومتطلبات المجتمع، ولهذه الصراعات دورها في تنمیة الهو واألنا واألنا األعلى

.155، ص)د، س(، 2علم النفس االجتماعي، دار الكتاب الحدیث، الكویت، ط: فؤاد البهي السید- 1
.35- 25صمرجع سابق، ص : محي الدین مختار- 2
، 2009، 1علم اجتماع التربیة المعاصر بین النظریة والتطبیق، دار وائل، عمان، األردن، ط: نعیم حبیب جعنیني- 3
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تمثل مجموعة الدوافع الغریزیة التي تحدد السلوك وتوجهه بما یحقق للطفل المتعة نتیجة إلشباع :الهو-
.1الرغبات

عدم أيأي عند والدة الطفل تنحصر قدرته على اإلحساس بالمؤثرات الخارجیة دون التأثیر فیها 
، 2األولیةقدرته على جذب المتعة وتجنب األلم فهو معتمد كلیا على اآلخرین، أنه یمثل الحالة الفطریة 

.البیئة المحیطة تبدأ عملیة تكوین األناأووعندما یتصل الهو بالمجتمع المحیط 
:األنا-

قع وعند ظهور ذلك الجزء الواعي من الشخصیة الذي یواجه بدوره نشاط الطفل وفقا لمبدأ الوا
یتعلم الطفل كیفیة ضبط ذاته، فاألنا یبدأ في التعامل مع الصراعات التي تنشأ بین متطلبات الهو " األنا"

دون انتهاك قوانین اآلباء، ولیتم ذلك " الهو"ومتطلبات اآلباء، ودوره في البحث عن وسیلة إلشباع حاجات 
.3حتى یتم إشباع رغباته بصورة مقبولة اجتماعیا" الهو"یتخذ من الحیل الدفاعیة سبیال لكي یكبح جماح 

عندما یتعلم  الفرد كیف یتمكن من تحقیق رغبات الهو في نطاق الظروف " األنا" وتظهر فعالیة 
ال یستطیع كبح كل الحفزات الغریزیة الخطرة " األنا"أنالتي یفرضها المجتمع والبیئة بعاداته وتقالیده، إال 

قیم وتلك التقالید، وبالتالي أوامر الوالدین والكبار ورقابتهم على تصرفات الطفل التي تتنافى مع هذه ال
.4وسلوكاته، ویصبح لألب مثال أوامر ونواه، كما له تشجیع ورضى ومن ثم تشتق األنا األعلى

یمثل القیم األخالقیة والمعاییر االجتماعیة، وبنضج األنا األعلى تتحول القواعد التي :األنا األعلى
، فیبدأ في )تصبح داخلیةأي(ذاته إلىوالضوابط التي یفرضها علیه المجتمع األبناءیفرضها اآلباء على 

یخاف العقاب الخارجي ولكن لتجنب الشعور بالذنب، ومع مرور الوقت ألنهالتالؤم مع قوانین المجتمع ال 
للسلوك الذي یوجه لألنا األوامر مع تعلیمات وتوجیهات هؤالء الكبار تصبح األنا األعلى بمثابة المراقب

ویهددها كما كان یفعل الكبار، ومن هنا تتكون معاییر السلوك التي  یتمثلها الطفل وتصبح جزءا من بنائه 
.5»الضمیر«مصطلح " األنا األعلى"النفسي ویطلق على 

هم فما التفاعل بین اآلباء وأطفالهن هو العنصر األساسي في نمو شخصیاتأنوقد اعتبر فروید 
یمارسه اآلباء من اتجاهات وأسالیب في معاملتهم ألطفالهم له دور فعال في تنشئتهم االجتماعیة، وهذه 
االتجاهات الوالدیة یتم تحلیلها طبقا لنوعیة العالقات االنفعالیة القائمة بین الطفل وآبائه، فإتجاه األم مثال 

.اسا اجتماعیا ینمي خصائص شخصیتهاإلطعام یعتبر أسأوأثناء عملیة اإلخراج انحو طفله

.246سابق، صالمرجع ال: نعیم حبیب جعنیني- 1
.41مرجع سابق، ص: میساء أحمد النبال- 2
.30-29مرجع سابق، ص ص: زكریا الشربیني، یسریة صادق- 3
.41مرجع سابق، ص: میساء أحمد النبال- 4
.30مرجع سابق، ص: زكریا الشربیني، یسریة صادق- 5
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اآلباء من أهم المدركات االجتماعیة في حیاة الطفل، فعندما ینتقل الطفل من " الفرویدیون"ویعتبر 
بما یحتویه من إلیهالطفل یتقمص صفات الشخص المحبب أنأيأخرى فهو یحاكیهم، إلىمرحلة نمو 

.صواب وخطأ لیدمجها داخل الضمیر الذي یجاهد من أجل الكمال ولیس من اجل المتعة
نفهم عملیة التنشئة االجتماعیة في نظریة التحلیل النفسي، عندما ننظر إلیها في تطور أنویمكننا 

:للتنشئةاألساسیةنمائي من خالل مراحل النمو 
:المرحلة الفمیة-

إن شخصیة الطفل . رحلة الفترة من الوالدة حتى النصف الثاني من السنة األولىتغطي هذه الم
ونوع نمط عالقاته االجتماعیة تحدد بطبیعة عالقاته بأمه وكیفیة ومدى إشباع حاجاته الفمیة، ودرجة ما 

.یتعرض له من إحباط ومدى مفاجأة الفطام
:المرحلة الشرجیة-

ي والثالث من عمر الطفل، ویجد الطفل فیها المتعة واللذة نتیجة وتغطي هذه المرحلة العامین الثان
تعلمه لضبط اإلخراج، حیث یحظى في هذه الحالة بحب وقبول والدیه، ویؤثر في هذه المرحلة على 

.شخصیة الطفل ونموه االجتماعي نوع العالقات والمعاملة بین الطفل ووالدیه
):األودیبیة(المرحلة القضیبیة -

هذه المرحلة العامین الرابع والخامس من عمر الطفل ویهتم الطفل في هذه المرحلة بأعضائه تحتل 
.1الجنسیة، باعتبارها مصدر إشباع ولذة

والظاهرة الرئیسیة في هذه المرحلة هي االرتباط القوي للولد باألم، والبنت باألب واعتبار كل منهما 
احب ذلك من إحساس بالغیرة والعدوانیة اتجاهه، لكنه یكتم أحد الوالدین منافسا له على ذلك الحب وما یص

هذه ) عقدة إلكترا(وعند البنت تسمى ) عقدة أودیب(مشاعره خوفا من العقاب وفقدان الحب فعند الولد 
.2العقد نتاج للقوى البیولوجیة التي تعبر عن نفسها في حوافز لیبیدیة معینة

:مرحلة الكمون-
بین السادسة وسن البلوغ تتمیز بكمون الجنس وتثبیط نشاطه، حیث یتعلق وتغطي هذه المرحلة ما 

الطفل في هذه المرحلة بالوالد من نفس الجنس، كما یضع نفسه عن طریق التقمص في موضع الوالدین 
أنیعتقد ألنهرغبان، في هذه المرحلة كما یسلكان وكما یانه یسلك أيویمتص المعاییر التي یؤكدانها، 

وهو یقوم بدور الوالدین في توجیه ) الضمیر" (األنا األعلى"حیحة، وینشأ من خالل التقمص آراءهم ص
رشاد شخصیة الطفل ومراقبتها وتحذیرها، وتهدیدها بالعقاب ٕ .وا

.46- 45مرجع سابق، ص ص:  صالح محمد علي أبو جادو- 1
الشخصــیة، ترجمــة محمــد غنــیم، دیــوان المطبوعــات الجامعیــة، المؤسســة الوطنیــة للكتــاب، الجزائــر، : ریتشــارد الزاروس-2

.208، ص1999
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:)المراهقة(المرحلة الجنسیة التناسلیة -
ویبحث الطفل في هذه المرحلة عن اإلشباع عن طریق تكوین وصالت مع أفراد من الجنس 
اآلخر، وتتوقف طریقة إشباع نزعاته الجنسیة على ظروف بیئته المباشرة من ناحیة وعلى نموه وخبراته 

حیطة السابقة من ناحیة أخرى، وتغطى هذه الفترة مرحلة ما بعد سن البلوغ، وقد تواجه المراهق ظروف م
تصادم مع معاییر إلىأو تؤدي محاولة إشباع الدوافع الجنسیة بأیة طریقة " النكوص"إلىفي حیاته تدفع 

.1صراع داخلي شدیدإلىمؤدیة " األنا األعلى"السلوك عند 
هي اآللیة التي تراقب وتضبط المیوالت االجتماعیة عند : للتنشئة االجتماعیة" الفرویدي"فالمفهوم 

.2م تحقیق االمتثال للمجتمعالطفل ومن ث
عملیة التنشئة االجتماعیة تتضمن اكتساب الطفل : وكذلك من وجهة نظر مدرسة التحلیل النفسي

أن هذا یتم عن طریق أسالیب عقلیة " فروید"واستدخاله لمعاییر والدیه وتكوین األنا األعلى لدیه، ویعتقد 
ائم على الثواب والعقاب، فعملیة التنشئة االجتماعیة تعمل وانفعالیة واجتماعیة أهمها التعزیز واالنطفاء الق

غیر المقبول خراآلعلى تعزیز وتدعیم بعض أنماط السلوك المقبول اجتماعیا، وعلى انطفاء بعضها 
التقلید والتوحد القائم على الشعور بالقیمة والحب یعتبران من أبرز أسالیب التنشئة أناجتماعیا، كما 

.االجتماعیة
أنها تبرز وتؤكد أثر العالقة بین الوالدین والطفل في النمو " ظ على نظریة التحلیل النفسيویالح

ودور الوالدین في تشكیل األنا 3النفسي واالجتماعي، وكذلك أثر العوامل الدینامیكیة المؤثرة في هذا النمو
تؤثر على توافق أنمكن األعلى للطفل من قیم ومعاییر وأهمیة المراحل النهائیة التي یمر بها وكیف ی

: شخصیته مستقبال، كما وضحت مجاالت التنشئة االجتماعیة في هذه السنوات األولى من تدریب على
الرضاعة، الفطام، اإلخراج، التغذیة، التدریب الجنسي، التدریب المتعلق بالسلوك العدواني وتدریبه 

.االعتماد على الذات
قاعدة أساسیة ألي حدیث عن المراحل النمائیة " فروید"وأصبحت المراحل الجنسیة التي حددها 

للشخصیة، خصوصا عند علماء األنثروبولوجیا الثقافیة، وحتى في علم االجتماع نجد انعكاساتها واضحة 
لكن بتفسیرات " الفرویدیة"خصوصا في التنشئة االجتماعیة و تقسیمها المرحلي الذي غالبا تؤكده المراحل

.نفسیة واجتماعیة
األنثروبولوجیا وحتى من أوعلماء االجتماع أوها تعرضت لنقد شدید سواءا من علماء النفس لكن

روادها المحدثین الذین انتقدوا إغراقها في التفسیرات البیولوجیة حیث حاولت هذه النظریة تفسیر السلوك 

.46مرجع سابق، ص: صالح محمد علي أبو جادو- 1
.33، ص2000، 1التنشئة االجتماعیة وأثرها في السلوك السیاسي، دار وائل، عمان، األردن، ط: رعد حافظ سالم- 2
.47- 46مرجع سابق، ص ص: صالح محمد علي أبو جادو- 3
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عملیة التنشئة وربطته ب) LIBIDO(عامل الجنس إلىاإلنساني بأصول بیولوجیة فأرجعت السلوك أصال 
، وتنافس األم مع البنت )عقدة أودیب(االجتماعیة، وهذا یظهر في التنافس بین األب واالبن على األم 

قة بین الفردي واالجتماعي، ، إن هذا یتم وفق آلیات داخلیة نفسیة في جدل العال)عقدة ألكترا(على األب 
.1أغفلت العوامل االجتماعیة والثقافیةنها أعطت أهمیة للثواب والعقاب في عملیة التنشئة و كما أ

كما أن نظریة التحلیل النفسي ال تأخذ في االعتبار التفاعل االجتماعي الغني المتنوع بین أعضاء 
من ثقافة القطاع أوفي تأثیره بالقیم والمعاییر االجتماعیة المشتقة من ثقافة المجتمع كله األسرة

، وأغفلت هذه النظریة المؤثرات االجتماعیة التي یتعرض لها رةاألسإلیهاالجتماعي الخاص الذي تنتمي 
، وما تقوم به من دور بارز في عملیة التنشئة االجتماعیة للطفل، كتأثیر جماعة األسرةالطفل خارج 

إلىباإلضافة 2الرفاق التي یتعلم منها الطفل ما هو مباح وما هو ممنوع، مما یؤثر على نمو األنا األعلى
وأنصاره كانت " فروید"مبالغتها في أثر السنوات الخمس األولى على توافق الشخصیة مستقبال، وأن دراسة 

قائمة أغلبها على حاالت مرضیة ال یمكن تعمیمها، فكم من طفولة تعیسة عاشتها شخصیات ناجحة 
.ومتوافقة نفسیا
بخصوص منطقها في فهم التنشئة أهم ما یمكن تقدیمه من نقد لنظریة التحلیل النفسي األخیروفي 

االجتماعیة، أنها أنكرت التنوع الثقافي داخل المجتمعات ما دامت األنظمة االجتماعیة هي نتاج عوامل 
التشابه بین الثقافات على األقل في أنیبدو انه یتضمن " لفروید" فإن التركیز البیولوجي"إذن . بیولوجیة

فیما بینها، وهذا یجعل الفروق بین الثقافات تبدو تافهة طالما أنها أكثر من االختالفات األساسیةمظاهرها 
.3"شيء أكثر من الفروق السطحیة الظاهریة في البناء االجتماعيأيال تسمح بظهور 

:نظریة التعلم- ب
یرى أنصار هذا االتجاه أن عملیة التنشئة االجتماعیة عملیة تقوم في حقیقة األمر على التعلم، أو 

تغییر في السلوك نتیجة التعرض لخبرات وممارسات معینة، یمر بها أوعملیة تعلم، ألنها تعدیل باألحرى
.مماتهإلىمنذ والدته اإلنسان

یمكننا إذالجانب المحدود من التعلم الذي یعني بالسلوك االجتماعي لإلنسان، إلىوتشیر في ذلك 
یقوم بأدوار أنالتعلم الذي یسهم في قدرة الفرد على ننظر للتنشئة االجتماعیة على أنها ذلك النوع من أن

.اجتماعیة معینة

.246مرجع سابق، ص: نعیم حبیب جعنیني- 1
.47مرجع سابق، ص: جادوصالح محمد علي أبو - 2
.209مرجع سابق، ص: ریتشارد الزاروس- 3
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Secord and" (سكورد وباكمان"ویرى  Backman ( أن التنشئة االجتماعیة عبارة عن عملیة تفاعل
.1"یتعدل عن طریقها سلوك الشخص بحیث یتطابق مع توقعات أعضاء الجماعة التي ینتمي إلیها

الحیاة تعلم، والنمو تعلم فاإلنسان یتعلم كیف یجلس ویمشي، وكذا یتكلم ویلعب أنوهذا یعني 
ینسجم مع أقرانه وهو كذلك یتعلم أوویتعلم كیف یقرأ وكیف یمارس بعض النشاطات، وكذا كیف یتعامل 

ن كیف یحتفظ بعمله ویربي أطفاله، وكیف یتقاعد حینما یبلغ سنا ال تسمح له بأن یعمل بكفاءة، وبما أ
ن التعلم الجید یؤدي یتعلمها لكي تستمر حیاته ألأناإلنسانالحیاة سلسلة مستمرة من المهام فالبد على 

تعاسة الفرد وسخط المجتمع وفي إلىالرضا وحسن الجزاء، بینما یؤدي الفشل في تعلم إحدى المهام إلى
.الفشل في أداء ما یلیها من مهام

بالطریقة نفسها التي یحدث فیها تعلم األطفالاعي یحدث عند التطور االجتمأنترى هذه النظریة 
: والشك أن مبادئ التعلیم العامة مثل،وذلك من خالل مشاهدة أفعال اآلخرین وتقلیدهماألخرىالمهمات 

.2التعزیز والعقاب واإلطفاء والتعمیم والتمییز كلها تلعب دورا رئیسیا في عملیة التنشئة االجتماعیة
التعلم الشرطي "في نظریته )" Skinner(سكینر"فیرى: النظریة على عدة توجهاتوتنطوي هذه 

Skinner’s(اإلجرائي  operant learning Aproch (سكینر"أن السلوك یحرك بواسطة مؤثر خارجي، وأجرى "
low" (قانون األثر"تجاربه النموذجیة التي توضح  of effect (حتى أن االشتراط یقوم على تكرار االستجابة

، مما األشیاءتتكون العادات وتتدعم، والتدعیم السلبي الذي یتمثل في العقاب والذي یحدث اإلقالع عن 
.إنطفاء العادات، فالطفل عند فطامه یقلع عن مص ثدي أمه عندما یدهن بمادة مرّةإلىیؤدي 

طفولة المبكرة تتكون الثواب والعقاب تتكون معظم اتجاهاتنا وعاداتنا، فمنذ الأيوعن طریق التدعیم 
عن طریق التدعیم عادات الصدق واألمانة، الكذب والخداع والقسوة والسیطرة، وعن طریق التدعیم یكرر 

أفعاال یستحسنها اآلباء والمربون حتى تصبح عادات، وینصرف الطفل عن أفعال أخرى تدعم األطفال
فتنطفئ لینصرف عنها وال یكررها وبهذا تتكون ،االستهجانأوالزجر أوتقابل بالعقاب أيتدعیما سلبیا، 

.3العادات تدریجیا عندما تتدعم تدعیما إیجابیا، وتزول وتنطفئ عندما تتدعم تدعیما سلبیا
:نوعین تبعا ألثر كل منهماإلىالتعزیز " سكینر"ویقسم 

.بة التلقائیةنه یقوي من احتمال ظهور االستجاالموقف فإإلىوهو ما إذا أضیف :التعزیز االیجابي.1
ویمكن تحدید دور التعزیز في التخفیف من حدة التوتر التي تكون موجودة نتیجة :التعزیز السلبي.2

ویرى سكینر أن ،نه یشبع حاجة وكلما زادت حدة التوتر كلما زادت درجة االستجابة لإلثابةأأيللحرمان، 

.17مرجع سابق، ص: هدى محمد قناوي- 1
.47مرجع سابق، ص: صالح محمد علي أبو جادو- 2
، ص 2000، 4سیكولوجیة النمو الطفولة والمراهقة، دار الفكر العربي، اإلسكندریة، مصر، ط: خلیل میخائیل معوض- 3

.99- 98ص
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كن هذا أثر مؤقت سرعان ما یزول العقاب ال یعمل كمعزز سلبي فهو قد یخفض من معدل االستجابة ول
العقاب لیس له أهمیة تذكر على المجموع الكلي أنأيحالته األولى، إلىویعود معدل االستجابة 

لحدوث االنطفاء ولكن تقتصر أهمیته على التأثیر المؤقت في معدل االستجابة، ومن ةلالستجابات الالزم
العقاب ال یعادل أثر الثواب حیث أن أناألثر وقال حینما قدم قانون" تورندیك"و" سكینر"هنا یلتقي 

.1العقاب ال یؤثر في عملیة اكتساب العادة
ووصفها بأنها نظریة سلوكیة رادیكالیة " ألبرت باندورا"للنقد من طرف " سكینر"ولقد تعرضت نظریة 

جمیع أنواع التعلم ألنها تركز على الباعث الخارجي الذي یؤثر على السلوك، ویرى أن سكینر قد تجاهل 
.المعرفي االجتماعي

التي تعتبر محاولة جزئیة لتطبیق المنهج ) MILLER AND DOLLARD" (میللر ودوالر"وتأتي محاولة 
السلوكي وتوسیعه على التعلم االجتماعي، وأساس السلوك االجتماعي عندهما هو التقلید الذي یعتبر نمط 

نالوا المكافأة المناسبة، إذاوالحیوان یتعلمان عادة التقلید اإلنسانأنولقد أثبتت التجربة ،استجابات متعلمة
- )المنبه(المثیر[ویتبنى هؤالء فكرة 2لذلك فإن مفهوم التقلید عندها هو جوهر دراسة وتفسیر عملیة التنشئة

علم، كشروط لحدوث التتعند تفسیر عملیة التنشئة االجتماعیة، ویهتمون بالدوافع والجزاءا] االستجابة
أعمال یفضلها الوالدان أوتصرفات أواهتمامهما عندما یقوم بأفعال أوفالطفل یحصل على انتباه والدیه 

.ربما یقومان بها مع تكرار إتیان الطفل هذه التصرفات التي تصبح جزءا منه فیما بعدأوأحدهما أو
شباع حاجاته " میللر ودوالر"ویرى  ٕ یقلد اآلخرین ویرى هذین أن الطفل في سعیه لخفض دوافعه وا

:3السلوك التقلیدي یكون على نوعین هماأنالباحثین 
:المعتمد المتكافئ-

یطابق الطفل في هذا النوع من السلوك بین سلوكه وسلوك شخص آخر مع عدم إدراكه للموجهات 
عل ذلك، یحي شخصا مهما ألن أباه یفأنتعود الطفل : المثیرات في سلوك ذلك الشخص، مثال ذلكأو

وال یدرك أن سلوكه مطابق ومكافئ لسلوك ،ال ألنه یفهم اهتمام أبیه بهذا الرجل نظرا ألهمیتة ونفوذه
.والده

:سلوك النسخ-
عن طریق : في هذا النوع من السلوك یتعلم الطفل سلوكا جدیدا عن طریق المحاولة والخطأ فمثال

مالحظته لرسام ماهر یقوم بالرسم، وفي هذا النمط من التقلید على المقلد محاولة جعل استجاباته تقارب 

تنشئة الطفل وحاجاته بین النظریة والتطبیق، مركز اإلسكندریة للكتاب، : سهیر كامل أحمد، شحاتة سلیمان محمد- 1
.158- 157، ص ص2002، )د، ط(مصر، 

، 2005، )د،ط(علم االجتماع الثقافي، دار المعرفة الجامعیة، االزاریطة، اإلسكندریة، : علي عبد الرزاق جلبي وآخرون- 2
.212ص

.51مرجع سابق، ص: صالح محمد علي أبو جادو- 3



التنشئة اإلجتماعیةالفصل الرابع           

106

ا تلعب دورا هاما في استجابات النموذج، ووحدات النسخ تتكون في مرحلة مبكرة من حیاة الفرد، یبدو أنه
.التعلم االجتماعي األساسي له

هناك طریقة أخرى للتعلم االجتماعي وینادي "میللر ودوالر"وكل من " رسكین"ما قدمه إلىباإلضافة 
مشاهدة أنعلى " باندورا"التعلم بالنیابة وأكد أو" بالتعلم غیر المباشر"وهو یطلق علیه " باندورا"بها العالم 

خلق لدى بسلوك ما، سی) النموذج(عوقب نتیجة لقیامه أوأثیب أوالنموذج كوفيء ) حظالمال(الطفل 
ما قام إذان قیامه بسلوك مشابه لسلوك النموذج، سیجلب له نتائج مماثلة توقعا بأ) المالحظ(الطفل 
.1بتقلیده

المعقد توجه آخر في التعلم االجتماعي، تبحث هذه النظریة في السلوك " روتر"وتعتبر نظریة 
لألفراد في المواقف االجتماعیة المعقدة ،وتضم النظریة تحت مبدأ عام، كما تحدث تكامال بین ثالثة 

السلوك، المعرفة، الدافعیة وتؤكد النظریة على أنماط السلوك : اتجاهات تاریخیة واسعة في علم النفس هي
) الدافعیة(وقیمة التعزیز ) المعرفة(التي یجري تعلمها، والتي تحدد في نفس الوقت بفعل متغیرات التوقع

وزیادة على ذلك فإن هذه المتغیرات تتأثر من الوجهة النظریة بشدة بفعل سیاق الموقف الذي تحصل 
.2فیه

أنیرى أن نظریات الدافعیة في كل من السلوكیة والتحلیل النفسي لم تستطع " روتر"أنبمعنى 
ككائن سلبي ال اإلنسانإلىلمواقف االجتماعیة، ألنها تنظر تفسر التعقید الكبیر للسلوك اإلنساني في ا

الحوافز، البواعث، الحاجات، وروتر ال یأخذ بمفهوم : خارجیة مثلأومن خالل ظروف داخلیة إالیتحرك 
في نظریة واحدة " بالتوقع"التعزیز وحده، بل یراه غیر كاف لتفسیر السلوك اإلنساني المعقد، ولذلك ربطه 

.3نظریة تعلم قویةمما جعلها 
:4لهذه النظریةاألساسیةوالمفاهیم 

:إمكانیة السلوك-
باالستجابة بطریقة ما مقارنة بأنماط السلوك البدیلة المتاحة في أي اإلنساناحتمال قیام إلىیشیر 

.مجموعة من التعزیزاتأویقاس في عالقته بتعزیز واحد أوموقف، كما یحسب 
:التوقع-

ما إذامجموعة من التعزیزات سوف تتحقق أوتعزیزا معینا أنوهو إحتمال ینشأ عن الفرد ومفاده 
:عدة مواقف، وفي بعض المواقف یتحدد التوقع بمایليأوقام هذا الفرد بسلوك معین في موقف معین 

.67مرجع سابق، ص: عمر أحمد همشري- 1
.277، ص2006، 1نظریات التعلم وتطبیقاتها التربویة، دار الثقافة، عمان، األردن، ط: جودت عبد الهادي- 2
.144-143مرجع سابق، ص ص:  ملیكة كریكرة- 3
.281- 280صمرجع سابق، ص : جودت عبد الهادي- 4
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توقع طبیعة یحسب على أساس الخبرات السابقة للفرد بتعزیزات للسلوك وهذا ما یجعل للأنإحتمال -
أساسحدوث التوقع یتوقف على احتمال التعزیز على أنذاتیة، وبعبارة أخرى نجد بعض المواقف 

.الخبرات السابقة للفرد في مواقف مشابهة
تعزیزات مشابهة لها في مواقف أخرى لألنماط ذاتها من أوتعمیم التوقعات بحدوث هذه التعزیزات - 

.أیضاوالتي ترتبط معها وظیفیا ولهذا التوقع طبیعتة الذاتیة السلوكات المشابهة لهاأوالسلوك 
تمیزت نظریة التعلم بالدقة ألنها ولیدة العمل المخبري، ونتیجة التجارب المضبوطة التي قام بها رواد هذه 
النظریة، حیث أبدعوا في المزاوجة بین نظریة  التعلم والناحیة االجتماعیة، كما أنها اعتمدت على منهج 

یق وعلى عملیة التفسیر ما جعلها على جانب كبیر من األهمیة، لكن ما یؤخذ على هذه النظریة أنها دق
فسرت التعلم االجتماعي تفسیرا بسیطا وواضحا یقصر كثیرا في المواقف االجتماعیة المعقدة، لكن یصدق 

.في حالة المواقف االجتماعیة البسیطة
:نظریة الدور االجتماعي-ج

والدور االجتماعي) SOCIAL STATUS(النظریة مفهومي المكانة االجتماعیةوتتخذ هذه 
)SOCIAL ROLE( یعرف األدوار االجتماعیة لآلخرین ولنفسه، حتى یعرف كیف یسلك أن، فالفرد یجب

وماذا یتوقع من غیره وما مشاعر هذا الغیر، إن المقصود بالمكانة االجتماعیة وضع الفرد في بناء 
حدد اجتماعیا، وترتبط به التزامات وواجبات تقابله حقوق وامتیازات مع ارتباط كل مكانة بنمط اجتماعي یت

جانب السلوك المتوقع ومعرفته مشاعرا وقیما إلىمن السلوك المتوقع وهو الدور االجتماعي الذي یتضمن 
.1تحددها الثقافیة

دور واضح أيلم یكسب بعد ألنهیشارك مشاركة ایجابیة في حیاة الجماعةأنوالولید ال یستطیع 
ولم یتعلم بعد أیا من العادات السائدة في جماعته، وهو یستطیع أن یلعب األدوار رمزیا فقط عن طریق 

أدوار رمزیة أيالمكانة ومن ثم أنتوقعات اآلخرین، فالطفل له بهذه الصفة مكانته لدى اآلخرین إال 
لیس له دور و مركزه أنیه هو ولكن یؤدیه اآلخرون، بمعنى دوره ال یؤدأنأيترتبط بها لیست وظیفیة، 

هو مركز الولید في المجتمع، والدور الذي یلعبه في عائلته هو دور الولید وهو ال یتعدى األكل والنوم 
والبكاء، وكلما نما الولید وبخاصة كلما بدأ یتعلم اللغة تتضح مكانته في الجماعة وتزداد األدوار التي 

عملیة القیام أوفي العملیة التي یصبح فیها الفرد موضوعا لذاته، اإلنسانا وتفقدا، وتنمو ذات یلعبها عدد
.2بدور شخص آخر وعن طریقها فهم وجهة نظر اآلخر

ویكتسب الطفل أدوارا اجتماعیة عن طریق التفاعل االجتماعي ویصبح عضوا وظیفیا في 
حیث یتفاعل مع اآلباء والراشدین الذین لهم مكانة في نفسه، فالبد من قدر من االرتباط العاطفي ،الجماعة

.32-31مرجع سابق، ص ص:زكریا الشربیني، یسریة صادق- 1
.117، ص2004، 1التنشئة اإلجتماعیة، دارالشروق للنشر والتوزیع ، عمان، األردن، ط:معن خلیل عمر- 2
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یتفاعل أنكان للطفل إذاألنهرابطة التعلق، وتعتبر الذات المفهوم الثالث في نظریة الدور، ذلك أو
لمكانات االجتماعیة یعرف ما هو السلوك المتوقع منه والمصاحب لأنبنجاح مع غیره في مجتمعه فعلیه 

حول مشاركة الطفل في " مید"و " بیاجیه"، ومثال ذلك ما قدمه ...]المدرس، المربي، الخادم[المختلفة 
.اللعب

.الطفل یتعلم أدواره، فإذا لم یفعل ذلك فإنه سوف یعجز عن اللعبأن" مید"ففي اللعب یذكر 
الجزء إلىقیام بأدوار اآلخرین في اللعبانتقال الطفل في حیاته من ال" مید"ویمثل اللعب في نظر 

.المنظم األساسي للشعور بالذات بمعنى الكلمة
الدور یرتبط ارتباطا وثیقا بنمو الذات، كما یرتبط بنمو السلوك الجماعي أنومن الواضح إذن 

مرجعیة االجتماعیة المقررة لجماعته، وهي عادة جماعة رد دورا فانه یسلك طبقا للمعاییر وحین یلعب الف
دوار الفرد أمكننا التنبؤ بقدر من التأكد عن عرفنا مكانة وأإذاداخل التنظیم االجتماعي األكبر، ونحن 

.1طریقة سلوكه
وثمة حقیقة ترتبط بما سلفنا عن الدور االجتماعي وهي مفهوم التوقعات المتصلة بالموقع 

یحدد لنفسه أنعات، وأن یكون قادرا على یعرف الطفل ویتعلم كیف یسلك وفقا للتوقأناالجتماعي، فالبد 
عندما یرى إالم ال، وال یتحقق ذلك كله كان سلوكه سلیما أإذاویعرف عن طریق اللغة ومراجعة النفس ما 

ذاته على اعتبارها موضوعا یمكنه من مراجعة سلوكه إلىن نظرته الطفل نفسه على أنه موضوع ذلك، أل
.وأیضا الحكم على هذا السلوك–وجهة نظره بالطبع األفضل منإلىوتوجیهه كلما أمكن 

:ولتوضیح نظریة الدور االجتماعي في التنشئة االجتماعیة نستعرض عدة مفاهیم أساسیة وهي
:نظام الدور-

اآلخرین ضمن النظام األشخاصأن الدور هو أفعال الشخص أثناء عالقاته مع " بارسونز"یرى 
تعدد األدوار وتباینها بحیث تكون إلىأدىاالجتماعي، كما یرى أن تقییم العمل في النظام االجتماعي 

كل مجموعة من هذه األدوار المتخصصة المترابطة نظاما معینا في البناء االجتماعي، وتكون هذه 
.2األدوار مرتبطة وظیفیا وذات أهداف مشتركة

:لعب الدور-
النشاطات المحددة التي ینتظر من الفرد القیام بها في أوونعني بلعب الدور مجموعة السلوكات 

موقف معین، ویختلف العلماء حول طبیعة أداء الدور ولعبه، فمنهم من یقرر أن لعب الدور هو من 
تالف سماتهم، طبیعة نفسیة، وعلى هذا األساس یختلف األفراد في أدائهم ألدوارهم المتشابهة نظرا إلخ

أداء الدور ذو أننتیجة الختالف الفروق الفردیة بینهم، في حین یرى آخرون أيوقدراتهم الشخصیة، 

.118التنشئة اإلجتماعیة، مرجع سابق، ص: معن خلیل عمر- 1
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أداء الدور ظاهرة اجتماعیة مرتبطة بالمكانة االجتماعیة التي یشغلها أنطبیعة اجتماعیة، وهذا یعني 
داء الدور في الموقف االجتماعي ما هو أن أ" بارسونز"الفرد في البناء االجتماعي، ویرى آخرون ومنهم 

.1استجابة الفرد لتوقعات اآلخرین وتحقیق للمعاییر االجتماعیةإال
ومن هنا یتضح أن لعب الدور یتطلب في المواقف االجتماعیة التفاعل بین العوامل االجتماعیة 

نظم ماألداء المناسب والوالعوامل النفسیة للفرد، ألن االستمرار الوظیفي ألي نظام اجتماعي یعتمد على
.لألدوار االجتماعیة

إن وجود أدوار عدیدة لإلنسان واالختالف في المعاییر المرتبطة بكل ): تعارض األدوار(تناقض 
یقوم أنتعارضها، ویتضمن هذا المفهوم حاالت منها أوما یسمى بتناقض األدوار إلىمنها قد یؤدي 

.كون التناقض في الدور نفسهیأنأوبأدوار متناقضة أصال، اإلنسان
كأن یقطع الطبیب ید ابنته التي یحبها في عملیة جراحیة فمهنته ومصاب ابنته یدفعه : ومثال ذلك

للقیام بذلك، وكذلك القاضي الذي یحاكم ابنه للسرقة، وفي مواقف هذا التناقض والصراع، قد یتغلب أحد 
.موقف أصالالدورین على اآلخر، وقد ینسحب صاحب الدورین من ال

:توقعات الدور-
مة غیر مالئأوتتمثل في األفكار واألحاسیس والمشاعر واألنماط السلوكیة التي تعتبر مالئمة 

من أون الفرد نظاما خاصا من التوقعات السلوكیة سواء من قبله بالنسبة لمركز معین، بمعنى یكوَ 
أواآلخرین، وهذه األنماط السلوكیة المتوقعة هي مزیح من التوقعات المكتسبة عن طریق التعلم المباشر 

مثل ) بالصدفة(، والتعلم العرضي )كأن یلقن الطفل كیفیة ارتداء المالبس المالئمة لعمره وجنسه(القصدي 
.اللعب

وعلیه فإن شخصا ما یحتل مركزا جنب في تعاون تام، إلىوهاتین الطریقتین قد تعمالن جنبا 
الذین یحتلون مراكز معینة أنماط سلوكیة معینة في مواقف معینة، فالفرد األشخاصمعینا، یتوقع من 

یغیر سلوكه تبعا لتغیر الموقف االجتماعي الذي هو فیه، فالمربیة في الروضة هي المسؤولة على 
.أخرىوكذلك هي أم، وبنت وزوجة في مواقف األطفال

:تحدید الدور وهيأوهناك ثالث عوامل رئیسیة تؤثر في تكوین :محددات الدور-
.اإلدراك المشترك للمكانة التي یشغلها الفرد في البناء االجتماعي* 
أوالذین یشغلون مراكز معینة في البناء األشخاصوقعات بالنسبة لسلوك ما یحمله أفراد الجماعة من ت* 

.النظام االجتماعي
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وهي عبارة عن توقعات مشتركة یتقاسمها أفراد المجتمع والنظام االجتماعي :المعاییر والقیم االجتماعیة* 
.1الواحد

اجتماعي معین، وتعتبر وتحدد هذه التوقعات أنماط السلوك المناسب المقبول بالنسبة لموقف 
.المعاییر والقیم الملزمة للجمیع

ویتم إكتساب الطفل وتعلمه لألدوار االجتماعیة من خالل عالقاته وتفاعله مع أفراد یحیطون به 
:ولهم أهمیة خاصة في حیاته ویتم ذلك بثالث طرق مهمة وهي

تعلیمه بصورة مباشره ومقصودة قیما وأدوارا إلىباألطفالحیث یلجأ المحیطون :التعلم المباشر-
.عمرهأوأنماطا سلوكیة تتناسب مع مكانته االجتماعیة التي یحتلها بحكم جنسه أواجتماعیة 

كثیرا ما یتعلم الطفل أدواره االجتماعیة عن طریق ما یتعرض له من مواقف، یسلك فیها :المواقف-
یسلك سلوكا منافیا لذلك التوقع أوتأیید من الذین یتفاعل معهم، سلوكا مناسبا لما هو متوقع منه، فیلقى ال

.فیواجه بالمعارضة وطلب التغییر، فیعمل على تعدیل سلوكه وفقا لذلك
الطفل یتعلم أدوارا اجتماعیة وأنماطا سلوكیة من خالل تقلیده :اتخاذ اآلخرین المهمین نماذج-

).النماذج(للمحیطین به 
:ة الوظیفیةلنظریة البنائیا-د 

تعرف هذه النظریة باالتجاه البنائي الوظیفي من العلوم االجتماعیة واإلنسانیة، لما القته من رواج 
منذ أكثر من نصف قرن مضى، ویروج لها الكثیر من علماء األنثروبولوجیا في حین أن نشأتها قدیما من 

هذه النظریة على مسلمة تدور حول وتقوم ) تالكوت بارسونز(علماء االجتماع، وكان ظهورها على ید 
فكرة تكامل األجزاء في كل واحد، واالعتماد المتبادل بین العناصر المختلفة للمجتمع، والبنائیة الوظیفیة 

سوى صیاغات جدیدة ألفكار ومسلمات قدیمة تعود للقرن التاسع عشر، وعلى ذلك األمرلیست في واقع 
وتعتمد الوظیفیة . ماء االجتماع األوائل، من الوضعیین العصریینفإن المؤسسین الحقیقیین للوظیفیة هم عل

organic(بصفة أساسیة على فكرة النسق العضوي  system ( كل شيء یمكن أنوهي الفكرة التي مؤداها
.2متكامال یتكون من أجزاء مثل الكائن الحيكالّ أوباعتباره نسقا إلیهالنظر 

تخص كل نوع بأدوار محددة یختلف كل منها " لماذا التنشئة؟"ویركز االتجاه البنائي الوظیفي على 
أن، ویلتزمون بها في حیاتهم المستقبلیة عندما یصبحون رجاال ونساءا، ولكي نفهم هذا یجب خراآلعن 

:عملیة التنشئةإلىنوضح نظرة هذا االتجاه 
ملیة التنشئة االجتماعیة على أنها أحد جوانب النسق عإلىینظر االتجاه البنائي الوظیفي 

االجتماعي، وبناءا على ذلك فإنها تتفاعل مع باقي عناصر النسق بما یساعد على المحافظة على البناء 
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االجتماعي وتوازنه، ألن الفرد في أثناء عملیة التنشئة یتعرض لعملیات عدة من الضبط واالمتثال التي 
تحقیق التوازن االجتماعي إلىع المجموعة التي ینتمي إلیها، ألن ذلك یؤدي تساعده على التوافق م

.1للجماعة ككل
وتحدث التنشئة االجتماعیة للفرد من خالل تعلمه ألنماط وقیم وعادات وأفكار الثقافة السائدة في 

ال بمن حوله، مجتمعه والتي توارثتها األجیال جیل بعد جیل، كما أنه یتعلم الرموز التي تمكنه باالتص
وأثناء هذه العملیة یقوم الطفل بتبني اتجاهات والدیه ومواقفهما كما أنه یقلدهما ویكرر كلماتهما وكذا 

خارجها، أین یكون الطفل قد إلىلتمدد بعد ذلك األسرةداخل األمرسلوكهما ألن التنشئة تكون في باديء
.تلقى ما یساعده للتوافق مع المحیطین به

عملیة إستدماج لقیم الثقافة السائدة واستدماج : "عملیة التنشئة بأنها" ري جویسونها"وقد وصف 
".للذات ولألدوار االجتماعیة المتوقعة من الفرد في المواقف المختلفة بقصد التوافق في المجتمع

عملیة التنشئة االجتماعیة من خالل نظریته في الفعل االجتماعي بالتركیز " بارسونز"وقد حلل 
یتعرض لها الفرد حتى یمكنه التوافق مع الجماعة التي أنمیكانیزمات التعلم الذي ینبغي أوعملیات على

خمس میكانیزمات تتمیز عن بعضها في الوقت الذي تترابط فیه معا، " بارسونز"ینتمي إلیها، وقد حدد 
التقلید،)substitution(، اإلبدال)inhibition(، الكف)renforcement(التدعیم: وهذه المیكانیزمات هي

)imitation(التوحد ،)identification(2.
فهذه المیكانیزمات تحدث للفرد أثناء تنشئته، فیبدأ بتدعیم بعض الظواهر السلوكیة، والكف عن 

موضوعات جدیدة بغرض البحث عن إشباع إلىعملیات اإلبدال فیتوجه إلىبعضها، ثم یتعرض بعد ذلك 
.وهذا لیستطیع التوافق مع أفراد مجتمعه ویكون أكثر توازنا،حاجاته وتحقیقها

یقوم بتقلید من هم محیطین به، فیكتسب العناصر األولىأما عملیة التقلید فالطفل في سنواته 
أيالثقافیة والمهارات السلوكیة، أما التوحد یعني أعلى درجات التقلید، حیث أن الطفل یقوم بتمثل القیم 

ه، والطفل في تعرضه لكل هذه العملیات داخل الجماعة یحقق له االستقالل لقیم دمج القیم في ذات
.الجماعة

أنساق اجتماعیة جرى التمییز أوتكمن عملیة التنشئة االجتماعیة في التفاعل بین ثالثة أنشطة 
عي النسق االجتما: وهي)) Sorokin(سوركین(و)) T. Parsons(تالكوت بارسونز(بینها تحت تأثیر كل من 

الذي یتحدد في جملة العوامل االجتماعیة المترابطة والمتكاملة في وحدة وظیفیة، والنسق الثقافي كنظام 

، االتجاهات النظریة ودراسة التنشئة، الدار الدولیة األسرةالنظریة االجتماعیة ودراسة :سامیة مصطفى الخشاب- 1
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ونسق الشخصیة الذي یتحدد في الدوافع والحاجات والمیول واالستعدادات في كل من األفكار والتصورات
.متكامل

ت التنشئة االجتماعیة ،فالحیاة وتنطلق هذه النظریة من مفاهیم الموقف والدور في تحلیل عملیا
االجتماعیة تتكون من نظام من األدوار یتكامل من خاللها األفراد ویتفاعلون في اكتساب عضویة الحیاة 

تعلیم الطفل نسقا متواصال من األدوار إلىاالجتماعیة، وهكذا فإن عملیة التنشئة االجتماعیة عملیة تهدف 
تنشئة األطفال بناءا على أن هناك أدوارا " تالكوت بارسونز"فسر وقد 1والمراكز المستمرة طوال حیاته

محددة للذكور وأخرى لإلناث على أن هذا التخصص في األدوار یحقق فوائد لألسرة الصغیرة، فقد نظر 
ویعمل على استمرار النسق، بمعنى ) functional(التخصص في األدوار على أنه وظیفي إلى"بارسونز"

، بذلك سوف ال األسرةاختص الرجل باألعمال المهنیة واختصت المرأة باألعمال التي تشكل محور إذاأنه 
إلىیقود أننه أیكون هناك فرصة للمنافسة والمزاحمة بین الزوج والزوجة في مجال واحد، والذي من ش

منافسة الرجل إلىلمرأة اتجاه اإلىالتوتر العائلي، فمن المنظور الوظیفي یرجع الصراع والتوتر في األسرة 
تبعا ألدوار النوع لكي ال یشكل فقط خطرا على األفراد، األطفالفي أدواره، فالوظیفیون یفسرون تنشئة 

.2ولكنه تهدید للنسق االجتماعي ككل
:3وتقوم النظریة البنائیة الوظیفیة على المسلمات المحوریة التالیة

حتى العالم أوتنظیما رسمیا أو مجتمعیا أوجماعة أوشيء سواء كان فردا أيأنإلىیمكن النظر -
).system(نظام أوبأسره على أنه نسق 

.یغیر تغیرا جوهریاأون النسق سوف یفنى إال فالبد من الوفاء بها، و إأساسیةلكل نسق إحتیاجات -
.لفة احتیاجاتهتلبي أجزاءه المختأنیكون النسق دائما في حالة توازن ولكي یتحقق ذلك البد أنالبد -
فقد یكون وظیفیا یسهم في تحقیق توازن النسق وقد یكون العكس ویقلل ،یجب التدقیق في كل نسق-

.یكون عدیم القیمة بالنسبة للنسقأنأوتوازنه 
فحاجة المجتمع لرعایة ...بدائلأویمكن تحقیق كل حاجة من حاجات النسق بواسطة عدة متغیرات -

.تقوم بها دار الحضانةأنأو، األسرةتقوم بها أنوتنشئتهم مثال یمكن األطفال
یكون الوفاء لكل أنمستوى یجب أن یفي بأربعة متطلبات، والبد أينسق وعلى أيأن " بارسونز"ویرى 

:وهذه المتطلبات هي...متطلب على حدى
.یتكیف مع بیئتهأنكل نسق البد أنأي :التكیف-
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إلىیصل يلكل نسق من أدوات یحرك بها مصادره بما یحقق أهدافه، وبالتالالبد:تحقیق الهدف-
.درجة اإلشباع

یحافظ على التواؤم واالنسجام بین مكوناته، ووضع طرق لدرء االنحراف أنكل نسق یجب :التكامل-
.البد له من المحافظة على وحدته وتماسكهأيوالتعامل معه 

.                                                                                         یحافظ بقدر اإلمكان على حالة من التوازنأنب على كل نسق نه یجبمعنى أ:المحافظة على النمط-
النظریات المختلفة أن" التعهد االجتماعي المتبادل"صاحب نظریة " سید أحمد عثمان"ویرى الدكتور 

حلیل النفسي، التعلم االجتماعي، الدور االجتماعي، وغیرها، ال تقدم بصورة منفردة الت: للتطبیع االجتماعي
مجتمعة تفسیرا شامال وكامال لعملیة التطبیع االجتماعي، وذلك ألنها لم تبرز الدور االیجابي للطفل أو

بیع االجتماعي، التعهد االجتماعي أثناء التطأوأثناء عملیة تطبیعه ولم تبین أهمیة االلتزام االجتماعي 
الكیفیة أیضاكما أنها أغفلت الجانب األخالقي لعملیة التطبیع االجتماعي الذي أساسه االلتزام ولم تبین 
.1التي تتكامل بها مؤسسات التطبیع االجتماعي في عملها إلحداث التغیر المطلوب في الطفل

:ومن أهم األسس التي قامت علیها هذه النظریة
صریح أواعي المتبادل هو أساس التفاعل االجتماعي الذي یقوم على تعهد ضمني أن التعاهد االجتم-

.المقابلأوالطرف الذي یعطي یتوقع نوعا من األخذ أنبین أفراد هذا التفاعل، بمعنى 
یكون توجه أعضاء هذا التنظیم نحو توقعات اآلخرین أنتنظیم اجتماعي متكامل، البد أيإنه في -

كل فرد في جماعة منظمة یحدد سلوكه وفق توقعات اآلخرین منه، بینما یحدد اآلخرون أنتبادلیا، بمعنى 
.توقعات أعضاء الجماعة بالنسبة لبعضهم البعض متبادلةأنأيسلوكهم في ضوء توقعاته هو نفسه، 

الرضا إلىیؤدي خراآلإن مطابقة سلوك أعضاء الجماعة لتوقعات أعضائها بعضهم أمام البعض -
.2عنهم، ومسایرتهم لتوقعات وقیم ومعاییر الجماعة

:خصائص عملیة التنشئة االجتماعیة-
:ل من أهمهاعهناك سمات ومعالم معینة تمیز عملیة التنشئة االجتماعیة ل

تتولى عملیة التنشئة االجتماعیة تشكیل الفرد منذ والدته، : التنشئة االجتماعیة عملیة تشكیل اجتماعي.1
یولد كمخلوق یعتمد على غیره، غیر مالك للقدرات االجتماعیة التي تأهله للتعامل مع غیره إلنساناأنإذ

كائن إلىمن كائن بیولوجي حیواني اإلنسانمن بني جنسه، فعملیة التنشئة االجتماعیة تعمل على تحویل 
ا یولد الفرد لمَ أنواالجتماعیة مما یجعله كائنا ناضجا إجتماعیا، بمعنى اإلنسانیةإنساني یملك المؤهالت 

یتعلم األنماط السلوكیة التي یتمیز بها المحیط االجتماعي، والخبرات والمهارات االجتماعیة، والمعاییر 
.عبر عملیة التنشئة االجتماعیةاألشیاءوالقیم واالتجاهات االجتماعیة السائدة ویتم نقل هذه 

.156-155مرجع سابق، ص ص: ملیكة كریكرة- 1
.58- 57مرجع سابق، ص ص: محمد علي صالح أبو جادو- 2
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كالعجینة یمكن أوشيء، أيالطفل عند والدته عبارة عن ورقة بیضاء یمكن كتابة علیها ف
كل مولود یولد على الفطرة فأبواه : "صیاغتها على كل األشكال، ولذلك یقول الرسول صلى اهللا علیه وسلم

رواه ". ءیمجسانه، كما تنتج  البهیمة بهیمة جمعاء هل تحسون فیها من جدعاأویهودانه أو ینصرانه 
.البخاري

الحب إلىفالفرد یحتاج : إشباع الحاجات االجتماعیة للفردإلىالتنشئة االجتماعیة عملیة تهدف .2
والحنان من والدیه، ویتطور هذا الحب والحنان والعطف حتى یشعر الطفل انه مقبول اجتماعیا في أسرته، 

الحاجات االجتماعیة إلى، باإلضافة یساعد على النمو االجتماعي السلیم لشخصیة الطفلاألمروهذا 
التي یمكن تلبیتها عن طریق التنشئة االجتماعیة، الحاجة لألمن والطمأنینة، الحاجة البیولوجیة، األخرى

1....الحاجة للتقدیر، الحاجة للمعلومات، الحاجة لإلنتماء

الدینامیة لطبیعتهاإلىد مراحل العمر المختلفة وهذا یعو إلىالتنشئة االجتماعیة عملیة مستمرة تمتد .3
ن طریق التفاعل بین األفراد داخل محیط اجتماعي معین یتم نقل فع2التي تتضمن التفاعل والتغیر

الفرد یالحظ النماذج أناألنماط السلوكیة عن طریق ما یسمى بالنموذج بإستعمال المالحظة، بمعنى 
.عملیة تقمص وامتثال النماذجىإلالسلوكیة أمامه فیتأثر بها نفسیا، وهذا التأثر ینتقل 

التنشئة االجتماعیة عملیة اجتماعیة مستمرة، التنشئة االجتماعیة تحدث في وسط اجتماعي یتكون من .4
نه اجتماعي بطبعه، وهذه االجتماعیة ، وهي أاإلنسانأفراد إنسانیین، فهي تعبر عن خاصیة فطریة في 

تبادل النماذج السلوكیة، وتعدیلها ودعمها حسب ما یتماشى مع قیم ومعاییر المجتمع، إلىتؤدي باألفراد 
وهذا المجتمع یتضمن مجموعة من المؤسسات ذات الطابع االجتماعي التي تعمل على تماسكه والحفاظ 

ى هؤالء علیه، كما تقوم بتنشئة أفراده تنشئة سلیمة لضمان استمراره، ومن خالل تنشئة هذه المؤسسات یتول
اجتماعیة مختلفة یتعلمون من خاللها األداء الجید والصحیح، والسلوك السوي الذي یتوافق ااألفراد أدوار 

مع المجتمع، كما یتعلمون معنى القیادة، الطاعة، المحافظة على اآلخرین وعلى المجتمع، تقدیم الخدمات 
یالد الطفل وتتواصل معه حتى الشیخوخة، لآلخرین، وهكذا فالتنشئة االجتماعیة عملیة مستمرة، تبدأ بم

في األخیرالتعلم حتى یستطیع التكیف مع مجتمعه بإعتبار هذا إلىفاإلنسان في كل فترات حیاته یحتاج 
.تغیر مستمر وتطور متواصل

فاإلنسان عند والدته یكون معتمدا على غیره، ولكنه : التنشئة االجتماعیة هي عملیة نمو متواصل للفرد.5
ستعدادات عقلیة وأخالقیة واجتماعیة ونفسیة تمكنه من التحول من االعتماد على اآلخرین في یملك ا

الثانویة، شركة دار األمة، برج الكیفان، الجزائر، التنشئة االجتماعیة والسلوك اإلنحرافي لتلمیذ المدرسة : مصباح عامر- 1
.39- 38، ص ص2003، 1ط
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مرحلة النضج من خالل إلىاالعتماد على نفسه، وهذه االستعدادات تصل إلىقضاء حاجاته المختلفة 
.عملیة النمو التي تتم بموجب عملیة التنشئة االجتماعیة

فالفرد یتعلم من خاللها األدوار والقیم والمعاییر االجتماعیة : اجتماعيالتنشئة االجتماعیة عملیة تعلم .6
من خالل عملیة التفاعل االجتماعي، كما یكتسب الفرد بواسطتها معارفه وعلومه واتجاهاته، ومهارات 

داخل (التنشئة االجتماعیة عملیة تكیف اجتماعي للفرد مع محیطه أنكما .مختلفة في جمیع المجاالت
ممثلة بتقلید نماذج یتأثر بها، وتقمص األنماط السلوكیة للمجتمع حتى ) مجتمعه بمختلف مؤسساتهأسرته و 

.تغدو سلوكا تلقائیا
هذه الخاصیة تركز على مضمون التنشئة االجتماعیة فهي : التنشئة االجتماعیة عملیة نقل الحضارة.7

التغلب على قیم أوها من االندثار في عمقها االجتماعي نقل للقیم الحضاریة لمجتمع ما للمحافظة علی
التي یكون اإلعالمحضاریة أخرى وغزوها، ویظهر هذا المفهوم بشكل واضح فیما یعرض في وسائل 

وال المدرسة فعالة في شرح وتفسیر القیم األسرةوالمراهقین، فالیوم لم تصبح األطفالتأثیرها فعال في 
طبع هذا النقل للقیم الحضاریة یكون عبر عملیة ال، وبماإلعالالحضاریة لألجیال بقدر ما علیه وسائل 

اعتبار التنشئة االجتماعیة هي نقل للقوى الحضاریة إلىالتنشئة االجتماعیة وهذا ما دفع ببعض الباحثین 
.1الخارجیة الموضوعیة، لتكون قوى فردیة داخلیة شخصیة

ووسائل متعددة ومختلفة تأثر على إنها عملیة معقدة ومتشعبة لها أهدافا كثیرة وتستعین بأسالیب.8
كائن اجتماعي له فردیة اجتماعیة تتفق إلىشخصیة الفرد لنقله من كائن یعتمد على استعداداته الفطریة 

.2حد مع شخصیة اآلخرین في المجتمع دون ذوبانها فیهاإلى
:أهداف التنشئة االجتماعیة-3

التنشئة االجتماعیة عملیة تفاعل اجتماعي، وعملیة تعلم وتعلیم وتربیة وكذا تشكیل للسلوك أنبما 
تحقیقها ككل عملیة،لكي یعیش الفرد إلىا تصبو أهدافلها أناإلنساني واستدماج للثقافة، فمن دون شك 

.الجتماعيفي النسق األسري والبناء ا" التنشئة االجتماعیة"بشكل سوي، وبالتالي تثبت وجودها 
وجود عمل منظم مرتب، عمل یقوم النظام فیه على االنجاز : "معناه" جون دیوي"والهدف كما یقول 

3"التدریجي لعملیة من العملیات التربویة

:تحقیق المقاصد التالیةإلىوتهدف التنشئة االجتماعیة للطفل 
یكتمل جنینا أنائر المخلوقات منذ مزودا بفطرة تمیزه عن ساإلنسان: تحقیق ركائز الفطرة أو تنمیتها-

–حب االستطالع –اإلیمان واالعتقاد :في بطن أمه وهذه الفطرة تتكون من جملة من الركائز هي

.41مرجع سابق، ص: مصباح عامر- 1
.243- 242مرجع سابق، ص ص: نعیم حبیب جعنیني- 2
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خاصة والمجتمع هو الذي یهیئ الظروف اإلنسانوأن هذه الركائز تكون عند . االستعدادات–الحریة 
.المناسبة لتحقیقها وتنمیتها

االجتماعیة یستدمج الفرد قیم ةفعن طریق التنشئ: الحا لنقل الموروث الثقافيتهیئة الفرد لیكون ص-
جزءا منها بالتقلید والحفظ والمحاكاة لتصبح بعد ذلك جزءا من أووعادات وتقالید مجتمعه، ویتمثلها كلها 

.1أفكاره وقناعاته ومعتقداته ومعارفه وسلوكه التي یعمل على نقلها مستقبال للجیل الالحق
فمن خالل عملیة : لضبط السلوك وأسالیب إشباع الحاجات وفقا للتحدید االجتماعياألساسیةتدریبات ال

التنشئة االجتماعیة یكتسب الطفل من أسرته اللغة والعادات والتقالید السائدة في مجتمعه، المعاني 
على توقع استجابات المرتبطة بأسالیب إشباع رغباته وحاجاته الفطریة واالجتماعیة كما یكتسب القدرة

.الغیر نحو سلوكه واتجاهاته
كائن اجتماعي، حیث یكتسب الفرد صفته االجتماعیة وتحویل إلىتحویل الطفل من كائن بیولوجي -

.2فرد ناضج یدرك معنى المسؤولیةإلىكذلك الفرد من طفل یعتمد على غیره في نموه 
مثل التأكید على مفهوم الذات االیجابي لدیه، : واألخالقیة لدى الطفلاألساسیةتكوین المفاهیم والقیم -

وعلى الصدق واألمانة والكرامة والتعاون واإلیثار وغیرها من صفات محببة، مما یساعد على التوافق مع 
أفراد مجتمعه واالنسجام معهم، ولألسرة هنا دور مهم في غرس القیم الدینیة واألخالقیة في أطفالها 

.یتها وأیضا في تنمیة الضمیر الحي لدیهموتنم
یعیش أنالتنشئة االجتماعیة السویة تساعد الطفل على أنإذ: تحقیق األمن الصحي والنفسي للطفل-

قدر اإلمكان في بیئة خالیة من المشكالت النفسیة ،االضطرابات والمشكالت األسریة، كما تعمل من 
تكوین المواطن والمجتمع إلىم الجسم والعقل مما یؤدي خالل الرعایة الوالدیة على تكوین طفل سلی

.الصالحین
لكل مجتمع نظامه الخاص للمراكز واألدوار االجتماعیة التي : تعلم األدوار االجتماعیة والقیام بها-

یشغلها ویمارسها األفراد والجماعات، وتختلف هذه المراكز واألدوار باختالف السن والجنس والمهنة وثقافة 
ن تقوم بدور معین، ال بل یشجعه، بینما مركزا وأ) المرأة(تشغل األنثى أنمع، فقد یرضى مجتمع المجت

یرفضه مجتمع آخر،ویرجع سبب ذلك على نحو رئیسي للنظام الثقافي السائد ،وبهذا أویتحفظ علیه 
.3یحافظ المجتمع على بقائه واستمراره وتحقیق رغبات أفراده وجماعاته

.15-14مرجع سابق، ص ص: مراد زعیمي- 1
.18مرجع سابق، ص: صالح محمد علي أبو جادو- 2
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ء الفطري لدى الطفل عن طریق إتباع األسلوب العلمي في معاملته وتنشئته منذ تعدیل وصقل الذكا-
.1بدایة حیاته، وكذلك إعداده علمیا لكي یكون مرتفع الكفاءة العلمیة والعملیة خالل مراحل متتالیة

وتعلیم تعلم المعاییر االجتماعیة والقیم والعادات والتقالید والضوابط المتعارف علیها من ثقافة المجتمع،-
الجیل الصاعد ماهیة الصح والخطأ في السلوك والممارسات الحیاتیة لتحقیق التكیف األمثل والتآلف مع 

البقاء، فماداما قائمین فالحیاة قائمة والتنشئة هي العملیة التي أساساآلخرین، ألن التكیف والتآلف هما 
.2الداخلیة وظروفه الخارجیةساناإلنتوفیر القدرة على التالؤم بین دوافع لتؤمن هذا من خال

:عملیات التنشئة االجتماعیة-4
تعتبر التنشئة االجتماعیة عملیة تغییر تصاحب الفرد خالل مراحل حیاته من خالل عملیات 

، ولقد استخدمت أخرىمتعددة، یتم من خاللها إكساب األفراد أنماطا سلوكیة معینة وتعدیل أنماط 
تقلید، إمتصاص، توحد، تقمص، محاكاة، (عملیات التنشئة االجتماعیة مصطلحات كثیرة للتعبیر عن

).الخ...اقتداء، استدخال، التماثل، التطابق
درجة التطابق أحیانا ولهذا نجد بعض الدارسین إلىهذه المصطلحات تتقارب حتى تتداخل أنإال 

...التقلید مرادفا للمحاكاة، والتوحد مرادفا للتقمص: یستخدمون مثال
المیكانیزمات أووتتمثل هذه العملیات الخاصة بالتنشئة االجتماعیة والتي تسمى كذلك باآللیات 

: التي تتم وفقها عملیة التأثیر االجتماعي فیمایلي
.، التقلید ، التقمص) المكافأة، والعقاب(التدعیم -
: التدعیم-أ

المیراث واألحداث البیئیة التي تعقب إلىیشیر مفهوم التدعیم لدى الباحثین في سیكولوجیة التعلم 
صدور االستجابة المراد تعلیمها للفرد، والتي تعمل على زیادة احتمال تكرار هذه االستجابة في المواقف 

:إلىالتالیة، وینقسم التدعیم 
:التدعیم االیجابي-

المراد تعلیمه إیاه، وتتباین صور أوإثابة للفرد عقب إصداره للسلوك المرغوب أوویقصد به مكافأة 
التدعیم االیجابي عبر األفراد، فما یمثل أهمیة وقیمة بالنسبة لفرد ما، قد ال یكون كذلك بالنسبة آلخر، 

.تختلف المدعمات باختالف المراحل العمریةأنكما یمكن 
:التدعیم السلبي-

.12التنشئة االجتماعیة للطفل العربي في عصر العولمة،مرجع سابق، ص: السید عبد القادر شریف- 1
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رد لالستجابة المرغوبة، بما یسهم مؤلمة، عقب إصدار الفأواستبعاد منبهات منفردة إلىیشیر 
.1في تعلم هذه االستجابة وتكرارها في المواقف التالیةأیضا

یمكن تقدیم لعبة كمكافأة لطفل أتى سلوكا مرغوبا وبالتالي سیدعم : ففي التدعیم االیجابي مثال
إذن عملیة . ءسلوكه، لكن هذه اللعبة ال تعني شیئا لدى الراشد فسلوكه یدعم عن طریق كلمة مدح وثنا

أحسن اختیار المدعمات المالئمة لألفراد حسب أعمارهم واهتماماتهم إذاالتنشئة تكون فعالة كعملیة تعلم 
.الشخصیة

الذین یلتزمون األطفال، فتكافئ األطفالففي الروضة التدعیم االیجابي تقوم به المربیة تجاه 
د وكذلك تكافئ كل من یشارك في األنشطة بقوانین ونظام الروضة، والذین یعاملون بعضهم بشكل جی

.الخ...واأللعاب ومساعدة رفاقه
اخطأ الطفل وأتى سلوكا غیر مرغوب فیه، إذا: أما التدعیم السلبي فتستعمله المربیة كذلك، فمثال

أتى هذا الطفل سلوكا مرغوب فیه بعد ذلك فهي فإذافهي تحذره بمعاقبتة وحرمانه من نشاطه المفضل، 
.بهاتسحب عقا

:العقاب- ب
یستخدم العقاب كحدث منفر، سواء بهدف حث الفرد على تجنب سلوك غیر مرغوب فیه، كعقاب 

مراجعة الدروس بهدف حثه على إصدار سلوك مرغوب، كعقاب التلمیذ لتركه أوالطفل على الكذب، 
من األسالیب غیر األبناءبهدف حثه علیها، ویعد العقاب باعتباره أحد العملیات التي تستخدم في تنشئة 

العقاب ال یعتبر طریقة مضمونة النتائج فیما یتصل أنإلى)" Skinner(سكینر"المجدیة، حیث یشیر 
كف هذه االستجابات إلىال یؤدي بالضرورة إذبتأثیرها في منع حدوث االستجابات غیر المرغوب فیها، 
كف مؤقت إلىنفعالیة المترتبة علیه، والتي تؤدي وعدم صدورها مستقبال، نظرا إلمكانیة تالشي اآلثار اال

لالستجابة غیر المرغوب فیها، ومن ثم یظل االحتمال قائما في معاودة إصدار اإلجابة غیر المرغوبة ، 
.2ضعیفا في ضبط السلوكاأسلوبالعقاب یعد أنإلىویشیر كذلك 

:وهناك نوعان من العقاب
:العقاب االیجابي-

الفرد سلوكا غیر مرغوب فیه ، ویكون بدنیا وذلك بإلحاق األلم البدني بالفرد یحدث نتیجة إتیان
.وذلك بتأنیب وتوبیخ الفرد الذي یصدر سلوكا غیر مقبول اجتماعیا) معنویا(لفظیا أوكالضرب مثال، 

:العقاب السلبي-

في علم النفس االجتماعي، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزیع، أساسیةمفاهیم : جابر نصر الدین، لوكیا الهاشمي- 1
.43- 42، ص ص2006عین ملیلة، الجزائر، 

43، صنفسهالمرجع : جابر نصر الدین، لوكیا الهاشمي- 2
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المقبول التوقف عن مكافأة الفرد بهدف إنقاص تكرار حدوث السلوك غیر المرغوب فیه وغیر 
بعاده نهائیا، فعند توقف الفرد عن إصدار السلوك غیر المرغوب فیه ویعود  ٕ إصدار إلىاجتماعیا وا

اإلثابة مرة أخرى، حتى یتم تثبیت االستجابة أویتوقف هذا العقاب وتقدم المكافأة أنالسلوك المقبول فالبد 
.الصحیحة

: المحاكاةأوالتقلید -ج
خالل تنشئته االجتماعیة كثیرا من المهارات والعادات والقیم، وأثناء تفاعله مع اإلنسانیكسب 

عملیة التدعیم أنإالَ مكافأة السلوك الذي یرغبونه في الفرد، أواآلخرین یقوم المحیطین به بتدعیم 
.1األساس في القیام بالسلوك هو عملیة التقلیدأنإذوالمكافأة وحدها ال تكفي 

فالطفل یبدأ في تقلید أفعال اآلخرین في نهایة السنة األولى ویعتمد هذا التقلید باألساس على 
السنتین یكون بمقدور الطفل تكوین صورة ذهنیة أوالمالحظة المباشرة للفعل، وفي سن السنة والنصف 
ام عینیه وتجري وبذلك یقلد الطفل كل ما یقع أم...لما یقع حوله، واالحتفاظ بتلك الصور واسترجاعها

مالحظته، فاألطفال یقلدون الكتساب المهارات واستخدامهم لتلك المهارات سرعان ما تخضع إلرادتهم، 
أنهم یرغبون في القیام بكل شيء، حتى تلك األفعال إلىولیس إلرادة النموذج المحتذي بالرغم من اإلشارة 

.2التي تتعدى حدود إمكانیاتهم
المدیرة أوظته لكل ما یجري داخل الروضة من سلوك المربیات طفل الروضة بمالحأنفنجد 

وحتى رفاقه، وكذا من خالل مشاهدته للرسوم المتحركة، فهو یكون صورة ذهنیة لكل ما یجري، ویحتفظ 
طریقة تعلیمها ویقلد المدیرة مثال في أواألوامربها ثم یسترجعها فالطفل مثال یقلد مربیته في إصدار 

.ذلك شخصیة یجبها في الرسوم المتحركةتحیتها ویقلد ك
فالطفل في هذه السن یقلد أفراد عائلته، فنجد مثال البنت تقلد أمها في معظم األسرةوحتى داخل 

حتى أوتنظیف األرضیة أواألفعال مهما تكن صعبة علیها، فتقلدها في غسل المالبس فتشاركها في ذلك 
.مبكرةصنع الحلوى، وكذا في الصالة وهي في سن جد

عن طریق التقلید تساعدهم على التوافق النفسي واالجتماعي من األطفالوالمهارات التي یكتسبها 
فیدعم رصیده اللغوي لَلغة اكتساب الطفل إلىخالل مشاهدة نموذج قدوة یؤدي هذه المهارات، باإلضافة 

بصورة تلقائیة أثناء وأویطوره من خالل محاكاته لهذا النموذج، سواء تم ذلك بشكل موجه ومقصود 
ویؤدي التقلید كذلك دورا في إكساب األفراد أنماطا سلوكیة سلبیة، . مواقف التفاعل االجتماعي المختلفة

ومن ذلك إكتساب الطفل للسلوك العدواني من خالل مشاهدته آلخرین یقومون بهذا السلوك، سواء في 
عینة كأفالم العنف التي تذاع من خالل جهاز مشاهدته لمادة إعالمیة مأواألقران، أواألسرةإطار 

.156، ص2007، 1علم النفس االجتماعي، مؤسسة طیبة للنشر والتوزیع، القاهرة، مصر، ط: أحمد علي حبیب- 1
.197مرجع سابق، ص: ظافر كبارةأسامة - 2
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یضعوا ذلك في اعتبارهم بحیث أنالتلفزیون، لذا یجب على األفراد الذین یمثلون نماذج قدوة لآلخرین 
یتعمدون إصدار السلوك االیجابي الذي یساعد على تنمیة وارتقاء الطفل نفسیا وعقلیا، ویتحكمون في 

.1طفلالسلوك السلبي، حتى ال یتعلمه ال
:)التوحد(التقمص -د

أهمیة التقمص في التعلم االجتماعي حیث یتقمص الطفل خالل التنشئة ) SEWARD(یؤكد سیوارد 
االجتماعیة دور الكبار في سلوكهم االجتماعي، وتعد عملیة التقمص من أهم العملیات التي تعتمد علیها  

.2وخاصة قیم والدیهالتنشئة االجتماعیة في إكساب الطفل قیمه االجتماعیة 
عملیة نفسیة یمتص فیها الفرد بعض الصفات من اآلخرین، وتكون هذه ) التوحد(والتقمص 
یجعلها أنتكون مكملة له من شخصیة یحبها ویتمسك بها ویحاول أننفسه، ویتمنى إلىالصفات محببة 

.3نموذجا له ویتم ذلك بطریقة ال شعوریة
اندماج شخصیة الفرد في شخصیة آخر تربطه به : "د ویقول أنهالتوحإلى" أحمد زكي بدوي" ویشیر

في شخصیة جماعة ویحاول أن تتخذها مثال یحتذیه ویهتم بطریقة ال شعوریة مما أوروابط انفعالیة قویة 
.4"أن یأخذ الشخص عن هذا النموذج صفاته جمیعها السیئ منها والحسنإلىیؤدي 

:عملیتینإلىیشیر مفهومه ویعتبر التوحد أعلى مراحل التقلید، و 
.آخراانه یشبه شخصتتضمن مالحظة الطفل أ:األولى
تتضمن مشاركة الطفل لهذا الشخص اآلخر في انفعاالته، هذا الشخص اآلخر بالنسبة للطفل هو :الثانیة

.في الغالب أحد الوالدین
أن الطفل یتبنى نمطا كلیا للسمات والدوافع : والتوحد عملیة تتعدى التعلم البسیط ألنها تعني

السلوك المكتسب عن طریق التوحد ال فإنواالتجاهات والقیم، التي توجد لدى الشخص المتوحد معه، 
.5یمكن تعدیله بسهولة، وهو ثابت نسبیا

: أشكال عملیة التنشئة االجتماعیة-5
التنشئة االجتماعیة أشكاال متعددة وفقا لنمط الحیاة في المجتمع، وتتعدد أشكالها بتعدد، تأخذ 

...المراحل العمریة، البیئة المهنیة، الطبقة االجتماعیة، وتعزیز التنشئة
.مقصودة وغیر مقصودة: الشكل األكثر شیوعا هوأولكن التقسیم 

.45مرجع سابق، ص: جابر نصر الدین، لوكیا الهاشمي- 1
.21مرجع سابق، ص: هدى محمد قناوي- 2
.157مرجع سابق، ص: أحمد علي حبیب- 3
.205، ص)س.ط.د(معجم المصطلحات للعلوم االجتماعیة، مكتبة لبنان، لبنان،: أحمد زكي بدوي- 4
.198مرجع سابق، ص: ارةأسامة ظافر كب- 5
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:)الرسمیة(التنشئة االجتماعیة المقصودة -أ
فإنتسمى هكذا ألن هناك أهدافا مقصودة من وراء هذه التنشئة یؤمل تحقیقها في نهایتها، وبالتالي 

العوامل التي تؤثر علیها یمكن ضبطها وتكییفها، وتتم التنشئة المقصودة عن طریق التعلیم والتدریس 
ي مثل هذا النمط من التنشئة، والمدرسة المصدرین الرئیسیین األكثر تأثیرا فاألسرةوالتوجیه المباشر، وتعد 

غة، أساسیات اللَ إلىقیم المجتمع وعاداته وتقالیده الحمیدة، باإلضافة أبنائهاتعلیم إلىاألسرةحیث تعمد 
وبعض المهارات الالزمة لهم في مرحلة عمریة مبكرة من حیاتهم مما یكون له أعظم األثر في حیاة هؤالء 

والبیت في تدعیم هذه القیم والعادات والتقالید األسرةع دور ، كما یتكامل دور المدرسة ماألطفال
للتعلیم أنمن المعلوم إذواالتجاهات االجتماعیة االیجابیة لدى الطفل وتشجیعه على تمثلها وممارستها 

المدرسي أهدافا واضحة، وطرق وأسالیب ومناهج محددة تتصل بتربیة األفراد وتنشئتهم بالطریقة 
.1المطلوبة

والمدرسة ودورهما في التنشئة المقصودة، هناك مؤسسات أخرى التي أصبحت األسرةإلىافة باإلض
األطفالبالتنشئة المقصودة للطفل وهي روضة أیضاوالمدرسة والتي تقوم األسرةتمثل حلقة وصل بین 

.قرآنیة كذلكتحقیقها، والمدرسة الإلىوأهداف تصبو ...التي تعتبر مؤسسة تربویة لها برنامجها ومنهاجها
:)غیر الرسمیة(التنشئة االجتماعیة غیر المقصودة - ب

لیس هناك أهدافا مقصودة من هذه التنشئة یؤمل تحقیقها قي نهایتها، وألن ألنهتسمى بهذا االسم 
العوامل التي تأثر علیها ال یمكن ضبطها وتكییفها، ویستمد الطفل تنشئته في هذا المجال من مجتمعه 
وبیئته المحیطة ومن خالل كثیر من المؤسسات االجتماعیة كالمسجد، اإلذاعة، السینما، المسرح، 

.2ولكن بطریقة غیر مباشرة...المكتبات، النوادي الریاضیة والثقافیةالمعارض،
:3وتسهم هذه المؤسسات في عملیة التنشئة االجتماعیة من خالل األدوار التالیة

یتعلم الفرد المهارات والمعاني واألفكار عن طریق اكتسابه المعاییر االجتماعیة التي تختلف باختالف -
.هذه المؤسسات

د االتجاهات والعادات المتصلة بالحب والكره والجنس، النجاح والفشل، واللعب والتعاون تكسب الفر -
.والواجب والمشاركة الوجدانیة وتحمل المسؤولیة

تكسب الفرد العادات المتصلة بالعمل واإلنتاج واالستهالك وغیر ذلك من أنواع السلوك واالتجاهات -
.والمعاییر والمراكز واألدوار االجتماعیة

.26- 25مرجع سابق، ص ص: عمر أحمد همشري- 1
.26، صنفسهالمرجع: عمر أحمد همشري- 2
.20مرجع سابق، ص: صالح محمد علي أبو جادو- 3
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ن كانت التنشئة االجتماعیة المقصودة موجهة عموما للصغار، - ٕ التنشئة االجتماعیة غیر فإنوا
المقصودة موجهة للصغار والكبار معا وأحیانا تكون أكثر تركیزا على الراشدین والكبار كون لغتها في 

.طاب تتطلب نضجا أكبر وثقافة أوسعالخ
:مراحل التنشئة االجتماعیة-6

إن التنشئة االجتماعیة عملیة مستمرة تبدأ منذ الطفولة حتى الشیخوخة، وترتبط مراحل التنشئة 
أن یفقد الحیاة، ولم تختلف اآلراء إلىمنذ بدایة تكوینه في بطن أمه أي، اإلنساناالجتماعیة بمراحل نمو 

محدودة ولها (طفولة للفرد في وضع مراحل للتنشئة بقدر ما اختلفت في كون هذه المراحل تتم في مرحلة ال
العوامل اإلعتقادیة إلى، وهذا راجع )مستمرة وال نهایة لها(اإلنسانتستمر عبر عمر أو) نهایة

.واالختالفات الثقافیة واالجتماعیة للعلماء والباحثین
البحوث والدراسات ركزت على األهمیة أنإالَ فبالرغم من أن عملیة التنشئة االجتماعیة مستمرة 

الصحة النفسیة، وعلیه سنركز في بحثنا أوللمرض األولىالبالغة لمرحلة الطفولة باعتبارها تحمل البذور 
هذا على مراحل التنشئة االجتماعیة في مرحلة الطفولة مع عرض لهذه المراحل من وجهة نظر بعض 

.الحنیفالعلماء والباحثین وكذا ما جاء به دیننا
فوظیفة التنشئة االجتماعیة هي تحقیق التوازن بین نزوات " مدرسة التحلیل النفسي"فمن وجهة نظر 

الفرد ورغبات المجتمع، بحیث یمكن تعدیل هذه النزوات بشكل تكون مقبولة اجتماعیا، وتتم عبر المراحل 
.1المرحلة الفمیة، الشرجیة، األودیبیة، الكمون، البلوغ: التالیة

:قسم مراحل التنشئة االجتماعیة وفق تطور الذكاء للفرد" بیاجیه"ا أم
.سنتینإلىالحركي من الوالدة - مرحلة الذكاء الحسي* 
.سنوات7إلىسنوات 3مرحلة الذكاء ما قبل اإلجرائي من * 
.سنة12إلىسنوات 8مرحلة الذكاء العیني اإلجرائي من * 
.2سنة20إلىسنة 12مرحلة الذكاء اإلجرائي الشكلي من * 

: علم النفس االجتماعي تحت عنوان: في كتابه" عبد السالم زهران"أما مرحلة التنشئة كما ذكرها 
.مرحلة الطفولة، مرحلة المراهقة، الرشد، الشیخوخة": الشیخوخةإلىالنمو االجتماعي من الطفولة "

حلة ما قبل الوالدة، مرحلة مر " مراحل التربیة"أما یوسف القاضي فقسمها كاآلتي في كتابه 
.الرشد، الشیخوخةأوالطفولة المتأخرة، البلوغ والشباب، األشد أوالرضاعة، الحضانة، التمییز 

﴿یأیها الناس إن كنتم في ریب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة : ویقول اهللا تعالى
أجل مسمى ثم إلىفي األرحام ما نشاء ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغیر مخلقة لنبین لكم ونقر 

.58-56مرجع سابق، ص ص: مصباح عامر- 1
.12مرجع سابق، ص: سعید زیان- 2
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أرذل العمر لكیال یعلم من بعد علم إلىنخرجكم طفال ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من یتوفى ومنكم من یرد 
.1شیئا﴾

:2والمتدبر في آیات اهللا یمكن أن یكشف مراحل النمو اإلنساني
.مرحلة النطفة ، مرحلة العلقة ، مرحلة المضغة: وتضم):الجنینیة:( األولىالمرحلة 

، مرحلة ) التلقي العملي(، مرحلة الطفولة الوسطى ) المهد(األولىمرحلة الطفولة : المرحلة الثانیة
.الطفولة المتأخرة ، مرحلة المراهقة

.مرحلة األشد ، مرحلة الشیخوخة) : الرشد :( المرحلة الثالثة
:ثالثة مراحلإلىفبعضهم قسم مراحل التنشئة االجتماعیة أما علماء االجتماع 

:المرحلة الذاتیة* 
یتكیف لمطالب جسمه وحاجاته البیولوجیة والظروف البیئیة أنویتعلم الطفل في هذه المرحلة 

المحیطة، ویقبل المعاني والقوانین والمعاییر االجتماعیة التي یضعها الكبار لتنظیم حیاته االجتماعیة، 
ویستجیب الطفل 3وهذه االستجابة التلقائیة تجعل الطفل في موقف مریح وقادر على التكیف االجتماعي

فة بحواسه، وتتحدد بالتدریج بعض أنماطه السلوكیة نتیجة ما یترتب على استجابات من للمواقف المختل
إشباع حاجاته البیولوجیة، وقوام إلىنتائج، فیتعلم بالتدریج أن یستبعد بعض األنماط السلوكیة التي تؤدي 

صبح معالم حركي یتحدد بعالقة الطفل ببیئته المحیطة وسلوكه فیها، فت- هذه العملیة هو تناسق حسي
إشارات لسلوك معین یأتیه الطفل تحت ظروف معینة ولكن الكبار یكونوا قد أوبیئته بمثابة عالمات 

.بالتقالیدأوبالعرف أوحددوا سلفا أغلب المعاني، بالعادة 
...یرضعأونه سوف یحمل الطفل معناه أإلىاألم یدها ثدي األم یعني للطفل الرضاعة، مدَ : مثال
:المطلقةالمرحلة * 

آخر مستقال نسبیا عن الكبار، إلىویكتسب الطفل في هذه المرحلة القدرة على االنتقال من مكان 
ن كان األشیاءونموه الحركي یمكنه من التعامل مع  ٕ بفعالیة أكبر وحریة أكثر بعیدا عن مراقبة الكبار، وا

ار فهم یتدخلون لمنعه من بعض كثیر من عادات الطفل وأفعاله في هذه المرحلة تجد مقاومة من الكب
في شخصیة إلى صراع التصرفات، مما یترتب علیه حدوث الصراع بین الطفل والكبیر، وقد یتحول هذا 

حول العالمات التي كان یستجیب لها في أي، األشیاءالطفل نتیجة للتناقض الذي یحدث في معاني 
بتغیر توقعاته، وتتمایز األشیاءتعدل معاني وت4الماضي والمعاني الجدیدة التي أصبح الكبار یرفضونها

.5سورة الحج، اآلیة - 1
.59مرجع سابق، ص: مراد زعیمي- 2
.59مرجع سابق، ص: مصباح عامر- 3
.47-46مرجع سابق، ص ص: زكریا الشربیني، یسریة صادق- 4
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تعدیل سلوكه بحسب قیم الكبار وعاداتهم، إلىاألشیاء والعالمات التي تحدد استجابات الطفل، مما یؤدي 
.1دوها للمواقف المختلفة التي یواجهها الطفل في حیاته الیومیةوالمعاني التي حدَ 

د تكوین نه بصدأأيیبتعد عنه، أنوما یجب یفعلهأنیكتسب الطفل في هذه المرحلة ما یجب 
، فیستجیب بذلك ألوامر ونواهي الكبار مكتسبا بذلك المعاییر االجتماعیة )الضمیرالرقیب،"(األنا األعلى"

األسرةوبتقدمه في السن تتزاید قدراته الجسمیة وتتسع قدراته االكتسابیة وتتزاید ثقافته لیقوم بأدواره في 
حسب جنسه البیولوجي تحت الضغوط االجتماعیة وخالل هذه إلیهاالجتماعي المسند ،ویتوحد مع الدور 

ألفراد آخرین في بیئته، فالولد یلعب دور شرطي، أخرىممارسة أدوار إلىاألسرةالمرحلة یتعدى دوره في 
...سة، الطبیبةوالبنت تلعب دوراألم، المدرَ ..دور بائع، دور سائق سیارة،
سب ما تعلمه له المربیة من قیم تیستجیب ألوامر ونواهي المربیة، ویكاألطفالوالطفل في ریاض 

تقلید وتقمص شخصیة یتأثر بها، لذا یجب على كل إلىومعاییر وعادات وتقالید، ثم ینتقل طفل الروضة 
.القدوة والنموذج المثالي لألطفال وكذا كل من حوله من الكباریكنَ أناألطفالالمربیات في ریاض 

: المرحلة المشتركة للتعامل بین الطفل وبین غیره من األفراد* 
وهذه المرحلة تكون مرحلة الكسب الواسع للمهارات والخبرات االجتماعیة بالنسبة للطفل، أین تتسع 
عالقاته االجتماعیة مع مختلف الفئات االجتماعیة وهذا التعلم والنقل یحدث عن طریق الثواب والعقاب، 

تبني اتجاهات الكبار حتى ینال رضاهم، وأساس هذه المرحلة هو إلىط مما یؤدي بالطفل والرضا والسخ
.2غوي للطفلالنمو العقلي واللَ 

فالطفل في الروضة یكتسب المهارات والخبرات عن طریق األنشطة المقدمة من طرف المربیة وكذا 
یرضي الكبار وال یتماشى مع قیم یأتي سلوكا ال أنأنشطة اللعب المختلفة، لكنه في هذه السن یمكنه 

فتقوم المربیة بأسلوب العقاب لكي یتخلص من ...ضربهم،أوالمجتمع كالكذب، التعدي على حقوق رفاقه 
.ذلك وأسلوب الثواب لتحسین من سلوكه، ولكي ینال الطفل رضى المربیة فهو یتبنى اتجاهها

:أسالیب التنشئة االجتماعیة-7
ا في التأثیر على تكوین الطفل النفسي واالجتماعي االجتماعیة دورا هامَ تلعب أسالیب التنشئة 

أیضاهناك أنإالَ ،وعادة عندما نتحدث عن التنشئة االجتماعیة فنحن نتحدث عن تنشئة اجتماعیة سلیمة
تكوین أنماط سلوكیة غیر مرغوب إلىتنشئة اجتماعیة غیر سلیمة، فقد تحدث بعض األخطاء تؤدي 

.فیها
مجموعة من األسالیب أومعین أسلوبي نعنیه هنا بأسالیب التنشئة االجتماعیة هو استمراریة والذ

المتبعة في تربیة الطفل وتنشئته وتكون لها أثرها في تشكیل شخصیته، وعلى هذا فإن االتجاهات الوالدیة 

.59مرجع سابق، ص: مصباح عامر- 1
.59، صنفسهمرجع ال: مصباح عامر- 2
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تنشئة أوي تطبیع واألسالیب التي یتبعها الوالدان أو المربین فاإلجراءاتأو اتجاهات المربین هي 
كائنات اجتماعیة وما یعتنقاه من اتجاهات إلىتحویلهم من مجرد كائنات بیولوجیة أياألطفال اجتماعیا 

.1توجه سلوكهم في هذا المجال
:أسالیب التنشئة االجتماعیة تختلفأننؤكد على أنویمكننا 

.اإلنسانبإختالف مراحل النمو .1
.تماعیةبإختالف المجتمعات والبیئات االج.2
.االجتماعیةةبإختالف مؤسسات التنشئ.3
.بإختالف طباع األفراد.4
.بإختالف الموضوع الذي یراد تنشئة األفراد علیه.5
.2بإختالف المواقف التي یمر بها األفراد.6

:وكل ما ذكر من أسالیب التنشئة یركز على األسالیب غیر السویة، وقد یثار التساؤل التالي
". األشیاءباألضداد تعرف : "لماذا التركیز على األسالیب الخاطئة؟ وجواب ذلك المقولة الشهیرة

فاألسلوب غیر السوي عند توضیحه وتوضیح ما یترتب علیه من آثار سلبیة یتضح لنا األسلوب األنسب 
حیحة وحیویة كان الجواب لمثل هكذا سؤال فقد حدد أسالیب صاإلسالمآثار ایجابیة، لكن إلىللوصول 

تملك من اإلثارة بشكل یجعلها تؤثر في نفسیة الناشئة، مادامت التنشئة االجتماعیة وسیلة ضروریة ومهمة 
.ومبادئه وأحكامهاإلسالمفي تطبیع الفرد وتزویده بقیم 

:القدوة-أ
ة عملیة، القدوة في التنشئة االجتماعیة من أنجع األسالیب فهي تقدم األفكار والمعاني والقیم بلغ

سلوك إلىواقع، مما یمهد للمقتدي الطریق لتمثیل تلك القیم والمعاني وتحویلها بدوره إلىتحول المثل 
عملي، فاإلنسان مهما كان استعداده للخیر عظیما ومهما كانت فطرته نقیة سلیمة فانه ال یستجیب 

.3للمبادئ والتوجیهات واألفكار والمثل ما لم یرى غیره یمارسها عملیا
والنموذج السلوكي الواقعي یفعل في نفس الطفل ما ال یفعله القول الكثیر، فهو یرى مشاهدا ماثلة 

لیكون قدوة - صلى اهللا علیه وسلم–أمامه یحس بها ویلمسها لذا البد من قدوة، لذلك بعث اهللا محمد 
وذكر اهللا خراآل﴿لقد كان لكم في رسول اهللا أسوة حسنة لمن كان یرجو اهللا والیوم : للناس، قال تعالى

.4كثیرا﴾

.8مرجع سابق، ص: سهیر كامل أحمد، شحاته سلیمان محمد- 1
.29مرجع سابق، ص: مراد زعیمي- 2
.31، صنفسهمرجعال: مراد زعیمي- 3
.73مرجع سابق، ص: مصباح عامر- 4
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الخیر وتلتزم بالصدق والوفاء إلىقدوة أمام طفلها، فتدعوا األسرةتكون أنومن األسالیب الناجحة 
كانت النتیجة ن في هذا الجو األسري، فإن كان صحیحا ینشؤو األطفالتها، ألن اواإلخالص في سلوكی

ن كان فاسدا كانت النتیجة سیئة ٕ .خیرة، وا
ن قیما یكوَ أنمهم وقد كفلت له طبیعة وظیفته مهم ویؤدبهم ویعلَ والمربي أمام التالمیذ هو الذي یقوَ 

خالص، وقد أصبح للتأنعلیهم موجها لهم، ومن ثم وجب  ٕ المیذ قدوة، فإن یقوم بهذا الدور الخیر بأمانة وا
.ع حیاته الدنیا، وفي اآلخرة له عذاب عظیمفسد جیال ، وضیَ أتخلى عن رسالته

ویرى ابن خلدون بأن للقدوة الحسنة أثر كبیر في اكتساب القیم والفضائل فإن األطفال یأخذون 
واالحتكاك بالصالحین ومحاكاتهم یكسب : "ا یأخذون بالنصح واإلرشاد فیقولبالتقلید والمحاكاة أكثر ممَ 

البشر یأخذون معارفهم وأخالقهم وما أنلحسنة والطبائع المرغوبة، والسبب في ذلك العادات ااإلنسان
لقاء ٕ حصول أنإالَ ، وتارة محاكاة وتلقینا بالمباشرة، اینتحلونه من المذاهب والفضائل تارة علما وتعلیما وا
.1"الملكات عن المباشرة والتلقین أشد استحكاما وأقوى رسوخا

یكون قدوة حسنة طیبة أناألطفاللذلك وجب على اآلباء والمربین وعلى كل شخص مسؤول عن 
المسؤولین علیهم، قدوة في صدق الكلمة وأمانة الرأي، وحسن المعاملة، وأداء واألطفالألبنائهم وتالمیذتهم 

.الفرائض والبعد عن الفواحش وتعلیمهم كل ما یرضي اهللا عز وجل
:حالموعظة والنص- ب

واإلحسان ﴿إن اهللا یأمر بالعدل: وهي من أسالیب التنشئة االجتماعیة، یقول اهللا سبحانه وتعالى
یتاء ذي القربى وینهى ٕ .كم تذكرون﴾عن الفحشاء والمنكر والبغي یعظكم لعلَ وا

ا یعمل على استبصار الحقیقة والتفكیر السلیم، فالوعظ هو النصح والتذكیر بالخیر والحق ممَ 
.الموعظة والنصح خاصةأسلوبمع الصالح هو الذي یعمل على حسن تنشئة أبنائه بإتباع فالمجت

رشاد الطفل مباشرة، من خالل أنویفضل  ٕ الوعظ والنصح عندما یخطئ یقوم المربي بتوجیه وا
واآلخرة بالدنیاوألنه یذكر الطفل،ن ارتباط العالج بالخطأ یكون أكثر قبوال وتأثیرا في نفس الطفلالطفل أل

فالموعظة والنصح كأحد األسالیب التي لها أثرها في تزكیة النفس وتقویمها،وهو یسمو ،والخطأ والصواب
بالفرد والمجتمع بالحث على الفضائل واالبتعاد عن المنكرات وبذلك تترسخ القیم والفضائل كالعدل 

.واإلحسان والصدق والبر
یراعي أنبالبراهین واألدلة التي تخاطب العقل، و یمتزج أسلوب الوعظ واإلرشادأنومن المفضل 
في ذلك لذكرى ألولي ﴿إنَ : وخصائصهم العقلیة والعمریة، قال تعالاألطفالفي ذلك مستویات 

.262مرجع سابق، ص: صالح محمد علي أبو جادو- 1
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النفس مباشرة فتهز العواطف وتثیر األحاسیس والمشاعر إلى، فالموعظة المؤثرة تفتح طریقها 1األلباب﴾
، وهناك شروط یجب "معدوماأومن القلب والى القلب، فتأثیره ضعیفا فما لم یكن الوعظ صادرا: "ولهذا

: توفرها في الموعظة حتى تكون مؤثرة
.إختیار الموقف المناسب-
.الصدق واإلخالص في القول-
.التلطف والوضوح-
.االقتصاد في الموعظة-

ة یمكن االعتماد والنصیحة لها أثر كبیر في تربیة الطفل، وتكون بذلك أساسا لبناء قاعدة أخالقی
:تكونأنعلیها ولكي تكون النصیحة مؤثرة یجب 

.جیداإلیهصادرة عن إنسان یولیه الطفل ثقته ویصغي -
.مناسبة من حیث التوقیت والطریقة التي تبلغ بها-
.تكون عملیة صناعة قوالب جامدة لشخصیة الطفل المستقبلیةمراعیة لفطرة الطفل، وأالَ -
.وشخصیته وعمره الزمنيمراعیة لنفس الطفل -
.ال تكرر كثیرا، ألن اإللحاح الكبیر قد یعطي عكس النتیجة المبتغاة-
.قدوة  للطفلأيأن یكون الناصح أهال لما ینصح به، -

وعلى العموم فالمربي یستخدم أسلوب الوعظ والنصیحة محاولة منه لتصحیح بعض السلوك الذي یرغب 
.2جماعیاأوفي تغییره وقد یكون الوعظ فردیا 

:المالحظة-ج
أي مالحظة الطفل، مالزمته في التكوین العقیدي واألخالقي ومراقبته ومالحظته في اإلعداد 

.النفسي واالجتماعي، والسؤال المستمر عن وضعه وحاله في تربیته الجسمیة وتحصیله العلمي
ینهض أنإلىوتدفعه المتوازن المتكامل اإلنسانهذه التربیة تعد من أقوى األسس في إیجاد 

.بمسؤولیاته ویضطلع بواجباته على أكمل وجه، وتجعل منه مسلما حقیقیا
یهتموا أنبمبادئه الشاملة وأنظمته الخالدة اآلباء واألمهات والمربین جمیعا على اإلسالمولقد حث 

، قال 3یة الشاملةبمالزمة ومراقبة أبنائهم في كل ناحیة من نواحي الحیاة، وفي كل جانب من جوانب الترب

، 2005،  1، دار جریر للنشر والتوزیع، عمان، األردن، طاإلسالمفي األطفالتربیة : باسم علي حوامدة و آخرون- 1
.18-17ص ص

.33-32صمرجع سابق، ص : مراد زعیمي- 2
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﴿یأیها الذین أمنوا قوا أنفسكم وأهلیكم نارا وقودها الناس والحجارة علیها مالئكة غالظ شداد ال : تعالى
.1یعصون اهللا ما أمرهم ویفعلون ما یؤمرون﴾

وأفكار ومعتقدات وما ما یتعلمه الطفل من مبادئاألبناءومن األمور التي یجب مالحظتها عند 
من منظمات إلیهمجالت ونشرات، ومن یصاحبهم من رفاق وأقران، وما ینتمي یطلعه من كتب و 

وأمانتهم، وقدراتهم على حفظ اللسان، فالبد من تتبع تصرفات األبناءوجماعات، ومالحظة مدى صدق 
.وسلوكات الطفل حتى ال یسلك طریقا ال تحمد عقباه

على بطاقة المتابعة حیث تقیم نشاطات الطفل داخل أووالمالحظة إما تعتمد على المشاهدة فقط 
یومیا حسب المربي، وتعتمد طریقة أوشهریا أومجموعته، وعموما إن نظام المتابعة یكون إما سنویا 

التدوین في الدفتر، فاآلباء یالحقون أبنائهم ویالزموهم من خالل معرفة أصدقائهم وأین أوالقصاصات 
زل، وكذا متابعتهم في المدرسة والمعلم یتابع تالمیذه عن طریق دفتر السلوك یذهبون عند الخروج من المن

.والنقاط، والمربیة في الروضة تقوم بتقویم نمو الطفل في جمیع المجاالت
:الحكایةأوالقصة -د

إن القصة أمر محبب للنفوس، بما تحتویه من تشویق وحوار وأحداث وشخوص وعقدة وحل وزمان 
بالقصة اهتماما كبیرا في اإلسالمومكان ومراوحة بین السرد والحوار والوصف للشخوص والمكان، وأهتم 

ة كثیرا في القرآن القرآن الكریم والسنة النبویة الشریفة، وذلك ألثر القصة في النفوس، ومن هنا وردت القص
﴿نحن :، وقال2ن القصص بما أوحینا إلیك هذا القرآن﴾س﴿نحن نقص علیك أح: الكریم، قال تعالى

.4، ﴿لقد كان في قصصهم عبرة ألولي األلباب ما كان حدیثا یفترى ﴾3نقص علیك نبأهم بالحق﴾
ما یالحظ على مستوى النشاط العقلي للطفل اعتماده على الذاكرة القویة أكثر من االعتماد إنَ 

على التفكیر، خصوصا الذاكرة البصریة، ولهذا یلجأ الطفل كثیرا لمخیلته في استرجاع حوادث ماضیة، أو 
حیاته فهو في هذه التفكیر في األمور المستقبلیة، فیبدع أحداثا كثیرة من نسج خیاله قد تطغى على مجرى

والبد من توفیر الفرص المناسبة ...التركیبيأویتقن التخیل االسترجاعي، ویتقن التخیل اإلبداعي :المرحلة 
إلشباع هذا االهتمام، خصوصا التخیل اإلبداعي، والقصص عموما تحفز التخیل اإلبداعي والتركیبي لدى 

ضافة، والربط والتركیب، لینشأ صورة معینة الطفل خصوصا أنه ینسج األحداث عن طریق الحذف واإل
یمكن السیطرة عل بعض المفاهیم التي ) الخیال الجامح(بذهنه بما روى له، فباستغالل هذا العنصر الهام 

.6اآلیة : سورة التحریم- 1
.3اآلیة :سورة یوسف- 2
.13اآلیة: سورة الكهف- 3
.111اآلیة: سورة یوسف- 4
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م بالخیال والتشویق فهوم أخالقي في خضم نسیج قصصي مفعیرید المربي ضبطها لدیه كأن یصور له م
.والجاذبیة

:على الطفل على عناصر ثالث هيتعتمد القصة في تأثیرها 
األسلوب القصصي وأحیانا إلىمیوله، المشاركة الوجدانیة والخیال، فالطفل یمتاز بمیله الكبیر 

یصعب إقناعه بأمور معینة دون تدخل القصة كوسیط بین المربي والطفل، وطالما أن هدف التربیة هو 
تي تتكون منها الشخصیة، وتوجیه السلوك تكوین الشخصیة وتوجیه السلوك والمیول أهم العناصر ال

إلىتوجهه الدوافع ومصدر الدوافع هي المیول، أي أن المیول هي مصدر الدوافع التي تؤدي بالفرد 
القصص تؤثر في دوافعه التي توجه سلوكه، وبالتالي إلىالنشاط وبذل الجهد بحكم المیل الفطري للطفل 

1.على التكوین العام لشخصیته

سن الطفل، وكذا مرحلة النمو التي بلغها، فالقصة المالئمة هي إلىلقصة وعدمها یرجع ومالءمة ا
تكون واضحة وفي منتهى أنیستوعبها عقلیا وأن تلبي احتیاجاته العاطفیة، بمعنى أنالتي یستطیع الطفل 

أوا شیئا من استخالص المغزى منها، وأن ال تكون مختصرة فال یفهم الطفل منهاألطفالالبساطة تمكن 
مع لعبة ما، وأن تكون القصة تدور حول أوینهمك في عمل ما أوعها ویذهب اطویلة یمل الطفل من سم

أمور یألفها الطفل وتقوم على الحقیقة والواقع في أحداثها وأماكنها ولیس على الوهم الباطل والخیال 
لعبه، وعلیه أن یسرد أویراعي وقت سرد القصة فال یسردها وقت طعام الطفل أنوعلى الحاكي . الجامح

قصة ینتصر فیها عنصر الخیر على عنصر الشر ألن الطفل یكون في مرحلة تكوین القیم والمثل، وأن 
نه على الحاكي تجنب عالم الخیال كما أإلىتبنى عنده قاعدة متینة عن الحقیقة والواقع، قبل االنتقال 

.صص المثیرة والمفزعة خاصة قبل النوم وأن یركز على عنصر التشویقالق
.األساسیةوعواطفها اإلنسانیةفمن خالل القصة یشارك الطفل بشكل بسیط في التجارب 

:العقاب- هـ 
إن األصل في معاملة الطفل هو الرفق واللین، والقسوة غیر محبذة كأسلوب تربوي ناجح وعلى 

موا علَ ": -صلى اهللا علیه وسلم–بعین الطفل حتى یفهم خصوصیته، قال رسول اهللا یرى العالمأنالمربي 
یَ ": ، وقال أیضا"فم خیر من المعنَ وال تعنفوا، فإن المعلَ  ٕ 2."اك والعنف والفحشعلیك بالرفق وا

وفي بعض األحیان ال تنجح األسالیب السهلة والمرغبة مع الطفل التي تقوم على الحوار والتلقین 
حاسمة التي تعالج األمور وتضعها الموضع إجراءاتوالمعاملة برویة والتأدیب المرن، فالبد عندئذ اتخاذ 

.الصحیح وذلك عن طریق العقوبة

.35، صسابقمرجع: مراد زعیمي- 1
.36، صنفسهمرجع ال: مراد زعیمي- 2
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تعدیل سلوك أولم نستطع تغییر إذاألخیرامرفوض تربویا، لكنه الحل أسلوبوالعقاب لیس 
موا أوالدكم الصالة لسبع واضربوهم علیها علَ ": - صلى اهللا علیه وسلم–الطفل، وقد اقره رسول اهللا 

."لعشر
الطفل في سن أنن الضرب قبل سن العاشرة غیر مرغوب فیه، لكنه مفید بعد هذه السن حیث إذ

، حیث یفهم ویدرك يمرحلة التفكیر االستداللإلىفكیر الحسي العاشرة یبدأ في االنتقال من مرحلة الت
الحقائق دون لواحقها المادیة، فیربط بین السبب والنتیجة، ففي حالة العقاب یربط بین سبب العقاب 

.والنتیجة المرجوة من ذلك
في هذه السن یختلفون عن بعضهم البعض في االستجابة لألوامر والكف عن فعل أشیاء واألطفال

الضرب إلىجوء تنفع معهم أسالیب العقاب دون اللَ ال تلیق، وفي الطاعة، المزاج، والذكاء، فهناك أطفال
ما وقع في الخطأ، مدح إذاكالنظرة الحادة التي تردع البعض منهم، الهمهمة التي تؤدي لتنبیه الطفل 

غیره أمامه لكن في الحدود المعقولة لما قد یسببه هذا األسلوب من آثار نفسیة، إهماله لفترة حتى یشعر 
التهدید حتى یرجع الطفل عن الخطأ الذي أوالتي یحبها، الخصام األشیاءبالخطأ وحرمانه من بعض 

.ارتكبه
الآخر أسلوب أإلىالموعظة والنصح یلجأ المربي إلىوبعد استنفاذ كل هذه األسالیب باإلضافة 

الذي یجب مراعاة عدة أمور فیه حتى ال یضر الطفل وال یندم المربي بعد ذلك ،الضرب أسلوبوهو 
1:وهي

.الضرب للتأدیب والتأنیب-
.وعدته بعدم الضربأنال تضربه بعد -
ظهار العصا كي یهابها- ٕ عطاء الفرصة، وا ٕ .مراعاة حال الولد، وا
.منهى عنها كالوجهأوأماكن مؤذیة أوال تضربه أمام من یحبه، وفي مكان واحد، -
.الطوبأوال یضرب بالحذاء -
.عدم الضرب أثناء الغضب الشدید-
.االمتناع عن الضرب إذا لم یرتدع به-
.عدد الضربات ال یزید عن عشر ضربات-
.زمن بین الضربة واألخرى لتحقیق األلم-
.أثناء الضربعدم أمره بعدم البكاء-
.عدم إرغامه على االعتذار بعد الضرب-
.تنسیه الضربأنإشعاره بعد ذلك بأنك عاقبته لمصلحته، وابتسم في وجهه، وحاول -

.112- 111مرجع سابق، ص ص: باسم علي حوامدة وآخرون- 1
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یحاول قدر اإلمكان ردع الطفل دون أنالعقاب آخر منفذ للمربي، فال بد علیه أسلوبن یبقى إذ-
ذاالضرب إلىاللجوء  ٕ من األمور حتى ال یسأم - ما سبق ذكره-كن بمراعاةلم ینجح في ذلك، یستعمله لوا

.الطفل من الضرب ویصبح یرى فیه أسلوب للتمرد واإلصرار على الخطأ
:مؤسسات التنشئة االجتماعیة-8

مرحلة هامة في مجتمعه یمر بعدة مؤسسات اجتماعیة مختلفة منها إلىإن الطفل لیكبر ولینتقل 
وهي الالرسمیة وغیر الرسمیة التي تعمل على تنشئته اجتماعیا، فهو یولد في كنف مؤسسة جد مهمة أ

أین یتعلم الطفل لغته األم وكذا عاداته وتقالیده وقیمه، حیث تبدأ عملیة األولىوتمثل الجماعة األسرة
خوته وذویه، ثم یستقل إلىجتماعیة بین أحضان أمه فیتعلق بها ثم یمتد تعلقه التنشئة اال ٕ حد إلىأبیه وا

الما عن أسرته لینتظم في مدرسته، لكن قبل ذلك قد یمر الطفل بمرحلة تتم داخل مؤسسة اجتماعیة أ
جتمع عن المإلىاألطفال، وتتطور تنشئتة االجتماعیة من البیت وریاض األطفالوهي مرحلة ریاض 

طریق تلك المدرسة وما توفره للطفل من جماعات أخرى والتي تسیر قدما في مراحل تلك التنشئة وذلك 
، وتردده على المسجد الذي یعتبر مؤسسة اجتماعیة هامة في حیاة )جماعة الرفاق(خالل اتصاله بأقرانه 

وسائل : مؤسسات أخرىإلىضافة ومبادئه باإلاإلسالمعلى قیم األطفالالمسلمین التي تعمل على تنشئة 
...، المؤسسات الریاضیةاإلعالم

تعمل متكاملة فیما بینها أنو كي تقوم هذه المؤسسات االجتماعیة بدورها على أكمل وجه علیها 
.خاصة الرسمیة منها، حتى ال یكون هناك تناقض في أهدافها ومضامینها فیما تقدمه للناشئة في المجتمع

:األسرة* 
المسؤولة عن التنشئة االجتماعیة للطفل، فأهمیتها ال تقتصر على األولىهي المؤسسة األسرة

كالغذاء، والكساء، والمسكن، بل تمتد لتوفیر الجوانب العاطفیة : توفیر االحتیاجات المادیة للطفل
ماذا یأكل، واالجتماعیة، فمنذ نعومة أظافره یجد الطفل نفسه محاصرا بمجموعة من القوانین التي تحدد له 

وهي التي تحدد له اللغة التي یتحدث بها مع اآلخرین، وهي التي تحدد له كیفیة التعبیر عن ...ماذا یلبس
في المستقبل، وهكذا إلیهآرائه ورغباته، وتحدد له المدرسة التي سیتعلم بها، والحزب السیاسي الذي ینتمي 

مع مضي الوقت یصبح هذا المجتمع جزءا ال یصبح الطفل نفسه محاصرا بالمجتمع الكبیر المحیط به و 
1.یتجزأ من شخصیته

أقوى نظم المجتمع، بالرغم من صغر حجمها مقارنة بالنظم األخرى السیاسیة، األسرةوتعتبر 
.التربویة، واالقتصادیة

:كما یلياألسرةتعریف ویمكن 

، 2007، )ط،د( نظرة في علم االجتماع األسري، المصریة لخدمات الطباعة، القاهرة،: سلوى عبد الحمید الخطیب- 1
.134ص
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المقتبسة عن طریق مجموعة من المكانات واألدواراألسرةأن "): Christensen(یرى كریستنسن 
الزواج عبارة عن تزاوج منظم بین الرجال والنساء في حین أن أنحیث واألسرةالزواج ،ویفرق بین الزواج 

1."اإلنجابإلیهعبارة عن الزواج فیضاف األسرة

أوأكثر یرتبطون برباط الدم أوبأنها جماعة من شخصین )" Y. Kimbel" (یوذج كمبل: "ویعرفها
2".تبني ویعیشون في مكان إقامة واحدةالأوالزواج 

مرأة ": ویعرفها عاطف غیث ٕ یقوم بینهما (أنها جماعة اجتماعیة بیولوجیة نظامیة تتكون من رجل وا
3.وأبنائهما) رابطة زوجیة مقررة

الكبیرة بل عرفت تغییرات على مستوى بناءها األسرةلم تبق تلك األسرةأننه ال ننسى كما أ
أنها مازالت على إالَ الحدیثة التي تتمیز بتقلص عدد أطفالها، وتغیر وظائفها األسرةووظائفها وأصبحت 

:الوظائف.العموم تقوم بالوظائف الرئیسیة التي تعمل على الحفاظ على الحیاة االجتماعیة
:األسرةوظائف -

مهما كان ، ولكنها إلیهوتختلف حسب الزمان والمكان والنمط الذي تنتمي األسرةتتعدد وظائف 
:االختالف بینها، فإنها تقوم بالوظائف التالیة

تتمثل في تحقیق الوظیفة البیولوجیة التكاثریة وذلك األسرةإن أول وظیفة تقوم بها :الوظیفة التكاثریة
لتلبیة الحاجة الفطریة التي أودعها اهللا عز وجل في الفرد وهو الدافع الجنسي والذي عن طریقه یتحقق 

4.تزوید المجتمع بعناصر وأفراد جدداإلنجاب و 

من حیاة الطفل، فیها األولىوتعتبر الوظیفة الرئیسیة لألسرة، وبخاصة في األشهر :الوظیفة الجسمیة
تتوافر الرعایة والعنایة والغذاء والملبس والتدفئة والراحة للطفل وسالمة الطفل، ولألمور المادیة دورها 

5.الكبیر في تحقیق هذه الوظیفة

كان هؤالء إذاتعتبر العاطفة سمة بارزة من السمات التي یتمیز بها الفرد والسیما :الوظیفة العاطفیة
األفراد هما الوالدین ،فهما مصدر الحنان والدفء والعطف الدائم والمستمر والذي قد ال نجد له نظیرا 

ن عدم ون مصدر لإلشباع العاطفي ألتكأنآخر، فهي بإعتبارها الوحدة القاعدیة واألساسیة فالبد لها من 
انحرافات واختالالت نفسیة إلىكوارث نفسیة خطیرة قد تؤدي بالفرد إلىاإلشباع یؤدي 

.20، ص2000،مكتبة دار الثقافة، عمان، األردن- نظریاته وأسالیبه العالجیة–اإلرشاد األسري : سعید الحسن العزة- 1
والطفولة، المكتب الجامعي للنشر والتوزیع، مصر، األسرةمحاضرات في قضایا السكان ،: أمیرة منصور، یوسف علي-2

.42، ص1999
.64مرجع سابق، ص: مراد زعیمي- 3
.68مرجع سابق، صعلم اإلجتماع التربوي،: صالح الدین شروخ- 4
.245مرجع سابق، ص: سعید إسماعیل علي- 5
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فالتجاوب العاطفي بین الوالدین والطفل له أثر كبیر في شخصیة الطفل المستقبلیة وصحته ...اجتماعیة
1.نفسي وفقدان الثقة والشعور بالتعاسةالقلق الإلىالنفسیة، وأن الحرمان من العطف والحب یؤدي 

السلوك الخلقي ویتشرب خصال الشجاعة واإلقدام والصدق األسرةیتعلم الطفل داخل : الوظیفة الخلقیة
حد كبیر على طبیعة العالقات األخالقیة السائدة في البیت، إلىالجبن والریاء والكذب، ویتوقف ذلك أو

الذي یعیش فیه، ویتلقى منه مبادئ الخیر والشر والتفرقة بین الحالل ذلك ألن الطفل یتشرب الجو الخلقي
فقدان إلىوالحرام، ویتأثر بالمعاملة الممیزة لغیره، وغیر ذلك من سوء األخالق في البیت یؤدي بالطفل 

ب التوازن الخلقي وسیطرة مشاعر الغیرة العمیاء والمنافسة البغیضة القائمة على األنانیة وحب الذات فیش
2.مكبوتا ساخطا، وقد ینعكس ذلك في سلوكه ثورة وحقد على الناس والمجتمع

هي التي تزود الطفل بالرصید األول من أسالیب السلوك االجتماعیة األسرة:الوظیفة االجتماعیة
یتلقى الطفل أول دروس األسرةوبذلك تزوده بالضوء الذي یرشده في تصرفاته وسائر ظروف حیاته، ففي 

یفعله وما ال یجوز، وما له من حقوق وما علیه من أنصواب والخطأ والحسن والقبیح وما یجوز في ال
للطفل منذ البدایة األسرةواجبات، وطرق التعامل مع اآلخرین، وكیفیة كسب رضا الجماعة وكذلك تحدد 

ه، والملبس الذي اتجاهات سلوكه واختیاراته، فهي التي تحدد له نوع الطعام الذي یأكله وكیف ومتى یأكل
یلبسه في كل مناسبة، ونوع التعلیم الذي یتعلمه والمذهب الدیني الذي یعتنقه والمیول السیاسیة التي 

3.أنواع النشاطات وأسالیب الترویح التي یمارسها وأوقات ممارستهأیضایتبعها، بل أنها تحدد له 

وتنمو من خالل المثیرات الكثیرة التي تقدمها الحیاة األسرةتتفتح مدارك الطفل داخل :الوظیفة العقلیة
، من حیاة الطفل ذات أهمیة كبیرة األولىاألسریة، وحسب نتائج علم النفس التحلیلي فإن السنوات الخمس 

جدا في نموه العقلي وتزداد فعالیة االحتكاك باآلخرین عندما یتعلم لغته القومیة ویصیر قادرا على 
ذاالتصال بهم، و  ٕ العون على األسرةفي الفترة ما بین سن الثالثة والسادسة یجد في لمر بمرحلة التساؤ یا

األمن والطمأنینة ویالحظ أن القاموس اللغوي إلىاكتشاف العالم المحیط به، ویشبع بذلك حاجاته 
شئة لألطفال یتناسب مع المستویات الثقافیة ألسرهم وعلى نحو یؤكد األهمیة البالغة لألسرة في التن

4.االجتماعیة

األساسیةدخل اقتصادي مالئم إلشباع الحاجات إلىتحتاج فاألسرة:الوظیفة االقتصادیة.

.69، ص2003، )ط.د(والسكان، المكتب الجامعي للنشر، اإلسكندریة،األسرةقضایا : سلوى عثمان الصدیق- 1
.69مرجع سابق، صعلم اإلجتماع التربوي ،:صالح الدین شروح - 2
.329مرجع سابق، ص: عمر أحمد همشري- 3
.70-69مرجع سابق، ص صعلم اإلجتماع التربوي،:صالح الدین شروح - 4



التنشئة اإلجتماعیةالفصل الرابع           

134

:في التنشئة االجتماعیةاألسرةدور -
لكل األساسیةالصغیرة التي تتكون من الزوجین وأبنائهما، وهي المدرسة األسرةالحدیثة هي األسرة

یبقى معه طول حیاته، كما یكتسب فیها الطفل ثقافة مجتمعه وتمكنه من حسن ن ما یتعلمه فیها فل، ألط
تاحة الفرصة أمامه لممارسة مختلف أدوار حیاته، بسهولة ویسر،  ٕ التعامل مع غیره من أفراد مجتمعه وا
وكذا یكتسب قیمه االجتماعیة ومعاییر سلوكه، ویكتسب ضمیره اآلمر الناهي الذي یثبته على خیر ما 

.ه ویعاقبه على شر ما یقترفهیقوم ب
ویتأثر الطفل في تنشئته االجتماعیة بالمستوى االقتصادي االجتماعي ألسرته ویؤثر ذلك المستوى 

ال تعامل الذكور فاألسرةتبعا الختالف جنس الطفل أیضاعلى تحقیق مطالبه، ویختلف أثر تلك التنشئة 
فیها، ولذا یختلف سلوك األب واألم أیضاأسرته یؤثر كما تعامل اإلناث، وكما یتأثر الطفل باألطفالمن 

أيقبل والدة الطفل عن سلوكهما بعد والدته، وبذلك تصبح عملیة التنشئة االجتماعیة عملیة متبادلة 
.عملیة تأثیر وتأثر

:في تكوین المعاییراألسرةدور -
قافة السائدة في المجتمعلثیكتسب الطفل المعاییر العامة التي تفرضها أنماط ااألسرةعن طریق 

بهذا المعنى، وسیلة األسرةالتي تفرضها هي علیه، وبذلك تصبح باألسرةالمعاییر الخاصة أیضاویكتسب 
.المجتمع للحفاظ على معاییره، وعلى مستوى األداء المناسب لتلك المعاییر

ن نشاط، وما یرتبط به وما یقوم به ماألسرةوتعتمد تلك المعاییر في فعالیتها على دور الفرد في 
من عالقات وعلى نوع تفاعله االجتماعي السوي مع بقیة أفراد األسرة، بما في ذلك مدى إمكانیة تحقیق 

ذ والعطاء األختبادلیة وقوامها باألسرة، وبذلك تصبح عالقة الفرد األسرةمطالبه في مقابل تحقیق متطلبات 
.  1عامة ومعاییر أسریةوضوابطها ما یسود بین األسرة وأفرادها معاییر

:في مساعدة الطفل على تحقیق مطالب النمواألسرةدور -
تاحة الفرص أمامه لتحقیق مطالب نموه الجسمي األسرةتلعب  ٕ دورا هاما في مساعدة الطفل وا

حلة بطبیعة عملیة النمو والعوامل المؤثرة علیها وطبیعة المر األسرةوالعقلي واالنفعالي واالجتماعي، فمعرفة 
النمائیة التي ینتمي إلیها وحاجاته النفسیة ومطالب نموه یساعدها على توفیر الفرص والتدریب الذي 

.یحتاجه لتحقیق مطالب نموه في حدود قدراته الوراثیة واستعداده
تاحة الفرص أمامه لتحقیق مطالب نموه  ٕ فالتغذیة الجیدة واالهتمام بالرعایة الصحیة للطفل وا

ال یساعد على تحقیق مطالب نمو هذا الجانب فحسب، بل ینعكس أثر ذلك على نموه الجسمي والحركي 
.االجتماعي واالنفعالي وتكوین مفهوم ایجابي عن الذات
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هذا وتساعد البیئة االجتماعیة النفسیة ألسرة الطفل على تحقیق مطالب نموه، فاالرتباط العاطفي 
یر لذاته دون إسراف یعتبر أساسیا لسالمته النفسیة ولنموه بین الطفل وأسرته وشعوره بالحب والحنان والتقد

على تحقیق مطالب نموه المعرفي، فعندما تكون متفهمة أیضاالطفل األسرةالعقلي واالجتماعي، وتساعد 
لدورها ومسؤولیاتها تنمي في الطفل حب االستطالع والبحث وتشجیعه على التعبیر عن النفس و المبادرة 

ده على تحقیق النجاح وتقدیره كما تتیح الفرص أمامه إلكتشاف میوله وقدراته وتوجهه والتجریب، وتساع
1.لحسن استغاللها، كما تهیئ له الفرص التي تساعد على االبتكار وتقدیر العلم والفن في سن مبكرة

:أثر سیطرة أحد الوالدین على التنشئة-
صراعا في اختیار الدور الذي یقلده، فإذا عندما تتعارض سیطرة األب مع سیطرة األم یواجه الطفل

تقمص دور األب وبذلك یمیلون في سلوكهم إلىاألطفالكان األب مسیطرا فإن ذلك ینحو بالذكور من 
ذاالنمط الذكري الرجولي، إلى ٕ إلىالذكور في األغلب باألطفالكانت األم هي المسیطرة فإن ذلك یؤدي وا

التي نشرها ) hethrington" (هیزرنختون"وهذا ما دلت علیه نتائج أبحاث "السلوك العصابي والذهاني أحیانا
.1965سنة 

األسرةوخیر نموذج للعالقات الوالدیة الصالحة للتنشئة االجتماعیة السویة هو الذي یشیع في جو 
2...نوعا من التكامل بین سلوك األب وسلوك األم

:أدائها لدورهاأثر المستوى االقتصادي واالجتماعي لألسرة على-
حد كبیر أسالیب إلىإن المستوى االقتصادي واالجتماعي یؤثر على الحیاة األسریة، حیث یحدد 

مكانیاتها في مساعدة الطفل على تحقیق مطالب نموه األسرةالتنشئة االجتماعیة التي تستخدمها  ٕ وا
.الجسمي والعقلي واالنفعالي واالجتماعي

:تأثر دور األسرة بجنس الطفل-
یختلف الوالدین في معاملتهم ألطفالهم بإختالف جنسهم وهذا ما یؤثر على التنشئة االجتماعیة لهم 

، الطفل الذكر الوحید وسط أخواته األولالعكس، مركز الطفل أوتفضیل اآلباء للذكر على األنثى : فمثال
.الخ...األبناءاإلناث، التفرقة في معاملة 

:یهمافثر الطفل بوالدیه وتأثیرهتأ-
إن الوالدان یقومان بتنشئة أطفالهما وذلك من خالل تأثیرهما في سلوكاتهم، كذلك الطفل یؤثر في 
سلوك والدیه، ألنه یملك وسیلتین من أقوى الوسائل للتحكم وتغییر السلوك االجتماعي للكبار، وهما 

.الصیاح واالبتسام

.67مرجع سابق، ص: سمیرة أحمد السید- 1
.189مرجع سابق، ص: فؤاد البهي السید- 2
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:المدرسة* 
لتكون حلقة وصل األخیرةالبیت والمدرسة، تأتي هذه حلقة وصل بین األطفالبعدما كانت ریاض 

بین البیت والمجتمع، فیلتحق بها الطفل وهو مهيء تقریبا لذلك بما قدمته له أسرته أوال، وریاض األطفال 
في مجال التربیة والتعلیم، وتعتبر المدرسة عامل من عوامل التربیة المقصودة - ا ما إلتحق بهاإذ–بعدها 

.الطفل على االندماج في المجتمع الكبیر بسالموهي تساعد 
بإمكان المدرسة أن ): "John Dewey" (جون دیوي"والمدرسة هي تلك المؤسسة العامة التي قال عنها 

".حد بعید،وهو عمل تعجز عنه سائر المؤسسات االجتماعیةإلىتغیر نظام المجتمع 
نشئه في مختلف مراحل التعلیم، وتعتبر إن المدرسة مؤسسة هامة أقامها المجتمع لتتولى تربیة

أمر المدرسة من المؤسسات القیمة على الحضارة العالمیة، فهي من المؤسسات الخمس التي تتولى
البیت، : الحضارة محتفظة بما فیها، وصائنة حاضرها، ومؤمنة مستقبلها التقدمي وهذه المؤسسات هي

.المدرسة طبعاإلىفة الدولة، ومؤسسات العمل، ومؤسسات الدین، باإلضا
الحضارة أما إلىوتقوم كل منها على فكرة جوهریة تبرر وجود المؤسسة وتبین الخدمة التي تؤدیها 

الفكرة التي تقوم علیها المدرسة فهي التنشئة، تنشئة الجسم والعقل معا، وعلى هذا تكون المدرسة قد أسدت 
1"الجنس البشري بأسرهإلىللولد ما أسدته الدهور 

، األساسیةمؤسسة اجتماعیة أنشأها المجتمع لتقابل حاجة من حاجاته : "تعرف المدرسة بأنهاو
2".صالحین في المجتمعا وهي تطبع أفراده تطبیعا إجتماعیا، یجعل منهم أعضاء

المدرسة هي المؤسسة االجتماعیة الرسمیة التي تقوم بوظیفة التربیة، ونقل الثقافة لتكوین شخصیة 
ر اتجاهاته وسلوكه وعالقاته بالمجتمع، فالطفل یدخل المدرسة مزودا بالكثیر من المعاییر الفرد وتقری

فه ، حیث توسع له الدائرة االجتماعیة لتعر األسرةاالجتماعیة والقیم واالتجاهات التي قطعتها تنشئته في 
ویتعلم أدوار كسابه الكثیر من المعاییر االجتماعیة في شكل منظمعلى جماعات جدیدة من الرفاق، إ

اجتماعیة جدیدة وأنماط السلوك والتوفیق بین حاجات اآلخرین، كما یتعامل مع مدرسیه كقیادات جدیدة 
3".فیزداد تفاعله وتنشئته شیئا فشیئا

، 2002االسكندریة، دار الوفاء لدنیا الطباعة والنشر،علم اإلجتماع التربوي بین التألیف والتدریس،:فایز مراد دندش-1
.1ص

.63، ص1981األسس االجتماعیة للتربیة، دار النهضة العربیة، بیروت، : محمد لبیب النجیحي- 2
.34، ص1997، 3التشریعات االجتماعیة، العملیة األسریة، المكتب الجامعي الحدیث، اإلسكندریة، ط: محمد شفیق- 3
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:مقومات المدرسة-
المعلم الكفء:

تربیة سلیمة، ویشكل الدعامة الرئیسیة والهامة األطفالمن أهم وسائل المدرسة لتحقیق عملیة تربیة 
.في توجیه المدرسة نحو تنفیذ مهامها التربویة وتحقیق األهداف المرجوة منها

ویلعب المعلم الدور الهام والرئیسي في التنشئة االجتماعیة للطفولة من خالل عملیات التدریس 
ت التي یقوم بها التالمیذ بهدف تنمیة شخصیاتهم للمواد التعلیمیة المختلفة، والتقویم لألعمال والنشاطا

جراءات  ٕ رشاد التالمیذ وفرض النظام والطاعة وتقدیم المعززات وا ٕ وتوجیه سلوكاتهم، كما یقوم بتوجیه وا
.تعدیل أنماط سلوكیة غیر المرغوب فیهأوالعقاب بهدف تغییر 

أوالقدوة الحسنة أویعد النموذج المعلمأنوأیضا تقدیم التغذیة الراجعة المناسبة للتالمیذ، حیث 
عدم نجاح التلمیذ داخل أوالمثال الطیب في المدرسة، فإن توقع المعلم وانطباعاته حول احتمال نجاح 

1.الغرف الصفیة یعتمد على إجراءات تعزیز السلوك االیجابي وتقدیم المكافآت

مین تكوینا علمیا ومهنیا وتربویا لذلك تبذل كافة الدول الواعیة جهودا كبیرة من أجل تكوین المعل
لتعلیم ألن المعلم اراقیا، وذلك عن طریق تكوین معاهد المعلمین والمعلمات على اختالفها لمختلف مراحل 

2.حجر الزاویة في العملیة التربویة

المتعلم:
طرائق وهو محور العملیة التربویة وهدفها األساسي، ولذلك فإن كل المقومات األخرى من أسالیب و 

3.إنما تصاغ بحیث تتالءم مع واقع المتعلم واحتیاجاته...ومناهج ووسائل

التربویةاألهداف:
بمختلف أشكالها وتسمیاتها ومستویاتها، فالعام منها یحدد المطلوب االجتماعي من التربیة، سواء 

مدرسیة، أم غیر ذلك، وبالتالي فإنها تحدد جملة الواجبات التي على التربیة بلوغها بصورة أوكانت أسریة 
بالذي لیات واألنشطة والسلوكي منها معنيعامة، والخاص منها یحدد ما یبلغ منها بالمواد الدراسیة والفعا

.الحصة/یخطط المربي لبلوغه في نهایة الدرس
بنیة النظام التعلیمي:

ه شكل ذلك النظام ومحتویات مراحل التعلیم، ومدة كل مرحلة، والقوانین الناظمة له وأما ویقصد ب
4.أخرىإلىالمحتوى فهو مضمون التعلیم الذي تقدمه كل مرحلة من المراحل، وهذه تختلف من دولة 

،   1اإلجتماعیة،دار الكندي للنشروالتوزیع،طأساسیات التنشئة:حوامدةمحمود،مصطفىصوالحةمحمد أحمد -1
111- 110صاألردن، ص1994

.178مرجع سابق، ص: رابح تركي- 2
.20مرجع سابق، صعلم اإلجتماع التربوي،:صالح الدین شروح- 3
.21، صنفسهمرجع ال: صالح الدین شروح- 4
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الكتب والمناهج التربویة:
حیث تعزیز االتجاهات والقیم إذ یؤدي الكتاب المدرسي وظیفة هامة في التنشئة االجتماعیة من

االجتماعیة، مما یجعل من الضروري أن یالءم الكتاب والمنهاج الدراسي مستوى التالمیذ العمري والعقلي، 
لیسوا نسخة واحدة یمكن األطفالوحاجاتهم ورغباتهم ومیولهم، وأن یأخذ بالفروق الفردیة بینهم حیث أن 

نم ٕ 1.ا یختلفون فیما بینهم في كثیر من المجاالتالتعامل معهم على نحو نمطي ورتیب، وا

ویقصد بالمنهج جمیع الخبرات التربویة التي تخطط لها المدرسة داخل جدرانها وخارجها، لمساعدة 
.التالمیذ على النمو الشامل في جمیع النواحي لتعدیل سلوكهم طبقا لألهداف التربویة

األسالیب والوسائل التعلیمیة:
التربویة مرتبط بتوافر الوسائل واألسالیب الالزمة ویمكن اعتبار كل مقومات العملیة نجاح العملیة 

.التربویة وسائل في خدمة أغراض تلك العملیة
وسائل التقویم:

األهدافبیان مدى كفایة أجهزة العملیة التربویة وعناصرها لتحقیق إلىالتقویم عملیة هادفة 
2.المرجوة، ومن المؤكد أنه البد من تحدید معاییر التقویم بأكبر دقة ممكنة

المدرسیة الواعیةاإلدارة:
اإلدارةووظیفة ...المدرسیة الواعیة وسیلة مهمة ألنها متممة لعمل المعلم والكتاب والمنهجاإلدارة

كل مقوم منها أنوأن تتحقق من المدرسیة، هو أن تعمل على تأمین االنسجام بین المقومات المذكورة،
.یحقق غرضه بشكل صحیح عن طریق التقویم والتوجیه والنصح والتعاون

مبنى المدرسة ومحتویاتها:
لمبنى المدرسة وما تحتویه تأثیر هام في عملیة التربیة والتعلیم ولذلك یشترط في بناء المدرسة عدة 

:شروط نوجزها في األمور التالیة
.ا عن الطرق العامة بقدر اإلمكانأن یكون بعید-
.عن األحیاء المزدحمة بالسكانأيیكون بعیدا عن بیوت السكن أن-
.یكون بعیدا عن األسواق العامة والمصانع على اختالف أنواعهاأن-
.إحاطته بالحدائق االختباریة والمالعب الریاضیة-
.لمدرسة فیهاإشرافه على المناظر الطبیعیة الجمیلة في البیئة التي توجد ا-
.تدخله الشمس والهواء النقي في سائر فصول العامأن-
.الخ...المصانعأویكون بعیدا عن الروائح الكریهة الضارة التي تصدر عن المجاري أن-

.349مرجع سابق، ص: عمر أحمد همشري- 1
21مرجع سابق، صعلم اإلجتماع التربوي، : وحصالح الدین شر - 2
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المیاه والكهرباء، والمجاري والسالمة من النیران وسائر : یكون متمتعا بالخدمات العامة مثلأن-
.األخرىاألخطار 

1.عن طریق المواصالت العامة بالنسبة لعموم التالمیذإلیهیكون في موقع یسهل فیه الوصول أن-

:وظائف المدرسة* 
:الوظیفة التربویة-

إن الوظیفة التربویة من وجهة نظر المجتمع ضرورة للمحافظة على الثقافة التي تشمل أكثر من 
الجیل الثاني إلىإن المدرسة تنقل ذخیرة ثقافیة "مجرد المعرفة المتراكمة والمعاییر المتوازنة جیل بعد جیل 

2".الماضيوهي دائمة العمل على مساعدة الصغار على األخذ بوسائل الكبار المتصلة من 

:فالمدرسة یمكنها أداء المهام التالیة
.تدعم كثیر من المعتقدات واالتجاهات والقیم الحمیدة التي اكتسبها الطفل في البیتأنتستطیع * 
.تمحي بعض العادات والقیم غیر السلیمة التي اكتسبها الطفل في البیتأنیمكن للمدرسة * 
تزیل بعض ما یتعلق بنفس الطفل من صراعات أنلهادفة یمكن للمدرسة من خالل بعض األنشطة ا* 

.نتیجة للصراعات المنزلیة التي عاناها
إسالمیة بطریقة أسسالقائمة على اإلنسانیةیمكن للمدرسة أن تدرب الطفل على ممارسة العالقات 

3.مخططة

إن الوظیفة الرئیسیة للمدرسة هي التربیة فهي تهتم بهذا الجانب وتركز علیه قبل التعلیم، فهي تدعم 
.وتحاول جاهدة نقل ما ینفع الطفل في حیاته اآلنیة وفي المستقبلاألسرةما تلقاه الطفل من تربیة في 

:الوظیفة االجتماعیة-
االجتماعیة تأنها تضم العدید من التنظیماالمدرسة كمجتمع صغیر تشبه المجتمع الكبیر، ذلك 

واألنشطة والعالقات، وهي تشبه المجتمع الكبیر من حیث نظامها الهادف لحفظ األمن والنظام والسلم 
.داخل نطاقها، فالتلمیذ مطالب لالستجابة لقوانین المدرسة كي تتمكن من أداء وظیفتها

ة كنظام اجتماعي یقوم على التربیة والتعلیم ینبغي ولمعرفة الوظیفة االجتماعیة التي تقدمها المدرس
علینا التعرف على ما فیها من تفاعل اجتماعي ممیز لها ومن عالقات اجتماعیة بین أفرادها والمتمثلة 

:في
.العالقة بین التالمیذ-

.179مرجع سابق، ص: رابح تركي- 1
، )د، س، ط(عالم الكتب، القاهرة، مصر: جوسلین، المدرسة والمجتمع العصري، ترجمة محمد قدري لطفي وآخرون-2

.23-22ص ص
.109، ص1980، 1السعودیة، طالتنظیم المدرسي والتحدیث التربوي، دار الشروق، جدة، : نبیل السمالوطي- 3
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.العالقة بین التالمیذ والمدرسین-
.عالقة المدیر بالتالمیذ-
.عالقة المدیر بالمدرسین-
.ین المدرسة والمجتمع الخارجيالعالقة ب-

:وتتمثل الوظیفة االجتماعیة للمدرسة فیمایلي
تبسیط التراث الثقافي وخبرات الكبار، وتقدیمها في نظام تدریجي یتفق وقدرات األفراد، وهكذا یتدرج -

.المجردإلىالصعب ومن المحسوس إلىالمركب ومن السهل إلىالطفل في تعلیمه من البسیط 
.وتطهیر التراث الثقافي وخبرات الكبار مما یفسد نمو الطفل ویؤثر في تربیته سلبیاتنقیة -
توفیر اجتماعیة أكثر اتزانا من البیئة الخارجیة مما یؤثر في تنشئة التلمیذ وتكوین شخصیته تكوینا -

1.یمكنه من التفاعل والتكیف مع المجتمع ومن العمل على تطویره

معلومات والمعارف والخبرات والمهارات الالزمة له، وتعلیمه كیفیة توظیفها التلمیذ بالأوتزوید الطفل -
یعد هذا إذفي حیاته العملیة، وكیفیة استخدامها في حل مشكالته، وتنمیة نفسه وشخصیته ومجتمعه، 

ة جزءا مهما في العملیة التعلیمیة والتنشئة االجتماعیة، وهذا ما یجعل للتعلیم قیمة ومعنى وأثرا في حیا
.الطفل حاضرها ومستقبلها

إعداد الطفل للمستقبل، وذلك من خالل قیام المدرسة بتعریف التالمیذ بالتغیرات والمستجدات -
االجتماعیة والثقافیة والتكنولوجیة، وغیرها التي تواجه مجتمعهم، وتفسیرها لهم، ونقدها وبیان ایجابیاتها 

عیة الخالقة لدیهم، وأسالیب التفكیر العلمي، ومهارات وسلبیاتها، ومساعدتهم على تنمیة القدرات اإلبدا
اتخاذ القرارات والنقد والتمحیص والتمییز، وأیضا تنمیة المسؤولیة الخلقیة واالجتماعیة لدیهم، وتشجیعهم 

.على تحمل المسؤولیة في مواجهة التحدیات التي تواجه مجتمعهم
لدى التحاقه بالمدرسة واالنخراط في نشاطاتها توسیع الدائرة االجتماعیة للطفل، حیث یلتقي الطفل -

دوارا االجتماعیة على نحو منظم ویتعلم أبجماعات جدیدة من الرفاق، وفیها یكتسب المزید من المعاییر 
اجتماعیة جدیدة، حین یعرف بحقوقه وواجباته، وأسالیب ضبط انفعاالته، والتوفیق بین حاجاته وحاجات 

.ناآلخرین، والتعاون مع اآلخری
تعلیم الطفل االنضباط في السلوك واحترام الوقت، وینجم هذا عن إتباع الطفل لجدول زمني مدرسي -

خضاعه لقواعد وتعلیمات ولوائح لم تكن موجودة في المنزل، ومواجهته ألنظمة وواجبات معینة  ٕ محدد، وا
السلوك في المواقف المدرسیة تفهم دینامیاإلىیتطلبها المنهاج المدرسي، لذا فإن المدرس بحاجة 

.197-196، ص ص2003، 4التربیة، دار النهضة العربیة، بیروت، لبنان، طتفي اجتماعیا: منیر المرسي سرحان- 1
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المشاغبة : سلوكات غیر مرغوب فیها من قبل الطفل مثلأوالمختلفة، والتحسس ألي سلوكات مضطربة 
1.والهروب والعدوانیة

:اإلعالموسائل * 
وسیلة أخرى من وسائل التنشئة االجتماعیة، فالنظام اإلعالمي یستخدم كمعلم لنقل اإلعالموسائل 
اإلعالم، فلقد تعددت األبحاث التي تحاول اكتشاف أثر وسائل 2آخرإلىاعي من جیل التراث االجتم

والتي ...التلفزیون، اإلذاعة، السینما، الكتب، المجالت الترفیهیة: على التنشئة االجتماعیة التي من أهمها
.مقروءةأومكتوبة أوتحدث تأثیرها بما تتضمنه من معلومات مسموعة 

ذاعتها على الناس إحداث واحد یقصد من إرسالهإذ ٕ :أكثر من التأثیرات التالیةأوا وا
.إحاطة الناس علما بموضوعات ومعلومات متعددة في جمیع نواحي الحیاة-
.إغراء الناس واستمالتهم وجذب اتجاههم لموضوعات وسلوكیات مرغوب فیها-
.إتاحة فرصة للترفیه والترویح وقضاء وقت الفراغ-

وسائل فیما تتصف به من خصائص عامة تلعب دورا خاصا في عملیة التنشئة وتبدو أهمیة هذه ال
:االجتماعیة وهي

تفاعال بین أصحابها واألفراد كما هو الحال في أوتعامال أوأنها ال تحدث تلقائیا أي: أنها غیر شخصیة
.والمدرسةاألسرة

مؤسسة اجتماعیة أيوهي تعكس الثقافة العامة للمجتمع بما تتمیز به من تنوع وتخصص، ال یتوافر في 
.األخرىمن مؤسسات التنشئة االجتماعیة 

خصائص أهمومن اإلنسانجانب جاذبیتها بحیث أصبحت تحتل جانبا كبیرا من وقت واهتمامات إلى
3.أثرها یزداد تعاظما وأهمیة في المجتمعأنأنها تمس مختلف األعمار كما اإلعالموسائل 

:أثر في التنشئة االجتماعیة الذي یتوقف على مایلياإلعالموبالتالي یكون لوسائل 
.المتاحة للفرداإلعالمنوع وسیلة .1
.المختلفة حسب سنهاإلعالمردود فعل الفرد لما یتعرض له من وسائل .2
.لحاجاتهخصائص الفرد الشخصیة ومدى ما یتحقق من إشباع .3
.اإلعالمالفرد بما یتعرض له من وسائل إلیهیتأثر المستوى االجتماعي والثقافي الذي ینتمي .4

.346- 345مرجع سابق، ص ص:عمر أحمد همشري- 1
، )س. ط. د(محاضرات في علم النفس االجتماعي، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،: محي الدین مختار- 2
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خاصة جماعة األقران اإلعالمسلك الفرد وفق ما تقدمه وسائل إذاردود الفعل المتوقعة من اآلخرین .5
1.األسرةوأعضاء 

:جتماعیةفي التنشئة االاإلعالمومن األسالیب التي تستخدمها وسائل 
عن طریق تكرار أنواع معینة من العالقات والشخصیات واألفكار والصور، كما یحدث في :التكرار-

.القصص والكتب المصورة والتلفزیون
.اإلعالموسائل إلىوذلك بتنوع األسالیب التي تشد المتلقي :الجاذبیة-
أوالمشاركة عن طریق الكتابة أوالمشاركة الفعلیة إلىوذلك بدعوة المتلقي : المشاركةإلىالدعوة -

.الكتابة عن موضوع معینأورأي ،الرسم اإلبداعي
یمكن القول إذ،2قد تكون شخصیة فیها سلوك معین لشخص یشغل مكانة اجتماعیة : عرض النماذج-

سالح ذو حدین فقد تكون وسیلة نافعة من وسائل الثقافة وأداة فعالة إلرسال القواعد اإلعالموسائل أن
تسمو بالعقل لیخرج أحسن ما به من تفكیر وابتكار وخیال خصب أنالخلقیة والدینیة، كما تستطیع كذلك 

أهملت أو أسيء استخدامها ولم توجه توجیها صحیحا تصبح سالحا معرقال إذاأخرىمنتج، ومن ناحیة 
أوبالنسبة لألطفال وخطورتها تنبع من أدوارها ووظائفهااإلعالموأهمیة وسائل . للتنشئة االجتماعیة

.حتى الكبار كما ذكرنا سابقا أنها تمس مختلف األعمارأوالشباب 
:ومن هذه األدوار

:دور یتصل باإلقناع ویشمل
.توجیه الشباب لألشكال وللقضایا االجتماعیة-
.إعادة التعلیم بهدف تغییر االتجاهات السلبیة-

:دور یتصل بممارسة حریة الفكر والتعبیر ویشمل
.إبراز ممارسة حریة فكریة حقیقیة-
.إبراز مواقف ایجابیة في موضوع حریة التعبیر-
.التحدث مع القادة االجتماعیین ومحاورتهم-

:دور یتصل بتنمیة المهارات اللغویة ویتمثل
.اإلعالمالتركیز على اللغة السلیمة في وسائل -
.كأداة تعلیمیة مثیرةاإلعالمالتركیز على استخدام وسائل -

.ور یتعلق بالتنشئة االجتماعیةد
.دور یتعلق بالتوجیه الحسي والخلقي

.220مرجع سابق، ص: علي عبد الرزاق جلبي- 1
.45مرجع سابق، ص: جابر نصر الدین لوكیا الهاشمي- 2
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1.دور تثقیفي عام

:التي تؤثر في التنشئة االجتماعیة مایلياإلعالموسائل أهمومن 
:التلفزیون-

لقد انتشر التلفزیون كوسیلة إعالمیة من الخمسینات وزاد رواجه وتطوره في السبعینات، وقد أصبح 
في معظم المنازل في كثیر من الدول، وترجع أهمیة التلفزیون كوسیلة إعالمیة إلى اعتماده اآلن موجودا 

2على السمع والصورة واآلن الصورة الملونة

كما یمثل أهمیة خاصة لطفل الیوم إذا كنا نتطلع إلى مستقبل أفضل على اعتبار أن الطفولة 
صانعة المستقبل، وأطفال الیوم یكتسبون من أنماط وخبرات واتجاهات ومعارف وأفكار، هم رجال الغد 

المعارف ومعتقد األمل في تحقیق مستقبل أفضل، ویعتبر التلفزیون أخطر وسائل اإلعالم جمیعها لنقل 
والمعلومات والخبرات بالصورة الحیة، والتي تتكون مشاهدها من الصوت والصورة المتحركة بلونها 

واهللا ″: الطبیعي في صورة واقعیة من مدارك األطفال، ألنها تخاطب السمع والبصر قال اهللا تعالى
. 3″لعلكم تشكرونأخرجكم من بطون أمهاتكم ال تعلمون شیئا وجعل لكم السمع واألبصار واألفئدة

4فالتلفزیون یتفوق على كل وسائل اإلعالم ألن به كل إمكانیاتها وممیزاتها

والتلفزیون وسیلة شیقة لألطفال فمنهم من یبدأ في مشاهدته وهو في سن صغیرة قبل تعلمه أصول 
كثیرون بوحشة القراءة والكتابة، فبواسطته یتخطى حدود األمیة وكذا حدود الزمان والمكان وبافتقاده یحس

كبیرة فهو وسیلة اتصال جماهیریة وله أثر جد واضح على الصغار أكثر منه على الكبار، لذا نرى 
األطفال یتجمعون قبالته وهم یتركون مقاعدهم عند عرض مادة مثیرة، لیربضوا قریبا منه جلوسا على 

قربا من مشاهده وهم یتجاوبون مع األرض وكثیرا ما یمدون بأعناقهم إلیه وكأنهم یریدون أن یكونوا أكثر 
.5حوادثه ویتقمصون شخصیاته، ویقلدون كثیرا من الحركات التي تأتي بها الشخصیات المؤثرة

إن التلفزیون یشكل أداة تنشیئیة ممتازة إذا كان منسجما مع المحیط االجتماعي والثقافي لكل 
عتمد في معظم برامجها على ما تستورده من مجتمع، وهذا ما تفتقر إلیه الكثیر من الدول العربیة التي ت

الدول الغربیة التي تتنافى قیمها وعقیدتها مع قیم وعقیدة الدول العربیة المسلمة، ویبقى التلفزیون وسیلة 
. إعالم هامة رغم ما یحمله من سلبیات

الشباب وأمن المجتمع، المركز العربي للدراسات األمنیة والتدریب، دار النشر بالمركز : علیانأنمار الكیالني وخلیل- 1
.126-125، ص ص1998العربي للدراسات األمنیة والتدریب، الریاض، 

.104مرجع سابق، ص : سمیرة أحمد السید- 2
.78اآلیة : سورة النحل- 3
. 111، ص 1994ربي، القاهرة، إعالم الطفل، دار الفكر الع: محمد معوض- 4
.47ص ،2000، 1أثر وسائل اإلعالم على الطفل، األهلیة للنشروالتوزیع، عمان، ط: أحمد محمد الزیادي وآخرون - 5
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:اإلذاعة-
سمعیة األخرى هي آلة تعتبر اإلذاعة من أهم الوسائل اإلعالمیة السمعیة، والوسائل اإلعالمیة ال

.التسجیل والحاكي
ولقد استطاعت اإلذاعة أن تطغى على هاتین الوسیلتین، بسبب سرعة وصولها إلى أماكن بعیدة 
من خالل الصوت الذي ینتقل عبر األثیر، وینقل معه األخبار االجتماعیة والسیاسیة والعلمیة والثقافیة، 

ود األماكن الجغرافیة بسرعة فائقة، لذلك فقد اعتبرت السرعة خاصیة والخبرات والتجارب، فهي تتجاوز حد
.من خصائصها اإلعالمیة الهامة، وأكسبتها الشهرة واالنتشار

كما أنها تمتاز بقدرتها على مخاطبة السامعین على اختالف أعمارهم وطبقاتهم وخبراتهم وثقافتهم، 
ا مجاال للجمیع یجدون فیها ما یهمهم أو العتمادها على عنصر الكالم في المخاطبة،مما یجعله

.1یخصهم
ویتضح أثر اإلذاعة من خالل البرامج التي تبثها، ویمكن تلخیص أثر اإلذاعة على التنشئة 

:االجتماعیة للطفولة من خالل ما یلي
.إثارة النشاط العقلي للطفل، وتوسیع مداركه، وتنمیة تفكیره وحب االستطالع لدیه. 1
.الطفل وقدرته اللغویة وزیادة القدرة األدبیة لدیهزیادة ثقافة. 2
.تنمیة المیول واالتجاهات اإلیجابیة. 3
.توسیع اآلفاق االجتماعیة لدى الطفل نحو بیئته المحلیة والعربیة والعالمیة. 4
حساسه المرهف وتوسیع خیاله وتصوره للحیاة. 5 ٕ .تنمیة الذوق الفني وا
.ل االجتماعي لدى الطفل وبلورة دوره في الحیاةتعزیز روح االنتماء والتواص. 6
دخال البهجة واألمل والسرور على حیاته. 7 ٕ .تشكیل وجدان الطفل والترویح عن نفسه وا
تنمیة قدراته الحسیة والقدرة على اإلصغاء و االنتباه والتركیز، هذا باإلضافة إلى دور اإلذاعة . 8

.2المدرسةالمدرسیة على التنشئة االجتماعیة للطفل في
:المطبوعات-

تلعب الكلمة المقروءة في الصحف والكتب والمجالت والقصص دورا مهما في التنشئة االجتماعیة 
للطفل بمساعدته على تعرف أكبر من ذلك الموجود في خبرته الحالیة، وتقترح له دورا سلوكیا، وغالبا ما 

على معرفة الطفل بما تجري هذه األدوار الجدیدة في األلعاب التي یؤدیها بمفرده أو مع زمالئه، وتساعد 

1أثر وسائل اإلعالم على تعلیم األطفال وتثقیفهم، دار الشروق للنشر والتوزیع، عمان، ط: عبد الفتاح أبو معال-1

.126، ص2006
.145- 144مرجع سابق، ص ص : محمد أحمد صوالحة، مصطفى محمود حوامدة - 2
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هو رديء وما هو جید، وتسهم في نمو القیم لدیه، أي أن ما یقرأه الطفل أو حتى الراشد، یؤثر في إدراكه 
.1لمربین توجیه أطفالهم لما یقرؤونللعالم ویسهم في إشباع الحیاة التخیلیة لدیه، ولكن على اآلباء وا

ددت وتنوعت أجهزتها ألن التثقیف الذاتي عملیة ویعتبر الكتاب الوسیلة األولى للثقافة مهما تع
إرادیة جادة تتهیأ لها النفس، وبصفة عامة فإن قراءة الكتب تعمل على تنمیة الوعي الجماعي وروح 
التعاون عند األطفال، وبالتالي ینمو الطفل من حالة التمركز حول ذاته إلى كائن اجتماعي یتمركز حول 

.اآلخرین
ت الثانیة في الترتیب بعد الكتاب كوسیلة جماهیریة وهي تلعب دورا هاما وتعتبر الصحف والمجال

في عملیة التنشئة االجتماعیة لألطفال وتؤثر بشكل أو بآخر في تعدیل سلوكهم وتفتح عقولهم وتنمیة 
...مهاراتهم في جمیع النواحي، اللغویة، العقلیة، الحسیة، والصحیة

: اإلنترنیت-
ن أهم شبكات المعلومات واإلعالم واالتصال على اإلطالق، یستخدمها كل تعد شبكة اإلنترنت م

من الكبار والصغار طبعا إذا أحسن استعمالها، فهي تزید من معرفة الطفل ومعلوماته الدراسیة والبحثیة، 
وتنمي ثقافته وتوسع مداركه وروح البحث والتفكیر واالستطالع، كما تساعده على االتصال بأصدقائه 

ولكن رغم ما تقدمه هذه ) CHATING(وخیار المحادثة) E-MAIL(رین عن طریق البرید اإللكترونيواآلخ
الشبكة من خدمات فهي خطیرة بالنسبة لألطفال خاصة أنها أصبحت سهلة االستعمال من طرفهم وعرفت 

مثار جدل إقباال واسعا، مما أدى إلى خفض تكلفة االتصال عن طریقها، ولكن المضامین التي تبثها تبقى
خصوصا بالنسبة لألطفال، فباإلضافة إلى أن شبكة اإلنترنت تقوم بعولمة المعرفة والمعلومات فهي تعتبر 

ویرجع السبب الرئیسي لرواج مثل هذه المواقع باإلضافة إلى جاذبیتها الذاتیة ″لإلباحیة واالنحراف" عولمة
ول، فالدول التي ال تسمح باإلباحیة الجنسیة جملة الطابع العالمي لإلنترنت الخارق للسیادة القانونیة للد

وتفصیال تكاد تقف مكتوفة األیدي أمام هذا السیل الجارف من األنشطة المشیعة للفاحشة والدعارة 
2″...والمفككة لألسرة والمستغلة للصغار نفسیا ومالیا

احیة أو ما یخص العنف ومن هنا نرى أنه إذا انساق الطفل وراء هذه المواقع المشینة سواء كانت إب
ومواقع أخرى، ستؤثر على تنشئته االجتماعیة وتخلق لدیه أمراض نفسیة وكذا شخصیة مضطربة، لذا 

.البد من توجیه الطفل إلى االختیار الصحیح الذي یفیده وال یضره

.64مرجع سابق، ص: هدى محمد قناوي-1
مخبر علم االجتماع واالتصال، ) التحدیات المعاصرة(سلبیاتها ووسائل الوقایة منها: اإلنترنت: دلیو فوضیل وآخرون-2

.29، ص 2002جامعة منتوري، قسنطینة، 
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:األندیة والمؤسسات الریاضیة* 
في مختلف المیادین االجتماعیة تعتبر األندیة مؤسسات اجتماعیة هامة تشبع حاجات األفراد 

والریاضیة، والثقافیة، ونشاطات األندیة متنوعة فقد تتضمن نشاطات علمیة أو أدبیة أو ترفیهیة أو 
موسیقیة أو ریاضیة وقد یضم النادي الواحد كل هذه األنشطة، وتتیح األندیة الفرص أمام األفراد لتكوین 

قامة العالقات االجتماعیة، كما ٕ یكتسب الفرد مجموعة كبیرة من أنماط التفاعل االجتماعي الصداقات وا
من خالل تعامله مع اآلخرین في الكثیر من المواقف االجتماعیة، ویكتشف الفرد میوله وقدراته من خالل 
العمل مع اآلخرین في المجال الذي یختاره، وهذه المیول بوجود المعلمین األكفاء یمكن صقلها وتوجیهها، 

ع وخاصة دیة أیضا على شغل وقت الفراغ بصورة إیجابیة تعود بالفائدة على الفرد والمجتمكما تعمل األن
.1بالنسبة للشباب واألطفال

لذا یجب على كل من األولیاء والمربین والمعلمین تشجیع األطفال لالنخراط في هذه األندیة لما 
.تمتاز به ولما تقدمه للطفل حتى یصبح عضوا فعاال في مجتمعه

المؤسسات الریاضیة فهي تهتم أساسا بتوفیر النشاط المبهج والنتائج السارة لألعضاء ویتمثل أما 
:دورها في عملیة التنشئة االجتماعیة فیما یلي

.اكتشاف المیول وتنمیتها.1
.تنمیة المهارات المتعددة لألعضاء.2
.تكوین االتجاهات والقیم السلیمة.3
.تنمیة الشعور باالنتماء.4
.2األخالقیة الحمیدةتربیة الصفات .5

:جماعة الرفاق* 
فهناك من یطلق علیهم اختلف العلماء والباحثون في تسمیة جماعة معینة من األطفال أو الشباب،

اسم جماعة اإلخوان، وهناك من یسمیها جماعة الرفاق، وهناك من یسمیها جماعة النواصي، وهناك من 
م جماعة األتراب وكذا من یسمیها جماعة النظائر، یسمیها جماعة األصدقاء وهناك من یطلق علیها اس

.إال أن المضمون واحد
فإذا كانت األسرة ودور الحضانة وریاض األطفال ووسائل اإلعالم، والمؤسسات الدینیة، والمدرسة 
تلعب دورا هاما في تنشئة الطفل، فإن جماعة الرفاق أیضا لها دور في النمو االجتماعي للطفل بصفة 

وفي جماعة .هعامة، وكذا في التنشئة االجتماعیة بصفة خاصة، فهي تؤثر في قیمه وعاداته واتجاهات
الرفاق یجد الطفل مجموعة من األفراد یتصل بهم ویقاربونه في العمر والمیول من هنا یمكن تعریف 

.107108مرجع سابق، ص : أحمد السیدسمیرة - 1
.42-41مرجع سابق، ص : سهیر كامل أحمد، شحاتة سلیمان محمد- 2
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جماعة من األفراد یلتقون في المیول والدوافع والطموحات والحاجات واالهتمامات ″: جماعة الرفاق بأنها
دوار آنیة أو دائمة، وكل ذلك یكون االجتماعیة، ویقومون بأدوار اجتماعیة معینة سواء كانت هذه األ

بشكل متعارف علیه تلقائیا في غالب األحیان، وتتدخل عوامل معینة تؤدي إلى تشكیل هذا النوع من 
جماعات ( وعامل العرق) جماعة الرفاق المدرسیة( التنظیم االجتماعي كعامل الجوار المكاني والدراسة

.1″)راءجماعات الفق(وعامل الطبقة االقتصادیة) السود
هي مجموعة األطفال المتقاربین في السن أو لهم نفس . ویمكن إضافة جماعة الرفاق في الروضة

وتأثیر جماعة الرفاق ال ... السن، الذین یشتركون في اللعب وفي األنشطة المختلفة وفي تناول الطعام
نما یستمر مع الفرد في مراحل حیاته المخت ٕ لفة وعلى نحو یقتصر على مرحلة الطفولة فحسب وا

ن التأثیر یبدأ في مرحلة ما قبل المدرسة وفي سن مبكرة جدا من حیاة الطفل قد تبدأ في عامه  ٕ متفاوت،وا
األول، حیث یالحظ غیره من األطفال، وقد یضحك إذا رآهم یضحكون، أو یبكي إذا شاهدهم یبكون، 

ل بالتحرر من التمركز حول ذاته، ویزداد تأثیر جماعة الرفاق في سن ما قبل المدرسة حینما یبدأ الطف
ویطرأ على سلوك اللعب لدیه تغیر ظاهر ویتمثل في االنتقال من اللعب االنعزالي إلى اللعب االجتماعي، 

.2عب مع الرفاق عن اللعب مع الكباریالحظ هنا تفضیله الل
:خصائص جماعة الرفاق-

:یة بما یليتمتاز جماعة الرفاق ذات األثر في عملیة التنشئة االجتماع
.تقارب األدوار االجتماعیة.1
.وضوح المعاییر السلوكیة.2
.وجود اتجاهات مشتركة وقیم عامة.3
األسس التي تقوم علیها جماعة الرفاق:
.تقارب السن تشابه المیول.1
.الذكاء واالتجاهات والمركز االجتماعي المشترك.2
.إشباع الحاجات المباشرة ألفرادها.3
بالنسبة للطفل فإن جماعة الرفاق لها دوران هما: أدوار جماعة الرفاق:
وهو ضم األطفال اآلخرین من نفس السن تقریبا أو أحیانا من نفس الجنس، ویستطیع :دور إیجابي.1

.الطفل أن یتعامل معهم على أساس المكانة المتساویة
وهو استبعاد الراشدین من الجماعة، وهذه أقوى خاصیة لجماعة الرفاق وهي التي تؤثر في :دور سلبي.2

.خصائصها األخرى فیما یتصل ببنیتها وتكوینها ثم في وظائفها

.351مرجع سابق، ص : مصباح عامر- 1
.351مرجع سابق، ص : عمر أحمد همشري - 2
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: المؤسسات الدینیة* 
تقوم المؤسسات الدینیة بدور فعال في تربیة الطفل وتشكیل شخصیته وتنشئته االجتماعیة ،لما 

.خصائص فریدة، أهمها ثبات وایجابیة المعاییر السلوكیة التي تعلمها لألطفال والكبارتتمیز به من 
: ویتلخص أثر المؤسسات الدینیة في عملیة التنشئة االجتماعیة للطفولة فیما یلي

.تعلیم الفرد والجماعة التعالیم الدینیة التي تحكم السلوك مما یؤدي إلى سعادة أفراد المجتمع.1
.بإطار سلوكي نابع من تعالیم دینهإمداد الفرد .2
.الدعوة إلى ترجمة التعالیم الدینیة إلى أفعال.3
.توحید السلوك االجتماعي والتقریب بین مختلف الطبقات االجتماعیة.4
.1غرس القیم الدینیة من خالل دور العبادة.5

:أما األسالیب التي تتبعها المؤسسات الدینیة في عملیة التنشئة االجتماعیة فهي
.الترغیب والترهیب وذلك بالدعوة إلى السلوك السوي، واالبتعاد عن السلوك المنحرف.1
.التكرار واإلقناع والدعوة إلى المشاركة الجماعیة.2
.2اإلرشاد العلمي وعرض النماذج السلوكیة المثالیة.3

الدینیة بما أن المجتمع الذي ننتمي إلیه هو مجتمع إسالمي، واإلسالم هو دین الدولة فان المؤسسة 
.التي تحتل الصدارة هي المسجد

والمسجد یحتل منذ القدم مكانة مرموقة فقد مجده اهللا سبحانه وتعالى، وقدسه في أكثر من آیة، كما 
أن الدور الذي یلعبه في حیاة الناس زاد من شأنه ومكانته، فمكانته إذن ربانیة من حیث تقدیس اهللا له 

.ة نظرا لما یقوم به من أدوار جلیلة في المجال االجتماعيورفعه شأنه وله أیضا مكانة اجتماعی
وللمسجد وظائف عدیدة من عهد الرسول علیه الصالة والسالم إلى وقتنا الحاضر، وقد أدرجنا في 
بحثنا هذا وظائف المسجد في الوقت الراهن، وهذا للتغییر الحاصل، وظهور مؤسسات جدیدة أوكلت لها 

: وتتمثل وظائف المسجد الحالیة فیما یلي. بها، لذا فإن أنشطته بدأت تتناقصعدة مهام كان المسجد یقوم 
:وظیفة روحیة-

ففي المسجد تتم ممارسة جملة من العبادات التي تتدخل مباشرة في تلبیة حاجة الروح وهي 
والصالة في 3″إنما یعمر مساجد اهللا من آمن باهللا والیوم اآلخر وأقام الصالة″:الصالة إذ یقول اهللا تعالى

المسجد واجبة جماعة نظرا لما لها من آثار نفسیة واجتماعیة، كما یقوم الفرد بالذكر والتسبیح هللا والدعاء 
.واالستغفار وتالوة القرآن

.362مرجع سابق، ص : عمر أحمد همشري- 1
.54مرجع سابق، ص : جابر نصر الدین، لوكیا الهاشمي- 2
.18اآلیة : سورة التوبة- 3
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:وظیفة نفسیة-
شباعها بطریقة مشروعة دون إفراط أو تفریط ٕ كما . وهي تهذیب األخالق ومعالجة حاجات النفس وا

بون في المسجد ویتم توجیههم إلى الكیفیة الصحیحة لمخالطة اآلخرین، ویتم توضیح أن األفراد یتدر 
األسس التي یتم بمقتضاها اختبار األصدقاء واألصحاب، كما تتاح في المسجد الفرصة للمصلین لیكتسبوا 

شرور األخالق الفاضلة والعادات الصحیحة، ویتدربوا على كیفیة السیطرة على الشهوات وكیف یتجنبوا ال
ویتیح المسجد وسطا بدیال عن كل األوساط التي یتردد علیها الناس لشغل . واآلثام، وكیف یصلحوا أنفسهم

شباع الشهوات ٕ .1أوقات الفراغ وتلبیة الحاجات النفسیة وا
:وظیفة اجتماعیة-

المسجد وسیلة للتقرب بین طبقات األمة غنیها وفقیرها، وفیه یجتمع المسلمون جنبا إلى جنب 
وتتآلف القلوب وبذلك تتدعم وحدتهم، كما یعمل على ربط الفرد بمجتمعه وتوعیته بمشكالته ولینجح الفرد 

.2في قیامه باألدوار داخل المجتمع ویكون مدركا وعارفا لطبیعة مجتمعه وبطبیعة مستواه الثقافي
:وظیفة اقتصادیة-

لمساعدة المحتاجین والفقراء إلحداث حیث یتم جمع الزكاة والتبرعات وتوزیعها على مستحقیها 
.التكافل االجتماعي والتدریب على مساعدة المعوزین واإلحسان إلیهم

:وظیفة تعلیمیة وتربویة-
فالوظیفة التعلیمیة ترتكز أساسا على تعلیم كل رواد المسجد أمور تعالیم الدین اإلسالمي من 

.صغار األطفالشریعة وعقیدة وعبادة، وخاصة عملیة تحفیظ القرآن ل
ففي المسجد یتعلم المسلم أحكام الدین، وتنظیم الدنیا، وأمور الحالل والحرام، ومناهج الحیاة، 
ودقائق الشرع، ویوم أن عزل التعلیم من المسجد وجعلت له مؤسسات مستقلة حرم الكثیر من المسلمین 

.هذا العلم المفروض
نظام والدقة واالستواء واالنخراط في صفوف مع أما وظیفة المسجد التربویة هي تعلیم المسلم ال

كما یتعلم الناس التواضع والمساواة والعطف والبر وااللتزام بكل واجب والطاعة واالمتثال، وفیه . المسلمون
یتعلم الصغار والكبار الفقه في أمور الدین ویعلمون من أحوال إخوانهم المسلمون في البالد النائیة ما البد 

هم حتى یمدوا إلیهم ید العون إن كانوا في حاجة إلى العون، والرأي والمشورة أن كانوا أن یعلموه عن
.3محتاجین إلى رأي ومشورة

.132مرجع سابق، ص : مراد زعیمي- 1
.276، ص 1،2001لطباعة والنشر، القاهرة، مصر، طفقه التربیة، دار الفكر العربي ل: سعید إسماعیل علي- 2
.134- 133مرجع سابق، ص :  مراد زعیمي- 3
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ومن هنا یعتبر المسجد مؤسسة من مؤسسات التنشئة االجتماعیة، التي تساهم بقدر كبیر في تربیة 
جد أن المجتمعات اإلسالمیة تقوم الفرد من الناحیة الروحیة واإلیمانیة والخلقیة واالجتماعیة، لذا ن

بالمحافظة على المسجد وتحاول قدر اإلمكان إبعاد كل ما یحاول عرقلة دوره، بما له من أهمیة في 
الحفاظ على المجتمع من الصغیر إلى الكبیر من اإلنحالالت الخلقیة، واالنحرافات التي تضر الفرد 

.والمجتمع ككل
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:الخالصة

االجتماعیة بكل ما تختص به من خصائص، تصاحب الطفل منذ والدته حتى إن عملیة التنشئة
مماته، راسمة بذلك طریقها لألخذ به إلى تكوین شخصیة سویة وكاملة النمو مستقبال، من خالل نقلها 
للتراث االجتماعي والمعرفي متخذة في ذلك أسالیب متعددة لتحقیق هدف رئیسي من أهدافها هو تحقیق 

جتماعي بین األفراد في ظل ثقافة المجتمع، والتكیف داخله مع إكساب الفرد نسقا من المعاییر التفاعل اال
.والقیم األخالقیة، واالتجاهات وعادات هذا المجتمع

ومما ال شك فیه أن التنشئة االجتماعیة تخص كل المراحل العمریة لكن تركیزها كان على مرحلة 
والقاعدة في تكوین الشخصیة أال وهي مرحلة الطفولة المبكرة التي أساسیة، مرحلة تعد الركیزة األساسیة 

تتمیز بالمرونة والقدرة العقلیة الهائلة وسرعة الحفظ وكثرة األسئلة، هذه المرحلة التي یجتازها كل فرد وهي 
.مرحلة ذات أهمیة كبرى، لها خصائص وحاجات سنتطرق إلیها في الفصل التالي
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تمهید
ن في بطن بتكوین الجنیتبدأ ،إن الحیاة اإلنسانیة مراحل عمریة متعاقبة بانتظام وفق سنن محكمة

أول هذه المراحل بل أهمها مرحلة الطفولة التي تعتبر المرحلة األساسیة التي تقوم أمه وتنتهي بوفاته، و 
ا علیها المراحل الالحقة من حیاة اإلنسان وتتشكل فیها مالمح شخصیته األولى و المقبلة، وتغرس فیه

كما تتكون فیها العادات والمیول ویكتسب خاللها اتجاهات ومعتقدات،بذور منظومة معتقداته من قیم و 
.معارف ومعلومات ومهارات متنوعة یصعب نسیانها في المراحل التالیة

وتعتبر مرحلة الطفولة االحتیاطي المضمون الذي تعول علیه األمة، فاألطفال هم عماد المستقبل 
.علیه صورته مستقبالو مرآة المجتمع فیهم یستطیع أي مجتمع أن یرى كیف یمكن أن تكون 

وقد أخذت مرحلة الطفولة المبكرة حصة األسد في االهتمام بها من طرف علماء النفس والتربیة 
ألنها الركیزة التي یرتكز علیها بناء شخصیة اإلنسان، فمعظم میول األطفال تتشكل بطریقة صحیحة أو 

. خاطئة في سنوات عمرهم المبكرة
لك بغرض االرتقاء العالقة بین الجوانب المختلفة لنمو الطفل و ذلذا اتجه الباحثون إلى دراسةو 

السمات والحاجات أدائه من خالل إتاحة الفرصة أمام المربیین للتعرف على الخصائص و بمستوى سلوكه و 
كما یستفیدوا من هذه الخصائص عند بناء التي تمیز مظاهر النمو في كل مرحلة من مراحل الطفولة،و 

عداد محتوى برنامج یتوافق مع هذه المرحلة من النهج تعلیمي و لكل مالفقرات المكونة ٕ عمر والطرق ا
.الخبرات التي تتطلبها هذه المرحلةمختلفة الالزمة لتنفیذ األنشطة و الوسائل الالمتبعة في التربیة والتعلیم، و 

الئمة أمام قد اهتمت دول العالم منذ فترة طویلة بمرحلة الطفولة المبكرة بتوفیر الظروف المو 
الجزائر اركهم مما یهیئهم لتنشئة سلیمة،و األطفال لیمكنهم النمو في إطار یسمح لهم بالنضج و توسیع مد

ناه شعبها من الدول التي تسعى جاهدة لالهتمام بهذه المرحلة الحساسة في حیاة اإلنسان خاصة بعدما عا
.خاصة األطفال الصغارمن االستعمار الفرنسي و 

أهمیتها و من هذا المنظور تطرقنا في هذا الفصل من البحث إلى مفهوم الطفولة و الطفولة المبكرة 
لطفل ةبما أن بحثنا یدور حول طفل الروضة فقد تطرقنا إلى الخصائص اإلنمائیومراحل الطفولة المبكرة و 

.حاجات نموه في مختلف الجوانبالروضة و 
: مفهوم الطفولة-1

وجهة نظر علماء االجتماع هي تلك الفترة المبكرة من الحیاة اإلنسانیة التي یعتمد إن الطفولة من 
.فیها الفرد على والدیه اعتمادا كلیا فیما یحفظ حیاته، ففیها یتعلم ویتمرن للفترة التي تلیها 

" الطفل والحیاة العائلیة تحت النظام القدیم"1960في " F.AROSفلیب أریس " وحسب كل من
التي اعتمدت على الدراسات التاریخیة " العائلة والحیاة الخاصة"حول " M.PERROTال بیرو میش"و

واألنثروبولوجیة على أن مرحلة الطفولة في القدیم أو المجتمعات التقلیدیة لم تولى اهتماما خاصا، فالطفل 
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س الدرجة مع كان مدمج كلیا في حیاة الراشدین بمعنى رجل صغیر وهو بذلك یشارك في خصائصه وبنف
الراشدین ، بمعنى أن تنشئته االجتماعیة ال تؤمنها العائلة ألنه یبعد منها فیتعلم قیم وتقالید المجتمع من 

.طرف جماعة الراشدین التي یختلط بها
مفاهیم واإلدراكات حول الطفل ومكانته وارتبطت ارتباطا وثیقا بمعتقدات وتقالید الففي تلك الفترة تعددت 

:ع و بظروفه و نظرته الخاصة ألسلوب التربیة ومن أهم ما ورد من مفاهیم  مایليذلك المجتم
إذ یعتبر الطفل و والدته تعویضا ألحد األقارب الذي توفي: اعتبار الطفل كحلقة في سلسلة.
فتحت وطأة الظروف االقتصادیة و متطلبات الحیاة االجتماعیة : فكرة تبادل األطفال بین العائالت

تضطر العائالت إلى إبعاد أطفالهم عن األسرة، والخضوع واالنقیاد لقوانین المجتمع وتقدیم مصلحة عن 
. مصلحتهم الشخصیة

قوة وجود األطفال یعتبر ضرورة عند عقد الزواج باعتبارهم ال: كذلك إدراك مفهوم الطفل كقوة عاملة
العاملة، وفي سن مبكرة یمكنهم تقدیم خدماتهم للعائلة، لذلك كانوا ینجبون أكبر عدد ممكن من األطفال، 

.1وعدم اإلنجاب یقابله عقاب من الناحیة المادیة والرمزیة
لكن تأتي الدراسات الحدیثة لتثبت أن الطفل یكون عالم غیر عالم الراشدین، ففي القرن الثامن عشر 

PHILOSOPHIE DESفي جدید عرف باسم وبظهور فلس LUMIERESتها أصبح االهتمام بشأن الطفولة ومكان
أحد الفالسفة الذین اهتموا بعلم نفس الطفل ونظر إلیه على " J.J.ROUSSEAUجون جاك روسو " فیعتبر،

. أنه كائن له قیمة خاصة به وأن له كثیرا من الطاقات الكامنة
ل لغرض سیاسي وهو الحصول على شعب قوي خاصة من الناحیة فاالهتمام بالطفل كان في األو 

الجسمیة وتثبت هذه الفكرة العائالت البورجوازیة آنذاك، ثم انتقلت الفكرة عن طریق التقلید االجتماعي إلى 
دارك المجتمع لها وذلك خالل  ٕ باقي أفراد الشعب، ثم ظهرت عدة عوامل أدت إلى تغییر مفهوم الطفولة وا

:ة األخیرة أهمهاالخمسین  سن
ظهور االتفاقیة العالمیة لحقوق الطفل التي عملت على تحقیق حیاة أفضل للطفل عبر العالم.
 حیث (كذلك التطور والتقدم الذي حدث في میدان الطب الذي ساهم في القضاء على أغلب األمراض

وء المعاملة لكن في في المجتمعات القدیمة كانت نسبة وفیات األطفال مرتفعة لتفشي األمراض و س
)المجتمعات الحدیثة انخفضت 

 ظهور علم النفس والمدارس والتیارات التي اهتمت بدراسة الطفل و نموه ومعرفة حاجاته النفسیة
.واالجتماعیة

رعایة الطفولة في المجتمعات اإلسـالمیة، منظـور تـاریخي، مجلـة الثقافـة والنشـر، بیـروت لبنـان، :مختار إبراهیم عجوبة-1
.177، ص 1994، 5، المجلد 18العدد 
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غییر األفكار حول التحوالت الدیمقراطیة واالجتماعیة والثقافیة التي حدثت في المجتمعات أدت إلى ت
نجاب أقل عدد ممكن من علیم المرأة وخروجها للعمل  أدى إلى تأجیل فكرة الزواج و فت.الطفل و مكانته ٕ ا

باإلضافة إلى ظاهرة إجباریة تعلیم األطفال التي دفعت بالعائلة إلى التفكیر في توفیر اإلمكانیات األطفال ،
. المادیة لتحقیق ذلك و بالتالي التقلیل من عدد األطفال 

والشخصي لألبوین أدى إلى إدراك مكانة الطفل لدیهم فقد ینظر للطفل كذلك تأثیر الجانب النفسي
تمكن الزوجین من تحقیق لألمل عن طریقه یاو قد یعتبر الطفل مصدر . على أنه رمز الرابطة الزوجیة

1.او طموحاتهمارغباتهم

منها ومن هنا استقطب مفهوم الطفولة الكثیر من العلماء و المفكرین في مختلف االختصاصات
الیوم هو رجل الغد و أنه االستثمار ألنهم أدركوا أن طفل......لتربیةنفس، علوم االعلم القانون، علم 

.الحقیقي الذي بواسطته ینهض المجتمع في مختلف المجاالت و تستمر الحیاة بأفضل حال
ة مكانة عالیة و ذلك أما اإلسالم فقد أولى الطفولة أهمیة كبرى، حیث أعطى اهللا سبحانه و تعالى للطفول

2."و جعل لكم من أزواجكم بنین و حفدة" :في قوله تعالى

المال والبنون ":قالوهذا دلیل على رفعة شأنها والعنایة الخاصة التي أعطاها اهللا تعالى للطفولة و
وكذلك أكدت السنة النبویة الشریفة و حثت على العنایة بالطفولة والعطف على الذریة 3"زینة الحیاة الدنیا

اهللا بثالث بنات فأحسن تربیتهن من رزقه:"والرحمة باألوالد، فقد قال رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم
". وواحدة: ، قالوواحدة یا رسول اهللا: قالوا واثنین،: ؟ قالو اثنین یا رسول اهللا: دخله الجنة ،فقالواأ

و ذهب الكثیر من الباحثین في علم النفس وعلوم التربیة إلى تقدیم عدة تعاریف خاصة بمرحلة 
الطفولة تتفق كلها في كون هذه المرحلة هي أساس السیرورات النمائیة لكل المراحل التالیة لها و أنها 

. العمود الفقري لبناء كامل الشخصیة اإلنسانیة 
أن الطفولة تعد مرحلة عمریة من ذروة حیاة الكائن اإلنساني تمتد من 1998عودة  یرى الریماوي 

. سما جمعاالصغیر أو الشيء الناعم یستخدم إسما مفردا وإ =المیالد إلى بدایة المراهقة، والطفل لغویا
الفترة التي یقضیها اإلنسان في النمو والترقي حتى یبلغ مبلغ :"1982و عرفها حامد زهران 

الراشدین ویعتمد على نفسه في تدبیر شؤونه وتأمین حاجاته الجسدیة والنفسیة ،ویعتمد فیها الصغار على 
ذویهم في تأمین بقائهم وتغذیتهم وحمایة هذا البقاء ،فهي فترة قصور و ضعف و تكوین وتكامل في آن 

4."واحد

.177مرجع سابق، ص :مختار إبراهیم عجوبة- 1
.72اآلیة :سورة النحل- 2
.46اآلیة : سورة الكهف - 3
.108ص ، د سنة، 3یسألونك عن الدین والحیاة، الجزء :يصأحمد الشربا- 4
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ولة هي المرحلة األولى التي وبهذا تكون الطف" حركة إلى األمام"وهناك تعریف یقول أن الطفولة 
تبدأ في النمو من الوالدة وتمر بمراحل عدة فهي بذلك مرحلة لها حدودها الفیزیولوجیة والنفسیة وحاجیاتها 

1.وطموحاتها

یاتیة الطفولة عن باقي  المراحل لكونها مرحلة ح1986" محمد عماد الدین إسماعیل"بینما میز 
لها مطالبها الحیاتیة لشخصیة المستقبلیة للفرد البالغ ،وضع أسس افیها تفریدة تتمیز بأحداث هامة ،

والمهارات الخاصة التي ینبغي أن یكتسبها الطفل إنها وقت خاص للنماء والتطور و التغیر، یحتاج فیها 
و من هنا فالطفولة مرحلة من المراحل التي یمر بها الفرد والتي 2.الطفل إلى الحمایة والرعایة و التربیة

لزامي یمر به في جمیع مظاهر نموه المختلفة ،نمو ویتطور من خاللها ی ٕ فهي إذن معبر رئیسي ومهم وا
كل فرد أین یتعرض فیه لجملة من الخبرات التي تعمل على تشكیل سلوكاته وتثبیتها باالعتماد على غیره 

.في انتظار أن تظهر مهاراته الخاصة 
أن علماء النفس یركزون في تكوین شخصیة الفرد، إالَ وتعتبر فترة الطفولة كلها فترة مهمة في 

. ما لها من أهمیة في تشكیل الكیان البشري لإلنسان مستقبالاتهم على فترة الطفولة المبكرة و أبحاثهم ودراس
. وهي الفترة التي تهمنا في دراستنا هذه

: مفهوم مرحلة الطفولة المبكرة-2
من حیاة الطفل لتستمر حتى العام السادس، حیث یجمع هي مرحلة تبدأ بنهایة العام الثاني

وكذا اكتساب ....ح الشخصیة السویةمالمفكرون التربویون على أنها مرحلة تكوینیة یتم فیها بناء مال
فیها یحتاج الطفل إلى توفیر بیئة . العادات التفاعلیة المتصفة بالثبات في البیئة االجتماعیة و الطبیعیة 

ففي هذه المرحلة 3.عوامل التربیة الرشیدة التي تساعد على إنماء شخصیته و تكوینهااجتماعیة تضمن 
، و یتضاعف وزن دماغه اكیلوا غرام13سنتمترا و یصبح وزنه حوالي 87یصل طول الطفل حوالي 

وأفراد أمه مرات، ویؤهله نموه اللغوي للتعبیر عن حاجاته وانفعاالته بلغة طفلیه قد ال یفهمها إال 3حوالي 
دراك العمق والمسافة وازدیاد معرفته أسرته والمقربون منه، ٕ كما یؤهله نموه العقلي إلى تركیز االنتباه وا

بالتفاصیل وحل المشكالت البسیطة واالستكشاف ، ویؤهله نموه الحركي بأداء العدید من السلوك مثل 
.المشي وصعود الدرج و نزوله

ة المبادرة مقابل مرحل" أریكسون"المرحلة القضیبیة و سماها على هذه المرحلة اسم" فروید" و أطلق
تبعا للنمو األخالقي أطلق علیها اسم مرحلة ما قبل العملیات،و " هبیاجی"أطلق علیها الشعور بالذنب،و 

.21، ص 1984صحافة األطفال في الجزائر، معهد اإلعالم واالتصال، جامعة الجزائر، الجزائر، :أحمد شوشوتي- 1
16مرجع سابق، ص :فتیحة كركوش- 2
لمدرسة، دار الیازوري العلمیة للنشر المسؤولیة االجتماعیة لطفل ما قبل ا:عبد الرؤوف عامر،ربیع محمد طارق-3

.15، ص 2008، )ط.د(والتوزیع، عمان، األردن، 
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و انطالقا من األساس التربوي ) ل البنت الطیبةبالولد الطیب مقا( اسم مرحلة المصالح المتبادلة " كولبرج"
من األساس البیولوجي النمائي أطلق علیها اسم مرحلة المرحلة بطفل ما قبل المدرسة، و هسمیت هذ

1.الطفولة المبكرة

حلة الرضاعة تمتد من نهایة مر هي مرحلة قبیل المدرسة، و ": هرانحامد عبد السالم ز " و یعرفها 
الطفولة قبیل المدرسة یفضل البعض اسم مرحلة الطفولة المبكرة على اسم مرحلة حتى دخول المدرسة ،و 

2.،إذ تستقبل دور الحضانة و ریاض األطفال فیما بین الثالثة و السادسة تقریبا

ة عملیات داخلیة والنمو إن أهم ما یمیز هذه المرحلة هو النمو الفیزیولوجي الذي یحدث نتیج
فیعتبر هذا العمر هو التعلیم التي تلقاها الطفل من الخارج لیات التربیة و االجتماعي نتیجة عمالنفسي و 

فتبدأ السن المالئم، فیه تبدأ التنشئة االجتماعیة الجادة التي تؤدي إلى توحد القوى مع القیم الوالدیة 
:من أهم استجابات الطفل في هذه المرحلةالخطوات األولى للتدریب، و 

دراكهو تطویر سلوك الطفل ووصفه لنفسه هذا له أهمیة فيالدین و التوحید و التمثل بالو -  ٕ للجنس الذي ا
. ینتمي إلیه

تكوین ،الشعور بالذنب والخجل والخوف من الخطأ وهذا مؤشر لبدایة تعرفه بالمعاییر االجتماعیة - 
.وسائل دفاعیة ضد القلق والشعور بالذنب، كالهروب من المواقف، واإلنكار والكبت 

ومن 3الغضب، واالعتمادیة على الوالدینتبدأ ظهور مجموعة من الخصائص السلوكیة، كالعدوانیة، - 
:في الكثیر من النقاط نذكر البعض منها"2001حنان العناني" لة أیضا ما أظهرتهممیزات هذه المرح

ى إنها سنوات ترسیخ المفاهیم النفسیة واالجتماعیة التي یتعرف األطفال من خاللها على أنفسهم و عل- 
وهذا الترسیخ الحاسم لشعورهم حول أنفسهم وفكرتهم عن ذاتهم سیؤثر اآلخرین داخل األسرة وخارجها ،

. على ما سیكونون علیه في المستقبل 
أنها سنوات تشكیل المفاهیم األساسیة وتوسیع آفاق القدرة العقلیة،والنمو في هذه المرحلة یؤثر في إقبال - 

. الطفل نحو التعلم
بكرة هي مرحلة تجمیع وتبدیل لقدرات اإلبداع لدى األطفال، أنها مرحلة اإلبداع واالبتكار، فالطفولة الم- 

.كما تعد مرحلة السؤال واالكتشاف
أنها مرحلة العمر المشكل نظرا لما یواجهه اآلباء والمربون في هذه المرحلة من مشكالت وصعوبات - 

4.الغضب، والخوف والغیرة: ومن هذه المشكالتأثناء تفاعلهم مع أطفالهم،

، 2علم نفس النمو، الطفولة والمراهقة، دار الكتاب الجامعي، العین، اإلمارات العربیة المتحدة، ط:علي فالح الهنداوي-1
.173، ص 2002

.191، ص 2001، 5المراهقة، عالم الكتب، القاهرة، طعلم نفس النمو، الطفولة و :حامد عبد السالم زهران- 2
.197ص مرجع سابق،: خلیل میخائیل معوض- 3
.17، 16مرجع سابق، ص ص :فتیحة كركوش- 4
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لطفولة المبكرة مرحلة حاسمة في حیاة الفرد وهي المرحلة التي یوضع فیها حجر األساس منإذن مرحلة ا
وهي المرحلة التي یلتحق فیها الطفل بریاض األطفال، فهي مرحلة جد أجل البناء لشخصیة متینة وسویة،

بها على مهمة في حیاته و خاصة إذا استغلت أحسن استغالل وتوفرت له كل اإلمكانیات من أجل العبور
:وتكمن أهمیة هذه المرحلة فیما یأتي،أحسن ما یرام 

: أهمیة مرحلة الطفولة والطفولة المبكرة-3
إن االهتمام بالطفولة لیس ولید الیوم، فإن المجتمعات على مر العصور اهتمت بتربیة األطفال 

هو اهتمام بالحاضر الطفولة ورعایتهم وصون حقوقهم بعدما عانته في المجتمعات التقلیدیة، واالهتمام ب
فالطفولة هي ركیزة كل مجتمع یرید الوصول إلى أبعد الحدود، وكل ما كانت العنایة .والمستقبل معا

والتنشئة الصحیحة لهذه الفئة كلما كانت النتائج جیدة، وهي جیال صالحا متوافقا یستطیع أن یفهم ویشارك 
.ویساهم مع أقرانه من أجل مستقبل زاهر

استعداداته المختلفة ووضع أسس التربیة لة هي األساس لتوجیه قوي للطفل و الطفو فمرحلة
یقاظ الرغبة في العمل  ٕ االجتماعیة والخلقیة والعادات االجتماعیة البناءة وغرس العواطف السامیة، وا

داء اإلیجابي، الستكمال اإلعداد الشخصي الذي یمكن الفرد من استغالل كل ما أودع فیه من إمكانیات أل
1.وظیفة  نافعة في الحیاة یسعد بها المجتمع الذي یعیش فیه

في تشكیل كما أنه في هذه المرحلة توضع البذور األولى لشخصیة الطفل ویكون لهذا أكبر األثر 
ن الالحقة، كما یمیل الطفل نحو التقلید والمحاكاة فیقلد  الكبار من المحیطیشخصیة الطفل في المراحل

ة من وفي هذه المرحلة یجب العمل على تجنب األطفال المعانا. یعجب بشخصیاتهمبه، والسیما من
، فالطفل في بدایة حیاته یعتمد على أمه في يالعناد والعدوان والتبول الالإرادالمشكالت النفسیة كالغیرة و 

تعلم الكالم دأ الطفل في قضاء حاجاته الحیویة ألنه یكون  عاجزا عن قضائها بنفسه، وفي هذه المرحلة یب
كما یزداد اهتماما باألشیاء والموضوعات المحیطة به فیبدأ بالتعامل معها واختبارها وتحسسها، والمشي،

لزام الغیر بضرورة االستجابة إلى مطالبه باإللحاح  ٕ وفي حوالي سن الثانیة یمیل الطفل نحو العناد وا
سمي ویمیل إلى النشاط الحركي والجهفي حوالي الرابعة یزداد میلراخ واالرتماء على األرض، و والص

اكتساب المعرفة، ولذلك یكثر من التساؤل عن كثیر من األمور التي تحیط به، الطفل إلى االستطالع و 
.وواجب اآلباء هو اإلجابة الصریحة الواضحة المبسطة على جمیع تساؤالته

غیر یعامل دمیته معاملة و كذلك في هذه المرحلة یتسم خیال الطفل بالقوة والجنوح، فالطفل الص
لذلك یجب استغالل قدرة الطفل . اآلدمي فیطعمها ویلبسها  وینزل العقاب علیها ویعالجها إذا مرضت

و عندما یقترب . الخیالیة في النشاطات اإلیجابیة كالعزف والموسیقى، الرسم، األشغال وغیرها من الفنون

.12، ص 1995، مرجع سابقلیلى محمد الخضر، :مواهب إبراهیم عیاد- 1
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واالقتناء فیمیل إلى جمع األشیاء، كطوابع البرید الطفل من سن العاشرة تظهر عنده نزعات كحب التملك 
1.والتواقیع  وغیر ذلك

و بفضل التقدم الكبیر الذي شهده علم  النفس التكویني جعل الكثیر من الباحثین والدارسین في 
مجال التربیة، یؤكدون على أهمیة مرحلة الطفولة المبكرة، هذه األخیرة التي تمثل أخالق اإلنسان وعواطفه 

حدد معالمها في السنوات الخمس األولى من عمره ولعل هذا ما جعل االهتمام بالطفولة أكثر من ذي تت
2.قبل

تلعب الطفولة مكانة بارزة و الدلیل على ذلك الدراسة التي قام بها الباحثین في التربیة وعلم النفس 
فهي مرحلة تكوینیة لشخصیة والطب والسیاسیون واالجتماعیون ولما لها من أثر كبیر في حیاة اإلنسان،

الطفل من  جمیع النواحي الجسمیة االنفعالیة والعقلیة واالجتماعیة فتزداد تفاعالته مع الوسط االجتماعي 
الذات الشعوریة ) األنا(ن لدیه كوَ یالذي یعیش فیه ،و یبدأ في تكوین االتجاهات النفسیة والقیم والخلق، ف

أن الضمیر أو األنا األعلى ه ببیئته االجتماعیة والمادیة، و اتمركب اجتماعي یكتسبه الطفل من عالق
مركب اجتماعي آخر یكتسبه الطفل من عالقاته ببیئته بمصادر السلطة القائمة في أسرته وخاصة والدیه 

عاداته وخضوعهم لقیم المجتمع الدینیة و ویكون هذا بتقمصه سلوك والدیه وتقلیده وامتصاصه ألوامرهم
3.وتقالیده

ما تجمع مدارس علم النفس رغم اختالفاتها أهمیة هذه المرحلة وتشیر إلى أن الطفل یمر في هذه ك
الفترة بعملیة تربویة من خالل التنشئة االجتماعیة التي لها من اآلثار ما یفوق أي عملیة تربویة في فترة 

فیما یلي ذلك من دالحقة، حیث  یتم في هذه المرحلة وضع األسس ذات األثر في تشكیل حیاة الفر 
إن السنوات األولى من حیاة اإلنسان هي أهم مرحلة في تشكیل ":في هذا الشأن " لفروب"مراحل، ویقول

قي لذات اإلنسان الجسمیة والنفسیة والعقلیة یشخصیته فیما بعد، لذلك فهي فترة نمو وتعلم و بناء حق
االیجابي ألنتجت شخصیة سویة و إن ساءت و ن حسنت التنشئة فیها وسارت في اتجاهها واالجتماعیة إ

سارت في اتجاه سلبي، فالعكس صحیح، وخبرات الطفل في هذه المرحلة لها تأثیر كبیر على حیاته 
المستقبلیة، ففي ضوء ما یلقى الفرد من خبرات أثناء تنشئته و تطبیعه االجتماعي في مرحلة الطفولة 

":دورني لونولت."ر شخصیته وفي هذا تقول المفكرة األمریكیةتحدد إطا- مرحلة ما قبل المدرسة-المبكرة 
.حینما یعیش الطفل التشجیع یتعلم اإلقدام و الثقة بالنفس- 
حینما یعیش الطفل المدیح یتعلم التقدیر واإلعجاب- 
.حینما یعیش الطفل المساواة یتعلم  الثقة بالنفس - 

.25مرجع سابق، ص :محمد جاسم محمد- 1
.20ص ،1974، 4مجلة المستقبل، مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت، لبنان، العدد:إعداد نخبة من األساتذة- 2
.20، ص 1987، 176جولة داخل المجتمع، رسالة الیونیسكو، العدد :شبلي شینورة- 3
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.حسان یتعلم تقبل الذاتستحینما یعیش الطفل اال- 
.الصداقة یتعلم كیف یحب في هذا العالما یعیش الطفل القبول و حینم- 
.حینما یعیش الطفل التسامح یتعلم الصبر- 

.االتهامالطفل االنتقاد یتعلم اإلدانة و حینما یعیشولكن –
.حینما یعیش الطفل العداء یتعلم العنف- 
.حینما یعیش الطفل السخریة یتعلم الخجل- 
.ر باإلثم یتعلم الشعور بالذنبحینما یعیش الطفل الشعو - 

أو سلبا بناءا على ما تلقاه من اوهكذا تنعكس آثار التنشئة في تكوین شخصیة الفرد إما إیجاب
.طفولته و ما عاشه في الواقع و تفاعل معه

كما أكدت نتائج األبحاث أن مرحلة الطفولة المبكرة مرحلة ما قبل المدرسة هي مرحلة نمو معرفي 
.كبیرعقلي سریع و

من نمو اإلنسان العقلي یتم فیما بین %50أن ما یقرب من " bloomبلوم"وقد أكد عالم النفس 
بین العام الثامن و السابع عشر من حیاة %20بین أربع و ثماني سنوات و %30والعام الرابع، المیالد

من النمو العقلي یتم بصورة نهائیة خالل فترة الطفولة المبكرة و التي تقابل %70اإلنسان أي ما یقارب 
.مرحلة ما قبل المدرسة

قیم لتي تعتبر مرحلة تكوین اتجاهات و اعتناء باألطفال في هذه المرحلة و وهنا تبرز أهمیة اال
ویساعد على ذلك أن اللحاء المخي یكون في غایة الحساسیة في هذه . وأسالیب تفكیر وتعلم ذاتي

الخبرات في المرحلة، مما یسهل  تخزین المعلومات، والخبرات ورموز األشیاء استخدامها في اكتساب 
المرحلة ویكون لنفسه التعامل معها بذلك تتكون المفاهیم األساسیة للطفل خالل هذهالمستقبل، وتفسیرها و 

ما یسمى ببنك المعلومات والذي یستطیع تطویره في المستقبل بما یساعده على مسایرة التطور والنجاح 
.في التعلم والتعلیم وتحقیق اآلمال

من المدركات الثقافیة قبل سن ست %80أن الطفل یكتسب  أكثر من " مارجرت مید"وترى 
ورها في االهتمام بتزوید الطفل باالتجاهات والقیم السائدة في مجتمعه سنوات وهذا یبرز أهمیة الرغبة ود
عه الذي لطفل مع واقع ثقافة مجتممة والخبرات التي تقدمها الروضة لوالنابعة من ثقافته وانسجام األنظ

1.مجتمعهیعیش فیه لیصبح مواطنا وعضوا نافعا لذاته و 

.32، ص 2002، 1مشكالت طفل الروضة، التشخیص والعالج، دار الفكر، عمان، األردن، ط:سامي محمد ملحم- 1
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مراحل الطفولة المبكرة-4
: األولىمرحلة الطفولة -

یخضع الطفل خالل هذه الفترة لحاجاته العضویة العاطفیة ویبدأ بمرحلة انفعالیة تتلوها مرحلة 
ل في البدء بمثابة كل غیر وتكون نفسیة الطف) بدأ الحركة الموجهة( حسیة، حركیة، مرحلة اسقاطیة 

قلید ذاته، الذي یظهر في أواخر وهو في هذه المرحلة ال یمیز بین األنا واألنا األعلى، ویبدو أن التمتمیز،
. هذه المرحلة إنما ینتج باألصل من انعدام التمییز بین الطفل واآلخر 

إن فترة االنتقال بین النزعة اإلجمالیة والتمركز حول الذات تبدأ بالعظام والتغیرات التي تطرأ على 
شاف مكان أوسع، وبظهور اللغة نظام التغذیة، باكتساب المشي، وبتوطد أنواع السلوك التي تمكن من اكت

1.في نهایتهما الشعور بالذات، فهو یشعر بلذة في تشغیل عضالتهفیة البدائیة كشفا وتبینا و یظهر العاط

لكنه ال یالحظ لدیه في البدء نزعة موجهة نحو األشیاء المرغوبة، فإنه ال یبالي بالعقاب وتمرین أعضائه و 
نوایا الطفل ثم نالحظ أخیرا تحول نحو األشیاء خصائص األشیاء و وجود انسجام بین ثم یأتي االعتقاد ب

.لشعور الطفل بفعالیته
: مرحلة الطفولة الثانیة-

یمیل الطفل في هذه المرحلة إلى اللعب االعتزالي فرغم لعبه في مجموعات صغیرة إال أنه یمیل 
یفضل أن یشارك الكبار في لعبه، إلى التركیز على ذاته، وبرغم انجذابه نحو أقرانه من الصغار مرات 

فالطفل في هذه المرحلة في محاولة اكتشاف معاني جدیدة وتشكیل دوافع . وذلك بسبب اعتماده علیهم
2.أسئلته وتطویر جرأته وبلورة شخصیته

:مرحلة الطفولة الثالثة-
اللعب الفردي في هذه المرحلة یمیل الطفل لالندماج في زمر األطفال و بالتالي االستعاضة عن 

.التعاوني
فهو یدخل في عالم األشیاء و تطبع فعالیة . و من ناحیة أخرى نمو فعالیة الطفل في مستوى آخر

3.اللعب الموجهة نحو األشیاء و المیالة إلى نماذج اللعب عند الراشدین

لمرحلة تستمر شخصیته في التكوین فیمیل الطفل في هذه االنمو في هذه المرحلة قد تزاید و یكون 
.إلى المشاركة في اللعب مع الجماعة بعد ما كان یحب اللعب لوحده كما یزداد تقلیده للكبار

سنة، د ط،.بلد، د.نیة للنشر والتوزیع، دجوزیف عبود، المكتبة العلمیة، الشركة الوط: مناهج التربیة، ترجمة:غي بالماد-1
.333- 325ص ص

.80صط، د سنة،.سیكولوجیة نمو األطفال، النهضة المصریة، مصر، د:سهیر كامل أحمد-2
.24مرجع سابق، ص :غي بالماد- 3



الفصل الخامس                                                                                 طفل الروضة

162

یصبح إیداع الطفل إیداعا تركیبیا حیث یولع الطفل بالقصص الخیالیة التي تبتعد  في مضامینها 
الطویلة ذات عن محیطه و عالمه، فإذا سألنا الطفل عن المسرحیات المثیرة فسوف تروقه المسرحیات

ي هذه السن كذلك تحب تنتهي بانتصار البطل، البنت فیقة و المناظر الكثیرة التي یمتزج فیها الخیال بالحق
.تكون للمسرحیة بطل بدل بطلةفي بالقلیل من المواقف المثیرة و تكتنفس النوع ولكنها تمیل للواقعیة و 

نحو العالم الخارجي وخاصة عالم یأخذ الطفل في هذه المرحلة باالنفصال عن والدیه ویتجه 
قوة یمتاز سلوكه بعد فهم بالنسبة له مصدر سلطة و األطفال الذین هم حلفاؤه، ونظرته للكبار لم تتغیر

معهم باالعتدال وضبط النفس فهو كما یقال في علم النفس الثبوت االنفعالي میوله للتنافس یجد منفذا في 
1.هذا المیول لصالحهده عن التنافس العدواني بل یشغل ما یقدم إلیه ،لهذا على المربي أن یبع

: العوامل المؤثرة في نمو الطفل-5
ینتج النمو نتیجة تفاعل الطفل لما یملك من مراث فطري مع البیئة المادیة والبیئة االجتماعیة 

.الثقافیة 
والعصبیة ومنها الدوافع فالفرد یولد وهو مزود بأنواع شتى من االستعدادات الجسمیة والنفسیة 

أخرى من الحیویة درجة خاصة من الحساسیة وتأثر ، و الفطریة والذكاء والقدرة على التعلم والمزاج و 
ة من البیئة والتحمل والصالبة ،وهذه العوامل تأتي عن طریق الوراثة وسرعان ما یستقبل المؤثرات المختلف

في تعاریف التنشئة االجتماعیة بمعنى اة تربیة كما ذكرنوالتنشئة االجتماعیة عملی. المادیة واالجتماعیة
وهذا یعني أن العوامل المؤثرة في نمو الطفل هي كذلك ،أنها عملیة نمو شامال للطفل في جمیع الجوانب 

الجهاز (العوامل المؤثرة في عملیة التنشئة االجتماعیة، والمتمثلة في العوامل الوراثیة، العوامل البیولوجیة
البیئة اإلجتماعیة،البیئة الرحمیة،البیئة األسریة،(العوامل البیئیة،)الغذاء، النضج البیولوجي،يذائالغ

) العبادة، وسائل اإلعالم، الطبقة اإلجتماعیةالبیئة الطبیعیة ، الثقافة،البیئة السیاسیة،البیئة المدرسیة،
: باإلضافة إلى ما یلي 

: عالقة الطفل بأسرته* 
اذج أصلیة وفردیة بین الثانیة السلوك التعبیري المكتسبة في الطفولة األولى بالتعلق بنمتبدأ أنواع 

لفعل، و في الخامسة من العمر، وینمي الطفل كثیرا من االتجاهات المتمیزة والتفضیالت وأسالیب او 
یزداد اتصاله یبدأ بتشكیل اتجاهات إیجابیة و سلبیة عنها، و الخامسة یصبح واعیا وبشكل متزاید لنفسه، و 

.بنماذج من الناس یختبر خاللها تفاعالت مختلفة
إن مرحلة ما قبل المدرسة مرحلة حاسمة لكثیر من الفعالیات االنضباطیة وتحدید الدور الذي ینشأ 
اآلباء عن طریقة صغارهم وجدانیا واجتماعیا وینقلون إلیهم حضارتهم، إن األطفال في هذه المرحلة 

بكیفیة نمو أجسادهم وخاصة فیما یتعلق بما سیكون علیه طولهم، ویزداد وعیهم یمیلون إلى االهتمام

.81مرجع سابق، ص :مد سهیر كامل أح- 1
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صفات واألدوار المناسبة لكل جنس، ویمیلون إلى إظهار تحكمهم في أداء األشیاء البالفروق الجنسیة وب
.              م لها وفیما إذا كان جید أن سیئوالتعبیر عن تقدیرهم إلنجازاته

:ة بین اآلباء واألطفالالسلطویالعالقة *
فالنموذج . لسلطة األبویة تؤثر تأثیرا بالغا في مستوى كفاءة األطفال ما قبل المدرسةإن النماذج ل

صالحه یكون طفله أكثر اعتمادا علىالمتسلط ٕ انفسه وضبطالحنون الذي یرجع السلوك لتقویمه وا
.ألعماله وراضیا عن نفسه

أقل كفاءة ورضا الراغب في المناقشة یكون طفلهوالنموذج المستبد والمفرط في الحمایة وغیر 
.وسیئ الظن

أقل األطفال كفاءة  ولیس له هدف ذي لیست له قواعد رصینة یكون طفلهمتحكم الالغیر نموذج وال
1.وغیر مسؤول

الي إلى تزاید مهارات الطفل في إن عالقة الطفل  بأسرته یؤدي إلى النمو السریع لشخصیته، و بالت
المجاالت المختلفة، الحركیة ، المعرفیة، حتى اللغویة التي تساهم بشكل كبیر في نموه العقلي وفهمه 

.ه ضبطه للسلوك تؤثر في شخصیة الطفلیوتقدیره لذاته، كما أن عالقة الطفل بأبیه من حیث طبیعة عمل
:مركز الطفل و تربیته في األسرة* 

الوحید، أو أواألصغر، أوالمتوسط، أي كونه الطفل األكبر، أو (ألسرة ركز الطفل في ایؤثر م
و یعتقد أهل الطفل أنهم یقومون بتربیة كل أطفالهم بطریقة ) كونه غیر شقیق أو متبني أو غیر شرعي

:واحدة إال أن ترتیب الطفل یفرض معاملته بصورة متمیزة عن إخوته اآلخرین
عد الخبرة األولى لدى الوالدین ل دائما بدایة الحیاة األسریة، وییمثل هذا الطف):البكر(الطفل الكبیر 

.الدین ألول مرةرجل والمرأة و باألطفال حیث یصبح ال
الطفل األول عادة ما یكون مجاال للمحاولة والخطأ في كثیر من األحیان في األمور التربویة 

له كل له كل اإلحتیاطات الطبیة، ویشترىعادة مكلف حیث تتخذوالرعایة العادیة، ویكون الطفل األول 
و قد ینال الكثیر من الحمایة الزائدة والتدلیل الزائد مما یؤثر سلبا على تنشئته االجتماعیة  . اللوازم واأللعاب

2.وسلوكه في المستقبل

الثاني، أن كارثة قد یأتي الطفلناألسرة ، قد یشعر حیفل األول دائما أنه مركز اهتمام ویشعر الط
األهل من أسالیب مدروسة حیث یرتد إلى سلوكه الطفولي كأن ، ویشعر كذلك بالغیرة مهما اتبع حلت

.أو أن یتبول في فراشه لیال ي العجز عن ارتداء مالبسه وحده ،عیدَ 

مدخل إلى تربیة الطفل، دار صفاء للنشر والتوزیع، عمان، األردن، :اتشمنى یونس بحري، نازك عبد الحلیم القطی-1
.70- 69، ص ص 2008، 1ط
.69، 68مرجع سابق، ص ص : محمد أحمد صوالحة، مصطفى محمود حوامدة- 2
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مع یعرف أین یضع نفسهانة هذا الطفل بین أخوته محیرة ،فهو الإن موقع مك:الطفل المتوسط -
.األول أم الثالث 

.إن على األهل مساعدته لتحدید مكانته وتأكید ذاته
ن الطفل األوسط یحاول التنافس مع شقیقه األكبر لكنه غالبا ما یفشل في التفوق علیه ، فیرجع لیحاول إ

. فرض تفوقه على األصغر منه
ته فارق السن بینه وبین أخو صا إذا كان یكون موضع عنایة الجمیع وتدلیلهم خصو :الطفل األصغر-

1.كبیرا

یكون نموه حسنا نتیجة الستفادته من كل  خبراتهم وق الطفل األصغر أخوته وأخواته و و قد یف
سلطة والدیه قد یقع الطفل تحت توى أعلى من الخبرة في تربیته و و یكون والداه قد أصبحا على مس

.مهما كبر لصغر سنه و نقص خبرتهوأخوته األكبر منه، ویعامل باعتباره صغیرا ، حتى 
: )طفل ما قبل المدرسة(الخصائص النمائیة لطفل الروضة -6

ي لها من أهمیة بالغة فمن طرف العلماء والباحثین بمرحلة الطفولة لمااإذا كان االهتمام كبیر 
- ل المدرسةما قب-، فإن تركیزهم أكثر على مرحلة الطفولة المبكرة تكوین شخصیة الفرد في المستقبل

انفعالیة واجتماعیة وخلقیة، تنفرد بها عن مراحل النموتمیز به من خصائص جسمیة وعقلیة و وهذا لما ت
له، ، ومعرفة هذه الخصائص یساعد المربین داخل الروضة على تقویم سلوك األطفال وتعدیاألخرى

یستوي بناء الشخصیة ىمد ید العون والمساعدة إلیهم، حتومعرفة كیفیة التعامل معهم وتوجیههم و 
. تنمو على أسس سلیمة وركائز قویةاإلنسانیة و 

: النمو الجسمي لطفل الروضة-
یزداد نمو أجهزة جسم الطفل مرحلة الروضة بصورة أبطأ من معدل النمو السریع في مرحلة 

الوزن والحجم، في هذه المرحلة بالنمو الحركي، ویتضمن نمو في الطول و ویرتبط النمو الجسمي 2.المهد
سم، و في نهایة 90و في نهایتها حوالي ) سم84(حیث یصل طول الطفل في بدایة السنة الثالثة حوالي 

بالنسبة لألطفال اإلناث، ) سم107(حوالي و ) سم108(السنة الخامسة یكون طول الطفل الذكر حوالي 
أما فیما یتعلق 3.عند المیالدأي أن طول الطفل في نهایة هذه المرحلة یصل إلى حوالي ضعف طوله 

كیلو 14ن اإلناث حوالي كیلو غراما ، ویبلغ وز 14.5بوزن الذكور فیبلغ في بدایة السنة الثالثة حوالي 

.72مرجع سابق، ص : اتشد الحلیم القطیمنى یونس بحري، نازك عب- 1
.13مرجع سابق، ص :محمد جاسم محمد- 2
.198، 197، ص ص مرجع سابق:خلیل میخائیل معوض- 3
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18.8كیلو غراما واإلناث حوالي 19ة یبلغ متوسط وزن الذكور حوالي في نهایة السنة الخامسغراما، و 

1.اد بمعدل كیلو غرام و نصف تقریبا كل سنةزدكیلو غراما، ومما یالحظ أن وزن الطفل ی

م مترابطة بمفاصل ونمو ما یلفت االنتباه في هذه المرحلة هو تحول غضاریف الطفل إلى عظاو 
الیدین مما یدعم ضبط الحركة عند الطفل الكبرى منها، أي عضالت الساقین و خصوصا العضالت و 

في كما یختفي  مظهر طفل  المهد و ینمو الجزء األسفل من الوجه بسرعة 2.یهذب الهیئة العامة لمنظرهو 
الجمجمة إال بمقدار بسیط من النمو، و بالتدریج ینمو الرأس إلى أن یصل الوقت الذي ال یحدث بالجبهة و 

إلى مثل حجم رأس الراشد، ویستمر نمو الجهاز _ طفل الروضة_في نهایة مرحلة الطفولة المبكرة 
عفاءات یث تحدث زیادة في وزن المخ، كما یزداد نمو الجهاز الهیكلي وتختفي بالتدریج إالعصبي بح

تقل ساعات نومه لعب و ج في اللهو والبمعنى أن الطفل یندم3.یتم ضبط اإلخراجالنهار وتقل مدة النوم و 
تفت الكبار صوصا إذا الخبول و تكتمل عملیة ضبط اإلخراج والتا دون نصف ساعات الیوم الواحد، و إلى م

أما األسنان . قبل النوماب للحمام قبل االنطالق للروضة وبین فترات اللعب و نبهوه إلى الذهإلى ذلك و 
ال یطرأ تبدیل للبنیة في أول سنتین من العمر، و فیبدو أن ال تحول یذكر علیها، فقد تكاملت األسنان ا

4.األسنان الدائمةحین تبدأ عملیة التبدیل بالسادسةعلیها إال مع أواسط السنة

الهدوء النوم و مل كثیرة أهمها، الغداء الكامل والنشاط والحركة والراحة، و یتأثر النمو الجسمي بعواو 
صابته باألمراضنمو الطفل حالته الصحیة السیئة و یعطل النفسي، و  ٕ .ا

: النمو الحسي لطفل الروضة-
مع والشم السالحواس المختلفة كالبصر و نه نمو هذا النوع من النمو أ"1982حامد زهران " عرف

حیث تشكل حواس 5امتالء المعدةوالذوق واإلحساسات الحشویة كاإلحساس باأللم والجوع والعطش و 
تمنح الطفل شعورا هائال فعله، فإن الحواس األساسیة فل في هذه المرحلة منطلق وجوده وحركته و الط

6.راشدینبدرجة أكبر مما نجدها عند الباللذة والسعادة و 

.17ص مرجع سابق،: علي فالح الهنداوي- 1
عمان،دراسة األطفال ما قبل المدرسة، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع،سیكولوجیة النمو،:سامي سلطي عریفح -2

105، ص2002، 2طاألردن،
.14، 13مرجع سابق، ص ص :محمد جاسم محمد- 3
.105مرجع سابق، ص :سامي سلطي عریفح- 4
.33مرجع سابق، ص :فتیحة كركوش- 5
.33، ص 1965، 1علم النفس التربوي، مكتبة النهضة المصریة، القاهرة، مصر، ط:أحمد زكي صالح- 6
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الخ ..التذوق، اللمس، الشمتخدام الحواس المختلفة كالرؤیة و و تتمثل هذه اللذة في قدرته على اس
دراك األشیاء التي تحیط به ألن الحواس تعتبر بمثابة الینابیع األولى باإلضافة إلى فحص واكتشاف و  ٕ ا

1.المباشر بنفسه وبعالمه الخارجيهالتي یشفى منها الفرد اتصال

كذا ة قبل إدراكه العالقات الزمنیة و كن الطفل في هذه المرحلة من إدراك العالقات المكانیو یتم
ارنة األحجام المختلفة أوجه االختالف بین األشیاء قبل إدراكه أوجه التشابه بینهما، فهو یتمكن من مق

ا یرى ویسمع راكه الحسي مبإمكانه أن یصف بفضل إدالكبیرة والصغیرة والمتوسطة في عامه الثالث و 
أن 1982" حامد زهران"یضیف واسه نموها الكامل في هذا السن و ، فتكاد تبلغ حویلمس ویشم و یشعر

بوضوح ویمیز أیضا بین في محیطهادرجة المالحظة عند الطفل تبلغ مستوى ممتاز، فتراه یالحظ أشیاء
یرتب األشیاء حسب حجمها بسهولة األجزاء وبین الكل وبین األلوان المتنوعة ویربط بین الصور والرموز و 

تسهل رؤیة الكلمات الكبیرة،كما یتطور سریعا من حیث قوة التمییز بحیث یتمیز لدیه البصر بالطول، و 
.السمعي إذ یمكنه ذلك من التمییز بین األصوات

ا یجب االهتمام بالغناء السمعي واألناشید في الروضة حیث یتراقص مع اإلیقاعات و األنغام لذ
یم مسابقات بین األطفال تساعد على تهذیب اإلحساس السمعي كالبدء بإعطاء فقرة موسیقیة وطلب تنظو 

داد دورهما وضوحا في هذه الذوق فیز أما الشم و .اسم األغنیة التي ترافق كلماتها ذلك المقطع الموسیقي
هم حواس، و ق القد وجد أن األطفال في هذه السن یكونون مولعین باقتناص اللذات عن طریالمرحلة، و 

.تذوقهاشغوفون بشم األشیاء و 
" تهانمط التربیة الذي استندت في مدرستسمي) منتسوري(جعلت و لربما كانت كل هذه األمور ما

كرتونة : قد وجدناها ترتكز في روضتها أو بیت األطفال على ألعاب مثلو " بالتربیة عن طریق الحواس
ال بالمجسمات المناسبة، أو أشیاء مغلفة یطلب من األطفال مثقبة بثقوب بأشكال مختلفة یمألها األطف

في داخل أوان ال یرون ما التعرف علیها باستخدام حاسة الشم وحدها، أو یطلب من األطفال مد أیدیهم
لخ أو تمأل بعض األواني ا...أم ملحاالكن باللمس یحكمون على ما بداخلها إذ كان دقیقا أم سكر فیها و 

تحرك ثم یطلب إلى األطفال التعرف على ما بداخلها على ضوءرز وثالثة بالسكر و بالرمل وأخرى بال
2.هكذاتمییزهم لألصوات الصادرة عنها و 

هي أنه ال یمكن الفصل بین النمو الحسي ال نقطة مهمة البد من توضیحها، و المجو في هذا
حواسنا نترجمه إلى معان ركه بیكمله، فما ندعمل كل منهما یمتزج بعمل اآلخر و والنمو العقلي، ألن 

دراك، فمدركاتنا للمكان و  ٕ األعداد كلها مدركات لزمن والحجم واأللوان واألوزان والمساحات و اومعرفة وا

،ص 1975، 4ط، )ب.د(س النفسیة للنمو من الطفولة إلى الشیخوخة، دار الفكر العربي، األس:فؤاد البهي السید-1
173.
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جد حدا فاصال بین الصور الحسیة من العسیر أن نو ها عمل الحواس مع إدراك العقل، و حسیة یمتزج فی
1.بین ما یصاحبها من معانو 

:ین قدرات الطفل في مجال اإلدراك الحسي لبعض الموضوعاتو فیما یلي نقارن ب
.یدرك األطفال االختالف بین األشیاء قبل إدراك التشابه- 
لكن األلوان تصبح مثار أكثر من اعتماده على ألوانها، و یعتمد طفل الثالثة على أشكال األشیاء- 

.اهتمامه بصورة أكبر في سن السادسة
.على األشیاء بالنظر إلیها أكثر من النظر إلى األجزاء المؤلفة لهایعتمد األطفال في حكمهم- 
.یدرك األطفال االختالفات في األحجام قبل إدراك االختالفات في األوزان- 
.التماثلالتساوي والتناظر و في سن الخامسة یبدأ الطفل في إظهار قدرة على إدراك- 
فالغد نيغالبا ما یرتبط إدراكهم للزمان بالبعد المكاالزمان، و ذه المرحلة المكان قبل یدرك األطفال في ه- 

هو غالبا والمستقبل و األمس مرتبط بزیارة الحدیقة،من الفراش أو عند شروق الشمس، و بعد أن یقوم
لذلك تنصح األمهات بأن ال یعدن أطفالهن قبل قریب، یأتي بعد فترة وجیزة وهو یرتبط بتنفیذ الوعود و مست

.نهن تحقیقه على الفور لو ألح الطفل في طلبهبما ال یمك
الحجوم واألوزان وحتى متأخرة جدا عن إدراكهم لألشیاء و لمسافات یأتي في فترة إدراك األطفال لإن
لذلك غالبا ما یقع األطفال في أخطاء سوء التقدیر للمسافات حینما یقفزون من ارتفاعات تفوق و األعداد،

.قدراتهم على الوثب
ثقیفهم یمیزون بین األلوان في الثالثة من العمر إذا تم تإلى األلوان البراقة الالمعة، و طفالیمیل األ

نجد الطفل یذكر اسم كل لون حتى لو كان یتحدث عن شيء ملون لیس حاضرا في المنزل ثقافة لونیة، و 
لكن كثیرا ما نجد بینهم حلة قادرین على تمییز األلوان، و وغالبا ما نجد األطفال في نهایة هذه المر . أمامه

.من یصعب علیه تمییز درجات اللون الواحد
في الثالثة قد یعدون حتى عشرین وفي عمر سنتین العد  حتى رقم عشرة ،و یستطیع األطفال من 

لذلك یسهل ال یعني إدراكهم لمفهوم العدد وداللته و لكن ذلكة قد یقومون بعملیات جمع بسیطة و الخامس
.الترتیب العددي من األول إلى الثاني  فاألخیر قبل إدراك ما یدل علیه العدد فعلیاعلى األطفال إدراك 

رك األطفال الحاضر قبل الماضي، ویأتي إدراكهم للمستقبل متأخرا ولكن إدراكهم للمسافة الزمنیة ید
2.الفترة یظل ضعیفاو 

: النمو الحركي لطفل الروضة-
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یكاد ینحصر نموه في عضالته الكبیرة، نجده ببدایة هذه بعد أن كان الطفل في مرحلة الرضاعة 
دماه ال تقوى على حمله ضبطها، فبعد أن كانت قجیا قدرته في التحكم في عضالته و المرحلة تزداد تدری

ع السیطرة على عضالته یستطیفي ثبات ورسوخ نجده یمشي في ثبات وتمكن، و یجري في ثقة ویسر و 
بعد یركب الدراجة ذات ثالثة عجالت، ثملتوازن، و یحفظ ایستطیع أن یقفز و اد تآزر حركته فیزدالدقیقة، و 

وتعتبر السنوات األولى هذه من حیاة الطفل من أهم 1.یطلع الساللمذلك الدراجة ذات العجلتین وینزل و 
من ا متحررا في كل ما یتصل بنموه، و مراحل نموه، فیها یعیش منفردا في عالمه، حرا في حركاته، طلیق

الحدائق متنفسا إلطالق الطاقات، حیث یلعب الطفل دون قید أو ت والمالعب و ل ذلك تعد المنتزهاأج
النصف یحاول الطفل الوقوف على فبعد السنة و . و یتأرجح في الحركةشرط فیحفر في الرمال و ینزلق 

لقاء ا یحب الجري في دوائر حول نفس، و مشطي القدمین للوصول إلى األشیاء العالیة، كم ٕ نفسه على ا
في سن الثالث وبعد ذلك یثب من فوق الوسائل والمقاعد، وهو في كل ذلك یدرب نفسه بنفسه ،و األرض 

الدیه في مشیتهما و یقلد الكلب والقط والحصان سنوات یبدأ الطفل في تقلید حركات الكبار فیحاكي و 
حق فیه عادة بریاض تقت الذي یلهو الو ته األولى هذه بحاجة إلى أقران و یشعر في سنواو . وغیرها مما یراه

فهم األطفال حیث یصبح اللعب أكبر وسائل تربیته، وتكون ألعابه كثیرة الحركة خالیة من التعقید، سهلة ال
یة بین األطفال من حیث النحافة واالمتالء والطول نالحظ الفروق الفردتبدأ بالحركات االعتیادیة، و 

2.التسلقعلى الجري و ةالقدر والقصر ویتمیزون بالحركة الزائدة و 

أما الكتابة التي تحتاج إلى استخدام العضالت الدقیقة فیأتي التدرب علیها في مرحلة متأخرة نوعا، 
أن یخط بعض الخطوط األفقیة والرأسیة،أو ل أن یمسك قلما أو قطعة طباشیر و ففي سن الرابعة یمكن للطف

بعد مرحلة الخطوط تأتي مرحلة التدریب على كتابة غیر موجهة أو رسم أشكال بسیطة، و أي خطوط 
الحروف التي یتوقف فیها الطفل عندما ینتقل من حرف إلى أخر ثم تأتي مرحلة الكلمات 

إجبار الطفل على الكتابة ، بل یمكن أن عدمیجب أن یراعيیتم تدریب الطفل على الكتابة، و و هكذا
في دور الحضانة سبورة و ه في المنزل و ره، فنوفر لنشجعه خالل العامین الرابع و الخامس من عم

ابالنجاح وتأكیدااستخدام الطفل لمثل هذه األدوات یحقق له شعور ألوان وصلصال، و طباشیر وورق و 
3.للذات

ویساعد جة بالغة األهمیة في هذه المرحلة، حیث تنمو عضالت الجسم من خاللهیمثل اللعب حاو 
تكشاف بیئته، یكسب الجسم رشاقة الحركیة التي تعینه فیما بعد على اسعلى اكتساب كثیر من المهارات 

یعد أداة عالجیة  . توافقا عضلیا عصبیا، یساعد الحواس في نموها، ینمي قدرات الطفل العقلیةا و اتزانو 

.199مرجع سابق، ص :خلیل میخائیل معوض- 1
.32، 31، ص ص )س.ط.ب.د(الرعایة المتكاملة لألطفال، عالم الكتب،:دیربكریمان - 2
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یتم من خالله تعلم بعض من األمراض النفسیة كاالنطواء والخجل وغیرها، و نفسیة هامة لعالج كثیر
1.المهارات اللغویةجتماعیة والمبادئ األخالقیة و االالعادات 

ن مزاولة األدوات التي تمكنه ماج إلى أن توفر له وسائل اللعب و الطفل في هذه المرحلة یحتو 
.التي یستخدم فیها جمیع أعضاء جسمهالحركة على نطاق واسع و 

: و یتصف الطفل في هذه المرحلة بما یأتي
خاصة أن األسنان الدائمة تظهر لذلك یتعب بسرعة و قوة البدنیة تنقصه، و التعطش للحركة إال أن ال- 

.تنقص حیویتهالسادسة و بسببها قد یعتل جسمه و حوالي السنة 
.حب االستماع للقصة من أبرز صفاتهحب االستطالع والقدرة على التقلید، ویعتبر الخیال و - 
.حركات التوقیتیةالالختفاء و االمیل الشدید للمطاردة وألعاب الصید و - 
شاملة بسیطة خالیة من لذا كانت الحركاتضعف التوافق الحركي والعجز من ناحیتي المهارة والدقة، و - 

2.دقة الوضعالتعقید و 

قد حددت إتقان الحركة التي یصبو إلیها  و الطفل في نموه الحركي، یمر بمراحل حتى یتمكن من و 
:أربعة مراحل عامة للنمو الحركي"GOTERIDGE.MARY N" جوتریدج"

.حیث لم تتم أي محاولة مما جعل المهارة الحركیة في موضع المساءلة: المرحلة األولى
.تكون المرحلة في عملیة التكوین: المرحلة الثانیة
.یحقق الفرد الحركات األساسیة: المرحلة الثالثة
.تنفیذ المهارة مع تنوع استخدامها:المرحلة الرابعة

ن یحولوا النشاط هذا الجانب  النهائي یتطلب من األولیاء في البیت أو المربین في الریاض أو 
حاجته نشاطه حتى تدعم الحركي الزائد واالستفادة منه في وجهات نافعة، وتشجیع الطفل أثناء  لعبه و 

ظهار قدراته الحركیة عامة وذلك من یعه في ریاض األطفال على الرسم،و كذا تشجللشعور بالنجاح و  ٕ ا
. خالل مختلف األنشطة و توجیهها بصفة حسنة

3:یمكن تقییم مكتسبات طفل ما قبل المدرسة على المستوى الحركي و فق الجدول التالي

سنوات5عمر سنوات4عمر سنوات3عمر 
السالسة السرعة و :يالجر 

الوقوف، صعود االستدارة و 
القفز من على الدرج و 
المائدة أو السلم أو 

یحقق قدرا اكبر من التوازن أثناء ظهور 
.بوادر السیطرة على العضالت الدقیقة

رعایة األطفال صحیا، نفسیا، اجتماعیا، ثقافیا، علمیا، دار العلم واإلیمان :مصطفى رجب، وفیة محمد عبد الجلیل- 1
.18، 17، ص ص 2008، 1للنشر والتوزیع، العامریة، اإلسكندریة، ط
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.قدم واحدالدرج، القفز لمسافة
تجفیفها، ربط غسل الیدین و 

الحذاء،تزریر القمصان، اطعام 
نفسه دون مساعدة، ضبط عملیة 
اإلخراج ،التثبث على استخدام 

برج من تسعة أحد الیدین لبناء 
ركوب مكعبات، رسم دائرة و 

.دراجة من ثالث عجالت
.الوقوف على قدم واحدة

الكرسي، رمي الكرة بید 
.واحدة

.استعمال المقص
محاولة كتابة الرسم و 

.الحروف
.یلبس وحده

.الرقص
.السباحة

.یرسم خطوطا مستقیمة
.حبة في الزجاجة12یلقي

.یطوي ورقة لصنع مثلث
.یرسم مربع

.الكویراتیمسك 
. یقذف الكرة جیدا

.ینسخ الحروف و األعداد
. یمشي في خط مستقیم

.یتزلج. یصعد سلما منقال قدمیه بسهولة

: النمو العقلي المعرفي لطفل الروضة-
تساعده في تمییز عناصر البیئة، واكتشاف یبدأ التطور العقلي للطفل باستجابات حسیة حركیة 

حول اكتشافه للعالم النمو العقلي لطفل ما قبل المدرسة في المقام األولیتركزبعض خصائص األشیاء،و 
یتعرف الطفل الصغیر على بیئته في أول مرحلة عمره من خالل االجتماعي والعالم المادي المحیط به ،و 

هایقصد بلك مستوى العملیات اإلرتباطیة، و الثقافة ثم یأتي بعد ذباعتبارها منافذه إلى المعرفة  و حواسه 
لصور سمعیة أو استرجاع الصور الذهنیة التي مرت به سواء أكانت هذه اقدرة الطفل على التركیز و 

الوصول إلى عملیاته و و التي تنطوي على مهارات التفكیر غیرها، وأخیرا یأتي مستوى العالقات و بصریة أو 
1.معان محدودةحلول للمشكالت التي تواجه الطفل مرورا بسلسلة متتابعة لمفاهیم رمزیة أو 

العقلي بالمناخ یتأثر النمو نوع من توافق الكائن مع بیئته، و " بیاجیه" تعتبر القدرة العقلیة عندو 
الثقافة، فكلما كانت هذه العوامل مواتیة كان النمو الثقافي األسري والعوامل المادیة واالقتصادیة والحضارة و 

.العقلي أفضل
النمو اللغوي وأیضا بنمو الجهاز العصبي و - كما ذكرنا سابقا- الحركيو ویرتبط النمو العقلي بالنم

ر لذلك فان القدرات العقلیة ال تظهالجهاز العصبي غیر مكتمل النضج و ففي مرحلة الطفولة المبكرة یكون 
یتصف تفكیر الطفل بأنه تفكیر مادي حسي، فال یقوى الطفل على بشكل متمایز في هذه المرحلة، و 

، 2007، 1ي ریاض األطفال، دار المسیرة، عمان، األردن، طالتربیة االجتماعیة والدینیة ف:السید عبد القادر شریف- 1
42ص
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أن یفكر ال یستطیع لمعنویة المجردة فال یدرك الحق والخیر والجمال والشر والواجب، و األمور االتفكیر في 
1.الماثلة أمام حواسهإال في األمور الشخصیة و 

كما أن عملیاته العقلیة في هذه ملك الكم اللغوي الالزم للتفكیر،هذا راجع إلى أن الطفل ال یو 
الطفل في هذا السن ال یعتمد في تفكیره على المنطق بل . یالتهتخاته ومشاعره و المرحلة تعبیر عن إحساس

.األلم فیما یقوم به من أفعالا أنه في هذا السن یشعر باللذة و على خیاله ،كم
مدرسة غیر منتظم فهو مرات سریع وأخرى بطيء وهذا راجع إن النمو العقلي لطفل ما قبل ال

قیامه بالنطق ، یسمح له الكالم بسرعة أكبر اللغة، و نضجه الجسمي وبتعلمه ظروفلتفاعالته وخبراته و 
في استرجاع األحداث و الربط بینها، كما یستطیع أن یتوقع ما سیحدث أو یسترجع الماضي، وعند نهایة 

اإلدراك الحسي كما ذكرنا في النمو و . األشیاء جیدا على أنها في مكان وزمانهذه المرحلة یدرك الطفل 
االنتباه : ناك بعض الجوانب مثلالمح الحیاة العقلیة المعرفیة لهذه المرحلة، و هالحسي الحركي هو أول م

.من ثم التفكیر لما لها أهمیة في توضیح الحیاة العقلیة للطفلواالستكشاف والتذكر والنسیان، والتخیل و 
: االنتباه و االستكشاف* 

والظروف اءاألشخاص واألشیتساؤالت الطفل عنكرة أو الروضة تزداد في مرحلة الطفولة المب
عادة تركیب كل ما تقع ك الطفل هذه المرحلة  في تقلیب و غالبا ما ینهمالتي تخلق األحداث، و  ٕ تفكیك وا

بیئته یمكن أن یمثل تفاعال حقیقیا بین الفرد و االستكشافه إنه یحاول أن یستكشف األمور، و علیه یدا
هذه المرحلة اللعب في والكلمات، و وعا من اللعب باألشیاء نسمیه في هذه المرحلة تفكیرا حسیا حركیا، أو ن

نما و قضاء الوقت فقط،لیس وسیلة للتسلیة و  ٕ مؤثراتها، تعلما لألدوار ونموا لإلمكانات واستكشافا للبیئة و ا
و ظهور دوافع ملحة الستكشافها  تتأثر األشیاء الموجودة في البیئة،وجد أن انتباه الطفل للمثیرات و لقد

:بعوامل منهاعنده 
:الجدة* 

ظروف متقاربة تفقد قدرتها على جذب انتباه الطفل، بینما رات التي تتكرر كثیرا في أوضاع و فالمثی
المثیر الذي یظهر ألول مرة یشد اهتمامه ویستجر استجابات استكشافیة من جانبه، فتراه یمعن النظر إلیه 

.إذا كان المثیر ذو طبیعة كالمیةأو یمد یده محاوال لمسه ،أو یصغي إلیه بكل حواسه
:الصعوبة و التعقید* 

لقد وجد أن األطفال في هذا السن ال تستهویهم األلعاب البسیطة الواضحة أو التي یمكن حل 
إشكاالتها بسهولة، فهم یرغبون في أن تتضمن بعض الغموض أو التعقید، إذ یحبون لذة في اكتشاف سبل 

الطفل ،دراسة في علم اإلجتماع النفسي، المكتب الجامعي الحدیث ، اإلسكندریة، :حسین عبد الحمید أحمد رشوان -1
.30، ص2000
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یفقد الطفل الدافع تفقد اللعبة أو شيء آخر إثارته و إذا تجاوزت إمكانات الطفل تشغیل اللعبة المعقدة، لكن 
.لالستمرار في محاولة استكشافها

:الغرابة* 
كذلك د فالجدید فیه خروج عن المألوف و التعقیهذا العامل متصال بعاملي الجدة و و لربما كان 

المعقد إلى الحد الذي یثیر الموضوع الجدید و رجة الغرابة في لكن عندما تصل دو . یكشف عن جدیدالمعقد 
یقلع عن االستمرار في محاولة  استكشافه، ل، نجد الطفل یبتعد عن الموضوع و انفعال الخوف عند الطف

كأن یكون الموضوع حیوانا یثیر الرعب إذا أطلق صوته أو جهازا یسبب ارتجاجا شدیدا في ید من 
1.یمسكه

وزیع انتباهه تارة لهذا المثیر وتارة لذاك، یمكنه تء التي تهمه أوال، و مرحلة لألشیاوینتبه طفل هذه ال
بالتالي االنتباه لها لمدة ثانیة واحدة قبل أن ینقلها وسیلة لتلقي المثیرات البیئیة و تظل األحاسیس هيو 

تباهه یلتفت انالدماغ إلى مخزن الذاكرة قصیرة المدى، كما أن مدى انتباه الطفل مازال محدودا فهو ال
ته التي یحصل علیها عندما تواجهه مشكلة ال ینتبه إلى كل ما یتصل بها، ألن معلومالكل التفاصیل، و 
تظل عملیة االنتباه أول العملیات المعرفیة التي یجربها الطفل تمهیدا للعملیات المعرفیة تظل قاصرة، و 

2.األكثر تعقیدا

: التذكر والنسیان* 
3.استدعاء المعلومات التي تصل عن طریق اإلدراكالعملیة التي تشیر إلى اختزان و التذكر هو

كلما  ازداد نموه زادت قدرته بها الطفل في سن مبكرة من عمره و التذكر من العملیات العقلیة التي یقوم و 
ظ ر األلفاالنتباه، و یمكن للطفل أن یتذكنمو اإلدراك واعلى التذكر، ألن نمو عملیة التذكر تسایر 

ره أو تذكره للموضوعات المفهومة الواضحة أكثر من تذكالمعاني،الحركات و واألرقام والصور و 
ذلك ألن األعداد أكثر معنویة و تذكره لأللفاظ أكثر من تذكره لألعداد،للموضوعات المبهمة الغامضة، و 

.تجردا من األلفاظ فهي أصعب في استعادتهاو 
:باألمثلة التالیةو یمكن تدعیم عملیة التذكر

یعیدها عقب انتهائه من أو األرقام التي یذكرها شخص له و یستطیع الطفل أن یتذكر بعض األلفاظ 
4في سن كلمات و 7- 6سنة یستطیع أن یتذكر 2.5لفظها، ففي التذكر اللفظي فإن الطفل في سن 

تطیع استعادة رقمین و في یس2.5كلمة، أما األرقام فان الطفل في سن 13- 12سنوات یمكنه تذكر من 
.أرقام4أرقام أما في سن الرابعة والنصف 3سن الثالثة 

.115، 114مرجع سابق، ص ص :سامي سلطي عریفح- 1
.39مرجع سابق، ص :فتیحة كركوش-2
.73، ص مرجع سابق:عبد المجید سید أحمد منصور،- 3
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أما التذكر اآللي عند األطفال فیكون واضحا منذ الصغر، فیمكن للطفل حفظ واسترجاع األناشید 
حتى دون أن یدرك معناها، وبنمو الطفل العقلي نجده یفضل حفظ المادة التي یفهمها ومن المعروف أن 

1.وتذكرهامة تحتاج إلى جهد أقل في حفظها واستیعابهامادة المفهو ال

كذا األمور الحیادیة، نادرا ما یتم تذكرها، األطفال أكثر وقوعا في النسیان و وفي عمر الثالثة یكون 
.وتذكر الطفل لما مر به من خبرات في هذه المرحلة یرتبط بالشحنة العاطفیة الموافقة للخبرة

:  والتفكیرالتخیل * 
التخیل هو العملیة العقلیة التي تتم باستحضار صور عقلیة لم یسبق إدراكها من قبل إدراكا حسیا 
كاستحضار الطفل صورة لنفسه وهو یقود مركبة فضاء أو كما یتخیل شیئا ما عن الجنة، أو یتخیل أن 

تكون في حضور المؤثر قلیة التي هذا یعني أن الصورة العو . شون على كواكب أخرىهناك سكان یعی
تأثیره على الحواس هي عملیة إدراك حسي، أما استحضار هذه الصورة في غیاب المؤثر وتأثیره على و 

. الحواس فهي ما یسمى تخیال
ویعني ذلك أن التخیل هو تألیف صورة ذهنیة تحاكي ظواهر عدیدة مختلفة ولكنها في الوقت 

عبر عن صورة تذكریة لذا تعد الصور المتخیلة بدیالت تنشئها نفسه ال تعبر عن ظاهرة حقیقیة، كما ال ت
مع أن التخیل ینتهي إلى تألیف و .الذهنیة وتخرجها في كیان جدیدالمخیلة عندما تتصرف في الصور

ؤول یرتب ویحور ویلفرد أثناء تخیله ینتقي و التذكر، فاجدیدة إال  أنه یرتبط باإلحساس واإلدراك و صور 
یقوم التخیل بدور هام في عملیة التفكیرو .یرتبط التخیل بالخبرات الماضیةالجدیدة، و وصوال إلى الصورة 

2.التفكیرأي أن هناك رابطة بین التخیل و 

هم یقصدون و . مرحلةفكثیر ما كان الباحثون ینفون القدرة على التفكیر عند طفل هذه الأما التفكیر
لما كانت قاعدة هذا النوع من و . اهیم والمعاني المجردةاالستداللي المرتبط بالمفبذلك التفكیر المنطقي

بین الطفل كأن یقرر الطفل بأن ذلك ره إدراك للعالقات بین الظواهر و التفكیر تستند إلى التفكیر باعتبا
المقعد له ألنه وضع كتابه علیه أو عالقات بین الظواهر بعضها مع بعض، كأن یقرر الطفل بأن النجوم 

ن التفكیر بالمعنى األخیر كما أكد ذلك مع أن النجوم موجودة في النهار، أختفت، تظهر ألن الشمس ا
یمر النمو المعرفي عند بیاجیه في تطویر النمو المعرفي للطفل، و بیاجیه هو أحد األنشطة المساهمة 

:بفترات
المرحلة هذهیكتسب الطفل الخبرات في حركي من الوالدة حتى سنتین، و - سالنشاط الح:الفترة األولى

.النشاط الحركي في تناول األشیاء و معالجتهاباالعتماد على الحواس و 
:تقسم إلى المراحل التالیةسنة و 11یر العلمي من سنتین إلى فترة العملیات المادیة أو التفك: الفترة الثانیة

.207مرجع سابق، ص :خلیل میخائیل معوض- 1
.34مرجع سابق، ص :حسین عبد الحمید أحمد رشوان- 2
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كیر تحویلي تفو یتمیز تفكیر الطفل في هذه المرحلة بأنه:سنوات ) 4-2(مرحلة ما قبل المفاهیم -أ
كیر الكبار من العام یختلف عن تف(یعتمد على قیاس التماثل أو التشابه الجزئي من الخاص إلى الخاص و 

قد تكون إشارات و إن تفكیر الطفل یعتمد على العالقات أو اإلشارات) من الخاص إلى العامإلى الخاص و 
اولة ألن تلك طنسمع الطفل یقول هذه طاولة و ثال لغویة ،فالمعروف أن الطفل في هذه السن تنمو لغته، م

بعد تكوین بمعنى أن الطفل لم یستطیع. یتشابهان مع أنهما في الحقیقة طاولة و مكتبلها أربع أرجل و 
.ذلك سمیت المرحلة بمرحلة ما قبل المفاهیمالمفاهیم بشكل دقیق ول

ره على شعو ااألمور بناءو هنا تجد الطفل یحكم على: سنوات) 7-4(مرحلة التفكیر الحدسي -ب
رات من بعض الدالالت أو اإلشااستنتاجاته من االنطباع العام و یشتقالخاص بدون تبریر أو تعلیل، و 
سة أو بصورة حدسیة یذهب األطفال في هذه السن إلى المدر : مثالدون القدرة على تفسیر الموقف،
یا ویدخلون ممرا جانبیا ویعودون ر فرعي ثم یقطعون شارعا رئیسخالروضة من شارع رئیسي إلى آ

.لكن لو طلبت إلیهم رسم خریطة لطریقهم لما استطاعواباألسلوب نفسه و 
سنة) 11- 7(مرحلة العملیات المحسوسة -ت

.سنة12فترة العملیات الصوریة أو المجردة و ذلك بعد :الفترة الثالثة
:النمو اللغوي لطفل الروضة-

جزءا هاما من نموه العقلي، كما أنه یساعد على تحقیق المزید من یمثل النمو اللغوي للطفل 
ذلك أن اللغة مظهرا من مظاهر النمو العقلي و 1.التطور المعرفي حیث أن اللغة مرتبطة ارتباطا بالتفكیر

الطفولة المبكرة تعتبر أفضل المراحل في حیاة الطفل التي یمكن للطفل لتفكیر، و وأداة هامة من أدوات ا
من األفراد أن یتعلم ویزید من حصیلته اللغویة ، ویحاول الطفل أن یفهم معنى الكالم الذي یسمعهفیها 

عملیة الفهم هذه تأتي قبل التعبیر اللغوي الصحیح ، ویحاول الطفل أن ینسج من الذین یحیطون به ، و 
2.المفردات والمعاني فیربط بعضها في جمل مفیدة ذات معنى

ي للطفل في هذه المرحلة بالسرعة تحصیال وتعبیرا وفهما، و النمو اللغوي في ویتمیز النمو اللغو 
. االجتماعي والنمو العقلي تعبیر عن النفس والتوافق الشخصي و هذه المرحلة قیمة كبیرة في ال

ومن مطالبه في هذه المرحلة تحصیل عدد كبیر من المفردات وفهمها بوضوح وربطها مع بعضها 
3.في جمل ذات معنى

.44مرجع سابق، ص الدینیة في ریاص األطفال،ربیة اإلجتماعیة و التالسید عبد القادر شریف، - 1
.209ق، ص بخلیل میخائیل معوض، مرجع سا- 2
ط، .د(منشأة المعارف، اإلسكندریة، مصر،محمد عبد الطاهر الطیب وآخرون، الطفل في مرحلة ما قبل المدرسة، -3

.97- 96، ص ص )سنة
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كذا التعرض لوسائل اإلعالم المختلفة، فهو یطور محصوله ویكون ذلك باالحتكاك بالراشدین و 
.اللغوي عن طریقة التفاعل االجتماعي واالتصال والعالقات الوثیقة باستخدام اللغة

في عدد المفردات نالحظ في مرحلة الروضة سرعة كبیرة في نمو القاموس اللغوي للطفل ، فالزیادة 
حیث أشارت الدراسات في هذا المجال إلى أن عدد المفردات في رصیده اللغوي تبلغ في قة یومیا ،متالح

.كلمة2072كلمة، وفي سن الخامسة 1540كلمة،وفي سن الرابعة 886سن الثالثة 
إذن هذه الفترة تتمیز بتزاید الرصید اللغوي للطفل خاصة في نهایتها، والذي یزید عن ألفي كلمة من 
األسماء واألفعال والحروف، إذ یتمكن الطفل في سنته الثالثة من زیادة عدد كبیر من المفردات والقواعد 
اللغویة، مثل الجمع والمفرد، لیركب منها جملة مفیدة واضحة لتؤدي معنى، غیر أنه ال یستعمل التراكیب 

را على تبادل الحدیث مع الكبار داللغویة الصحیحة إذ أن له تراكیبه الخاصة، وفي سنته الرابعة یصبح قا
وصف الصور وصفا بسیطا، أما في سن الخامسة یمكنه أن یمیز بین الحروف الهجائیة المختلفة وكذا و 

. إعطاء جملة كاملة
وفي السادسة تتوافر لدیه القدرة على السیطرة على كل أنواع تركیب الجمل تقریبا، حیث یصل إلى 

، وكذا یعرف معنى األرقام، فهو یستعمل الجمل القصیرة ویحسن استعمال ارتقاء كبیر في التركیب اللغوي
األفعال والصفات ویرتب الكلمات بدرجة مقبولة من المنطق، ففي هذه السن لغة الطفل متمركزة حول ذاته 

.وهو بهذا یعبر عن نفسه 
لطفل في سن من كالم ا%60إلى %54من خالل الدراسات التي قام بها أن من " بیاجیه"ویقول 

سنوات حتى ) 6- 5(یقل تمركز الكالم حول الذات من سن سنوات یكون متمركزا حول الذات و )5- 3(
1.حیث یصبح الكالم بعد ذلك متمركزا حول الجماعة%45یصل إلى 

قات تكون في أول مرحلة في أغلب األو الكلمات فتتسع مع الوقت و أما الجمل من حیث عدد
في نهایة المرحلة تصل إلى ستة أو تسعة كلمات للفكرة الواحدة، مع وجود لمات، و حوالي ثالث أو أربع ك

هم مازالوا ینطقون جمال قصیرة األطفال یصلون إلى سن التمدرس و بعض الفروق حیث نجد بعض
2.بسیطة

:فالتعبیر اللغوي عند الطفل في هذه الفترة یمر بمرحلتین هما

.210حامد عبد السالم زهران، مرجع سابق، ص - 1
.42مرجع سابق ،ص: فتیحة كركوش- 2
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وتكون ) كلمات4- 3(تكون الجمل مفیدة  بسیطة تتكون من و ) الثالثةفي السنة :(مرحلة الجمل القصیرة
ن كانت غیر صحیحة من ناحیة التركیب اللغويالوظیفیة أي أنها تؤدي المعنى و سلیمة من الناحیة ٕ .ا

فیدة تتمیز بأنها جملة مكلمات و ) 6- 4(و تتكون الجمل من )في السنة الرابعة(:مرحلة الجمل الكاملة
1.دقة في التعبیرأكثر تعقیدا و تامة األجزاء

أ بها أن السن التي یبدة بالنسبة لجمیع أطفال العالم، و إن المراحل التي یمر بها الطفل في تعلیم اللغة واحد
أن أطفال إالالسن التي یكتسب فیها الكلمة األولى ال تتغیر بتغیر الثقافات، الطفل في نطق الحروف و 

:ذلك للعوامل التالیةنمو اللغوي و دة ال یتساوون في الالسن الواح
تؤثر في نمو مفردات األبناء: طبیعة العالقات األسریة .
یث توجد مخارج األصوات وأخرى للحروف منها الحنجرة ح: غويلسالمة األعضاء المتعلقة بالنمو ال

. المراكز المخیة المسؤولة عن اللغة اللسان والشفتان و و 
یستعملون لغة في وقت مبكر وبمهارة عالیة افاألكثر ذكاء: لذكاءا .
تتفوق البنات على األوالد في النمو اللغوي إذا تساوت الظروف بینهما:جنس الطفل .
كل ذلك یساعد في تدعیم اللغة: المستوى الثقافي واالجتماعي واالقتصادي لألسرة .
یؤدي إلى إعاقة النمو اللغوي:الخلط بین العامیة والفصحى .
التراكیب اللغویةكبیر في اكتساب الطفل المفردات و لها دور : وسائل اإلعالم .
2.تزید من ثروة األطفال اللغویة:الحكایات والقصص

. من خالله نفهم كیف ینمو الطفلومن هنا نجد أن النمو اللغوي له أهمیة كبرى في حیاة الطفل ف
جتماعي واستجاباته جسمي وسلوكه االقدرته على الكالم تجعلنا نستدل على مدى نضجه الو 

كلما أتیحت للطفل فرص االستطالع وممارسة الخبرات الحسیة والحركیة المختلفة واالحتكاك االنفعالیة،و 
ویمكن تؤدي إلى نموه المعرفي والعقلي ،كذا التقلید، سیكتسب مهارات لغویة التصال باألشیاء والناس و وا

فلكي مقدمتها مهارتا التحدث واالستماعمهارات الطفل اللغویة وفي للروضة أن تقوم بدور مؤثر في تنمیة
یتحدث الطفل بلغة سلیمة یجب أن یسمع لغة سلیمة ومن ثمة یساعد اتساع المحیط على مستوى الروضة 

الفرص المناسبة لالحتكاك دون أن ننسى األسرة من حول الطفل على اكتساب اللغة السلیمة بحیث یمنحه 
. یر عن مشاعره وحاجاتهالتعببغیره و 

:النمو األخالقي لطفل الروضة-

.97صمرجع سابق،:محمد عبد الطاهر الطیب - 1
.195، 194مرجع سابق، ص ص : علي فالح الهنداوي- 2
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إن النمو األخالقي للطفل هو حصیلة البیئة االجتماعیة، خاصة البیئة العائلیة، فالطفل یعتمد على 
نه أكثر من أولئك الذین سبقوه، والخلق هو مجموعة العادات واآلداب المرعیة الذین یعیشون على مقربة م

1.تطابق المعاییر السائدة في المجتمعنماذج التي و 

وفي الطفولة المبكرة یكون النمو العقلي للطفل لم یصل بعد إلى درجة تسمح له بتعلم المبادئ 
ولكنه یستطیع بالتدریج أن یتعلم ذلك في مواقف الحیاة . الخطأیة المجردة فیما یتعلق بالصواب و األخالق
السنة الثانیة من عمر الطفل عند ما یبدأ اكتساب تحریم أفعال حیث تبدأ بوادر نمو الضمیر في2.الیومیة
طفل سنوات ال تساعد ذاكرة ال) 6-3(وفي آخر مرحلة الطفولة المبكرة ...) ال تقترب من الكتب(معینة 

السلوك األخالقي من موقف آلخر، وعلى قدرته على تعمیم ما مبادئ بعد على االحتفاظ بتعلیمات و 
تسع لیشمل ، بل یلى األمور البسیطة الموجهة للطفلم السن ال یقتصر الضمیر علكن مع تقدیتعلمه و 

.تندرج فیما یجب أن یفعل، وما ال یجبمعاییر أكثر تعمیما، و 
ویعتمد هذا التعمیم على نمو القدرات المعرفیة للطفل، كلما كان الطفل قادرا على الفهم واالستیعاب 

عیا یصبح الطفل أشد و إلى تجاوز التحریمات البسیطة و كثر میالبدرجة أكبر كلما كانت معاییر سلوكه أ
القیم الخلقیة ، مدركا مثال أن معظم  الكائنات الحیة تستحق منا أن نعاملها بالتطبیقات األعم للمعاییر و 

3.برفق

ویتركز النمو األخالقي بصورة أساسیة في مرحلة الروضة و ذلك كعملیة وعي تدریجیة من جانب 
في ریاض األطفال تكون هذه القیم مكتسبة من الخارج قیم المثالیة التي تحدد سلوكه، و همیة الالطفل بأ

.نواهي الكبارلملموسة یهتم بأوامر و بمعنى أن الطفل في تصرفاته ا
وعموما فان الطفل عند نهایة فترة الروضة یقوم تدریجیا باكتساب هذه القواعد بصورة تلقائیة 

ل تصبح شیئا شخصیا یتم ال تشكل بالنسبة له  شیئا مفروضا من جانب الكبار، بأو على األقل... وذاتیة
خلي أو وعي أخالقي داخل تنفیذه بصورة طبیعیة، ومن هنا تصبح هذه القواعد بمثابة صوت دااكتسابه و 

رین یعیش الفرد في بدایة حیاته مدفوعا من احتیاجاته الطبیعیة ومعتمدا على األسرة أو على اآلخو . الطفل
و . حیث یكتسب الصغیر طرق الحیاة و قواعد السلوك و بعد ذلك یتبنى هو تدریجیا مواقف ذاتیة مستقلة

4.فضل نماذج الحیاة التي تحیط بهج قدراته وخبراته الشخصیة وبذلك نتیجة لنض

:و یعتمد التزام الطفل بالمعاییر الخلقیة على عوامل أهمها
.ملتزمة بهاالمعاییر و توحد مع قدرة لها نفس قوة ال-1

، 1النمــو االنفعــالي عنــد الطفــل، دار صــفاء للنشــر والتوزیــع، عمــان، األردن، ط:كاملــة الفــرح شــعبان، عبــد الجــابر تــیم-1
.127، ص 1999

.231مرجع سابق، ص :حامد عبد السالم زهران- 2
.188، 187مرجع سابق، ص ص :أسامة ظافر كبارة- 3
.16، ص 1996التربیة األخالقیة في ریاض األطفال، دار الفكر العربي، القاهرة، :كامیلیا عبد الفتاح- 4
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.مقدار احتمال إثارة الشعور بالذنب عند مخالفة هذه المعاییر-2
تكون حاجاته حسیة طفولة المبكرة یكون ال أخالقیا و و یتفق علماء النفس أن سلوك الطفل في ال

شیاء لیس هناك وجهات نظر متعددة فاألكون العالم عبارة عما نشاهده فقط و مباشرة، ففي هذه المرحلة ی
یعرفون كل شيء فإذا قالوا أن هذا مإما سوداء أو بیضاء فعلى قدر فهم األطفال فان اآلباء في نظره

1.خطأ فإنه خطأ، فكل ما یقوله اآلباء أو یفكرون فیه فهو صواب

أسس التدین للطفل أما فیما یخص النمو الدیني فیمكن القول أنه في سن الخمس سنوات توضع 
بأشكالها عند الوالدین ةهذا فمن المهم أن نالحظ أن تلك األسس تبنى على عالقة وثیقمعقبل أن یكبر، و 

. المعنویة التي یربى علیه الطفلقلیة واالنفعالیة و أو على أساس من السمات الع
هو نتیجة تفاعل طویل بین دوافع الطفل النفسیةد یستحیل تحدیده تحدیدا مانعا، و الدین شعور معقو 

اهتماما من جانب الطفل بموضوعات الدین إال البیئة بوجه عام، وقبل سن الرابعة ال نجد و بین عوامل
طفل الثالثة من عمره و . ها، كاهللا والمالئكة والموتمن  عدد محدود من األلفاظ یرددها دون أن یدرك معنا

الذي وضعه عن الموت، و من أسئلته من أین جاء أخي؟ منعید میالد األطفال وعن النمو و یسأل عن
عندها هذا، و هو الذي یفعل كل" اهللا"غالبا ما یتلقى اإلجابة بأنه بطن أمي؟ أین المیت بعد موته؟ و في

ما شكله؟ هل هو أكبر من بابا؟ لماذا ال نراه؟ و یتوق إلى مثار ألسئلته، أین هو؟ و " اهللا"تصبح فكرة 
الیم الدین و ما یتفق مع العرف والعادة ة من تعاجابة شافیة عن هذه األسئلة، وتكون اجابة الوالدین مستمد

ذا قبلها فإن ذلك یكون مؤقتا و تبقى عوامل ، ولكن عقل الطفل ال یتقبلها و  ٕ تبقى الشك تفتعل في نفسه ، و ا
2.یبحث عن أجوبة لها عبر مراحل النمو الالحقةیعید طرح األسئلة و األسئلة تدور في ذهنه حتى ینمو و 

:لطفل الروضةالنمو االجتماعي -
اجتماعیة له حین نطعمه أو ، وتتم أول تجربةمو حین یمیز الطفل بین األشیاء والناسیبدأ هذا الن

ومادام الطفل ینمو ككل متكامل حیث ینتبه إلى وجود من حوله ،، ومن خالل عنایتنا بجسمه ،نحمیه
طیط له لیالقي احتیاجات الطفل في تتأثر أنواع النمو بعضها ببعض، فإن تقدیرنا للنمو االجتماعي والتخو 

3.عالقاتها االجتماعیة وهو شيء صعب ومعقد 

شوطا هاما في طریق و یجب على الطفل من أجل مواصلة نموه االجتماعي أن یكون قد قطع
وضوح انفعاالته وتمایزها، وتعلم الكالم مثل الزحف والوقوف والمشي و . قلياالنفعالي والعنموه الجسدي و 

له أكثر تقبال لتأثیر المشرفین على تنشئته وتربیته،وهذا باإلضافة إلى ضرورة مقابلة حاجات مما یجع
. الطفل المادیة ونمو الشعور لدیهم بالثقة واألمن واالستقالل

.188مرجع سابق، ص :أسامة ظافر كبارة- 1
.52ص ، 1995، )ط.د (سیكولوجیة طفل الروضة، دار الفكر العربي، القاهرة، مصر، :كامیلیا عبد الفتاح- 2
.48، ص مرجع سابق:محمد عبد الرحیم عدس، عدنان عارف مصلح- 3



الفصل الخامس                                                                                 طفل الروضة

179

عامل أساسي للنمو حیث أن بدایة الوعي االجتماعي یتعلق بشعور األمن والطمأنینة الذي هو 
ومن ناحیة عملیة، فكل ما یقال عن النمو العاطفي ینطبق وبنفس المقیاس على النمو السلیم للشخصیة،

. االجتماعي
ده الثقة بكل من یتعهده ال بد  أن نبني عننمو االجتماعي السلیم عند الطفل،وحتى نرسي قواعد ال

یتصرف وكیف ، فهو یتعلم منهم كیف جتماعیا فالبد له من صحبة الكبار، وحتى یصبح الطفل اویعنى به
1.یكتسب الخبرات االجتماعیة ثم تزداد الصلة بالصغار من سنة لسنة كلما تقدم به السن

و حین یبلغ الطفل سن الرابعة یصبح النشاط الجماعي له متعة في سیرورة نمو قدراته الحركیة و 
إلى توجیه من هم دفهو كثیرا ما یقوم بأدوار الكبار ویعمعن قدرته على التخیل والتفكیر،اللغویة فضال

عن طریق التجربة والخطأ أن سلوكا ما یقربه من اآلخرین، كما أصغر منه سنا،ویتعلم من خالل ذلك و 
2.یتعلم الكثیر من السلوك االجتماعي عن طریق األخذ والعطاء

قة قات وثیو من المحتمل أن القدرة اللغویة لها أكبر أثر في تنمیة العالقات االجتماعیة فهناك عال
على أنواع النمو األخرى، فالطفل الجید في نموه العاطفي والعقلي والجسمي یحوزبین النمو االجتماعي و 

حیث أتقن ذلك ألن لدیه وسائل أفضل لالتصال بهم واالحتكاك معهم، و . رضا أنداده أكثر من غیره
وثروة لغویة تجعله قادرا على أصبح قادرا على السیطرة على مزاجه، ولدیه أفكارا عدیدة المهارات الحركیة و 
. التعبیر عنها شفویا

ومن أهم مطالب النمو االجتماعي في مرحلة الطفولة المبكرة مرحلة ما قبل المدرسة أن یتعلم 
جتماعیة وتنمو األلفة والمشاركة االش مع نفسه ومع اآلخرین واألشیاء،والتوافق االجتماعي،الطفل كیف یعی

3.فاعل االجتماعيالتوتتسع دائرة العالقات و 

تستمر عملیة التنشئة االجتماعیة : اعي للطفل في هذه المرحلة ما یليومن مظاهر النمو االجتم
تتسع عالقاته وتفاعله االجتماعي داخل األسرة ومع جماعة الرفاق، وهذا یة ،و وتزداد المشاركة االجتماع

ماعي، وتنمو صداقته مع تبلور دوره االجتفي العام الثالث كما أنه یتعلم  المعاییر االجتماعیة التي 
في عمر خمس سنوات ینمو و . معهم، حیث یشوبه أحیانا الشجار والعدوانیستمتع باللعباآلخرین و 

واآلخرین، كما یحرص على مكانته المرحلة مساعدة والدیهیحب في نهایة هذه فهوم التعاون لدیه و م
دین إلیه، ویمیل إلى االنضمام إلى جماعات األطفال، وهي االجتماعیة حیث یهتم دائما بجذب انتباه الراش

جماعات وقتیة، وتفتقر إلى التنظیم، وینمو لدیه مفهوم القیادة والزعامة، وعموما فإن والءه للجماعة یكون 
. قلیال

.48، ص نفسهمرجعال:محمد عبد الرحیم عدس، عدنان عارف مصلح- 1
.48مرجع سابق، ص : فتیحة  كركوش- 2
.160ص ، مرجع سابق،التربیة االجتماعیة والدینیة في ریاض األطفال:السید عبد القادر شریف- 3
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ویتضمن سة، و تنمو لدیه روح االستقالل وكذا الضمیر ویظهر األنا األعلى،كما یمیل إلى المناف
ونالحظ الضمیر منظومة التعالیم الدینیة والقیم األخالقیة والمعاییر االجتماعیة ومبادئ السلوك السوي،

باإلضافة إلى التوافق مع ظروف . سلوكهما كقدوة حسنة للطفل في نمو الضمیر لدیههنا أهمیة الوالدین و 
االجتماعیة وتعدیل السلوك وتوافقه مع سلوك البیئة االجتماعیة وتقبل المعاني التي حددها الكبار للمواقف

1.الكبار

انتقاله لها یمثل تطورا مهما في الث سنوات أن یذهب إلى الروضة، و و یمكن للطفل في عمر ث
حاول إرضاءهم و یتعاون معهم و یأقرانه من األطفال، یتعلم منهم ویعلمهم، و نموه االجتماعي فیعیش مع 

ه هو یحب الروضة ألنها تجمعه بهم و لتكوین أصدقاء یحبهم و یحبونه و ى یعمل علیتجنب إغضابهم، و 
ع األطفال یشكل فیها خبرة ثمینة جدا فهي التي تهیئ له فرص اللعب مو . أعداء یتجنبهم و یخشى قربهم

له فیها اهتمامات كثیرة تزوده ر لألطفال بما یتناسب مع عمرهم و كذلك تنظم األدواو . من نفس عمره تقریبا
ة بین عدد ألن الطفل أصبح في الروض. اكتشافه لعالم جدیدات تساعده على التكیف مع أسرته و بخبر تلك

ألعاب تختلف عن یتعامل مع أكثر من مربیة یختلفن عن األم، و یلعب بأدوات وأكثر من أطفال البیت و 
2.ل إخوتهیتعامل مع أفراد من الجنسین ممن هم في عمره تقریبا و لیسوا كمثألعاب المنزل، و 

و في هذه الفترة ال یزال المیل االنفرادي هو الغالب على سلوك األطفال االجتماعي حیث أن 
الكبار یعطون فرصة للصغار للتغلب علیهم في اللعب وهو بذلك یرتاح عندما ینتصر وقد یغضب ویبكي 

هما كان جنسهم اذ وفي سن الرابعة یظهر لدى الطفل میال للعب مع األطفال اآلخرین م، عندما یهزم
هذه الجماعة ال تدوم طویال، وهي ضروریة في یشترك معهم في اللعب و تتمثل لدیه الجنسیة الغیریة و 

.تكوین التفاعل االجتماعي السلیم، حیث یستمتع به األطفال ألنهم یبتعدون عن جو األسرة وروتینها
به إذهنا تبرز أهمیة اللعب اللعب، و للطفولة المبكرة عمادها اللعب وغایتها إن الحیاة االجتماعیة

عدا عن التكیف من خالل االلتزام بقوانین اللعبعلمون طرائق االتصال االجتماعي و به یتیجتمع األطفال، و 
ل النفسیة التي تعود على أطفال هذه المرحلة بالتعاون االجتماعي والنفسي فاللعب یجعل الطفالفوائد الصحیة و 

م بلطف، ویتناوب األدوار یبدأ عنده عهد التعاون مع غیره، ویتعامل معهاآلخرین، و أكثر إحساسا بمشاعر 
بذلك یسهل على درته على حل الخالفات مع غیره، و تزداد قمعهم، ویبتعد عن االحتجاج ویمیل إلى الهدوء، و 

بیئة المحیطة المقبول مع الیعني الطریقة التي یسلك الطفل من خاللها السلوك ، و الطفل التكیف االجتماعي
تعد هذه مبكر لیكون محبوبا في مجتمعه، و یمارس السلوك المناسب في سنبه، والمتوقع منه أن یتعلم و 

1.هامة لتعلم مثل هذا السلوكة حرجة و المرحلة فتر 

:النمو االنفعالي لطفل الروضة-

.102مرجع سابق، ص :عمر أحمد همشري- 1
.190مرجع سابق، ص : علي فالح الهنداوي- 2
.191، ص نفسهالمرجع : علي فالح الهنداوي- 1
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لتي تعمل في بناء ، ألنه أحد األسس اي عملیة النمو الشاملة المتكاملةن االنفعال ركن هام فإ
، حیث تعمل على تحدید وتوجیه المسار النمائي الصحیح لتلك الشخصیة بكل ما تحمله الشخصیة السویة

.السلوك المختلفةأفكار وما تحققه من األفعال وأنماط من عواطف و 
انیة بصورها المختلفة فهو الحب والحقد مفهوم االنفعال واسع ألنه  یشمل جمیع الحاالت الوجد

و تغیر مفاجئ یشمل الفرد ، فاالنفعال هألمل والخیبة والفرح والحزن، ویجمع االنفعال بین المتناقضاتوا
في شعوره، كما یصاحب بكثیر من التغیرات ؤثر فیه ككل، في سلوكه الخارجي و ینفسیا وجسمیا و 

نفعال علینا لكي نفهم االسرعة ضربات القلب واضطراب النفس وازدیاد ضغط الدم، و : یولوجیة مثلالفس
1.والسعادة والغضب التي یدلي بها الشخصقراءة مشاعر القلق 

الي ینمو السلوك االنفعالي تدریجیا في هذه المرحلة من ردود الفعل العامة نحو سلوك انفعو
: من ممیزات النمو االنفعالي في هذه المرحلةخاص، متمایز یرتبط بالظروف والمواقف والناس واألشیاء، و 

االستجابات االنفعالیة اللفظیة وتحل تدریجیا محل االستجابات االنفعالیة الجسمیة، تتمیز تزداد 
ح غضب شدید، حب شدید، كراهیة شدیدة ، فمثال یفر (مبالغ فیها الطفل بأنها حادة و شدیدة و تانفعاال

نوع و عاالته بالتیفرح بنفس القوة حینما تشتري له لعبة، كذلك تتمیز انفالطفل حینما تعطیه قطعة حلوى و 
ال یستقر الطفل في انفعاالته على لون واحد فهو سرعان ما یضحك ثم ما یلبث االنتقال من انفعال آلخر و 

.أن یبكي
بالثقة بالنفس الخجل واإلحساس بالذنب والشعور(تظهر االنفعاالت المركزة حول الذات مثل 

بالنفس من خالل اعتماده على اآلخرین في حیث أن الطفل یشعر بالثقة2)لوم الذاتوالشعور بالنقص و 
ذا لم یجد من یلبي له هذه الحاجیات وبالطریقة  ٕ تأمین احتیاجاته من مأكل ومشرب و بطریقة منسقة، وا

وكذا عندما یرید الطفل القیام ببعض األعمال بمفرده ودون االعتماد . الجیدة فهو یبدأ بفقدان هذه الثقة
غبته في تأكید استقالله الذاتي یواجه الطفل في هذه المرحلة صراعا بین ر على شخص آخر في تحقیقها،

اعتماده على نفسه وبین إحساسه بعدم قدرته على تحقیق ما یرید فعله، وهنا یأتي دور الكبار في إتباع و 
ن أسالیب تنشئة تربویة تحافظ على التوازن بین إعطاء الطفل قدرا من االستقاللیة أو رسم حدود لما یمك

. أن یقوم به الطفل لوحده دون مساعدة اآلخرین
قدراته حتى فیستطیع من خاللها اختیار قوته و وعلى الطفل في هذه المرحلة مراعاة معاییر مقبولة 

ویؤكد الطفل على اإلحساس باالستقالل الذاتي في مرحلة . ال یقع في حالة من الشك في الذات أو لومها

.31ص مرجع سابق،: كاملة الفرح شعبان- 1
، ص )س.ط، .د(الطفل في مرحلة ما قبل المدرسة، منشأة المعارف، اإلسكندریة، مصر،:عزیز حنا داود وآخرون-2

98.
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ي هذه السن یملك قدرا معینا من القوة تمكنه من التأثیر في األشیاء ألنه فسنوات،6إلى 3ما بین 
1.والحوادث  من حوله ،حیث یبدأ كذلك بتطویر الضمیر واإلحساس بالصح والخطأ

ویالحظ على انفعاالت الطفل أنها تتغیر من مجال إلى آخر، فإذا أتیحت فرصة االلتحاق بمدارس 
أهدأ بكثیر من انفعاالته بین ذویه في المنزل، ففي الحضانة تتوزع الحضانة، نجد أن انفعاالته بالحضانة

أترابه في حین أن انفعاالته في جمیع أقرانه و و تسع یشمل معلمیهانفعاالت الطفل في مجال اجتماعي م
.اإلخوةتنصب على عدد محدود من األبوین و المنزل 

كل ذلك استجابات لفظیة ألن لغته و بالصیاح والبكاء والشتم والرفضو یعبر عن هته االنفعاالت 
كما أن النمو الجسمي والحركي یساعده على القیام باستجابات حركیة، فهو . قد نمت في هذه المرحلة

الغضب، الخوف، الحب، : ومظاهر النمو االنفعالي للطفل تتمثل في. یختبئ ویهرب ویرتجف ویقاوم
.الغیرة، القلق، العدوان

:حاجات طفل الروضة-7
ن الطفل في مرحلة الطفولة له حاجات ال بد من إشباعها لكي یكون نموه متزنا وبالتالي مستقبله، إ

وهي حاجات على كل من الوالدین والمربین أن یسعوا إلى توفیر ما یلزم إلشباعها خاصة في مرحلة 
. بالتالي ما یلیها  من مراحل في استقرار وسعادةعیش الطفل طفولة مستقرة وهنیئة و الطفولة المبكرة، لی

والحاجة في أبسط معانیها تعني افتقار الفرد لشيء ما یترتب علیه توتر وقلق آني، و تدفع الفرد 
ارنا له، إن حاجتنا للطعام یعني افتقحاجة مما یقود إلى خفض هذا التوتر،إلى نشاط معین إلشباع هذه ال

ثارة واختالل التوازن الداخلي مما یدفعنا إلى اتخاذ سلوك وسیلي إلشباع حاجاتنا یترتب على نقصه توترا و  ٕ ا
:وللحاجة جانبان متكامالن هما 2.إلى الطعام

یعاني من التوتر وعدم جانب مرتبط بالطفل ویتضمن نقصا أو اضطرابا بیولوجیا أو نفسیا یجعله -1
یترتب على هذا اإلشباع زوال التوتر واستعادة جة و م بسلوك معین لیشبع هذه الحایدفع به للقیااالتزان، و 

.الطفل التزانه
جانب مرتبط بثقافة المجتمع الذي یعیش فیه الطفل وما لهذا المجتمع من عادات وتقالید واتجاهات و -2

1.إشباع الطفل لحاجاته یتم في إطار اجتماعي

:و تتمثل أهمیتها فیما یليوتعد الحاجات ذات أهمیة بالغة في إحداث النمو اإلنساني و تشكیله
 القوة الدافعة و الموجهة لسلوك اإلنسان، فالحاجة توجه اإلنسان الوجهة التي تحقق قدرا مناسبا من

.االستمرار في الحیاةع للمحافظة على النوع اإلنساني و اإلشبا

.212مرجع سابق، ص : خلیل میخائیل معوض- 1
.36مرجع سابق، ص : سامي محمد ملحم- 2
.5ص ،2005، 1تعدیل السلوك في التدریس، دار الشروق للنشر والتوزیع، عمان، األردن، ط:الفتالوي سهیلة كاظم- 1
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مكانیات، و تعمل على تمكین اإلنس ٕ ه ومعرفة مكنه من فهم واقعتان على معرفة ما لدیه من قدرات وا
.تحقیق رغباته التي تتوافق مع إمكانیاتهذاته و 
تمكن اإلنسان من التوافق مع المجتمع الذي یعیش فیه.
تحقیق تخدام األسلوب األمثل لإلشباع، وتساعد في إحداث النمو السلیم و تمكن اإلنسان من اس
1.هداف المرجوةاأل

:تصنیف حاجات طفل الروضة-
:حاجات النمو الجسمي∗
:الحاجة إلى الغذاء الصحي∗

یلعب الغذاء دورا هاما في نمو الطفل فهو یزود الجسم بالطاقة التي یحتاج إلیها للقیام بنشاطه 
هاما في إصالح نفسیا، كما یلعب الغداء أیضا دورا لیا أم خارجیا، بدنیا أم عقلیا و سواء كان النشاط داخ

عادة بناءها و  ٕ خالیا جدیدة وفي زیادة مناعة الجسم ضد بعض األمراض في تكوین الخالیا التالفة وا
.ووقایته منها

النشویة والمواد ل لكي ینمو، هي المواد السكریة و وأهم العناصر  الغذائیة التي یحتاج إلیها الطف
ء الصحي هوالماء، والغذاوالنباتیة والمواد الدهنیة واألمالح المعدنیة والفیتامینات و ةالبروتینیة الحیوانی

ا وكیفا بمعنى كافیا في مقداره و  .متزنا في تركیبهالغذاء الصالح كّم
حاجة الطفل إلى اإلخراج و التخلص من الفضالت:

هذه العملیات تكون الجسمیة الهامة لحیاة اإلنسان، و تبرز من الحاجات الحاجة لإلخراج من تبول و 
ضبطه إلى أن یتم التخلص من الفضالتو دیة تماما في الطفولة المبكرة، وتعلم كف اإلخراج غیر إرا

جل وعلى المربیة أن تراعي مایلي من أ. تقبلهما الجماعةنفي المكان المناسب اللذابالطریقة المناسبة و 
:الصحة النفسیة للطفل

.تعوید الطفل على عملیة اإلخراج دون إحداث ألم نفسي- 
والنظافة والعادات الصحیةالنظام : إكسابه العادات والسلوكیات المرغوبة مثل- 
بناء شخصیته وتعویده االستقالل والثقة واالعتماد على النفس أثناء التدریب على التخلص من - 

1.الفضالت

:الحاجة إلى النوم و الراحة-
، ألنه یریح الطفل راحة تكاد المجهودویعد النوم من أهم العوامل لتعویض ما استهلك من هذا

الدورة الدمویة، كما ینخفض معدل التمثیل نشاط إلى أدنى حد ویبطئ التنفس و یقل التكون تامة، ففي النوم 

.65،ص 1987، مصرمدى تحقیق التنظیم الهرمي للحاجات عند ماسلو، مكتبة ومطبعة مصر، :ممدوح عبد المنعم- 1
.140، 137مرجع سابق، ص ص : سهیر احمد كامل، شحاتة سلیمان- 1
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زمة للنمو كما یتم إصالح ما یصیب األنسجة  من تلف، وبذلك یساعد الغذائي، وبذلك تحفظ الطاقة الال
.الجسم على االحتفاظ بالتوازن

العمریة للنمو، حیث تقل الفترة هذا و تختلف فترة النوم و الراحة الالزمة للطفل بحسب المرحلة 
الالزمة للنوم تدریجیا كلما تقدم سن الطفل، ففي الفترة ما بین سنة إلى ثالث سنوات فإن الطفل العادي 

اءات ساعة، كما یحتاج أثناء النهار إلى إغف14إلى 12یحتاج إلى ساعات نوم أثناء اللیل تتراوح ما بین 
رة ما بین ثالث سنوات إلى أربع یحتاج إلى ساعات نوم تتراوح ما بین في الفتتقدر بنحو ساعتین تقریبا، و 

ت بالنهار تقدر بنحو نصف ساعة، وفي ساعة أثناء اللیل فضال عن إغفاءا13ف و ساعة و نص11
12ت ونصف و ساعا10السادسة یحتاج الطفل إلى ساعات نوم تتراوح بین السن ما بین الخامسة و 

لى ساعة أثناء اللیل، و  ٕ 1.لمدة نصف ساعةإغفاءة بالنهارا

،من أجل صحته الجسدیة وكذا حتى یستطیع الطفل الراحة للطفلمدى ضرورة النوم و وهذا یبین لنا
.اللعبالحركة والنشاط و 

:الراحة، فإن على المربیة أن تراعي مایليلكي تشبع حاجة الطفل إلى النوم و و 
أن ال و ) التهویة(ر فیه الشروط الصحیة تتوف. هادئابالنسبة لمكان نوم الطفل یجب أن یكون نظیفا 

یة نظیفة جیدة یكون مكان نومه مریحا، یجب أن تكون األغطمه لتیارات هوائیة، و یتعرض الطفل أثناء نو 
لكي تعود المربیة الطفل على لغرفة مزینة لتساعد نوم الطفل، و تدفئته ،و تكون اتضمن راحة الطفل و 

لى نموه الثقافي كما تساعد على دخوله في النوم، تضع له موسیقى هادئة بعض العادات التي تساعد ع
الطیور لتبث قیم المجتمع، والتي یحتل الخیال كي له قصصا تدور حول الحیوانات و أو تغني له أو تح

على المربیة مراعاةیرة تفتح مدركاته وتنمي ثقافته و فیها مكانا كبیرا یجعل الطفل یحلق بخیاله في عوالم كث
.عدم تعرض الطفل لبلل أو برد أو جوع أو مغص

:النشاطالحركة و الحاجة إلى اللعب و -
ون طاقة ذهنیة ال یتم اللعب دلحركیة في جلب المتعة النفسیة، و اللعب هو استغالل طاقة الجسم ا

ة للطفل الستخدام حواسه نموه، كما أنه یعطي الفرصأو حركیة جسمیة، وللعب دور تمرین الجسم و 
یعتبر أفضل وسیلة لتعلیم طفل الروضة، كونه له میزة جذب انتباهه و تشویقه، واللعب یتیح وعقله، و 

كما أن اللعب یمثل حاجة 1.فرصة للطفل للتعبیر عن حاجاته ووسیلة للتنفیس عن توتره االنفعالي النفسي

.136، 135مرجع سابق ، ص ص :السید عبد القادر شریف- 1
.78، 77مرجع سابق،ص ص :عبد الرحیم عدس، عدنان عارف مصلح- 1
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یمثل خطوة لجسمیة والخیالیة، و مد علیها النمو السوي للمهارات والقدرات العقلیة واالجتماعیة واحیویة یعت
1.الزمنیة الضیقة التي یغیض األطفال في نطقهاها المكانیة و نحو تحریر المعاني من حدود

ع إذن اللعب حاجة ضروریة في حیاة الطفل، خاصة في هذه الفترة من نموه، حیث أنه ینمي جمی
.ويغحتى الجانب اللانب حركي، عقلي، نفسي، اجتماعي و جوانب نموه من ج

:حاجات النمو العقلي-
على بیئته في أول مراحل عمره من خالل حواسهلى العالم الخارجي و إن الطفل الصغیر یتعرف ع

ثم - المعرفي لطفل الروضةكما سبق وذكرنا في النمو العقلي و –الثقافة باعتبارها منافذه إلى المعرفة و 
تساعد الطفل على حل المشكالت التي تعترض تأتي فیما بعد مجموعة من العملیات  العقلیة  التي 

.طریقه
عقلي من خالل حلول جاهزة یساعد على نموه الالطفل الفعالة وعدم حفظ نتائج و إن مساهمات

:التي تتمثل فيات الطفل الخاصة بالنمو العقلي و التي ینتج عنها حاجمشاكله الیومیة، و 
االستطالعالحاجة إلى البحث و - 
مهارات العقلیةالحاجة إلى تنمیة ال- 
الحاجة إلى اكتساب المهارات اللغویة- 

مساعدته على النمو تي یمكن عن طریقها تثقیف الطفل و والتي یمكن إشباعها من خالل األنشطة ال
2.العقلي

أن وضعناها في فصل ریاض األطفال فیما تنمي الجانب العقلي للطفل سبق و وهذه األنشطة التي
.یخص التربیة العقلیة

:الروحي–االجتماعي -حاجات النمو االنفعالي∗
: الحاجة إلى الحب والحنان-

ر بأنه وهي من أهم الحاجات االنفعالیة التي یسعى الطفل إلى إشباعها فهو یحتاج إلى أن یشع
والمربین وأن یشعر بأنه یحبهم أیضا، والحب المتبادل بینه وبین محبوب خاصة من الوالدین واإلخوة و 

ه ویحتاج إلى الصداقة جمیعا حاجة الزمة لصحته النفسیة، وهو یرید أن یشعر أنه مرغوب فیهؤالء 
ذا افتقد إلى هذه الحاجة فإنه ی ٕ . صبح سيء التكیف والتوافق مضطربا نفسیاوالحنان، وا

نمو شخصیة الفرد والخبرة االجتماعیة، ترجمة قیس النوري، دار الشؤون الثقافیة العامة، :صونیا هانت وجنیفر هیلین-1
.159، ص 1988، 1بغداد، ط
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:الحاجة إلى األمن والطمأنینة-
ینتمي إلى جماعة تحمیه وتدافع یحتاج الطفل طوال فترة  طفولته فترة إلى الشعور باألمن وبأنه 

عنه وتصد كل األخطار قد یتعرض لها، فیشعره ذلك باالستقرار النفسي واالطمئنان، ویساعد الطفل على 
ذلك دور الوالدین وأسلوب حیاتهما وعالقاتهما األسریة التي یجب أن یسود فیها االستقرار، والحرمان من 

بل واألیام المستقبل بعدم االستقرار، بالخوف من المستقإشباع هذه الحاجة تؤدي إلى شعور الطفل في
والطفل في الروضة یحتاج أیضا إلى األمن 1.بالمعاناة من الصراعات النفسیة الدائمة كنتیجة لذلكو 

وكذلك بالنسبة لعالقات المربیات ببعضهن .والطمأنینة فال بد أن یحس بأنه محمي من طرف المربیات
.ها االستقرارالبد أن تكون جیدة یسود

: الحاجة إلى االنتماء-
االرتباط باألفراد، أي أن الطفل ال بد أن یدرك من خالل افع إلى تكوین العالقة بالبیئة و وهو الد

اء إلى الرفاق كما أنه بحاجة إلى االنتمة انتماءه إلى األشخاص كاآلباء والمربین و التنشئة االجتماعی
2.الوطنلبیت والروضة و األماكن التي یعیش فیها ویحبها كا

: االعتماد على النفساالستقالل و الحاجة إلى -
تعبیر عن الرأي الفعل، لیتمكن من الألن یشعر بالحریة في القول و یحتاج الطفل في هذه المرحلة

غب القیام به دون ضغط أو إحباط وفي إطار التوجیه األبوي یتمكن من القیام بما یر دون خوف أو كبت و 
حیاته إلى الشعور بالمسؤولیة وتحمل األعباء األسریة یحتاج الطفل في كل لحظة من لحظاتالسلیم، و 
أهمیته یق الثقة في الذات ویشعر بدوره و ینمي عن طر في القیام باألعمال المنزلیة، و االشتراكالمختلفة و 

اناة الطفل الحرمان من ذلك یؤدي إلى معو . مما یضفي على شخصیته التكاملكفرد من أفراد األسرة
في الروضة الطفل و 3.أن یعتمد على اآلخرینیعتاد على أن یكون تابعا لغیره و مستقبال من التبعیة حیث 

الخزانة أو الفعل، ویحتاج إلى االشتراك في ترتیب ألعابه فيإلى أن یشعر بالحریة في القول و یحتاج
عدم الضغط ریة و المربین إعطاءه هذه الحكذا اعتماده على نفسه في األكل، لذا على إخراجها للعب بها، و 

.علیه لیحس باالستقالل
: التوجیهالحاجة إلى الرعایة األبویة و -

ق نمو سلیم على التوجیه یكون خاصة من جانب األم حتى تضمن للطفل تحقیإن الرعایة األبویة و 
حاطته بالحباالفتخار المستوى النفسي والجسمي خاصة ،ویكون ذلك عن طریق تقبل الطفل و  ٕ بوجوده وا

.الرعایةو 

.146،147، ص ص المرجع نفسه: سهیر كامل أحمد، شحاتة سلیمان محمد- 1
.43مرجع سابق، ص : مفید حواشین، زیدان حواشین- 2
.148مرجع سابق، ص : سهیر كامل احمد ،شحاتة سلیمان محمد- 3
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لذا فعلیها تصبح هي األم لفترة من الوقت كل یوم،تنوب المربیة عن األم الحقیقیة و في الروضة  و 
.كأنها أمهإحاطة الطفل بالحب ورعایته وتوجیهه كأنه ابنها و 

:الحاجة إلى إرضاء الكبار-
یة طیبة یحرص كل الحرص على نفسإن الطفل الذي یتمتع بصحة جیدة وبظروف اجتماعیة و 

إرضاء الذین یوفرون له كل ما یستمتع به في حیاته االجتماعیة، رغبة منه في ضمان الحصول على 
على االجتماعي و إلى ما یحقق له التوافق النفسي و تساعده على االرتقاء بسلوكه ) إرضاء الكبار(الثواب 

.بة ایجابیةذلك فإنه من األمور الطبیعیة أن یسعى لتكوین استجا
: الحاجة إلى إرضاء األقران-

رهم ویرحب تقدیضاء أقرانه مما یجلب له السرور ویكسبه حبهم و یحرص الطفل في سلوكه على إر 
ص التفاعل االجتماعي یجب االهتمام بإشباع هذه الحاجة عند الطفل بإتاحة فر به كعضو في جماعتهم، و 

1.العملمع أقرانه والمشاركة معهم في اللعب و 

ل فیما بینهم في التفاعللطفل الفرصة في مشاركة رفاقه وتكوین جماعات اللعب و في الروضة تكون
.یحاول الطفل من خالل ذلك إرضاء أقرانهمختلف األنشطة واأللعاب و 

: الحاجة إلى الشعور بالسعادة-
یعیش حیاته أنیحتاج الطفل إلى الشعور بالسعادة خالل سنواته األولى، بل أنه یحتاج حقا إلى

الوصول إلى السعادةعمل على مساعدة أبنائهم للعثور و من أهم واجبات اآلباء للو . سعیدا هادئ البال
نها ، في حین أن الحرمان مدة یجعل الطفل یفكر في اآلخرین ویحاول إشعارهم بالسعادةبالسعافالشعور 

2.ثمن على حساب اآلخرینمحاولة الوصول إلى السعادة بأي یؤدي إلى التفكیر في الذات و 

كل العاملین بها توفیر الجو المالئم إلسعاد األطفال، فكل شيء أو إحساس على مربیة الروضة و 
.جمیل یؤدي بالطفل الصغیر البريء إلى السعادة

:الحاجة إلى التقدیر االجتماعي-
الطفل من النجاح في مكن تأكیدها من بین أهم العوامل التي توتعد الحاجة إلى تقدیر الذات و 

أن هذه الحاجة " 2001األحمد أمل " قد أكدتإلى القیام باألفعال المنتجة، و تنشط لدیه الدافعحیاته، و 
مهام التي توكل إلیه في األسرة وفي القدرة على تحمل أعباء الي لدى الطفل الشعور بالمسؤولیة و تنم

هذا المطلب بالحاجة یرتبط جید في المستقبل، و لمجتمع بشكلدوره في االروضة، وتكون بذلك نواة ألداء 
ما االستقاللیة من خالل قیام الطفل بدوره االجتماعي السلیم الذي یتناسب مع سنه وفقإلى الحریة و 

.148، ص نفسهمرجعال: امل احمد، شحاتة سلیمان محمد سهیر ك- 1
.152، ص نفسهمرجع ال: سهیر كامل احمد ، شحاتة سلیمان أحمد- 2
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اعتبار من طرف اآلخرین خاصة من بع الطفل حاجته أنه موضع تقدیر و یشتحدده المعاییر االجتماعیة ،
كلما نشأ الطفل على تعزیز ما أنجز عمال وأتقنه أثاباه على ذلك، و تشجیعهما له كلطرف والدیه بفضل

ففي الروضة إذا تركت 1.حافظ علیهاوكه كلما عمل على تجسیدها أكثر و الجوانب اإلیجابیة في سل
كل من حوله، كما تشجعه فیكرر یة الطفل یقوم بمهام تناسب سنه ویتحمل مسؤولیتها ستقدره مربیته و المرب

.بالتالي سینجح بعد ذلك في حیاته ویقدر من الجمیععدیدة حتى یحافظ على سلوكه هذا و ذلك مرات 
:الحاجة إلى الشعور بالرضا عن الذات

الئه، مما مربیه وزماد المحیطین به من أفراد أسرته و إن إحساس الطفل بقیمته مرتبطة بتقدیر األفر 
.یؤدي إلى احترام الغیریزرع فیه عنصر الثقة و 

:إلى تعلم المعاییر السلوكیةالحاجة 
ل یحدد كالمعاییر السلوكیة نحو األشخاص واألشیاء، و یحتاج الطفل إلى المساعدة في تعلم 

األسرة، : تقوم المؤسسات القائمة على عملیة التنشئة االجتماعیة مثلمجتمع هذه المعاییر السلوكیة و 
ما یساعد في توافقه المعاییر السلوكیة للطفل مغیرها بتعلیم هذه عالم، و الروضة، المدرسة، ووسائل اإل

مساعدة في تعلم حقوقه وواجباته وماله وما علیه وما ال یفعل و ما أن الطفل یحتاج إلى الاالجتماعي، و 
رج هو خایصح وهو في خلوه وما یصبح وهو في جماعة وما یصح وهو في حدود األسرة وما یصبح و 

2.الثبات و الفهمر إلى الكثیر من الحریة والصبر و من جانب الكبایحتاج إلشباع هذه الحاجة نطاقها ،و 

: الحاجة إلى التدین-
تطبع بطبیعة الحال فإن الطفل یفطري في طبیعة تكوین اإلنسان، و فالتدین حاجة نفسیة لها أساس

ن كانت األسرة ملتزمة باألخالق، فإن الطفلبالطابع السائد في أسرته، و  ٕ یكون صورة منها، والعكس ا
تدوا برسول اهللا صلى المجتمع بكافة مؤسساته أن یقفاألخالق اإلسالمیة تلزم األب واألم و لذلكصحیح، و 
3.سلماهللا علیه و 

:واقع الطفل الجزائري في سن الروضة-8
أطفالها وفي إن الطفل الجزائري یعیش واقعا في األسرة كواحد من أبنائها وفي الروضة كواحد من 

.المجتمع كواحد من أفراده
ففي األسرة أكدت األبحاث القلیلة في الخصائص السوسیوثقافیة للعائلة الجزائریة بصفتها هیئة 
تربویة على المكانة المركزیة التي یتمتع بها الطفل منذ میالده حتى السنة الثانیة أو الثالثة، وهو عادة 

یغفر له كل شيء، والطفل القریب أكثر ) مالئكة(هذه السنة یعتبر موعد قدوم مولود جدید، والطفل حتى 

.22، 21سابق، ص ص مرجع : فتیحة كركوش- 1
.150مرجع سابق، ص : سهیر كامل احمد، شحاتة سلیمان محمد- 2
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من أمه، یتمتع بحریة نسبیة في الحركة والتجریب، تتواصل األم وكذلك اآلخرون مع هذا الطفل الذي 
، عبارات كثیرة دائمة االستعمال تنم عن"خلیه"، "مازال صغیر"، "ماعلیش"یصبح موضوع كل االهتمامات 

طفل، /یبرز مكانة التجریب في العالقة أم" خلیه یدیر باش ما یعاودش"خرین على الطفل وعطف األم واآل
غالبا ما " شیطان"وهو أساسي لنمو الطفل، لكن هذا الطفل المالك سیتحول بغتة بعد سن الثالثة إلى 

اء بأخته یعتبر كبیرا بقدوم المولود الجدید وفي حینه یصبح مسؤوال ومطالبا بالطاعة وأحیانا باالعتن
.الصغیرة أو أخیه الصغیر

وتتزامن هذه المرحلة عموما ببروز أزمة المعارضة التي غالبا ما تكون الصراعات والبحث عن 
.االستقاللیة مشفوعة بالشعور باإلحباط ألنه المنوال الشائع في حل المشاكل من طرف األم

في نفسه أساسا وتنوب عن األم وتترجم القطیعة أو ابتعاد األم باألحرى بفقدان الطفل الثقة
.فضاءات أخرى تعوض النقص الحاصل عن اشتغال األم بالرضیع

فضاء البیت وفضاء الشارع، : یوزع الطفل وقته بین فضاءین) سنوات6- 3(وخالل هذه السن بین 
ال اعتبر قلیل  ٕ األدب، فالبیت یعني االنضباط یجب أن ال یتحرك، أن ال یوسخ، أن ال یكثر من األسئلة، وا

وفي أغلبیة األحیان األم هي المسؤولة عن ذلك الطفل في البیت وكل ما یحتاجه، وحتى ما یحدث له، 
أما األب فانشغاله طول النهار وعودته إلى البیت جد تعب یحول دون اهتمامه بابنه في حین تضطر األم 

ال یلهو اآلباء مع أطفالهم وهذا العاملة إلى البقاء مع طفلها وتلبیة جمیع مطالبه دون تخاذل منها، وقد
ابن، وهذا العتقادهم أن اللعب مع /في األسر التي تكون فیها سلطة األب هي المسیطرة في العالقة أب

االبن یعطیه فیما بعد الحریة، وبالتالي یفقدون سلطتهم، وهذا طبعا في المناطق الجزائریة التي ال تزال 
إلى الفكرة السائدة في مجتمعنا عن أن الطفل ال یفهم وال یعرف تعاني من ظاهرة األمیة، هذا باإلضافة

!كیف نتواصل معه؟

ویجرب العالقة مع اآلخرین، بأما الشارع فهو یعني الحریة، یصرخ، یتشاجر، یلعب، یفعل ما یرغ
وفي الواقع یجد الطفل في الشارع مجال التجریب الضروري للنمو ویتم التكامل بین فضاءین البیت 

شارع بطرق مختلفة، وهذا تبعا لكل طفل، فإذا كان ما یقدمه الشارع على المستوى النفسي والحركي وال
وعلى مستوى ربط العالقات ذات أهمیة ال تنكر إال أن الصعوبات والخطورة التي یجعلها أكبر من 

یابا كل یوم، ألن الطف،اإلیجابیات ٕ ل دوما مطرود من ویجد األطفال توازنهم بین البیت والشارع ذهابا وا
، فاألم تنفق جهدا كبیرا من أجل إبقاء الفضاء نقیا، فضاءا كثیرا ما "ال یخل بالنظام "طرف أمه حتى 

یضیق بكثرة المقیمین فیه، وفي مجتمعنا یتم تقییم المرأة فیه من خالل كفاءتها في إدارة البیت وفي نظافة 
أمر صعب في كثیر من األحیان فإن معظم األمهات أطفالها وانضباطهم، وبما أن القیام بالدورین معا 

، فهذا 1یطردن أوالدهن دون سن السادسة إلى الشارع للعب بینما یقمن بتدبیر المنزل وتحضیر الطعام

202-201ص ص،مرجع سابق:بن نیة أحالم - 1
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الطفل مسؤولیة من؟ شارع ال یرحم وأم ال تبالي، فإذا تجولنا في شوارع الجزائر العدید من األطفال في هذه 
، وحتى لیال دون رقیب یحافظ على سالمتهم الصحیة، األخالقیة، ارا، مساءالسن یلعبون صباحا، ظه

اللغویة، وحتى الناحیة الثقافیة، فالمهم بالنسبة لألم البیت نظیف، كل شيء في مكانه، ال ضجیج، حیث 
توصلت األمهات إلى التصریح للمعلمات في المدرسة، من األفضل أن تستمر الدراسة، فبحضور األطفال 

.سة نحن نرتاح وهذا واقع معاشللمدر 
وینصب اهتمام األسرة عموما في المقام األول على توفیر الحاجات الفیزیولوجیة من مأكل وملبس، 
وال تلقى النواحي الثقافیة اهتماما كبیرا، وقد یرجع السبب جزئیا إلى ضیق اإلمكانیات والموارد، ولكن 

بأن عملیة التعلیم والتثقیف یجب أن تترك كلیا إلى المدرسة السبب الحقیقي لذلك یعود إلى االعتقاد السائد
ولواحقها، ولهذا نادرا ما یجد الطفل في مرحلة ما قبل المدرسة ما یتحدث إلیه ویجیب على تساؤالته، 
ن كانت  ٕ ویشبع حب االستطالع لدیه كما ال تتاح له الفرصة لزیارة المعالم الثقافیة أو المراكز الترفیهیة وا

.على مستوى المدن الكبرى فإنها تنعدم تماما في كثیر من الوالیاتقلیلة 
إن السلطة األسریة في الثقافة الجزائریة تتركز عادة في شخص األب أو بدیله ویعتبر الطفل 
المؤدب هو من یطیع والدیه أو من یحتل مركز السلطة ویجلس بهدوء ال یزعج اآلخرین من حوله بأسئلته 

البیئة من حوله، وال یبدي رأیه في وجود من هم أكبر منه، مثل هذه القیم الثقافیة ال ومحاوالته الستكشاف
تشجع االستقاللیة والمبادرة من جانب الطفل، وینمي فیه الخجل وانتظار التعلیمات من فوق السلطة مما 

سب مع یؤثر على فرص النمو االجتماعي السوي وبالتالي على فرص تحقیق النمو المعرفي بشكل یتنا
قدرات الطفل في هذه المهارات العقلیة إلى مناخ یتسم باالنطالق والحریة والدیمقراطیة والشعور باألمان 
إزاء ارتكاب األخطاء ودون التعرض للعقاب خالل عملیة التجریب واالكتشاف وهذا من المفروض ما 

.تتیحه ریاض األطفال
یرة، وذلك للمساهمة في تحمل أعباء الحیاة ولقد ازداد عدد األمهات العامالت في اآلونة األخ

ما لرغبة األم في تحقیق ذاتها من خالل العمل والقیام بدورها في  ٕ االقتصادیة التي تزداد یوما بعد یوم، وا
تنمیة المجتمع وأیا كان السبب فإن المجتمع مطالب أمام هذا الواقع أن یوفر ألطفالها المؤسسات التربویة 

.1واألسرة وتسهر على رعایة األطفال وتعلیمهم ویكون هذا أیضا في ریاض األطفالالتي تقوم بدور األم
الخالصة

ة كبرى، في تكوین شخصیة في ختام هذا الفصل یتبین لنا أن الطفولة المبكرة مرحلة ذات أهمی
مربي أو ان تعلیم الطفل في هذه المرحلة سواء كالفرد، وعلى كل إنسان تولى إلیه مهمة االعتناء وتربیة و 

حاجات هذه المرحلة حتى یتسنى له التعامل مع أطفال هذه المرحلة، وتوظیف معلم أن یعرف خصائص و 
ة، الحركیة، الحسیة، العقلیة، اللغویة، األخالقیكل ما یلزم لهذه المرحلة من العنایة الصحیة الجسمیة،

203-202ص ص المرجع السابق،:بن نیة أحالم - 1
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باألطفال لیكونوا هي األخذ و أجل الوصول إلى نتائج جیدة أالجید من بشكل كامل و ...... االجتماعیة
. یساهمون في تطویره ورقیهأفراد صالحین وأسویاء یخدمون أنفسهم ومجتمعهم و 
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تمهید
إن الدراسة المیدانیة تزودنا بالمعطیات الواقعیة التي تمكننا من الوقوف على مختلف جوانب

وبطبیعة الحال . الظاهرة المدروسة وذلك من خالل تحلیلها وتفسیرها واستخالص أهم النتائج المرتبطة بها
فإن ذلك ال یتأتى إّال من خالل اإللتزام ببعض اإلجراءات المنهجیة بطریقة منظمة ومنسقة بدءا من تحدید 

نهج واألدوات المادیة لجمع البیانات من مجاالت الدراسة الجغرافیة والبشریة والزمنیة واختیار العینة والم
.أجل الوصول إلى تعلیمات بشأن الظاهرة المدروسة

اإلجراءات المنهجیة–أوال 
: مجاالت الدراسة-1
: المجال الجغرافي-أ

نظرا لكون هذه الدراسة تبحث عن دور الروضة في التنشئة االجتماعیة للطفل، فقد شمل مجال 
ضات عمومیة ببلدیة قسنطینة، و تجدر اإلشارة إلى أن العدد اإلجمالي لریاض رو ) 04(الدراسة أربعة 

:روضات و هي على التوالي) 09(األطفال العمومیة الموجودة ببلدیة قسنطینة هو تسع 
روضة مسیكة بن زیزة
روضة مالكي مسعود
وروضة راشي فطیمة

روضة الرمال
روضتین تابعة لجمعیة الهالل األحمر

النجمةروضة 
روضة بن عبد الرحمان

روضة تابعة لمدیریة التربیة
روضة الفردوس

روضة تابعة للصندوق الوطني للضمان االجتماعي روضة قروح محمد
روضة تابعة للجیش الشعبي الوطني

و قبل أن نوضح أسباب اختیار الروضات األربع، البد أن نشیر إلى أن الروضة التابعة للجیش 
.یسمح للباحثة بزیارتها نظرا إلجراءات أمنیة خاصةالشعبي الوطني لم

لقت إلعادة أغ" مالكي مسعودة"بالنسبة لریاض األطفال التابعة للمجلس الشعبي البلدي فإن روضة 
تضم مرحلة الطفولة المبكرة التي ال روضة الرمال الواقعة بوسط المدینة تعتبر حضانة حیث ترمیمها، و 

.لیة نركز علیها في الدراسة الحا
: روضات و هي) 04(و بناءا على جملة من االعتبارات الموضوعة تم اختیار أربع 
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روضة مسكیة بن زیزة، روضة بن عبد الرحمان، روضة قروح محمد، روضة الفردوس، نلخصها 
: في النقاط التالیة

مسكیة بن "ة االهتمام به، فروضالمؤسسات في مجال تربیة الطفل و التجربة الطویلة التي خاضتها هذه
بالنسبة " بن عبد الرحمان"روضة و " راشي فطیمة"وضة ر لها األقدمیة في هذا المجال بالنسبة ل" زیزة 

.لروضة النجمة
 البرنامج الثري الذي تعتمد علیه كل روضة من الروضات األربع في تقدیم أسس تربیة األطفال

.میع المجاالتواألنشطة المختلفة التي تكسب األطفال مهارات مختلفة في ج
96تضمة، روضة بن عبد الرحمانعدد األطفال في مرحلة الطفولة المبكرة المتواجدین في كل روض

روضة طفل في حین62تضمة مسیكة بن زیزةطفل، روض60تضمروضة النجمةطفل في حین 
.طفل50تضمراشي فطیمة

 اإلستقبال و المعاملةعدم تعاون مدیرة روضة النجمة و أسلوبها غیر الالئق في.
وجودها داخل أحیاء سكنیة ذات مستوى معیشي متفاوت.
 فیما یخص المبنى بالنسبة للروضات األربع فهو یتوافق نوعا ما مع الشروط النموذجیة لریاض

راشي "عبارة عن شقة في عمارة النجمة بقسنطینة، أما روضة " النجمة"األطفال، في حین مبنى روضة 
.اللي عبارة عن مبنى یفتقد إلى التصمیم المالئم للروضةبحي فی" فطیمة

:روضة بن عبد الرحمان التابعة لجمعیة الهالل األحمر-
نهج إسماعیل محجوب سیدي مبروك األسفل، تأسست عام 36مؤسسة اجتماعیة تربویة تقع ب 

ومنا هذا، تقدر إلى ی1962، تحولت إلى روضة أطفال عام Ecole Maternelleكمدرسة حضانة 1941
طفل 96دون بناء قدرتها االستیعابیة 2م407عبارة عن بناء و مساحة 2م476.305مساحتها ب 
) بالمطبخ ، حارسعامالتعامالت نظافة،(فریق العمل مربیات باإلضافة إلى المدیرة و 8تشرف علیهم 

:ویتكون مبنى الروضة من
4مختلفةأقسام مجهزة للتدریس و القیام بالنشاطات ال.
4مراقد مجهزة.
 ال و ها األطفال وقت االستقبساحة یلتقي بإلى مطعم و مطبخ بكل مستلزماته و دورة میاه باإلضافة

.عند اللعبعند القیام بحركات ریاضیة و 
غرفة خاصة بالحارسالروضة، قاعة خاصة بالمربیات، و مكتب خاص بمدیرة.

15.45إلى 7.45أوقات عمل الروضة من 

المحاور المبرمجة حول الحرفأما برنامج الروضة فهو عبارة عن دروس تقدم حول مختلف 
.بمساعدة المربیاتهذا البرنامج مدیرة الروضة ، تعدَ الخ و كذا ألعاب تربویة هادفة...ول، الحیواناتالفص
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روضة قروج محمد-
بنهج حسان بوجنانة ، تقع 1984ام هي عبارة عن حضانة و روضة في نفس الوقت، تأسست ع

طفل ، تشرف 120المبكرة، أما عدد األطفال في مرحلة الطفولةطفل300قدرتها االستیعابیة حوالي 
.مربیات10علیهم 

مراقد مجهزة بأسرة، دورة میاه، ساحة داخلیة مجهزة 4أقسام ، 04یتكون مبنى الروضة من 
تمریض مجهزة بكل اللوازم، مكتب المدیرة قاعة الخ، حدیقة خارجیة، قاعة....بألعاب التزحلق، القطار
.المربیات، مكتب المقتصد

ممرضة،) اثنین(عامالت النظافة، طباخ 3،)اثنین(مدیرة الروضة، مقتصد : أما فریق العمل
.عامل بخدمات متعددة

:قسم خاص بالروضة ویضم:تيتقسیم األطفال في هذه الروضة كاآلو یتم 
 سنة3.5ات إلى سنو 3قسمین ألطفال من
 سنوات فأكثر5سنوات إلى 4قسمین ألطفال من

.خاص بالحضانةو قسم
:تيكاآل17:00إلى 7.30من : ت عمل الروضة هيأما أوقا
فوج االستقبال14.30---- 7.30
فوج التقدیم16.00---- 9.00

فوج المداولة 17.00---- 10.00
الروضة مقسم حسب عمر األطفال تم إعداده من طرف المربیات أما البرنامج المتبع في 

.المتخصصات
التابعة للمجلس الشعبي البلدي:روضة مسیكة بن زیزة-

في روضةعبارة عن حضانة و هيو 1982مبروك األعلى، تأسست عام بسیدي"الحیاة"تقع بحي 
المبكرة، تشرف لة مرحلة الطفو طفل في 64طفل، منهم 120، قدرتها االستیعابیة حوالي نفس الوقت

السكرتیرة، عاملة مسؤولة على استقبال ،مربیات، و فریق عمل یتكون من مدیرة الروضة06علیهم 
.ن بالتداولبس، عامالت النظافة، حارسین یعمالاألطفال، طباخة، عاملة مكلفة بتنظیف المال

.قسمین، قسم الحضانة و قسم الروضة: یتكون مبنى الروضة من
ال من الثاني یضم أطفسنة، و 3.5إلى 3ألول یضم أطفال ا: م الروضة یضم قسمین للتدریسقس

.سنوات شبه تحضیري 5إلى 4
دورات میاه، قاعة االستقبال، قاعة النشاط، مطبخ مجهز بكل مرقدین، : ویضم مبنى الروضة

.س، حدیقةالمستلزمات، غرفة تبرید، و مخزن لحفظ مختلف المواد، غرفة تنظیف المالب



الفصل السادس                                          اإلجراءات المنهجیة، تحلیل البیانات وعرض النتائج

197

17.00إلى غایة 7.30أما أوقات عمل الروضة من 

.فیما یخص برنامج هذه الروضة هو برنامج یومي تعده أخصائیة في علم االجتماع
روضة الفردوس التابعة لمدیریة التربیة-

1943و في سنة 1943كانت عبارة عن مسجد قبل سنة ) القصبة(نهج بوكالل 01تقع في 

أصبحت تحت إشراف مدیریة 1976أطفال تشرف علیها الراهبات، و في سنة تحولت إلى روضة 
مربیات موزعة 06تشرف علیهم طفل92قدرتها االستیعابیة 2م122.77التربیة، تقدر مساحتها بـ 

لتان عن نوم مسؤو عامالت تنظیف، عاملة مسؤولة عن المطبخ و المطعم، و عاملتان3تي، كاآل
.األطفال

.أقسام، غرفة المدیرة، مطبخ ، مطعم، ساحة06لروضة من یتكون مبنى ا
.مساءا16.30صباحا إلى 8.00أوقات عمل الروضة من 

أما برنامج الروضة فهو مستمد من الدلیل التطبیقي لمنهاج التربیة التحضیریة تقوم المربیة بإعداده 
.حسب سن األطفال 

:المجال الزمني- ب
أسابیع 7التي دامت حواليرقها الجانب المیداني من البحث و التي استغیمثل المجال الزمني المدة 

تجدر اإلشارة إلى ه الدراسة بمراحل قبل أن نذكرها مرت هذو 2011یل فر أ14إلى2011فیفري 27من 
قبل اختیار الروضات األربع بعد 2010أن الدراسة االستطالعیة للروضات التسع كانت في أكتوبر 

أین و لعمومیة الموجودة ببلدیة قسنطینةمدیریة النشاط االجتماعي لمعرفة عدد الروضات امقابلة ممثل من
.تقع كل واحدة منها

: المرحلة األولى
أیام، تم فیها جمع معلومات بسیطة عن 04مرحلة الدراسة االستطالعیة للروضات األربع و دامت 

.بالزیارات المیدانیةكل روضة باإلضافة إلى معرفة اإلجراءات الالزمة للقیام
: المرحلة الثانیة

مقابالت مع ممثلي الهیئات حیث ثم إجراء2011مارس 17س إلى مار 3التي امتدت من و 
الحصول على ف جمع معلومات عامة عن كل روضة و المسؤولة عن ریاض األطفال األربعة بهد

.2011مارس 8،9،10ات المیدانیة وكان هذا یوم تصریحات من كل هیئة مسؤولة للزیار 
باإلضافة إلى إجراء مقابالت مع مدیرات الریاض األربعة لجمع معلومات أكثر دقة عن موضوع 

ما هي الجوانب التي تحاول الروضة األنشطة المقدمة، أنواع اللعب، و البرنامج، الوسائل، (الدراسة 
مارس 17إلى 13ابالت من امتدت هذه المقو ) األطفال ،هدف الروضة الرئیسيالتركیز علیها في تنشئة 

2011.
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بتخصیص أسبوع لكل روضة مقسم هي مرحلة الزیارات المیدانیة، حیث قامت الباحثةو : المرحلة الثالثة
:تيكاآل
یومین لتطبیق استمارة األولیاء
یومین لتطبیق استمارة مقابلة مع المربیات
یومین للحضور في فصل األطفال

"روضة الفردوس"و" ن عبد الرحمانب"العطلة الربیعیة لكل من روضة نیة مع تزامنت زیارتنا المیداو 
مارس 20امتدت من و " مسیكة بن زیزة"و " قروح محمد"فكانت الزیارات المیدانیة األولى لكل من روضة 

.2011مارس 31إلى 
14فریل إلى أ03من " روضة الفردوس"و" بن عبد الرحمان "و امتدت زیارة كل من روضة 

.بعد العطلة الربیعیة2011فریل أ
:المجال البشري-ج

تقنیات هو الذي تطبق على وحداتیمثل المجال البشري المجتمع األصلي المستهدف من الدراسة،
.ة منهم، و انطالقا منه یتم تحدید نوع العینة المطلوبةیع البیانات الواقعجم

هللطفل، فإننا نبحث عن مدى استیعابو ما دمنا بصدد دراسة دور الروضة في التنشئة االجتماعیة
ة للتربیة في الجانب االجتماعي والعقلي والدیني فیجدر أن تجرى هذه الدراسة و مدى تلقیه للمبادئ األولی

تهم عدم قدر وكذا ،أحاسیسهم یمكنهم من التعبیر عن أرائهم و كون النمو اللغوي عندهم العلى األطفال ،ول
صعوبة التعامل معهم، ارتأیت إلى التوجه بأسئلتي إلى أولیاء األطفال األسئلة المطروحة و بإلستعا

هم بمثابة مرآة له، فهم من یقوموا بمتابعته في جمیع ألنهم أقرب إلى الطفل من أي شخص آخر و 
.خطوات حیاته، خاصة في مرحلة مبكرة من عمره

.كل روضة حسب عدد األطفال المتواجدین في كل منهایوضح توزیع األمهات في: 1رقمجدول

األولیاءعددالروضات
96روضة بن عبد الرحمان

64روضة مسكیة بن زیزة

120روضة قروح محمد

92روضة الفردوس

372المجموع

.هن المربیاتبمهمة تلقین مبادئ هذه التربیة و كما توجهنا أیضا باألسئلة إلى من یقوم 
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یوضح توزیع المربیات في كل الروضة: 2رقمجدول

عدد المربیاتالروضات
8روضة بن عبد الرحمان

6روضة مسكیة بن زیزة

10روضة قروح محمد

6روضة الفردوس

30المجموع

:عینة الدراسة-2
تصون خى أن مرحلة الطفولة قد قسمها المإلشارة إلالدراسة، البد من اقبل أن نقوم باختیار عینة

مرحلة ،سنوات 6-3) الروضة(مرحلة الطفولة المبكرة ) سنة2- سنة- 0(المهد إلى مرحلة الرضاعة و 
6-3(الطفولة الوسطى و الطفولة المتأخرة ، و في دراستنا الحالیة نحاول أن نركز على الفترة العمریة

ها بناء مالمح الشخصیة السویة، وهي یتم فینها المرحلة التي ولة المبكرة ألو هي مرحلة الطف) سنوات
تنمیة القدرات التربیة االجتماعیة والدینیة، و استعداداته المختلفة ووضع أسساألساس لتوجیه قوى للطفل و 

تضم أطفال الحضانة "قروج محمد"و"مسكیة بن زیزة"روضة كما تجدر اإلشارة إلى أن كل من العقلیة، 
وحتى یتسنى لنا معرفة دور الروضة في التنشئة االجتماعیة للطفل خالل هذه الفترة .) امینع–اشهر 6(

من العمر تم اختیار ریاض األطفال األربع لالعتبارات السابقة الذكر، و نظرا لكون مجتمع دراستنا 
ة بالطریقة المشكل من أولیاء األطفال وهو مجتمع تتوفر فیه خاصیة التجانس ارتأیت إلى اختیار العین

.العشوائیة البسیطة
مع الدراسة من مجت) رغبة في توفیر أكبر درجات الدقة% (30بالنسبة لحجم العینة فكان نسبة و 

ولي 112على هذا األساس فقد كان أفراد العینة هو ولي، و 372المشكل من 
112≈111.6= 100/النسبة المأخوذة xالمجتمع المدروس = عینة الدراسة 

ات نظرا لكون عددهن بالنسبة للمربیات فلم یتم االعتماد على أسلوب العینة فأخذت كل المربیأما 
مربیة و هذا راجع إلى أن المربیات 23، لكن لم أتمكن من إجراء الدراسة إال على 30محدود وهو 

:تيحدود والمربیات الغائبات تتوزع كاآلاألخریات في عطلة و أن مدة تواجدي في كل روضة م
مربیتین من روضة بن عبد الرحمان
 ثالث مربیات من روضة قروج محمد
 مربیتین من روضة الفردوس
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:المنهج المستخدم-3
مما ال شك فیه أن المنهج هو الدعامة األساسیة في تكوین المعرفة العلمیة و ضرورة علمیة ملحة 

الموضوع الذي یعالجه البد و ذلك أن أي بحث علمي وبغض النظر عن طبیعتهللقیام بأي بحث علمي و 
ویرجع . الدراسةأن تطبق علیه مجموعة من اإلجراءات التي تحدد مسار المعالجة المیدانیة للظاهرة محل 

.خر إلى طبیعة الموضوع المدروساختیار منهج دون آ
الذي یهدف إلى إبراز الدور الذي تقوم به الروضة قا من طبیعة موضوع هذه الدراسة و انطالو 

لتركیز على كمؤسسة اجتماعیة تربویة في عملیة التنشئة االجتماعیة للطفل في مرحلة مبكرة من عمره با
تبع المنهج الوصفي ألن هدف الدراسة هو وصف ما تقدمه الروضة في الجانب جوانب معینة من نموه سن

رفة دور الروضة من لقد حاولنا مع. االجتماعي، العقلي، المعرفي، الدیني، األخالقي في تنشئة الطفل
خالل وصف طریقة المربیة في تلقین مبادئ التربیة في الجوانب السابقة الذكر، محتوى األنشطة المقدمة 

كذا في تنشئتهم، وصف الوسائل المستخدمة في معاملة األطفال و كذلك في كل جانب، أسالیب المربیة 
ة و أخرى ول بسیطاثم عرضناها في جدوقدمنا نتائج هذا الوصف على شكل بیانات كمیة،،في التنشئة
.اعتمدنا على المنهجیة الكیفیة في تحلیل البیاناتمركبة، و 

في االستمارة الموجهة لألولیاء واستمارة كما اعتمدنا في هذا الوصف على ما جاء من أجوبة 
.كذا المقابالت التي أجریتمقابلة مع المربیات و 

:أدوات جمع البیانات-4
:المالحظة-

تعتبر المالحظة من أدوات جمع البیانات األساسیة األكثر تداوال في البحوث االجتماعیة فهي توجه 
مراقبة سلوك  فرد له عالقة بموضوع المحیط بموضوع البحث أو مشاهدة و الحواس لمشاهدة ومراقبة الواقع 

، كما ترصد رفضهم البحث، فهي ترصد االنطباعات األولیة الصادرة من األفراد اتجاه بعض المواقف
وال تستخدم المالحظة لوحدها في جمع ،للتعبیر عن هذه المواقف أو اإلجابة عن أسئلة موجهة لهم 

. البیانات بل هي مكملة ألدوات أخرى
وكثیرا ما یعتمد المنهج الوصفي على المالحظة ، حیث ال یمكن للباحث أن یصف الظاهرة ما لم 

.یسعى إلى تفسیرهاتتعلق بها و مع كل البیانات التي یشاهدها فیج
، حیث تم حضوري في ) غیر المشاركة(بسیطة و اعتمدنا في هذه الدراسة على المالحظة ال

بهدف مشاهدة أو مالحظة بعض السلوكات في الروضة من طرف المربیات أو فصول ریاض األطفال
كیفیة یة للدرس وسردها للقصص، و ها، طریقة تقدیم المرباألطفال أو المدیرة و مختلف األفراد العاملین ب

تنظیمها للصف ،أیضا مالحظة كل سلوك صادر من المربیة تجاه األطفال أو اتجاه زمیالتها في جمیع 
رفاقه في القسم، كما تمكنت من لمواقف التي تمر بها في الیوم، وكذلك سلوك كل طفل تجاه مربیته و ا
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العاب، باإلضافة إلى مالحظة بعض األنشطة التي فر علیه القسم من وسائل تربویة و مالحظة ما یتو 
الهدم، نشاط الموسیقى، نشاط اجدهم في الروضة كنشاط التركیب والبناء و یستفید منها األطفال بتو 

.اللعب و تفاعلهم مع بعضهمأثناءالریاضة، مالحظة سلوك األطفال 
:المقابلة-

عرف استعماال واسعا لما تتمیز به من دقة تحتل المقابلة مكانة هامة في البحث االجتماعي حیث ت
غموض یمكن أن یحدث بین المبحوث من شأنه أن یوضح أيالمعلومات فالحوار بین الباحث و في جمع
و أخرى إذا أحرج أمكن الباحث من طرح السؤال بطریقة ،والمقابلة تتمیز بالمرونة التي تالمبحوث الباحث و 

واعتمدنا في هذه الدراسة . یع المبحوث لإلجابة بالطرق المناسبةتشجامتنع عن اإلجابة على األسئلة، و 
:تيى المقابلة الحرة و التي تمت كاآلعل

عه على الخطوط ذلك من خالل إطالل من مدیریة النشاط االجتماعي، و القیام بإجراء مقابلة مع ممث- 
.ببلدیة قسنطینةطلب الحصول على قائمة لریاض األطفال العمومیة الموجودةالعریضة للبحث، و 

القیام بإجراء مقابالت مع ممثلي الهیئات المسؤولة عن ریاض األطفال العمومیة لبلدیة قسنطینة - 
: والمتمثلین في

نائب الكاتب العام لبلدیة قسنطینة
ریة التربیة قسنطینةیاألمین العام لمد
 قسنطینةنائب مدیر الشؤون االجتماعیة للصندوق الوطني للضمان االجتماعي
نائب رئیس جمعیة الهالل األحمر قسنطینة

العملیة مع ه العلمیة و شرح الموضوع محل الدراسة و تبیان أهدافحیث تم خالل هذه المقابالت 
جراء بعض المناقشات حولا من االستمارة لإلطالع علیها، و تسلیم كل منهم نموذج ٕ ة المیدانیة مدة الدراسا

.حول موضوع الدراسةومناقشاتقات الزیارة المیدانیة، و أو 
القیام بإجراء مقابالت مع مدیرات الریاض األربعة استهدفت جمع أهم المعلومات حول موضوع 

ألن كل منهن على درایة قبل غیرهم من فریق العمل بالدور الذي تقدمه الروضة لألطفال في ،الدراسة 
ضة، برنامج الروضة، الوسائل المستعملة، عدد األطفال، عمال الرو ف جوانب نموهم، عدد المربیات،مختل

.مكونات مبنى الروضة
إن ما یبرر اختیارنا للمقابلة الحرة كأداة أساسیة في هذا المستوى من الدراسة كون هذا األخیر 
یعكس أول تعامل مع الموضوع و حاولنا قدر اإلمكان طرح أسئلة مفتوحة حتى نتمكن من جمع أكبر قدر 

.لتعدیالت على استمارة المقابلة واالستمارةكذا بعض اا في الدراسة و المعلومات أفادتنمن
:االستمارة–
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خارج ریاض األطفال وحسب ت مع عدد من المسؤولین من داخل و بعد إجراء مجموعة من المقابال
تمارة فكانت في طبیعة األسئلة المتضمنة في االسمیم أسئلة االستمارة ، أما شكل و فروض الدراسة، تم تص

:هذا لتحقیق األهداف التالیةلقة، و غاألغلب أسئلة م
توجیه البحث وجهة محددة      .
ر من مسألة الوقتجابة على المبحوثین ألن معظمهم یتدمیر عملیة اإلتیس.
یر عملیة التحلیل اإلحصائيتیس.

:و قد مرت االستمارة قبل صیاغتها النهائیة بعدة مراحل منها
مرحلة اإلعداد.
 التجریبمرحلة.
مرحلة الصیاغة النهائیة.

:مرحلة اإلعداد:أوال
انطالقا من هاضبط تساؤالتتم فیها تحدید محاور االستمارة و تعد من أهم المراحل حیث یو 

یل مع مراعاة المستوى مل التأو تال تحسهلة، و بالت التي تمت، محاولة منا جعل األسئلة واضحة و المقا
إعداد استمارة تم في األخیر وأن تتماشى مع أهداف الدراسة وتساؤالتها و التعلیمي والثقافي للمبحوثین 

.أولیة
: مرحلة تجریب االستمارة: ثانیا

وأسئلة هم حذفت األسئلة التي اعتبرت مكررةاتبناءا على توجیهتم عرض االستمارة على أستاذین و 
.عدلت أخرىأخرى ال تخدم الموضوع و 

صالحیتها للتطبیق المیداني على االستمارة قصد اختبار صدقها و ملیة تم تجریب بعد هذه العو 
كان الهدف من هذه العملیة هو التعرفمبحوثا و 15مت خمسة عشرة  ائیة من األولیاء، ضعینة عشو 

تعدیل ك تم جمع االستمارة التجریبیة و تجاوب المبحوثین معها، بعد ذلعلى مدى وضوح أسئلة االستمارة و 
.فهم من طرف المبحوثیناألسئلة التي لم ت

:مرحلة الصیاغة النهائیة: ثالثا
على محاور ة النهائیة أو المصححة التي احتوتكخطوة أخیرة تم توزیع االستمارة ذات الصیاغ

.شملت متغیرات الدراسة
06إلى 01یتعلق بالبیانات الشخصیة ألفراد عینة البحث و یضم ثمانیة اسئلة من : المحور األول

8-7السؤالین ضمتاختیار الروضة : لثانيالمحور ا

قد جتماعیة من الناحیة االجتماعیة و یتمثل في بیانات حول دور الروضة في التنشئة اال:  المحور الثالث
20رقم إلى9شمل على األسئلة من رقم 
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كسابه بعض قدرات الطفل للعملیات العقلیة و تطویریتعلق بمساهمة الروضة في : المحور الرابع ٕ المعارف ا
عدالعلمیة و  ٕ 32-21األسئلة من ویضم ده لإللتحاق بالمدرسةاا

تعالیم بعضیتعلق بمساهمة الروضة في التنشئة االجتماعیة للطفل من خالل ترسیخ: المحور الخامس
42- 33شمل األسئلة من یالحمیدة و بعض المبادئ األخالقیة هتلقینو الدین اإلسالمي

:استمارة مقابلة-
ألنه تعذر علینا استخدام المقابلة لجمعستمارة مقابلة مع مربیات األطفال،استخدمنا او قد 

أن مهنتهن البقاء مع األطفال ولیس المعلومات حول موضوع الدراسة، وهذا راجع لرفض المربیات و 
خاصة أسرعهاالتركیز مع الباحثة في اإلجابة عن األسئلة، فكانت استمارة مقابلة أحسن طریقة وأسهلها و 

بعضها من النوع نصف المفتوحةلة أغلبها كان من النوع المغلق و اعتمدنا على أسئبالنسبة للمبحوثات و 
ي اعتمدت فیها على استمارة قد تم بناء االستمارة النهائیة بعد القیام بالدراسة االستطالعیة التوالمفتوحة، و 

غة االستمارة النهائیة التي اعتمدت على تمت صیا. خرتعدیل بعضها اآلذف بعض األسئلة و ، بعد حأولیة
لى قد تم تطبیق هذه االستمارة عن طریق المقابلة التي تعتمد ععة محاور وفق متغیرات الدراسة، و أرب

ناحیة ردود فعل هذا ما یجعل أهمیتها كبیرة خاصة من االتصال المباشر بین الباحث والمبحوث و 
.سؤاال34وقد احتوت إستمارة مقابلة على لبحث أكثرإثراء اهذا ما یؤدي إلىالمبحوثین بدقة، و 

:السجالت والوثائق-
.البطاقة الفنیة للروضات األربع- 
، 2008سبتمبر سنة 17الموافق لـ 1429رمضان عام 17مؤرخ في 287- 08مرسوم تنفیذي رقم - 

.ومراقبتهایحدد شروط إنشاء مؤسسات ومراكز استقبال الطفولة الصغیرة وتنظیمها وسیرها 
خاص بروضة الفردوس 2008، )سنوات6-5أطفال (الدلیل التطبیقي لمنهاج التربیة التحضیریة - 

.بعة لمدیریة التربیة لوالیة قسنطینةاالت
:ج تحلیل البیانات وعرض النتائ–ثانیا 

:تحلیل البیانات وتفسیرها-1
:البیانات الشخصیة -

، تبین أن جل )األولیاء(اإلستمارات الخاصة بمفردات العینة تجدر اإلشارة إلى أنه بعد جمع 
مفردات العینة هم من اإلناث بمعنى أن األمهات هن اللواتي قمن باإلجابة على أسئلة اإلستمارة، وربما 
یعود ذلك إلى أن األمهات هن أكثر قربا من الطفل وأكثر تواصال معه من األب وهذا ما نالحظه أو 

الجزائري إال القلة القلیلة من اآلباء تجدها تتواصل مع أبنائها، ویرجع سبب ذلك ربما نعیشه في المجتمع
إلى أن اآلباء یعودون تعبین من العمل ویحتاجون إلى الراحة في البیت فلیس لهم الصبر الكبیر لیستمعوا 

.إلى ما فعله أبناءهم وما عاشوه في ذلك الیوم من خبرات وما تعلموه
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س المرأة یحتاج إلى فترة زمنیة طویلة لیعاود التكیف والتأقلم عند انتقاله من جو والرجل على عك
التعب إال أنها تتواصل مع طفلهامهما تصل حالتها من) األم(العمل إلى جو البیت، في حین أن المرأة 

.للقیام بذلك،دون أن ننسى غریزة األم التي تدفعها وتستمع إلى ما یحكیه وتجیب عن أسئلته التي ال تنتهي
. وحتى بتقدیمي اإلستمارة لآلباء، كان ردهم األم من سیجیب والبعض أنا ال أتقن اللغة العربیة

بالنسبة للقائمین على تربیة األطفال في الروضة كلهم إناث، ألنه من صفات شخصیة القائم على تربیة 
ة األمومة أقرب إلى مشاعر األطفال في سن الروضة یفضل أن تكون إمرأة بدال من الرجل ألن غریز 

.الطفل وحیاته
:بیانات شخصیة خاصة باألمهات–أ 

لألمهاتیوضح المستوى التعلیمي :3رقمجدول

النسبةالتكراراتالمستوى التعلیمي
- - إبتدائي
1412,5متوسط

2724,11ثانوي

7163,39جامعي

112100المجموع

إن مرحلة الطفولة المبكرة جد هامة في حیاة الطفل، واالهتمام بها هو اهتمام بالحاضر والمستقبل 
معا وكلما كانت العنایة والتنشئة الصحیحة لهذه الفئة كلما كانت النتائج جیدة والوالدین هما أول مصدر 

لعمر؛ وللمستوى التعلیمي لألمهات یقدم اإلهتمام ألطفالهما وخاصة األمهات في هذه المرحلة المبكرة من ا
توضح أن أغلبیة األمهات )3(دور في العنایة بهذه المرحلة الحساسة، والنسب الواردة في الجدول أعاله

ذوات المستوى الثانوي، ثم تأتي ) %24,11(تلیها نسبة ) %63,39(من ذوات المستوى الجامعي بنسبة 
دلیل على أن األمهات ذوات مستوى جید مما یجعلني ذوات المستوى المتوسط، وهذا) %12,5(نسبة 

عن الدور الذي تقوم به ) أمهات(كباحثة أكون صورة عن التصور اإلیجابي الذي یرسمه أفراد العینة 
الروضة في عملیة التنشئة اإلجتماعیة للطفل، كما أن المستوى التعلیمي دلیل على أن األمهات على 

، وأنهن مدركات لدورهن األسري األساسي تجاه بالنسبة ألطفالهنروضةدرجة كبیرة من الوعي بأهمیة ال
لهن ایكون إمتداداأسریافهن یحاولن قدر اإلمكان توفیر جو نأطفالهن، رغم تعدد مسؤولیاتهن وانشغاالته

أخرى تتولى رعایة أطفالهن اأثناء غیابهن ویضمن حمایة أطفالهن وتطویر قدراتهم على أن یتركن أسر 
.غیر أسرهن
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كما أن المستوى التعلیمي یمنحهن القدرة على إدراك محور الموضوع وهذا ما یساعدني كباحثة 
.من جمع المعلومات التي تفید موضوع الدراسة من خالل فهمهن ألسئلة اإلستمارة واإلجابة عنها

مهنة الوالدینیوضح : 4رقمجدول

الوالدین

المهنة

المجموعاألباألم
التكرارات

)ك(
النسبة

)%(
التكرارات

)ك(
النسبة

)%(
التكرارات

)ك(
النسبة

)%(
2511,16135,803816,97التعلیم

3515,633716,527232,15اإلدارة

177,59135,803013,40العدالة

األمن 
والجیش

 - -62,6862,69

188,04167,143415,14الصحة

177,592511,164218,75مهن أخرى

20,8920,90- - دون عمل

11250,0111249,99224100المجموع

اإلجتماعي الذي ینتمي إلیه أفراد العینة، كما أن الدخل الذي إن المهن تعكس المستوى التعلیمي و 
من ادفع مبلغابالروضة، ألنه البد علیهما هذه المهن یساهم في إلحاق أطفالهمتجنیه األم واألب من

أن أعلى نسبة من األولیاء عاملین بالسلك اإلداري )4(حیث یتضح من خالل الجدول. المال كل شهر
11,16(أعمال أخرى وهي في معظمها أعمال حرة بالنسبة لآلباء ) %18,75(، تلیها نسبة )32,15%(

من ) %16,97(، تلیها نسبة ...)مهندسة، مربیة، صحفیة(بالنسبة لألمهات ) %7,59(في مقابل ) %
بالعدالة ) %13,40(یعملون بقطاع الصحة ونسبة ) %15,14(الوالدین في سلك التعلیم، ثم تأتي نسبة 

لیاء یحتلون من األو ) %99,1(من هذا كله نجد أن . یعملون بسلك األمن أو الجیش) %2,69(ونسبة 
األب واألم تدل على إرتفاع كل منال بأس بها من حیث الدخل وأن المهن التي یشتغل بهاامناصب

اإلجتماعي والدخل امن اإللتحاق بمناصب مماثلة وبالتالي إرتفاع مستواهماالمستوى التعلیمي مما یمكنهم
وبمساهمتها،میتها في حیاة أطفالهمالذي یجنیانه یسمح لهم بإلحاق أطفالهم بالروضة ووعیهم بمدى أه

.الفعالة في بناء شخصیتهم



الفصل السادس                                          اإلجراءات المنهجیة، تحلیل البیانات وعرض النتائج

206

یوضح عدد األوالد: 5رقمجدول

النسبة)ك(التكرارات عدد األوالد
11715,18
25448,21

4136,61فأكثر3

112100المجموع

، )%48,21(أن معظم أفراد العینة لدیهم طفلین بنسبة )5(یتضح من خالل الجدول أعاله
) %15,18(أطفال فأكثر، تلیها نسبة 3بالنسبة للمبحوثات اللواتي لدیهن ) %36,61(وسجلت نسبة 

وهذا دلیل على إقبال المبحوثات على إلحاق أطفالهن . اواحدبالنسبة للمبحوثات اللواتي لدیهن طفال
إللحاق أمام األمهات اداخل األسرة وهذا یعني أن عدد األطفال ال یشكل عائقبالروضة رغم تعدد األطفال

أطفالهن بالروضة، وهذا لوعیهن بالدور الذي تقدمه الروضة للطفل في جمیع جوانب حیاته والمساعدة 
التي تقدمها لألسرة في تنشئة الطفل، وحتى بالنسبة لألمهات الالتي یملكن طفال واحدا یحبذن فكرة 

.وضة وهذا ألهمیتها في حیاة الطفل وخاصة في السنوات األولى من عمرهالر 

یوضح ترتیب الطفل الملتحق بالروضة في األسرة وسّنه: 6رقمجدول

ترتیب الطفل           
المعني

سن الطفل 
المعني

المجموعفأكثر123
التكرارات

)ك(
النسبة

)%(
التكرارات

)ك(
النسبة

)%(
التكرارات

)ك(
النسبة

)%(
التكرارات

)ك(
النسبة

)%(

32,6887,1465,361715,18سنوات 3

108,9398,041210,713127,68سنة3,5

2219,642320,541916,966457,14سنوات فأكثر4

3531,254035,723733,03112100المجموع

6سنوات إلى 3تعتبر مرحلة الطفولة المبكرة أو كما یطلق علیها مرحلة الروضة، مرحلة تمتد من 

سنوات، لكن بإدماج مرحلة التربیة التحضیریة بالمدارس اإلبتدائیة، أصبحت معظم ریاض األطفال 
سنوات ومرحلة الطفولة المبكرة هي المرحلة 5إلى 3بین ماالعمومیة تضم األطفال الذین تتراوح أعمارهم

خصیص التي یركز علیها المختصون لما تتمیز به في بناء شخصیة الطفل، لذا بادرت الدولة الجزائریة بت
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لها مهمة اإلعتناء بهذه المرحلة الحساسة أثناء إنشغال الوالدین بالعمل ىمؤسسات اجتماعیة تربویة تول
.خارج المنزل

سنوات فأكثر بنسبة 4من العمر وایبلغطفال64أنه یوجد )6(ویتضح من خالل الجدول
سنوات 3من العمر وایبلغطفال17سنة، ثم یأتي 3,5من العمر وایبلغطفال31یلیها ) 57,14%(

ومن هنا نستنتج أن الروضة تضم أطفال مرحلة الطفولة المبكرة من ) %15,18(، )%27,68(بنسبتي 
.قدراتهم وبالتالي إعدادهم للمدرسة والحیاة ككلةتلف أعمار هذه المرحلة بغرض تنمیمخ

وهؤالء األطفال تختلف تربیتهم في األسرة فمنهم من یأتي في المرتبة األولى ومنهم من یأتي في 
یأتي الطف40المرتبة الثانیة ومنهم من یأتي في المرتبة الثالثة فأكثر وهذا ما یوضحه الجدول حیث أن 

33,03(یحتلون المرتبة الثالثة فأكثر بنسبة طفال37یلیها ) %35,72(في المرتبة الثانیة وهذا بنسبة 

وترتیب األطفال أو الطفل في األسرة مهما ألنه ). %31,25(یحتل المرتبة األولى بنسبة طفال35و،)%
إلهتمام به كبیر وتتخذ كل اإلحتیاطات اآلخرین، فاألكبر یكون اإخوانهیفرض معاملته بصورة متمیزة عن 

ألنه التجربة األولى في حیاة األسرة، واألوسط یحاول األهل مساعدته لتحدید مكانته وتأكید ذاته واألصغر 
وهي فرصة هات یقمن بإلحاق أطفالهن بالروضةیكون موضع عنایة الجمیع وتدلیلهم، ورغم هذا فاألم

، ألنه في ریاض األطفال العمومیة األربع یتم تنظیم األطفال لتصحیح التمیز في معاملتهن ألطفالهن
.داخل الصف وفقا للعمر الزمني حیث یعتقد أن ذلك یقلل من عنصر الفروق الفردیة بین األطفال

إذن مهما كان سن الطفل وترتیبه فإن األمهات یعمن على إلحاقه بالروضة وهذا دلیل على وعي 
الروضة ألطفالهن في إعدادهم من كل الجوانب للحیاة بكل ما تحتوي علیه، األمهات بالدور الذي تقدمه 

وعي بضرورة الروضة وأهمیتها بالنسبة لدیهناواحدفنجد حتى الزوجات الجدد الالتي یملكن طفال
.للطفل

:بیانات شخصیة خاصة بالمربیات –ب 
یوضح الفئات العمریة للمربیات: 7رقمجدول

)%(النسبة )ك(التكرارات الفئات العمریة
20 -2928,70

30–3928,70

40–491565,21

50–59417,39

23100المجموع

قبل أن نشرع في التعلیق على أرقام الجدول، نرى أنه من الضروري التأكید على أهمیة عامل 
.لنضج الفرد، وخبرته وتجربته في الحیاةالسن كمعیار 
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هن من كبار ) %82,39) (المربیات(یتضح جلیا أن أغلبیة المبحوثات ) 7(ومن خالل الجدول 
سنة، وهو مؤشر واضح على إرتفاع متوسط عمر 59و 40بین سن الـ السن وتمتد أعمارهن 

داد النفسي والتحلي بالصبر في التعامل ، وهذا دلیل على أن المربیات على درجة من اإلستع)*(المربیات
مع األطفال والبقاء معهم لمدة طویلة یالعبن ویعلمن ویتفاعلن ویستمعن إلى أفكارهم، كما أنهن في هذه 

وهو تربیة األطفال الصغار یتمتعن بالهدوء، اإلتزان والضبط اإلنفعالي مما یؤهلهن للقیام بمثل هذا الدور
. السنفي هذه

یوضح السن والخبرة لدى المربیات: 8رقمجدول

الخبرة
السن

المجموعمستخلفة47- 3637- 2526- 4-1415
نكنكنكنكنكنك

20 -2914,35 - - - - -14,3528,7

30 -3914,3514,35 - - - - -28,7

40–49313,04834,78417,39 - - - -1565,21

50 -59 - - - -313,0414,35 - -417,39

521,74939,13730,4314,3514,3523100المجموع

اتن من ذو لبیة المربیات یصنفهو أن أغ)8(إن الشيء الملفت لإلنتباه من خالل الجدول أعاله 
ذا كانت أغلبیة المربیات تترك. سنة43سنة إلى 20من إذ تتراوح مدة خبرتهن(*)الخبرة ٕ في الفئة زوا

15(من حیث الخبرة في الفئة یتركزجلهن فان من مجموع المبحوثات، ) %65,21(بنسبة ) 49- 40(

ن في نفس الوقت بخبرة معتبرة وهو ما ویتمتعفي السناتر وهذا یعني أن أغلبیة المربیات كبی) 25–
.وهي أكبر نسبة مسجلة في الجدول) %34,78(تشیر إلیه النسبة 

ومن هنا نستنتج أن السن والخبرة من العوامل األساسیة في تربیة الطفل باإلضافة إلى المستوى 
الطویلة وسنهن خبرتهنإال أن التعلیمي والتخصص في هذا المجال، وهذا ما تفتقر إلیه أغلبیة المربیات،

الدال على إكتمال نضجهن ساعدهن كثیرا في إقامة عالقات إیجابیة مع األطفال بالدرجة األولى ومع 
بعضهن والمسؤولین من جهة أخرى، كما أنهن یقمن بتحدید قدرات األطفال واهتماماتهم ومیولهم وتوجیه 

. والتي تمیز كل طفلسبة لتلك الخصائص رق المناطاقاتهم وبالتالي تحدید األنشطة واألسالیب والط
وخبرتهن تساعدهن على تحدید المشكالت التي یعاني منها الطفل وطرحها على األولیاء حتى یتداركونها 

وخبرة وسن المربیات یجعلهن یمثلن . قبل فوات األوان ألنه ال یوجد في هذه الریاض أخصائي نفساني

(*)  - 44x =
سنة22كما یدل على ذلك المتوسط الحسابي لخبرة المبحوثات الذي یساوي –(*)
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مجتمع الجزائري األطفال تنشئة إجتماعیة مرتبطة بقیم وتقالید الأكثر لقیم المجتمع وبالتالي یقمن بتنشئة
.یستخدمن األسالیب المناسبةالذي یعیشون فیه، كما 

یوضح الحالة العائلیة للمربیات: 9رقمجدول

)%(النسبة )ك(التكرارات الحالة العائلیة
939,13عزباء

1356,52متزوجة

- - مطلقة
14,35أرملة

23100المجموع

من المربیات متزوجات وتمثل أعلى نسبة، تلیها نسبة ) %56,52(أن )9(یؤكد الجدول أعاله
عازبات ومربیة واحدة أرملة، ویرجع وجود مربیات متزوجات وبهذه النسبة ربما إلى إرتفاع ) 39,13%(

وهذا دلیل على أنهن عشن . مما یفرض علیهن الزواج واالستقرار44معدل العمر للمربیات والذي یقدر بـ 
مهات من إحساس األمومة ولهن تجربة في تربیة األطفال مما یساعدهن على أن یكن بدیالت عن األ

حیث التعامل مع أطفال تركوا أمهاتهم ومنازلهم ألول مرة ووجدوا أنفسهم في بیئة جدیدة ومحیط غیر 
،لذا فإن مهمتهن مساعدتهم على التكیف واإلنسجام ولیس التدریب وتلقین المعلومات فقط،مألوف 

التعامل والعمل باإلضافة إلى إلمامهن بخصائص نمو األطفال في هذه السن، ومحبة األطفال وحب
.معهم

مربیات سنهن على 3بإستثناء ) 52–40(أما بالنسبة للمربیات العازبات فسنهن یتراوح ما بین 
وهذا راجع إلى أن المجتمع الجزائري أصبح یعاني من ظاهرتي العنوسة ) سنة35، 26، 24(التوالي 

رتفاع سن الزواج، إال أن هذا ال یعني أنهن غیر مؤهالت للقیام بدور مربیة أطفال، ألن كل إمرأة تتمتع  ٕ وا
.طفل وحیاتهبغریزة األمومة وأنها أقرب إلى مشاعر ال

لروضةت لتحلیل بیانات حول إختیار األمها-
قبل أن نشرع في التعلیق على أرقام الجداول علینا أن نوضح أوال مبرر عدم تطابق مجموع 
اإلجابات أو التكرارات مع عدد مقرءات العینة، وسر ذلك هو تعدد اإلحتماالت التي قد یدلي بها المبحوث 

.خالل إجابة واحدة
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األمهات للروضة التي تضم أطفالهنیوضح سبب إختیار : 10رقمجدول

)%(النسبة )ك(التكرارات الحالة العائلیة
4623,23القرب من العمل

4020,20القرب من المنزل

9950الكفاءة والسمعة

136,57تكلفة اإللتحاق

198100المجموع

من أفراد العینة اختاروا الروضة نظرا ) %50(أن أعلى نسبة )10(خالل الجدولیتضح من 
اختاروها نظرا لتكلفة اإللتحاق وهذا دلیل على أن األمهات ال یهمهن مبلغ ) 6,57(للكفاءة والسمعة ونسبة 

لمؤسسة المال المدفوع شهریا بقدر ما تهمهن الرعایة المتكاملة ألطفالهن، ألن الروضة بالنسبة لهن ا
اإلجتماعیة التالیة لألسرة في األهمیة وأنها مرحلة من أخصب المراحل التربویة التعلیمیة في تشكیل 

األفضل دائما شخصیة أطفالهن لمواجهة الحیاة الدراسیة خاصة والحیاة ككل بصفة عامة، فاألمهات یردن 
فاعلین في مختلف الجوانب وهذا ناشطین سلبیین یتلقون فقط بل أطفاالأطفاالننهدألوالدهن، فال یر 

على التوالي من األمهات) %20,20(ونسبة ) %23,23(فنسجل نسبة . یعكس مستواهنّ التعلیمي
اخترن الروضة لقربها من العمل وكذا القرب من البیت، وهذا شيء طبیعي حتى یضمنّ ألطفالهن 

المحدد ألن الطفل یمل من إنتظار الوصول في الوقت المحدد للروضة وكذا أخذهم في المساء في الوقت
وهذا ال یعني أنه ال یهمهن سمعة وكفاءة المؤسسة ،أحد الوالدین ویصبح ال یحبذ فكرة الذهاب للروضة 

.بل معظمهن أجبن على احتمالین أو أكثر

یوضح رأي األمهات في الدور الذي تلعبه الروضة: 11رقمجدول

)%(النسبة )ك(التكرارات اآلراء
10,90مكان لحراسة الطفل

مكان إلكساب الطفل مهارات 
مختلفة

2118,75

9080,35اإلثنین معا

112100المجموع

روضة األطفال مؤسسة ظهرت كحتمیة إجتماعیة للظروف والتغیرات اإلقتصادیة واإلجتماعیة 
التي أدت إلى خروج المرأة للعمل، إعتبرها الكثیر مكان لحراسة األطفال عند خروج األمهات للعمل في 
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غیابها في بدایة ظهورها، لكن في الحاضر أصبحت هذه المؤسسة كوسیط تربوي تقوم بخالفة األسرة أثناء 
رعایة وتنشئة األطفال، كما أن األنشطة الممارسة ضمن مختلف البرامج التي تقوم علیها ریاض األطفال، 

تكسب األطفال مفاهیم ومهارات ریاضیة، لغویة، علمیة، –كما جاء في النظري –باختالف تصنیفاتها 
باإلضافة إلى قیام الروضة بحمایة وحراسة األطفال من أي حادث قد یتعرضوا له ... اجتماعیة، دینیة

من األمهات ) %80,35(حیث سجلت نسبة )11(أثناء غیاب أسرهم، وهذا ما یوضحه الجدول أعاله
كسابه مهارات مختلفة، ونسبة یعتبرن أن الروضة مكان لحراسة  ٕ یعتبرن الروضة ) %18,75(الطفل وا

مكان إلكساب الطفل مهارات مختلفة، وهذا دلیل على أن للروضة دور إیجابي في حیاة الطفل نظرا لما 
الحظته األمهات من تغیرات إیجابیة على أطفالهن، لكن فكرة أن الروضة مكان لحراسة الطفل فقط 

هات وال یعتبرنها كذلك، لوعیهن بالدور الذي تقدمه الروضة ومستواها التعلیمي مستبعدة من طرف األم
.الجید

تحلیل بیانات دور الروضة في تنشئة الطفل من الناحیة اإلجتماعیة-
یوضح إذا ما كانت الروضة تكمل دور األسرة التربوي: 12رقمجدول

)%(النسبة )ك(التكرارات اإلحتماالت
10997,32نعم

32,68ال

112100المجموع

مما ال شك فیه أن األسرة هي المؤسسة األولى المسؤولة عن التنشئة اإلجتماعیة للطفل فهي 
ل حیاته فهي التي تسهر على تربیة الطفل، االمدرسة األساسیة لكل طفل ألن ما یتعلمه فیها یبقى معه طو 

اإلجتماعیة من البیت إلى المجتمع بمساعدة مؤسسات إجتماعیة تربویة أخرى كالروضة وتتطور تنشئته 
التي تسعى جاهدة إلى تربیة الطفل في جمیع النواحي وبناء إحساسه باإلنتماء للمجتمع الذي هو عضو 

تي یجدن اللوا)12الجدول(من أفراد العینة) %97,32(وتفهمه للعالقات مع غیره وهذا ما تؤكده نسبة ،فیه
أن الروضة تكمل دور األسرة التربوي في جمیع الجوانب ومنها الجانب اإلجتماعي، وهذا دلیل على ثقة 

.األمهات وقناعتهن بما تقدمه الروضة ألطفالهن من تنشئة إجتماعیة سلیمة
ل إذن فالروضة من خالل اإلختیار الجید للمربیات واتباع أسالیب التنشئة اإلجتماعیة السویة تكم

دماج الطفل مع أقرانه وتحویله من إتجاه  ٕ إلى حد كبیر دور األسرة التربوي، بتوفیر المناخ المالئم وا
.ة لآلخرین تتحقق إجتماعیة الطفلتالتمركز حول الذات إلى مشارك
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یوضح إذا ما كانت الروضة تساعد الطفل على بناء عالقات إجتماعیة مع رفاقه في : 13رقمجدول
االمهاتالروضة حسب رأي 

التكرارات اإلحتماالت
)ك(

النسبة 
)%(

التكرارات اإلحتماالت
)ك(

النسبة 
)%(

112100نعم

یحدثك عن مشاركته لهم في 
األنشطة

6531,10

یحدثك عن مشاركته لهم في 
اللعب

6129,19

یحدثك لتكوینه لصداقات داخل 
الروضة

6631,58

178,13أخرى تذكر

- - - - - ال
209100المجموع112100المجموع

یوضح إذا ما كانت المربیة تّنمي قدرة الطفل على اإلتصال بمن حوله من األطفال: 14رقمجدول

التكرارات اإلحتماالت
)ك(

النسبة 
)%(

التكرارات اإلحتماالت
)ك(

النسبة 
)%(

23100نعم

ترتیب وتهیئة الصف بأسلوب یسهل 
تفاعل األطفال

2029,41

مساعدة األطفال على اإلندماج والتكیف 
لعب دور طبیب (أثناء اللعب التخیلي 

)وممرضة مثال

1623,53

2232,35الحرتخصیص وقت كاف للعب 

1014,71أخرى تذكر

- - - - - ال
68100المجموع23100المجموع
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أكدت جمیع مفردات العینة أن الروضة تساعد أطفالها على بناء عالقات إجتماعیة مع أطفال 
االروضة، وهذا هدف رئیسي من أهداف الروضة لتحقیق النمو اإلجتماعي للطفل، فالروضة تمنحه فرص

ه  وذلك بتعلیمه حب وریة للتعامل بشكل فعال مع أقرانعدیدة طبیعیة لمساعدته على إكتساب مهارات ضر 
.رفاقه ومشاركتهم في كثیر من األمور
) %31,58(أن أكبر نسبة من المبحوثات ) 13(من خالل الجدولولقد أثبتت الشواهد الكمیة 

یذكرن أن أطفالهن یحدثنهن عن تكوینهم لصداقات داخل الروضة وهذا دلیل على أن الروضة تقدم 
نشاطات تعلمهم مفاهیم إجتماعیة كتقدیم نشاط یدرك فیه الطفل أهمیة الروابط اإلجتماعیة ویتعلم معنى 

حتى في طعامه الصداقة والمودة بین األطفال، فنجد أن كل طفل تقریبا یمیل إلى طفل آخر ویشاركه
وهذا ما الحظته أثناء حضوري في صف األطفال ) لمجة الصباح التي یحضرها األطفال معهم(الخاص 

من المبحوثات ذكرن أن أطفالهن یحدثنهن عن مشاركتهم ألقرانهم في األنشطة ) %31,10(تلیها نسبة 
شكیل مجموعات صغیرة والقیام یتشارك فیها األطفال فیما بینهم، إما بتاالمختلفة، فالروضة توفر فرص

بعمل ما، كترتیب المكعبات، الغناء جماعة بتشكیل دائرات والقیام بحركات متناسقة مع بعضهم البعض
.یفخر بنتیجة مجهود هذا الفریقاویتشارك األطفال أیضا مكونین فرقا على رأسها قائد

اركتهم في أنشطة اللعب من المبحوثات ممن حدثنهن أطفالهن عن مش) %29,19(وتأتي نسبة 
وهذا ال یعني أن اللعب ال یساهم في بناء عالقات إجتماعیة كما یظنه الكثیر من األمهات وحتى اآلباء 

هن ما تعّلم طفلهن ولیس كیف لعب وم ا هي اللعبة، ألنهن یعتبرن بل بالعكس، ربما أغلبیة األمهات یهّم
بأخذه للروضة لیتمكن من ذلك، لكن الشيء األكید وأن الطفل دائما یلعب لیس اللعب ضربا من العبث، 

أن اللعب وسیلة الطفل الرئیسیة في التفاعل والتطور، فاألطفال یتعلمون من خالل اللعب ویكتسبون أنماط 
السلوك المختلفة ویطورون هذه األنماط من خالل اللعب والتخطیط له وتوفیر أنشطته، وهذا ما أكدته 

وضات األربع تعتمد على اللعب كوسط للتعلم وكطریقة إلكتساب الخبرات المدیرات والمربیات، فالر 
ولهذا تركز المربیات لتنمیة قدرة الطفل . وإلشباع حاجات الطفل الجسمیة والعقلیة واإلنفعالیة واإلجتماعیة

اأكبر على اإلتصال بمن حوله من األطفال على تخصیص وقت كاف للعب الحر الذي یوفر مجاال
یوضحها الجدول رقموهي أعلى نسبة) %32,35(طفال فیما بینهم، وقدرت نسبة إجابتهن بـ إلتصال األ

لفترة ...) التعلیمات، التوجیهات، الحدود(، حیث یجدن أن اللعب الحر یحرر األطفال من كل القیود )14(
. للعقابدون خوف من التعرضلفرصة للتعبیر عن انفعاالتهم بحیویة معینة من الزمن، ویتیح لهم ا

فاللعب الحر ال یخطط من طرف المربیات فللطفل مطلق الحریة في اللعب وبالتالي یجد نفسه في إتصال 
من ) %29,41(وهذا ما الحظته، تلیها نسبة اكانوا ذكورا أو إناثا مع جمیع رفاقه في الصف سواء

ال فیما بینهم، وما الحظته المربیات أجبن بأنهن یقمن بترتیب وتهیئة الصف بأسلوب یسهل تفاعل األطف
:ن على هذه النماذج في ترتیب الصفداخل هذه الروضات أن المربیات یعتمد
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من كل طفل قریب ) أ(وهي نماذج تساعد األطفال وتسهل تفاعلهم فیما بینهم، حیث في النموذج 
یتفاعل كل طفل مع آخر وكذا مع المجموعة باإلضافة إلى ) ب(اآلخر یمكنه التفاعل معه، أما النموذج 

للعب التخیلي الذي سنوضحه فیما سیأتي، حیث تقوم بمساعدة األطفال اأوقاتالمربیةذلك تخصص
لإلندماج والتكیف أثناء اللعب وذلك من خالل مالحظتها لألطفال، فإذا وجدت منهم من ال یستمر في 

أو ) رفاقه(اللعب أو ال یشترك فیه تبادر بمناداتهم لزیارة الطبیب مثال أو مساعدته في فحص المرضى 
وات ثم تنسحب من اللعب دون أن یشعر األطفال بذلك عندما تالحظ إنهماكهم فیه، وذكرت تعقیم األد

بعض المربیات أن ألعاب التركیب واللعب بواسطة الحطب والعجین، اللعب بالكرة یساهم في جعل الطفل 
.یتصل برفاقه

بین األطفال باإلضافة إلى سرد المربیات للقصص الهادفة التي تحث على بناء عالقات اجتماعیة
والقصة تعد وسیلة من الوسائل الفعالة في تعلیم الطفل المفاهیم . كقصص حول الصداقة وحب األصدقاء

ثارة الخیال وهي وسیلة لنقل الخبرات  ٕ اإلجتماعیة، ألنها تتمیز بالقدرة على جذب اإلنتباه والتشویق وا
إلحتفال بالمناسبات الوطنیة والدینیة وذكرت كذلك المربیات أن التجمع في الساحة ل. الحیاتیة للطفل

ونشاط المحادثة والتعبیر والخروج إلى الحدیقة كلها تساعد األطفال في بناء عالقات إجتماعیة مع بعضهم 
.البعض

وتعتبر خبرة المربیات وتخصصهن في هذا المجال من العوامل األساسیة التي تساعد الطفل في 
بخصائص كل طفل وحاجاته وما هي الطرق التي تنمي كل ناك مثل هذه األمور، وذلك لمعرفتهإدر 

.جانب من جوانب النمو اإلجتماعي للطفل

المربیة

)ب(

)أ(
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یوضح إذا ما كانت الروضة تغرس في الطفل الشعور بالثقة واألمن وتمكنه من : 15رقمجدول
اإلقبال على تشكیل عالقات اجتماعیة مع الكبار المحیطین به

التكرارات اإلحتماالت
)ك(

النسبة 
)%(

التكرارات اإلحتماالت
)ك(

النسبة 
)%(

10795,54نعم

ینصت إلى نصائح األكبر منه سنا 
العائلةمن أفراد 

7440,44

5127,87یطلب المساعدة منهم

یحترم من هم أكبر منه سنا من 
الجیران واألصدقاء

5228,41

063,28أخرى تذكر

- - - 054,46ال
183100المجموع112100المجموع

قدرة الطفل على اإلتصال بمن حوله من الكباریوضح إذا ما كانت المربیة تنمي : 16جدول رقم

التكرارات اإلحتماالت
)ك(

النسبة 
)%(

التكرارات اإلحتماالت
)ك(

النسبة 
)%(

23100نعم

تشجیعه على اإلصغاء لآلخرین من 
أفراد العائلة

1517,44

تشجیعه على التحدث لآلخرین من 
أفراد العائلة أو عمال الروضة

1922,09

2124,42مشاركتك لألطفال في األنشطة

2124,42مشاركتهم في اللعب

إستدعاء األولیاء للمشاركة في بعض 
األنشطة

33,49

78,14أخرى تذكر

- - - - - ال
86100المجموع23100المجموع
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من المبحوثات ذكرن أن الروضة تساعد ) %95,54(أن نسبة )15(رقمالجدولخاللیتضح من 
أطفالهن على بناء عالقات إجتماعیة مع الكبار المحیطین به، فالروضة تسعى إلى تحقیق التكیف 
اإلجتماعي للطفل عن طریق التنشئة اإلجتماعیة السلیمة والرعایة التربویة والنفسیة وتعریف الطفل ببیئته 

المدرسة ومنها للمجتمع، فهي تدرب الطفل على ممارسة اإلجتماعیة من األسرة إلى الروضة إلى 
العالقات اإلجتماعیة اللینة والتفاعل اإلیجابي معها والتي تجعل منه إنسانا صالحا عن طریق تهیئة 
مجتمع مصغر لألطفال یماثل المجتمع الخارجي قدر اإلمكان كما یحدث فیه عالقات وتجارب وتبادل 

وكذلك عن طریق ما یسمى في . ط وقریب من مستوى قدرات الطفلالمنافع والتعاون على شكل بسی
، حیث یمثل األطفال دور الكبار من أفراد )اللعب التخیلي(ریاض األطفال محل الدراسة اللعب الدرامي 

في قصة لها معنى ومغزى، یعرفون من خالل ذلك قیمة ...) األسرة أو الجیران أو األصدقاء أو الباعة
فتجدهم ینصتون إلى نصائح األكبر منهم . ألسرة أو الجیران أو األصدقاء ویقدرون ذلكالكبار من أفراد ا

من إجابة المبحوثات، وذلك من خالل نشاط األسرة ) %40,44(سنا من أفراد العائلة وهذا ما تؤكده نسبة 
المألوفین ینفذ باهتمام توجیهات الكبار حیث . الذي یقدم التعریف باألسرة وضرورتها في حیاة كل طفل

فبحضوري في صف األطفال الحظت أن ). أغلق الباب، أحضر الكتاب(لدیه بإتباع التعلیمات مثل 
أو مربیة أخرى أو مدیرة، كما أن الطفل یندمج في ماألطفال یقومون بذلك بكل إهتمام بطلب من مربیته

ك، حیث حضرني موقف وتساعده المربیة في ذلامحادثة مع الكبار فیشترك في حدیث أو یتتبع موضوع
وأنا جالسة في صف األطفال، إذا بطفل أراد أن یحكي للمربیة حكایة عاشها، فطلبت منه التوجه إلي 

فاتجه الطفل نحوي وحكى لي حكایته، . واحكي لها ما حدث معك) تقصدني(تك ااذهب إلى سید"بقولها 
رضوا ما قاموا به من أعمال فیما وهذا ما شجع األطفال بعد ذلك للحضور إلي والتحدث معي وأیضا لیع

.بعد
من المبحوثات ذكرن أن طفلهن یحترم من هم أكبر منه سنا من الجیران ) %28,41(تلیها نسبة 

من المبحوثات أجبن ) %27,87(تلیها نسبة . واألصدقاء وهذا مبدأ من مبادئ الروضة وهو احترام الغیر
إن الطفل یحب القیام بأشیاء بمفرده ولكن عندما یتعذر علیه ذلك . یطلب المساعدة من الكباربأن طفلهن

علمه أن یطلب المساعدة عند ربط حذائه تكماتعّلمه إیاه المربیة،مافهو یطلب المساعدة من الكبار، وهذا
أنه عندما یحدث كما الحظت. أو فتح زجاجة أو علبة أو العثور على غرض یلزمه لتأدیة نشاط معین

ذ شیئا من أشیائي أو فالن تي فالن أخاسید: بین األطفال یطلبون مساعدة مربیاتهم بقولهم اشجار 
. ضربني

ولكي تنمي المربیة قدرة الطفل على بناء عالقات إجتماعیة بمن حوله من الكبار تغرس فیه 
من ) %24,42(وهذا ما تمثله نسبة الشعور بالثقة واألمن، فتشاركه في األنشطة المختلفة وفي اللعب 

، فبمشاركتها له یحس الطفل أن شخصا كبیرا ینزل إلى مستواه )16(من خالل الجدولإجابة المربیات
فلیس دائما ذلك الشخص الذي یصدر التعلیمات ویوبخه، بل یمكن أن یكون صدیقا له، تلیها نسبة 
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مربیات یذكرن أنهن یقمن بتشجیع الطفل على على التوالي من إجابة ال) %17,44(ونسبة ) 22,09%(
التحدث واإلصغاء لآلخرین من أفراد العائلة وكذا عمال الروضة وهذا من أجل تمكین الطفل من إقامة 
عالقات إجتماعیة مع أفراد عائلته أوال، بمساعدتهم واحترامهم والتعاطف معهم واإلمتثال لنصائحهم 

حتى یتمكن في المستقبل القریب والبعید أن یتعامل مع الكبار والتحاور معهم وكذا مع عمال الروضة،
واحترامهم مهما كانت مكانتهم، كما تستخدم المربیة أسلوب الموعظة واإلرشاد والنصح وكذا القصص 

وتجدر اإلشارة إلى أنه من أهداف الروضة إعداد الطفل للحیاة، فبعد . لتدعیم هذا الجانب من حیاة الطفل
الروضة یلتحق الطفل بالمدرسة ومنه بالمجتمع فیتعامل مع الكبار في كل مكان یذهب إلیه إنتهاء مرحلة 

.فیكون قد تعلم ذلك من خالل الروضة...) المدرسة، الجیران، الباعة(
أما بالنسبة إلستدعاء األولیاء للمشاركة في األنشطة، فكانت نسبة إجابة المربیات منخفضة قدرت 

بالنسب األخرى، فرغم أهمیة هذا الجانب في حیاة الطفل وكذا األولیاء إال أن مقارنة ) %3,49(بـ 
المربیات أن األولیاء غیر متعاونین مع الروضة یةالروضات األربع ال تطبق ذلك، وكما صرحت أغلب

إن سمحت الفرصة نحاول إدماج الكبار من أولیاء أو إخوة في حوار أو لعبة، وكذا في : "وبعضهن صرح 
".آخر السنةحفل 
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)إستمارة مقابلة(من)  09(تحلیل السؤال رقم 
ماهي السلوكات غیر المرضیة األكثر صدورا من جانب الطفل ؟

األكثر صدورا من جانب من خالل إّطالعنا على إجابات المربیات حول السلوكات غیر المرضیة 
.العدوانیة، األنانیة، الشكوى والبكاء، العناد، الغیرة: السلوكات اآلتیة الطفل، وجدنا

فبالنسبة للتصرفات العدوانیة الصادرة عن الطفل تعتبر نتیجة طبیعیة إلتساع إحتكاكات األطفال 
فاجتماع مجموعة من األطفال ألول مرة في بیئة محددة . اإلجتماعیة ولتعرضهم لمواقف إحباط متعددة

قتس ٕ محدودة البد وأن یؤدي إلى حدوث خالفات بینهم حول الملكیة والحقوق ویستمتع اامهم داخلها أشیاءوا
بعضهم بإیذاء الغیر من أقرانهم فیدفعونهم أو یرمونهم بشيء أو یختطفون لعبهم أو یهدمون بناءهم ومنهم 

.من یلجأ إلى الضرب، الدفع بالقوة، الخدش، العض كما ذكرت المربیات
یصدر من الطفل تجاه التعلیمات المتعلقة بالنظافة والنوم والطعام وأصول ) العناد(لعصیان أما ا

وهو من أسالیب السلوك اإلستقاللي عند الطفل واإلعالن عن وجوده الخاص، إال أن ،التعامل مع الغیر
.تعلمه طاعتها أمر ضروري وال یتم إال بوضع القیود أمامه

ال، ألن األطفال یحبون مربیتهم ویعملون بهمة للحصول على تقبلها الغیرة تشیع في ریاض األطف
ذا وُجد عدة أطفال یتنافسون مع بعضهم للفوز بعطفها فإن الغیرة تبدو  ٕ لهم وعلى تأییدها ألعمالهم، وا

.مما قد یؤدي إلى إعتداء أحدهم على اآلخر أو إلى إرتداده سلوكا أقل نضجا أو إلى اإلنطواء،علیهم
ى بعض األطفال التكیف مع بیئة الروضة ولذلك یستمرون في مالحقة المربیة یصعب عل

.وبالتالي البكاء في كل مرة یحصل لهم ذلك،بالتشكي مما یلحقه بهم األطفال اآلخرین من أذى
كما نجد أن األطفال في هذه السن یحبون إمتالك األشیاء وال یشاركون أقرانهم في الكثیر منها 

ویتخلى األطفال تدریجیا . ویعرف هذا السلوك باألنانیة وهي حب النفس... اللمجة، األدواتمثل اللعب، 
.عن هذا السلوك نتیجة المناخ السائد داخل الروضة وبتوجیه من المربیة

.هذه السلوكات هي األكثر شیوعا عند أطفال الروضة حسب ما صرحت به المربیات
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یوضح إذا ما كانت المربیة تمارس أسلوب العقاب على الطفل إلتیانه سلوكات غیر : 17رقمجدول
مرضیة

التكرارات اإلحتماالت
)ك(

النسبة 
)%(

التكرارات اإلحتماالت
)ك(

النسبة 
)%(

2086,96نعم

1023,26)التوبیخ(یكون العقاب لفظي 

إذالل الطفل(یكون العقاب معنوي 
هانته أمام رفاقه ٕ )وا

 - -

الضرب (یكون العقاب بدني 
)الخفیف

0716,28

0920,93عزله في مكان ما

1739,53أخرى 

- - - 0313,04ال
43100المجموع23100المجموع

أو جیدأداء عملتمارس أسلوب الثواب على الطفل عندیوضح إذا ما كانت المربیة: 18رقمجدول
إبداء سلوك مرضي

التكرارات اإلحتماالت
)ك(

النسبة 
)%(

التكرارات اإلحتماالت
)ك(

النسبة 
)%(

23100نعم

مدح (یكون الثواب لفظي 
)وتقدیر

2342,59

1324,07)هدایا(یكون الثواب مادي 

0712,97معاملة خاصة

1120,37أخرى

- - - - - ال
54100المجموع23100المجموع

تجدر اإلشارة إلى أن جمیع المربیات أكدن على ) 17(قبل أن نشرع في تحلیل بیانات الجدول رقم 
أن أسلوب العقاب ممنوعا منعا باتا، لما یسببه من إحباط لألطفال ویحطم نفسیتهم لكن بشرحي لهن 
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86,96(السؤال، وبأنه ال یعني الضرب العنیف كما یتوقعه البعض وأوضحت اإلحتماالت فكانت إجابة 

من إجابتهن، تلیها ) %23,26(منهن باإلیجاب من خالل ممارستهن العقاب اللفظي وذلك بنسبة ) %
بأنهن أجبن ) %16,28(أجبن بأنهن یقمن بعزل الطفل في مكان ما، تلیها نسبة ) %20,93(نسبة 

).الضرب الخفیف(یمارسن العقاب البدني 
الحل األخیر إذا لم یستطیع تغییر أو تعدیل سلوك هإن أسلوب العقاب لیس مرفوضا تربویا، لكن

ةستعملها المربیت) 17(الطفل، والعقاب ال یعني دوما الضرب بل هناك أسالیب أخرى كما جاء في الجدول
لمعاقبة الطفل لكن في الحدود المعقولة لما قد  یسببه من آثار نفسیة، ویعد العقاب أسلوب من األسالیب 

.السویة للتنشئة اإلجتماعیة والرسول صلى اهللا علیه وسلم أمر بالضرب إبتداءا من سن العاشرة
طلب من الطفل ال یكون بكلمات جارحة كما صرحت به المربیات بل ت) التوبیخ(فالعقاب اللفظي 

عدم إعادة هذا السلوك بصوت نوعا ما حاد، أو تحذیره بالعقاب في المرة القادمة، تأنیبه أمام زمالئه حتى 
یخجل ویكف عن هذا السلوك، أما فیما یتعلق بعزل الطفل في مكان ما، صرحت المربیات أنه ال یتم 

بتبدیل مكانه إلى مكان آخر، وهذا ما العزل التام للطفل بل إحضار الطفل أمامها بعزله عن رفاقه أو
على الیدین حتى یخجل جداالحظته بحضوري في الصف، أما الضرب فهو آخر العقوبات ویكون خفیفا 

الطفل أمام رفاقه ویكف عن السلوك غیر المرضي، وقد تقوم المربیة بحرمانه من اللعبة المفضلة لدیه أو 
ر، وأحسن أسلوب تطبقه المربیة لتفادي هذه السلوكات هو من أكل لمجته وكذا من نشاط یحبه لكي یعتب

أسلوب الموعظة والنصح، ویبقى الضرب كما ذكرت فیما سبق آخر الحلول، والعقاب بصفة عامة في 
.أسلوبا ضعیفا في ضبط السلوك(Skinner)نظر سكینر 

دى سلوكا مرضیا، بما قام بعمل أو أأما أسلوب الثواب فكل المربیات یمارسنه على الطفل  إذا
من ) %42,59(وهذا ما أكدته نسبة ) مدح وتقدیر(ویكون إما لفظي ) 18(وهذا ما یوضحه الجدول رقم 
ذكرن ) %20,37(ذكرن أن الثواب یكون مادي، ثم تأتي نسبة ) %24,07(إجابة المربیات، تلیها نسبة 

.الطفل معاملة خاصةذكرن أن الثواب یكون بمعاملة ) %12,97(طرق أخرى، تلیها نسبة 
یقدمها، فكلما تلقى الطفل ثوابا إن أسلوب الثواب یدعم سلوكات جیدة یقوم بها الطفل وكذا أعماال

كلما تعود على السلوك والعمل ...) كأحسنت، أو جید جدا، قمت بعمل رائع(لفظي من شكر وتقدیر 
صورة كهدیة لتشجیع الطفل على الجید، وهذا ما تقدمه المربیات باإلضافة إلى تقدیم الحلوى، أو

اإلستمرار فیما یقدمه ولتحسینه، أما المعاملة الخاصة فتكون بترك الطفل یختار اللعبة المفضلة لدیه، 
عرض العمل الذي قام به أمام رفاقه والطلب منهم تشجیعه بالتصفیقات أو بإرساله إلى مدیرة الروضة مع 

جعل من الطفل تأنكما تحاول المربیة. جولة حول الروضةبالخروج فيهعمله لتقوم بتشجیعه، مكافأت
غ في أسلوب الثواب الذي أتى سلوكا أو عمال جیدا قدوة لألطفال اآلخرین ، لكن على المربیة أن ال تبال

.في نفسیة الطفلألنه یؤثر 
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ى، أنماطا سلوكیة معینة ویعدل أنماطا أخر الطفل إذن من خالل أسلوب العقاب والثواب یكتسب
ویكف عن أخرى، وبتوجیهات من المربیة یهذب الطفل سلوكه وبالتالي یقضي على مشكالت العالقات 

العدوان، العناد، الغیرة وبعض التعبیرات التوتریة كالبكاء والصراخ التي تؤثر على حیاته : اإلجتماعیة 
.اإلجتماعیة

تعلم الطفل احترام حاجات وحقوق اآلخرینیوضح أن الروضة: 19رقمجدول

التكرارات اإلحتماالت
)ك(

النسبة 
)%(

التكرارات اإلحتماالت
)ك(

النسبة 
)%(

10795,54نعم

5529,25ال یأخذ ألعاب وأشیاء تخص غیره

یتعاطف مع رفاقه ومع اآلخرین في 
المواقف التي تحتاج ذلك

3317,55

اآلخرین في یتسامح مع رفاقه ومع
المواقف التي تحتاج ذلك

4322,87

یراعي حقوق أقرانه مثل تبادل األدوار 
أثناء اللعب

5328,20

042,13أخرى 

- - - 054,46ال
188100المجموع112100المجموع

احترام حاجات وحقوق اآلخرینیوضح إذا ما كانت المربیة تعلم الطفل: 20رقمجدول

االحتماالت
النعم

المجموع
نتنت

28,70- - 28,70سرد قصص تحث على ذلك

1460,86- - 1460,86تقدیم مواعظ وأمثلة

521,74- - 521,74تقدیم دروس في هذا الجانب

28,70- - 28,70العمل الجماعي

23100- - 23100المجموع

من األمهات یجدن أن الروضة تعلم طفلهن ) %95,54(أن ) 19(یتضح من خالل الجدول رقم 
احترام حاجات وحقوق اآلخرین، ذلك راجع لمالحظة األمهات التغیر الحاصل على سلوكات أطفالهم 
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حیثكإكتسابهم لبعض السلوكات اإلیجابیة وكذا بعض القیم اإلجتماعیة، وهذاما تؤكده الشواهد الكمیة 
من األمهات ذكرن أن أطفالهن تعلموا أن ال یأخذوا ألعاب وأشیاء تخص ) %29,25(نسبة سجلت

ذا أراد أن یأخذ شیئا من رفیقه علیه اإلستئذان للقیام بذلك سواء  ٕ غیرهم، فكل یلعب أو یستعمل ما یخصه وا
من ) %28,20(بة تلیها نس. من رفیقه أو من مربیته لتساعده في ذلك بطریقة یحترم فیها رفیقه

المبحوثات ذكرن أن طفلهن بعد اإللتحاق بالروضة أصبح یراعي حقوق أقرانه مثل تبادل األدوار أثناء 
كتعبیر عن نمو فردیته، إال أن كون ) األول من یبدأ باللعب(اللعب، فكل طفل یرید أن یكون هو البادئ 

مكنها متابعة الجمیع مرة واحدة، یفترض ضرورة المكان والمواد واألدوات أمور محددة حتى أن المربیة ال ی
إحترام اآلخرین من تعلمه إنتظار الدور مراعاة لحقوق رفاقه واحتراما لهم حتى یتمكن مرة أخرى في الحیاة 

لذا فالمربیة ... ومراعاة دورهم، ألن الفرد مضطر أن ینتظر عند البائع أو ركوب حافلة، أو عند طبیب
" حرف"ا الحظته عند حضوري معهم حیث كلفت المربیة كل طفل بحفظ تحدد دور كل طفل وهذا م

میم، مسجد، مسجد بیت اهللا فیه أصلي : وكلمة تتضمن ذلك الحرف وجملة تتضمن تلك الكلمة مثال ذلك 
.وأذكر ربي، ضاد، ضابط، ضابط یحمي وطني ویحمي عملي

تقدیم أغنیة فیها أثناءكذلك ثم تنادي كل طفل باسمه لیحضر ویحفظ الحرف الذي كّلف بحفظه، 
حركات حول الطیور والفراشات، طلبت المربیة من اإلناث تشكیل مجموعة والقیام بذلك، ثم جاء دور 

.الذكور، حتى في تقدیم لمجة الصباح التي أحضرها األطفال، یعتمدون هذه الطریقة فكل ودوره
مح وتعاطف الطفل مع رفاقه على التوالي توضح تسا) %17,55(و ) %22,87(تلیها نسبة 

واآلخرین في المواقف التي تحتاج ذلك، فما الحظته عند تواجدي في الصف أن المربیات یقمن بتنمیة 
بین طفل وآخر ویضرب أحدهما اآلخر ویهینه اقیمة التسامح والتعاطف في الطفل فعندما یحدث خالف

شجار والتسامح فیما بین األطفال وتقدم لهم تطلب منه المربیة فورا طلب المعذرة وتعطي نصائح بعدم ال
)20(رقم في الجدول) %60,86(بعض المواعظ واألمثلة یومیا وهذا ما ذكرته المربیات ومثلت نسبة 

حیث یحاولن دائما تعریف الطفل بحاجاته وحقوقه حتى أنهن یخصصن لكل طفل درج یحمل أدواته وما 
رة إلى درجه وبهذا یتعلم الطفل احترام حاجات وحقوق أراد استعمال شيء یذهب مباشمن یخصه وكل 

غیره في المستقبل من خالل معرفته لحاجاته وحقوقه، كما تنمي المربیة في األطفال قیمة التعاطف بجعله 
یواسي رفاقه إذا ما حدث لهم شيء أو ترك دوره لرفیقه أو لعبته، أو یساعد أحد أقرانه على إیجاد شيء 

صدیقكم مریض ادعوا له بالشفاء العاجل وقولوا له ستشفى : ا تأذى كأن تقول المربیةأضاعه أو یواسیه إذ
قریبا، كما تجعل المربیة األطفال یهتمون ألمر صدیقهم إذا غاب وذلك بالتحدث عنه عند الدخول إلى 

ي القسم، كما تقدم المربیة دروسا تعلم الطفل حاجات وحقوق اآلخرین حسب مستواهم وهذا ما ذكرنه ف
، ومن خالل القصص الهادفة كذلك تحاول المربیة تعلیم )%21,74(ومثلته النسبة ) 20(الجدول رقم 

. الطفل حاجاته وحقوق غیره، تنمي القیم اإلجتماعیة فیه من تسامح وتعاطف وتجعله یراعي أدوار رفاقه



الفصل السادس                                          اإلجراءات المنهجیة، تحلیل البیانات وعرض النتائج

223

طفل ألخذ حاجة صدیقه كما أن العمل الجماعي یسمح لألطفال بالتفاعل فیما بینهم وبالتالي یستأذن ال
.واحترام أدوارهم في العمل

ما إذا كانت الروضة بما تقدمه تجعل الطفل یراعي مطالب یوضح رأي األمهات في: 21رقم جدول
وأخالقیات العالقات اإلجتماعیة

التكرارات اإلحتماالت
)ك(

النسبة 
)%(

التكرارات اإلحتماالت
)ك(

النسبة 
)%(

10896,43نعم

المشاجرة، (یبتعد عن السلوكات الخاطئة 
...)الغضب

4215,67

یستأذن عند الحاجة إلى إستعارة شيء من 
ممتلكات اآلخرین

5721,27

5922,01یلقي التحیة ویرد علیها

6524,25یشكر من یقدم له خدمة

4516,80یعتذر عندما یخطئ

- - - 043,57ال
268100المجموع112100المجموع

إن الروضة بما تقدمه من أنشطة مختلفة یتضمنها برنامجها، وكذا أنشطة اللعب تجعل الطفل مع 
یتضح مرور الوقت یراعي مطالب وأخالقیات العالقات اإلجتماعیة وهذا طبعا بمساعدة المربیات حیث 

من األمهات ذكرن أن طفلهن یشكر من یقدم له ) %24,25(نسبة أن) 21(خالل الجدول رقم من 
) %21,27(منهن ذكرن أن طفلهن یلقي التحیة ویرد علیها، تلیها نسبة ) %22,01(خدمة، تلیها نسبة 

وهذا دلیل على أن . ذكرن أن طفلهن یستأذن عند الحاجة إلى إستعارة شيء من ممتلكات اآلخرین
ألنها في مرحلة إعداد الطفل للمدرسة والحیاة في المجتمع وبالتالي التعامل مع الروضة تولیها أهمیة 

الطفل یبدأ بتعلم ذلك في ،و وحتى یكون دوره كفرد صالح وجید في المجتمع علیه القیام بذلك ،اآلخرین
ن تكون فالبد على المربیة أ. الروضة أوال مع رفاقه ومربیاته وعمال الروضة لیتمكن من ذلك في المستقبل

القدوة في مثل هذه األمور ألن الطفل یتعّلم منها ویقلدها في ذلك وحتى بالنسبة للعاملین بالروضة ألن 
كما أنه یتعلم ذلك من خالل القصص القصیرة الهادفة وأمثلة حقیقیة من . الطفل في إحتكاك یومي معهم

قوم بها األطفال داخل القسم مثل تمثیل الواقع المعاش التي تقدمها المربیة، ومن خالل التمثیلیات التي ی
وكیف ) طفل آخر(ویرد علیه البائع ) أحد األطفال(دور البائع والمشتري وكیف یلقي المشتري التحیة 

و .ومن خالل الحیاة الیومیة داخل الروضة والمعامالت الیومیة یتعلم األطفال ذلك. یشتري ویشكر البائع
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بالدرس من مربیة أخرى في القاعة المجاورة اخاصجلب لها شیئاب المربیة من طفل أن یحین تطلأیضا
كما تعلم المربیة األطفال اإلستئذان من بعضهم البعض أو من المربیة إلستعارة . أو من مدیرة الروضة

شيء ما، وتطلب منهم ذلك حتى في البیت أو في الشارع كما تستشهد ببعض األحادیث أو آیات من 
. ا حتى تقترب من فهم األطفالالقرآن الكریم وتفسره

، یتعلم "یعتذر عندما یخطئ"من األمهات أجبن باإلحتمال التالي ) %16,80(وسجلت نسبة 
األطفال اإلعتذار عند الخطأ من المواقف التي یعیشونها داخل الروضة، ولكن الطفل في هذه السن ال 

إلى تقبیل من أخطأ في حقه أو إعطائه یحس أنه أخطأ ویجید التعبیر بكلمات اإلعتذار، فأحیانا یلجأ
شیئا من ممتلكاته لكن المربیة دوما تحاول أن تعرّف الطفل بخطئه واإلعتذار عنه وذلك باستعمال أسلوب 

بأن أطفالهن یبتعدون عن السلوكات أجبناألمهاتمن ) %15,67(نسبةثم تلیها . الموعظة واإلرشاد
سب األخرى وهذا دلیل على أن لیس كل األطفال یسلكون الخاطئة وهي نسبة منخفضة مقارنة بالن

سلوكات خاطئة فالبعض منهم فقط من یقوم بذلك كالمشاجرة، الغضب، الصراخ، الضرب، فتتبع المربیة 
معهم أسلوب الثواب والعقاب كما سبق وأن أشرنا إلى ذلك مركزة على أسلوب الموعظة واإلرشاد، وعزل 

، أما إذا كان في حالة غضب وصراخ، تحاول المربیة معرفة السبب الطفل عن رفاقه بتغییر مكانه
وترضیته وذلك بإشباع تلك الحاجة أو تقوم بتوجیه إنتباهه لشيء آخر، والبد على المربیة في مثل هذه 
الحاالت أن تتقبل الطفل وتصبر علیه ألن إحساس الطفل بمحبة مربیته یجعله متعاونا معها من أجل 

.التصرفاتالتغلب على هذه 

یوضح إذا ما كانت الروضة تعرف الطفل بأهمیة األسرة في حیاته: 22رقمجدول

التكرارات اإلحتماالت
)ك(

النسبة 
)%(

التكرارات اإلحتماالت
)ك(

النسبة 
)%(

10896,43نعم

7229,75یعدد أفراد أسرته وأسماءهم

4116,94أسرته العمل في البیتیجب مشاركة أفراد 

7028,93یظهر تقدیرا وحبا ألفراد أسرته

5522,73یصف بیته الذي یسكن فیه غرفته

41,65أخرى

- - - 043,57ال
242100المجموع112100المجموع

عملیة التنشئة اإلجتماعیة للطفل، فأهمیتها ال من خاللها األسرة هي الخلیة األولى التي تتم 
تقتصر على توفیر اإلحتیاجات المادیة للطفل كالغذاء والكساء والمسكن بل تمتد لتوفیر الجوانب العاطفیة 
واإلجتماعیة فاألسرة هي التي تحدد له اللغة التي یتحدث بها وتحدد له كیفیة التعبیر عن آرائه ورغباته 
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وروضة األطفال هي إمتداد لألسرة ولیس بدیال عنها وتكمل دورها في جمیع ... م بهاوالمدرسة التي یتعل
المجاالت، ففي األشهر األولى من إلتحاق الطفل بالروضة یبدأ الطفل باإلتصال بمن حوله وذلك عن 

لمه طریق ألعاب التعارف واالتصال، ثم یتم تعریفه بالحیاة في الروضة لیستطیع التكیف واإلندماج في عا
، حتى ال یكون إنقطاع ي محور العائلة وبأهمیتها في حیاتهالجدید، یأتي بعدها مباشرة تعریفه باألسرة ف

تام عن األسرة وتغیر إحساس الطفل إتجاه أسرته بظنه أنها تركته بعیدا عنها  لیوم كامل حیث سجلت 
همیة األسرة في حیاته، وهذا ما من األمهات اللواتي أجبن بأن الروضة تعرّف الطفل بأ) %96,43(نسبة 

من األمهات أجبن باإلحتمال ) %29,75(، حیث )22(اإلحتماالت المسجلة على الجدول رقمعبرت علیه
أجبن بأن طفلهن یظهر ) %28,93(األول الذي مفاده أن طفلهن یعدد أفراد أسرته وأسماءهم، تلیها نسبة 

میة أسرته تقوم المربیات بتقدیم أنشطة لتوضیح ذلك، مثل تقدیرا وحبا ألفراد أسرته، فلتعریف الطفل بأه
تطلب من الطفل أن یعد أفراد أسرته ویذكر أسماءهم، تقدم لألطفال درس : نشاط الحساب، العّد مثال 

حول األسرة وطاعة الوالدین وحبهما واحترامهما وكذا بقیة األفراد، وتوضیح ما یقدمانه له من حب وحنان 
ك بقص قصص مختلفة، أغاني وأناشید حول األم، األب، األسرة أو جعل األطفال ورعایة، تدعیم ذل

استقبال الضیوف، استقبال : یقومون بأدوار مختلفة ألفراد األسرة من خالل مواقف مختلفة یتخیلونها مثل 
مولود جدید، مرض أحد أفراد األسرة، نجاح األخ أو األخت، فالطفل عند ممارسته لهذه األلعاب 

تماعیة مع غیره یزداد فهمه ألدوار األفراد في المجتمع ویعرف حقوقهم وواجباتهم وعندما یعیش الطفل اإلج
كما تنمي قدرته على ،هذه المواقف التمثیلیة یتعلم السلوك اإلجتماعي المرغوب ویتشجع على التعبیر

ه األمهات بنسبة التخیل فیصبح بإمكانه أن یصف بیته الذي یسكن فیه وغرفته، وهذا ما أجابت عن
من إجابة ) %16,94(، كما تنمي قدرة الطفل على المشاركة والتعاون وهذا ما وضحته نسبة )22,73%(

حیث تقدم وتعلم المربیة أحادیث وآیات من القرآن الكریم التي تحث على ذلك وتقوم بتفسیرها ،األمهات
ال دور في توضیح مفهوم األسرة وأهمیته ولخبرة المربیة في هذا المج. لألطفال حتى یتضح لهم المعنى

في حیاة الطفل من خالل األسالیب التي تتبعها في ذلك، ودرایتها باألنشطة المختلفة، وكذا أنشطة اللعب 
مكانیة تحكمها في ذلك ٕ .وكذا على مدى إطالعها على أسالیب التربیة الحدیثة. التي تخدم هذا الموضوع وا

األكل، (و أمور الحیاة البسیطة مة الروضة في تعلیم الطفل مبادئ یوضح مدى مساه: 23رقمجدول
)الشرب، الجلوس، اللبس، النظافة وآداب التعامل

)%(النسبة )ك(التكرارات اإلحتماالت
10694,64نعم

65,36ال

112100المجموع
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یجدن أن الروضة ) %96,64(أن أعلى نسبة من األمهات ) 23(رقمیتضح من خالل الجدول
ال یرون ذلك وهي نسبة منخفضة ) %5,36(تعّلم أطفالهن مبادئ وأمور الحیاة البسیطة، في مقابل 

الحیاة وهذا دلیل على أن الروضة تعمل على تربیة الطفل وتعلیمه مبادئ وأمور ،مقارنة مع األولى
المجتمع واألسرة، فغیاب الوالدین طیلة النهار ه التكیف في وسطه داخل الروضة وحتىالبسیطة لتضمن ل

ة من الصباح إلى تیحول دون تعّلم الطفل هذه المبادئ جیدا، لكن بوجوده داخل الروضة ومع أقرانه ومربی
.المساء تجعله یتعلمها جمیعا

المبادئ ألن الطفل یمّل ویكره ویعاند، فیجب إكسابها له ته ویستبعد أسلوب الصرامة في تلقین ه
عن طریق اللعب، وهذا األخیر هو الطریقة المثلى للتعامل العلمي مع طفل الروضة في تعلیمه بطریقة 

مع مراعاة الفروق الفردیة بین األطفال ألن كل طفل یتمیز بمیزات تفرقه عن غیره من . غیر مباشرة
والبد أن تكون كل مربیة في ،والعواطف تیول، وحاجات واتجاهات حتى االنفعاالاستعدادات وقدرات وم

تكوینها متخصصة في مجاالت متنوعة من األنشطة وعلى درایة بحاجات كل طفل من أطفالها حتى توفر 
ما سبق أن أغلب برات المختلفة، وكما ذكرنا فیعدیدة ومختلفة لالستفادة من المهارات والخالهم فرص

تباعهن ) تربیة الطفل(في هذا المجال ابیات لم یتلقین تكوینالمر  ٕ وربما خبرتهن الطویلة وحالتهن العائلیة وا
برنامج مسطر من طرف متخصصات في هذا المجال قد یساهم في تعلیم الطفل هذه المبادئ وأمور ل

.الحیاة البسیطة، باإلضافة إلى قیام األطفال بهذه األمور یومیا داخل الروضة
یوضح إذا ما كانت الروضة تّعرف الطفل بوطنه: 24رقمولجد

النسبة )ك(التكرارات اإلحتماالت
)%(

التكرارات اإلحتماالت
)ك(

النسبة 
)%(

9988,39نعم

9040,54یحفظ جزءا من النشید الوطني

8940,09یعرف إسم وطنه وعلمه

4118,47وطنهیعرف رئیس 

020,90أخرى

- - - 1311،61ال
222100المجموع112100المجموع

إن الروضة النموذجیة المثالیة هي التي تعمل على تثبیت عالقة الطفل بأسرته، فمجتمعه لترسیخ 
إنتماءه لوطنه، ألن هذا مطلبا أساسیا لتهیئة الطفل لیكون إنسانا صالحا لنقل الموروث الثقافي ألنه من 

تناسب مع قدراته وسّنه، خالل التنشئة اإلجتماعیة داخل الروضة یستمد الطفل قیم وتقالید مجتمعه بما ی
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ویتمثلها كلها أو جزءا منها بالتقلید والحفظ والمحاكاة لتصبح بعد ذلك جزءا من أفكاره وقناعاته ومعتقداته 
.ومعارفه وسلوكه التي یعمل على نقلها مستقبال للجیل الالحق

یف الطفل فالروضة العمومیة الجزائریة تحاول بما تملكه من امكانیات وبرنامج ومربیات تعر 
من ) %88,39(ت نسبة ل، حیث أنه سج)24(رقم بوطنه وقیمته وهذا ما یتضح من خالل الجدول

طفلهن بوطنه وذلك من خالل تحفیظهم جزءا من النشید الوطني وهذا تعرف األمهات ذكرن أن الروضة 
أجبن بأن أطفالهن یعرفون ) %40,09(من إجابة األمهات، تلیها نسبة ) %40,54(ما مثلته نسبة 

من األمهات أجبن بأن أطفالهن یعرفون ) %18,47(ثم سجلت نسبة ،وطنهم وعلمه من خالل الروضة 
.رئیس وطنهم من خالل الروضة

أرض "إن أكثر األنشطة المعتمدة في الروضة لتعریف األطفال بوطنهم هي األناشید الوطنیة مثل 
، سرد القصص حول الثورة واألبطال، اإلحتفالت باألعیاد "أنساهابالدي ما أحالها، أبدا أبدا ال 
، عید اإلستقالل، من خالل تقدیم دروس عن ذلك وتعلیق )نوفمبر1(والمناسبات الوطنیة مثل عید الثورة 

الرسم كرسم طكذلك من خالل نشا. األعالم، إستخدام الصور والملصقات التي تبین معالم خاصة بالوطن
من خالل نشاط التمثیل والمسرح، اللعب م شرطي أو دركي أو رسم ریف بالدي،، رسالعلم الوطني

.، لعب أدوار أبطال الثورة)التمثلي(التخیلي 
باإلضافة إلى اإلحتفال باألعیاد العالمیة التي یحتفل بها كل وطن، كعید الطفولة، عید األم برسم 

وتقدیمها إلیها وهذا ما حضرته )سنوات5ل البالغین األطفا(بطاقةعلىبطاقات لها أو كتابة جملة أو أكثر 
.في أحد الصفوف

والهدف من اإلحتفال بهذه المناسبات واألعیاد هو ترسیخ معانیها في عقول األطفال واإلفتخار 
باإلنتماء إلى وطنهم، هذا باإلضافة إلى الفرح والسرور والبهجة الكبیرة التي یعیشونها في هذه الحفالت 

.مكبوتاتهمفتنفس عن 
رحالت وخرجات لزیارة بعض المتاحف ل العمومیة هذه، أنها ال تنظموما تفتقر إلیه ریاض األطفا

أو المعالم التاریخیة الموجودة قریبة منها، وكما صرحت إحدى المدیرات أن ریاض األطفال من قبل كانت 
تقوم بذلك، لكن بعد سوء األوضاع األمنیة بالبالد أصبح من الصعب القیام بذلك باإلضافة إلى أن معظم 

عن ذلك وقالت أنه من أبسط األمور م من الروضة، وقّدمت مثاالاألولیاء ال یحبذون فكرة خروج أطفاله
عند تقدیم درس عن الخباز مثال ومهنته ننظم زیارة إلى أقرب ،هو أنه ولیس الخروج في رحلة طویلة 

مخبزة إلصطحاب األوالد للتعرف على الخباز وعن هذه المهنة ، البد لنا من تصریح من األولیاء لكن 
كرة فنضطر إلى تقدیم الدرس عن طریق الصور واألمثلة فقط ومن ذلك الوقت ألغینا معظمهم یرفضون الف

.فكرة الزیارات، لكن ربما في المستقبل نستطیع القیام بذلك
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یوضح مدى مساهمة الروضة من خالل برنامجها في تعزیز ثقة الطفل بنفسه: 25رقمجدول

التكرارات اإلحتماالت
)ك(

النسبة 
)%(

التكرارات اإلحتماالت
)ك(

النسبة 
)%(

10694,64نعم

5022,22تصحیح عیوب النطق

7834,67إكسابه مهارات جدیدة

5323,56إجادته لبعض األنشطة

4419,55تنمیة النزعة اإلستقاللیة لدیه

- - - 065,36ال
225100المجموع112100المجموع

من األمهات یجدن أن الروضة ) %94,64(أعاله أن نسبة )25(رقم یتضح من خالل الجدول 
من خالل برنامجها تساهم في تعزیز ثقة الطفل بنفسه وذلك من خالل إكسابه مهارات جدیدة وهذا ما 

یجید بعض أصبحهنطفلذكرن أن ) %23,56(من إجابة األمهات، تلیها نسبة ) %34,67(مثلته نسبة 
.ذكرن أن الروضة ساهمت في تنمیة النزعة اإلستقاللیة لدى الطفل) %19,55(تلیها نسبة . األنشطة

نستنتج من خالل ما سبق أن الروضة تقوم بتعزیز ثقة الطفل بنفسه وذلك بإكسابه مهارات جدیدة 
ضروریة لتحقیق إستقالل الطفل الشخصي وتكوین صورة إیجابیة عن ذاته الشخصیة وذلك من خالل 

ق أنشطة مختلفة كاألشغال الیدویة، صنع أشیاء بالورق أو بالعجین، استخدام المقص والورق الالص
استخدام النقاب وهي أداة یستخدمها األطفال في األشغال الیدویة حیث یقوموا بتنقیب الخطوط الخارجیة 

تلصیقه بورقة أخرى مختلفة اللونوجود على الورقة مما یؤدي إلى فصل ذلك الرسم عن الورقة و ملرسم 
.ها كل طفل في محفظة خاصة بهقام بویتم حفظ األعمال التي .ةاستخدام األقالم الملونة واأللوان المائی

اكتسابه لمهارة الغناء والتمثیل المسرحي، مهارات حركیة وأخرى حسیة من خالل أنشطة الحواس وأنشطة 
الریاضة، مهارات لغویة، مهارات علمیة ومع تكرار األنشطة واختالفها یصبح الطفل یجید بعضها دون 

بنفسه، ومن خالل أنشطة الغناء واألناشید وحفظ القرآن مساعدة أو توجیه من المربیة وبالتالي تزید ثقته 
واألدعیة وحفظ الحروف والكلمات وكذا نشاط المحادثة المقدم یومیا تصحح عیوب النطق لدى الطفل ومع 

یتقبل انفصاله عن الوالدین أو بیئة مرور األشهر في الروضة یظهر الطفل إستقاللیة مناسبة لعمره حیث
د الجو المالئم والمربیة المحبة التي تساعده على ذلك، كما تساعده على بناء صورة المنزل، طبعا إذا وج

ومراعاة ) اختیار ما یحبه من طعام أو لعبة(إیجابیة لذاته من خالل ترك المربیة له في بعض األحیان 
.هوایاته ومیوله

تؤكده جمیع ما نفس وهذا وحینما یعیش الطفل التشجیع فیما یكتسبه ویجیده یتعلم اإلقدام والثقة بال
شجیعه حتى ولو كان العمل غیر كافالمربیات، حیث صرحن بأنه لتعزیز ثقة الطفل بنفسه نقوم بت
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وعندما یخفق نشجعه بتكرار المحاولة حتى ال یشعر باإلحباط ویكون تشجیعا بالثناء والمدح والتصفیق 
بحب ، وبل حتى على أفكاره التي یبدیهاعلیه، كما أن التشجیع ال یكون على ما یقدمه من أعمال فقط 

الطفل واحترامه وتقدیره ومعاملته معاملة حسنة وعدم شتمه یزید من ثقته بنفسه باإلضافة إلى مشاركته في 
بداء رأیه بكل حریة ٕ .الحدیث واالستماع له وترك المجال له للتعبیر وا

مة الروضة بما تقدمه في غرس روح التعاون في الطفلیوضح مدى مساه: 26رقمجدول

التكرارات اإلحتماالت
)ك(

النسبة 
)%(

التكرارات اإلحتماالت
)ك(

النسبة 
)%(

10492,86نعم

یحب مساعدتك ومساعدة اآلخرین في 
بعض األعمال

7568,18

3027,27یروي قصة تحث على التعاون

054,55أخرى

- - - 087,14ال
110100المجموع112100المجموع

من األمهات یؤكدن أن الروضة ) %92,86(أعاله أن )26(رقم یتضح من خالل الجدول
68,18(، حیث أن نسبة هم في سلوكاتغرس في أطفالهن روح التعاون وذلك من خالل مالحظتهن تغییر 

یحب مساعدتها ومساعدة اآلخرین في بعض األعمال، ثم تأتي نسبة :من إجابة األمهات كانت بـ ) %
.یروي قصة تحث على التعاون: أجبن باإلحتمال ) 27,27%(

من المبادئ األساسیة للروضة تعوید الطفل على مبدأ العمل مع الجماعة حیث باستمرار عملیة 
قاته وتفاعله اإلجتماعي داخل الروضة التنشئة اإلجتماعیة تزداد المشاركة اإلجتماعیة وتتسع دائرة عال

ومع أقرانه، فیتعلم المعاییر اإلجتماعیة التي تبلور دوره اإلجتماعي وتنمو صداقته مع اآلخرین ویستمتع 
ن من باللعب معهم حیث یشوبه أحیانا الشجار والعدوان ومع مرور الوقت ینمو لدى الطفل مفهوم التعاو 

وكذا من خالل اللعب الجماعي بتشكیل ،" التعاون"علىثحتلقصص خالل توجیه المربیة وسردها 
أو أشیاء أخرى، puzzleیتعاون أطفال كل مجموعة في بناء برج أو تركیب صورة حیثمجموعات صغیرة

التعاون في الرسم كرسم لوحة كبیرة تضم رسم لكل طفل، األشغال الیدویة، یتعاونون على صنع أشیاء 
بالورق، الموسیقى التي تنمي حب التعاون بین األطفال والحس الجماعي، وتساعد على تعزیز أواصر 

ع تحث على التعاون، نشاط جماعي تمثیل المسرحیات التي تعالج مواضی. الزمالة والصداقة بین األطفال
مثل الذهاب إلى الحدیقة والقیام بغرس األشجار باإلضافة إلى األحادیث واآلیات القرآنیة التي تحث على 

أن الطفل في سن الثالثة ال یزال بوال بد على المربیة أن تكون على علم . ذلك والتي تحفظها له المربیة
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ه اإلجتماعي لكن علیها إعطاءه الفرصة للعب الجماعي لتدعیم المیل اإلنفرادي هو الغالب على سلوك
.سلوكه

یوضح إذا كانت الروضة تجعل الطفل یعتمد على نفسه: 27رقمجدول

التكرارات اإلحتماالت
)ك(

النسبة 
)%(

التكرارات اإلحتماالت
)ك(

النسبة 
)%(

10896,43نعم

10642,74بمفردهیتناول الطعام 

4216,93یرتدي المالبس بمفرده

5421,78یذهب إلى الحمام بمفرده

3915,73یرتب أدواته وألعابه في أماكنها الخاصة

72,82أخرى

- - - 043,57ال
248100المجموع112100المجموع

یشعر بالحریة في القول والفعل حتى یعبر یحتاج طفل الروضة في هذه المرحلة من حیاته ألن 
عن رأیه ومشاعره دون خوف أو كبت، وحتى یتمكن من القیام بما یرغب به دون ضغط أو إحباط من 
طرف المربیات لكن طبعا بتوجیه منهن، فیحتاج في كل لحظة من لحظات حیاته إلى الشعور بالمسؤولیة 

شتراك مع رفاقه في مختلف األنشطة وفي اللعب وینمي و تحمل األعمال التي یقوم بها في الروضة و اإل
ثقته بنفسه و یشعر بدوره و أهمیته و بالتالي یقضي على تبعیته لغیره واعتماده علیهم، ویصبح یعتمد 

فیبدأ تعلمه في الروضة بنزع معطفه وتعلیقه أول . في أغلب ما یقوم به و یكون مناسبا لسنهنفسه على
محفظته في المكان المخصص له، أكل اللمجة والغداء بمفرده، الذهاب إلى وضع. دخوله إلى الروضة

ا بمالحظة المربیة و هذا كل هذ. إلعتماد على مربیته في ذلكاإلستراحة بمفرده وغسل یدیه كذلك دون ا
من خالل من األمهات) %43،96(ما أكدته نسبة و. أثناء تواجدي في صف كل روضةما شاهدته
في سلوك أطفالهن بعدما كانوا یعتمدوا علیهن في أبسط األمور االلواتي الحظن تغییر )27(الجدول رقم

ا ما مثلته ذلك، كتناول الطعام بمفردهم و هذأصبحوا بعد التحاقهم بالروضة یعتمدون على أنفسهم في
ى من و هي نسبة منخفضة مقارنة مع األول) %78،21(من إجابة األمهات، تلیها نسبة ) %74،42(نسبة

ةذه الحالراجع إلى أن الطفل في هن یذهبون إلى الحمام بفردهم و هذاإجابة األمهات مفادها أن أطفاله
من األمهات ) %96،16(یعتمد على نفسه كلیا ألن األم هي من تقوم بعملیة التنظیف، تلیها نسبة ال

لك لبس الحذاء وطبعا لیس ذكرن أن طفلهن یعتمد على نفسه في ارتداء مالبسه كالمعطف والسروال وكذ
3,5–3(یر المالبس خاصة األطفال الصغار ر االعتماد الكلي فاألم من تساعد في ربط الحذاء وتز 
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من األمهات ذكرن أن أطفالهن یعتمدون على أنفسهم في ترتیب أدواتهم ) %15,73(، تلیها نسبة )سنة
هم من یحب القیام بذلك ومنهم من یكره ولعبهم في أماكنها الخاصة وهذا راجع إلى شخصیة الطفل فمن

الطفل في اعتماده على نفسه لكن بالتدریب والتعلیم یتمكن اویلعب سن الطفل دور . ومنهم من هو مزاجي
.هسنّ من القیام بذلك مهما كان 

وتؤكد جمیع المربیات أنهن یعودن الطفل اإلعتماد على نفسه، فالمربیة ال تستطیع أن تساعد 
فهي تعّلمهم كیف یقوموا بذلك في بادئ األمر ... في نفس الوقت على األكل أو اللبسجمیع األطفال

والطفل عندما یالحظ أنه بإستطاعة رفاقه القیام . وتساعدهم مرة أو مرتین، بعد ذلك یعتمدون على أنفسهم
دي في الصف بذلك یحب أن یقلدهم وكذلك یقلد مربیته فیحمل الملعقة وحده ویأكل، وهذا ما الحظته بوجو 

رجاعها  ٕ أثناء لمجة الصباح والغذاء، وصرّحت المربیات أنهن یطلبن من األطفال ترتیب األلعاب وا
.ألماكنها الخاصة في بعض األحیان حتى ال یملوا من ذلك

ومن األنشطة التي تعود الطفل اإلعتماد على نفسه كما ذكرت المربیات الرسم واألشغال الیدویة 
.لتلوین، الرسم، استعمال المقص، الطي، استخدام النقاب، استخدام الغراءالفردیة من خالل ا

إذن من خالل الحیاة الیومیة في الروضة واألنشطة المقدمة ووعي المربیة وخبرتها یتعلم الطفل 
.اإلعتماد على نفسه

الروضةیوضح األشخاص التي یقلدها الطفل من خالل : 28رقمجدول

التكرارات اإلحتماالت
)ك(

النسبة 
)%(

التكرارات اإلحتماالت
)ك(

النسبة 
)%(

10593,75نعم

7957,66یقلد مربیته

2216,06یقلد شخصیات قصة سردتها المربیة

یقلد شخصیات رسوم متحركة شاهدها في 
جهاز من أجهزة الروضة

2618,98

107,30أخرى

- - - 076,25ال
137100المجموع112100المجموع

یكتسب طفل الروضة خالل التنشئة اإلجتماعیة كثیرا من المهارات والعادات والقیم، وأثناء تفاعله 
مع من یحیط به من مربیات ورفاق وعمال في الروضة، یقوم هؤالء بتدعیم أو مكافأة السلوك الذي 

لقیام بالسلوك هي یرغبونه في الطفل إال أن عملیة التدعیم والمكافأة وحدها ال تكفي إذ أن األساس في ا
من األمهات) %93,75(یقوم بتقلید أشخاص من الروضة وهذا ما تؤكده نسبة ،والطفلعملیة التقلید 

) %57,66(نسبة ، وذلك من خالل تقلید الطفل لمربیته و مثلته)28(وهذا ما یتضح من الجدول رقم 
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ثر كثیرا بمربیته وهي النموذج الذي من إجابة األمهات وتمثل أعلى نسبة وهذا دلیل على أن الطفل یتأ
یحتذي به كل طفل، لذا البد أن تكون المربیة النموذج المثالي منبع الحب والحنان وأن تتحلى بصفات 
شخصیة تؤهلها للقیام بتربیة األطفال من صفات جسمیة وأخرى عقلیة، وصفات نفسیة واجتماعیة كما 

ألمهات ذكرن بأن أطفالهم یقلدون شخصیات رسوم من ا) %18,98(سبق وأن ذكرنا، ثم تأتي نسبة 
متحركة شاهدوها في جهاز من أجهزة الروضة، فأي طفل یحب الرسوم المتحركة ویتأثر بها، لذا یجب 
على المربیة أن تختار الرسوم المتحركة المناسبة لسنهم والتي ال تحتوي على مشاهد العنف أو ما یتنافى 

من إجابة األمهات مفادها أن طفلهم یقلد شخصیات ) %16,06(نسبة مع قیم مجتمعنا وثقافته، تلیها
قصة سردتها المربیة وهذا دلیل على أن الطفل أقل تأثرا بالشخصیات التي ال یستطیع رؤیتها ویسمع عنها 
فقط في حین أن المربیة تقضي معه وقت طویل یسمع صوتها، یراها، یحس بها، كما أنها تشاركه في كل 

.وال تكون یومیةامحددایبا، أما بالنسبة للرسوم المتحركة فیخصص لها وقتاألمور تقر 

كسابه بعض المعارف العلمیة - ٕ تحلیل بیانات دور الروضة في تطویر قدرات الطفل للعملیات العقلیة وا
عداده للمدرسة ٕ وا

تّنمي في الطفل جانب اإلستكشاف واإلطالعیوضح إذا ما كانت أنشطة الروضة : 29رقمجدول

التكرارات اإلحتماالت
)ك(

النسبة 
)%(

التكرارات اإلحتماالت
)ك(

النسبة 
)%(

11098,21نعم

8449,41كثرة طرحه لألسئلة

6840تركیب وتفكیك وتقلیب األشیاء

1810,59أخرى

- - - 021,79ال
170100المجموع112100المجموع
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یوضح ما تقدمه المربیة لتشجیع الطفل على اإلستكشاف وحب اإلطالع والتساؤل: 30رقمجدول

التكرارات اإلحتماالت
)ك(

النسبة 
)%(

التكرارات اإلحتماالت
)ك(

النسبة 
)%(

23100نعم

مساعدتهم على استخدام حواسهم الخمس 
األشیاءالكتشاف 

2241,51

مساعدتهم على استكشاف البیئة المحیطة 
بهم

2343,40

0815,09أخرى

- - - - - ال
53100المجموع23100المجموع

من األمهات یرون أن ) %98,21(أن األغلبیة الساحقة )29(رقم یتضح من خالل الجدول
أنشطة الروضة تنمي في أطفالهن حب اإلستكشاف واإلطالع من خالل كثرة طرحه لألسئلة على غیر 

من إجابة األمهات، كذلك تركیبه وتفكیكه وتقلیبه لألشیاء مثلته ) %49,41(المعتاد وهذا ما تؤكده نسبة 
حیث تؤكد . ربیة في هذا المجال من أنشطةمن إجابة األمهات، وهذا راجع لما تقدمه الم) %40(نسبة 

على تشجیعهن لألطفال على اإلستكشاف وحب اإلطالع من )30(رقم كل المربیات من خالل الجدول
من إجابة المربیات، ) %43,40(خالل مساعدتهم على إستكشاف البیئة المحیطة بهم وهذا ما مثلته نسبة 

.من إجابتهن) %41,51(اف األشیاء مثلته نسبة ومساعدتهم على استخدام حواسهم الخمس إلكتش
إن النمو العقلي لطفل الروضة یتركز في المقام األول حول إكتشافه للعالم اإلجتماعي والعالم 
المادي المحیط به حیث یتعرف الطفل على بیئته في هذه المرحلة من عمره من خالل حواسه التي 

بعض خصائص األشیاء باعتبارها منافذه إلى المعرفة والثقافة تساعده في تمییز عناصر البیئة واكتشاف 
ثم یأتي بعد ذلك مستوى العملیات اإلرتباطیة وهي قدرة الطفل على التركیز واسترجاع الصور الذهنیة التي 
مرت به، وأخیرا یأتي مستوى العالقات والتي ینطوي على مهارات التفكیر وعملیاته والنمو العقلي لطفل 

الجهاز العصبي والنمو اللغوي، حیث بتعلمه اللغة وقیامه ،تبط إرتباطا وثیقا بالنمو الحركيالروضة مر 
.بالنطق یسمح له الكالم بسرعة أكبر في إسترجاع األحداث والربط بینها

ومن هنا نستنتج أن حب اإلستكشاف واإلطالع له أهمیة في توضیح الحیاة العقلیة للطفل، وهذا 
فحب اإلستكشاف واإلطالع یجعل الطفل یكثر من التساؤالت عن ) 30(و ) 29(ما توضحه الجداول 

عادة تركیب  ٕ األشخاص واألشیاء والظروف التي تخلق األحداث، كما یجعله ینهمك في تقلیب وتفكیك وا
كل ما تقع علیه یداه، واإلستكشاف یمثل تفاعال حقیقیا بین الطفل وبیئته فهو یعتبر في هذه المرحلة تفكیرا 
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سیا حركیا أو نوعا من اللعب باألشیاء والكلمات لكن لعب هادف یتعلم فیه الطفل األدوار وینمي من ح
خالله إمكانیاته ویستكشف البیئة ومؤثراتها، وطفل هذه المرحلة بطبعه یحب اإلستكشاف واإلطالع ولكن 

بذلك، فهناك من الروضة تسمح له بتنمیة هذا الجانب أكثر من خالل ما تقدمه له من فرص للقیام 
لیكتشف الصورة التي تخبئها وهناك من یحب التمعن في Puzzleاألمهات من أكدن أن طفلهن یحب لعبه 

النجوم ویرید أن یعرف الكثیر من خالل طرحه المستمر لألسئلة، ومنهم من یحب أن یكتشف اإلجهزة 
ن خالل ما تقدمه المربیة لألطفال فالروضة تساعد على كل ذلك م. اإللكترونیة كالهاتف النقال والحاسوب

وذلك بإعداد البیئة التربویة والمواقف التعلیمیة التي تثیر فضول األطفال وتدفعهم للبحث واإلستكشاف، 
الخروج إلى حدیقة الروضة وترك األطفال للتمعن في الطبیعة من أشجار وأزهار وحشرات وحتى الطیور، 

على كل األسئلة التي یطرحونها، القیام بتجربة الزراعة، التعریف ومعرفة األلوان من خالل ذلك، واإلجابة 
بالفصول األربعة وخصائصها، القیام ببعض التجارب العلمیة البسیطة حسب اإلمكانیات الموجودة وترك 

.التبخر، ذوبان مواد في الماء: المجال للطفل للقیام بذلك 
ورشة العلوم والتكنولوجیا للقیام بمثل ال تخصص ركن أو –مجال الدراسة –ولو أن الروضات 

هذه التجارب، فتعتمد على أشیاء جد بسیطة، وخاصة أن معظم المربیات غیر متخصصات في مجال 
.تربیة الطفل، فاألقلیة من یستطعن القیام بذلك

وتقوم المربیات بالتعریف بالبیئة المحیطة من خالل الكتب والمجالت أو الصور وكذا األلعاب 
حاسة البصر، حیث تقوم المربیة : ب الحواس ومن أمثلة ذلك كما صرحت به بعض المربیات كألعا

بنشاطات حتى تساعد الطفل على إكتساب خبرات عن ألوان األشیاء وأحجامها وأشكالها وسماتها من 
ها خالل تقدیم مكعبات بألوان مختلفة وتطلب من األطفال جمع المكعبات التي تحمل نفس اللون أو ترتیب

لحیوان أو شيء مألوف لدیهم سب الشكل وهكذا، أو تقوم برسم صورةحسب الحجم أو تجمیع مجسمات ح
وتكون هذه الصورة ناقصة ثم تطلب من األطفال تحدید األجزاء الناقصة وفي بعض األحیان تطلب 

لى لون وتطلب إكمالها، وما الحظته في الصّف أنها تقدم شریط یحتوي ألوانا مختلفة وفي كل مرة تشیر إ
من األطفال تسمیة اللون المشار إلیه، كما تقدم نشاط حول المسافات حتى یتمكن األطفال من إدراك 

باإلضافة إلى ألعاب التمییز البصري والمتمثلة في وضع المجسمات ... المسافات المختلفة بعید، قریب
.ذات األشكال المختلفة في مكانها المناسب

ممتعة ومّهمة لإلستكشاف حیث تقوم المربیة بتدریب األطفال على حاسة اللمس، هي حاسة 
التمییز اللمسي وذلك بلمس كل ما تحتویه الروضة من أدوات وأقمشة، ورق، كراسي، كتب وحتى ما یوجد 

...فیتعرف األطفال على الشيء الخشن، الرطب... في الحدیقة من أزهار وأوراق، تراب
تمكن الطفل من تسمیة األشیاء تبعا لروائحها تنمیها المربیة من أما بالنسبة لحاسة الشم التي 

أما فیما یخص حاسة الذوق فالمربیة تستخدم . خالل تغطیة أعین الطفل وتقدیم أشیاء یشمها ویذكر إسمها
.الفواكه حسب ما صرحت به بعضهن لتنمیة هذه الحاسة
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نمیها مربیة الروضة عن طریق حاسة السمع التي تساعد األطفال على فهم وتفسیر بیئتهم ت
اإلستماع إلى الموسیقى بإستخدام اآلالت الموسیقیة التي تملكها الروضة، أغاني وأناشید، إستخدام 
المذیاع، التمییز بین األصوات، صوت مرتفع، صوت منخفض، تغییر المربیة لنبرات صوتها عند قراءة 

.رس الروضةأو سرد القصص وهذا ما الحظته بحضوري في الصف، صوت ج
من هنا نستطیع القول أنه توجد أنشطة مختلفة ومتنوعة تنمي جانب اإلستكشاف واإلطالع لدى 
الطفل، لذا البد على المربیة والهیئة المسؤولة أن تكون على إطالع دائم ومستمر بالتطورات الحاصلة في 

).علوم التربیةفي علم نفس الطفولة، (مجال تربیة الطفل وكذا على الكتب الخاصة بذلك 

یوضح إذا ما كانت الروضة تنمي قدرة الطفل على اإلنتباه: 31رقمجدول

)%(النسبة )ك(التكرارات اإلحتماالت
10795,54نعم

054,46ال

112100المجموع

المربیة لتنمیة قدرة الطفل على اإلنتباهیوضح ما تقدمه : 32رقمجدول

التكرارات اإلحتماالت
)ك(

النسبة 
)%(

التكرارات اإلحتماالت
)ك(

النسبة 
)%(

23100نعم

1627,12الحرص على تقدیم ما هو جدید

1932,20إستخدام صور ملونة

إستخدام لغة اإلشارات في التعبیر عن 
بعض األشیاء

1627,12

0813,56أخرى

- - - - - ال
59100المجموع23100المجموع

من األمهات یجمعن على أن الروضة تنمي قدرة ) %95,74(أن ) 31(یتضح من خالل الجدول 
الطفل على اإلنتباه، فالطفل في هذه المرحلة المبكرة من عمره بعد انفصاله عن أسرته یلتحق مباشرة 
بالروضة فهناك یكتشف ویومیا من خالل األنشطة والدروس المختلفة ما یثیر إنتباهه وكذا بإتصاله برفاقه 

المختلفة ویتواجد في الروضة لفترة أطول من المنزل، ویمكن إعتبار الروضة ومربیاته من خالل المواقف 
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هي المكان الذي ینمي فیه الطفل قدراته المختلفة بمساعدة المربیة، منها قدرته على اإلنتباه وهذا ما تؤكده 
لجمیلة وما یثیر إنتباه األطفال أكثر هي األلوان ا)32(من خالل الجدول رقم)%100(جمیع المربیات 

أو ...) األشكال، األعداد(المختلفة، فالمربیة تحاول تقدیم الدروس المختلفة سواء في التربیة الریاضیة 
) %32,20(التربیة اإلجتماعیة أو العلمیة بتقدیم صور ملونة أو كتب الصور الملونة وهذا ما تؤكده نسبة 

دن حرصهن على تقدیم ما هو جدید، حیث من المربیات یؤك) %27,12(من إجابة المربیات، تلیها نسبة 
ة"أن إنتباه الطفل للمثیرات واألشیاء الموجودة في البیئة وظهور دوافع ملحة إلستكشافها تتأثر  " بالجّد

فالمثیرات التي تتكرر في أوضاع وظروف متقاربة تفقد قدرتها على جذب إنتباه الطفل، في حین المثیر 
یحاول إستكشافه بلمسه أو اإلصغاء إلیه إذا كان المثیر ذو طبیعة الذي یظهر ألول مرة یشد إهتمامه ف

.ألن الحفظ یعتمد على التكرار... كالمیة وال نقصد هنا ما یحفظه الطفل من سور قرآنیة وأدعیة وأرقام
نتباه األطفال كالّلعب المركبة، أو دخول إنسان  ٕ وأیضا كل ما هو صعب ومعقد وغریب یثیر إهتمام وا

ولیس فقط الصوت المتغیر هو الذي یجدب إنتباه الطفل كذلك . اعة األطفال كما حدث معيغریب إلى ق
من ) %27,12(وهذا ما تؤكده نسبة ،إستخدام لغة اإلشارات في التعبیر عن بعض األشیاء یثیر ذلك

ري وأیضا ألعاب المالحظة واإلنتباه كما صرّحت به المربیات وما الحظته عند حضو ،إجابات المربیات 
أحضرت مجموعة من مجسمات حیوانات مختلفة ووضعتها فوق الطاولة ثم المربیة أنمع األطفال

وطلبت منه رؤیة هذه المجسمات بتمعن، بعد ذلك یذهب إلى الغرفة المجاورة ثم تقوم بأخذ أحضرت طفال
د نقص، أحد هذه المجسمات وتطلب منه الحضور والتمعن مجددا في تلك المجسمات لیرى أي مجسم ق

أو تستخدم لعبة البطاقات وذلك بوضع طاولة كبیرة في وسط القاعة ویلتف حولها األطفال، فتقوم المربیة 
بوضع البطاقات التي تحمل رسومات مختلفة على الطاولة یالحظها األطفال جیدا ثم تقلب تلك البطاقات 

زهرة مثال، صورةة التي تحملعلى الوجه الذي ال یحمل الصورة وتطلب من األطفال البحث عن البطاق
وبالتالي في المرة التالیة نجد كل ،فالطفل األكثر إنتباها یستطیع إیجادها بسرعة ویكافئ على ذلك

التي تجعل الطفل یتمعن في "puzzle"إضافة إلى لعبة . األطفال أكثر تحفزا وانتباها على هذه العملیة
كذلك لعبة الدومینو التي تنمي قدرة الطفل على اإلنتباه ،الصورة جیدا بغرض إیجاد الجزء الناقص ویكمله

وصرّحت كذلك المربیات بأن الكتاب ونشاط المحادثة . ض إیجاد القطعة التي تحمل العدد المطلوبر بغ
ینمي قدرة الطفل على اإلنتباه وكذا اللعب باألصوات وتغیرها ویبقى دائما نقص في اإلمكانیات والتأطیر 

.ند الطفلیعرقل كل تطور ع
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یوضح إذا ما كانت الروضة تنمي قدرة الطفل على التذكر: 33رقمجدول

التكرارات اإلحتماالت
)ك(

النسبة 
)%(

التكرارات اإلحتماالت
)ك(

النسبة 
)%(

11199,11نعم

یتذكر األلفاظ واألشیاء التي تعلمها في 
الروضة

6422,70

10135,82یعدد األرقام التي حفظها

10737,94یردد األناشید واألغاني التي حفظها

103,54أخرى

- - - 010,89ال
282100المجموع112100المجموع

یوضح دور المربیة في تنمیة قدرة الطفل على التذكر: 34رقمجدول

التكرارات اإلحتماالت
)ك(

النسبة 
)%(

التكرارات اإلحتماالت
)ك(

النسبة 
)%(

23100نعم

2328,75إستظهار سورة قرآنیة سبق وأن حفظها

2328,75یغني أغنیة حفظها مع رفاقه

2328,75یعد األرقام التي سبق وأن حفظها

1113,75أخرى

- - - - - ال
77100المجموع23100المجموع

التذكر من العملیات العقلیة التي یقوم بها الطفل في سن مبكرة من عمره، حیث یخزّن ویستدعي 
المعلومات التي تصل عن طریق اإلدراك، فعملیة التذكر تسایر نمو اإلدراك واإلنتباه وهي عملیة جد 

99,11(ه نسبة مهمة في حیاة الطفل لذا تعمل الروضة على تنمیة قدرة الطفل على التذكر وهذا ما تؤكد

من األمهات ) %37,94(، حیث أن أعلى نسبة )33(من خالل الجدول رقم من إجابة األمهات) %
أسهل شيء للحفظ ذكرن أن أطفالهن یرّددون األناشید واألغاني التي حفظوها في الروضة، واألغاني هي

، هاالحركات التي تعبر عنما فیها من متعة وبهجة وسرور خاصة إذا دعمت ببعض من قبل األطفال ل
من األمهات ذكرن أن بإمكان أطفالهن تذكر األرقام وتعدادها، تلیها نسبة ) %35,82(تلیها نسبة 
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قلن بأن أطفالهن یتذكرون األلفاظ واألشیاء التي تعّلموها في الروضة باإلضافة إلى من ) 22,70%(
د ما حفظه في یحفظ القرآن الكریم واألدعیة ومن یحفظاأنّ طفلهتذكر  أسماء رفاقه في الروضة ومن یرّد

...نشاط المحادثة، ومن یتذكر النصائح التي تقدمها المربیة والعقوبات التي تفرضها، ومن یتذكر قصة
على أنهن یقمن بتنمیة قدرة الطفل على )34(من خالل الجدول رقموقد أكّدت كل المربیات

آنیة التي حفظها في الروضة وكذا یغني أغنیة حفظها مع التذكر من خالل جعله یستظهر السور القر 
، فكل صباح في كل روضة كما )%28,75(رفاقه ویعد األرقام وهذا ما صرّحت به المربیات بنسبة 

وأغاني وأعداد في فترة اإلستقبال صباحا یةقرآنسورالحظت تقوم المربیة بمراجعة ما حفظه األطفال من
عداد یقومون بتقدیمها على شكل أغنیة وتقوم المربیة بهذا النشاط في األوحتى .وذلك بتشكیل دائرة

الصباح لعلمها أنّ الطفل یكون على أتم اإلستعداد في هذا الوقت لمثل هذه األنشطة، أما في المساء 
فتكون أنشطة ترفیهیة، وفي بعض األحیان تطلب المربیة من كل طفل تّذكر أغنیة أو سورة أو محادثة أو 

باإلضافة . يء مما حفظه ویقدمه أمام رفاقه وهذا دلیل على أن الحفظ ینمي قدرة الطفل على التذكرأي ش
تقدم أحرف وتطلب من األطفال تشكیل كلمة : إلى تقدیم المربیة لنشاطات مختلفة كألعاب الذاكرة مثال 

تمعون لصوت حیوان، حیث تجعل المربیة األطفال یس: بسیطة من الكلمات التي تعلموها، ألعاب الحواس 
جرس أو صفارة ثم تطلب منهم التعرف علیه أو تقوم بتسمیة لعبة من األلعاب التي سبق وأن لعبها 

تطلب منهم ذكر األیام، الفصول، األشهر، السنة، تاریخ الیوم أو ،كما األطفال وتطلب منهم تذكر قواعدها
ر یومیا وبالتالي كل ه... وتسمیتها، إشارات المرورتاریخ األمس، عد أصابع الید  ته النشاطات تكرّ

كما حضرت لنشاط من األنشطة التي تنمي التذكر عند . یتذكرها الطفل ویستظهرها كلما طلب منه ذلك
الطفل حیث قامت المربیة بتعلیق لوحة رسم علیها منظر طبیعي وطلبت من األطفال التمعن فیها جیدا 

ذكر ما رسم على اللوحة ووصفه، فهي هنا تقوم بتنمیة بعدها أخفت اللوحة وطلبت من بعض األطفال ت
.قدرتهم على التذكر وعلى التعبیر وعلى إستخدام الكلمات التي تعّلمها في الروضة

یوضح إذا ما كانت الروضة تنمي قدرة الطفل على التخیل: 35رقمجدول

التكرارات اإلحتماالت
)ك(

النسبة 
)%(

التكرارات اإلحتماالت
)ك(

النسبة 
)%(

10593,75نعم

7853,80اللعب التخیلي

1913,10تمثیل مسرحیات

4329,65تمثیل دور شخصیات قصة روتها المربیة

053,45أخرى

- - - 076,25ال
145100المجموع112100المجموع
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یوضح األنشطة المقدمة لتنمیة قدرة الطفل على التخیل: 36رقمجدول

التكرارات اإلحتماالت
)ك(

النسبة 
)%(

التكرارات اإلحتماالت
)ك(

النسبة 
)%(

23100نعم

2128,77تخیل قصة وسردها

1419,18معاملة األشیاء إفتراضیا

التظاهر بأداء مهام محددة أو الذهاب إلى 
)الشراء، البیع مثال(معینة أماكن 

0912,33

2230,13لعب أدوار وتقمص شخصیات

079,59أخرى

- - - - - ال
73100المجموع23100المجموع

أن غالبیة المبحوثات یؤكدن أن الروضة تنمي قدرة أطفالهن على ) 35(توضح معطیات الجدول 
التخیل وذلك من خالل إعطاءهم الفرصة وتهیئة المكان وتشجیعهم على اللعب التخیلي، وهذا ما جاء 

من إجابة األمهات وتمثل أعلى نسبة وهذا دلیل على میل الطفل إلى اللعب التخیلي ) %53,80(بنسبة 
من التقلید، كما أنه عملیة من عملیات التنشئة اإلجتماعیة التي تساعد الطفل على االذي یعتبر درب

إكتساب مهارات مختلفة وخاصة مهارة اللغة، لذا على المربیة أن تالحظ لعب الطفل التخیلي لتتمكن من 
أطفالهن من إجابة األمهات ذكرن أن ) %29,65(معرفة النموذج الذي یقوم الطفل بمحاكاته، تلیها نسبة 

یمثلوا دور شخصیات قصة روتها المربیة وهذا دلیل على أن الطفل یتمتع بقدرة على التخیل تمكنه من 
تمثیل شخصیات سمع عنها فقط ولم یشاهدها، ونظرا للفروق الفردیة بین األطفال فإنه لیس بإمكان الكل 

وموا بتمثیل مسرحیات، ومن من األمهات أجبن بأن أطفالهن یق) %13,10(القیام بذلك، تلیها نسبة 
المعروف أن التمثیل المسرحي یعتمد على نص وعلى توزیع لألدوار، لكن تمثیل مسرحیة نابعة من تخیل 

.األطفال ال یكون في متناولهم جمیعا وهذا راجع إلى خصائص كل طفل وقدرته على ذلك
رة من طفل آلخر، وبما أنهم إن الطفل في هذه السن یملك قدرة على التخیل، لكن تتفاوت هذه القد

یتواجدون في نفس الروضة، تعمل المربیة على تنمیة هذه القدرة وهذا ما أكدته كل المربیات من خالل 
، حیث یقمن بمساعدة األطفال على لعب أدوار وتقمص شخصیات ومثلته أعلى نسبة )36(الجدول 

كما سبق وأن وضحنا وهو أقرب إلى من إجابة المربیات، وهذا ما یدعى باللعب التخیلي) 30,13%(
التقلید واللعب في انطالق، ویعتبر من أفضل السبل التي یتعلم بها األطفال الكثیر عن عالمهم وأنفسهم، 
فمن خالل استبدالهم المالبس یتعّلمون كیف تبدو األم أو األب أو األخ أو الطبیب أو الشرطي، وقد 
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لصف حتى یتمكن األطفال من القیام بذلك، وأیضا بتوفیر صرحت المربیات أن علیهن تهیئة وترتیب ا
أدوات وأثاث ولوازم مالئمة یشیع استخدامها في المنزل وبعض األماكن العامة، دمى من مختلف األلوان 

.واألجناس، مالبس مختلفة
كما –ومن األحسن أن تتوفر الروضة على قاعة كبیرة للنشاط تحتوي على أركان أو ورشات 

م األركان فقط تعمل بهذا التقسیم، فتض" ردوسروضة الف"لكن المالحظ أن –الجانب النظري جاء في 
لنظافة ركن الطبیب والصیدلي یحتوي على بعض األدوات الطبیة، ركن النظافة یتوفر على مواد ا(التالیة 

كن ، ركن الفنون، ر )كتب، قصص أطفال(ركن المكتبة ...) أسنان،صابون، عطر، منشفة، فرشاة(
.األلعاب، ركن اإلستقبال، ركن المطبخ وركن المنزل

وعملیة . وأكثر األدوار تقمصا من طرف األطفال دور األم، األب، الطبیب، البائع والمشتري
التقمص من أهم العملیات التي تعتمد علیها التنشئة اإلجتماعیة في إكساب الطفل قّیمه اإلجتماعیة 

األخذ والعطاء فیما بینهم یحسون كیف یشعر الناس تجاه بعضهم كما وخاصة قیم والدیه، ومن خالل 
یفهمون األعمال التي یقوم بها هؤالء الناس في الحیاة الواقعیة، فیتعلمون التعبیر عن أنفسهم والتعاون مع 
بعضهم، كما یمتص الطفل بعض الصفات من اآلخرین وتكون هذه الصفات محببة إلى نفسه ویتمنى أن 

ة له من شخصیات یحبها ویتمسك بها ویحاول أن یجعلها نموذجا له ویتم ذلك بطریقة ال تكون مكمل
.شعوریة

من المربیات أنهن یطلبن من األطفال تخیل قصة وسردها على مسامعهم ) %28,77(وصرحت 
كما یقدمن لهم الدمى التي تمكنهم من إعداد قصص تمثل بواسطتها، حیث یشترك األطفال في تحریكها، 

صرحن ) %19,18(و عرائس القراقوز التي یستعملونها في تمثیل مسرحیات من إعدادهم، تلیها نسبة أ
یساعدنهن على ) %12,33(بأنهن یساعدن األطفال في التعامل مع األشیاء افتراضیا، تلیها نسبة 

الطفل على التخیل وهذا لتنمیة قدرة) الدكان مثال(التظاهر بأداء مهام محددة أو الذهاب إلى أماكن معینة 
وكذا تمكینه من الحصول على عناصر فهم العالم من حوله وتقبل المیكانیزمات اإلجتماعیة فیرتقي الطفل 
إلى مستوى التمییز بین الواقع والخیال، كما یعده إعدادا جیدا للتعبیر واإلنتاج واإلبداع معتمدا في ذلك 

باإلضافة إلى تمتع الطفل مع رفاقه بروح البهجة )لفظیة، حسیة، حركیة(مختلف األسالیب التعبیریة 
والسرور والمرح داخل الروضة ألن تمثیل وتقمص شخصیات یقوم أساسا على اللعب العفوي الذي یحرر 

.تلقائیة األطفال في شكل تعبیرات فنیة مسلیة
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الطفل من خالل تقدیم نشاط الریاضیاتیوضح إذا ما كانت الروضة تنمي تفكیر: 37رقمجدول
التكرارات اإلحتماالت

)ك(
النسبة 

)%(
التكرارات اإلحتماالت

)ك(
النسبة 

)%(

11098,21نعم

6426,67یعد األرقام

187,5یقوم ببعض العملیات الحسابیة

حلول اللیل (یدرك العالقات بین األشیاء 
)مع اختفاء الشمس مثال

7230

8033,33)فوق، تحت(یدرك اإلتجاهات 

062,5أخرى

- - - 021,79ال
240100المجموع112100المجموع

یوضح ما تقدمه المربیة في نشاط الریاضیات لتنمیة تفكیر الطفل: 38رقمجدول
التكرارات اإلحتماالت

)ك(
النسبة 

)%(
التكرارات اإلحتماالت

)ك(
النسبة 

)%(

23100نعم

1421,88تعلیم الطفل قراءة وكتابة األرقام

تدریبه على بعض العملیات الحسابیة 
...)الطرح، الجمع(

069,37

تقدیم النشاط بصورة ترفیهیة عن طریق 
نشید أو قصة

2031,25

مساعدة الطفل على إدراك اإلتجاهات 
والعالقات

2132,81

034,69أخرى

- - - - - ال
64100المجموع23100المجموع

ذكرن أّن الروضة ) %98,21(أن األغلبیة الساحقة من األمهات ) 37(یتضح من خالل الجدول 
والدلیل على ) %100(تنمي تفكیر الطفل من خالل تقدیم نشاط الریاضیات وهذا ما أكدته كل المربیات 

.من شواهد كمیة) 38(في الجدول ذلك ما جاء 
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فوق، (ذكرن أن أطفالهن یدركون اإلتجاهات ) %33,33(نالحظ أعلى نسبة : بالنسبة لألمهات 
)%26,67(لعالقات بین األشیاء، تلیها نسبةذكرن أن أطفالهن یدركون ا) %30(، تلیها نسبة ...)تحت

ذكرن ) %7,5(األرقام، ثم تلیها نسبة منخفضة طفالهن یعرفون تعدادممثلة لألمهات اللواتي ذكرن أن أ
أن أطفالهن یقومون ببعض العملیات الحسابیة وهذا دلیل على وعي المربیات أنه قبل أن ینخرط الطفل 

علیه أن ... قراءة األرقام وكتابتها، والقیام بالعملیات المعروفة من جمع وطرح(في األنشطة الحسابیة 
هناك جوانب عدیدة من اإلستعداد یجب أن تنمو قبل أن یتمكن من القراءة وكما أنّ ،یكتسب خلفیة واسعة

كالتذكر، التصنیف، التجمیع، : وأخرى تسبق التدریب الحسابي وتتمثل في مجموعة من المهارات العقلیة 
اإلسترجاع، التسلسل، إدراك اإلتجاهات وهذا واضح من خالل النسب أن أغلبیة األطفال یدركون 

والعالقات بین األشیاء والبعض یقوم بتعداد األرقام وعملیات حسابیة ومن المعلوم أن اإلتجاهات 
الروضات األربعة تعتمد في تنظیم األطفال داخل الفصول وفقا للعمر الزمني إذن من هم أكبر سنا هم 

.قلیة العامةالذین تعلموا تعداد األرقام والقیام ببعض العملیات الحسابیة بعدما نمت لدیهم العملیات الع
وجاء في إجابة بعض األمهات أن أطفالهن بعد إلتحاقهم بالروضة أصبحوا یمیزون بین األشكال 

یوزعون بالتساوي قطع الحلوى أو الفاكهة على أفراد األسرة وهذا بفضل ،واأللوان ویعرفون الوضعیات
.المربیات

قمن بمساعدة الطفل على إدراك من إجابتهن ی) %32,81(بالنسبة للمربیات فنسجل أعلى نسبة 
یقدمن نشاط الریاضیات بصورة ترفیهیة عن طریق نشید ) %31,25(اإلتجاهات والعالقات وتلیها نسبة 

لتدریب ) %9,37(یعّلمن الطفل قراءة وكتابة األرقام ثم تأتي نسبة ) %21,88(أو قصة تلیها نسبة 
.الطفل على بعض العملیات الحسابیة

ربیة تستخدم نشاط الریاضیات ألنها وسیلة لتكوین الفكر وأداة إلكتساب معارف نستنتج أن الم
تساهم في نمو القدرات الذهنیة للطفل كالتفكیر واإلستدالل واالستعالم والتقدیر، وهي تقدم هذا النشاط 

بدأ تدریجیا حتى یتمكن الطفل من االستیعاب والوصول إلى القیام ببعض العملیات الحسابیة وأكثر، فت
علىفوق، تحت، (بمساعدة الطفل على إدراك اإلتجاهات من خالل أنشطة مختلفة مثال تعیین إتجاه 

وتطلب من األطفال تعیین إتجاهها، كما احیث توضح هذه اإلتجاهات ثم تضع أشیاء) أعلى، أسفل، أمام
و له ألن صورته معلقة تساعده على إدراك العالقات بین األشیاء كالرّف الذي یضع فیه الطفل أدواته، فه

.علیه وحتى المحفظة التي تجمع فیها أعماله والمقعد الذي یجلس علیه دائما یمثل مكانه
وراء، بجانب، داخل حیز، خارج حیز(باإلضافة إلى مساعدته في تنمیة بعض مفاهیم الفضاء 

نشاط الكتابة، نقل شيء التي تساعده في) الخطوط المنحنیة، المنكسرة، األفقیة، العمودیة) قریب، بعید
وتنمیة العالقات الزمنیة بإستخدام مفردات تعبر ). اإلنطالق، الوصول(، )الیمین، الیسار(حسب مسلك ما 

الطول(لمفاهیم المرتبطة بالقیاس وا) الیوم، الساعة، الصباح، المساء، الشهر، الفصول، األسبوع(عنها 
ینها عن اح للطفل الفرص لتكوین هذه األشكال والتمییز بوتت. واألشكال الهندسیة) الوزن، الحجم، السعة
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وتقدم المربیة كل هذه األنشطة من خالل ،من أشكالها وسطوحهاطریق حاسة البصر والّلمس
. المحسوسات واأللعاب التعلیمیة والخبرة الحسیة المباشرة وأحیانا بطریقة ترفیهیة عن طریق نشید أو قصة

ا فیما یخص تعلیم الطفل قراءة وكتابة األعداد، فالمربیات یركزن على الحفظ أوال، والمختصون في  أّم
، لكن ما هو مالحظ أنّ في )10(إلى ) 1(عداد في هذه الفترة من مجال ریاض األطفال یحددون األ
سنوات 05أما القراءة والكتابة فتخص أطفال . فأكثر) 20(إلى ) 1(بعض الروضات یتعدى ذلك من 

أما فیما یخص العملیات الحسابیة ... األول، الثاني، الثالث: فأكثر، ویتعّلم األطفال أیضا العدد الرتبي 
...ق تجمیع، طرح وتكوین المجسمات حسب الشكل، اللون، الحجمفتكون عن طری

باإلضافة إلى أن نشاط الریاضیات ینمي قدرة الطفل على التفكیر فهو یساهم في بناء شخصیته 
وتدعیم إستقاللیته لكونها مندمجة في المحیط اإلجتماعي واإلقتصادي واإلعالمي والثقافي لإلنسان، وهي 

تشجع على إكتساب مواقف منها من كفاءات ذات طابع تعلیمي نفعي، كماتهدف إلى تمكین الطفل
ول والرغبة في التعّلم والفهم وتقدیر فائدتها وتجنیدها في حل مشكالت في مواد أخرى أو من الحیاة الفض

.الیومیة

ساب بعض المعارف العلمیةیوضح إذا ما كانت الروضة تساعد الطفل على إكت: 39رقمجدول

التكرارااإلحتماالت
)ك(ت 

النسبة 
)%(

التكرارات اإلحتماالت
)ك(

النسبة 
)%(

10896,43نعم

3310یسمي المواد التي تصنع منها األشیاء

یسمي الفصول األربعة ویذكر بعض 
خصائصها

4313,03

9127,57یسمي بعض أجزاء جسم الكائن الحي

10331,21بعض الحیواناتیسمي

6018,19یسمي بعض األشكال الهندسیة

- - - 043,57ال

330100المجموع112100المجموع
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یوضح إذا ما كان الطفل یقوم بأنشطة علمیة مختلفة في الروضة: 40رقمجدول
التكرارات اإلحتماالت

)ك(
النسبة 

)%(
التكرارات اإلحتماالت

)ك(
النسبة 

)%(

23100نعم

2323جسم الطفل وكیفیة العنایة به وبنظافته

2323نظافة المالبس والمكان والبیئة واألطعمة

2323السالمة في البیت والروضة والشارع

1818أهمیة الماء في الحیاة وكیفیة المحافظة علیه

التبخر، الطفو، المغناطیس، إعداد تجارب بسیطة عن 
الطعام

1010

إستخدام بعض األجهزة البسیطة وعدسات مكبرة في 
فحص األوراق النباتیة

11

عرض أفالم ومصورات وتسجیل بعض األشرطة وأخذ 
صور فتوغرافیة

0202

- - - - - ال
100100المجموع23100المجموع

على إكتساب بعض المعارف العلمیة المختلفة وهذا لتلبیة حاجته إن الروضة تساعد الطفل 
أن طفل هذه المرحلة یتمیز بحب ) 29(المتمثلة في الفضول المعرفي أو كما ذكرنا في الجدول رقم 

أین ؟ كیف ؟ (لدیه ااإلستكشاف وكثرة التساؤالت عن نفسه وكل ما یحیط في بیئته وكل ما یشكل غموض
ى تعریفه ل التربیة العلمیة إلكون ساعتها باحثا ومكتشفا، فتسعى الروضة من خالوی...) لماذ ؟ من ؟ 

ببعض المفاهیم البسیطة وهذا ما یكسبه خبرة علمیة تسهل تعلماته المستقبلیة في األحیاء ونمو الكائنات 
أن معظم نالحظ)39(رقمومن خالل معطیات الجدول. وتغیرها والظواهر العلمیة الثابتة كالزمان والمكان

من األمهات ) %31,21: (وهذا ما تؤكده الشواهد الكمیة التالیة ) %96,43(األمهات یؤكدن ذلك بنسبة 
ضة تحتوي على لعب ممثلة لحیواناتیسمي بعض الحیوانات، وما الحظته أن كل رو :كانت إجابتهن ب

ات وهي أحب إلى قلب وصور لحیوانات مألوفة باإلضافة إلى سرد المربیة لقصص تتحدث عن الحیوان
الطفل ویتعلم من خاللها بسرعة عن میزات ذلك الحیوان، ماذا یأكل، أین یعیش، هل هو ألیف أو 

قصة العصفور الجریح، النملة : ومن بین القصص التي تقدمها المربیات في هذه الروضات ... متوحش
ومن ... الذئب، العنزة، الذئبوالصرصور، الدجاجة الصغیرة الحمراء، الدجاجة وحبة القمح، الحمار و 

خالل الرسم واألشغال الیدویة كذلك یتعرف الطفل على الحیوانات وهذا ما الحظته في أعمال األطفال 
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لعصفور أو مخلوقات أخرى كالفراشةالمعلقة على الجدران والمتمثلة في رسومات هذه األخیرة كالدیك، ا
: ناشید كأنشودة النحلة مثال أیضا یتعرف على الحیوانات من خالل األ. النحلة

مخلوقة غریبة صغیرة عجیبة
تعمل بالنهار واللیل باستمرار
تعیش في الخالیا كثیرة الزوایا

تطیر في األشجار والزهر والثمار
تمتص منها الماء وتجمع الغذاء

ها ما نجتني من شهدهاون جتني من كّد
من عسل مصفى نأكله فنشفى

ألف، أرنب یجري یلعب یأكل جزرا كي ال یتعب: الحروف ومثال ذلك ومن خالل 
ثاء، ثعلب صاد دجاجة فهو ماكر وقت الحاجة
جیم، جمل في الصحراء مثل سفینة فوق الماء
دال، دیك حسن الصوت بدأ یؤذن فوق البیت

ذال، ذئب وحش صلب ال یرهبه إال الكلب
والمالحظ أن . لطفل التعرف على بعض الحیواناتوبتوفر اإلمكانیات ولو أنها بسیطة یستطیع ا

ال تقوم بمبادرة أخذ األطفال في زیارات لحدیقة الحیوانات القریبة من –محل الدراسة –الروضات األربع 
موقعها لكي یتمكن الطفل من رؤیة الحیوانات الموجودة على شكل لعب، وفي الكتب وحتى في التلفزیون 

.في الحقیقة وأمام عینیه
من إجابة األمهات ذكرن أن أطفالهن یقومون بتسمیة أجزاء الكائن ) %27,57(ونسجل نسبة 

تعرّف فیه األطفال بجسم اإلنسان، فتشیر إلى االحي التي تعّلموها في الروضة، حیث تقدم المربیة نشاط
بع الید من تسمیة أصا. جزء في جسمها وتطلب منهم تسمیة ذلك الجزء باللغة العربیة وأیضا الفرنسیة

من ) %18,19(خالل أغنیة، تسمیة أجزاء جسم الحیوان من خالل الصور واأللعاب، تلیها نسبة 
األمهات ذكرن أنه بإمكان أطفالهن تسمیة بعض األشكال الهندسیة التي تعّلموها من خالل نشاط 

.الریاضیات وكذا األلعاب المختلفة التي تشمل مجسمات ألشكال هندسیة
ذكرن بأن أطفالهن یعرفون الفصول األربعة . وهي نسبة منخفضة نوعا ما) %13,03(تلیها نسبة

فصل الشتاء یدرس في : وبعض خصائصها ویرجع ذلك إلى أن الدروس تقدم بحلول الفصول، مثال 
ال ) 3,5–3(فاألطفال الجدد وأطفال السنوات )... مارس، أفریل(، الربیع )دیسمبر، جانفي(شهري 

من األمهات ) %10(ا الفصول األربعة وخصائصها، بل یحفظون أسماءها فقط، تلیها نسبة یدركون جید
فمن خالل نشاط التعرف على المهنذكرن أن أطفالهن یقومون بتسمیة المواد التي تصنع منها األشیاء،
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ت المستعملة بإمكان األطفال تسمیة المواد، إال أن المربیات ال یوضحن ذلك بل یركزن على المهنة واألدوا
.بها، باإلضافة إلى إعتمادهن على شرح مهن محددة وتكرارها

أما بالنسبة لدور المربیة في مساعدة الطفل على إكتساب بعض المعارف العلمیة، یكمن في تقدیم 
) 40(أنشطة علمیة تشمل مختلف المواضیع والتي تمثلها الشواهد الكمیة الموضحة في الجدول رقم 

من المربیات ذكرن أنهن یقدمن أنشطة ) %23(فنسبة  . ا ذكرته األمهات في هذا المجالباإلضافة إلى م
جسم الطفل وكیفیة العنایة به ونظافته، نظافة المالبس والمكان والبیئة واألطعمة، السالمة في : تشمل 

فیة المحافظة حول أهمیة الماء في الحیاة وكیایقدمن دروس) %18(البیت والروضة والشارع، تلیها نسبة 
یقمن مع األطفال بتجارب بسیطة عن التبخر والطفو، المغناطیس، إعداد ) %10(علیه، تلیها نسبة 

یقمن بعرض أفالم ومصورات وتسجیل بعض األشرطة وأخذ صور فتوغرافیة، تلیها ) %2(ونسبة ،الطعام
.ألوراق النباتیةیقمن باستخدام بعض األجهزة البسیطة وعدسات مكبرة في فحص ا) %1(نسبة 

نستنتج من خالل ما سبق أن المربیات یقدمن أنشطة علمیة مختلفة، لكنها محدودة حسب 
اإلمكانیات المتوفرة في الروضة وكفاءة المربیة، وكما ذكرنا فیما سبق أن أغلبیة المربیات غیر 

باإلضافة . والثمانینیاتمتخصصات واألقلیة القلیلة المختصة تملك شهادات تعود إلى سنوات الستینیات 
إلى ذلك ال تقام دورات تربص وتدریب تشمل أسالیب التربیة الحدیثة، وال یوجد منهاج وبرنامج موحد بین 

سیطة واستخدام بعض األجهزة لذا نجد أن اإلعتماد على أنشطة تشمل التجارب العلمیة الب. الروضات
فتوغرافیة یكاد یكون منعدما، حتى أنه ال فالم ومصورات وتسجیل بعض األشرطة وأخذ صور وعرض أ

تبذل مجهودات من طرف الهیئات المسؤولة، والمدیرات وحتى المربیات في هذا المجال، باإلضافة إلى 
هم الوحید ترك أطفالهم صباحا وأخذهم مساءا .عدم تعاون األولیاء مع هذه المؤسسات، فهّم

رفون أجزاء جسمهم من خالل ما قدمته المربیة فیما یخص جسم الطفل، فكل األطفال تقریبا یعأما
وتدعیما لذلك تقوم بتوجیه النصائح واإلرشادات لألطفال من أجل العنایة بأجسامهم من خالل األنشطة 

األكل من أجل الوقایة من األمراضالمختلفة والحیاة الیومیة داخل الروضة كغسل الیدین قبل وبعد 
تقدیم دروس توضح من خاللها أهمیة الصحة وكیفیة الحفاظ علیها الذهاب إلى اإلستراحة وقت الحاجة،

.بتقدیم القواعد الصحیة األولیة
والمالحظ أن الروضات األربعة تقدم دروسا حول النظافة بتوفیر أدوات خاصة بذلك مثل فرشاة 

نشاط تساعد على الشرح وأیضا في . ومعجون األسنان، الماء، الصابون، عطر، غاسول، منشفة، مشط
.اللعب التخیلي

الحظته بحضوري في اظ على نظافة المالبس والمكان ومالألطفال للحفاوتقدم المربیة نصائح
. الصف، أن األطفال بعد اإلنتهاء من أكل اللمجة ینظفوا المكان برمي األوساخ في سلة المهمالت

بعدم اللعب ات المطبخ نصائحولسالمة الطفل في البیت، تقدم المربیة من خالل اللعب الممثلة ألدوا
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بالسكین والشوكة، عدم الدخول للمطبخ أثناء إنشغال األم بالطهي، عدم اإلقتراب من اآلالت الكهرومنزلیة 
.أثناء إشتغالها

حول الوقایة من الحوادث، تحفیظ األطفال بعض إشارات اأما لسالمته في الشارع تقدم دروس
.األغانيالمرور وما ترمز إلیه وذلك عن طریق

بالنسبة ألهمیة الماء في الحیاة وكیفیة المحافظة علیه فقد صرحت المربیات بأن فصل الصیف 
.لمحور الماء وكیفیة المحافظة علیهامخصص



الفصل السادس                                          اإلجراءات المنهجیة، تحلیل البیانات وعرض النتائج

248

یوضح إذا ما كانت الروضة تثري رصید الطفل اللغوي وتعلمه أسلوب المحادثة والحوار وتكسبه آداب اإلستماع: 41رقمجدول

اإلحتماالت
في حالة آداب اإلستماعأسلوب المحادثة والحوارالرصید اللغوي

اإلجابة
بنعم

بالنسبة
إلكتساب
الطفل 
آداب

اإلستماع

النسبةالتكراراتاإلحتماالت
النسبةالتكراراتالنسبةالتكراراتالنسبةالتكرارات

11098,219887,510694,64نعم
9064,28یعید سرد موضوع القصص المسموعة

3927,86یمثل بعض شخصیات القصص المسموعة

117,86أخرى021,791412,5065,36ال

140100المجموع112100112100112100المجموع
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ؤكدن أن ی) %98,21(أن األغلبیة الساحقة من األمهات )41(رقم یتضح من خالل الجدول 
من خالل ) %100(رصید أطفالهن اللغوي قد زاد بعد إلتحاقهم بالروضة، ویدعم إجابتهم جمیع المربیات 

تأكیدهن على أنهن یحرصن على تقدیم أنشطة للطفل تساهم في إثراء رصیده اللغوي وتنمیة مهارة النطق 
، وتلیها نسبة )%60,53(نسبةدث والنقاش والحوار وتمثلهن لدیه من خالل تركیزهن على مهارات التح

) %87,5(ذكرن أنهن یركزن على مهارات اإلستماع ونتیجة ذلك ما ذكرته األمهات بنسبة ) 39,47%(
ذكروا أن طفلهم إكتسب آداب ) %94,64(أن أطفالهن تعلموا أسلوب المحادثة والحوار، وكذلك أغلبیتهم

رد موضوع القصص المسموعة تلیها نسبة ذكروا أن طفلهم یعید س) %64,28(اإلستماع حیث أن 
.ذكروا أن طفلهم یمثل بعض شخصیات القصص المسموعة) 27,86%(

نستنتج من هذا أن الطفل یأتي إلى الروضة بلغة إكتسبها أثناء تفاعله مع وسطه العائلي ووسطه 
الثقافي عند تفاعلهم مع اإلجتماعي والثقافي ونعلم أن اللغة التي إكتسبها األطفال من محیطهم اإلجتماعي 

واجتماعیة، فهؤالء یعود ذلك إلى معطیات سوسیوثقافیةو ،األولیاء واإلخوة واألقران تختلف من طفل آلخر
اللغة (األطفال یأتون إلى هذه المرحلة التربویة التعلیمیة بلهجة محلیة بعیدة عن اللغة الوطنیة الرسمیة 

ن تتدرج مع الطفل وتنتقل به بصورة علمیة من لهجته المحلیة إلى وفي هذه الحالة على المربیة أ). العربیة
اللغة الوطنیة، وكما ذكرنا سابقا أن معظم المربیات غیر مختصات ویجهلن طبیعة تعلیم هذه األنشطة، 
لكن یحاولن جاهدات إثراء رصید الطفل اللغوي باأللفاظ الصحیحة والجمل المضبوطة وذلك من خالل 

لریاضیة والفنیة التي تعمل على بعث الحاجة إلى التواصل اللغوي، ففي الوضعیات مختلف النشاطات ا
التعلیمیة تنشأ عالقة إجتماعیة بین الطفل وأقرانه من جهة وبینه وبین المربیة من جهة أخرى، وكل ما 

.كان هناك تواصل لغوي كلما زاد اإلهتمام والفضول لدى األطفال
التحدث والحوار أكثر من تركیزهن على آداب اإلستماع مع أنه المربیات یركزن على مهارات إن 

كتساب المفردات الجدیدة والتعبیر  ٕ البد من إعطاء األهمیة للمهارتین معا وفي مقدمتها مهارة اإلستماع وا
دراك أوجه التشابه واإلختالف في الصورة والصوت  ٕ عن األفكار والمشاعر ثم التمییز البصري لألشیاء وا

والمربیات في الروضة یعملن على إعطاء الفرصة لألطفال من خالل . حیح للحروف والكلماتواللفظ الص
على األطفال، قامت بوضع قصة قص القصص وتهیئة الصف لذلك، حیث حضرت المربیة وهي تقص 

بساط على األرض وجلس كل األطفال علیه، أسدلت ستار النافذة وأطفأت النور وطلبت من األطفال 
بدأت المربیة بسرد القصة واألطفال یستمعون تارة وتارة أخرى یطرحون . دا لهذه القصةاإلستماع جی

كما تقوم المربیات بتقدیم نشاط لغوي . األسئلة وبعد اإلنتهاء قامت المربیة بطرح أسئلة واألطفال یجیبون
لریاضیة الذي لتعلم الحروف والكلمات وحتى الجمل، وسبق وأن أعطیت أمثلة على ذلك، ونشاط التربیة ا

كما تقوم المربیة بتدریب األطفال على ... یكسب األطفال كلمات جدیدة فیما یخص اإلتجاهات والعالقات
وتقوم بتنظیم ألعاب جماعیة ... التمییز بین األصوات، صوت عال، صوت منخفض، أصوات الحیوانات

لى بعضهم البعض، كما تّدر  ٕ ب ذاكرتهم السمعیة على ینصت فیها األطفال إلى توجیهات مربیتهم وا
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إسترجاع األصوات مثل تقلید أصوات بعض الحیوانات، كما تطلب في بعض األحیان من طفل أو أكثر 
إعادة سرد قصة على مسامعهم قد سردتها هي من قبل أو یمثل بعض شخصیات تلك القصة وما قالوه 

ت حسب ما تتطلبه شخصیات ألن المربیة عند سردها أي قصة تعتمد على تعبیرات الوجه وتغیر الصو 
القصة، فالطفل بهذه الطریقة یستطیع إعادة تلك القصة المسموعة معتمدا على قاموسه اللغوي الذي أثراه 

.من النشاطات المختلفة المقدمة في الروضة، كما تستخدم المربیة المذیاع كجهاز یّنمي مهارة اإلستماع
ة هذه المهارة بمساعدة الطفل على التعبیر عن ذاته ثم تأتي مهارة التحدث حیث تقوم المربیة بتنمی

من خالل ذكر مسمیات األشیاء عند اإلشارة إلیها ووصف األلعاب التي یقوم بها، وصف األشیاء 
ستخداماتها في الحیاة، كما أنها عند شرح درس معین تقوم بتعلیق صورة على السبورة وتطلب من  ٕ وا

اط المحادثة من خالل الصور أو فیما بین األطفال، وتحاول األطفال استنطاقها، كما تعتمد على نش
.المربیة إعطاء قدر من الحریة لیتحاور األطفال فیها بینهم أو مع الغیر ولیطرحوا األسئلة ویجیبوا علیها

فعلى المربیة أن تلعب دور المحفز فتعطي األولیة للنشاطات اللغویة لما لها من أهمیة في تنظیم 
، مع مراعاة مكتسبات الطفل وحاجاته اللغویة وذلك بتنظیم هذه المكتسبات وترقیتها ونمو فكر الطفل

، وعلى المربیة أن تستخدم اللغة العربیة الفصحى حتى ...بواسطة المالحظة والتعبیر، التمثیل، القصص
. یتمكن الطفل من أخذها بالشكل الصحیح وهذا ما تفتقر إلیه المربیات باإلضافة إلى عدم تخصصهن

.والمختصات منهن تأطیرهن كان باللغة الفرنسیة
من المربیات ذكرن أنهن یقمن بتعلیم األطفال لغة ) %65,22(أما بالنسبة للغة األجنبیة فإن 

أخرى غیر الوطنیة أال وهي الفرنسیة والبعض منهن ذكر اإلنجلیزیة وهذا لیس بالشيء الذي یضر 
تعلمه وتكیفه مع لغة أخرى، وحسب ما صرحت به المربیات األطفال، فطفل هذه المرحلة معروف بسرعة 

غاني وتحفیظهم األرقام، األلوانأنهن یعّلمن األطفال اللغة الفرنسیة بطریقة غیر مباشرة عن طریق األ
األشكال، الفصول، األیام، الشهور وأجزاء جسم اإلنسان، أما بالنسبة للغة اإلنجلیزیة فتكون من خالل 

.األرقام فقط
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یوضح إذا ما كان الطفل یبدي مهارات لتعلم القراءة بعد إلتحاقه بالروضة: 42رقمجدول

التكرارات اإلحتماالت
)ك(

النسبة 
)%(

التكرارات اإلحتماالت
)ك(

النسبة 
)%(

10190,18نعم

5231,33یظهر معرفة بالكتب كمصدر للقراءة

6639,76الحروف والكلمات لفظا صحیحایلفظ 

2213,25یمیز أشكال الحروف من أصواتها

2213,25یقرأ بعض اللوحات المعلقة في الشوارع

42,41أخرى

- - - 119,82ال
166100المجموع112100المجموع

المربیة تقدم نشاط القراءةیوضح إذا ما كانت : 43رقمجدول

)%(النسبة )ك(التكرارات اإلحتماالت
23100نعم

- - ال
23100المجموع

إن الهدف من وضع هذا الجدول هو معرفة ما إذا كانت الروضة تقدم نشاط القراءة لألطفال 
أو تهیئة الطفل للقراءة ألن بطریقة مباشرة بمعنى التعلیم الفعلي للقراءة أو بطریقة غیر مباشرة وهي إعداد

الكثیر من األولیاء یحتجون لعدم تعلم أطفالهم القراءة وحتى الكتابة في الروضة وهذا لجهلهم بأن تكوین 
ر الطفل وبحالته النفسیة نضجه وذكاءه، كما أن له عالقة بعماإلستعداد لتعلم القراءة عند الطفل مرتبط ب

تابة أنشطة في مجال التربیة اللغویة التي هي مفتاح تنمیة الصفات واإلجتماعیة وأن كل من القراءة والك
.الفكریة لدى الطفل والتي تساهم في النمو العقلي لدیه

یظهرون أجبن بأن أطفالهن)%90,18(أن أغلبیة األمهات )42(یتضح من خالل الجدول
ألمهات أن أطفالهن یلفظون من ا) %39,76(مهارات لتعلم القراءة بعد إلتحاقهم بالروضة، حیث ذكرت 

من األمهات ذكرن أن أطفالهن یظهرون معرفة ) %31,33(الحروف والكلمات لفظا صحیحا، تلیها نسبة 
من األمهات ذكرن أن أطفالهن یمیزون أشكال الحروف ) %13,25(بالكتب كمصدر للقراءة تلیها نسبة 

.ون بعض اللوحات المعلقة في الشوارعذكرن أن أطفالهن یقرؤ ) %13,25(من أصواتها ونفس النسبة 
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سنوات 05من هنا نستنتج أن أطفال الروضة ال یجیدون فعال القراءة حتى من بلغوا من العمر 
)%100(وهذا دلیل على أن الروضة تقدم نشاط القراءة بطریقة غیر مباشرة وهذا ما تؤكده كل المربیات 

أهم العوامل في تهیئة الطفل للقراءة من خالل الصوت وتعتبر المربیة من . )43(من خالل الجدول رقم
باإلضافة إلى .الحظته أن هذا غیر متوفر في كل المربیاتا الواضح والنطق السلیم وطریقة الكالم وم

تشجیعها للطفل على الكالم معها والحب والحنان واإلتجاه اإلیجابي نحوه والقدرة على اإلستماع له 
التالي اإلستعداد لعملیة القراءةذا یشعر الطفل باإلرتیاح واألمان والطمأنینة وبواإلجابة عن أسئلته، كل ه

وقد صرحت المربیات أنه من خالل البرامج الیومیة المقدمة یكتسب الطفل عدة مهارات تهیئه للقراءة في 
النطق الصحیح (المستقبل منها مهارة التمییز الصوتي ویظهر ذلك من خالل وضوح كالم الطفل 

زیادة الحصیلة اللغویة لدى الطفل تساعده في اإلستعداد للقراءة وهذا ما و ، تمییزه لألصوات، )حروفلل
.أطفالهنعلىالحظته األمهات

الكتب المصورة في ،أو إستخدام أمام األطفال ومن خالل قراءة المربیة للقصص من الكتب
لدى الطفل مهارة الرغبة في القراءة مىالذي یحتوي على كتب وقصص تنوبتوفیر ركن المكتبة،األنشطة

ومن خالل مهارة قدرة الطفل على . مهاتؤكده األة بالكتب كمصدر للقراءة وهذا ما تیظهر الطفل معرفو 
،نقل بصره بین الكلمات من الیمین إلى الیسار ومن األعلى إلى األسفل یتعلم الطریقة الصحیحة للقراءة

لصحیحة إلستخدام الكتاب، باإلضافة إلى مهارة التركیز واإلنتباه وبتقلیبه الصفحات یتعلم الطریقة ا
خالل والتذكر ومهارة التعبیر عن المشاعر واألفكار ومهارة اإلتصال باآلخرین التي یكتسبها الطفل من 

األنشطة الیومیة التي یقوم بها في الروضة، كما جاء في التعلیقات السابقة، كلها تساعد في تهیئته 
من المربیات إلى أن ) %54,55(ویرجع تقدیم نشاط القراءة بالطریقة غیر المباشرة حسب تصریح للقراءة، 

فهو في مرحلة التكوین والتدریب . الطفل في هذه المرحلة غیر مستعد نفسیا، إجتماعیا، تربویا وعقلیا
علم فعلیا القراءة منهن أن الطفل إذا ت) %45,45(باإلعتماد على األنشطة المختلفة واللعب، كما صرحت 

وقد أكدت أغلبیة الدراسات العلمیة الحدیثة في مجال تربیة . في هذه المرحلة سیشعر بالملل في المدرسة
طفل الروضة أن التعلیم الفعلي للقراءة یؤجل إلى المرحلة اإلبتدائیة، وأن كل ما یجري أو یدور في ریاض 

.للطفلاكبیر ااقتعد إره) القراءة(األطفال دون تهیئة الطفل لذلك 
یوضح إذا ما كانت الروضة تقدم تمارین تعلم الطفل الكتابة: 44رقمجدول

)%(النسبة )ك(التكرارات اإلحتماالت
9080,36نعم

2219،64ال

112100المجموع
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یعتبر من المهارات األساسیة التي البد منها إدراك الطفل للكالم المنطوق مرتبط بالكالم المكتوب، 
إلكتساب اإلستعداد للقراءة، ألنه كلما زادت حصیلة الطفل اللفظیة إزداد إحتمال تعرفه على المزید من 

.الكلمات المطبوعة المتنوعة
والكتابة هي رموز تكون كلمات أو جمال ذات معنى وظیفي والطفل في بدایة تعلمه القراءة والكتابة 

ولكنه ال یستطیع الكتابة إال إذا إكتمل النضج ،علم الحروف األساسیة عن طریق أصوات اللغةیت
العصبي، فلیس هناك سن معینة لتعلیم الكتابة ألن األطفال یختلفون في قدراتهم ومیولهم واهتماماتهم 

مهیدیة ثم اإلنتظار حتى اختالفا كبیرا، والخطى المثلى في تعلیم الكتابة هي اإلستمرار في القیام بتمارین ت
.یندفع كل طفل من تلقاء نفسه نحو الكتابة

من األمهات أن الروضة تقدم ) %80,36(، حیث ذكرت ) 44(رقم وهذا ما نستنتجه من الجدول 
حیث یقمن بتقدیم نشاط بطریقة غیر مباشرة ) %100(الكتابة وأكدته كل المربیات ا تعلم أطفالهنتمارین

مختلفة تهیئ الطفل للكتابة في المدرسة وتتمثل هذه التمارین في تمارین لتنمیة من خالل تمارین 
وخاصة السبابة واإلبهام التي تساعد في حمل القلم بشكل مناسب، ) الید، األصابع(العضالت الصغیرة 

،ومن هذه التمارین المقدمة في الروضات استخدام العجین، حیث یشكل األطفال بواسطتها أشكاال مختلفة
وذكرت بعض المربیات أنه من بین التمارین إستخدام النقاب وهذه أداة على شكل إبرة یمسكها الطفل 
بواسطة السبابة واإلبهام ویبدأ بتنقیب رسم على الورقة، وبعد اإلنتهاء یفصل الرسم عن الورقة ویتحصل 

.على الشكل الذي قام بتنقیبه
على إستخدام أیدیهم وأصابعهم في أغلب األنشطة وتدفع المربیة األطفال دائما إلى اإلعتماد 

الیومیة، كالرسم الحر أو الرسم الموجه كما ذكرت المربیات وذلك باستعمال األقالم الملونة وقلم الرصاص 
تركز المربیة على نشاط التخطیط و.كما أن الطفل یعتمد على نفسه في استخدام المبراة. والممحاة

(graphisme) سم خطوط إما عمودیة أو أفقیة، رسم خط منحني، خط منكسر، نصف وهو عبارة عن ر
حرف الجیم عبارة عن : رسم الحرف ومثال ذلك منالمستقبلالتي تمكنه فيمن طرف الطفل ... دائرة

ب، = ا+ ا+ - ط أفقي وخطان عمودیانخ: ف الباء ر ج ، ح= C+ -خط أفقي ونصف دائرة 
.ع= C+cنصف دائرة صغیرة حرف العین نصف دائرة كبیرة مع

الخزانة : وعندما یتعرف األطفال على الخطوط تطلب منهم المربیة البحث عنها في القاعة مثال 
، كما تستعمل المربیة ...تتكون من خطوط أفقیة وأخرى عمودیة، مقبض الخزانة عبارة عن نصف دائرة

ویكمل رسما أابالقلم أو بالطبشور لیشكل حرفأسلوب التنقیط ویقوم الطفل بالتوصیل بین النقاط والسیر 
وتعتبر األشغال الیدویة طریقة لتمرین العضالت المسؤولة على الكتابة وتتمثل في إستخدام . بسیطا

أو القص المنظم الذي یكون على خطوط مّعدة مسبقا ،المقص إما القص الحر باستعمال المقص و الورق 
إستخدام األلوان المائیة للتلوین أو للطبع باستخدام قطع من أو قص أشكال أو رسومات وتلصیقها، 

.اإلسفنج أو البطاطا
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...استعمال اآلالت الموسیقیة یساعد في تنمیة العضالت الدقیقة كالبیانو والساكسوفون والطبل
غالق السحابات تعتبر تماد على نفسه في ربط الحذاء وتزر كما أن تعلیم الطفل اإلع ٕ یر األزرار وا

ة غیر مباشرة في تمرین الطفل على الكتابة ألنها تنمي عضالته الدقیقة، حتى أن المربیات غیر طریق
.واعیات بهذا الشأن فهي بتعلیمه ذلك تمرّنه على الكتابة مستقبال

إذن لتعلیم الطفل الكتابة على المربیات التركیز على تنمیة العضالت الدقیقة والتآزر البصري 
) على التمییز بین الحروف والصور واألشكال وكیفیة رسمها قبل البدء بالكتابةتدریب العین(والیدوي 

والمربیات في الروضات األربعة على وعي بأن نشاط الكتابة یقدم بطریقة غیر مباشرة بتهیئة الطفل 
للقیام للكتابة، لكن تبقى التدریبات المقدمة لذلك ترتبط بكفاءة المربیة ومدى إّطالعها على الطرق الجدیدة

.بذلك

یوضح أن ما تقدمه الروضة یساهم في إعداد الطفل للمدرسة: 45رقمجدول

)%(النسبة )ك(التكرارات اإلحتماالت
10492،86نعم

087,14ال

112100المجموع

یؤكدن أن الروضة ) %92,85(أعاله أن غالبیة األمهات )45(رقم یتضح من خالل الجدول 
تساهم في إعداد أطفالهن للمدرسة، فالروضة من خالل أهدافها وبرامجها وخبرة مربیاتها تساهم في إعداد 
وتهیئة األطفال لإللتحاق بالمدرسة بفضل ما تقدمه لهم من أنشطة مختلفة في جمیع الجوانب وأنشطة 

كل طفل في هذا العالم، فتوفر له وسط یشعره بالثقة واألمن ویمكنه من التفاعل اللعب التي تعتبر لغة 
اإلجتماعي اإلیجابي مع أقرانه ومربیاته وینمي فیه قیما إجتماعیة تساعده على التعامل مع اآلخرین عند 

.إلتحاقه بالمدرسة
دیدة، كما تساهم في كما تعّلمه مبادئ وأمور الحیاة البسیطة التي تعتبر أساس بدایة أي حیاة ج

ه باألساسیات األولى للتربیة العقلیة بتطویر قدرة الطفل على العملیات العقلیة  حب اإلستكشاف (مّد
ده ببعض المعارف العلمیة البسیطة وتهیئه للقراءة ) واإلّطالع، التذكر، التخیل، اإلنتباه، التفكیر وتزوّ

للغوي وتصحح النطق لدیه، ومن خالل الروضة والكتابة وتعّلمه بعض مبادئ الحساب وتثري رصیده ا
یحفظ الطفل بعض السور القرآنیة واألحادیث النبویة، األدعیة، ناهیك عن أنشطة الرسم واألشغال الیدویة 
والموسیقى والریاضة وكل هذا یساهم أكید في إعداد الطفل للمدرسة وهذا ما أكدته نتائج دراسة الطالب 

أدرجتها في الدراسات السابقة لهذه الدراسة حیث أكدت بأن األطفال الذین والتي" جاجة محمد اوبلقاسم"
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دخلوا الروضة أحسن من أقرانهم الذین لم یدخلوا إلیها سواء كان ذلك في سلوك المجاملة أو األخالق أو 
.في سلوك التحصیل والمعرفة

یخ بعض تعالیم الدین تحلیل بیانات دور الروضة في التنشئة اإلجتماعیة للطفل من خالل ترس-
اإلسالمي و بعض المبادئ األخالقیة الحمیدة 

یوضح ما إذا كانت الروضة تعمل بما تقدمه على تلقین الطفل بعض تعالیم الدین : 46رقمجدول
اإلسالمي

)%(النسبة )ك(التكرارات اإلحتماالت
112100نعم

- - ال
112100المجموع

إن برنامج ریاض األطفال العمومیة الجزائریة ال یرتكز على أسس التربیة اإلسالمیة التي تعتبر 
علم إعداد اإلنسان المسلم لحیاتي الدنیا واآلخرة، إعدادا كامال من الناحیة الصحیة، العقلیة، العملیة، 

واإلبداعیة في جمیع مراحل نموه في ضوء المبادئ العقائدیة، الروحیة، األخالقیة، اإلجتماعیة، اإلداریة 
والقیم التي جاء بها اإلسالم، وفي ضوء أسالیب وطرق التربیة التي بینها، وهذا راجع إلى جهلهم بأهمیتها 

ما من مولود إال یولد ): "صلى اهللا علیه وسلم(وضرورتها في حیاة اإلنسان حتى قبل والدته لقول الرسول 
جع أیضا للقائمین على تخطیط برامج ریاض ، ورا"ه یهودانه أو ینصرانه أو یمجسانهعلى الفطرة، فأبوا

) البحثعینة (األطفال في تهمیشهم لروح وفلسفة اإلسالم في أنشطة الروضة، حیث أن في الروضات 
ن المسؤوالت عن وضع برنامج الروضة، وكما ذكرنا سابقا أنهن تلّقین تكوینابعض المربیات أو المدیرة ه

على ید مختصین من أوروبا، وأنهن یعتمدن على ما تلقونه في إعداد البرنامج وحتى بالنسبة لروضة 
الصادر عن اللجنة الوطنیة لمناهج " الفردوس التي تعتمد على الدلیل التطبیقي لمنهاج التربیة التحضیریة

یة اإلسالمیة كمصدر یلیق وزارة التربیة الوطنیة یقوم على أسس مستوحاة من الغرب وتتجاهل أسس الترب
.بمجتمع كمجتمعنا، مجتمع جزائري إسالمي

ویرجع السبب أیضا إلى تقاعس العلماء المسلمین على تقدیم نموذج تطبیقي إسالمي یالءم 
مجتمعنا الحاضر ویعطینا نموذجا ألفضل ما یمكن أن یقدم لتربیة الطفل في مرحلة الطفولة المبكرة، 

عتمد على أسس غربیة محضة لعدم تمكنها من النظریات العلمیة الحدیثة وال أسس فالروضة الجزائریة ال ت
وما تعتمده الروضة الجزائریة هو تلقین بعض تعالیم الدین اإلسالمي . التربیة اإلسالمیة على حد سواء

).%100(وكذا المربیات بنسبة ) %100(وهذا ما أكدته جمیع األمهات بنسبة 
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یستخدمونها في ترسیخ تعالیم الدین اإلسالمي، القرآن الكریم بمعنى آیات وأكثر الوسائل التي 
19,51(، تلیها نسبةمن المربیات)%56,09(نسبة و عبرت عن ذلكن كتاب اهللا عز وجل،وسور م

یوفرن سجادة صالة في الروضة ونفس ) %9,76(، یعتمدن على تسجیالت صوتیة، تلیها نسبة )%
یعتمدن على ) %4,88(مصورة تتمثل فیها الصفات الجیدة، وسجلت أقل نسبة النسبة یعتمدن على كتب 

.نماذج مجسمة لبعض األماكن الدینیة
نستنتج من هذا أن المربیات ال یقدمن أنشطة معتمدین في ذلك على ما جاء في الدین اإلسالمي 

الشریفة متمثلة في تطبیقات مع العلم أن هناك مبادئ وأسس مستمدة من القرآن الكریم واألحادیث النبویة
تربویة تحفز الهیئة المربیة وتساعدها على القیام بمهامها التربویة على أحسن وجه وتتضمن الجانب 

لعدم تمكنهن من من نمو الطفل، وهذا... الجسمي، العقلي، الجانب الروحي والعقائدي، الجانب النفسي
.ذلك

ا إال أنهن ال یبدلن الجهد في ذلك، فالمهم هو تحفیظ فبالرغم من أن الوسائل بسیطة ویمكن توفیره
صور : استخدام الوسائل األخرى كالصورینیة، فكان باستطاعتهنبعض السور أو األدعیة أو األناشید الد

...مسجد، الكعبة، المسجد األقصى:مكة المكرمة، المدینة المنورة، مساجد، مدرسة قرآنیة، مجسمات 
.مصورة إال أن األقلیة من یعتمدن على ذلك، باإلضافة إلى زیارة المساجدتوفیر سجادة صالة وكتب 

یوضح ما إذا كانت مربیة الروضة تعرّف الطفل بعالقته باهللا سبحانه وتعالى ورسوله : 47رقمجدول
محمد صلى اهللا علیه وسلم

التكرارات اإلحتماالت
)ك(

النسبة 
)%(

التكراراتاإلحتماالت
)ك(

النسبة 
)%(

10795,54نعم

2810,18یردد بعض أسماء اهللا الحسنى

4817,45یعي أن اهللا خالق الكون

4416یذكر بعض مخلوقات اهللا

9534,55یعید قول عبارتي الحمد هللا رب العالمین

5319,27یعرف أن محمدا رسول اهللا

72,55أخرى

- - - 054,46ال
275100المجموع112100المجموع



الفصل السادس                                          اإلجراءات المنهجیة، تحلیل البیانات وعرض النتائج

257

علیه وسلماألطفال حب اهللا ورسوله صلى اهللا یوضح ما تقدمه مربیة الروضة لتعلیم : 48رقمجدول

التكرارات اإلحتماالت
)ك(

النسبة 
)%(

التكرارات اإلحتماالت
)ك(

النسبة 
)%(

23100نعم

عرض صور تدل على عظمة الخالق من الطبیعة 
والكون

1016,95

عرض أشرطة فیدیو أو حصص تلفزیونیة حول 
الطبیعة وعظمة الخالق

0508,47

1830,51القصص الدینیة

2033,90سیرة الرسول صلى اهللا علیه وسلم من أقوال وأفعال

0610,17أخرى

- - - - - ال
59100المجموع23100المجموع

ذكرن أن ) %95,54(أن األغلبیة الساحقة من األمهات )47(رقم یتضح من خالل الجدول
جل ورسوله محمد صلى اهللا علیه وسلم وهذا من خالل ما الحظته لروضة تعلم أطفالهن حب اهللا عز و ا

الحمد هللا رب "حیث اعتادوا على قول عبارة ،على أطفالهن من تغیر في السلوك واكتساب لصفات جیدة 
منهن ذكرن أن أطفالهن ) %19,27(، تلیها نسبة )%34,55(وهذا ما ذكرته األمهات بنسبة " العالمین

ذكرن أن أطفالهن على وعي بأن ) %17,45(على علم بأن محمد رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم، تلیها 
ذكرن أن أطفالهن یذكروا بعض مخلوقات اهللا، تلیها نسبة ) %16(اهللا خالق هذا الكون، تلیها نسبة 

وهذا دلیل على أن . من األمهات ذكرن أن أطفالهن یرددوا بعض أسماء اهللا الحسنى) 10,18%(
الروضة تحاول ربط الطفل بما تقدمه ببعض األمور من أصول اإلیمان، بمعنى الحقائق اإلیمانیة واألمور 

سبحانه وتعالى وأنه خالق هذا الكون، علینا أن نحمده ونشكره، واإلعتماد علیه الغیبیة كاإلیمان باهللا
واإلستعانة به والتأمل في خلقه وتردید أسماءه الحسنى واإلیمان برسله وأن محمدا صلى اهللا علیه وسلم 

كل آخر األنبیاء والرسل، وحسب تصریح بعض األمهات أن أطفالهن یعلمون أن هناك الثواب والعقاب و 
فرد یحاسب على ما قدمه من أفعال وأعمال ولكن بصورة مبسطة وأن المناسبات واألعیاد الدینیة 

.تساعدهم على التعرف على ما جاء به اإلسالم
وتقوم المربیات بتعلیم الطفل حب اهللا ورسوله صلى اهللا علیه وسلم بالتحدث عن سیرة الرسول 

من خالل الجدول من المربیات) %33,30(ما ذكرته صلى اهللا علیه وسلم من أقوال وأفعال وهذا 
ذكرن أنهن یعتمدن على القصص ) %30,51(تعتمد علیه، تلیها نسبة يء، وهي أكثر ش)48(رقم
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من المربیات یقمن بعرض صور تدل على عظمة الخالق من الطبیعة ) %16,95(الدینیة، تلیها نسبة 
من ) %8,47(في ذهن الطفل أكثر، تلیها نسبة والكون وهي نسبة منخفضة مع أن الصورة ترسخ 

المربیات وهي منخفضة جدا مقارنة بالنسب األخرى یقمن بعرض أشرطة فیدیو أو حصص تلفزیونیة حول 
كثیرة حول تربیة الطفل في الروضة دلیل على أن المربیات یجهلن أموراوهذا،الطبیعة وعظمة الخالق 

را على الطفل ألنه یعتمد على حاستي السمع والبصر معا، خاصة في وأن جهاز التلفاز أكثر الوسائل تأثی
.أمور مثل هذه متعلقة بالغیب وأحسن طریقة أمثلة من الطبیعة والكون

نستنتج أن الروضة تقدم شیئا بسیطا فیما یخص تعلیم الطفل حب اهللا ورسوله صلى اهللا علیه وسلم 
من أیضا... مل، اتقان العمل، اإلیثار، طلب العوعمالفمن خالل سیرة الرسول یتعلم الطفل الصدق قوال 

من أسالیب تربیة وتنشئة الطفل في اإلسالم ولنا في اوتعتبر القصة أسلوب.سرد القصص الدینیةخالل
فالقصة أو الحكایة تقع في نفس . القرآن الكریم والسنة النبویة الشریفة القدوة واإلسوة في تربیة األطفال

ما وتؤثر فیه تأثیرا كبیرا، وخاصة إذا كانت القصة هادفة تحمل عبرة أو موعظة أو تنقل الطفل موقعا عظی
خبرة مرّ بها اآلخرین، كالقصة التي تتحدث عن البطولة واألمانة والقیم اإلسالمیة العظیمة، والتي تغذي 

حن بأنهن یسردن عند األطفال القیم السامیة كالصدق واألمانة والشجاعة باإلضافة إلى أن المربیات صرّ 
بأسلوب بسیط وملخص من حین إلى آخر قصص األنبیاء خاصة وأنها متوفرة على شكل كتیبات صغیرة

كما یقمن بتعلیم األطفال بعض األناشید الدینیة . ر األطفال وأنها تسهل علیهن المهمةوتتناسب مع عم
.لمشاهدة بعض القنوات الخاصة باألطفال والتي ترتكز على أسس تعالیم الدین اإلسالمياویخصص وقت

یوضح إذا ما حفظ الطفل بعض السور القرآنیة، آیات من القرآن الكریم، األحادیث : 49رقمجدول
النبویة واألدعیة أثناء تواجده بالروضة

اإلحتماالت
اإلحتماالت

المجموع
النعم

نكنكنك
الطفل یحفظ بعض السور القرآنیة وآیات من القرآن الكریم

في الروضة
7163,394136,61112100

4035,717264,29112100الطفل حفظ بعض األحادیث الدینیة في الروضة

10391,96098,04112100الطفل حفظ بعض األدعیة في الروضة

أن الروضة تعتمد في التربیة اإلسالمیة لألطفال على تحفیظهم )49(رقم تبین معطیات الجدول
بعض السور القرآنیة واآلیات، األحادیث واألدعیة وذلك من خالل األنشطة الیومیة التي تقدمها، وكما 
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لتعلیم األطفال المفاهیم ذكرت سابقا أن برنامج هذه الروضات ال یستمد أو یرتكز على الدین اإلسالمي 
بل تعتمد على بعض أسسه لتدعیم األنشطة المقدمة ... والمهارات اإلجتماعیة والدینیة والصحیة والعقلیة

في ) %63,39(یومیا كتحفیظ بعض السور القرآنیة وآیات من القرآن الكریم وهذا ما أكدته األمهات بنسبة 
حفظوا سور من القرآن الكریم وهذا راجع لسن األطفال منهن أن أطفالهن لم ی) %36,61(مقابل ذكرت 

غیر مستعدین بعد لحفظ السور القرآنیة وهذا ) سنة3,5–سنوات 3(حیث صرحت المربیات أن األطفال 
واستظهار السور القرآنیة یكون یومیا في كل صباح وما الحظته أن األطفال . لعدم تمكنهم من اللغة جیدا
أما ... سورة الفلق، سورة الناس، اإلخالص، المسد، النصر، الكوثر، الفیل: حفظوا العدید من السور 

ذكروا اآلیة التي تقول " النحلة"اآلیات فیحفظونها لإلستشهاد بها فمثال عندما أنهى األطفال أنشودة 
صدق اهللا "یخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فیه شفاء للناس إن في ذلك آلیة لقوم یتفكرون"...

)69اآلیة : سورة النحل (العظیم 
من سورة ) 50(ثهم المربیة دائما على قراءة القرآن وأنه أفضل األذكار ویستشهدون باآلیة وتح

صدق اهللا العظیم، كما أن األطفال "وهذا ذكر مبارك أنزلناه: "بعد بسم اهللا الرحمن الرحیم . األنبیاء
من سورة 19اآلیة " إن الدین عند اهللا اإلسالم: "ون اآلیة التي تقول یعرفون أن دینهم هو اإلسالم ویحفظ

وعند تلقینهم بعض المبادئ األخالقیة تحفّظهم المربیة بعض اآلیات ومثال ذلك طاعة الوالدین . آل عمران
.وهكذا"ل لهما أف وال تنهرهما وقل لهما قوال كریمافال تق": 

) %37,71(فال بعض األحادیث الدینیة، في حین نجد أنوكل المربیات یؤكدن أنهن یحّفظن األط
منهن ذكرن أن ) %64,29(من األمهات ذكرن أن أطفالهن یحفظن بعض األحادیث الدینیة، في المقابل 

أطفالهن ال یحفظونها وهذا راجع للسن من جهة ومن جهة أخرى إلى أن أكثر ما یردده الطفل في المنزل 
حادیث الدینیة وحتى بسؤالنا له ماذا حفظت الیوم یرد حفظت سورة الفاتحة أو هي السور القرآنیة ولیس األ

.ولیس الحدیث الدیني، كما أن المربیات یركزن على السور القرآنیة أكثر من األحادیث الدینیة... الفیل أو
. من األمهات) %91,96(ذكرت المربیات أنهن یحّفظن األطفال بعض األدعیة وهذا ما أكدته و

ومن األدعیة التي یرددها األطفال دعاء قبل البدء في األكل، وما الحظته أن األطفال یرددونه قبل لمجة 
، وعند "اللهم بارك لنا فیما رزقتنا وقنا عذاب النار": الصباح وقبل الغذاء وقبل لمجة المساء وهو 

وفي الصباح ". ي من غیر حول مني وال قوةالحمد هللا الذي أطعمني هذا، ورزقن: "اإلنتهاء من األكل 
كلمتان خفیفتان على اللسان، ثقیلتان في المیزان، : "بعد اآلیات القرآنیة یردد األطفال الدعاء التالي 

ن المربیة توصیهم بالدعاء عند ، كما أ"سبحان اهللا وبحمده، سبحان اهللا العظیم: حبیبتان إلى الرحمن 
، ففي كل مرة یحفظ األطفال "، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائثبسم اهللا: "لإلستراحة الذهاب

.ه أبدام فال ینسو ذا یرسخ في ذهنهدعاءا ویتعودوا على تطبیقه داخل الروضة، وهك
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یوضح إذا ما تعرف الطفل على أركان اإلسالم الخمس في الروضة: 50رقمجدول

التكرارات اإلحتماالت
)ك(

النسبة 
)%(

التكرارات اإلحتماالت
)ك(

النسبة 
)%(

9080,36نعم
6040یحفظ الشهادتین

9060...)الصالة، الصوم، الزكاة(یعدد أركان اإلسالم 

- - - 2219,64ال
150100المجموع112100المجموع

وعبادته، وعبادة اهللا تقتضي أن ینشأ إن الروضة تعمل على تنشئة الطفل على حب اهللا تعالى 
الطفل المسلم على أركان اإلسالم، لذا تعمل المربیة على تعریف األطفال بأركان اإلسالم الخمس وهذا ما 

من األمهات الحظن أن أطفالهن ) %80,36(حیث أن نسبة ) 50(رقمیتضح من خالل الجدول
منهن ذكرن أن أطفالهن یعددوا أركان ) %60(یحفظون ویعرفون أركان اإلسالم الخمس، حیث أن 

وصرحت المربیات أنهن یقمن بتحفیظ . ذكرن أن أطفالهن یحفظون الشهادتین) %40(اإلسالم الخمس و 
) سنة فأكثر4,5(األطفال األركان الخمس، أما تعلیمها ودراستها فال یشمل كل األطفال بل یشمل أطفال 

كان ) سنوات7(فنفهمهم أهمیة الصالة وشروطها حتى إذا بلغوا ،فهم قادرین على إستیعاب بعض األمور
.بإمكانهم القیام بذلك، ونوضح لهم معنى الصوم والزكاة والحج ونقدم لهم أمثلة من واقعهم المعاش

وما الحظته أن األطفال في كل صباح یرددوا سور من القرآن الكریم، یعّدون األصابع ویسمون 
شهادة أن ال إله إال اهللا وأن محمدا : المرور، بعدها أركان اإلسالم الخمس كل أصبع، یرددون إشارات 

رسول اهللا، إقامة الصالة، إیتاء الزكاة، صوم رمضان وحج بیت اهللا الحرام لمن إستطاع إلیه سبیال وبعدها 
.یرددون أغاني تربویة مختلفة

مربیة الروضة تلقن الطفل بعض آداب المعامالت اإلسالمیة یوضح إذا ما كانت: 51رقمجدول
)التعاون، التضامن، آداب األكل، الحدیث، الجلوس، اإلستئذان(

)%(النسبة )ك(التكرارات اإلحتماالت
11098,21نعم

021,79ال

112100المجموع

إلى أن أغلب إجابات األمهات قد أكدت أن مربیة )51(رقم تشیر األرقام الموضحة في الجدول
، وهذا ما صرحت به جمیع )%98,21(الروضة تلقن أطفالهن بعض المعامالت اإلسالمیة بنسبة 
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المربیات وأكدن أنه من خالل الحیاة الیومیة داخل الروضة واألنشطة المختلفة ومن خالل اللعب یتعلم 
تعلم الطفل التعاون من خالل اللعب الجماعي أو اللعب الحر الطفل آداب المعامالت اإلسالمیة حیث ی

وتنمو روح التضامن من ،وحتى من خالل األناشید الجماعیة وكذا القصص الهادفة التي تحث على ذلك 
خالل التسامح والتعاطف والتآزر مع رفاقهم وخدمة من هم بحاجة للمساعدة وهذا طبعا بتوجیه من المربیة 

یم وتهیئة الصف لذلك، فهي التي تقوم بتعوید الطفل منذ دخوله الروضة على آداب وبمساعدتها في تنظ
غسل –كما سبق وأن ذكرت –األكل مع ذكر األدعیة التي حدثنا بها رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم 

ا یلیه إقتداءا بحدیث رسول اهللا  غالم یا") :ص(الیدین قبل وبعد األكل، تعویده األكل بالید الیمنى ومّم
وتعویده على حسن الحدیث وذلك بإخفاض صوته عند " سّم اهللا تعالى، وكل بیمینك وكل مما یلیك

التحدث قدر ما یسمع، عدم مقاطعة شخص یتحدث، اإلصغاء له حتى یكمل حدیثه، التحدث بأدب 
د الطفل في القسم على الجلوس المعتدل وعدم. وبكلمات الئقة التحرك فیما یخص الجلوس فالمربیة تعوّ

ق المربیة كل هذا البد علیها من ولتحق. ئذان قبل الدخول ألي مكانواإللتفاف كثیرا، كما تعلمه اإلست
م له تربیته باإلضافة إلى أنه یجب . مراعاة العمر العقلي والزمني للطفل حتى تمكنه من إستیعاب ما یقوّ

لتقلید، فلكي یتعلموا آداب المعامالت أن تكون القدوة الحسنة لألطفال ألنهم في هذه السن یتعلمون با
.اإلسالمیة على كل المربیات أن یكن المثل والنموذج في هكذا معامالت

یوضح إذا ما كانت المربیة تغرس في الطفل بعض المبادئ األخالقیة: 52رقمجدول

)%(النسبة )ك(التكرارات اإلحتماالت)%(النسبة )ك(التكرارات اإلحتماالت

11098,21نعم

6338,41الصدق قوال وعمال

3320,12األمر بالمعروف والنهي عن المنكر

6036,59إحترام وتقدیر اآلخرین

84,88أخرى

- - - 021,79ال
164100المجموع112100المجموع

رشادات وحسب ما تسعى المربیة من ٕ خالل ما تقدمه من أنشطة وقصص وتمثیلیات ومواعظ وا
تملك من شهادة وخبرة في مجال تربیة األطفال إلى غرس بعض المبادئ األخالقیة في الطفل التي ینص 

) %38,41(فتعمل على تنشئة الطفل على الصدق قوال وعمال وهذا ما ذكرته بنسبة . علیها دیننا الحنیف
األمهات، وأكدته كل المربیات، فالمربیة عن طریق قصص األنبیاء وسیرة الرسول صلى اهللا علیه من 

وسلم تبّین لألطفال وتوضح لهم ضرورة الصدق في القول واإلبتعاد عن الكذب، وما هو جزاء اإلنسان 
اب، ورمي العمل بصدق كالترتیب الجید لأللعلصدق معها ومع رفاقهم وتحدثهم عنالكاذب، فتعلمهم ا

األوساخ في أماكنها، كما تستخدم المربیة أسلوب الترغیب والترهیب مثال من یكذب سأحرمه من اللعب 
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مع رفاقه، ومن یقول الصدق سأقدم له هدیة یحبها على شرط أن تكون المربیة على علم بما یحب كل 
.طفل وما یكره

لم وتحث المربیة األطفال أیضا على إحترام وتقدیر اآلخرین و  ذلك بمعاملتهم معاملة حسنة وأن تّس
، أن "مساء الخیر"، "صباح الخیر"أو بتحیة " السالم علیكم ورحمة اهللا وبركاته"علیهم دائما بتحیة اإلسالم 

، وهذا ما ذكرته األمهات "إبتسامة في وجه أخیك صدقة: "تبتسم في وجههم لقوله صلى اهللا علیه وسلم 
من األمهات ذكرن أن المربیة ) %20,12(المربیات، تلیها نسبة وصرحت به كل ) %36,59(بنسبة 

تغرس في نفس الطفل األمر بالمعروف والنهي عن المنكر وذلك من خالل الدروس المقدمة واألمثلة التي 
توضح ذلك، كأن ال تترك زمیلك یكسر لعبه أو یضرب رفیقه أو یشتمه فالبد أن تنصحه أو تشتكیه 

باإلضافة إلى هذا ذكرت ... مثال ال تترك أخاك یكسر األشجار أو یرمي األوساخلمربیته، وفي الشارع 
األمهات أن المربیة تحث أطفالهم على طاعة الوالدین واحترامهما، واحترام الكبار في السن، المحافظة 

ابتهن على الوطن وحبه، الرأفة بالحیوانات والمحافظة على النباتات وهذا ما أكدته جمیع المربیات في إج
وعند الخروج إلى حدیقة الروضة یقمن بتوعیة األطفال ،وأنهن یقمن بذلك من خالل القصص واألناشید 

بعدم قطف األزهار والمحافظة علیها بسقیها، القیام بمشاریع البستنة والزرع والسقي ومالحظة النبتة وهي 
ي لدیه حب ذلك ویبتعد عن  كل ما یضر بالنبات وكذلك تكبر فینتظر الطفل النتیجة بشغف مما ینّم

بالنسبة للحیوانات، فالمربیة تحثهم على عدم تعذیب الحیوانات والرأفة بهم ومحاولة مساعدتهم إن 
والروضة تقدم ... إستطاعوا بتقدیم الطعام لهم ومساعدتهم إن لحق بهم أذى كالعصفور مثال أو القط

، فمن خالله یتعرف على النباتات وفوائدها دروسها وفقا للمحاور ومن بین محاورها، محور فصل الربیع
تغذى منه، وحطبا نتدفأ به من برد الشتاء وظال نختبئ تحته افظة علیها كالشجرة تعطینا ثمرا نوكیفیة المح

.من الشمس الحارقة ومأوى للعصافیر
ومحور حول الحیوانات من خالله یتعرف على أنواع الحیوانات األلیفة منها والمتوحشة وكیفیة

بیضا، : البقرة تعطینا حلیبا، الدجاجة : اإلعتناء باأللیفة منها والحذر من المتوحشة، ومن فوائدها مثال 
وتدعم المربیة دروسها بأمثلة من الواقع وبأحادیث دینیة . صوفا، كما أن كلها تعطینا لحما: الغنم 

إغرس شجرة، أنا طمطومة (مثل واإلحتفاالت كعید الشجرة مثال؛ ویغني األطفال أناشید وأغاني تربویة
:ومثال ذلك ) الحمراء، أزهار جمیلة في حدیقتي

تجني ثمرةأزرع شجرة 
بل قلمهاال تقطعها

هي تحمیكهي تعطیك
تحیا الشجرةفانشد دوما

تحیا تحیا تحیا الشجرة
وقت الزرعع ازرع ازر 
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كل القطعوامنع امنع
هي للكسبهي للنفع

الشجرةتحیا فانشد دوما
تحیا تحیا تحیا الشجرة

دوما خضرةابق الشجرة 
من یضرهاكافح وامنع

عید الشجرةعید عید
تحیا الشجرةوانشد دوما

تحیا تحیا تحیا الشجرة
إستمارة (بالنسبة للمربیات) 32(والسؤال ) إستمارة بحث(ألمهاتلبالنسبة)42(تحلیل السؤال رقم

) :مقابلة
لتدعیم التربیة الدینیة للطفل في الروضة تقوم المربیات بتنظیم احتفاالت بمناسبات دینیة كأول 
محرم، المولد النبوي الشریف، عاشوراء، عید األضحى، عید الفطر، وهذا ما أكدته جمیع المربیات، وكذا 

في الروضة، وهذا هن عن إحتفال بمناسبة دینیة أقیمنمن األمهات بأن أطفالهن حدث) %95,54(نسبة 
للتعریف بالمناسبات الدینیة التي یحتفل بها كل المسلمین وأیضا سبب اإلحتفال بها، فمن خالل قصص 
األنبیاء وسیرة الرسول صلى اهللا علیه وسلم وما جاء في القرآن الكریم، وطریقة المربیة في توصیل هذه 

فاالت كل سنة، ولترسیخ ذلك في ذهن األطفال یتضح لألطفال لماذا نقیم هذه اإلحت) التبسیط(المعلومات 
یحتفل الجمیع من المربیات واألطفال بهذه المناسبات وأكثر مناسبة تحدثت عنها األمهات والمربیات هي 

ور األطفال باللباس التقلیدي الجزائري، تهیئة الصف وذلك حضالمولد النبوي الشریف وذلك من خالل 
یها، ووضع صینیة في الوسط بها صحنالقاعة وجلوس األطفال علبإبعاد الطاوالت ووضع زربیة وسط 

شعال الشموع فتكون على شكل جلسة عائلیة ٕ تبدأ المربیة بالتحدث عن الرسول صلى اهللا علیه . الحناء وا
، "زاد النبي"وسلم وعن مولده والرسالة التي جاء بها للمسلمین ثم یغني األطفال بعض األناشید الدینیة 

ثم تضع المربیة الحناء على أیدي كل األطفال وتربطها، وكل األمهات أكدن أن " علیناطلع البدر "
أما عید الفطر فهم . أطفالهن إستفادوا من هذا اإلحتفال كما أنهم رجعوا إلى المنزل وهم جد مسرورین

حضار الحلوى وتشكیل عائالت من األطفال فیقومون  ٕ یحتفلون عن طریق التمثیل بتهیئة الصف وا
وذلك بعد التحدث عن شهر رمضان وما یجب القیام به . لزیارات، ویتسامحون، زیارة المقبرة، التصدقبا

.في هذا الشهر الكریم
بنه إسماعیل وعن طریق "علیه السالمإبراهیم "أما عید األضحى یكون بسرد قصة سیدنا  ٕ وا

یات أن كل وطریقتها في إقامة التمثیلیات التي یقدمها األطفال یحتفلون مع األناشید وقد صرحت المرب
.الحفالت وكذلك حسب سن األطفال المشرفة علیهم
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:          إستمارة بحث مع األمهاتمن ) 43(تحلیل السؤال المفتوح رقم 
ما رأیك في الدور الذي تقدمه الروضة في تنشئة الطفل وما هي إقتراحاتك ؟-

إّطالعنا على إجابات المبحوثات حول رأیهن في الدور الذي تقدمه الروضة في التنشئة من خالل 
اإلجتماعیة للطفل وجدنا أن معظمهن أجبن أن للروضة دور إیجابي وفعال في تنشئة الطفل وتعتبر فعال 

عّلمه كل بمثابة التحضیر قبل الدخول المدرسي، وهي تعطي للطفل الركیزة والحافز لإللتحاق بالمدرسة وت
المبادئ األولیة في الكتابة والقراءة واألخالق كما تعمل على غرس ثقة الطفل بنفسه وكیفیة الحفاظ على 
حقوقه واحترام الكبیر واألصدقاء كما تجعله یحب الحفظ والقصص واألحادیث واألدعیة مما یساعده ویسهل 

الروضة الكثیر من المعارف واألخالقیات علیه األمر عند إلتحاقه بالمدرسة، ویكتسب الطفل خالل مرحلة 
تساعده في حیاته الدراسیة وحیاته اإلجتماعیة، كما تساهم في تطویر الطفل من الناحیة اإلجتماعیة فتسهل 
علیه التعامل مع اآلخرین والتكیف معهم، وأیضا من الناحیة النفسیة والعقلیة وكذلك من الناحیة اللغویة حیث 

الكلمات جیدا ویكتسب رصیدا لغویا ال بأس به ویخرج من عزلته ویتشبع باآلداب في یتعلم الطفل كیف ینطق 
.المعامالت والمبادئ األخالقیة الحمیدة واإلعتماد على النفس

وللروضة دورا إیجابیا في تنمیة شخصیة الطفل خاصة في القضاء على عنصر األنانیة بالنسبة 
.لألطفال الذین ال یملكون أخوة بعد

وأضافت معظم األمهات أن للروضة دور كبیر في مساعدة الوالدین على تربیة األوالد فهي تقوم بما 
دورها كما یلزم، حیث یرتبط الطفل بشخص ثالث غیر والدیه وتكبر تیقوم به الوالدین في البیت إذا طبق

حتكاكه مع أطفال جدد تطلعاته وتصبح عنده أهمیة ودور في نظره وبذلك یطور شخصیته ویحتك بالمجتمع با
من مستویات مختلفة، كما أن الروضة تصقل سلوكیات الطفل وتشعر األسرة بضرورة هذه المرحلة حین 
تتعرف على هذه السلوكیات التي ینقلها الطفل إلى األسرة وتعّلمه التعامل مع عدد من األشخاص خارج 

الت والتفكیر الخالق وهذا ما یجعله إنسانا متوازنا نطاق األسرة، وتعّلم الطفل كیفیة إتخاذ القرارات وحل المشك
.في المجتمع

وصرحت بعض األمهات أن الروضة عّلمت أطفالهن مبادئ وأساسیات الحیاة الضروریة وغرست 
فیهم القیم واألسس الدینیة، وأن مرحلة الروضة مهمة جدا ألن الطفل یقضي فیها معظم وقته وأن الطفل في 

تعلم واستیعاب األشیاء المحیطة به وكذا التعرف على المحیط الخارجي الذي سیصبح هذه السن یبدأ في ال
.جزءا منه في المستقبل

وقد صرحت إحدى األمهات بأن الروضة تقوم بدور فعال لكن لیست كل ریاض األطفال لهم نفس 
لمثال الحي لتربیة السمعة ألني جرّبت الكثیر وخاصة الروضة الخاصة فلم أجد مثل روضتنا هذه فهي تعد ا

تلعب ) روضة بن عبد الرحمن(وذكرت أخرى أن هذه الروضة بالتحدید ). وتقصد روضة الفردوس(الطفل 
ك بدءا من مدیرتها فل فلها من المقومات ما یجعلها كذلدورا كبیرا في التنشئة اإلجتماعیة الصحیحة للط

یرة في كیفیة التعامل مع الطفل فهن یقدمن له وحرصها على النظام وكذا المربیات اللواتي یتمتعن بخبرة كب
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العطف والرعایة ویعّلمنه كیفیة اإلعتماد على النفس وكل ما یستطیع إستیعابه من مختلف المعلومات 
.والمفاهیم

وصرحت أخرى أن الروضة تقدم كل ما علیها وزیادة رغم اإلمكانیات المحدودة فهي تطبق برنامجا 
.المتقدمة بدلیل ما تعلمه أبناؤنا فهم مشكرونبیداغوجیا على نمط الدول 

وذكرت أخرى بأن الروضة في الجزائر لم تصل بعد إلى المستوى المطلوب وهو إرضاء األسرة مثل 
في الدول المتقدمة إال أنها تقوم بدور فّعال یعود بالفائدة على المجتمع مستقبال، فأرجو أن یكون هي علیهما

.ذا الدوراإلجتهاد أكثر في أداء ه
وصرّحت أم أخرى أن الروضة تقوم بمجهود كبیر لجعل األطفال أكثر ذكاءا ونشاطا ولكن ما یمكن 
مالحظته هو عدم التركیز على تلقینهم معلومات أكثر لتحضیرهم للدراسة كالحروف والریاضیات قصد 

لیة والذهنیة ماعدا هذا أّكن إعطاءهم ولو لمحة صغیرة عن عملیات الطرح والجمع من أجل تنمیة قدراتهم العق
بني طفال ذكیا وساعدوه خاصة في أن یصبح مستقال في أفكاره اإلحترام ألنه جعل من الفریق عمل الروضة 

.وأفعاله لینتقل من مرحلة إلى أخرى، فالروضة تقوم بدور تربوي مساعد لألسرة
تركز على المربیة، وهي بأن أما بالنسبة لإلقتراحات التي قدمت من طرف األمهات فكانت معظمها 

تكون ذات مستوى تعلیمي یسمح بتفهم الطفل وسعة الصبر معه، ویستحسن أن تكون مختصة في علم النفس 
أو غیرها من التخصصات التي من خالل دراستها تكتسب فن التعامل مع األطفال وأسلوب معاملتهم، وفق 

كون هناك تربص لمدة معینة للمربیات في كیفیة مقاییس وأسالیب علمیة ونفسیة خاصة، ومن األفضل أن ی
ومن األشیاء المهمة أیضا التركیز على ضرورة التعاون بین المربیة . التعامل مع األطفال ودراسة شخصیتهم

واألولیاء، وعلى نقل كل األشیاء وانشغاالت الطفل داخل الروضة إلى األولیاء لكن یمكن لهم تدارك أي 
كل یعترض دربه لیكون هناك تنسیق بین األهل والمربیة ولنخرج بطفل سوّي نقص یخص طفلهم أو أي مش

ینتقل إلى عالم الدراسة ویخرج إلى الشارع وهو أكثر قدرة على مواجهة مساره في الحیاة بشخصیة قویة دون 
.عقد أو رواسب

الطفل كما إقترحت األمهات ضرورة إعتماد المربیة على أسالیب بیداغوجیة وعلمیة في تربیة 
ومعاملته دون التأثیر سلبا علیه واستعمال كل الطرق التي تحبب الطفل في الروضة وبالتالي في الدراسة 

وأن تكون المربیة حنونة ألن هذا ما یحتاجه الطفل لكي یعوض ساعات الغیاب . الحقا بحیث ال یمل الطفل
نفسیة لدیهم كما یجب أن ال تقوم عن والدیه وأن ال تفرق في معاملتها بین األطفال ألنه یخلق مشاكل

بتخویفهم والتعامل معهم برفق ولین وتنشئتهم بطریقة سهلة وبسیطة وعدم إستعمال العنف معهم ومعاقبتهم إذا 
.أخطؤوا ألنهم ال یدركوا معنى ومغزى العقاب بقدر ما یحفزهم الثواب

ة التي ال تعتمد في معاملتها باإلضافة إلى ما سبق إقترحت بعض األمهات إختیار الروضة المناسب
نما یجب مراعاة الجانب التكویني والتربوي أوال والجانب اإلنساني في  ٕ على الجانب المادي أي الربح فقط وا
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معاملة األطفال وأن تنتشر مثل هذه الروضات ببرنامج مخصص وشامل وأن تنتقل باألطفال حتى 
.التحضیري كي یكون هناك تواصل مباشر مع الدراسة

التركیز على الجانب الدیني أكثر في األنشطة المقدمة لما فیه من فوائد كثیرة في السنوات األولى من 
كثار المربیات من المواعظ والنصائح والدروس الدینیة ٕ .نمو الطفل وكذا مستقبله وا

عتبر عائقا التركیز على اللغات األجنبیة إلى جانب اللغة العربیة لكي یكوّن الطفل فكرة عنها، ألنها ت
.كبیرا تواجهه األكثریة من المتعلمین حیث أنه ال یمكنهم فهم أبسط الجمل باللغات األجنبیة

ومن اإلقتراحات أیضا التي قدمت تكثیف النشاطات الثقافیة كالمسابقات وتكون هناك زیارات خارجیة 
دینهم وأن تكون هناك ألعاب للمعالم واآلثار وللترفیه عن النفس حتى یتعرف األطفال أكثر على وطنهم و 

. لهذا نرجو دائما التطویر الدائم لدور الروضة ألنها المنشأ الثاني للطفل بعد األسرة. مختلفة داخل الروضة
ینبغي أن . تخصیص وقت ال بأس به للعب األطفال لما له من فوائد كثیرة في جمیع مجاالت نمو الطفل

.ون المرافقة جیدةیكون عدد األطفال محدود في كل قسم حتى تك
تسطیر برنامج تعلیمي وفق أهداف، كتحضیر الطفل لكسب معارف وللدراسة، القراءة، الكتابة وتنمیة قدراته 
الفكریة والذهنیة وفق برنامج علمي بحسب السن وتوجیهه توجیها سلیما ومن المستحسن إستعمال الكتاب 

.النهائیة للروضةالمدرسي المقرر في المدرسة لسنوات التحضیري في السنة
)المربیات(من إستمارة مقابلة مع )34(: تحلیل السؤال رقم 

لدور الروضة في التنشئة ) المربیة(ومن خالل هذا السؤال الذي مفاده بصفة عامة، ما تقییمك 
:اإلجتماعیة للطفل ؟ فكانت إجابات المربیات كاآلتي 

طفل وخاصة في الوقت الحاضر أین أصبحت للروضة دور كبیر وهام في التنشئة اإلجتماعیة لل
العالقات األسریة محدودة وقلیلة، فهي تعتبر القاعدة األولى أو النهج األول في حیاة الطفل قبل الحیاة 
المدرسیة فهي أساس التربیة األولى، كما أنها حجر األساس الذي تصغه المربیة في بناء شخصیة الطفل في 

حیث خالل مرحلة الروضة یتعلم . ، أین یكون الطفل في مرحلة اإلكتسابهذه المرحلة المبكرة من العمر
ه في البیت كما أن الروضة تساهم في تطویر قدرات الطفل في جمیع . الطفل أشیاء كثیرة إضافة إلى ما تعلّم

.الجوانب العقلیة، الجسمیة، األخالقیة، النفسیة لتجهیزه للحیاة في المستقبل
ن الروضة الیوم تحرص أكثر من ذي قبل على التنشئة الصحیحة العقلیة وصرحت إحدى المربیات أ

والجسمیة للطفل الجزائري بصفة خاصة، هذا مع الحفاظ واتباع قیمنا وأخالقنا اإلسالمیة حیث أن المحاور 
.تربویة، إجتماعیة، دینیة وتوعویة وتحضره لما بعد الروضة: المبرمجة للطفل جّد غنیة 
المربیات على أن الروضة هي التربیة واألخالق الحسنة وهدفها األساسي هو تهیئة وأجمعت معظم 

نما للحیاة ككل ٕ وأن مربیات الروضة یقمن بدور األم في غیابها ودور المعّلمة . الطفل لیس فقط للمدرسة وا
القریب من كما یعملن على إدماج الطفل داخل المجموعة حتي یتمكن في المستقبل . والمربیة في نفس الوقت

.التعامل مع أفراد مجتمعه من صغار في مثل سنه أو أكبر منه سنا
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من إستمارة مقابلة مع المربیات)35(: تحلیل السؤال رقم 
هل لدیك إقتراحات فیما یخص تنشئة الطفل داخل الروضة ؟ كانت : من خالل السؤال التالي 

:إجابات معظم المربیات كاآلتي 
وطن البد من اإلهتمام به جیدا، خاصة في مرحلة الطفولة المبكرة وذلك بإنشاء الطفل هو مستقبل ال

ریاض أطفال في مختلف أنحاء الوطن وبعدد یستوعب كل أطفال هذه المرحلة، شریطة أن تضم مربیات 
ة في جیدات تتوفر فیهن الشروط الالزمة ویقمن بتوفیر العنایة الكاملة لألطفال، توعیة األولیاء بأهمیة الروض

.حیاة أطفالهم وما تقدمه لهم قبل اإللتحاق بالمدرسة
كما یجب أن تكون الروضة مكان یتطور فیه الطفل وینمو في جمیع المجاالت، فهي المكان الذي 

.بذور شخصیة إجتماعیة قویةتوضع فیه األسس لبناء طفل متوازن نفسیا واجتماعیا یحمل بداخله
ت المادیة المختلفة من أهم اإلقتراحات التي جاءت بها المربیات ذلك ویعد توفیر الوسائل واإلمكانیا

لتسهیل العمل مع الطفل وكذا تعّلمه، ألن عرض مختلف المعلومات والمعارف بإستعمال الوسائل یسهل على 
الطفل إستیعابها وفهمها وحفظها أیضا، باإلضافة إلى تنظیم رحالت وزیارات میدانیة من طرف المسؤولین 

.ن األطفال من التعرف على مختلف األشیاء المتعلقة بالمحاور المقدمة في الروضةتمكّ 
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إن األمهات یردن األفضل ألطفالهن ویحاولن إیجاد أیاد آمنة تستقبل :لدراسةانتائج-2
أطفالهن بعد انصرافهن للعمل، فمن خالل هذه الدراسة وجدنا أن األمهات على وعي بأهمیة ریاض األطفال، 
فوجدناهن یخترن الروضة على أساس الكفاءة والسمعة، ونظرا للظروف یخترنها على أساس القرب من 
المنزل أو العمل، في حین أن تكلفة االلتحاق ال تهمهن قدر راحة واطمئنان أطفالهن، كما أن معظمهن 

كسابهم مهارات مختلفة في جمی) %80,35( ٕ .ع الجوانباخترن الروضة ألنها مكان لحراسة أطفالهن وا
:وسوف نحاول فیما یلي تحدید أهم النتائج المتوصل إلیها من خالل هذه الدراسة

.للروضة دور في التنشئة االجتماعیة للطفل من الناحیة االجتماعیة:الفرضیة األولى
، حیث أنها شئة الطفل من الناحیة االجتماعیةلقد توصلت الدراسة إلى أن للروضة دور إیجابي في تن- 

سسة اجتماعیة تربویة تكمل دور األسرة التربوي من خالل اعتمادها مختلف أسالیب التنشئة االجتماعیة مؤ 
من األمهات من ناحیة أخرى أكدت النتائج ) 97,32%(وتوفیر المناخ المالئم بمساعدة المربیات وهذا ما أكدته 

عمال (لروضة ومع الكبار المحیطین أن الروضة تساعد الطفل على بناء عالقات اجتماعیة مع أقرانه داخل ا
من إجابة األمهات وكل المربیات اللواتي أكدن ذلك من ) 95,54%) (الروضة، أفراد العائلة، الجیران واألصدقاء

األشغال الیدویة، التمثیلیات، (خالل تهیئة الصف وترتیبه لخلق التفاعل بین األطفال، األنشطة الجماعیة 
لعب الحر أو اللعب الجماعي، وأیضا من خالل الدروس والقصص، الموعظة ، أنشطة اللعب كال)المحادثة
ألن الطفل في مراحل قادمة من حیاته تفرض علیه الحیاة اإلجتماعیة بناء عالقات اجتماعیة مع . والنصح

رفاقه في المدرسة، في الشارع، معلمته، جیرانه، أفراد العائلة، (من هم من سنه وكذا الكبار المحیطین به 
...).أصدقاء العائلة، البائع

من األسالیب التربویة في تنشئة الطفل من الناحیة توصلت الدراسة إلى أن المربیات یتبعن مجموعة - 
االجتماعیة، فتأكد أن المربیات یعاقبن األطفال عند قیامهم بسلوك یؤثر على العالقات االجتماعیة داخل 

الذي ینقسم إلى ) 86,96%(حیث بلغت نسبة استعمال أسلوب العقاب ، ...)العدوانیة، العناد، الغیرة(الروضة 
.أنواع مختلفة منها العقاب اللفظي، العقاب المعنوي، العقاب البدني، عزل الطفل في مكان ما

ووجدت الدراسة أیضا أن المربیات یستعملن أسلوب الثواب إثر إتیان الطفل سلوكا جیدا یدعم العالقات 
لى كل مشكالتها داخل الروضة، أو إتیان عمال جیدا یؤهله لیكون في المستقبل فردا االجتماعیة ویقضي ع

).%100(مسؤوال، وهذا ما تؤكده نسبة إثابة المربیات لألطفال 
اللفظیة، المادیة، معاملة خاصة، والمالحظ أن : وكشفت الدراسة على أنهن یمارسن أنواعا مختلفة منها

أسلوب العقاب وهو وضع صحیح، ألن أثر الثواب أبقى وأقوى من العقاب أسلوب الثواب أكثر استخداما من
الذي أثره مؤقتا، فالثواب غالبا ما یثبت السلوك المثاب بینما العقاب ال یؤدي بالضرورة إلى كف السلوك 

.المعاقب علیه وعدم صدوره في المستقبل نظرا إلمكانیة تالشي اآلثار االنفعالیة المترتبة علیه
حظ أن أسلوب العقاب المستخدم في الروضة لیس بالشيء الذي یهین الطفل أو یقسو علیه، فالعقاب والمال

اللفظي یكون بتحذیر الطفل، أما البدني ممنوع كما صرحت به المربیات لكنهن یستعملنه إذا طفح الكیل 
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جار فتقوم المربیة ویكون خفیفا جدا للتحذیر والتخویف، أما عزل الطفل في مكان ما، یكون في حالة الش
بإبدال مكان الطفل أو بإحضاره للجلوس أمامها، أما المعنوي فال تستعملنه والدلیل على ذلك أن األطفال 

.مرتاحین ومطمئنین بتواجدهم في الروضة تلقائیین في معاملتهم لمربیتهم ومحبین لها
من ) 95,54%(وهذا ما بینته نسبة أثبتت الدراسة أن الروضة تعلم الطفل احترام حاجات وحقوق اآلخرین،- 

إجابة األمهات، وكل المربیات، وبما أن أهداف الروضة إعداد الطفل للحیاة ككل، فإنها تعلم الطفل المبادئ 
األولیة للحیاة ابتداءا من الروضة وحسب ما یتفق مع سنه كاحترام حاجات وحقوق أقرانه ومربیته، هذا ما 

تطبیق ما تعلمه في مجتمع الكبار، وأكثر ما تقدمه المربیة لتعلیم الطفل یمكنه مستقبال وهو فرد كبیر من
والمالحظ أنه من خالل تعلیم ) 60,86%(مبدأ احترام حاجات وحقوق اآلخرین، المواعظ واألمثلة وتمثلها نسبة 

دي على أشیاء موا تبادل األدوار ، وعدم التعهذا المبدأ لألطفال تنمى لدیهم قیمتي التعاطف والتسامح ویتعلّ 
.تخص غیرهم

كما توصلت الدراسة إلى أن الروضة بما تقدمه تجعل الطفل یراعي مطالب وأخالقیات العالقات - 
، فمن خالل األنشطة المختلفة التي یقوم بها مهاتمن إجابة األ) 96,43%(االجتماعیة وهذا ما أكدته نسبة 

یات القرآنیة واألحادیث النبویة الشریفة، وما تستعمله الطفل، وما تقدمه المربیة من دروس وما تشرحه من اآل
المربیة أن تلقن بعض األخالقیات التي من أسالیب تربویة من خالل الحیاة الیومیة داخل الروضة، تحاول

تدعم العالقات االجتماعیة، وكلما كانت المربیة متفانیة ومحبة لعملها وذات خبرة ومستوى تعلیمي كلما 
.المختلفة لتعلم الطفل ذلكاستغلت المواقف

والمالحظ أن أغلبیة المربیات یملكن الخبرة لكن مستواهن التعلیمي متوسط وأقلیتهن مختصات في مجال 
.تربیة الطفل

من األمهات، فاألكید أن ) 96,43%(الروضة تعرف الطفل بأهمیة األسرة في حیاته وهذا ما أكدته نسبة - 
التنشئة االجتماعیة للطفل، وأهمیتها ال تقتصر على توفیر الحاجیات المادیة األسرة هي المسؤولة األولى عن 

بل تمتد لتوفر الجوانب العاطفیة واالجتماعیة، وكما توصلنا في النتائج إلى أن الروضة تكمل دور األسرة 
اعیة التربوي فهي تكمل وظیفتها االجتماعیة في تزوید الطفل بالرصید األول من أسالیب السلوك االجتم

وترشده في تصرفاته في سائر الظروف الحیاتیة، كما تخصص الروضة محور للعائلة تتحدث فیه عن األسرة 
في األنشطة المختلفة التي تقدمها، ) الوالدین واإلخوة(وأهمیتها، كما أن المربیة تذكر الطفل دائما بأفراد أسرته 

لعب دور األب : ل وغرفة الطفل، اللعب التخیليوصف المنز : عدد أفراد األسرة، التعبیر: مثال الریاضیات
الخ، فالمربیة تساهم دائما في تدعیم صلة الطفل بأسرته، وخلق ...واألم، كتابة أو رسم بطاقات لألب واألم

.جو األسرة في الروضة حتى ال یحس الطفل بابتعاده عنها
، الجلوس، اللبس، النظافة، آداب األكل(تساهم الروضة في تعلیم الطفل مبادئ وأمور الحیاة البسیطة - 

من إجابات األمهات، فغیاب األم طیلة النهار یحول دون تعلیمها هذه ) 94,64%(وهذا ما أكدته ) التعامل
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األمور لطفلها، فتنوبها في ذلك المربیة من خالل الحیاة الیومیة في الروضة فتعلم الطفل حمل الملعقة، غسل 
.الجلوس، المعاملة فهي أمور بسیطة تهیؤه ألمور صعبة في المستقبلالیدین، تنظیف األسنان، اللبس، 

من األمهات وكذا كل المربیات، وهذا یعني أن ) 88,39%(الروضة تعرف الطفل بوطنه وهذا ما أكدته نسبة - 
الروضة تحرص على تنمیة روح االنتماء الوطني وحب الوطن في األطفال، فمن خاللها حفظ األطفال جزء 

%) (قسما(ید الوطني من النش إال أن الظروف وعدم توفر ) 40,09%(، وتعرفوا على اسم وطنهم وعلمه )40,54
اإلمكانیات في الروضة كانت سببا في عدم تنظیم زیارات میدانیة للمتاحف والمعالم التاریخیة التي تدعم هذا 

.یةالجانب، وأكثر ما تلجأ إلیه الروضات هو االحتفال ببعض المناسبات الوطن
من إجابة )94,64%(وأكدت الدراسة أن الروضة تساهم من خالل برنامجها في تعزیز ثقة الطفل بنفسه،- 

األمهات وكل المربیات فمن خالل ما هو مقرر في برنامج الروضة من أنشطة مختلفة وألعاب یتعلم الطفل 
إیجابیة عن ذاته الشخصیة أشیاء كثیرة ویكتسب مهارات جدیدة تحقق استقاللیته ویكون من خاللها صورة

.فتنمى ثقته بنفسه وتزداد هذه الثقة بتشجیع المربیة له
من إجابة ) 92,86%(تساهم الروضة بما تقدمه في غرس روح التعاون في الطفل وهذا ما أكدته نسبة - 

ات األمهات وما أكدته كل المربیات فمن خالل العمل الجماعي واللعب الجماعي، الدروس والقصص، اآلی
.القرآنیة واألحادیث النبویة تغرس في الطفل روح التعاون

من إجابة األمهات وكل المربیات، فمن ) 96,43%(الروضة تعلم الطفل االعتماد على نفسه ومثلتها نسبة - 
خالل تعلم الطفل مبادئ وأمور الحیاة البسیطة وكذا الثقة بالنفس وشعوره بالحریة واالستقاللیة یقضي على 

لغیره ویصبح یعتمد على نفسه في أغلب ما یقوم به وطبعا یكون مناسبا لسنه وهذا ما توفره له تبعیته
الروضة، باإلضافة إلى ذلك عدم تمكن المربیة من خدمة كل األطفال في وقت واحد وال یمكنها تفضیل طفل 

.بة األمهاتمن إجا) 42,74%(فیه الطفل على نفسه هو تناول الطعام دعلى آخر، وأكثر شيء یعتم
إن أساس تعلم الطفل في هذه المرحلة المبكرة من حیاته هو التقلید الذي یعتبر من عملیات التنشئة 

من إجابة ) 57,66%(االجتماعیة وأكثر األشخاص تقلیدا من طرف طفل الروضة مربیته وهذا ما مثله نسبة 
.جیدا للطفلاألمهات، لذا على المربیة أن تكون القدوة والنموذج لتضمن سلوكا

تساهم الروضة في تطویر قدرات الطفل للعملیات العقلیة وتكسبه بعض المعارف العلمیة : الفرضیة الثانیة
.وتعده لاللتحاق بالمدرسة

من إجابة ) 98,21%(تنمي أنشطة الروضة في الطفل حب االستكشاف واإلطالع وهذا ما مثلته نسبة - 
جابة المربیة على كل األسئلة التي یطرحها األمهات وأكدته كل المربیات، من خالل ٕ األنشطة المختلفة وا

.الطفل دون استیاء منها، وتوفیر الفرص للقیام باالستكشاف واإلطالع، ومساعدته في استخدام حواسه
من إجابة األمهات وما أكدته كل ) 95,54%(تنمي الروضة قدرة الطفل على االنتباه وهذا ما أكدته نسبة - 

فالمربیة تحرص دائما على تقویة انتباه الطفل لكل ما یقدم في الروضة لالستفادة من استغالل هذه المربیات،
.القدرة عند التحاقه بالمدرسة
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من األمهات وأیضا كل ) 99,11%(تعمل الروضة على تنمیة قدرة الطفل على التذكر وهذا ما أكدته نسبة - 
ة، فهو یعتمد علیها لطفل عامة وحیاته المدرسیة بصفة خاصالمربیات، فعملیة التذكر مهمة جدا في حیاة ا

.وحتى في اإلجابة على أسئلة االمتحانات... األناشید والمحفوظات، األرقام:في االستظهار
من األمهات وكل المربیات فمن ) 93,21%(الروضة تنمي قدرة الطفل على التخیل وهذا ما أكدته نسبة - 

فل التمییز بین الخیال والواقع، كما یساعده التخیل على التعبیر وحتى الرسم خالل عملیة التخیل یتعلم الط
.وینمي قدراته اإلبداعیة

من إجابة األمهات وما أكدته كل المربیات، وأكثر ) 98,21%(الروضة تنمي تفكیر الطفل وهذا ما أكدته - 
وال یعلم (العالقات واالتجاهات، الحساب األنشطة تنمیة لهذه العملیة نشاط الریاضیات من خالل العد، إدراك 

).لكل األطفال
) 96,43%(یكتسب الطفل فترة تواجده في الروضة بعض المعارف العلمیة وهذا ما أكدته إجابة األمهات - 

.وكل المربیات حیث تقدم بعض األنشطة في العلوم والتكنولوجیا والفیزیاء
إثراء رصید الطفل اللغوي وتنمي مهارة النطق لدیه من خالل كما أثبتت الدراسة أن الروضة تساهم في - 

.األنشطة المقدمة والتفاعل بین أقرانه ومربیاته، كما یتعلم أسلوب المحادثة والحوار ویكتسب آداب االستماع
80%(و) 90,18%(یقدم نشاط القراءة والكتابة في الروضة بالطریقة غیر المباشرة، وهذا ما أكدته نسبة -  ,36(

على التوالي من إجابة األمهات، وأكدته كذلك كل المربیات، وهذا من أجل تهیئة الطفل للقراءة والكتابة في 
والتعلیم الفعلي لكل من القراءة والكتابة ال graphismeالمدرسة، وتعتمد المربیة في نشاط الكتابة على التخطیط 

مستعد ال عقلیا وال جسمیا وال عاطفیا وتربویا وأن یكون في هذه السن من عمر الطفل، ألن هذا األخیر غیر 
.ما یقدم غیر ذلك یعتبر إرهاقا للطفل وسیشعر بالملل عند التحاقه بالمدرسة

تساهم الروضة في التنشئة االجتماعیة للطفل من خالل ترسیخ بعض تعالیم الدین :الفرضیة الثالثة
.اإلسالمي وتلقین بعض المبادئ األخالقیة

لت الدراسة إلى أن برنامج الروضة ال یستند على أساس الدین اإلسالمي ، إال أنه تقدم بعض لقد توص- 
) ℅100( تلقین بعض المبادئ األخالقیة هذا ما أكدته نسبةسیخ بعض تعالیم الدین اإلسالمي و األنشطة لتر 

.من إجابة األمهات وكذا المربیات
سبحانه وتعالى ورسوله صلى اهللا علیه وسلم ویتعلم فمن خالل الروضة یتعرف الطفل على عالقته باهللا- 

من )℅100(من إجابة األمهات و)℅95،54( نسبةحب اهللا ورسوله صلى اهللا علیه وسلم، وهذا ما أكدته
.إجابة المربیات

یحفظ الطفل فترة تواجده في الروضة بعض السور القرآنیة وآیات من القرآن الكریم، وبعض األحادیث - 
63،39(الشریفة ویعرف معناها، كما یحفظ بعض األدعیة وهذا ما أكدته النسب التالیة على التوالي النبویة

.من إجابة األمهات و كل المربیات)℅91،96/ 37،71/
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یتعرف الطفل في الروضة على أركان اإلسالم الخمس ویحفظ الشهادتین وتقدمها المربیة عن طریق - 
.من األمهات وكل المربیات)℅80،36( ا وهذا ما أكدته نسبة أنشودة حتى تسهل على الطفل حفظه

التعاون، التضامن، آداب األكل والحدیث والجلوس (لطفل آداب المعامالت اإلسالمیة االروضة تعلم - 
الوالدین،الصدق في القول والعمل ، إحترام طاعة: واالستئذان، وتغرس بعض المبادئ األخالقیة الحمیدة

النهي عن المنكر، العنایة بالنباتات والرأفة بالحیوانات، وتدعم الروضة هذا الجانب لمعروف و الكبیر، األمر با
وي الشریف الذي یكون بوضع الحناء بالتعریف باألعیاد الدینیة واالحتفال بها، خاصة االحتفال بالمولد النب

من إجابة األمهات ) ℅98،21(ة  هذا ما أكدته نسبتقلیدي، وحفظ األناشید الدینیة و إشعال الشموع، اللباس ال
.و كل المربیات

ومن كل ما سبق یمكن القول بتحقق الفرضیات الثالث، من حیث أن للروضة دور في التنشئة 
االجتماعیة للطفل من الناحیة االجتماعیة، وأنها تساهم في تطویر قدرات الطفل للعملیات العقلیة وتكسبه 

كما أنها تساهم في التنشئة االجتماعیة للطفل من خالل ترسیخ بعض بعض المعارف العلمیة وتعده للمدرسة، 
.تعالیم الدین اإلسالمي  وتلقین بعض المبادئ األخالقیة

وفي األخیر وبعد الدراسة النظریة والمیدانیة للموضوع ارتأینا أن نقدم بعض التوصیات التي نعتقد أنها 
.ستساهم في تحسین دور ریاض األطفال

من طرف المختصین بوضع منهج وبرنامج موحد لكل ریاض األطفال الجزائریة سواء كانت االهتمام - 
حكومیة أو خاصة، یستند على أساس الدین اإلسالمي، حتى نحافظ على كیاننا كمسلمین وعلى الثقافة 

.اإلسالمیة ونقضي على تبعیتنا للدول الغربیة في تربیة أبنائنا
لتكوین المربیات، یتم االلتحاق بها عن طریق إجراء مسابقات تنظم من االهتمام بتوفیر معاهد متخصصة - 

طرف المختصین في مجال تربیة األطفال ویتطلب تحدید شروط معینة تتوفر في المربیات حتى یتمكن من 
.االلتحاق بهذه المعاهد

.تعیین مدیرات مختصات ولیس فقط ذوات مستوى جامعي- 
.ضة لتسهیل تكیف األطفال الذین یعانون مشاكل نفسیةتعیین أخصائي نفساني في كل رو - 
رف علیها مؤطرین ذوي كفاءة وخبرةعقد دورات للتكوین المتواصل سواء بالنسبة للمربیات أو المدیرات یش- 

باإلضافة إلى إرسالهم إلى دول عربیة وأخرى غربیة لإلطالع على ما هو جدید وعلى أنظمة ریاض األطفال 
.ضت شوطا كبیرا في المجال سواء كانت غربیة أو عربیةفي الدول التي خا

دعوة الطلبة والباحثین ممن یهمهم موضوع ریاض األطفال وطفل الروضة إلى القیام ببحوث ودراسات - 
.تثري هذا الجانب، ألنها تكاد تكون منعدمة، ألن سر تطور أي دولة هو اهتمامها بهذه الفئة، فئة األطفال

.یة تقوم بالتفتیش في ریاض األطفال من حین آلخرتعیین هیئة تفتیش- 
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الخاتمة
بقدوم مولود جدید إلى األسرة تعم البهجة والسرور وتتعلق اآلمال وتتجدد بالنسبة لهذه األسرة 
والمجتمع ككل، ذلك المخلوق الصغیر البريء الذي عاش فیما مضى في األسرة الجزائریة ظروفا صعبة 

االستعمار، اآلن وبتحسن الظروف وامتالك العالم المعرفة والموارد واألدوات القانونیة وحیاة قاسیة تحت وطأة 
.بإمكان ذلك الطفل الحصول على أفضل بدایة ممكنة في الحیاة

بدایة تتوقف على التنشئة االجتماعیة السلیمة لمرحلة حساسة من عمر الطفل، مرحلة الطفولة 
لماء على أن ما یتم اكتسابه أثناءها من الصعب تغییره في وقت الحق، المبكرة، هذه المرحلة التي یجمع الع

.مرحلة أكدت نتائج الدراسة العلمیة بأن ذكاء الطفل وتكوین شخصیته وهویته المستقبلیة تتشكل أثناءها
واألسرة هي المسؤولة بالدرجة األولى عن تنشئة الطفل، إال أنه من الضروري إثراء عالقة هذا األخیر 

عداده للحیاة فیها عن طریق إلحاقه بروضة األطفال التي تسعى جاهدة إلى تنمیة الطفل ببیئ ٕ ته االجتماعیة وا
في كثیر من النواحي منها الناحیة االجتماعیة، العقلیة، المعرفیة، الدینیة األخالقیة، وهذا ما أكدته نتائج هذه 

تتوفر علیها ومجموعة األسالیب التربویة التي الدراسة، فمن خالل برنامج الروضة وأنشطتها والوسائل التي 
تتبعها المربیة كالقصة أو الحكایة، المالحظة، الموعظة والنصح، الظهور بمظهر القدوة، الثواب والعقاب 
تساهم الروضة في مساعدة الطفل على بناء عالقات اجتماعیة مع أقرانه والمحیطین به من الكبار، كما 

اآلخرین، وكذا مراعاة مطالب وأخالقیات العالقات االجتماعیة، تعلمه مبادئ تعلمه احترام حاجات وحقوق 
وأمور الحیاة البسیطة، حب الوطن، الثقة بالنفس، التعاون، االعتماد على النفس، كما تنمي قدرته للعملیات 

قرآن واألحادیث العقلیة، وتهیئه للقراءة والكتابة، تعلمه حب اهللا ورسوله صلى اهللا علیه وسلم، تعوده حفظ ال
النبویة الشریفة واألدعیة، تعرفه على أركان اإلسالم الخمس، تلقنه بعض المعامالت اإلسالمیة والمبادئ 
ضافة علیها،  ٕ األخالقیة، إذن الروضة لیست فقط امتداد لحیاة الطفل في البیت، بل هي أیضا تحسین لها وا

ا له أسرته وتلك التي ال یمكن أن تحققها له، لذا فهي تحقق للطفل الكثیر من حاجاته التي یمكن أن تحققه
عدادهم لمواكبة عصر العلوم والتكنولوجیا، البد أن نسعى جاهدین إلى  ٕ لضمان مستقبل جید ألطفالنا وا
عطاء الرعایة المتكاملة ألبناء هذه المرحلة، وذلك بإعطاء كل طفل الحق  ٕ االهتمام بمرحلة الطفولة المبكرة، وا

طفال واالستمتاع بمرحلة تربویة تعلیمیة تكشف قدراته العقلیة واالبتكاریة وتنمي خیاله في دخول روضة األ
.وتبني فكره وشخصیته، وتشجع تفاعله بإخراجه من حالة التمركز حول الذات إلى التفاعل مع المحیطین به
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استخدام بعض األجهزة البسیطة وعدسات مكبرة في فحص األوراق النباتیة - 

عرض أفالم ومصورات وتسجیل بعض األشرطة وأخذ صور فوتوغرافیة - 

ما هي أنشطة اللعب التي تنمي الجانب العقلي والمعرفي من نمو الطفل؟- 26
.....................................................................................................

.....................................................................................................
ي و تلقین بعض المبادئ بیانات خاصة بدور الروضة في ترسیخ تعالیم الدین اإلسالم: رابعا

األخالقیة الحمیدة
ال هل تقدمین بعض األنشطة لترسیخ بعض تعالیم الدین اإلسالمي؟ نعم - 27
ما هي الوسائل المستخدمة لترسیخ تعالیم الدین اإلسالمي؟- 28

تسجیالت صوتیة - 

كتب مصورة تتمثل في الصفات الجیدة - 

نماذج مجسمة لبعض األماكن الدینیة - 

القرآن الكریم - 

سجادة صالة - 
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أخرى أذكر 
................................................................................................

ال هل تعلمین األطفال حب اهللا عز وجل ورسوله صلى اهللا علیه وسلم ؟ نعم - 29
:إذا كانت اإلجابة بنعم

عرض صور تدل على عظمة الخالق من الطبیعة والكون - 

عرض أشرطة فیدیو أو حصص تلفزیونیة حول الطبیعة وعظمة الخالق - 

القصص الدینیة - 

سیرة الرسول صلى اهللا علیه وسلم من أقوال وأفعال - 

أخرى أذكر 
................................................................................................

.....................................................................................................
ال هل هناك أنشطة معینة متعلقة بالتربیة اإلسالمیة ؟ نعم - 30

:هل تتمثل في: إذا كانت اإلجابة بنعم
لقران الكریم واآلیات القرآنیة تحفیظ الطفل بعض السور القصیرة من ا- 

تحفیظ الطفل بعض األحادیث الدینیة - 

تحفیظ الطفل بعض األدعیة - 

) التعاون، التضامن، آداب األكل، الحدیث، الجلوس، االستئذان(تعلیم الطفل آداب المعامالت اإلسالمیة - 


) الصالة، الصوم، الزكاة، الشهادة، الحج(التطرق لمختلف أركان اإلسالم بالدراسة - 
) طاعة الوالدین، الصدق، احترام الكبیر(التحلي ببعض األخالق الحمیدة - 

ال هل تعرفین الطفل باألعیاد والمناسبات الدینیة ؟ نعم - 31
فلون بها في الروضة؟إذا كانت اإلجابة بنعم، ماهي األعیاد الدینیة التي تحت

.....................................................................................................
ال هل تحثین األطفال على العنایة بالنباتات والرأفة بالحیوانات؟ نعم - 32

كیف ذلك؟ 
..................................................................................................

بصفة عامة، ما تقییمك لدور الروضة في التنشئة االجتماعیة للطفل؟- 33
.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................
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روضة؟هل لدیك اقتراحات فیما یخص تنشئة الطفل داخل ال- 34
.....................................................................................................
.....................................................................................................

.....................................................................................................
شكرا على تفهمك  
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الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
التعلیم العالي والبحث العلميوزارة 

ة                                   جامعة منتوري قسنطین
كلیة العلوم اإلنسانیة والعلوم االجتماعیة

قسم علم االجتماع                  

حول موضوعخاصة باألمهات ث استمارة بح

..................................دراسة میدانیة بروضة
علم االجتماع التربويفي مذكرة مقدمة لنیل شھادة الماجستیر 

:إشراف األستاذ:                                     إعداد الطالبة
بوودنعبد العزیز: الدكتورقارةسمیرة 

بیانات االستمارة سریة وال تستخدم إال ألغراض علمیة: مالحظة

في المكان المناسب) x(ضع عالمة

2012–2011: السنة الجامعیة

دور الروضة في التنشئة االجتماعیة للطفل
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:بیانات شخصیة: أوال
جامعي  ثانوي متوسط ابتدائي : التعلیميالمستوى -1

: ..........................مهنة األب -2
: ...........................مهنة األم -3
إناث  ذكور  :  عدد األوالد-4

فأكثر 123): الملتحق بالروضة(ترتیب طفلك المعني -5

فأكثر 33.54:  ما هو سنه-6

بیانات خاصة بسبب إختیار األمهات للروضة: ثانیا
ما سبب اختیارك لهذه الروضة؟-7
القرب من عملك - 

القرب من منزلك - 

الكفاءة والسمعة  - 

) الثمن(تكلفة االلتحاق - 
بالنسبة إلیك ما الدور الذي تلعبه الروضة؟-8
مكان لحراسة طفلك - 

كان إلكساب طفلك مهارات مختلفة  م- 

االثنین معا -

بیانات خاصة بدور الروضة في التنشئة اإلجتماعیة للطفل من الناحیة اإلجتماعیة: ثالثا -
ال هل تجد أن الروضة تكمل دور األسرة التربوي ؟ نعم -9

ال هل تجد أن الروضة ساعدت طفلك على بناء عالقات مع أطفال الروضة؟ نعم - 10
:إذا كانت اإلجابة بنعم 

یحدثك عن مشاركته لهم في األنشطة - 

یحدثك عن مشاركته لهم في أنشطة اللعب - 

یحدثك عن تكوینه لصداقات داخل الروضة - 

: أخرى أذكر 
..............................................................................................

.....................................................................................................
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هل تغرس الروضة في الطفل الشعور بالثقة واألمن وتمكنه من اإلقبال على تشكیل عالقات اجتماعیة - 11
ال مع الكبار المحیطین به ؟ نعم 

: إذا كانت اإلجابة بنعم
إلى نصائح األكبر منه سنا من أفراد أسرته ینصت - 

یطلب المساعدة منهم - 

یحترم من هم أكبر منه سنا من الجیران واألصدقاء - 

: أخرى أذكر 
..............................................................................................

ال حاجات وحقوق اآلخرین؟ نعم هل تعمل الروضة على تعلیم طفلك احترام- 12
:إذا كانت اإلجابة بنعم

ال یأخذ ألعاب أو أشیاء تخص غیره - 

یتعاطف مع رفاقه ومع اآلخرین في المواقف التي تحتاج ذلك - 

یتسامح مع رفاقه ومع اآلخرین في المواقف التي تحتاج ذلك - 

تبادل األدوار أثناء اللعب  : یراعي حقوق أقرانه مثل- 

.............................................................................................أخرى ذكر
هل في رأیك ما تقدمه الروضة تجعل طفلك یراعي مطالب وأخالقیات العالقات االجتماعیة؟    نعم- 13

ال
:إذا كانت اإلجابة بنعم

...) غضب، الصراخ، الضربالمشاجرة، ال(یبتعد عن السلوكات الخاطئة - 

یستأذن عند الحاجة إلى استعارة شيء من ممتلكات اآلخرین - 

یلقي التحیة ویرد علیها - 

یشكر من یقدم له خدمة - 

یعتذر عندما یخطئ - 

الهل تعرف الطفل من خالل الروضة على أهمیة األسرة في حیاته؟ نعم- 14
:إذا كانت اإلجابة بنعم

یعدد أفراد أسرته وأسماءهم ویذكر عالقته بهم - 

یشارك أفراد أسرته العمل في البیت  - 

یظهر تقدیر وحب ألفراد أسرته - 

یصف بیته الذي یسكن فیه وغرفته - 
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أخرى أذكر 
................................................................................................

األكل، الشرب، الجلوس، اللبس، النظافة، آداب (تعلیم طفلك مبادئ وأمور الحیاة البسیطة هل یتم- 15
ال داخل الروضة؟ نعم ) التعامل

ال هل تعرف طفلك من خالل الروضة على وطنه؟ نعم - 16
:إذا كانت اإلجابة بنعم

یحفظ جزءا من النشید الوطني - 

یعرف اسم وطنه وعلمه - 

یعرف رئیس وطنه - 

............................................................................................أخرى أذكر 
ال هل تساهم الروضة من خالل برنامجها في تعزیز ثقة طفلك بنفسه؟ نعم - 17

:إذا كانت اإلجابة بنعم
تصحیح عیوب النطق  - 

إكسابه مهارات جدیدة  - 

إجادته لبعض األنشطة - 

تنمیة النزعة االستقاللیة لدیه  - 

ال هل تغرس الروضة بما تقدمه روح التعاون في طفلك؟ نعم - 18
: إذا كانت اإلجابة بنعم

یحب مساعدتك ومساعدة اآلخرین في بعض األعمال - 

یروي قصة تحث على التعاون - 

یؤدي مهاما إذا طلبت منه برضى وقبول - 

تحمل مسؤولیة عمل قام به - 

............................................................................................أخرى أذكر 
.....................................................................................................

ال سه بعد التحاقه بالروضة؟ نعم هل أصبح طفلك یعتمد على نف- 19
: إذا كانت اإلجابة بنعم

یتناول الطعام بمفرده - 

یرتدي المالبس بمفرده - 

یذهب إلى الحمام بمفرده - 
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یرتب أدواته وألعابه في أماكنها الخاصة - 

...........................................................................................أخرى أذكر 
.....................................................................................................

ال هل یقلد طفلك شخصیات محببة إلى قلبه؟ نعم - 20
یقلد مربیته - 

یقلد شخصیات قصة سردتها المربیة - 

یقلد شخصیات رسوم متحركة شاهدها في جهاز من أجهزة الروضة - 

..........................................................................................أخرى أذكر 
لیة و اكسابه بعض المعارف بیانات خاصة بدور الروضة في تطویر قدرات الطفل للعملیات العق: ثالثا

العلمیة و اعداده لإللتحاق بالمدرسة
ال هل تنمي أنشطة الروضة في طفلك حب االستكشاف واإلطالع ؟ نعم - 21

:إذا كانت اإلجابة بنعم من خالل
كثرة طرحه لألسئلة - 

تركیب وتفكیك وتقلیب األشیاء - 

.........................................................................................أخرى أذكر 
ال هل تالحظ أن قدرة طفلك على االنتباه زادت بعد التحاقه بالروضة؟ نعم - 22
ال هل تنمي أنشطة الروضة قدرة طفلك على التذكر ؟ نعم - 23

:إذا كانت اإلجابة بنعم
واألشیاء التي تعلمها في الروضة یتذكر األلفاظ - 

یعدد األرقام التي حفظها - 

یردد األناشید واألغاني التي حفظها - 

......................................................................................... أخرى أذكر 
ال م هل األنشطة المقدمة في الروضة طورت قدرة طفلك على  التخیل ؟ نع- 24

من خالل: إذا كانت اإلجابة بنعم
...) لعب دور األب أو األم، أو دور الطبیب (اللعب التخیلي - 

تمثیل مسرحیات - 

تمثیل دور شخصیات قصة روتها المربیة - 

.........................................................................................أخرى أذكر 
التالحظ أن تفكیر طفلك تطور بعد التحاقه بالروضة؟ نعمهل - 25
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:إذا كانت اإلجابة بنعم
یعدد األرقام ویكتبها - 

یقوم ببعض العملیات الحسابیة - 

) حلول اللیل اختفاء الشمس مثال(یدرك العالقات بین األشیاء - 
...) تحت –فوق (یدرك االتجاهات - 

.........................................................................................أخرى أذكر  
ال هل اكتسب طفلك بعض المعارف العلمیة بعد التحاقه بالروضة؟ نعم - 26

: إذا كانت اإلجابة بنعم
یسمي المواد التي تصنع منها األشیاء - 

یسمي الفصول األربعة ویذكر خصائصها - 

یسمي بعض أجزاء جسم الكائن الحي - 

یسمي بعض الحیوانات - 

یسمي بعض األشكال الهندسیة - 

ال هل تجد أن رصید طفلك اللغوي زاد بعد التحاقه بالروضة؟ نعم - 27
ال هل تعلم طفلك أسلوب المحادثة والحوار؟ نعم - 28
ال هل اكتسب طفلك آداب االستماع؟ نعم - 29

: عمإذا كانت اإلجابة بن
یعید سرد موضوع القصص المسموعة - 

یمثل بعض شخصیات القصص المسموعة - 

..........................................................................................أخرى أذكر  
ال هل یبدي طفلك مهارات لتعلم القراءة بعد التحاقه بالروضة؟ نعم - 30

: إذا كانت اإلجابة بنعم
یظهر معرفة بالكتب كمصدر للقراءة - 

یلفظ الحروف والكلمات لفظا صحیحا  - 

یمیز أشكال الحروف من أصواتها  - 

یقرأ بعض اللوحات المعلقة في الشوارع - 

.....................................................................................أخرى أذكر  
ال هل تقدم تمارین في الروضة تعلم طفلك الكتابة؟ نعم - 31
ال هل تجد أن ما تقدمه الروضة یساهم في إعداد طفلك للمدرسة؟ نعم - 32
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لیم الدین اإلسالمي و تلقین بعض المبادئ بیانات خاصة بدور الروضة في ترسیخ بعض تعا: رابعا
األخالقیة الحمیدة للطفل

ال هل تعمل الروضة بما تقدمه على تلقین طفلك بعض تعالیم الدین اإلسالمي ؟ نعم - 33
هل تقوم مربیة الروضة على تعریف طفلك بعالقته باهللا سبحانه وتعالى ورسوله صلى اهللا علیه وسلم؟ - 34
ال نعم 

:اإلجابة بنعمإذا كانت 
یردد بعض أسماء اهللا الحسنى - 

یعي أن اهللا خالق الكون - 

یذكر بعض مخلوقات اهللا  - 

یعتاد قول عبارة الحمد هللا رب العالمین - 

یعرف أن محمدا رسول اهللا - 

........................................................................................أخرى أذكر 
أثناء تواجده في الروضة ؟ هل حفظ طفلك بعض السور القرآنیة وآیات من القرآن الكریم - 35
ال نعم 
ال هل حفظ بعض األحادیث الدینیة ؟ نعم - 36
ال هل حفظ بعض األدعیة ؟ نعم - 37
ال هل تعرف طفلك في الروضة على أركان اإلسالم الخمس؟ نعم - 38

:إذا كانت اإلجابة بنعم
یحفظ الشهادتین - 

)  الصوم، الصالة، الزكاة، الحج، الشهادتان(یعدد أركان اإلسالم - 

التعاون، التضامن، (هل تعمل مربیة الروضة على تلقین طفلك بعض آداب المعامالت اإلسالمیة - 39
ال ؟ نعم )آداب األكل، الحدیث، الجلوس، االستئذان

ال هل تعمل مربیة الروضة على غرس بعض المبادئ األخالقیة في طفلك؟ نعم - 40
تحثه على: إذا كانت اإلجابة بنعم

الصدق قوال وعمال  - 

األمر بالمعروف والنهي عن المنكر - 

احترام وتقدیر اآلخرین  - 

......................................................................................أخرى أذكر 
ال هل سبق وحدثك طفلك عن احتفال بمناسبة دینیة أقیم في الروضة؟ نعم - 41
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......................................................................................كیف كان ذلك؟ 
حاتك ؟ما رأیك في الدور الذي تقدمه الروضة في تنشئة الطفل وما هي اقترا- 42

.....................................................................................................
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.....................................................................................................

شكرا على تفهمك
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قسنطينةبمدينة  ) محل الدراسة(البرامج التربوية وتوزيعها الزمني في رياض األطفـال  
البرنامج الیومي لروضة بن عبد الرحمان التابعة لجمعیة الهالل األحمر الجزائري:

یتجمع األطفال على شكل دائرات مع أغاني صباحیة: االستقبالصباحا 8.00-8.30
تاریخ الیوم، سور من القرآن الكریم، الفصول، أیام (مراجعة : سا صباحا الدخول إلى األقسام8.45-9.00

)شهر، الشهور، األلوانال
یقدم  الدرس على حسب العمر، و یختلف باختالف المحاور، حول الربیع، : سا صباحا درس الیوم9.00
الخ .........الحرف

9دقیقة20سنوات مدة الدرس 3القسم الذي یضم أطفال سـا صباحا.
 دقیقة30سنوات مدة الدرس 3.5القسم الذي یضم أطفال
 دقیقة45سنوات مدة الدرس 4أطفال القسم الذي یضم
 دقیقة60سنوات مدة الدرس 4.5القسم الذي یضم أطفال
10تقدیم لمحة الصباح و الذهاب إلى دورة المیاهصباحاســا
 مع مالحظة المربیة) رسم، األلعاب(العاب حرة.
دقائق 10مدته غسل األیدي و لبس المآزر و الذهاب إلى األكل مع وجود فاصل زمني: وقت الغداء

بین كل قسم للتوجه إلى األكل
 عند االنتهاء من األكل التوجه مرة أخرى لغسل األیدي
القیلولة
14.00 الرجوع إلى األقسام و تقدیم درس بطریقة ترفیهیةســا مساءا
15.00لمجة المساء المقدمة من الروضةمساءاســا.
إلى حكایة أو موسیقى حتى یهدأ األطفال و یستعدوا تحضیر األطفال للخروج ، بشكل دائرة و السماع

للخروج
و تستخدم الروضة في تقدیم الدروس و األنشطة المختلفة وسائل متعددة من آالت موسیقیة مصنوعة من 
أشیاء بسیطة كعلب التصبیر المختلفة، و أخرى جاهزة، مقص، فرشاة الرسم، الثقاب، الحبال، الكرات، أدوات 

و تستفیذ الروضة من عطل على مدار السنة، عطلة نهایة األسبوع عطلة الشتاء مدتها الخ.....المنزل
.أسبوع، عطلة الربیع مدتها أسبوع و عطلة الصیف شهرین

 سنوات 4البرنامج السنوي لروضة قروج أحمد التابعة لصندوق الضمان اإلجتماعي المخصص ألطفال
فأكثر

ألعاب التعارف و االتصال: سبتمبر - 
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الحیاة في الروضة: أكتوبر
.النظام ، االنضباط، النظافة، السلوك التربوي، داخل الروضة و خارجها:/ محور العائلة

األلوان األساسیة و ) الخضر و الفواكه(دراسة الطبیعة في هذا الفصل .الخریف و التغیرات المناخیة: نوفمبر
.غیر األساسیة

في هذا الفصل، األشكال الهندسیة، التربیة الحسیة و الحركیةدراسة أحوال الطبیعة: الشتاء: دیسمبر
Solfègeالتربیة الموسیقیة : جانفي

المحافظة على البیئة، الغابة األرض
الطبیعة في فصل الربیع، قصص تربویة، عملیة الفرز، تحضیر لحفلة أخر السنة: مارس
الوقایة من الحوادث، قانون المرور: أفریل
.التسلیة، السیرك، تدریب األطفال على اإلیقاع و األغنیةوسائل : ماي
.مراجعة النشاطات المقررة للحفلة، تقدیم دروس حول أهمیة الماء: جوان

:تمثلت فیمایلي2011- 2010أما المحاور العامة للبرنامج البیداغوجي لهذه الفئة من األطفال لسنة 
أسطورة الملك الضفدع: محور األساطیر: جانفي

تخطیط تمهید للكتابة
المزارع : محور المهن: فیفري

الصیدلي
إشارات المرور: محور قانون المرور: أفریل

الوقایة من الحوادث
دورة الماء في الطبیعة: ماي
العطل و السفر: جوان

لروضة تذكیرالنظام داخل ا: أكتوبر
قرآن ، األشكال ، األلوان، المخطط الجسماني : مراجعة عامة 

محور العائلة: نوفمبر
تقدیم فصل الخریف

قصة العصفور الجریح
قصة النملة و الصرصور : محور الشتاء: دیسمبر

دروس متنوعة
سنة 3.5ات إلى سنو ) 03(برنامج فئة األطفال من ثالثة •

كتاب مصور، التعرف على جسم اإلنسان–فصل الشتاء، العاب الحواس، قصص : جانفي–دیسمبر 
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الخباز، الطبیب: المهن: مارس–فیفري 
قصة الدجاجة الصغیرة الحمراء: فصل الربیع

قصة–الوقایة من حوادث المرور : ماي–افریل 
الصحراء، حیاة الرحل

الماء و البحر : فصل الصیف: جویلیة–جوان 
العاب حرة

استقبال األطفال، التعرف علیهم، العاب حرة: سبتمبر
العاب التعارف ، العاب االتصال، النظافة، األسرة، قصص: أكتوبر
األلوان، الخضر، تقدیم األدوات المدرسیة: ففصل الخری: نوفمبر

سبتمبر1جویلیة إلى 15أما العطلة فتكون من 
 البرنامج الیومي لروضة مسیكة بن زیزة التابعة للمجلس الشعبي البلدي

الخمیساألربعاءالثالثاءاالثنیناألحداألوقات/ األیام
حدیث شریف أو قرأن كریم10.30- 9.30

دعاء
حدیث شریف أو كریمقرأن 

دعاء
IIصف كبار 

ممارسة 
الریاضة 
ومشاهدة 

التلفزیون أو 
الخروج إلى 

الحدیقة

قراءة حرف و 10.30-11.00
كیفیة كتابته 

على السبورة

حساب تعلم العد و 
ترتیب األعداد

كتابة حرف 
على الكراس

كتابة حرف على 
الكراس

قراءة قصة 11.00-11.30
أناشید و أغاني

األشیاء تمییز
حلو، حار
فوق، :واألماكن

تحت
األقارب:األیام

رسم،تلوین، 
تعلیم األلوان، 
أناشید أغاني، 
لعب، أغاني 

ترفیهیة

اللعب بالعجین 
أشغال یدویة

Iصف كبار IIصف متوسط Iصف متوسطIIصف كبار Iصف كبار تنشیط و ترفیه 
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 ألطفال روضة الفردوس التابعة لمدیریة التربیة) 2011–2010أكتوبر (الشهري البرنامج

ول
 األ

بوع
ألس

ا

. ت
إسالمیة

. ت
مدنیة
سورة 

الفاتحة
الروضة

تعبیر
كلمات
سرد 

قصص

قراءة
كتابة

أقدم نفسي
رسم 

خطوط 
ورموز

. ت
ریاضیة
النقطة
أیام 

األسبوع
على تحت
أمام  وراء

فوق  تحت

علمیة. ت
أكتشف 
جسمي

الحواس 
تمارین

رسم 
وتلوین

رسم حر
التعریف 
باأللوان

بدنیة. ت
. ت

إیقاعیة
تشكیالت 

بالعجین
حركات 
ریاضیة

القفز

أناشید 
ومحفوظات

التحیة
1قسما ج

المسرح 
والتمثیل
حركات 
تعبیریة

ني
الثا

وع 
ألسب

ا

دعاء 
األكل
سورة 

الفاتحة
الروضة

التعریف 
ببعض 
الكلمات

التعریف 
ببعض 

الكلمات 
مع 

المقارنة
خطوط 
ورموز

داخل خارج
األشكال 
الهندسیة

التطبیقات

السكون 
والحركة 

)2(و) 1(
تمارین

أشكال 
مطبوعة
رسم حر

تشكیالت 
بالعجین
حركات 
ریاضیة

القفز

التحیة
1قسما ج

حركات 
تعبیریة

لث
الثا

وع 
ألسب

ا

دعاء 
األكل
سورة 

الفاتحة
أدواتي 

المدرسیة

التعریف 
ببعض 
الكلمات

أفعال
صفات

التعریف 
والمقارنة 

بین 
الكلمات
خطوط 
ورموز

القریب من
البعید من
اإلنطالق 
والوصول
التطبیقات

السكون 
والحركة 

)3(
التطبیقات

أثاث 
مطبوعة
رسم حر

تشكیل 
خطوط 
ورموز

حركات 
ریاضیة 
وألعاب

التحیة
1قسما ج

أدواتي

اللعب 
باألصوات

بوع
ألس

ا
رابع

ال
التحیة
سورة 

الفاتحة
أدواتي 

المدرسیة

جمل 
بسیطة

ضمائر 
قصص

التعریف 
والمقارنة 

بین 
الكلمات
خطوط 
ورموز

العدد 
الرتبي 

)1( ،)2(
التطبیقات

نظافة 
الجسم

تطبیقات

حیوانات 
مطبوعة
رسم حر

تشكیل 
خطوط 
ورموز

حركات 
وألعاب

التحیة
1قسما ج

أدواتي

اللعب 
باألصوات


