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  :قـدمـةم
 
  

 بتربية ا في أوربا شاهدا على أعمال العديد من المربين الذين اهتموم18لقد كان القرن 
، االيطالية فروبل ، االلماني بستالوتزيالطفل في سن ما قبل المدرسة أمثال السويسري 

 و غيرهم من المربين ، و قد سبق هؤالء بحوالي قرن من الزمن دوكرولي و البلجيكي مونتيسوري
تمامهم بهذه المرحلة من الطفولة لم يأت صدفة ، و إنما كان نتيجة  ، و اهكومنيوسالقس التشيكي 

 من خاللها مدى تأثير هذه التجارب عاشوها أو عايشوها في تلك الحقبات الزمنية و التي الحظو
 كذلك مدى تأثير البيئة على نمو الفرد و االمرحلة على المراحل األخرى من النمو ، كما الحظو

  .على سلوكه 
 

رحلة مهمة جدا في حياة الفرد ألنها تبنى فيها جميع معالم شخصيته، لذا إذا كان فهذه الم
االهتمام كبيرا بهذه المرحلة فإننا سنضمن نشوء فردا سويا قادرا على تحمل المسؤولية وعلى خدمة 

 في تربة خصبة واهتممنا برعايتها جيدا االوطن ، فالطفل يمكن أن نمثله بالبذرة التي إذا غرسنا ه
فالطفل إذا وجد . حتى تنمو جذورها وتزهر أغصانها فإننا سنجني منها ثمارا وفيرة و طيبة  

الوسط الذي يعيش فيه ثري بكل ما يحتاجه في عملية نموه سواءا الجسمي، أو المعرفي أو 
حركي فان ذلك سيساعده على النمو نموا سليما خالي من األزمات و /االجتماعي العاطفي أو الحسي

 بحق الطفل في الحياة السعيدة و في التربية اوألن علماء التربية يؤمنون بذلك و يؤمنو. اض األمر
 على توفير كل الشروط المادية و المعنوية و ا، فقد كان ذلك شغلهم الشاغل حيث سهرو و التعليم

،  ألطفالو رياض ا الصحية لتنميته تنمية ايجابية ، و تمثل ذلك االهتمام في إنشاء مدارس الحضانة
على هذه المؤسسات نظرا للتطور االقتصادي و االجتماعي  و الن الطلب أصبح يتزايد أكثر فأكثر

 في مالسريع فان هذه المؤسسات أصبحت غير قادرة على استقبال األعداد الهائلة لألطفال الذين ه
في فتح أقسام   لذلك فكر القائمون على التربية خاصة في الدول المتقدمة ،سن ما قبل المدرسة

  .للتعليم التحضيري ملحقة بالمدارس االبتدائية المتصاص الكم الهائل من أطفال األمهات العامالت
 

و نجد أن الجزائر قد اتبعت هي األخرى سياسة هذه الدول في التكفل بأطفال األمهات 
عليم العامالت ، حيث قامت بفتح العديد من دور الحضانة ،رياض األطفال وبعض أقسام الت

  .، لكن رغم ذلك لم تستطع أن توفر آماكن لكل أطفال سن ما قبل المدرسة  التحضيري
  

م أن الجزائر بدأت االهتمام والتكفل بالطفولة األولى 1986فقد أكدت فاطمة موسى عام 
م من خالل ما جاء في الميثاق الوطني و المؤتمر الرابع لجبهة التحرير الوطني ، لكن 1976سنة 
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و يؤكد  . )1(وص الرسمية لم يكن لها أثرا واضحا على التكفل بهذه المرحلة من الطفولة هذه النص
م لالهتمام 1976م على انه رغم صدور مراسيم وزارية عام 1990رابح تركي في هذا الصدد عام 

 كانت بعض انم، و 1989بهذه المرحلة إال أنها لم يتم إنشاؤها من طرف الدولة حتى عام 
  ).2(ومية قد بادرت بإنشاء مدارس الحضانة ألبناء موظفيهاالشركات العم

 

و ظل القائمون على التربية في الجزائر يجاهدون من اجل توفير اكبر قدر ممكن من هذه 
و تمثل ذلك في صدور النشرة الرسمية للتربية الوطنية في عددها الخاص  ، المؤسسات لألطفال

مكانات الكبيرة المستلزمة إلقامة التعليم التحضيري على انه اعتبارا لإل"  و التي جاء فيها 2001
مستوى القطر الوطني، فان المبادرة بتنظيمه و توسيعه قد منحت لمختلف الهيئات و المنظمات 

 كما نجد ).3("ولة عن التربية ؤالوطنية و الجماعات المحلية مع إبقاء الوصاية التربوية للوزارة المس
م ، أن تنظيم و 1976 افريل 16 المؤرخ في 70.76جب مرسوم رقم في هذه النشرة كذلك و بمو

أن فتح كل مؤسسة للتعليم التحضيري يتم " تسيير هذه المؤسسات حدد في المادة الثالثة و جاء فيها 
   ).4("بموجب مقرر صادر عن الوزير المكلف بالتربية 

 

ل مؤسسات التعليم االبتدائي و بهذه المناشير الوزارية تم فتح أقسام التربية التحضيرية بك
و سيجري تعميمها في السنوات القادمة على كل  التي تتوفر لديها اإلمكانيات الالزمة لذلك ،

كل طفل بلغ خمس سنوات مؤسسات التعليم االبتدائي، و عملية تعميمها ستجعل منها إجبارية على 
  . من العمر

 

كل مؤسسات التعليم االبتدائي ، أردنا و قبل أن يجري تعميم هذه التربية التحضيرية على 
من وراء دراستنا هذه أن نقيمها لنبين نقاط القوة و نقاط الضعف فيما يقدم فيها إلنماء جوانب الطفل 
المختلفة ،و ذلك من خالل اإلجابة على التساؤالت التي طرحتها هذه الدراسة منذ بدايتها، حيث دار 

التشابه و التجانس بين التربية التحضيرية في األدب التساؤل األول حول محاولة معرفة مدى 
المختص العالمي و التربية التحضيرية في النصوص الجزائرية ، أما التساؤل الثاني فكان حول 
مدى التشابه و التجانس بين التربية التحضيرية في النصوص الجزائرية و المطبقة على ارض 

  .الواقع 
 

 ، ديوان المطبوعات ا قبل المدرسة ، نمو ،مشكالت ،مناهج و واقعسيكولوجية طفل م: فتيحة كركوش  )1(
  .133، ص 2008الجامعية ، 

 .نفس المرجع ، نفس الصفحة  )2(
 .138نفس المرجع ، ص  )3(
   .137نفس المرجع ، ص  )4(
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ولإلجابة على هذين التساؤلين ، اتبعنا الخطوات التالية في عملنا ، حيث قمنا بتقسيم الدراسة 
ظري و جزء تطبيقي ، تناولنا في الجزء النظري خمسة فصول ، جاء الفصل إلى جزءين ،جزء ن

األول كفصل تمهيدي لدراستنا حيث تناولنا فيه تحديد إلشكالية الدراسة ، أهميتها، أهدافها ، 
مصطلحات الدراسة وبعض الدراسات التي تناولت أهمية التعليم التحضيري لطفل ما قبل المدرسة 

  الفصل تحديد لفرضيات الدراسة، و تناولنا في الفصل الثاني لمحة تاريخية ،و جاء في نهاية هذا
على تربية طفل ما قبل المدرسة عبر عدة عصور، التربية عند بعض المربين الغربيين، و أهم 
المدارس الفلسفية التي أثرت على تربية الطفل في هذه المرحلة من الطفولة، أما فصلها الثالث 

بية التحضيرية، أهدافها، دوافعها، و بعض البرامج المقدمة لطفل ما قبل المدرسة، فتناول نشأة التر
إضافة إلى إعطاء نظرة على اهتمام الدول بهذه التربية، أما القسم الثاني من هذا الفصل فتناولنا فيه 
 و .التربية التحضيرية في الجزائر ، و حاولنا التعريف بالقسم التحضيري و برنامجه و تجهيزاته

تناول فصلها الرابع مفهوم طفل ما قبل المدرسة و نموه و خصائصه و طبيعة نموه و عالقتها 
و تطرقنا في آخر فصولنا النظرية إلى موضوع التقويم، لنبين أهميته كسيرورة تكشف لنا . بتربيته

ة عن على مكان الخلل فيما يقدم لألطفال على مستوى أقسام التربية التحضيرية، كما قدمنا لمح
أما . تطور مفهوم التقويم، وظائفه، أنواعه و بعض النماذج التي يمكن اعتمادها في عملية التقويم 

الجزء التطبيقي فتمثل في الفصل السادس الذي تناولنا فيه التعريف بالمنهج المستخدم في الدراسة، 
ناقشة و تحليال لنتائج وسائل جمع البيانات، عينة الدراسة و حدودها، و في األخير قدمنا عرضا و م

 . الدراسة على ضوء الفرضيات 
 

التي رأيناها وختمت هذه الدراسة بخاتمة تضمنت مجموعة من التوصيات و االقتراحات 
  . بالتفصيل فيما يلي  كلهو سنتطرق إلى ذلكخالل انجازنا لهذه الدراسة ، 

 

 المهتمين بتربية الطفل و نأمل في األخير أن تكون هذه الدراسة المتواضعة قد أضافت إلى
 على التساؤالت التي طرحت بشكل واضح   تجيبفي سن ما قبل المدرسة شيء جديد ، كما نأمل أن            

بين العالقة بين خصائص الطفل في هذه المرحلة و التربية المقدمة له، أو ما يحتاج إليه الطفـل                  تو  
  .في هذه المرحلة من نشاطات تربوية 
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11 

 :اشكالية الدراسة -1
 

ن       تعتبرمرحلة الطفولة المبكرة من اهم و اصعب مراحل نمو الفرد، وذلك لما تتميز به م              
اكد "بلوم"اضافة الى كون اكبر نسبة نمو تتم فيها ،فعالم النفس            ،سرعة في نمو مختلف جوانب الطفل     
العقلي يـتم فيمـا بـين      من النمو% 50"طفل هذه المرحلة ان  من خالل دراساته التي اجراها على       
 من النمو العقلي يتم فيما بين العام الرابع و الثامن من حياة             %30الميالد و العام الرابع من عمره ،      

   )1(" الطفل
     و تعتبر هذه المرحلة كذلك هي االساس الذي تتكون فيه جميع مقومات شخصية الفرد ، لهـذا                 

كان االهتمام بهذه المرحلة منذ القديم كبيرا، و زاد هذا االهتمام اكثر فاكثر ،مـع تزايـد                 السبب فقد   
  . الدراسات حول هذه المرحلة 

      

و الن نتائج دراسات علماء التربية و النفس و االجتماع اثبتت ان نمو الطفـل تـتحكم فيـه                   
شخصيته من اسرته و بعـضها   عوامل وراثية و اخرى بيئية ،بمعنى ان الطفل يرث بعض مكونات            

اآلخر يكتسبه من محيطه االجتماعي ، و بما ان الجانب المكتسب في االنسان هو الذي يمكن التدخل                 
فيه و التحكم به ، و نظرا لما للمحيط من اهمية كبيرة في النمو الجسمي و العقلـي و العـاطفي و                      

بستالوتزي ،فروبل ،مونتيسوري ،و :ثال  االجتماعي للطفل ، فقد عمل الكثير من المربين الغربيين ام         
  .غيرهم على توفير الفضاء المالئم لنمو الطفل ،بعد ان درسو و حددو طبيعة و احتياجات الطفل 

     

  كان لهؤالء المربين تأثيرا بالغا و دافعا قويا للعديد من الدول سواءا المتقدمة منها او النامية ،

سـيس مؤسـسات    أو قد ظهر ذلك االهتمام في ت      .له المبكرة   لالهتمام بتربية الطفل خاصة في مراح     
  .الستقبالهم و توفير كل الشروط الالزمة لنموهم الطبيعي 

    
و قد حذت الجزائر حذو هذه الدول ، و اهتمت هي االخرى بمرحلة الطفولة المبكرة حيـث                  

ون سن التمدرس ،من    قامت بتوفيرما اطلقت عليه بالتربية التحضيرية لالطفال الذين هم في سن ما د            
و هـذه   . خالل تاسيسها لدور الحضانة و رياض االطفال و المدارس القرآنية و اقسام التحضيري              

 .االخيرة هي التي تمثل موضوع بحثنا هذا 
 

 هر اهتمام الجزائر بهذه المرحلة جليا في المراسيم الوزارية التي صدرت ، حيث نجد ان 
 التربية التحضيرية هي تربية: " م ،جاء فيها ان 1976افريل 16االمرية الوزارية التي صدرت يوم 

ا تسمح لالطـفال ـكما انه مخصصة لالطفال الذين لم يبلغـوا سن القبول االلزامي في المدرسة ،
 بتنمية كل

  
  

  (1)www .elwaai.com.  
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     )1("امكانياتهم ، كما توفر لهم فرص النجاح في المدرسة و الحياة 
تكون الجزائر قد حددت من خالل هذه االمرية ، سن االطفال الذين يلتحقون بهـذا                    و بهذا   

  . النوع من التربية و كذلك الهدف منها 
    فالتربية التحضيرية كما جاءت في المراسيم الجزائرية اذن هي التربية التي تساعد الطفـل                    

ذي يعيش فيه، وكذلك المحيط الذي سينتقل الذي هو في سن ما قبل المدرسة على التأقلم مع المحيط ال
اليه في سن ست سنوات ،و بامكان هذه التربية كذلك ان تقلص من الفروقات الفردية بين االطفـال                  
الذين يأتون من بيئات اجتماعية و اقتصادية و ثقافية مختلفة ،فهي تحـاول معالجـة االعوجـاج و                  

اها في المنزل ، كي ال يجد صعوبات و عراقيـل           استدراك النقص الموجود في تربية الطفل التي تلق       
  .تعيق اكتسابه للعلوم و المعارف و الخبرات التي سيتلقاها في المدرسة 

    و بقي اهتمام الجزائر بالتربية التحضيرية و بطفل ما قبل المدرسة يتطور بصورة بطيئـة ،                   
م اين صدرت وثيقة    1990اية عام   حيث لم تصدر أي وثيقة تحدد اكثر هذا النوع من التربية ،الى غ            

تربوية مرجعية للتعليم التحضيري تم فيها تحديد اهداف النشاطات و ملمح الطفل و البرنامج المقترح    
م 1996، و كيفية تنظيم الفضاء المادي للقسم التحضيري ،ثم صدرت وثيقة منهجية اخـرى عـام                 

هذا االهتمام و االنتشار للتربية التحضيرية و استمر ". دليل منهجي للتعليم قبل المدرسي " تمثلت في  
و دليل ذلك انها بقيت مقتصرة على فئة قليلة من االطفال الذبن هم فـي سـن مـا قبـل      محتشما ،

المدرسة ، هذا ان لم نقل انها كانت مقتصرة على ابناء عمال التربية و القلة القليلة الباقية هم االطفال 
 االحيان يلتحق    من و في كثير  . ة التربية لاللتحاق بالمدرسة   الذين تمنح لهم رخص من طرف مديري      

هؤالء االطفال الذين يبلغون من العمر خمس سنوات باقسام السنة اولى من التعليم االساسي لتلقـي                
  .نفس البرنامج الذي هو مقرر على اطفال الست سنوات 

ية التحضيرية بعين و االصالحات المتتالية على النظام التربوي ،لم تخلو من اخذ الترب
التوسيع التدريجي في اقسام التربية التحضيرية حسب " االعتبار ، حيث نجدها نصت على 

تاطيرا و هياكل لدى كل مديرية ، بهدف تعميمها بدءا من السنة الدراسية االمكانيات المتوافرة محليا 
قرر اعتبار التربية جميع االطفال ممن يبلغون خمس سنوات من العمر ،كما ت م على2009/م2008

 )2(" التحضيرية مرحلة من مراحل السلم التعليمي 

  
  

 اللجنـة   ) سـنوات    6 الى   5لألطفال في سن    ( منهاج التربية التحضيرية    :  المديرية الفرعية للتعليم المتخصص      )1(
   .7 م ، ص 2004الوطنية للمناهج ، 

الى مفتشية اكاديمية الجزائر و مديري التربية بالواليـات ،           لوزارة التربية الوطنية     0.3.2 اصدار االمانة العامة     )2(
   . م 2005حول تنصيب منهاج التربة التحضيرية ، جوان 
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اضافة الى ذلك فقد تطور مفهوم هذه المرحلة من مفهوم التعليم الى مفهوم التربية، و هذا مـا                      
ـ   -م2004 لسنة   –ترجمه منهاج التربية التحضيرية االخير       االهتمـام  " ى ضـرورة    حيث نص عل

  )1(يبالجانب التربوي النماء شخصية الطفل قبل الجانب المعرف

    
و بما ان التربية التحضيرية قد اقتصرت على بعض المؤسسات التعليميـة فقـط هـذه الـسنة             

و يراد تعميمها على كل المؤسسات عبر كامل التراب الوطني ، بدءا من العـام               ) م2007/م2006(
م و مساهمة منا في تهيئة االرضية الصحيحة لها ، سوف نقوم بتقييم هـذه               2009/م2008الدراسي  

 النصوص الجزائريـة المتعلقـة بالتربيـة        الى أي مدى تتوافق   المرحلة ، و ذلك من خالل اظهار        
   ؟العمليواقع ل ا في مدى تطبيقهاام االدب المختص العالمي ؟  و معالتحضيرية 

    
و تعلمه يتم في ثالث جوانب ، حددها علماء التربيـة و الـنفس و               و كما نعلم ان تربية الطفل         

الحركـي و   /العقلي، المجال الحـسي   /االجتماع في المجاالت الثالث التالية و هي المجال المعرفي          
العاطفي ،فقد حددو كذلك متطلبات كل مجال من هذه المجاالت و التي ترجمـت              /المجال االجتماعي 

 تربية طفل ما قبل المدرسة في شكل انشطة تهدف الى تلبية تلـك     من طرف المربين المختصين في    
   .المتطلبات

  
هذه المجاالت الثالث و ذلك     أنشطة     و لذلك فاننا اردنا تقييم التربية التحضيرية من خالل تقييم           

  : التالية األسئلة باالجابة على 
  

لتحضيرية في االدب المختص    العقلي بين التربية ا   /هل هناك تجانس و تشابه في المجال المعرفي       
  العالمي و النصوص الجزائرية و المطبقة على ارض الواقع ؟

العاطفي بين التربيـة التحـضيرية فـي االدب    / هل هناك تجانس و تشابه في المجال االجتماعي    
  المختص العالمي و النصوص الجزائرية و المطبقة على ارض الواقع ؟       

الحركي بين التربية التحضيرية في االدب المختص       /مجال الحسي هل هناك تجانس و تشابه في ال      
  العالمي و النصوص الجزائرية و المطبقة على ارض الواقع ؟

  

                                                                                     
   

����� ا�����     )1(�� ا� �!" :    ��$ ���)'&�ج ا �)�*+����, ا!��  ا� �-./����)'.�ه7 ،     )  �.'5ات 5ا23.�ل  (  ا �.�'35�� ا.'9��ا

 :;<�(������ ا�� ��= 2�� ا� �!(�   م2004ا
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  :أهمية الدراسة  -2
 

إن بحثنا ككل البحوث األخرى، لم ينطلق من العدم، ولكنه جاء نتيجة لمالحظة بعض 
لتعليم من األساسي إلى اإلصالحات المتتالية على المنظومة التربوية، والتي من بينها تغيير ا

اإلبتدائي، وحذف سنة دراسية وهي السنة السادسة أساسي، وإضافة سنة جديدة للسلم التعليمي 
 04 سنوات وفي حاالت قليلة أطفال 05واعتبرت سنة تحضيرية وهي تستقبل األطفال بعمر 

 بهدف إعداد سنوات، أي أطفال ما قبل سن التمدرس اإللزامي، وقد جاءت هذه السنة التحضيرية
األطفال للدخول للمدرسة وتوفير البيئة المناسبة لضمان نمو طبيعي لهم وكذلك لتعويض النقص 
الذي يعاني منه الطفل في البيت نتيجة الظروف المعيشية القاسية أو لكون بعض األولياء ذوي 

الخبرات مستوى تعليمي أو ثقافي متدني ال يمكنهم إعانة أطفالهم على النمو وعلى إكتساب 
  .والمهارات والمعارف

 أفريل 16 بموجب أمرية 1976وعلى الرغم من كون التربية التحضيرية سنت للتطبيق عام 
إال أنها بقيت بعيدة المنال بالنسبة ألغلب األطفال، كما أن صورة التربية التحضيرية لم تتضح جيدا 

 ما قبل المدرسة، ومن هنا تتضح بالنسبة ألولياء أمور األطفال وكذلك للقائمين على تربية طفل
  .أهمية دراستنا 
فالدراسة التي نحن بصدد إنجازها تستمد أهميتها من طبيعتهاـ فهي دراسة تقييمية  -

   .ة العالمية المختصياتللتربية التحضيرية الجزائرية من خالل مقارنتها بما جاء حولها في األدب
حضيرية قبل تعميمها عبر كامل التراب الوطني، تعتبر دراستنا األولى في تقييم التربية الت -

كما أنها من الدراسات القالئل التي تتناول طفل التربية التحضيرية كموضوع لها، رغم األهمية 
  .الكبيرة لهذه المرحلة في تكوين شخصية الفرد 

ها بما جاء في النصوص الجزائرية تتقدم واقع التربية التحضيرية في الجزائر ومقارن -
   .ة العالمية المختصياتلك في األدبوكذ

تحديد مفهوم التربية التحضيرية وطبيعتها وطريقة تطبيقها من خالل تجارب وأعمال  -
  .المربين الذين كانوا السباقين في هذا المجال 

توضيح طبيعة النمو وخصائص طفل ما قبل المدرسة وعالقتها بالنشاطات المبرمجة له  -
  .إكتساب المعارف والخبرات لمساعدته على نموه وعلى 

حركي /المعرفي والحسي/تحديد أهمية التربية التحضيرية في إنماء الجانب العقلي -
 .اإلنفعالي لطفل ما قبل المدرسة / واإلجتماعي
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كما أن بحثنا ينتمي إلى البحوث التربوية التقويمية، وهذا النوع من البحوث له أهمية  -
 تسعى لإلجابة عن أسئلة هامة وحيوية بالنسبة للمؤسسات  " ألنهاكبيرة في المجال التربوي، ذلك

التعليمية وذلك ألنها تتعلق بتطوير وتنمية برنامج معين، أو تقويم فاعلية طريقة تربوية معينة أو 
  )1 ("...نظام تربوي معين 

  
  :أهداف الدراسة  -3

  

صول إليها، وبما أن   في أي عمل البد من تحديد األهداف التي يجب الو اإلنطالق قبل
  :دراستنا من نوع البحوث التقويمية في المجال التربوي فقد حددت أهدافه فيما يلي 

الكشف عن النقائص أو العيوب التي تعاني منها التربية في األقسام التحضيرية لمعالجتها قبل  •
 .تعميمها 

 مجاالت الطفل الكشف على نوع األنشطة المقدمة في األقسام التحضيرية، وأي مجال من •
 التي يولونها المربون أكثر اهتمام ومدى تلبيتها لحاجات )العقلية، الحسية الحركية، اإلجتماعية(

 .ومتطلبات الطفل للنمو 
تقييم التربية التحضيرية في المؤسسات التربوية الجزائرية، وذلك من خالل معرفة مدى توافق               •

 ة المختـص  يـات  مع ما جاء حولها في األدب      النصوص الجزائرية الخاصة بالتربية التحضيرية    
 . وما مدى تطبيقها على أرض الواقع ةالعالمي

                              

  

  

  

  

  

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، نشر االسكندرية ، دون سنة   ، مركز االسكندرية للكتاب،البحوث التربوية و المنهج العلمي: السيد علي الشتا  )1(

  .199ص 
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  :الدراسات السابقة   -4

  
        نظرا ألهمية الطفولة المبكرة في تكوين شخصية الفرد، فقد اهتم العلماء منذ قديم الزمان 

 على توفير الفضاء و الجو المالئم لنمو الطفل في هذه ابدراسة خصائصها و احتياجاتها ،و عملو
ر اهتمام الباحثين لهذا نجد هناك مجموعة من البحوث كما أن هذه المرحلة ما زالت تثي .ةالمرحل

أجريت في العديد من الدول لتبيان أهمية هذه المرحلة ، و كيفية التكفل بها و أهمية البرامج المقدمة 
 الطفولة المبكرة و نحن هنا سنحاول ذكر بعض الدراسات ليست ألنها تشبه بحثنا هذا الذي ةلمرحل

همية برامج بعض األنشطة المقدمة لطفل ما قبل المدرسة لتنمية جوانبه نحن يصدده و لكن لتبيان أ
  . سنتناول بعض هذه الدراسات يالمعرفية ،العقلية ، االجتماعية ،العاطفية والحس حركية ،وفيما يل

        
  . دراسة حول اثر االلتحاق بالروضة في تنمية االستعداد الذهني لدى الطفل الجزائري -أ

  
ة جاجة محمد او بلقاسم، ببعض مدارس مدينة قسنطينة و خاصة باقسام السنة قام بالدراس

  .م1994/م1993اولى، خالل العام الدراسي 
          

   : سةالهدف من الدرا
.   الذهني لدى الطفلد        هو التعريف باهمية رياض االطفال و مدى تاثيرها في نمو االستعدا

  . يقيس االستعداد الذهني لدى طفل مرحلة ما قبل المدرسةكما هدفت الدراسة الى وضع اختبار 
      

  :  فرضية الدراسة
  : انطلقت الدراسة من تساؤلين هما 

 الحالي في تنمية االستعداد الذهني للطفل ؟ بمعنى آخر هل هناك  الروضة بواقعهاهل تؤثر
اللتحاق بمؤسسات الروضة و اختالفات دالة في هذه االمكانية العقلية بين االطفال الذين سبق لهم ا

  : اقرانهم الذين لم يلتحقوا بها ؟ و على هذا االساس تم بناء فرضية عامة تمثلت في 
 ) كما يقيسه االختبار و المعد لذلك(هناك فروق دالة احصائيا في االستعداد الذهني  •

  . هذه المؤسسات بين االطفال الذين التحقوا بمؤسسات رياض االطفال ،و اقرانهم ممن لم يلتحقوا ب
  : و قد تفرعت عنها اربع فرضيات جزئية و هي 

بين ذكور المجموعة ) كما يقيسه االختبار ( هناك فروقا دالة احصائيا في االستعداد الذهني -1
التجريبية ممن التحقوا بمؤسسات رياض االطفال ،و اقرانهم من المجموعة الظابطة ممن لم يلتحقوا 

  .بهذه المؤسسات  
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بين اناث المجموعة ) كما يقيسه االختبار (ناك فروقا دالة احصائيا في االستعداد الذهني   ه-2
التجريبية ممن التحقن بمؤسسات رياض االطفال ،وقريناتهن من المجموعة الضابطة ممن لم يلتحقن 

  . بهذه المؤسسات 
بين ذكور و اناث ) كما يقيسه االختبار ( ال توجد فروق دالة احصائيا في االستعداد الذهني -3

  .المجموعة التجريبية 
  بين ذكور  و اناث ) كما يقيسه االختبار ( ال توجد فروق دالة احصائيا في االستعداد الذهني -4

  .المجموعة الضابطة 
  

 :عينة الدراسة 

  

 6 بنتا بمتوسط عمر زمني قدره 58 ولدا و 84طفالو طفلة منهم 142شملت الدراسة 
 مدارس للتعليم االساسي 08رسون بالسنة اولى اساسي و قد تم اختيارهم من  اشهر ، يد3سنوات و 

 تلميذا و تلميذة ، تم استبعاد منهم من ال تتوفر فيهم شروط 670 قسما يضم 20،تضم هذه المدارس 
  .الدراسة 

  :قام الباحث بتصنيف افراد العينة الى مجموعتين مختلفتين 
 ) . طفال70( و يمثلون العينة التجريبية مجموعةاالطفال الذين التحقو بالروضة

  ). طفال72(مجموعة االطفال الذين لم يلتحقو بالروضة و يمثلون العينة الضابطة 
    

    :وسائل جمع البيانات
 

الذي وضعه عالم "التجربة التعليمية " اعتمد الباحث  في جمعه للمعلومات على اختبار 
 ،و هو في االصل عبارة عن طريقة لدراسة القدرات فيقوتسكي سخاروف النفس السوفياتي سابقا 

و يتالف .سنوات و االطفال الذين لم يشرعو بعد في التعليم ) 10و7(الكامنة لدى االطفال ما بين 
االختبار من طقمين ،كل طقم يحتوي على اربع و عشرين بطاقة رسمت عليها اشكال هندسية 

االحمر، االخضر ، االصفر و اربعة اشكال :ثالثة الوان الطقم االول به . مختلفة االلوان و االحجام 
استعمله في عرض المهمة االساسية . كبير،صغير :و حجمين . الدائرة ، المربع، المثلث ،المعين : 
و الطقم الثاني به اربعة الوان ، اضافة الى االلوان السابقة يوجد اللون االزرق ،و ثالثة اشكال ، . 

  .ة المعين حذف من االشكال السابق

  

  



 
18 

 :منهج الدراسة 

اعتمد الباحث في دراسته على المنهج التجريبي النه المناسب لمثل هذه الدراسات و قد 
اما االسلوب االحصائي المعتمد في .اعتمد الباحث على طريقة المجموعتين الضابطة و التجريبية 

  .ستودنت ) ت(البحث فهو 
لبحث التجريبية و الضابطة و ذلك بهدف التعرف على حساب النسب المئوية لدرجات افراد عينتي ا

  .اختالف مدى الدرجات التي يتمركز فيها االفراد في التجربة 
و تستخدم للتعبير على الدرجة التي يتحصل عليها الفرد في االختبار عن طريق وصف : المئينيات 

  .موضعها النسبي بالنسبة لمجموعة من الدرجات 
  : الدراسة الى ما يليتوصلت : نتائج الدراسة 

االلتحاق بالروضة له اهمية على صعيد تنمية قدرة االستعداد الذهني للتعلم لدى الطفل و تحضيره -
  .للتعليم االساسي 

  . نتائج الذكور الذين التحقو بالروضة احسن من نتائج اقرانهم الذين لم يلتحقو بالروضة -
احسن من درجات اناث المجموعة ) قن بالروضة الذين التح( درجات اناث المجموعة التجريبية -

  ) .الذين لم يلتحقن بالروضة (الضابطة 
الذين التحقو برياض ( ال يوجد فرق في االستعداد الذهني بين ذكور و اناث المجموعة التجريبية -

  ) .االطفال
تحقو برياض الذين لم يل( ال يوجد فرق في االستعداد الذهني بين ذكور و اناث المجموعة الضابطة-

  ) .االطفال
الذين التحقو (و في كل الحاالت اظهرت النتائج المتوصل اليها ان اطفال العينة التجريبية 

في حسن اآلداء ودقته ) الذين لم يلتحقو بالروضة (يتميزون عن اطفال العينة الضابطة  )بالروضة 
في التجربة التي قام بها (،و سرعة االنجازو بقدرتهم على التعبير عما يقومون به من اعمال 

االمر الذي يؤكد ان التحاقهم برياض االطفال له تاثير على . بلغة سليمة و واضحة ) الباحث 
ظهور االستعداد الذهني للتعلم لديهم ، عكس اقرانهم من المجموعة الضابطة الذين عانو صعوبات 

  .ومون به باستخدام اللغة في اداء المهام المطلوبة منهم في التجربة او في التعبير عما يق

  

  
 ، رسالة ماجستير ،  االلتحاق بالروضة في تنمية االستعداد الذهني لدى الطفل الجزائرياثر: جاجة محمد أو بلقاسم 

  .1994 قسنطينة ،  جامعة منتوري،
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دراسة حول بناء برنامج تجريبي في المفاهيم الرياضية الطفال مرحلة ما قبل التعليم  – ب

   . - الروضة –ي المدرس
  قام بالدراسة جاجة محمد او بلقاسم ، ببعض رياض مدينة قسنطينة ، خالل العام الدراسي

  ) .م2001-م2000( 
   :الهدف من الدراسة 

وحدة مفاهيم ما قبل العدد، وحدة مفاهيم العدد ، وحدة :  بناء وحدة تعليمية في الرياضيات تشمل -
  .هندسية المفاهيم التبولوجية و االشكال ال

ة ق تجربة تدريس هذه المفاهيم التي تتضمنها الوحدة التعليمية على اطفال الروضة باستخدام طري-
  .مدخل اللعب و النشاط الحر 

  : انطلقت الدراسة من التساؤالت التالية : فرضية الدراسة
و التي بامكان  ماهي المفاهيم الرياضية و التبولوجية التي يمكن تدريسها الطفال مرحلة الروضة ،-

  هؤالء فهمها و استيعابها ؟
  ما هي الطرائق و االنشطة المناسبة لتقديم الوحدات المعرفية المقترحة في البرنامج ؟ -

  كيف سيكون االداء التعليمي الطفال الروضة في انشطة و حدات البرنامج ؟-

  لهم ؟ ما مدى تحصيل االطفال للمفاهيم الرياضية و التبولوجية التي ستدرس-

 ما هي الصعوبات التي تواجه اطفال الروضة في تعلمهم للمفاهيم الرياضية و التبولوجية؟ وعلى -
  : هذا االساس تم بناء الفرضيات التالية 

 يؤدي تدريس اطفال مرحلة ما قبل التعليم المدرسي محتوى نشاطات البرنامج التعليمي المقترح -
  .الشكال الهندسية الى اكسابهم المفاهيم التبولوجية و ا

 يؤدي تدريس اطفال مرحلة ما قبل التعليم المدرسي محتوى نشاطات البرنامج التعليمي المقترح -
  .الى اكسابهم مفاهيم العددو عمليتي الجمع و الطرح 

  : عينة الدراسة 

 5 و 5 طفال و طفلة يمثلون المجتمع الكلي للدراسة تتراوح اعمارهم ما بين 38شملت الدراسة 
  . اشهر 6نوات و س

  .اتبع الباحث المنهج التجريبي : منهج الدراسة 
_______________________________________  

  - الروضة–بناء برنامج تجريبي في المفاهيم الرياضية ألطفال مرحلة ما قبل التعليم المدرسي  :جاجة محمد أو بلقاسم 
  .2001-2000أطروحة دكتراة ،جامعة منتوري ، قسنطينة ، 
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  :  لقد توصل الباحث الى ما يلي:نتائج الدراسة 
تدريس اطفال مرحلة ما قبل التعليم المدرسي محتوى نشاطات البرنامج التعليمي المقترح قد 

أي ان اطفال هذه المرحلة . ساهم في اكسابهم و تعلمهم لكثير من تلك المفاهيم و االستفادة منها 
اهيم التبولوجية و الهندسية ، و ان البرنامج المقترح يتوافق في يتوفرون على استعداد لتعلم المف

  .نشاطاته العديدة مع النمو المعرفي الطفال الروضة 
تدريس اطفال مرحلة ما قبل التعليم المدرسي محتوى نشاطات البرنامج التعليمي المقترح قد 

 ان محتوى البرنامج المقترح و هذا يعني. ساهم في اكسابهم مفاهيم العدد وعمليتي الجمع و الطرح 
يتناسب مع خصائص مرحلة ما قبل المدرسة ، و ان االنشطة المعتمدة في ايصال مختلف الخبرات 

 طفال في الحركة،التعليمية المتصلة بالمفاهيم المعنية باستعمال طريقة اللعب ، واستغالل امكانات األ
ثيرات المحيطة بهم ، قد حقق نتائج طيبة والتفكير الحسي الذي يعتمدون عليه عند استكشافهم للم

على مستوى االكتساب و التعلم ضمن شروط ابستيمولوجية محددة تاخذ في االعتبار واقع خبرة 
  . االطفال الراهنة ، و ما يمكنهم انجازه لو اتيحت لهم المساعدة و العون الكافيين 

  
اب االجتماعية و المختلطة في تنمية لع دراسة حول اثر استخدام برامج بااللعاب الحركية و األ-ج

  .سنوات )6-5(التفاعل االجتماعي لدى اطفال الرياض بعمر 

  
قام بالدراسة نبراس يونس محمد آل مراد ،ببعض الرياض بمدينة الموصل العراقية ،خالل العام 

  .م 2004-2003     الدراسي 
  : هدفت هذه الدراسة الى :الهدف من الدراسة 

االلعاب + االلعاب الحركية(برامج بااللعاب الحركية و االلعاب االجتماعيةو  الكشف عن اثر -
  . سنوات بشكل عام  ) 6-5(في تنمية التفاعل االجتماعي لدى اطفال الرياض بعمر ) االجتناعية

االلعاب + االلعاب الحركية( الكشف عن اثر برامج بااللعاب الحركية و االلعاب االجتماعية و-
  سنوات و حسب الجنس ) 6-5(ي تنمية التفاعل االجتماعي لدى اطفال الرياض بعمر ف) االجتناعية

االلعاب + االلعاب الحركية ( المقارنة بين اثر برامج بااللعاب الحركية و االلعاب االحتماعية و-
سنوات بشكل عام ثم ) 6-5(في تنمية التفاعل االجتماعي لدى اطفال الرياض بعمر ) االجتماعي
 .س حسب الجن

  

__________________________________________  

www.gulfkids.com .       
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  . سنوات ) 6-5( تصميم اداة لقياس التفاعل االجتماعي لدى اطفال الرياض بعمر -
 

 معرفة االثر المترتب عن استخدام برامج انطلقت الدراسة من محاولة: فروض الدراسة 
بااللعاب الحركية و االلعاب االجتماعية و االلعاب المختلطة في تنمية التفاعل االجتماعي لدى  

  : سنوات ،و للوصول الى ذلك اقترح الباحث اربع فرضيات هي  ) 6-5(اطفال الرياض بعمر 
 و البعدي و لمصلحة القياس البعدي في وجود فروقا ذوات داللة معنوية بين القياس القبلي -1

االلعاب (مقياس التفاعل االجتماعي لكل من برامج االلعاب الحركية و االلعاب االجتماعية و 
  . سنوات بشكل عام  ) 6-5(لدى اطفال الرياض بعمر ) االلعاب االجتناعية+ الحركية

و لمصلحة القياس البعدي في  وجود فروقا ذوات داللة معنوية بين القياس القبلي و البعدي -2
االلعاب (مقياس التفاعل االجتماعي لكل من برامج االلعاب الحركية و االلعاب االجتماعية و 

  .سنوات و حسب الجنس  ) 6-5(لدى اطفال الرياض بعمر ) االلعاب االجتناعية+ الحركية
الحركية و االلعاب وجود فروقا ذوات داللة معنوية في القياس البعدي بين برامج االلعاب  -3

سنوات  ) 6-5(لدى اطفال الرياض بعمر ) االلعاب االجتناعية+ االلعاب الحركية(االجتماعية و 
  ).االلعاب االجتناعية+ االلعاب الحركية(بشكل عام و لمصلحة برنامج 

 وجود فروقا ذوات داللة معنوية في القياس البعدي بين برامج االلعاب الحركية و االلعاب -4
سنوات و  ) 6-5(لدى اطفال الرياض بعمر ) االلعاب االجتناعية+ االلعاب الحركية(جتماعية و اال

  ). االلعاب االجتناعية+ االلعاب الحركية(حسب الجنس و لمصلحة برنامج 

سنوات ) 6-5( طفالو طفلة من روضة النسور بعمر 60اختار الباجث : عينة الدراسة 
ات المادية و المعنوية في هذه الروضة ،و تم استبعاد االطفال بطريقة عمدية نظرا لتوفر االمكان

وقد تم تقسيم العينة الى ثالث . الذين التتوفر فيهم الشروط او لعدم تجانسهم مع افراد عينة البحث 
  . مجموعات متساوية العددمن حيث الذكور و االناث 

  . عة البحث استخدم الباحث المنهج التجريبي لمالئمته لطبي: منهج الدراسة 
 قام الباحث بتصميم اداة لقياس التفاعل االجتماعي الطفال الرياض و قد اتبع :اداة الدراسة 

و  م ،1979عام ) allen et yen(ين و الن في ذلك مجموعة من االجراءات التي حددها كل من 
   .هذا نظرا لعدم توفر اداة عربية لقياس التفاعل االجتماعي 

  : صل الباحث في هذه الدراسة الى النتائج التالية  تو:نتائج الدراسة 
البرامج التي استخدمها الباحث في هذه الدراسة اسهمت في تنمية التفاعل االجتماعي لدى  -1

  .االطفال بشكل عام و لدى الذكور و االناث بشكل خاص 
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جتماعي مقارنة في تنمية التفاعل اال )االلعاب الحركية و االلعاب االجتماعية (تميز برنامج  -2
ببرنامج االلعاب الحركية و برنامج االلعاب االجتماعية لدى االطفال بشكل عام و لدى الذكور 

  .واالناث بشكل خاص 
تفوق برنامج االلعاب الحركية في تنمية التفاعل االجتماعي لدى الذكور مقارنة ببرنامج  -3 

 . االلعاب االجتماعية 

اعية في تنمية التفاعل االجتماعي لدى االناث مقارنة ببرنامج تفوق برنامج االلعاب االجتم -4
 .االلعاب الحركية 

  
  : مناقشة الدراسات السابقة  -5

 
توجد العديد من الدراسات التي اجريت على اطفال الرياض او بصورة ادق على الطفل في 

م قبل المدرسي على مرحلة ما قبل المدرسة ، و تمثلت هذه الدراسات في محاولة معرفة اثر التعلي
لكننالم   نمو الطفل من جميع النواحي ،سواءا المعرفية او االجتماعية او العاطفية او الحس حركية ،

  .    نتوصل الى كل هذه الدراسات بشكل مفصل ما عدا الدراسات التي تطرقنا لها سابقا 
اطفال الرياض  فهذه الدراسات شملت اطفال المرحلة المبكرة ، اثنين منها اجريت على 

  .وواحدة اجريت على اطفال السنة اولى من التعليم االساسي 
 

  . طفال 142و 38تراوح عدد افراد العينة في هذه الدراسات ما بين 
  .استخدم المنهج التجريبي في الدراسات الثالث النه يتناسب مع مثل هذه الدراسات 

 تطبيقه على مجموعة من االطفال في دراستين بناء برنامج و: اما الوسائل المستعملة فقد تمثلت في 
  . ، اما الدراسة الثالثة فطبق فيها اختبار يقيس االستعداد الذهني لدى االطفال 

         

 اما فيما يخص اوجه التشابه و االختالف بين هذه الدراسات و الدراسة التي نحن بصددها 
 :فيتمثل فيما يلي 

 
 

-2000(تشابه فان دراستنا تتشابه مع دراسة جاجة محمد او بلقاسم          فيما يتعلق باوجه ال
، في افراد العينة و الذين يمثلون اطفال ) 2004(ة نبراس يونس محمد آل مراد ـو دراس) 2001
 .سنوات و هم اطفال التعليم قبل المدرسي ) 5-6(
  

 



 
23 

قييم التربية اما ما يميز دراستنا عن الدراسات السابقة هو ان دراستنا تدور حول ت
التحضيرية في االقسام الملحقة بالمدارس االبتدائية ،و هو ما لم نجده في أي دراسة سابقة، حيث كل 
الدراسات التي انجزت كانت حول الطفل في رياض االطفال او دور رياض االطفال في تنمية 

ل المدرسة في اما الدراسات التي تناولت تربية طفل ما قب بعض قدرات طفل ما قبل المدرسة ،
اضافة الى ذلك فان ما . و االساسية فلم نجد ما يثبت وجود مثل هذه الدراسات  أالمدرسة االبتدائية

يميز ايضا دراستنا على الدراسات السابقة هي ان دراستنا تتمثل في عملية تقييم للتربية التحضيرية 
. في تربية الطفل قبل المدرسة ي ادبيات علماء التربية المختصين ماخوذ من ما جاء فوفق نموذج 

  .كما اننا اختلفنا مع الدراسات السابقة في استعمالنا للمالحظة كوسيلة لجمع المعلومات 
 

اذن فدراستنا انفردت عن الدراسات االخرى بعملية تقييم التربية التحضيرية الملحقة 
اال ان هذا ال ينفي اهمية .مات بالمدرسة االبتدائية و كذلك باستعمالنا للمالحظة كوسيلة لجمع المعلو

الدراسات السابقة بالنسبة لبحثنا ، فقد امدتنا بالخطوط العريضة و االولية التي ساعدتنا في وضع 
خطة عملنا و منها كانت انطالقتنا في بحثنا ، اضافة الى اهمية النتائج التي توصلت اليها و التي 

 المناسبة لهذه المرحلة المبكرة من حياة الفرد نظرا بينت ضرورة االهتمام بتقديم التربية و الرعاية
  . ثيرسلبي او ايجابي على شخصية االنسان الراشد ألما لها من ت
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  : الدراسةفرضيات   -6

    نظرا لما تلعبه الفرضيات من اهمية في تحديد االتجاه السليم و االبتعـاد عـن البحـث                 
نها اجابات مؤقتة لالسئلة التي تم طرحها في اشكالية البحث ، فقـد             العشوائي في أي دراسة ،و بما ا      

  .  حددنا فرضيات بحثنا و كانت كاآلتي 
  

   :الفرضية العامة
 و النصوص   ةالمي الع ة المختص ياتدبهناك تجانس و تشابه بين التربية التحضيرية في األ            
  .رض الوافع أ و المطبقة على الجزائرية
  

  : الفرضيات الجزئية
  

و بما ان من اهداف التربية التحضيرية الجزائرية و المنصوص عليها في الجريدة الرسمية هو                   
مساعدة الطفل على النمو عقليا و معرفيا و اجتماعيا و عاطفيا و جسميا، فقد ارتأينـا الـى وضـع          

  : كد من صحة او خطأ الفرضية العامة أالفرضيات الجزئية التالية للت
  

 يـات دبالمعرفي بين التربيـة التحـضيرية فـي األ        /س و تشابه في المجال العقلي      هناك تجان  -1  
  . رض الواقعأ و النصوص الجزائرية و المطبقة على ة العالميةالمختص

 يـات دب بين التربية التحضيرية في األ     العاطفي/ االجتماعي هناك تجانس و تشابه في المجال        -2  
  . رض الواقع أ المطبقة على  و النصوص الجزائرية وة العالميةالمختص

 يـات دب بين التربية التحـضيرية فـي األ       حركي/ الحسي  هناك تجانس و تشابه في المجال         -3  
  .رض الواقع أ و النصوص الجزائرية و المطبقة على ة العالميةالمختص
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  :  مصطلحـات الدراسـة -7

  :  التربية التحضيرية -                أ

 في سن ال يسمح لهم قانونيا االلتحاق بالمدرسة االبتدائية ، و         ملألطفال الذين ه  هي تربية تقدم    
  .هي عبارة عن أقسام فتحت أو ألحقت بهذه المدارس 

  : المدرسة االبتدائية -ب

هي مؤسسة تربوية أنشأها المجتمع لتساعده في عملية التنشئة االجتماعية أي التربية و التعليم              
وهي مقسمة إلى طورين ، الطور األول و يضم الثالث سنوات           . يال الصاعدة و اإلعداد للحياة لألج   

و لكن مع اإلصالحات الجديـدة      . األولى من التعليم ، و الطور الثاني و يضم الثالث سوات الثانية             
  . فقد تم حذف السنة السادسة من الطور الثاني و عوضت بالسنة التحضيرية 

   :مؤشرات نظرية و تطبيقية -ج
ؤشرات النظرية و هي دالئل او عبارات مأخوذة من االدبيات المختصة العالميـة و مـن      الم

اما المؤشرات التطبيقية فهـي الـدالالت التـي    . النصوص الجزائرية المتعلقة بالتربية التحضيرية   
  . اخذناها من مالحظتنا لتطبيق التربية التحضيرية على ارض الواقع 

   : التقييم -د

ء يعني اعطاؤه قيمة أو افتراض  قيمة له،أي أن هذه العملية تتضمن أحكامـا               ان تقييم الشي  " 
   .)1("قيمية 

 الذي ترجمته األدبيات العربية مرة      Evaluationاألدبيات األجنبية عرفت مصطلح     " كما أن   
الى تقييم و مرة الى تقويم في حين أصبحت اآلن كلمة تقييم غير مستعملة في األدبيـات العربيـة                   

ثة ألنها تقتصر على التشخيص فقط أي اعطاء القيمة في حين أن التقويم يضم التـشخيص و                 الحدي
  ) 2(" العالج و التطوير على حد سواء

و في دراستنا هو تقييم التربية . اذن فالتقييم هو عملية اصدار حكم او راي على شيء ما فقط 
لجزائرية و المطبقة على أرض     التحضيرية، بمعنى تقييم االنشطة المنصوص عليها في النصوص ا        

الواقع و ذلك باصدار حكم عليها اذا كانت تتوافق مع المجاالت الثالثة للنمو عند الطفل التي حددت                 
 .في أدبيات المتخصصين العالميين في تربية طفل ما قبل المدرسة ام ال 

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تدريسها و   علم التربية التطبيقي ، المناهج و تكنولوجيا : نيس عبد الخالق ابو طالب محمد سعيد ، رشراش أ) 1(

   .159، ص  2001، بيروت،1، دار النهضة العربية ، طتقويمها 
  . 160 نفس المرجع ، ص )2(
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  :مهيــدت

  

يمة، أي منذ و جود لقد كان اإلهتمام بتربية الطفل في سنواته المبكرة منذ العصور القد
اإلنسان البدائي، الذي كان يعتني بالطفل و يربيه حتى تقوى عضامه و يعده ليكون قادرا على 

تتميز به الحياة البدائية من قسوة، و لقد  ود أمام صعوبة و مواجهة الصعاب، نظرا لما كانتمالص
و لم تبق التربية في ة الطفل على مر العصور مع تطور المحيط و نمو المجتمعات، يتطورت ترب

 .العصر الحديث هي نفسها التربية في العصر البدائي
  

كما ظهرت عبر هذه العصور عدة مدارس فلسفية كان لها أثر واضح في بناء برامج األطفال 
التربوية حيث حاولت هذه المدارس أن تبين أهدافها التربوية في تربية الطفل و حددت منهجها و 

 .ي تتماشى مع قدرات و ميول األطفالطرائقها التربوية الت
  

 أثرت هذه المدارس الفلسفية على أفكار المربين الذين إختصو في تربية األطفال و وقد
كان همهم الوحيد هو كيفية توفير البيئة المناسبة و المواد التعليمية المثيرة التي تساعد على نمو 

  .تصة في تربية الطفولة المبكرةل في ظهور مؤسسات مخضكما كان لبعضهم الف. سوي للطفل
  

  :و سوف نتطرق إلى كل ذلك بالتفصيل فيما يلي
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I  ( لمحة تاريخية حول تربية طفل ما قبل المدرسة:  

  

 :التربية البدائية  -1

  

 لم تكن هناك مؤسسات خاصة بهـا و         امقصودة، ألنه  بطريقة غير    نتتم التربية عند البدائيي       
و كانت تتم هذه التربية بطريقة مباشرة عن طريق خبـرة الطفـل             .ككل المجتمع   لكن كان يقوم بها   

و  على العـرف   المحافظة   إلىفهي كانت تسعى    .نشاط و تقليده لما يقوم به الكبار من         إشراكه أثناء
  )1( .تعديل  عليه أي تغيير أوإحداثاستمراره دون 

هو في نظرهم تجسيد للجد الذي يحملـون         البدائية معاملة حسنة ، ف     األقواميعامل الطفل عند        
بهذا المعنى يعطي الشعور باالحترام و بالقوة المستمرة ، و ما دام هـذا الطفـل لـم      و هو     ،اسمه

كـل  يندمج بعد في جماعته اندماجا كامال، تظل روحه خارج متناول هذه الجماعة ،حاملـة معهـا        
 الضرب  األطفالحيث ال يعرف    . و الحذر   الشرور ،و من هنا ال بد من معاملتها بكثير من الرفق            

   )2(.  جنب مع تطور الحضارة إلى القسوة في التربية تسير جنبا أنو يبدو .  العقاب أو
، لألطفال البدائية تعطي مجاال واسعا من الحرية لألقوام التربية الجسدية إن : الجسديةالتربية        

 منذ األعمالة فهم يقلدون الكبار و يتدربون على بعض  الممتعاأللعابالكثير من  إلىفنجدهم يركنون 
 المسلية تعـدهم    األلعابفهذه   و غيرها ،  ... الحقول   أعمال النسيج ،  مثل الصيد ،    .أظافرهمنعومة  

دون شك للحياة الفعلية كما تسهم في تكوينهم الفكري عن طريق شحذ قابليات المالحظة و التخيل و                 
    )3(. م  عندهاإلبداع

إن الحس األخالقي عند األقوام البدائية ضامر أي غير موجـود            : ية الخلقية و الدينية   الترب
على العموم ،غير أنهم لديهم نفوس تحتفظ مع ذلك بالكثير من سمات القانون الطبيعـي ، حيـث أن          

 ،و هم يحرصـون     اضميرهم يهمس في أعماقهم و يفرض على أفكارهم و أفعالهم قيودا و ضوابط            
و  وا إلى أبنائهم بعض مبادئ السلوك اإلنساني السوي و التصرف السليم ،كاحترام الكبارينقل على أن

 )4(الصدق و الوفاء بالوعد و طاعة أولي األمر 

 

____________________________________________                                                                                      

 ،ص1975،  2 الثقافة بيروت ، لبنان ،ط      ،دار  التربوية األفكارتطور النظريات و    : مر محمد التومي الشيباني     ع  )1(
23      
 م للماليـين بيـروت    دار العل "،20 ق   أوائلمن العصور القديمة حتى     "تاريخ  التربية عبر ال   :عبد اهللا عبد الدائم      )2 (

      .20،ص1981، 4ط ،،لبنان
  .نفس الصفحة   ،نفس المرجع )3( 
  .  22 نفس المرجع ،ص) 4 (
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 :التربية الشرقية القديمة  -2
  

 .الصينيين و المصريين القدامى  و نقصد بها التربية التي كانت سائدة عند الهنود ،       
  

  : التربية الهندية  –  أ 

 أولتربوية الهندية التي كانت سائدة لم تكن واضحة ، و التربية كان يقوم بها الكهـان                النظم ا          
 الهنديـة   المرأةو كانت   .  األطفالرجال الدين وحدهم أي كانت مقتصرة عليهم فقط ، هم من يربي             

 الفتيان فقد وجدت لهم مدارس ابتدائية في جميع العصور و كانـت هـذه               أماأية ثقافة   محرومة من   
و كانت التمارين على الكتابة       ، األشجاردارس متواجدة في قلب الريف ، و التعليم يتم تحت ظل            الم

   )1(بالخط على الرمل ، ثم على سعاف النخل بوساطة قضبان من الحديـد ،     األولىتجرى في العهود    
 القويمـة   قاألخال كان هناك تعليم ديني لزرع       ا يعلمون الحساب كم   اكانو تعليم الكتابة    إلى إضافةو  

 الهندية القديمة كانت تبيح العقاب الجسدي        النظم التربوية  أن بمعنى   )2(لذلك كان نظام التعليم صارما      
   .األطفالفي تربية 

 مـن  يبدأ بين سن الخامسة و حتى الثامنة أعمارهم الذين تتراوح لألطفالكان نظام الدراسة بالنسبة  و
         )3(.سبتمبر حتى فيفري 
 يعلموهم  ا القديمة كان لها نظام دراسة يقبل األطفال بسن خمس سنوات حيث كانو            إذن فالهند 

الكتابة و الحساب و بعض مبادئ الدين و األخالق ،لكن كان رجال الدين فقط من لهم الحـق فـي                    
 .تربية األطفال الذكور أما اإلناث أو المرأة الهندية فلم يكن لها الحق في التعليم و الثقافة 

  

 : بية الصينية التر –ب 
 

 الصين القديمة و قد  اتخذ هذا األخير من بيته مدرسـة   رائد التربية فيكونفوشيوس    يعتبر     
ألدب و الفلسفة ،و بعد وفاته انتشرت المـدارس فـضمت أبنـاء              ا التاريخ ،  لتعليم األطفال الشعر ،   

فرصـة  من   أن  البنات كذلك حرمن       القادرين فقط ، أما أبناء الفقراء فلم تتح لهم الفرصة للتعلم ،كما           
 و تعليم يقدم حتى سـن الخامـسة عـشرة          التعليم، حيث لم تكن لهن مدارس خاصة بهن،  و كان ال           

ميذ ـالفالت ، ام التعليم صارما  ـان نظ ـحيث ك .  هـالميذ من كان يكمل دراست    ـليل فقط من الت   ـالق
  ون فيـيبق

  ، د قسم نظام التعليم في الصين إلى ثالث مراحل، و ق)4(هذه المدارس من مطلع الشمس حتى غروبها

  . 28 نفس المرجع السابق ص)1(
  .26،ص1998،اإلسكندرية للكتاب ،اإلسكندرية، مركز الطفولة’ و الطفولة األمومة :متولي فؤاد بسيوني )2(
  . نفس المرجع،نفس الصفحة)3(
   .25 نفس المرجع، ص)4(
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 تحفـظ بهـا      ،كما كانت  أشكالهااللغة الصينية و تحفيظ      يدرسون رموز    اكانو األولىو في المرحلة    
 جانـب تلقـين القـراءة و الكتابـة و مبـادئ الحـساب و كتابـات                  إلى )1(الكتب الدينية المقدسة  

   .)2(كونفوشيوس
        

 فكرية و عمليـة  تتنشئة عادا المحافظة على حياة الماضي و على إلىهدفت التربية الصينية   
ن الحضارة الصينية تميزت عبر التاريخ أي تغيير عليها ، و هذا أل إحداثون د كالعادات الماضية ،

 تقليدية محافظة على الماضـي ،       فأصبحتبالجمود و بالتقاليد الموروثة و هذا انعكس على التربية          
و    و منظم آلي اإلعداد الموظفين للدولة ، و هذا إعداد و مالقائ الفرد لخدمة النظام   إعداد إلىتهدف  
 من االهتمام بتكوين الخلق الحقيقـي       أكثر العمل   ي اللباقة ف  إلى فكانت تهد كما  .تمد على الحفظ    يع

    .)3(لدى المتعلم
 و قد اعتبرت التربية الصينية هي أيضا سلبية مثلها مثل التربية البدائية ألنها تحـدد للطفـل              

مثلى لعيـشه حـسب رأي      خالل مراحل حياته ما يعمل و ما يفكر فيه ،فهي بذلك ترسم له طريقة               
 . )4(القائمين عليها

إذن مما سبق نجد أن الصين القديمة كذلك اهتمت بتربية األطفال إال أننا لم نجد تحديدا للسن                 
التي يبدأ فيها الطفل التعليم و لكنه يتعلم حتى سن الخامسة عشرة ،وكان القليل فقط مـن يـستطيع                   

 الحق في التعلـيم ،و اعتبـرت التربيـة          ك ليس لهن   أن البنات الصينيات كذل    مواصلة تعليمه ،كما  
الصينية سلبية ألنها كانت تحدد كل شيء للطفل و لم تترك له الحرية في اختيار أسلوب حياتـه أو                   

 . التخطيط لمستقبله 
 

 :  التربية عند المصريين–ج

 ف األنـشطة ،   ستطيعون القيام بمختل  كان التعليم عند المصريين مقتصرا على األفراد الذين ي              
  الحكومة أو المعابد أو القيام بأنشطة فنية مختلفة ،و كان الهدف من التربية ثقافيا ،دينيا و مثل خدمة
 .مهنيا

لقد كان لمصر القديمة مدارس ال يتعلم فيها إال أبناء الطبقة العليا ،ولكنها لم تكن ممنوعة على أبناء                  
 شؤون  الناس كانوا يدربون أبناءهم منذ الصغر على      الشعب الذين يملكون قدرات عالية ، لكن عامة         

 . )5(حياتهم 

__ _________________________________________  

  .43،عمان ،ص2002 ،1 ،دار المسيرة ،طمدخل الى التربية: محمد الطيطي و اخرون)1 (
  .25مرجع سابق،ص:فؤاد بسيوني متولي )2(
  .ابق ، نفس الصفحة  نفس المرجع الس:محمد الطيطي و اخرون) 3(
  .25،24 مرجع سابق ، ص ص :عمر محمد التومي الشيباني )4(

      .48 مرجع سابق،ص ،:   محمد الطيطي و اخرون)5 (
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 من دمى وغيرها حتى سن الرابعـة،        ألعابهيعيش مع    لقد كان الطفل عند المصريين القدامى،     
 تربيته لـم تكـن   أنحيث  ، والخلقية األوليةعض المبادئ الدينية     هي التي تقوم بتلقينه ب     األموكانت  
 يتعلم القراءة والكتابـة حتـى سـن         أين المدرسة   إلىوفي سن الخامسة كان يدفع به       ،)1(رخوة لينة 

 السباحة والرياضة البدنية ،كمـا كـان        السلوك و  وآداب تلقينه الدين    إلى إضافة ،)2(السادسة عشرة 
 .)3( بيت التعليم أي المدرسة لتلقي العلمإلى لم يرسلهم إذا بنفسه أبناءه يتكفل بتعليم أن األب بإمكان

 

 ، و كانـت   أساليب طرق و  مناهج ،     كانت للتربية المصرية القديمة مراحل تعليمية ،       و قد 
 إذاو  . الخـشبية  األلواح على تعليم القراءة و الكتابة باستعمال  الغالبة   يالتكرار ه طريقة التقليد و    

 نظام الدراسة فقد كان قاسيا الن التلميذ الذي يقصر          أما . و االستظهار     ابةـ الكت إلى انتقلوا   انجحو
  فقد كان شائعا جدا ،     التأنيب التوبيخ و    أما . أخرى أمور واجباته فانه يجلد و قد يحبس في         أداءفي  

 بنات الطبقة الراقية فقد كن يدرسن نفس        هن من   إال اإلناثو كان التعليم مقتصرا على الذكور دون        
   .)4( التي يدرسها الذكوراألوليةالمناهج 
  

و أساليب   و كانت لهم مناهج و طرق      إذن فالمصريين القدامى كذلك كان لهم نظام تعليم ،        
 غاية سن السادسة عشرة و لم   إلىطفل بسن خمس سنوات      ال لو كانت مراحلهم التعليمية تبدأ باستقبا     

 تعليم أبنائهم، كما انه كان مقتصرا على مـن          اأن يتولو ألنه بإمكان األولياء     اإجبارييكن هذا التعليم    
لهذا كان نظام التعليم قاسيا فقد كان يصل العقاب إلى حد الحبس،              فقط، هم قادرين على خدمة الدولة    

  . و كأنه تعليم عسكري 
  

  

 
 
 
 
 
  

_________________________________________  

  .48 مرجع سابق ص" :عبد اهللا عبد الدائم    )1( 
  .27مرجع سابق،ص  :فؤاد بسيوني متولي   )2(
  .48نفس المرجع السابق،ص :محمد الطيطي و اخرون   )3(
   .48نفس المرجع السابق ،ص : عبد اهللا عبد الدائم    )4(
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   :  ةـانيـونـة اليـربيـ الت–3
  

        )1( عةابـادسة او الس  ـ يبقى تحت رعاية مرضعة او رقيبة حتى سن الس         ي كان الطفل اليونان  
 .و تمثلت التربية اليونانية في أفكار كل من أرسطو و أفالطون

  
هـي تربيـة جـسمية، و تـشترك      السادسة قبلوحسب أرسطو فإن التربية التي تقدم للطفل    

و تتم تلك     الفكرية و الخلقيـة فال تبتدئ قبل سن الخامسـة،        التربيةو األسرة في ذلك، أما      الحكومة  
 في نفس الوقت تدريبا على تمرينات عقلية و يراعـى فـي    تكون األلعاب و التي التربية عن طريق  

 . )2( تربية الطفل إبعاده عن كل العوامل المفسدة
  

برعايته و تربيته جسميا، كي ينمو سليم    بدأ   في تربية الطفل أن ن     رأىهذا يعني أن أرسطو قد      
     في هذه المرحلة،    اهتماما  هـوولخلقية فلم ي  أما التربيـة الفكرية و ال    . الجسم خالل طفـولته المبكرة   

و كأن الطفل ينمو من جانب واحد و هو الجسم دون الجوانب األخرى و لكن و كما نعلم أن الطفـل      
  .ينمو من جميع جوانبه مع بعضها حتى يكون هناك توازن بين الجسم و العقل

  
سن منهجا  أرسطو، حيث نجده    أما التربية عند أفالطون فهي ال تختلف كثيرا عمـا أتـى به            

 سنة ، 17ل و أول مرحلة هي التي تبدأ من الميالد إلى غاية  ينقسم إلى خمس أقسام أو مراح    للتعليم  
 القسم األول يتم تربيـة الطفل مـن طـرف           في و رأى أن  : حيث قسمها هي األخرى إلى قسميـن     

  النمو الجسمي، لألطفال، أما في     االهتمام هنـا مقتصرا على   بعيدا عن الوالدين، و يكون      أخصائيين  
  القراءة و الكتـابة و تذوق الموسيقى و اللغة و األدب إلى جانب العلوم           "  الطفل القسم الثـاني فيتعلم  

و اإلنـاث على  و التربية عنـد أفالطـون متاحة للذكور " و التمرينـات البدنية و مبادئ الحسـاب     
   .)3( سـواء حد

  
ـ    الطفـولة للطفل خالل مرحلة     على التربية الجسمية     اقتصرتونان  إذن فالتربيـة عنـد الي

  . أخـرىااألولى أو المبكرة و بعد هـذه المرحلة يمكن للطفل أن يتعلم أشيـاء

  

 .54 مرجع سـابق ص :عبد اهللا عبد الدائم  )1( 
  .81 نفس المرجع ص  )2(
  .28نفس المرجع السابق ص : فؤاد بسيـوني متولي )  3(
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   : ـة اإلسالمية التربي–4
   

حيث كان أول معلم يعلـم النــاس        ) ص(تبدأ التربيـة اإلسالمية بمعلمهـا األول الرسول       
يكلف كل أسيــر  ) ص(أمور دينهم و دنيـاهم، و مع بدايـة ظهـور اإلسـالم كـان الرسـول            

بة مقـابـل  و الكتا   القراءة    المسلمين  األميين تعلميـن الكفـار بتعليـم عشرة من    من األسـرى الم  
  )1(.إطالق سراحـه

ـ  :النبويـة التربيـة اإلسـالمية نظامهـا مـن القرآن الكريم و السنة          استمدتقد    و      أول ـ ف
 القرآن الكـريم و الـسنة       اشتملبمعنـى تعلم و تـربـى، كمـا      )  اقرأ( الكريم   آيـات القـرآن 

 حيث.نشرهمين على طلب العلم و على     التي تحث المسل   و األحـاديث    اآلياتالنبوية على الكثير من     
 التعليم بجميع   أنتشرو لهـذا   "  على كل مسلم و مسلمة     طلب العلم فريضة   " جاء في الحديث الشريف   

ان ذلك تقليــدا    و ك د   حيث بدأ التعليم في المساج     )2(. يه و مستويـاته فـي المجتمع اإلسالم     واعأن
 يعلـم   كان يجلس في المجسد بعد كل صالة        الذي يعتـبر أول معلم للمسلمين، حيث      )ص(للرسـول

 الحضارة اإلسالمية خاصة في عهد الخالفة العباسـية،         ازدهرتولما  . الناس أمور دينهم و دنياهم    
معها تطور نظام التعليم اإلسالمي،     و  . تطورت معها المعارف في كافة العلوم و كافة شؤون الحياة         

ـ 457حيث ظهرت أول مدرسة نظامية ببغداد عام          كمؤسسة تعليمية مـستقلة عـن   م)1065(    ه
م، إضافة إلـى مـا      يالمسجد، إال أن هذا لم يمنع المسجد من مواصلة رسالته في نشر العلم و التعل              

  )3(.نازل العلماء و الفقهاءميسمى  بيوت الحكمة في ذلك الوقت و 
بية اإلسالمية  و للتربية اإلسالمية أهدافها الخاصة بها كأي تربية أخرى إال أن أهداف التر            

  )4(: صالحة لكل زمان و في كل مكان و قد تمثلت أهدافها في 
و  إعداد الفرد دينيا و دنيويا، بمعنى تكوين الفرد المتكامل، و ذلـك بتكـوين العقـل                •

وابتغ فيما آتاك اهللا الـدار اآلخـرة و ال تـنس    : "الجسم و العواطف معا كما جاء في اآلية الكريمة   
 "حسن كما احسن اهللا اليك و ال تبغ الفساد في االرض ان اهللا ال يحب المفسدين               نصيبك من الدنيا و ا    

 . القصص77اآلية 
 

_____________________________________  
 1991، مكتبة االنجلو المصرية،) مقارنة لطبيعة المهنةدراسة تحليلية (المعلم و التربية:  عرفات عبد العزيز سليمان  )1( 

  .144ص
  .99ص ،2003، ، ، عمان2 ، دار المناهج،طأصول التربية: مد علي الحاج محمد  أح )2( 
  .100 نفس المرجع، ص )3( 
  .نفس المرجع و نفس الصفحة  )4(
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و انك لعلى  ": األخالق الحميدة، و الصفات في نفس المسلم،كما جاء في اآلية الكريمة            زرع •
  القلم-4 اآلية "خلق عظيم 

 

 مراحل و مناهج و أساليب منظمة و م التعليم اإلسالمي له مستويات أوفنظاو كأي نظام تعليمي آخر 
و مرحلة   ، المرحلة المتوسطة،  و هي مرحلة التعليم األولي    : حيث قسم إلى ثالث مستويات      واضحة،  

  .التعليم العالي، و لكل مرحلة من هذه المراحل مناهج و أساليب
  

في  ص األطفال الصغار حيث يلتحق بها األطفال      هي المرحلة التي تخ   : يفمرحلة التعليم األول  
و  سن مبكر، و تتم في الكتاتيب، أين يتعلم األطفال مبادئ القـراءة، و القـرآن الكـريم و الكتابـة                   

 تعليم األطفال و تربيتهم التربيـة        ٌ  وجهت إلى  هذا الن السنة قد    )1(الدينية،الحساب، و بعض التعاليم     
فالتربية اإلسالمية أخذت مبادئها من القـرآن        )2(" لنفسيـة و العقلية  السليمة من الناحية الجسدية و ا     

الكريم و السنة النبوية لهذا نجد من أهدافها تكوين الفرد المتكامل، فالتربية اإلسالمية تكون الطفل منذ 
 ، فهي شملت جميـع    )ص( الرسول   وحب على األخالق الحميدة و تغرس في نفسه حب اهللا           الصغر
أوصى بمعاملة األطفال معاملة ) ص( لم تهتم بجانب و تهمل اآلخر و الرسول الكريم  الفرد وجوانب
(  عن العنف و الشدة معهم و محاولة إدخال السرور إلى قلوبهم حيث قال في ذلـك                االبتعادحسنة و   
  ." على غاربههبلا ثم اترك حسبعه ، و صاحباسبعه ، و ادبا سبع ابنك العب" : )ص 
  

 أو غيـر    ايكون عـشوائي   ن السابعة و لكن هذا اللعب ال      س حقه أن يلعب حتى      بمعنى أن الطفل من   
 يجب أن يكون هادفا كما يجب كذلك أن نقدم للطفل التربية و النصيحة أثناء لعبه بمعنـى        بـلا  هادف
ألن . ه على ما هو مفروض على المسلم أن يقوم بـه          ب الطفل و في نفس الوقت نوجهه و نربي        العن

ل و بالتالي من السهل عليه أن يتقبل النصيحة فهو بهـذا مـستعد              ـ يحس بالمل  عب ال اللالطفل أثناء   
  .لذلك
  

وقد اعتمد التربويون المسلمون على طريقة اإللقاء من جانب المعلم و هي الطريقة التي كانت سائدة،   
كمـا  أما التالميذ فهم مطالبون باسترجاع و استظهار المعلومات التي قدمت لهم من طرف المعلـم،                

  .  )3(استعملت أساليب الثواب و العقاب لترغيب المتعلم في التعليم 
  

_________________________________________  

  101مرجع سابق ص : أحمد علي الحاج محمد  )1(
  .97 مرجع سابق ص:فؤاد بسيوني متولي )2(
  172، نفس المرجع السابق، ص أصول التربية: أحمد علي الحاج محمد  )3(
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 ( IIقبل المدرسة ماالمختصين في تربية طفل المربين  التربوية لبعض األفكار:  

  

  )م1670-م 1592 : (أموس كومنيوس التربوية أفكار -1

أنه من الضروري توفير المدارس التي تعتني بالطفولة نظرا لما لهـذه             "  كومنيوس رأى
نحاء البالد، أي فـي     المرحلة من أهمية في حياة اإلنسان، و نادى بإنشاء مدارس الحضانة في كل أ             

  .م17و كان هذا خالل القرن . المدينة أو البادية
ـ ى ل سنواته األولى أي من الميالد حت  يرى أن الطفل خال    كومينوسكان    سـنوات  6ن س

  )1(.تكون تربيته من طرف األم ألنها خير مربي له
كل العلوم، التـي    كما كان ينادي بأن يكتسب الطفل منذ سن حياته األولى بعض المبادئ العامة في               

سيدرسها فيما بعد، فرأى في البداية أن يوجه نظر الطفل إلى األشياء المحيطة به في بيئته، ليكتسب                 
عن طريق حدسه الحسي بعض المعرفة إلى أن يصبح قادرا على الكالم، فيستعمل خالل تجاربـه                 

ء مـا، هكـذا،     شـي : إلى أن يدرك معنى بعض األلفـاظ مثـل          .اليومية بعض التعابير المجردة     
و .....معاني الماء، الهواء، التراب،  النار، المطـر، الـثلج         : ثم يبدأ يتعلم الفزياء مثل      .... مختلف

  عـن  أسماء أعضاء جسمه، و وظائف هذه األعضاء الخارجية منها على األقل، و يبدأ يكون فكرة              
و يكون فكرة على    ... .....الضوء، و فكرة عن علم الفلك من خالل مشاهدة الشمس، القمر، النجوم           

و علم الزمن من خالل جعله يـدرك        ....  الوديان، القرى  ،البعلم الجغرافيا من خالل مالحظة الج     
و كذلك التاريخ، حيث يتعود على تذكر ما حدث و ما كان لبعض       .....معنى الساعة، اليوم، األسبوع   

هندسة من خالل تعويـده  في بعض األحداث، و ال ننسى تعليمه الحساب و ال   ة  األشخاص من مساهم  
و يرسم أن يدرك األكبر و األصغر و الجمع على التفريق بين القليل و الكثير و العد حتى العشرة و  
 النحو حيث   كومنيوسو هنا لم ينس     ..... الخطوط و الدوائر و يتعلم كيف يقيس أو يزن  بالميزان          

ـ   "  كومنيوس "ى إتقان ألفاظها و يذكر      يجب أن يبدأ الطفل بتعلم اللغة األم و أن يتعود عل          ه  يرى أن
إضافة إلى تلقين الطفل بعض األفكـار  " من الخطأ أن نعلم الطفل لغة أجنبية غير لغته األم         "هنا بأنه   

  .)   2(.عن السياسة
 رأى أن الطفل يجب أن يتعلم  منذ صغره بعض المبادئ العامة على كل العلوم فكومنيوس

يطه الذي يعيش فيه ، فنجده أعطى أمثلة على كل علم و من ة مباشرة به و بمحـالتي لها عالق
  خالل

_______________________________  
 .47 ص  ،2000لبنانية، القاهرة، لصرية امالدار ال،  اإلتجاهات الحديثة في تربية طفل ما قبل المدرسة: شبل بدران  )1(
نفس المرجع الـسابق ، ص ص       :  شبل بدران    و يمكن الرجوع كذلك إلى    . 318 مرجع سابق، ص     : عبد اهللا الدائم     )2(

52 .53.  
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على علم بأن الطفل ال يدرك إال األشياء التي يراها و يحسها أمـا              كومنيوس  تلك األمثلة ندرك أن     
 .األشياء البعيدة عن حواسه فهي غير موجودة بالنسبة له

  

، ألنه و في سنه هذه ة األمتوفيما يتعلق باللغة فقد رأى أن الطفل ال يجب أن يتعلم لغة غير لغ             
غتـه  ه في سنه المبكرة ال يحتاج إال ل       ال يستعمل غير اللغة التي يتكلمها هو و المحيطين به، كما أن           

 .األم
  

حيث نجـد   " م المحسوسات المصورة  لعا" كتابا بعنوان    كومينوسو لتعليم الطفل اللغة و ضع       
 لقـد أعطـى   )1(. النـسبة للطفـل  فيه أبجدية أين يقابل كل حرف فيها حيوان أو أصواتا مألوفـة ب     

أهمية كبيرة للحواس في تعليم الصغار نظرا لقناعته بمدى فائدتها بنقـل المعلومـات و               كومينوس  
المعرفة ال تصل إلى العقل إال عـن        : " المعارف و ترسيخها في أذهان األطفال، و في هذا قال أن            

 التجريـب و الممارسـة      طريق الحواس و التجريب الشخصي، فالحواس هي أصـوات العقـل، و           
 )2(.ضروريان و هما إستخدام الحواس و تدريبها

  

إضافة إلى ذلك فقد إعتبر الحواس رسل العقل تنقل إليه المعارف حيث يسجلها و يختزنها، و                
و ضيق بها، ذلك ألنـه ال حـدود للعقـل           مهما كانت هذه المعرفة فإنه يرى أن العقل البشري ال ي          

لصغار يجب أن يبدأ من البسيط إلى األكثر تعقيدا و مـن الجزئـي إلـى                و رأى أن تعلم ا    . تهالقدر
 )3(.  الصغير شيء ال يفهمهلمو من المحسوسات إلى المعقوالت و أال يع. الكلي

  

ينبغي أال نقدم للشبيبة ظالل األشياء و "دائما فيما يتعلق برأيه في أهمية الحواس فإنه يقول أنه        
كل شيء موجود في العقل كان موجودا قبـل  " ، و أن " األشياء نفسها أشباحها، بل علينا أن نقدم لهم     

 كما يرى أن المعرفة تأتي بثالث طرائق هي الحواس ، العقل و الوحي اإللهي            ...." . ذلك في الحس  
  )4(.   يجب أن يمارسلم، و أن ما يجب أن يع

  
في مـصنفه المعرفـي     م  بلوإال أننا نجد في مبادئه التربوية أنه أثار فكرة تعكس ما نادى به              

حيث رأى أن الفهم يجب أن يسبق الحفظ و اإلستظهار أو اإلسترجاع ألن الطفل ال يمكنه أن يحفظ                  
  .شيئا ال يفهمه

 
____________________________________  

  .            321مرجع سابق، ص :  الدائم  عبدعبد اهللا  )1(

  .47، مرجع سابق، ص بية طفل ما قبل املدرسةاإلجتاهات احلديثة يف تر:  شبل بدران  )2(

  .50 نفس املرجع ص  )3(
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 في تربية طفل ما قبل المدرسة ال تتعارض مع ما اتى به علم الـنفس                كومنيوسان آراء   
 من نظريات حول نمو الطفل من جميع الجوانب فهو يرى أن الطفل يمكنـه أن           ديث و المعاصر  الح

 ).1(.يدرك و يتذكر و يفكر و أن السلوك الذي يميز الطفل في هذه السن هو التقليد و المحاكاة

 

 التربوية لم تخلو من حق الفتاة في التعليم و التربية، حيث أشـار              كومينوسكما أن أفكار    
ورة تعليم البنات و ذلك لما رآه من أهمية أن تكون المرأة متعلمة، ألن الطفل و كما سبق و   إلى ضر 

 معها أو يبقى إلى جانبهـا       العلم و المعارف من أمه ألنه يقضي      ته األولى يتلقى    واأن ذكرنا، في سن   
ة الموكلـة    سنوات، و لهذا ال بد من أن تكون متعلمة لتكون قادرة على القيام بهذه المسؤولي               6فترة  
 .لها

" مدرسة الطفولـة المبكـرة      "كتاب يحمل عنوان    " كومينيوس"في هذا الجانب كذلك  ألف       
كيفية  العناية بأطفالهن في مرحلة الطفولة المبكرة مؤكـدا علـى            لأراد من خاللها توجيه األمهات      

  )2(. و اإلنفعاليةأهمية هذه المرحلة و ضرورة العناية بالطفل و نموه في النواحي الجسمية و الخلقية

  
 )م 1778 -م1712: ( جان جاك روسو التربوية أفكار -2
  

  

و يقع هذا الكتـاب فـي       " إميل"التربوية في كتابه الذي عنونه بـ       روسو آراءه   لقد جمع   
، و في كتابه     خمسة كتب، و كل كتاب تناول فيه مرحلة من مراحل نمو اإلنسان و كيف تتم تربيته               

  .ربية الطفل من سن الوالدة حتى سن الخامسةاألول نجده يتكلم عن ت
 

يترك في مدرسة الطبيعة، و أن نضرب حول        "و قد رأى في كتابه هذا أن الطفل يجب أن           
، ال ينفذ إليها شيء مما في المجتمع، و أن نطمئن بذلك على نمـو                نفسه منذ سن مبكر سورا منيعا     

  )3(".ملكاته نموا حرا من كل مؤثر خارجي
 

  :ن يؤمن بفكرة أن الطبيعة خيرة ويد اإلنسان هي التي تفسدها، حيث قال هذا ألنه كا

و أصـبحت هـذه العبـارة عنوانـا آلراءه     " كل ما يخرج من يدي اهللا خيرا و يد اإلنسان تفـسده   "
   )4(.التربوية

  

  .58نفس المرجع السابق، ص : شبل بدران ) 1(
، 2000، بيروت،   2، المؤسسة الجامعية للدراسات ط    ألطفالالطفولة المبكرة و الجديد في رياض ا      :  ملكة أبيض    )2(

  .12ص 
   379مرجع سابق، ص : عبد اهللا عبد الدائم ) 3(
  ..189مرجع سابق، ص : أبو طالب محمد سعيد و آخرون  )4(
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لذلك فقد أمر بأن يؤخذ الطفل بعد مولده إلى الريف ليعـيش فيـه بعيـدا عـن المدينـة                    
بيعة الهادئة و الجميلة نموا سليما و نقيا مـن عفـن المدينـة و               وشرورها، لينمو بين أحضان الط    

  )1(.آثامها
أن يترك الطفل يربي نفسه، و بـذلك        : " من وراء أخذ الطفل إلى الريف        روسوو يهدف   

 تربيته لنفسه،  " وعلى المربي أن يساعده على       )2(". وا في دولة حرة   ضينشأ حرا جديرا بأن يكون ع     
 )3(". و يفيدهو تجنب كل ما يضيق عليه 

كما على المربي أن يتركه ليحل المشاكل التي يضعها أمامه بنفسه، و لذلك يتعلم من خالل    
   )4(.تجربته التلقائية و خبرته المباشرة التي تساعده على ترسيخ المعلومات المكتسبة

أن تكون تربية الطفل في اإلثني عشرة سنة األولى من عمره سلبية، بمعنى          روسو  و يرى   
و يرى بأنها أصعب فترة، ألن فـي هـذا          .  ال يتعلم الطفل فيها شيء سوى اإلعتناء بجسمه فقط         أن

الوقت يتأثر الطفل بالرذيلة و الخطيئة و ال يمكن عندها أن نطهره منها، و يرى أن التربية اإليجابية 
 ممكنـا أن    هي التي تهتم بالعقل و في هذه المرحلة الطفل ال يتعلم أي شيء حيث يرى أنه إذا كان                 

تقوي أعضاء جسم الطفل من دون أن يعرف يمناه من يسراه فاليكن ذلك و المهم أن يبقـى عقـل                    
 )5(.الطفل هادئا

 أن الطفل يولد مزود بمواهب فطرية تساعده على إكتساب الكالم و            جان جاك روسو  يقول  
 جسمه، كما يرى أن     الفهم  و التمييز، و أن األلعاب اليدوية الحرة تحافظ على صحة الطفل و تقوي              

 و أن يميز بـين الحـرارة     "يترك الطفل ليتعرف على كل شيء يحيط به فهو بواسطة اللمس يمكنه             
و  البرودة  و الصالبة و الرخاوة و النعومة و الخشونة و حجم األشـياء و صـورها و أشـكالها                     

  )6(".ألوانها
لك بأن يختـار األلعـاب   و رأى كذلك أنه يجب أن يسمح للطفل بالتمتع بحياة الطفولة و ذ           

التي يميل إليها و يرغب فيها و أن تربي حواسه من سمع و بصر و شم و ذوق و ذلك بتدريبها و                      
القياس و الرسم و التكلم و الغناء و األخـالق و         "اإلنتفاع بها و أن يتعلم في هذه المرحلة من عمره           

  )7(". آداب المحاكاة

____________________________________  
 .44، مرجع سابق، ص األمومة و الطفولة: فؤاد بسيوني متولي  )1(
 .128مرجع سابق، ص :  شبل بدران  )2(
 نفس المرجع، نفس الصفحة )3(

  .193مرجع سابق،ص : أبو طالب محمد سعيد و آخرون  )4(
  129، 128مرجع سابق، ص ص : عبد اهللا عبد الدائم  )5(
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أعطى قيمة كبيرة للطبيعة في تربيـة       روسو  نظرا إلى ما سبق يمكننا أن نقول أن         بالإذن  
الطفل، و كأنه أراد أن يعزل الطفل على العالم الذي يحيط به، و نسي أن البيئة التي يعيش فيهـا و                     

أن تكون سـلبية    المجتمع الذي يتعامل معه له أثر كبير على تكوين شخصيته، كما أنه أراد للتربية               
رف و العلوم لمدة إثنى عشرة سنة، و في نفس الوقـت يقـول بأنهـا    ابمعنى أن ال يقدم للطفل المع   

  . منها  وقت ذاكهأخطر مرحلة حيث يتعلم فيها الرذيلة و ال يمكننا أن نخلص
فيها نوع من التناقض، ألن الطفل كي ينمو نموا سليما يجب أن يكون هناك              روسو  فأفكار  

 سنة حتى نقـدم لـه       12و تناسق في تربيته من جميع النواحي، و ال يمكننا أن تنتظر مدة              توازن    
  .العلوم و المعارف ألنه قد يكون فات األوان

  
 )م 1827 –م 1748: ( بستالوتزي التربويـة أفكار -2

  

إن نظم التربية في حاجة ماسة إلى تغيير الهدف         "بأعلى صوته قائال    بستالوتزي  لقد صاح   
و  يجب على الطفل أن يفكر : و قال " ية، فقد كان الهدف هو التعليم و لكنه غيره إلى النمو  من الترب 

  )1(. بأن الطفل يجب أن يتعلم لوكلم يقل كما نادى جون 

، و إذا أصبح النمـو هـدفا         ليست تعليما و لكنها نموا    بستالوتزي  فالتربية إذن في نظر      
 .إهتمام المربينللتربية هذا يعني أن يصبح الطفل هو محور 

 

و قد  ، نمو عقلي، نمو جسمي و نمو أخالقي: كما رأى أن نمو الطفل له ثالث جوانب هي 
أطلق على الجانب األول الرأس، و الجانب الثاني اليد أما الجانب الثالث فقد أطلق عليه القلـب، و                  

  )2(.نادى بأن يساعد المنهج على نمو هذه الجوانب الثالث
 

ون النشاطات التي تكون المنهج متماشية مع خصائص و حاجات الطفل و            لهذا آمن بأن تك   
كذلك مع مراحل نموه العقلي، الجسمي و الروحي، و من أجل ذلك فقد قسم المـنهج حـسب هـذه                    

  .المراحل
و  و رأى أن المواد الدراسية التي تكون المنهج يجب أن تترتب وفق ظهور قـوى الطفـل                

 ك الترتيب و التدرج من البسيط إلى المركب و من الـسهل إلـى   و أن يراعى في ذل     ،درجة نموها 
  )3(.الصعب و من المحسوس إلى المعقول و من الخاص إلى العام

__________________________________  
 239، 237، ص ص 1991، عالم الكتب، القاهرة، تربية الطفل قبل المدرسة: كوثر كوجك : سعد مرسي  )1(
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معنى ذلك أنه على المربي أن يبدأ في تعليم الطفل بأبسط العناصر و يتدرج بعد ذلك فـي            
عنصر إلى آخـر  التعليم متمهال في تسلسل منطقي، و يجب أن ال ينتقل من نقطة إلى أخرى أو من   

   )1(. أن المتعلم قد فهم و أستوعب جيدا العناصر السابقة منإال بعد أن يتأكد
 

 بضرورة البدء في تربية الطفل بالخيرات الحسية و تدريب حواسـه            بستالوتزيكما نادى   
على اإلدراك الحسي الدقيق، فالطفل يمكن أن ينمي ثروته اللغوية، عن طريق اإلحساس المباشـر               

ء و اإلدراك الحسي ألشكالها و تكوين بعض األفكار عن خصائصها، كما يمكن أن تنمو قدرة ألشيااب
الطفل على القياس التي تعتبر أساس تعلم الحساب و الرسم و الهندسة، عن طريق مالحظة األشياء                

   )2(.و التعامل باألشكال المجسمة المحسوسة
   

 حواس الطفل، ألنها القنوات التي تنتقل  أهمية كبيرة لتربية و تدريببستالوتزيلقد أعطى   
عبرها المعرفة إلى عقل الطفل، لذلك أراد أن يربط كل شيء يتعلمه الطفل بحواسـه و بخبـرات                  
الطفل الحسية، ألن الطفل في هذه المرحلة المبكرة، ال يدرك إال األشياء المحيطة به التي يراهـا أو     

 نطيع لمسها فهي غير موجودة بالنسبة له ألنه ال يمكنه أ           األشياء التي ال يراها و ال يست       يلمسها، أما 
  .و هو بهذا يمكن أن نقول أنه إهتم بنمو الجانب الجسمي للطفل يدركها،

  
المنهج حسب مراحل نمو الطفل فإنه رأى أن مراحل التعليم األولـى            بستالوتزي  لما قسم   

لمة أو اللغة، حيث يرى أنـه ال       الشكل، العدد، الك  : يجب أن تحتوي على ثالثة عناصر رئيسية هي         
   )3(.يمكن القول أن الطفل عرف شيء إال إذا تمكن من معرفة شكله و عدده و إسمه

 

أن على المربي مساعدة الطفل على تنمية تعبيره الشفوي، ألن ذلـك            بستالوتزي  كان يرى   
يـة التطبيقيـة فـي    يساعده فيما بعد في تعليمه القراءة و الكتابة، كما كان يؤمن كذلك بقيمـة الترب        

برنامجه، حيث نجده ركز على المهارات العملية و ذلك بوجوب آداء المهمات الضرورية بدال مـن           
  .  )4(سماع تعليمات بشأنها
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 يركز على الشكل و العدد و اللغـة ألنـه           بستالوتزيإذن مراحل التعليم األولى في منهج       
ا و يسميها ألن في هذه المرحلة يرى أن الطفل بإمكانه أن يرى األشكال و يميز بينها و يعرف عدده

يعتمد الطفل على حواسه فقط في التعرف على األشياء، و هو بهذا يهدف إلى تنمية الجانب العقلـي        
  .للطفل

ليست لقمـة   "  عالقة األم بطفلها أساس التربية الدينية و الخلقية، و قال            بستالوتزيإعتبر  
ربية الدينية، و كيف يمكن أن يصلي لربه        هي كل شيء بل كل طفل في حاجة شديدة إلى الت          العيش  

تأكدو أن كل أنظمتكم التعليمية سـتظل       فو إذا لم تلعب التربية الدينية الدور األول         ...... في خشوع 
و   ك شكلية أي أنهـا بعيـدة عـن الحيـاة          بعيدة عن التأثير في حياة األطفال  و ستظل التربية بذل          

  )1(".الواقع
ط أنه أراد أن يبين للشعوب أن التربية الدينية و الخلقيـة            نستنببستالوتزي  من خالل قول    

و   ،، لذلك يجب أن يقدم هذا النوع من التربية للطفل لها أهمية كبيرة في التأثير على سلوك األطفال
 أن تبدأ بتربية الطفل دينيا و خلقيا في سنواته األولى ألنه عادة ما يكون الطفـل مرتبطـا                األم على

، كما   الناس إليه و بالتالي بإمكانها أن تبدأ بإعداده إلستقبال هذا النوع من التربية            بأمه و هي أقرب     
رأى أنه إذا لم تلعب التربية الدينية و الخلقية دورها و الذي إعتبره الدور األول فإن التربية ككـل                   

لـى تنميـة     تحقق هدفها، و هو هنا يهدف إ       ن، و بهذا ال يمكنها أ      ستكون بعيدة عن الحياة و الواقع     
  . الجانب األخالقي للطفل

  

، حيث نجدها إحتلـت فـي      إهتم بالمنهج و لكنه لم ينس طرق التدريس  بـستالوتزي إن  
، و من بين المبادئ التي نادى        ، فقد إهتم بها إهتماما كبيرا و كتب عنها الكثير          أفكاره الجزء األكبر  

كات الحسية أي اإلنطالق من األشـياء       ، إيمانه بوجوب البدء بالمدر     بها فيما يخص طرق التدريس    
                )2(الحسية إلى جانب مبادئ أخرى سبق ذكرها 

و الطريقة عنده هي الطريقة الحوارية و المحادثة التي تسهل على المتعلم عملية إكتـساب          
   )3(المعارف بإضافة النقاط الرئيسية و هكذا

  

المتعلم أي الطفل بإعتبار أن حالة الطفـل النفـسية          بالعالقة بين المعلم و     بستالوتزي  د إهتم   ـو ق 
 تلعب
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 عطف و أن يقام النظام  و في عملية التعلم و لذلك فإنه ينصح بأن تكون هناك عالقة حبام مهرادو
  .التربوي على أساس هذه العاطفة النبيلة

يرى أن هدف التربية هو ليس الحصول على المعرفة أو المهارة في            بستالوتزي  و بما أن    
، فإنه يؤمن بأن مهمة المربي      )1(قلية  المرحلة األولى من التعليم، بل هو نمو و تقوية قوى الطفل الع           

هي ليست تزويد الطفل بالمعارف، و لكن مهمته هي مساعدته على تنمية قدرته على إكتساب هـذه                 
و في رأيه أن المعرفة ال قيمة لها إذا لم ترتبط بخبرة الطفل، إذ أنها يجـب أن تعطـي                    . المعارف

ربية في نظره و ظيفة سلبية تتمثل فـي إزالـة   و للت. أهمية كبيرة لميول الطفل و رغباته و حاجاته  
، و تتمثل في  ، أما الوظيفة األخرى فهي إجابية العقبات التي تعترض نمو الطفل من طرف المربي

  )2(. إثارة المتعلم لتدريب قواه على التعلم
  

  تربية الطفلفيلم يقف عند المنهج أو الطريقة التي يعتمد عليها المربي بستالوتزي إهتمام 
ها إلى عالقة المربي بالطفل، حيث رأى أن هذه العالقة مهمة جدا، فهو الـذي يـساعد                 او لكنه تعد  

الطفل على تنمية قدراته العقلية، و هو بذلك على إتصال مباشر بالطفـل لـذلك ال بـد أن تكـون                     
  .عالقتهما ببعضهما هي عالقة حب و عطف لكي تسهل مهمة اإلثنين

  
  )م 1852 –م 1782: (ة  أفكـار فروبـل التربويـ-4
  

 بطفل قبل المدرسة إهتماما كبيرا، و كان له الفضل في ظهور رياض فروبللقد إهتم 
 ، و حاول أن يضع و يبتكر برامجا للطفولة kindergartenم التي أطلق عليها 1837األطفال عام 

 إهتموا بتربية المبكرة تتماشى مع نمو و ميول أطفال هذه المرحلة، حيث يعتبر من الرواد الذين
  :ذكر أهم أفكاره التربويةنطفل ما قبل المدرسة و فيما يلي سوف 

  
 و تربية هي عملية نمو و تطورأن ال"لقد كانت له أفكار متصلة بالتربية، حيث كان يرى 

 أخذ إنطلق من الطفل حيثفروبل  إن ).3(" رقى نحو السمو و الكمال الروحي أو الوحدة المقدسة 
 ميوله و رغباته و نشاطه الذاتي و إستغلها في توجيه هذا النمو نحو الكمال الجسمي و بعين اإلعتبار

  .العقلي و الوجداني
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، و اللعب هو     ، فهو يرى أنهم يميلون بطبيعتهم إلى العمل        باللعب عند األطفال  فروبل  إهتم  
، و ألنه يجب أن تكون هناك مواءمة بين أساليب تربية األطفال و طبـائعهم                اهر هذا الميل  ظأول م 

و  الطفل الجسمية و العقليـة و الخلقيـة         فينبغي أن تعد الروضة بألعاب هادفة تعمل على نمو قوى           
   )1(.  ، على أال يقدم لألطفال إال ما يبعث فيهم السرور و البهجة اإلجتماعية
  

، فهـم عـن      هذا ألن اللعب عند األطفال يعتبر طريقة تعبير خارجي عن حياتهم الداخليـة            
  .طريق لعبهم يعبرون عن أفكارهم و مشاعرهم و أحاسيسهم الداخلية

  
و  كان يرى أن التربية هي السمو بالطفل نحو الكمال الجسمي و العقلـي              فروبل   أن   و بما 

و  ، إال أنـه يـرى أن النمـو األخالقـي     الروحي فإن هدف التربية هو تحقيق هذا السمو و الكمال
، فـرغم   ، أما النمو العقلـي و الجـسمي   الروحي يجب أن يحتل المقام األول في العملية التربوية

  )2(. إال أنهما يعتبران في نظره وسائل لتحقيق النمو الروحي و األخالقي و اإلجتماعيا مأهميته
فالهدف األول للتربية هو النمو الروحي و األخالقي، إلنـه كـان ذو             فرويل  إذن حسب   

إضـافة  تالوتزي سكومينوس و ب: نزعة أخالقية متفقا في ذلك مع من سبقه في هذا المجال أمثال         
توثيق الـصلة و    "ئما فإن التربية تهدف إلى تكوين كامل لشخصية الطفل و إلى            إلى ذلك وحسبه دا   

، لهذا نصح بأن تكون التربية األولـى الطفـل    ، و اإلنسان و الخالق الترابط بين الفرد و الطبيعة 
  )3(".، مع المواءمة بين تربية األطفال  و طبائعهم و المربين إهتمام األباء

  . هو تربية متكاملة للطفلفروبلعند و بهذا يكون هدف التربية 
  

فإنه يرى أن المنهج يجب أن يساعد على تحقيق ، بالمنهج المتعلقةفروبل  أما فيما يخص أفكار     
  اــهدف التربية، و قد إقترح منهجا لذلك تسير عليه رياض األطفال التي أسسها و أشرف عليه

، ثم عمل   لصقه في أشكال زخرفيةالرسم و التلوين و ثني الورق و قصه و "و يتلخص هذا في 
 إضافة إلى )4(  "، ثم األشغال التي تستخدم فيها القش و الحبال و الخرز نماذج مجسمة من الصلصال

  ، و مشاهدة الطبيعة في مظاهرها المختلفة، و الرحالت و الزيارات...، ، و األناشيد ألغانيا"  ذلك
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، و تمثيليات مناسبة لسن األطفال و        ، و قص القصص    و المشاركة في اإلستماع و المحادثة      ..... 
  .)1(" و دراسة الحساب  ،عقلياتهم

ثـم  األطفال اللغة و العلوم و التربية الرياضية بطريقة كلية          " يرى مثال أن يبدأ بتعليم    ففروبل  
  )2("  ، يذكر فيها القواعد و يكثر فيها من األمثلة يعاد دراستها بطبيعة أوسع و أعمق في مرحلة تالية

 نشاط من هذه األنشطة له فائدته على جانب من جوانـب الطفـل               كل رأى أن  فرويل   إن
جوانب فقد  العقلية و الجسمية و الخلقية، فكل نشاط أو لعبة من هذه األلعاب تنمي جانبا أو كل هذه ال                 

و  األلعاب الرياضية مرفوقة بأغاني تنمي عضالت الطفل و تربي قوته على المالحظة،             : رأى أن   
 حب الطبيعة و تنمي يديه و تربي حواسـه و خاصـة             حراثة الجنان و اإلعتناء بالنباتات تربي فيه      

، و تربيته   )3( فيه   البصر، أما األشعار و األغاني فتوقظ فيه شعوره الديني و تربي الجانب األخالقي            
   حيث يكتسب من خاللها حب التعاون و تحمل المـسؤولية           ،   اإلجتماعية تقوم على مخالطته ألقرانه    

، و غيرها من السلوكات التي تنبثق من نفس الطفل نتيجة مخالطته ألقرانه،              و إحترام آراء األخرين   
ع بعضهم أي أنها ألعابا جماعية، كما عب يشترك فيها األطفال مل إبتكر أنواعا من ال فروبـل لهذا فإن   

 الخالقـة،   هأن األلعاب التي يحتويها المنهج وضعت بطريقة تساعد على تنمية خيال الطفل و قدرات             
بمعنى أنها تحترم فردية الطفل من جهة و تتماشى مع متطلبات البيئة التي يعيش فيهـا مـن جهـة                   

ـ  هـي أ   فروبل في روضة     أخرى إذن فاألنشطة المتنوعة التي يمارسها األطفال       شطة متكاملـة و    ن
   )4(.  ، و تدور حول مراكز إهتمام األطفال مترابطة فيما بينها

  
أن هذه األنشطة و األلعاب التي يتكون منها المنهج يجب أن تكـون ذاتيـة أي               فروبل  رأى  

فـي  ، من ميوالته و رغباته كما يجب أن تكون ذات قيمة إبداعية كي تنمـي                 نابعة من ذات الطفل   
ل مـن  ـ، يستطيع الطف ةـ، كما يجب أن تكون ذات قيمة تجريبي الطفل الجانب اإلبداعي و الخيالي   

، كي   ، و ذات قيمة أخالقية،و ذات قيمة إجتماعية         أن يعبر على أحاسيسه و مشاعره الداخلية       خاللها
، و تحقق لـه      ة، و أن تنمي قوى الطفل الجسمية و العقلي         تنمي فيه الجانب األخالقي و اإلجتماعي     

  . اإلستقرار النفسي
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منهجا لتحقيق هدف التربية، و لم ينس أن يقدم الطرق التي تسهل تطبيق             فروبل  لقد وضع   
منتسوري و جون األنشطة، و هذه الطرق تتضمن عدة مبادئ أساسية أثرت فيما بعد على أفكار تلك 

 في عرض الخيرات،    التدرج و غيرهم، و نذكر فيما يلي بعض المبادئ و التي تتمثل في مبدأ            ديوي  
 و مبدأ    مبدأ ربط المنهج بخيرات الطفل،      و و مبدأ األخذ و العطاء و التفاعل بين األطفال و المدرس          

 المحاكاة  التطبيق العملي لكل خبرة يتحصل عليها الطفل، و مبدأ الحرية الموجهة و االختيار بدال من              
  )1(. و التقليد لرغبات الكبار

لتي تقوم عليها الطرائق التربوية و التي تأثرت بها المـدارس            إلى غير ذلك من المبادئ ا     
" ة الطفـل هـي      ـاسية في تربي  ـأن الدعامات األس  فروبل  الحديثة في مختلف أطوارها، فقد إعتبر       

و إسـتخدم لـذلك أدوات   .  )2( "ظة و التجريب بالمحاولة و الخطأ   اإلدراك الحسي، المشاهدة، المالح   
و اتبع إجراءات خاصة أسـماها األعمـال أو         " الهدايا  " ل و أسماها    متطورة لتدريب حواس األطفا   
  .   )3(.المهارات إلستخدام تلك األدوات

  
 )م1952/م1870(  :أفكار مريا مونتيسوري التربوية -5
  

 هي األخرى بالطفل إهتماما كبيرا، فاختصاصها فـي طـب           مريا مونتيسوري لقد إهتمت   
        ، ، حيث بدأت إهتمامها بتربيـة األطفـال المعـاقين    تهماألطفال قربها منهم و ساعدها على دراس

 و  ، و بعد ذلك حاولت تطبيق هذه البرامج على األطفـال العـاديين،   و وضعت برامج خاصة بهم
ألطفال األمهات العامالت، و بعد ذلك إنتشرت تلك البيوت في كل أنحاء البالد،             ابدأت بإنشاء بيوت    

ل البرامج التي تقدم فيها، و هذا ما جعلها تنتشر في كل أنحاء العالم، و و نجاح هذه البيوت كان بفض
  .ألطفالتقدم إلى يومنا هذا في رياض امونتيسوري مازالت برامج 

  

 منهجا تمشي عليه رياض األطفال التي أسستها و قد هدفت من وراء              مونتيسوريوضعت  
  :    ) 4(منهجها إلى
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  .بمعنى أن الطفل حر في إختيار النشاط الذي يميل إليه: إحترام حرية الطفل �
ت جو مالئم لألطفال يجدون فيه ضالتهم، فعن طريق اللعب،          قفهي خل  : تمكين الطفل من اللعب    �

 .يشبع األطفال ميولهم و رغباتهم و يكتسبون من خالله المهارات و المعارف
عملية التدريب التي يخضع لها الطفل أثناء لعبه أو قيامه و يكون هذا من خالل   : تنمية الحواس  �

 .ببعض النشاطات التي تتطلب إستخدام الحواس
و   أي تنمية قدرات الطفل اللغوية و ذلك من خالل تدريبهم علـى القـراءة                : التربية اللغوية  �

 .يير أو المحادثةعتالكتابة، و كذلك ال
ألخالقي، من خالل التوجيهات التي تقدمها المربية للطفل و ذلك بتنمية الجانب ا : التربية الخلقية �

أثناء لعبه، فالحرية التي منحت للطفل ليست حرية مطلقة، ألن حريته تتوقف عند حقوق أصدقاءه،               
 .و إذا أخطأ فعلى المربية أن توجهه

من أجل تنمية عضالت الطفل و إكتساب مهارات يدوية من خـالل بعـض               : التربية الحركية   �
 .كات أو التمرينات الرياضيةالحر
 .تحقيق نمو الطفل المتكامل �
 .ته على تحمل المسؤوليةتنمية قدر �

 

من خالل منهجها المتعلق بتربية طفل قبـل المدرسـة أن تلبـي كـل                مونتيسوري   حاولت
، و مايساعده على  و متطلبات الطفل و أن توفر فيه كل ما يتماشى مع خصائصه النمائية            إحتياجات
  . الته العقلية و الجسمية و اللغوية و الخلقيةتطوير مجا

  

  :) 1( إلى أربع فئات هي مونتيسوريتنقسم  األلعاب و األدوات المكونة لبرنامج 
  .و تهدف إلى تدريب األطفال على معرفة األشكال و األحجام و األوزان و الملمس: الفئة األولى
 .ت الكتابةتدريب األطفال على مهارا إلى و تهدف: الفئة الثانية
  .و تهدف إلى تدريب األطفال على مهارات القراءة: الفئة الثالثة
  .كتساب المهارات اليدوية و الحياتية المخنلفةو تهدف إلى تدريب األطفال على ا: الفئة الرابعة

  

و إحتوت هذه الفئات على مجموعة من األنشطة المختلفة التي قسمت بدورها إلى ثالثة أنواع من 
  : هي كالتالي األنشطة و

     
 
 
  

____________________________________________  
 

، 1بة زهراء الشرق،ط، مكتبرامج و طرق تربية الطفل المعوق، قبل المدرسة: سميرة أبو زيد نجدي )1(
  .16، ص 2001القاهرة،
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  :و تمثلت في  : األنشطة المتصلة بالحياة العملية -1
  .المالبس، ربط العقد، المشي على خط مستقيم و شملت تزرير : األنشطة الحركية -
  .و شملت تنظيف اليدين و تلميع األحذية: أنشطة الرعاية الصحية -
  . األثاث، تنظيف الغرفة أو الحديقةو تمثلت في ترتيب: أنشطة رعاية البيئة -
، و  ، و الرفق بالضعفاء و تمثلت في زيارة المريض: أنشطة الرعاية الوجدانية -
  . خرين أفراحهم و أحزانهمآلمشاركة ا

  .و تمثلت في تدريب الحواس على التمييز بين األشياء:  األنشطة الحسية-2
 نشاط مونتيسوريو شملت أنشطة الكتابة و القراءة و الحساب و قد قدمت :  األنشطة األكاديمية-3

، و قد إعتمدت في  تابةالكتابة على نشاط القراءة ألنها كانت ترى أن القراءة هي الثمرة الطبيعية للك
  . )1(ذلك على مجموعة من األشكال الهندسية

  

 و هي لم تخترها عشوائيا أو دون مونتيسوري هذه األنشطة يتكون منها المنهج عند إذن
 معدل  و على قدراته و إستعداداته و وفقهتمامات الطفل يبنى على اسابق دراسة و لكن منهجها
ن هذه البرامج كانت قد طبقتها  أل) 2( على عمره الزمني ىن يب، و ال سرعته في التطور و النمو

، و المعروف على هؤالء األطفال أن عمرهم الزمني يسبق  على أطفال غير عاديين، متخلفين ذهنيا
  . ، لهذا أخذت هذه النقطة بعين اإلعتبار في بناء منهجها عمرهم العقلي

  

ممة بطريقة تسمح بتصحيح الخطأ عبارة عن أنشطة تعليمية مصمونتيسوري إن منهج 
تلقائيا، بمعنى أن الطفل يمكنه أن يصحح خطأه بنفسه إذا أخطأ، كما أن هذه األنشطة هي بسيطة 
نسبيا، لكنها تركز على التفاعل بين النشاط الحسي و الحركي و النمو المعرفي للطفل لذلك كان 

 و الطول و السعة و هذا  لحجم و الوزنالمنهج يحتوي على قطع التركيب و تجهيزات لتعلم مفاهيم ا
  ببرامج  مـونتيسوري، و قد أطلقت عليها  بياجيلالنوع من األنشطة يقوم على النظرية المعرفية 

، و هي برامج تقوم على طرائق اإلستكشاف التي تساعد الطفل على تكوين خبرات  النشاط الفكري
   )3(. اد أو تفاعله اللفظي بين األطفال و الراشدين، من خالل تفاعله أثناء لعبه بمختلف المو مباشرة

 
 
  

________________________________________  

   .122، 121نفس المرجع سابق، ص ص : حنان عبد الحميد الهناني )1(
 .162ص ، 2001، دار مجدالوي، عمان،ج رياض األطفالاالمرشد في منه: جميل أبو ميزر و آخرون  )2(
  . 105، 104، 22 ص ص  مرجع سابق،: ملكة أبيض )3(
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 بالمنهج و البرامج التي تتكون منها، فقد إهتمت كذلك مونتيسوريإلى جانب إهتمام 
، و حاولت أن تنظمه و تكيفه بطريقة تتيح للطفل أن يختار بنفسه  بالمحيط الذي يتعلم فيه الطفل

ينبغي "  لذلك ترى أنه أساس تعلمه و نموهالنشاط أو اللعبة التي يرغب فيها فحسبها أن حرية الطفل 
أن تتوفر في بيئة الطفل و سائل التربية الذاتية، و أن تكون هذه الوسائل شيقة قادرة على إثارة 

 )1(". إهتمام الطفل

  

 ار المــواد ـذي يختـو الـ، فه  كل طفل يعمـل بشكل منفردمونتيسوريففي روضة 
و ينقلها بنفسه إلى مكانه المعد لممارسة و األدوات التي سيعمل بها من خالل ما حوله من أدوات  

  )2(". النشاط حيث يبدأ العمل و فقا لتعليمات المعلمة
  

و   هـيختار النشاط الذي يتماشى مع ميوله و قدراتمونتيسوري إذن كل طفل في روضة 
، فمالحظة الطفل و هو يلعب  إستعداداته، و طبيعة الطفل تجعله ينغمس في اللعبة التي إختارها

 يشبع ، لكنه بمجرد أن  عن عالم الراشدين خاصا به بعيدااطينا إنطباع أنه صنع لنفسه عالميع
، و مع كل نشاط يضيف الطفل  رغبته في ذلك النشاط يتركه و ينتقل إلى نشاط آخر أثار إهتمامه

  .و معارف جديدة لمعارفه مكتسبات
 

،  يوم مفتوح و متكاملكذلك هو أن اليوم المدرسي فيها مونتيسوري  ما يميز روضة 
بمعنى أنه غير مقسم إلى حصص  أو مواد منتظمة أو لها وقت محدد و لكن يمكن أن يكون تعليم 

  )3(. الحساب و القراءة مثال أو الكتابة و غيرها جميعها جزءا من نشاط واحد
  

، مفيد للطفل  أن كل نشاط إختارته و وضعته ضمن منهج روضتهامونتيسوري إعتبرت 
 ألنها ،، العقلية و الحسية و الحركية و اللغوية مكان نشاط واحد أن ينمي كل مجاالت الطفلحيث بإ

و  ، متعه بأشكالهاو ألوانها الجميلة، كما أنها ت إستعملت أدوات تعليمية تساعد الطفل على ذلك
حيث أنها لم تستعمل أسلوب الثواب و العقاب في  ، ذلك مكافأة للطفلمونتيسوري إعتبرت 

   .ضتهارو
  

  

________________________________________  

 .201، مرجع سابق، ص : أبو طالب محمد سعيد و آخرون ) 1(
  . 162نفس المرجع السابق، ص : جميل أبو ميزر و آخرون ) 2(
  163 نفس المرجع  ، ص )3(



 
49 

، و إعتبرت أن التربية  في تعليم األطفال على حواسهمماريا مونتيسوري إعتمدت 
، حيث أن كل حاسة من حواس الطفل لها طرق و أساليب  لصحيحة هي التي تبدأ بتربية الحواسا

  )1(. يتدرب عليها
، تقول  حواس الطفل في تعليمه مونتيسوري و سوف نرى فيما يلي كيف إستعملت

إن تكتيكات طريقتي التي تتيح النمو البيولوجي و النفسي للطفل يمكن تقسيمها إلى "مونتيسوري 
 ".، تربية الحواس و اللغة  تربية حركية: الثة أجزاء هي ث

  

حسب رأيهاعملية معقدة جدا، ألنها تتطلب التنسيق بين كل عضالت الجسم، :  التربية الحركيـة 
لهذا يجب عدم تقييد حركة الطفل و السماح له بأن ينتقل بكل حرية داخل بيت األطفال و يؤدي 

ة الطفل هي أساس النظام و الهدوء و تربية الحركة تعلم الطفل اعماله تحت إشراف المعلمة، فحري
 :كيف يعتمد على نفسه في اإلعتناء بها، و التربية الحركية تنقسم إلى قسمين

  
و هنا يجلس الطفل بجوار المعلمة يالحظها كيف  : قسم يتم داخل جدران بيت األطفال

 شريط بطريقة معينة، و يكون عمل تعمل بأصابعها في فك و تركيب زر في عروة مثال أو ربط
و  .المعلمة بطريقة دقيقة و بتأني حتى تسمح للطفل بمراقبة ذلك كما أنها تعمل كثيرا و تتكلم قليال

 .يتدرب الطفل على ذلك بفك و ربط و حل و غلق أدوات تعليمية خاصة بذلك
  

طفل و هو  ترسم المعلمة خطا بالطباشير على أرضية الحجرة، و تمشي عليه أمام ال
يالحظ واضعة قدما على الخط ثم قدما أخرى أمامها و هكذا يتبعها األطفال، ثم تعزف الموسيقى و 

 .يمشي األطفال متبعين بحركاتهم أنغام الموسيقى
  

و  الطفل برعاية األرض والنبات  يقوم: أما القسم الثاني يتم في حديقة بيت األطفال
ل حوض من الزهور، كما قد يمارس الطفل بعض يشترك مع رفاقه في بناء سور منخفض حو
 )2(. التمرينات الرياضية التي تختار لهم بعناية

و حرصت على توفير مونتيسوري فالتربية الحركية مهمة جدا لنمو الطفل لذلك إهتمت بها 
   .الجو  و البيئة المناسبة لذلك

  

____________________________________  

  .201نفس المرجع السابق، ص : د و آخرون  أبو طالب محمد سعي )1(
  353، 352، مرجع سابق، ص ص تربية الطفل قبل المدرسة:  سعد مرسي أحمد، كوترجسين كوجك) 2(
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ي المربين الذين سبقوها في  بتربية حواس الطفل مثلها مثل باقمونتيسوريإهتمت :  تربية الحواس
تجارب أجرتها على أطفال فقدو البصر، حيث و قد يرجع سبب ذلك اإلهتمام إلى نجاحها في . ذلك

 .إستطاعو تمييز عدة أشياء عن طريق اللمس
  

 بحاسة اللمس فقط بل كان إهتمامها بجميع الحواس األخرى حيث مونتيسوريو لم تهتم 
فإلدراك الحجم إستعملت أسطوانات خشبية مختلفة في الطول و . قامت بإعداد أجهزة و أدوات لذلك

ك األشكال إستعملت أشكاال هندسية مختلفة صنعت من الورق أو الخشب، و للتميز القصر، و إلدرا
. متشابهة من حيث الحجم و الشكل و مختلفة في الوزن بين األوزان إستعانت بكتل صغيرة لكنها

 )1(. كما إستخدمت أجساما مختلفة في النعومة و الخشونة إلدراك الملمس
  

، ألنها كانت ترى أنه  و ال في طريقتها مونتيسوري ة من خطط لم تكن تنمية اللغ: نمية اللغة ت
 و لكنه بإمكانه أن يتعلم ذلك إذا  ،ليس من الضروري أن يتعلم طفل ماقبل المدرسة القراءة و الكتابة

  .أراد
، و إعتمدت في  أدوات تعليمية لتعليم األطفال القراءة و الكتابةمونتيسوري و قد صممت 
، حيث توصلت إلى إعداد برنامج إعتقدت أنه ناجح إلعداد الطفل  التجريبذلك على المالحظة و 

، و هذا ما يؤكد قدرتها على إستغالل البيئة  ، و هو ناجح إلعداد الطفل للقراءة أيضا للكتابة
  )2(.حاسة من حواس الطفل في التعليم من، من خالل توظيف أكثر  التعليمية ألكثر من هدف تربوي

 

أن يتعلم الطفل الكتابة قبل القراءة ، ألنه من السهل تدريب عضالت ي مونتيسورو ترى 
و تشكيلها فمقدرته على الكتابة سهلة جدا مقارنة بالقراءة التي تتطلب قدر كبير من النضج  الطفل 
، و جعلت الطفل يلمس  و لتعليم الحروف للطفل صنعت حروف من خشب أو ورق مقوى . العقلي

، تقوم المعلمة بتقديم هذه  ، فإذا أجاد هذه العملية و اآلخر و يتعلم إسمهاهذه الحروف الواحد تل
، و في هذا التمرين يجد الطفل  الحروف للطفل ليتعرف عليها عن طريق اللمس و عيونه مغلقة

متعة في التعرف على الحروف و عيونه مغلقة و إذا تمكن من معرفة الحروف ينتقل للتعرف عليها 
 و يتعلم األطفال في نفس الوقت مخارج األصوات للحروف و يتدرب على .ليهاعن طريق النظر إ

 )3(.تحليل الكلمات المنطوقة إلى أصواتها فإذا تمكن من ذلك فقد حان موعده لتعلم القراءة

  

____________________________________  
، ص ص 2003عمان، . 1دار الفكر، ط، طرق التدريس العامة تخطيطها و تطبيقاتها التربوية: وليد أحمد جابر  )1(

127 ،128.  
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أما تعليم القراءة فيبدأ بقراءة الطفل ألشياء يالحظها داخل محيطه، ألن الطفل يعرف نطقها 
مثال على بطاقة و تقدم إلى الطفل ليتدرب باب الة عليها، فتكتب كلمة و لكنه ال يعرف رموزها الد

جمال من . و بعد ذلك يضع البطاقة إلى جانب الصورة التي تدل عليها ثم تعطى له. على قراءتها
 )1(.أمي و أبي: حياته ليتدرب على قراءتها مثل 

 

و مثل هذه أفتح الباب : لأو تقدم له بعض الجمل السهلة التي يقوم فيها ببعض األعمال، مث
الجمل تكتب على بطاقات يتدرب الطفل على قراءتها، كما يمكنه أن يختار الجمل التي يريد 

  )2(.قراءتها، أو التي يود القيام بالعمل المطلوب منه في الجملة المكتوبة على البطاقة
 

ن مارسها الطفل أن تدريبات تنمية الحواس التي سبق أ مونتيسوري فترى: )3( تعليم الحساب
و  تساعده على تكوين مفاهيم عن العد و الحساب، و بالتالي في المستقبل إذا تعامل مع األرقام

  .العمليات الحسابية المجردة ال يجد صعوبة تذكر
  :ألطفال العد و الحساب تكون كما يليى او طريقتها في تعليم 

و يرتبها من األقصر إلى يأخذ الطفل عصي خشبية و هي واحدة من المواد التعليمية 
  .األطول و يكون بهذا قد كون مفهوما حسابيا و عدديا

و إذا وضع الطفل أجساما أسطوانية الشكل في ثقوب موجودة بصندوق خشبي، فإنه يكون 
  .مفهوما عن األشكال و األحجام التي سيدرسها فيما بعد

و تبقى واحدا لم يستطع  و إذا أخطأ الطفل في وضع هذه األجسام في أماكنها الصحيحة، 
  ."ناقص واحد": تثبيته في المكان المتبقى هنا سينطق كلمة 

و بشكل بطيئ عند الطفل، و بالتدريج فإن مفهوم العد يتكون مونتيسوري و حسب رأي 
  .إستمرار، حيث يشتقها هو بنفسه أثناء عملية تدريب حواسه التي يخضع لها

 

روضتها عيدان متدرجة في الطول و ملونة، أقصر و في تعليم العد لإلطفال إستعملت في 
 سم، فيه جزءين 20 سم و له لون واحد و هو األحمر، و الثاني طوله 10هذه العيدان طوله 

متساويين ، جزء لونه أحمر و اآلخر لونه أزرق، و هكذا إلى غاية العود التاسع الذي يكون طوله 
 .رو األزرق أجزاء متناوبة في اللون بين األحم09 سم له 90

  

__________________________________  
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 ، إثنان إلى غاية تسعة تشير المعلمة إلى هذه العيدان و يقوم الطفل بلمسها و هو يردد واحد
علمة أحد هذه العيدان و تسأل الطفل أي العيدان هذا ؟ و يتعرف الطفل على رقم العود ، ثم تأخذ الم

، و هكذا تتكرر العملية مع كل األرقام و مع كل األطفال، و يعرف  من خالل األجزاء المكونة له
 .الطفل أن العود يمثل عدد األجزاء المكونة له

  
 فقط، بعدها ينتقل إلى تعلم أشكال هذه إلى حد اآلن كان تعلم األعداد و األرقام لفظيا
     ، إضافة إلى ذلك فالطفل يتعلم عملية الجمع  األرقام، و هي نفس الطريقة التي تعلم بها الحروف

  .و الطرح
 

أن تعلم األطفال األعداد و األرقام و الجمع و الطرح بطريقة مونتيسوري إذن أرادت 
 ما و أرادت أن تربط كل هذه العملية بحواس الطفل و تدريجية ألنها ترى أنها عملية صعبة نوعا

 . بمواد حسية لتسهل عليه عملية الفهم و اإلدراك
  

 إستبعدت طريقة تمثيل األدوار أو اللعب مونتيسوريفقد رأى الكثير أن : )1( أما النشاطات األخرى
، و لكنها   الخيالية، كما أنها لم تسمح في روضتها للطفل بأن يستمع إلى القصص اإليهامي نهائيا

ألن ذلك يساعد الطفل على إستخدام عقله . كانت تشجع األطفال على تنمية قدرتهم على التصور
 .بطريقة إبتكارية

  
  أهمية كبيرة لها و إعتبرت أن تدريبات الطفل مونتيسوريأما الفنون التشكيلية فلم تعطي 

نها إستعملت األشكال و األلوان على تنمية عضالت يده كافية لتشجيعهم على الرسم خاصة أل
  .المختلفة في تدريب الطفل على الكتابة

إهتمت كذلك بتدريب عين الطفل على النظام و النظافة و الجمال، و كان رأيها أن البيئة 
 .كفيلة بإظهار المواهب إن وجدت

  
    ات فال الموسيقى على التدريب السمعي و التمييز بين النغمـكما إعتمدت في تعليم األط

   .و األصوات و التدريب على بعض اآلالت الموسيقية

  

  

  

  366، 365ص ص : نفس المرجع ) 1(
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  )1932 – 1871( : أفكار دوكرولي التربوية -6 

  

التربوية، هذا راجع مونتيسوري تتشابه مبادئ التربية الدوكرولية إلى حد كبير مع أفكار 
، و رغم  ا بنفس أفكار الفالسفة الذين سبقوهممك لتأثره، و كذل ربما لنفس الفترة التي عاشها اإلثنين

  .ذلك فأكيد أن لكل واحد منهما أهدافه و طرائقه التربوية الخاصة به
  

يوصي بأن يوضع الطفل منذ الوهلة األولى أمام شيء محسوس بكل ما فيه من فدكرولي 
   )1(. يومياو أن تكون المدرسة في الطبيعة بحيث تسمح للطفل بأن يتصل بها. تعقيد

  
فهو يرى أن كل شيء يتعلمه الطفل يجب أن يكون موجود في الطبيعة، حتى و لو كان 
معقدا ألن الطفل ال يدرك إال األشياء التي يراها أو يلمسها، و هو مع الوقت سوف يقوم بتحليلها أو 

ا من جسمه و تفكيكها و فهمها، فالطفل يتعلم من الطبيعة باستغالله لكل شيء موجود فيها إبتداء
  .وظائفه مرورا ببيئته التي يعيش فيها ليصل إلى نمو سليم لجسمه و عقله

و ذلك بتنظيم  طريق الحياة نفسها،إلى إعداد الطفل للحياة عن "فالفلسفة الدوكرولية تهدف 
  ".البيئة و ما فيها من بواعث و منبهات للنمو السليم للطفل

 

سمه و وظائفها و يعبر عنها، و يربط الحقائق  جي روضته يالحظ الطفل نفسه و أجهزةفف
الحالية التي تعلمها بالحقائق الماضية التي إكتسبها سابقا، كما يتدرب على المالحظة من خالل 

، و يتدرب على معرفة الزمان و هي عبارة عن مبادئ لدراسة التاريخ و  مشاهدة الطبيعة
و يتعلم .   خالل التعبير و المحادثةو المناقشةالتبولوجيا، كما يتدرب على إستخدام اللغة األم من

 و )2(. الحساب بالمالحظة و القياس، و يقوم باألشغال اليدوية، كما يتعلم مبادئ الكتابة و القراءة
ل وهلة األشياء  فبالنسبة له أن كل إنسان يدرك الو"طريقته في تعلم القراءة هي الطريقة الجملية 

كز او هو يطبق هذا المفهوم في مبدأ مر" وظيفة التركيب األجماليب" هكذا ما يدعوه وبمجملها، 
معلومات متراكمة ال رغبة لهم فيها أو اإلهتمام في روضته، حيث أنه ال يفرض على األطفال 

يدفعون إلى اإلهتمام بها، و لكنه يترك اإلختيار لألطفال هم من يختارون الموضوعات التي يميلون 
  )3(. ، أو في بيئتهم المحيطة بهم ة الحال داخل محيطهم التعليميإليها و التي توجد بطبيع

 
____________________________________________  

  24مرجع سابق، ص : ملكة أبيض) 1(
   .124، 121مرجع سابق، ص ص : عواطف إبراهيم محمد) 2(
 .555مرجع سابق، ص : عبد اللله عبد الدائم ) 3(



 
54 

  
م في مؤتمر التربية الحديثة الخصائص 1921 ألقاها عام ةضرفي محادوكرولي وقد قدم 

  )1 (:المميزة لمدارسه و هي كالتالي
  . سنة15 يجب أن تؤسس مدرسة الثقافة العامة في الطبيعة حتى سن  -1
 أن تعد و تؤثث بيوت التعليم بحيث تكون مصانع صغيرة أو مختبرات، بعيدة عن نظام  -2

 .تماع من طرف الطفلالفصول التي يغلب عليها طابع اإلس
 من األحسن أن تكون أفواج األطفال متجانسة ما أمكن، بمعنى أن يكونو بأعمار متقاربة و أن  -3

 . طفال25 أو 20ال يتجاوز عدد األطفال في الفصل 
 دروس المحادثة و الكتابة و القراءة و اإلمالء و الحساب، يفضل أن تكون في الصباح،و  -4

 في صورة ألعاب، و في حالة عدم وجود دروس عملية، تخصص تعطى هذه التمرينات العملية
ة و الترابط و الرسم و األشغال اليدوية نساعات الصباح لتمرينات مختلفة، كالمالحظة و المواز

 .و الموسيقى و األلعاب الرياضية
 .أما بعد الظهر يخصص لدروس اللغات األجنبية و األعمال اليدوية -5
 .لصباح للرحالت و الزيارات يستحسن أن تكون بعض أيام ا -6
باء كما رأى ي إدارة المدرسة عن طريق مجلس اآلأعطى أهمية لمساهمة أولياء أمور األطفال ف -7

 . في إنجاحهاامن الضروري أن يأخذ األولياء علم بالطريقة المتبعة كي يساهمو
لحوار المتبادل  لتنمية روح المبادرة و الثقة و التضامن لدى األطفال، يجب أن يوفر لهم مجال ل -8

 .فيما بينهم
 

و رأى أنها يجب أن يعمل بها و أن تتوفر دوكرولي إذن هذه أهم الخصائص التي نادى بها 
بالمدرسة حتى تساعد على إنجاحها و أن تتوفر للطفل البيئة الغنية باألدوت و المواد التعليمية 

 أهم و هذه..  الجسمي و العقليالالزمة و المناسبة إلثارة إهتمامه للتعلم و مساعدته على نموه
فكار من األكثيرا  فقد اضاف عليها مبادئه التربوية التي و ان كان تأثر بالمربين الذين سبقوه 

  .الجديدة التي ميزته عن المربين اآلخرين 
  

  

 
 
 

___________________________________  
 .557 ، 556 ص ص ، سابقالنفس المرجع : عبد اللله عبد الدائم  )1(
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(III رهـا على تربية الطفـل ة و أثالمـدارس الفلسفيـ:  

  

 لبعض العلماء الذين اختصوا في     األفكار و اآلراء    مجموعة من   الفلسفية و يقصد بالمدارس  
  :نذكر و من هذه المدارس ،تربية الطفل

  : الفلسفة المثـاليـة -1

العليا، كما أن المثاليون     نحو المثل     و السمو  و المثالية تعني الفضيلة   : و مؤسسها أفالطون    
عالم الروح و هو عالم األفكار و الغيب، و هو عالم غير عالمنا، و عـالم       : يؤمنون بوجود عالمين    

  )1(اليومية  هو عالم األرض أو عالم الخبرات المادة و
يـر الزمـان أو      أفكار ثابتة و قيم ال تتغير بتغ       و أنصار المثالية يؤمنون بوجود حقائق و      

كما  لهذا فإن هذه الفلسفة ترى أن منهاج التربية هو أن يظل القديم على قدمه، بمعنى يظلالمكان، و 
توصل إليه األجداد ثابت مطلق، و لهذا فالتربية المثالية          هو ال يتغير و ال يتطور، فهم يرون أن ما         

  ك إلى الحفظ، مستندة في ذل  و الثابتة  ول التالميذ بالمعلومات و الحقائق المطلقة     ـتسعى إلى حشو عق   
اهتمـت بأسـلوب     ، و قد     )2(ميع، دون أن تهتم بتنمية كل جوانب التلميذ الجسمية و العقلية            و التس 

فلـسفة أفالطـون،    ففـي    )3(لتربية، حيث أنها ال تستبعد العقاب البدني        الثواب و العقاب كأسلوب ل    
 الكافي من   االهتمامطائهم  لرعايتهم و إع    تحت حضانتها  ايبقواألطفال هم ملك الدولة، لذلك يجب أن        

  .طرف األخصائيين
  

  :أهداف الفلسفة المثـالية  -أ
  

  .في الفلسفة المثالية توجد أهداف فردية و أخرى اجتماعية للتربية
 )4( : فاألهداف الفردية تتمثل في

 .تحقيق الفرد لذاته و فرديته و ذلك من خالل مختلف األنشطة التربوية التي تساعده على ذلك •
الجمال، و تعليمه كيف يـسعى      ته على تحقيق بعض القيم و التي تتمثل في الحق، الخير و             مساعد •

 . إليه

 .يرى أن الهدف النهائي للتربية هو خلق الشخص المتكامل المنسجم" هورن"كما أن  •
__________________________________  

  .78 ص مرجع سابق، :مدخل إلى التربية: محمد الطيطي )1(
 .30ص ،  2003، دار صفاء، عمان، المدرسة برامج طفل ماقبل: يد العتاني حنان عبد الحم )2(
 .79ص نفس المرجع ،: محمد الطيطي  )3(
  2003،عمان، 1  دار الفكر، طاألصول الفلسفية للتربية قراءات و دراسات: علي خليل مصطفى أبو العينين )  4(
 .300، 299، 298 ص ص ،
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  : تتمثـل فـي االجتماعيةأما األهداف 

هداف التربية الفرديـة    ع أن أ  م.  هي التي تنعكس نتائجها على المجتمع      االجتماعيةاألهداف  
      ألننا نعلم أنه ما يعود على الفرد يعود على المجتمع حتما           اجتماعيةا  ـ أهداف اعتبارهاالسابقة يمكن   
  )1(:   للتربية و هي اجتماعيةفالمثاليون يرون أن هناك أهدافا  و مع هذا 

عن :  تربية عامة مشتركة و ذلك بإجاد نوع من الثقافة الموحدة في المجتمع المتنوع               تحقيق �
 كذلك خلق نوع من األخوة بين الطوائف المختلفة         . فة النظرية من الثقافة المهنية     الثقا  تقريب طريق

  .في المجتمع
خـرى  األ األمام، و    إلىو يرى بعض المثاليون أن كل مجتمع توجد به قوتان، قوة تدفعه              �
 في المجتمع أمـا     المتحرك الخلف أو إبقاءه في مكانه، و القوة األولى هي الجانب            إلى جذبه   لتحاو

 .القوة الثانية فهي الجانب التوازني، أي الذي يحقق التوازن
  

و الهدف اإلجتماعي هنا هو تحقيق التقدم المتوازن في المجتمع، أي اإلستعداد إلحداث التقدم              
  .فاظ بما فيه من قيم وتقاليدفي المجتمع مع اإلحت

      افظة عليـه  ـوصل النوع و الذي يتم بالمح  : و مثاليون آخرون يرون أن لكل مجتمع وظيفتين هما          
و ذلك بالعمل على إستمراره، و تحقيق التقدم و النمو، عن طريق التجديد المستمر، و وظيفة التربية 

حقيق الوظيفتين و ذلك بجعله يؤمن بأن الجيـل         هنا و هدفها اإلجتماعي هو مساعدة المجتمع على ت        
  .الجديد ال بد أن يبدأ من حيث إنتهى الجيل الماضي

  
  :منهج الفلسفـة المثـاليـة  -ب

  

 إن الفلسفة المثالية تنادي بعدم تعليم التالميذ أشياء لم يثبت صالحيتها، و المتعلمين هنا ليس لهـم                  -
دون ين ليست مع فكرة ترك األطفال يتعلمون بحرية ما ير          ، فهي إذ   )2(الحق في إختيار ما يدرسونه      

صل إليه الجنس وتعلمه، و لكنها ترى أن التربية يجب أن تكوون إجتماعية و ذلك بتعليم األطفال ما ت
  .رات و معارفبالبشري من خ

برات  و بما أن المنهج هو السبيل لتحقيق أهداف التربية المثالية إذن فيجب إختيار الدراسات و الخ-
الفكرة و ، و حسبهم فإن هذه اإلسهامات تدور حول  التي تعتبر إسهامات جيدة للجنس البشري

 األطفـال  يتعرفننى أـ، بمع ، و هذا ما يجب أن يقدم داخل حجرة الدرس العاطفة و اإلرادة
   على

_______________________________________  

  .303، 302، 301ص ص .  سابق مرجع: صطفى أبو العينين علي   ) خليل م1(
  .79ص . مرجع سابق: محمد الطيطي و آخرون ) 2(
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  )1(و الفن و بعض اإلختيارات اإلنسانية في الحياة العلم 

  )2(: المثاليون دائما فإن المنهج يهدف إلى تحقيق ثالثة أهداف هي وحسب
  .جهها إكساب التلميذ معلومات كافية وثيقة الصلة بالمشكالت التي سوف يوا-1
  . إكساب التلميذ معارف كافية في العلم، األخالق و المجتمع-2
   تسليح عقل التلميذ بعادة التفكير الدقيق و الجاد-3

   

  )3(  :طريقـة التـدريس -ج
  

  : التربية المثالية ثالث طرق هي تطبق
  . بالخبرة المباشرةاو ذلك إليمانه : طريقة المحاضرة

و ذلك إلمانها بالنشاط الذاتي للتلميذ، و بأنه ال بد و أن يبـذل   : اب  الحوار و السؤال و الجو طريقة
  .جهد في تعلمه
منها أيضا بالتعلم الذاتي للتلميذ و بذل جهد أكبر للتعلم و التي تـتم فيهـا    إيمانا: طريقة المـشروع    

  .الخبرة المباشرة حقا
ل إظهار جانـب    كل الطرق حسب الظروف، و في إستعمال كل طريقة يحاو         فهم يستخدمون   

  .المتعلم في التعلم، أي على التلميذ أن يكون له دور إيجابي دائما في تعلمه
  
  : الفلسفـة الـواقعيـة -2
  

الواقـع هـو   " رائدها، و قد سميت الفلسفة الواقعية بهذا اإلسم إلعتقادها أن        وو يعد أرسطو ه   
 ال تتغير أو تتبدل فـي كـل         تة التي دة الثاب ـ، الخال  ، آمنت الواقعية بالحقائق    مصدر جميع الحقائق  

، و إنمـا مـن         وحسب أرسطو فإنه ال يمكن إكتساب الحقائق من الحدس و اإللهام            )4( "الظروف  
 به تبـدأ مـن      ولة و التجارب اليومية كما يرى أن الطف       خبرات، و هو عالم ال     العالم الذي نعيش فيه   

 يطالب هنا بأن يركز الوالدين على التربية        ، و  ، يقضيها الطفل في المنزل     حتى سن السابعة  الميالد  
 فـي   ل السليم ـالجسمية للطفل لذلك نجد أن هذه المرحلة تتميز بالنمو الجسمي و ذلك لتحقيق العق             

  ).5(الجسم السليم

_________________________________________  

 .307 ص ،مرجع سابق: علي خليل مصطفى أبو العينين  )1(
 .فحةنفس الص، نفس المرجع  )2(
   .310، 309ص ص  مرجع ،نفس ال )3(
 .82، مرجع سابق ، ص : محمد الطيطي و آخرون  )4(
  .31، مرجع سابق، ص برامج طفل ما قبل المدرسة: حنان عبد الحميد العناني  )5(
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    :ـة ي األهـداف التربوية للفلسفـة الواقع-أ

هذه الفلـسفة   داف الفلسفة الواقعية، و ذلك راجع إلى تطور         أهحديد  ت في   اختالفلقد وقع   
عبر العصور، و كذلك نظرا لتطور الظروف اإلجتماعية و اإلقتصادية، و رغم ذلك فقد حددت لها                

  : بعض األهداف هي
و ذلك من خالل    . تنمية شخصية اإلنسان من جميع جوانبها، العقلية، الجسمية، و األخالقية         

ات للعـيش     ـ سلوكات، و إتجاه   ارات، و ـتزويده بالمعارف التي يحتاجها للحياة وكذلك تزويده بمه       
  ).1(و التكيف مع محيطه 

  : منهـج الفلسفة الواقعيـة -ب

 و كذلك مـن الواقـع       هأستمد المنهج في الفلسفة الواقعية من حاجة المتعلم و مطالب نمو          
  :اإلجتماعي،  و بذلك فالمنهج إحتوى على المواد التالية

  .فيا و الرياضيات و الجغراعلوم الطبيعة و الفزياء و الكمياء  .
 .علوم التاريخ و اإلجتماع و النفس و اإلقتصاد . 
 .الفنون كالمسرح و الموسيقى و الرسم . 
  .التربية البدنية و اللعب . 
 

إضافة إلى هذا فإن منهج التربية الواقعية قابل للتغيير و التعديل و ذلك حسب التطورات               
شيء ثابت ال في الفلسفة المثالية التي ترى أن كل  جاء    و هذا عكس ما    ،)2(التي تحدث في المجتمع     

  .يتغير مع تغير المكان أو الزمان
  

  : طريقة التدريس في الفلسفة  الواقعيـة -جـ

طريقة التدريس المستعملة في التربية الواقعية هي طريقة المناقشة و الحوار التي تساعد 
مالحظة، و تستعين بالمشاهدات و ال، و كذلك تستخدم التجريب و الـعلى نقل المعرفة لألطف

  الرحالت،
 درة الطفل على إسترجـاع المعلومـات و على تفسيـر       ـكما تقوم هذه الطريقـة على تنميـة ق      

ة إلستعمال طرق أخـرى     ـالعالقات بين الحقائق و الظواهر، و المجال مفتوح في التربية الواقع          
  )1(إنتباه المتعلمين و تثير إهتمامهم  ذبـتج

  

____________________________________  
  .142، مرجع سابق، ص أصول التربية: أحمد على الحاج محمد  )1(
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 ففي الفلسفة الواقعية كل شيء قابل للتغير سواءا المنهج أو الطريقة، و هذا راجع لطبيعـة              
  .نبع من الواقع المعاش فهي تتغير بتغير هذا الواقع، و تتكيف معههذه الفلسفة التي ت

  
  :  الفلسفـة الطبيعيـة -3

  

 الطفل يجـب أن     نة ألن رائدها يرى أ    يو سميت بالطبيع  " جان جاك روسو  "على رأسها   و  
ما يقوم به بنفسه ألنـه يولـد         تعلم عن طريق  ي، و أن يترك على طبيعته ل        بعيدا عن المجتمع   بىير

  .)2( ننميها فيه بعيدا عن المجتمع و عن ضغوطاته ن نربيها و أ بقدرات فطرية يجب أنمزودا
بمعنى أن هذه الفلسفة ترى ضرورة أن تتاح الفرصة للطفل، ليتعلم من الطبيعـة بنفـسه                
باعتبار أن الطبيعة خيرة و لن تقدم له إال األشياء الخيرة، أما إذا تدخل الفرد أو المجتمع في تربية                   

 جان جاك روسو  و في هذا قال     .  ل، فذلك سوف يفسده، بإعتبار أن اإلنسان مفسد لهذه الطبيعة         الطف
إن كل ما يخرج من بين يدي خالق األشياء حسن، خير، و كل شيء  "1973 عام "إميل" في كتابه  :

  .)3(" يفسد بين يدي اإلنسان

  
 :أهداف الفلسفـة الطبيعيـة   - أ
  

في تنمية طبيعة الطفل و إهتمت بميوله و تربيته إنـسانيا،           تمثلت أهداف الفلسفة الطبيعية     
  ).4(كما إهتمت بإعداده للحياة المستقبلية القادمة 

  

بمعنى أن هدف التربية الطبيعية سلبي، ألنها ال تقدم له أي شيء، و لكن يترك للطبيعـة                 
د عما يكرهه، و هنا ال      تعلمه و تربيه، فالطفل هنا يمكن أن يأخذ ما يحبه هو أو ما يميل إليه و يبتع                

  .يمكن الجزم على أن كل ما يتعلمه الطفل بمفرده مفيد له، أو بإمكانه أن يعده للمستقبل

  

  

 
____________________________________  
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 :منهـج الفلسفـة الطبيعيـة   - ب
  

تمثل منهج التربية الطبيعية في التركيز على تنمية الحواس نظرا ألهميتهـا فـي عمليـة                
التعلم، خاصة بالنسبة للطفولة األولى، أما فيما يتعلق بالجانب المعرفي أو رصيد الطفـل المعرفـي     

إلى القراءة من الكتب، و هذا      أين يتم توجيه الطفل هنا      فإنه يكون اإلهتمام به في سن الثانية عشرة،         
  ).1(دائما يكون مع مراعاة لميوالت و إهتمامات األطفال

  

إذن منهج التربية في الفلسفة الطبيعية، لم يوجه إلى أطفال المرحلة المبكرة،حيث أن الطفل في 
 حواسه فقط نظرا ألهميتها     هذه السن غير مطالب بتنمية رصيده المعرفي، و لكن ما عليه هو تنمية            

  .فيما بعد في عملية تعلمه
  

  :الفلسفة الطبيعيـة  التدريس في  طريقـة-جـ

  

أكدت الفلسفة الطبيعية على عملية الخبرة، بمعنى خبرة الطفل في الحياة، ألنها تـرى أن               
نها تؤمن باألنشطة  و لذلك فإ).2(تفاعل الخبرة مع الطبيعة تزود المتعلم بفاعلية و إمكانية للتعلم أكثر 

أن يقوم األطفـال    " روسو"كما إقترح رائد الفلسفة الطبيعية      . )3(الرحالت و غيرها    : ية مثل   صفالال
 طبقا لقدراتهم و ميوالتهم الطبيعية، و قـد أثـرت           ربيتهم مواهبهم الطبيعية، و ت    لتنميةباللعب الحر   

، حيث إهتم المؤيدون ألفكـاره بتعلـيم        و الطبيعيين عموما على التعليم المبكر للطفل      " روسو"أفكار  
  .)4(الطفل عن طريق النشاط و الحركة و الصوت 

  
 : الفلسفـة البراجمـاتيـة -4
  

، و يطلق على هذه الفلسفة    "جون ديوي "و تطورت على يد     " وليام جيمس "تأسست على يد    
و أن  . ة مرنة و وظيفيـة    ، و يرى أصحابها أن الطبيعة اإلنساني       أحيانا بالفلسفة العملية أو التجريبية    

الحقيقة يمكن معرفتها من نتائجها التجريبية عندما توضع في موقف عملي، و بمعنى آخر يـرفض                
  .أصحاب هذه الفلسفة القيم المطلقة و يعتقدون أن الفعل و التجربة اإلنسانية تفرز القيم
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 على ضرورة أن تكون المدرسة إمتدادا صادقا لشكل الحياة اإلجتماعية النشطة،            اكما أكدو 
    .)1( هي الحياة نفسها و ليست اإلعداد للحياة ربيةذلك أن الت

  

و مادامت التربية هي الحياة، فإنها تتحقق عن طريق الخبرة، و الخبرة الصحيحة تكون ناتجة 
من تفاعل مطالب الفرد و دوافعه النفسية، و الظروف المحيطة به، و محاولة التوفيـق بينهمـا، و                  

ـ بديموقراطية التعليم، أي جعله إلزاميـا  نظرا ألهمية التربية فقد نادت البراجماتية      ا لجميـع   مجاني
  ).2(األفراد 

  )3 (: أهدافهـا التربيويـة -أ
  

، أي يستمر الفرد فـي       الهدف األعلى للتربية في الفلسفة البراجماتية هو تحقيق إستمرار التربية          •
 . تربيته و نموه

، أما     عتبركهدف عام للتربية  أ، و قد     أما هدفها اإلجتماعي فيتمثل في تحقيق أفضل تنظيم للبيئة         •
 : فقد حدد معايير لهذه األهداف و هي" جون ديوي"

 .أن يؤخذ النشاط الداخلي للتلميذ و حاجاته بعين اإلعتبار في وضع الهدف �
أن يترجم الهدف إلى سلوكات و خبرات دراسية تساعد المتعلم على تقويم نشاطه و تفـتح             �

 .قدراته
 .أن يربط الهدف بالبيئة الصالحة التي تحرر إمكانيات المتعلمين �

 

هدف خاص و يتمثل في إستمرار      : فالفلسفة البراجماتية يمكن أن نقول أن لها هدفين         إذن  
، و هدف عام و هو هدف إجتماعي و يتمثل في المحافظة على البيئة التـي       الفرد في تربيته و نموه    

يعيش فيها، إذن فالفلسفة البراجماتية رأت أن كل شيء مرتبط بالفرد بمعنى أن في تحديـد أهـداف                  
ية يجب أن تؤخذ حاجات و ميوالت الفرد بعين اإلعتبار و أن توفر لها البيئة الـصالحة التـي                   الترب

، بإعتبار أن طبيعة اإلنسان مرنة و يمكن تـشكيلها حـسب             تساعدها على إخراج مواهبه و قدراته     
  .الظروف المحيطة به

  

  :منهج الفلسفـة البراجمـاتيـة  -ب
  

لذي يتفق معها يجب أوال أن يتميز بمعرفة موحدة و          يرى أصحاب هذه الفلسفة أن المنهج ا      
 ، فالطفل يكتسب ؤسس على خبرات الطفل و أعماله كما هي في الطبيعةـيا أن يـ، و ثان متكاملة

___________________________________  
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" جـون ديـوي   "و لهذا فإن    . ،  و يتأكد من نفعها عن طريق التجربة         المعرفة من خبرته في الواقع    
 مواد الدراسية التي تساعد على فهـم الحيـاة        ـو ال  ،   إقترح منهجا يضم المهن اإلجتماعية السائدة     

ذا فهو يرى أنه ليس مـن الـالزم          الطفل على البحث و اإلتصال، له      ةاإلجتماعية و على تنمية قدر    
ـ      أو الفصل بين ما   الفصل بين العلوم الطبيعية و العلوم اإلجتماعية و اإلنسانية،            وهو نظري و ما ه

  .)1(تطبيقي
  ).2(كما يركز أصحاب هذه الفلسفة على إستخدام المختبرات و المكتبات بشكل أوسع 

و ما   حيث أنه ال يفرق بين ما هو نظري        إذن  فمنهج الفلسفة البراجماتية نجده أكثر عملية، ب        
 إضافة إلى   م كل العلوم مفيدة و تكمل بعضها،      له، فبانسبة   هو تطبيقي أو ما هو علمي و ما هو أدبي         

، إذن فالعلوم التي يدرسها الطفـل ليـست          ذلك فهي نابعة من الواقع و من خبرة الطفل في الطبيعة          
  . بعيدة عن تفكيره أو إدراكاته

  
  :دريس في الفلسفة البراجماتية  طرق الت-جـ

أولت الفلسفة البراجماتية أهمية كبيرة لطرق التدريس باعتبارها الوسيط بـين التلميـذ  و               
المعرفة، أو القناة التي يتم إنتقال المعرفة عبرها، و رأت هذه الفلسفة أن طريقـة حـل المـشكالت                 

لفرصة إلستخدام تفكيره و نشاطه إليجاد الحل       يمكنها أن تحقق التعلم الفعالللتلميذ باعبتارها تتيح له ا        
ها تعطيه الحرية في التعلم و فـق        ـات ومهارات فإن  ـالمناسب، فهي إضافة إلى كونها تكسبه معلوم      

  ).3(ه  و دوافعه ـميول
و هي بهذا تبتعد عن التلقين و تستخدم أسلوب اإلكتشاف و اإلستقصاء، كما تـدعو هـذه                 

  .)4( أثناء عملية التعليم لمن يبادون باقتراح الحلول للمشكالت ةلمكافأالفلسفة إلى أسلوب الثواب و ا
يمكن القول إذن أن طريقة التدريس في الفلسفة البراجماتية تتماشى مع منهجها، فطريقـة              

ه و  ـح أمام رل بحيث يستخدم خبرته في حل المشكالت التي تط        ـحل المشكالت طريقة مفيدة للطف    
  .ومات جديدة من خالل تجاربه هو و قناعته بها لذلك هو يكتسب معارف و معل

لكن رغم فائدة هذه الطريقة و قدرتها على فتح مجال كبير للمتعلم كي يتعلم، فإننـا ال يمكـن    
تجاهل فوائد الطرق األخرى مثل طريقة التلقين، فهي مهمة جدا في تقـديم المعلومـات الجديــدة                 

  للطفل،

___________________________________  
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مهمة كذلك فالعلوم السابقة . رف األولية التي  ال يمكن للطفل بدونها أن يبني معارفه الجديدة          اأو المع 
  . و على الطفل أن يتعرف عليها و يعلم إلى أين وصل الجيل السابق

  
  )1(:  الفلسفـة الوجوديـة -5

هم جدا في العالم، فهو الذي يعمل على تكـوين          مأكد الوجوديون على أن العنصر البشري       
  .القيم و يعطيها معناها الحقيقي

  
 :األهداف التربوية للفلسفـة الوجوديـة   - أ

النظـام التربـوي يجـب أن    ، كما أن  نعدم إعداد أفراد متشابهيبالوجودية فلسفة  تنادي ال 
  .يساعد على تطوير شخصية الطفل ككل و يعطيه مطلق الحرية في إكتشاف المعرفة

  
 :منهجهـا   - ب

  

إن منهج الفلسفة الوجودية هو أن كل شيء خاضع للمناقشة و التحليل، و من خالل ذلـك                 
، كما أن من واجبه في ضوء الفلسفة أن يحاول معرفة            جوهر المعرفة يستطيع الطفل أن يصل إلى      
  .كل ما يستطيع أن يصل إليه

  
  : طريقة التدريـس -جـ

  .الفلسفة الوجودية ترفض الطريقة أو التربية القائمة على الحفظ و التلقين
تمع، إذن فأنصار الفلسفة الوجودية يؤكدون على أهمية الوجود البشري، في تحديد قيم المج           

و هذه القيم ال يمكنها أن تكون واحدة أو متشابهة، لذلك يجب إعداد أفراد غير متشابهين  و هـذا ال                     
 نظام تربوي يعمل على تكوين و تطوير شخصية الطفل، و هذا ما عكـس         دإيجايكون إال من خالل     

  .منهج الفلسفة الوجودية و طريقتها في التدريس
  

ات أو المدارس أنها تركز على جانب و تتناسى الجوانب          لكننا نالحظ دائما في هذه الفلسف     
  .األخرى بمعنى أنها ليست شاملة و ال متكاملة

  

  

_____________________________________  
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  :الفلسفـة اإلسالميـة  -6
  

سنة النبوية الشريفة، و هذا ما يميزها       تنبع الفلسفة اإلسالمية من مبادئ القرآن الكريم و ال        
  .عن الفلسفات األخرى سابقة الذكر

  

، و هـي     التربية في اإلسالم تهتم بجميع جوانب شخصية الطفل دون إستثناء أي جانب           ف
، و من جهة إلى تنمية العقل،  ، فهي تدعو من جهة إلى ترويض الجسم       بذلك تهتم بها بشكل متوازن    
  . ب النفس باألخالق الحميدةو من جهة أخرى إلى تهذي

  

الذين أدركو الفـروق    ....،  مسكوبة إبن،  ابسيالق،   الغزالي و من الفالسفة المسلمين نجد،    
سواءا من حيث   الفردية بين األطفال و ذلك جعلهم ينادون بعدم معاملة جميع األطفال بنفس المعاملة،              

  .)1(التهذيب أو التعليم، مع مراعاة ميوالت و قدرات األطفال
  

  :أهداف الفلسفة اإلسالميـة   - أ
  

  )2(: تتمثل أهداف الفلسفة اإلسالمية في 
 "الكمال اإلنساني الذي يطابق الكمال الديني لإلسالم" إلنسان لبلوغ االسمو ب •
 .اإليمان باهللا و مالئكته و كتبه و رسله، و اليوم اآلخر و القضاء و القدر •
 .تربية اإلنسان تربية خلقية إسالمية •
غرس في روحه حب  المعرفة و التطلع إلى أنواع العلـوم            يله و ذلك    قتنمية ع لى  لم ع حث المس  •

 .المختلفة، و دفعه إلى التعلم الذاتي
 .إحترام ميول و رغبات كل فرد و السماح له بأن ينمو و يتعلم حسب ما تسمح له قدراته •
 .قان عمله و كسب عيشهت على إهتزويد الفرد بكل المهارات التي تساعد •
و  ام، تقدير العمـل، إحتـرام الوقـت و المواعيـد          ـه بعض القيم منها، إحترام النظ     ـمي لدي تن •

 ... .التعاون
 

و لـم   . إذن فأهداف التربية اإلسالمية شملت جميع جوانب اإلنسان و كل مجاالت حياتـه            
  ).ص(تستثني منها شيء ، ذلك أنها مستمدة من كتاب اهللا عز و جل و سنة رسوله 
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  :منهج الفلسفـة اإلسالميـة   - ب

  

                                                                                                                                                                                                               :إشتمل منهج الفلسفة اإلسالمية على 
  .و التي تتمثل في علوم القرآن و التفسير و الفقه و السيرة و العبادات : العلوم الدينية"

و تـزوده   .لدراسية المختلفة التي تنمي العقل و الجسم و الضمير        و تشمل المواد ا   : وية  نيالعلوم الد 
  ).1(" بالمعارف و المهارات و اإلتجاهات

 القدوة ة المحاكاة و التكرار و التعزيز و الحث و الترغيب           أدركو أهمية التعلم عن طريق      " كما أنهم   
يدخل السرور إلـى    و أكدوا على ضرورة الترويح عن النفس ألنه يروض جسم الطفل و  يقويه و                

  )2(.قلبه و يريحه من تعب الدروس

  
نشاطات  ، حيث نرى أنه لم يخلو حتى من        منهج الفلسفة اإلسالمية     لم يبق شيء لم يشمله    

الذي امر بمالعبـة األطفـال و   ) ص( مشو على نهج الرسول   لفالسفة المسلمين اف. التسلية و المرح  
  . عمرهمعدم التشدد معهم، خالل السبع سنوات األولى من

  

  : طرق التدريس -جـ

  

  )3(: لقد تمثلت طرق التدريس في الفلسفة اإلسالمية فيما يلي 
و . و فيها يعلم الطفل كيف يحفظ القرآن الكريم أي أنها طريقة تلقينية : طريقة تحفيظ القرآن الكريم     

ه اللغـوي  إلى جانب الحفظ و اإلستظهار فهي تنمي لدى الطفل ملكة النطق السليم، و تزود رصـيد           
  .بكلمات جديدة، و هذه الطريقة تطبق عادة مع األطفال الصغار

فة إلـى   ضـا و هي تقوم على الحوار و المناقشة بين المتعلمين و معلمهم، فهي إ             : طريقة المناظرة 
  .يير و الترتيب األفكارعفائدتها في تنمية الثقة بالنفس لدى المتعلم فإنها تنمي كذلك سرعة الت

 و فيها يقوم المعلم بإلقاء معلومات على التلميذ، أما دور التلميذ هنا فيتمثل فـي                :ة  طريقة المحاضر 
اإلستمتاع إلى المعلومات المقدمة له، كما أنها تفيده من حيث المعلومات الكثيرة التي تقدم من خالل                

  .هذه الطريقة
  .حاضرة ميدانيا و هي تسمح للمتعلم بتطبيق ماتم سماعه في الم:طريقة التطبيقات العملية 

__________________________________  
  .171، ص  مرجع سابق:  أحمد على الحاج  )1(
 .34، ص  مرجع سابق :حنان عبد الحميد العناني  )2(
  57 ص  ،مرجع سابق:  محمد الطيطي و آخرون )     3( 
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ذه ه  فالفلسفة اإلسالمية قد نوعت في إستعمال طرق التدريس، ذلك ألن كل طريقة من             نإذ
الطرق لها فائدتها في إنماء جانب من جوانب الطفل، لكن مع صغار السن نجدهم يطبقون طريقـة                 

   .ات العمليةيظ أو التلقين  و طريقة التطبيقفالتح
  
   :خـالصـة

  
هي أهم  حاولنا في فصلنا هذا أن نلقي نظرة على تربية الطفل في العصور السابقة و ما        
 .لمربون حول تربية طفل ما قبل المدرسةالتي تناولها ا األفكار
  

نسان البدائي كان هتماما كبيرا منذ قديم الزمان، فاإلو قد وجدنا أن تربية الطفل قد القت إ
ينظر للطفل بكل إحترام و لم يكن يقسو عليه فهو رمز لجده األول و تربية الطفل كانت تتماشى مع 

و لكن كانت دائما ت تطورت تربية الطفل لحضاران سائدا في تلك الفترة، و لكن مع تطور ااما ك
 العصر، كما كان لكل عصر هدفه في تربية الطفل، فهناك من كان  ذلكتعكس ما كان سائدا في

يرى أن الطفل ملك للدولة و هي التي تتولى تربيته و هناك من كان يرى أن تربيته تتماشى مع ما 
 الطفل تعده لما سوف يشغل من منصب في يريدونه أن يكون في المستقبل، بمعنى أن تربية

و القسوة و ى يتربى على النظام المستقبل و هناك من كان يعامل الطفل معاملة عسكرية، حت
الصمود، و لكن التربية اإلسالمية كانت تنظر  إلى الطفل نظرة مختلفة، فهي كانت تهدف إلى 

 و نفسيا و بمعنى جسميا و دينيانب تكوين الفرد المتكامل، لذلك إهتمت بتربيته من جميع الجوا
 .عقليا

  
كما ظهرت على مر العصور عدة مدارس فلسفية منها الفلسفة المثالية و الواقعية               

ية و اإلسالمية، و كان لكل فلسفة رائد قام بتأسيسها و حدد اتراجمبو الطبيعية و الوجودية و ال
الفلسفة اإلسالمية بجانب من جوانب الحياة                أفكارها، كما تأثرت هذه الفلسفات ما عدا 

ة الجوانب األخرى و مدى تأثيرها على تربية الطفل، أما الفلسفة اإلسالمية يو ركزت عليها متناس
تناسى تفقد إستمدت مبادئها من القرآن الكريم و السنة النبوية لذلك ال نجد فيها إهتمام بجانب و 

ها كانت تنظر إلى كل جوانب الحياة نظرة واحدة، و أن لكل جانب تأثير الجوانب األخرى، و لكن
  .واضح على سلوك الطفل لذلك وجب اإلهتمام بأن يكون تأثيرها إيجابي على نمو الطفل

  
و كان لهذه المدارس الفلسفية تأثير واضح على برامج تربية طفل ما قبل المدرسة، حيث 

، بستالوتزي، روسو، كومنيوسفي تربية الطفل أمثال، ظهر العديد من المربين الذين إختصو 



 
67 

و  ، و هم مربون غربيون كانت لهم أفكار حول تربية الطفل دوكرولي و مونتيسوري، فروبل
ربي رغم ذلك فهي تساعد غهناك من  وضع برامج خاصة لكنها تبقى دائما تعكس ثقافة المجتمع ال

 توفير البيئة العلمية الغنية بالمواد التعليمية  اعلى تربية و نمو الطفل بشكل سليم، حيث حاولو
في ظهور " فروبل"لمساعدة الطفل على إستخراج قدراته و إستغاللها في نموه، و كتن الفضل لـ 
 و  مونتيسوريأول مؤسسة تهتم برعاية الطفل و التي أطلق عليها رياض األطفال، و تأثرت

و هذا ال ينفي . طفولة المبكرة في كل العالمبذلك و بعدها إنتشرت مؤسسات رعاية الدوكرولي 
 أمثال الغزالي و القابسي و غيرهم، الذين كانت لهم أفكار حول تربية الطفل  مسلمين وجود مربين

 .لكنهم لم يختصو في ذلك فقط بل كانت لهم أفكار في مجاالت مختلفة
  

اه اهللا عز و جل و الذي إصطف) ص(معلمنا و مربينا األول هو الرسول  و يكفينا فخرا أن
و ربى الصحابة رضوان اهللا عليهم ومن جاء من بعدهم  بعد لم جعله معلم البشرية جمعاء، فقد ع

ون فيها، و إتخذ من المسجد مدرسة يقدم فيها أفكاره النبيلة يش اللتان كانو يع الجهل و العبودية
جب الحفاظ عليها                    و أوصى بتربية األطفال و بحسن معاملتهم ألنهم أمانة ي. للمسلمين

ينظر المربي إلى  " في األخير ماعلينا إال أن نقول ماقاله أحد المختصين في التربية يجب أنو 
  .).1("إنما أنا لكم مثل الوالد لولده ) ص(األطفال كما ينظر الوالد إلى ولده و قال في ذلك 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

______________________________________ 
 .131 ص 2006 ،، بيروت1، دار المعرفة، طالتربية و دورها في تشكيل السلوك:  مصطفى محمد الطحان )1(
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  : تمـهيـد 

  

امن عشر ، على ايدي مربين لقد انشئت مؤسسات التربية التحضيرية خالل القرن الث
صبة على تربية طفل ماقبل المدرسة، كانت هذه المؤسسات في البداية ، كانت اهتماماتهم منمختصين

و االهتمام و التربية، من خالل توفير تضم االطفال اليتامى و ابناء الفقراء ، لكي تقدم لهم الرعاية 
و قد القت هذه المؤسسات في بداية نشأتها . فيه ما يلبي احتياجاتهم يجدون المحيط المناسب الذي 

بات و العراقيل ، سواءا من طرف بعض اولياء االطفال او من طرف مسؤولي بعض الصعو
 .المناطق التي وجدت فيها ، لكنهم ما لبثو ان عرفو فائدتها بالنسبة لهم و ألطفالهم 

  
كل الطبقات نتيجة لما د ذلك و اصبحت تستقبل االطفال من و قد تطورت هذه المؤسسات بع
و لقد بنيت هذه . تنوعة تساعد نمو الطفل من جميع الجوانب كانت تقدمه من برامج و نشاطات م

و قد اطلق على هذه المؤسسات  .لهذه المؤسساتالبرامج على اساس انها تحقق األهداف المرسومة 
في بداية نشأتها رياض األطفال ، و هناك من اسماها بيوت االطفال او بيوت االمهات او دور 

ها اتسع انتشارها الى درجة انها فتحت اقسام خاصة بطفل ما قبل  و مع ازدياد الحاجة الي،الحضانة
 . المدرسة في المدارس االبتدائية و اطلق عليها أقسام األطفال او اقسام التحضيري 

  
و قد شهدت الجزائر هي االخرى هذا االنتشار لهذه المؤسسات و قامت بفتح أقسام 

 من المناطق النائية ، و لضمان تربية تحضيرية التحضيري بكل المدارس االبتدائية لتقريبها أكثر
و فيما يلي سنبين اهداف هذه المؤسسات و دوافع االهتمام . لكل طفل بلغ من العمر خمس سنوات 

  . بهذه التربية اضافة الى ذكر البرامج التي تقدم بها و اهتمام الدول و الجزائر بها 
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)I(  برامجها و اهتمام الدول بهااهدافها، دوافعها: التربية التحضيرية ، :  

  

  :أهداف مؤسسات التربية التحضيرية  -1
   

 من اهداف مؤسساتها لذلك قدمنا اهداف هذه لقد اعتبرنا اهداف التربية التحضيرية
ألفكار المربين الذين كان لهم صدفة و لكن كان نتيجة عملية انشاؤها ت المؤسسات ، التي لم تأ

كما أن للتطور . و مالها من أثر بالغ األهمية على  شخصية الفرداهتمام واسع بمجال الطفولة 
 على العالم دور في ذلك، حيث زاد العبءدول التكنولوجي و اإلقتصادي الذي شهدته مختلف 

، لكن عمل   العبءالمرأة للخروج إلى العمل لمساعدة الرجل على تحمل الرجل و إظطرت 
.  و أثر على تربية األبناء فمن يرعاهم في غيابها ؟ و خروجها من البيت سبب مشكال   رأة ـالم

   دور كذلك في إنشاء هذه المؤسسات، و فيما يلي اهدافها كما أن لتدني معيشة األسر و إنتشار الفقر
  

عملية مستمرة من الطفولة إلى " أو التطبيع اإلجتماعي هي عبارة عن  : التنشئة اإلجتماعية  - أ
دة في المحيط الذي  و إكتساب األنماط السلوكية السائلعملية بتعلمآخر مراحل العمر، تتميز هذه ا

يعيش فيه الفرد إبتداءا بمحيط األسرة و العائلة و المدرسة و المجتمع ككل بما يمثله من عقيدة و 
 .)1(" و عادات و تقاليد لغة 
 

ي يخضع لها من هذا التعريف نستنتج أن التنشئة اإلجتماعية هي عملية التربية و التعليم الت
تهم و االطفل منذ والدته إلى آخر عمره، حيث يتطبع بسلوكات المجتمع الذي يعيش فيه و يأخذ عاد

يولد الطفل على الفطرة، فأبواه يهودانه ) " ص(و لغتهم و عقيدتهم و في هذا يقول الرسول   تقالدهم
ة الطفل حيث يقضي سنواته إذا هنا دليل على مدى تأثير األسرة على تنشئ" أو يمجسامه أو ينصرانه

  .األولى بين أحضانها ثم ينتقل إلى المدرسة لتكمل هذه المهمة
ة لعدة عوامل ـلقد كانت األسرة و الزالت أحسن مؤسسة تنشئ األطفال ولكن دورها تقلص نتيج

و أصبحت هناك مؤسسات أخرى تقوم بهذه العملية، حيث إتضح أن عملية التطبيع ذكرناها سابقا 
عي التي تنمو بجالء في مؤسسات التربية التحضيرية أين يتعلمها الطفل و يمارس صورا اإلجتما

، ففي هذه المؤسسات يجد الطفل مايساعده على تحوله أو إنتقاله من إتجاه التمركز  شتى منها
حول الذات إلى ممارسة األنشطة التي تتطلب المشاركة و التعاون حيث يجد الطفل في هذه 

لقي الذي يجب أن تادئ السلوك الخـا له لترسخ لديه مبـألنشطة المعدة خصيصاالمؤسسات من 
  ).2(األفراد بغض النظر عن صغر سنهم أو كبره  غيره  من لىـيتح

  

   .71،ص 1994 ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، مدخل إلى علم النفس المعاصر،: مصطفى عشوي   )1 (

   84 مرجع سابق، ص :سعد مرسي أحمد كوثر حسين كوجك) 2(
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 إلى تنشئة الفرد تنشئة إجتماعية، يستطيع من خاللها سسات التربية التحضيرية تهدففمؤإذا 
اإلندماج في الوسط الذي يعيش فيه، و يندمج مع مجموعة الرفاق بحيث يكون صداقات و يتطبع 

  .بسلوكات و عادات و تقاليد و قيم و عقيدة المجتمع الذي يعيش فيه
لية التنشئة اإلجتماعية يصبح الطفل قادرا كذلك على التفريق بين الحالل و الحرام فخالل عم

 الصفات مكروه و مذموم، كما تنمو لديه بعض وماهو و محبذ في المجتمع به مسموح ماهوو بين 
  . على النفساالعتمادمثل حب التعامل، روح المبادرة، الثقة بالنفس و 

  
 تنمية قدرات الطفل العقلية ، ذلك إلى التربية التحضيرية تهدف مؤسسات : التنمية العقلية  - ب

الحس  و الجسمية و العاطفية االجتماعية و األخرىنب يساعد في نمو الجوانب االن نمو هذا الج
 .  كما أن نمو هذا الجانب يقتضي نمو الجوانب األخرى ةحركي

إضافة إلى كل ما ....، التخيل، المالحظةاالنتباهالذكاء، التذكر، : و يقصد بالقدرات العقلية
  ).  1(يتعمله الطفل من معارف و ما يكتسبه من مهارات عقلية 

و نمو القدرات الصابقة يسهل على الطفل عمليات كثيرة منها إعداده لبدء تعلمه القراءة و 
و يكون ذلك عن طريق اإلستماع الجيد للقصص التي تقصها . و الحساب في صورة منظمة الكتابة
  ).  2(ية، و المسرح و التمثيل، حيث يقوم األطفال بلعب األدوار لقصة إستمعو إليها المرب

 جان و أطلق عليه "اللعب الوظيفي" في برنامجها و أطلقت عليه مونتيسوريو قد أشارت إلى هذا 
  ).  3( " لعب التمرينات"بياجي

  

لخبرات التي إكتسبها فالطفل ينتقل إلى المؤسسة التحضيرية و هو مزود ببعض المعارف و ا
من محيطه الذي يعيش فيه و هي عادة ما تكون خبرات قليلة و معارف محدودة، على حسب غنى 

 يزودانه فيه حب التطلع و اإلستكشاف اللذانإلى المثيرات التي تبعث أو إفتقار محيطه اإلجتماعي 
ه الطفل يوفر ـنتقل إليد الذي يـوي الجديـلكن المحيط الترب .بالكثير من المعارف و الخبرات 

و الشروط و المثيرات لكل األطفال مما يجعلهم يستفيدون بنفس الدرجات، فكلما  نفس الظروف 
   .وجد الطفل مايثير إهتمامه إلى المعرفة ، ساعده ذلك على نمو قدراته العقلية

  

  

  

  88، ص  نفس المرجع )1(
 ، و نفس الصفحة نفس المرجع )2(

   85، ص  نفس المرجع )3(
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تت عدة دراسات مدى تأثير مؤسسات التربية التحضيرية على نمو قدرات الطفل أثبلقد  
 و جاربرالعقلية، فمثال فيما يخص نمو اللغة التي تعتبر كواحدة من القدرات العقلية، فقد توصل 

دي إلى إرتفاع مستوى اللغة عند الطفل و إلى إرتفاع مستوى األداء في  إلى أن الروضة تؤهيبر
ان هذا في دراستهما التي أجروها على أطفال إلتحقو ـ، و ك كاء، التي أجريت لهإختبارات الذ

ق األطفال الذين إلتحقو بالروضة وو أخرين لم يلتحقو بها حيث كشفت الدراسة على تف روضة ـبال
 درجة فقط 94 درجة مقابل 123بما يعادل سنتين في النمو اللغوي، كما ان متوسط نسب ذكائهم بلغ 

  .) 1(الذين لم يلتحقو بالروضة لالطفال 
  

سسات التربية التحضيرية على نمو اإلستعداد ينت دراسات اخرى أثر اإللتحاق بمؤكما ب
التي بينت تفوق األطفال الذين إلتحقو بالروضة ) 1994 (جاجة أوبلقاسمالذهني للطفل مثل دراسة 

  . في اإلستعداد الذهني على األطفال الذين لم يلتحقو بها 
ة عامة فإنه مهما كانت طبيعة األنشطة العقلية المتوفرة في مؤسسات التربية التحضيرية بصور

لقون مثل هذه األنشطة أو لم بنسب قليلة مقارنة باألطفال الذين ال يتفإنها  ستفيد األطفال و لو 
  .و لنفس المثيرات التي تعرضو لها األطفال الذين إلتحقو بهذه المؤسسات يتعرض

  
 بالغرضية أو السلوك الغرضيخر من العلماء البعض اآل و يسميه:   ات نحو العملاإلتجاه -ج

و يعني السلوك الموجه منذ بدايته نحو تحقيق أهداف واضحة و محددة على الرغم من وجود عقبات 
  )2(أو مشتتات لإلنتباه 

لقي طفل مرحلة ما قبل المدرسة ضروري و أساسي لتعويد الطفل تتكوين اإلتجاه لدى إن 
  )3(و تنفيذها عندما يلتحق بمراحل التعليم التالية  األوامر 

  

و تكوين إتجاه الطفل يكون من خالل األنشطة التي ينجزها بمفرده أو مع رفاقه المتمثلة في 
المشروعات التي يتكلف بإنجازها، حيث يحدد الهدف الذي يريد الوصول إليه بمعنى المشروع الذي 

  ا من األمور التي يجبـل و غيرهـحديد خطة اإلنجاز و الطرق و الوسائيريد إنجازه إلى جانب ت
  .أن يحددها مسبقا قبل الشروع في اإلنجاز و بهذا يتكون لدى الطفل إتجاه نحو العمل 

  

_________________________________________________  
 ، رسالة هني لدى الطفل الجزائريذ اثر االلتحاق بالروضة في تنمية االستعداد ال:جاجة محمد أوبلقاسم )1(

  28،27 ، ص ص 1994 علم النفس التربوي ، جامعة قسنطينة ، الماجستيرفي مقدمة لنيل درجة
  89مرجع سابق، ص : حسين كوجكسعد مرسي أحمد، كوثر  )2(
  ، نفس الصفحة نفس المرجع )3(
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راثة الجنان  في أفكاره التربوية بدفع الطفل و حثه على رعاية األرض و حفروبلو قد نادى 
  . و هي محاولة لتكوين إتجاه الطفل نحو العمل

حول التفكير اإلبتكاري عند الطفل إلى تها التي قامت بها  من خالل دراسهيتزرو قد توصلت 
  )1(: أن الطفل يمر بثالثة مراحل و هو يلعب بالمكعبات الخشبية و هي 

نتهاء من رص المكعبات يكتشف أنها  مرحلة ال يهدف فيها إلى تكوين شيء معين و لكن بعد اإل-
  .يمكن أن تكون كذا و كذا

  .مرحلة تأتي إليه فكرة تكوين شيء معين أثناء لعبه و رصه للمكعبات أي بعد أن يبدأ -
  .تكوين هذا الشيء الذي حدده مسبقا مرحلة يقرر تكوين شيء معين، ثم يبدأ في رص المكعبات ل-

الل لعبه على وضع أهداف، و يعمل على تحقيقها  ترى أنه يمكن أن نعود الطفل خفهتزر
  .بإستخدام بعض األدوات البسيطة المتوفرة في محيطه

  
، و  اإلهتمام بنمو الطفل الجسميإن من أهداف التربية التحضيرية أيضا  : النمو الجسمي -د

  .النمو الجسمي يضم نمو العضالت و العضام و الحواس 
، و هو ال يقتصر على نشاط واحد  نده تنمية عقلية و إجتماعيةو النمو الجسمي ال يتم ما لم تسا

  )2(: محدد و لكنه متداخل بالضرورة في جميع األنشطة، و يتم النمو الجسمي عن طريق

  
و العناية بصحة الطفل مسؤولية مشتركة بين كل مؤسسات المجتمع : العناية بالصحة  •

 .إبتداءا من األسرة 
ذية أصول و قواعد يجب أن تتبع في غذاء الطفل، كما يجب أن إن للتغ: العناية بالتغذية  •

 .يعرفها الطفل في بساطة و يسر 
 ،ل يكون عن طريق اللعباتنمية العضالت الكبرى و الصغرى لألطف: تنمية العضالت  •

 .الخ..... ، التأرجح، القفز و السباحةالجري
بعض األنشطة و ل  السمع و البصر و اللمس من خاليعني تربية : تربية الحواس  •

 ، و لى نمو السمع فاإلستماع إلى القصص مثال يؤدي ا، دي إلى ذلكاأللعاب التي تؤ
مالحظة الطبيعة ينمي البصر و اللعب ببعض األلعاب و الهدايا ينمي اللمس و هذا ماأشار 

   .مونتيسوري و فروبل إليه كل من 

  . 34نفس المرجع السابق، ص  )1(
 .94،93نفس المرجع، ص ص  )2(
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، و هذا ال يعني عدم وجود  قد ذكرنا األهداف االساسية لمؤسسات التربية التحضيريةل
         ا  ـ األم العاملة على تربية أبناءهاهداف أخرى، كاعداد الطفل لدخول المدرسة، و مساعدة

بهم أثناء غيابها،حماية االطفال من التشرد و الضياع، الى غير ذلك من األهداف، و و االعتناء 
المجال : الت أساسية و هي على العموم يمكن ان نلخص أهداف التربية التحضيرية في ثالث مجا
  .العقلي، المجال االجتماعي العاطفي و المجال الجسمي و الحسي حركي 

  

  :دوافع اإلهتمام بالطفل في مرحلة التربية التحضيرية  -2
  

المنظمات الدولية بطفل ما قبل إن إهتمام المفكرين والمختصين في التربية وعلماء النفس و  
والمتطورة  لكثير من مؤسسات التعليم قبل المدرسي، وتوفير التجهيزات المختلفةاالمدرسة، وفتح 
 صدفة، ولكن األكيد أن هناك ما دفع بهؤالء جميعا إلى اإلهتمام بهذه تلم يأ بهذه المؤسسات
 أدت إلى اإلهتمام بالتربية التحضيرية وفيما يلي سنحاول ذكر أهم الدوافع التي. المرحلة الحساسة

  .وبطفل التربية التحضيرية
  
  :الدافع النفسي  -أ

    

لقد أكد علماء النفس والتربية في العديد من أبحاثهم على أهمية مرحلة ما قبل المدرسة 
وتأثير هذه . واعتبروها أخطر مراحل نمو الطفل، نظرا لما لها من أهمية بالغة في تكوين شخصيته

  .رحلة يظهر جليا على مراحل حياته التالية، سواءا جسميا أو عقليا أو نفسيا أو إجتماعياالم
 

فالطفل خالل سنوات حياته األولى يكون قابال للتشكل حسب القالب الذي ينمو فيه، كما   
وها يكون أكثر قابلية للتأثر بالعوامل التي تحيط به، ذلك ألن عواطفه وانفعاالته ال زالت لم يكتمل نم

بعد، وهذا التأثر يمكن أن يكون سلبيا كما يمكن أن يكون إيجابيا فالتربية التحضيرية توفر البيئة 
م بذلك على كل ما قد التربوية الالزمة لضمان أحسن نمو نفسي واجتماعي وفكري لهم، فهي تبعده

أو أطفال األمهات  نفسية داخل األسرة أو خارجها خاصة فيما يتعلق باألطفال اليتامى يسبب لهم عقد
  .)1(العامالت

  

لكن هذا ال يعني أن التربية التحضيرية تعوض التربية األسرية، ألن الطفل بحاجة ماسة إلى 
، فالتربية التحضيرية تعتبر  ان وتوفر له الحنانـوجوده بين أمه وأبيه وعائلته، التي تمثل له األم

   مكمال
  

  

  .84 ص  ،1990 ، 2 ط،الجزائر ديوان المطبوعات الجامعية ،  أصول التربية والتعليم، :رابح تركي) 1(
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فقط لعمل األسرة ليس إال، غير أن األسرة قد تصادفها بعض المشاكل أو العوائق التي تجعلها غير 
قادرة على القيام بواجباتها تجاه أبناءها، وهنا يأتي دور مؤسسات التعليم التحضيري، إلكمال النقص 

  )1(. ل في حياته المبكرةالذي يتعرض له الطف
  
  :الدافع اإلجتماعي  -ب

ما دام هناك دافع نفسي أدى إلى ظهور التربية التحضيرية وإلى اإلهتمام بطفل ما قبل   
ألن الطفل خالل مراحل نموه يتأثر بمحيطه . المدرسة، فأكيد أن هناك دافع إجتماعي كذلك

 .ا ساعد ذلك على نمو سليم للطفلاإلجتماعي، وكلما كان هذا المحيط ثريا ومتنوعا كلم
ففي مدارس التربية التحضيرية، توجه العناية إلى تدريب األطفال على بعض العادات   

اإلجتماعية الصالحة، مثل التعاون والعمل في جماعة واحترام حقوق وحريات اآلخرين، والمحافظة 
 ومعرفة المواد الغذائية هم على بعض العادات الشخصية، كنظافة الجسمبعلى أمالكهم، كما تدر

. المفيدة للجسم وغيرها من العادات التي تجعل منهم مواطنين صالحين ونافعين ألنفسهم  ولمجتمعهم
)2(  

  
   :الدافع التربوي -ج

من بين الدوافع التي أدت إلى ظهور التعليم التحضيري واإلهتمام بالطفولة المبكرة، الدافع   
ا في حياة الفرد والجماعة وبالتربية يسعد اإلنسان ويعيش في التربوي، فالتربية تلعب دورا مهم

وقد سبق أن نبهنا الرسول عليه أفضل الصالة والتسليم إلى أهمية التربية في الحفاظ على "استقرار، 
  )3(".  تشويهها وتزييفها وإضاعها فيطرة السليمة أوفال

لى تقديم أحسن تربية ألطفالهم، ، ونظرا ألهميتها سهر األولياء ع لذلك كانت التربية مهمة  
هم وتعلمهم، وبما أن لهذا تدفع بهم إلى المدارس لتربيها األسرة غير كافية، قدمولكن التربية التي ت

ها مدرسة أخرى تكون  أن تسبقالمدرسة تعتبر طفرة غير مأمونة بالنسبة للطفل فإن ذلك إستلزم
 ، تحضر الطفل ة إنشاء مؤسسات تحضيريةأقرب إلى المنزل منها إلى المدرسة، لذلك جاءت فكر

ة ـة إلى المنزل ليس من ناحيـك إجتهد المربون في جعلها قريبـولذل. ول إلى المدرسة ـللدخ
   ة ولكنـالمساف

  

   85نفس المرجع السابق ، ص :  رابح تركي )1(
   .86 نفس المرجع ، ص )2(
  .13، ص 1980، جدة، 1، دار الشروق، طويعلم النفس الترب :محمد مصطفى زيدان،  نبيل السمالوطي) 3(
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من حيث مبانيها وأهدافها وبرامجها وكذلك القائمين عليها خاصة المربين، والقصد من ذلك كله 
  )1(. هو معاونة الطفل على نموه الكامل في جو منزلي يشعر فيه باألمان واإلطمئنان

ه في وقت مبكر، كذلك فالطفل عندما يلتحق بالمدرسة تحصل له عملية فطام على أسرت  
فإن مؤسسات التربية التحضيرية تعده لذلك، فيندمج في مجموعات األطفال الذين هم في مثل سنه، 

نموه ، وأن  بل تعليمهقوقد تفطن المربون إلى أن تربية الطفل تبدأ . ويجد لديهم ما يشبع ميوله
لى حسب ميول الطفل ن على بيئة صالحة ومجهزة ومكيفة عادالعقلي والجسمي السليم يعتم

وبما أن . تمثل في المنزل فقط بالطبع ولكن في محيطه اإلجتماعي ككلت، وهذه البيئة ال  ورغباته
 وجب توفير الجو المناسب لتلبية تلك الميول ،الطفل يميل في هذه السن إلى اللعب والتقليد بطبعه

ي طلبات ب ما يمكن أن يلولذلك أنشئت مؤسسات التربية التحضيرية المجهزة بكل. لدى الطفل
   .)2(وحاجات الطفل

م في تربية الطفل التي هدفها األساسي هو تكوين مهواللعب في هذه السن خاصة له دور   
إن اإلنسان ال يكون إنسانا حقيقيا إال بالتربية، :"اإلنسان المتكامل وفي هذا قال اإلمام محمد عبده 
تعلم اإلنسان الصدق ... جاء بها األنبياء والمرسلونوليست هي إال عبارة عن اتباع األصول التي 

، فإذا تربى اإلنسان أحب نفسه ألجل أن يحب غيره وأحب غيره ألجل أن  واألمانة ومحبة نفسه
  )3(". يحب نفسه

 

   : الدافع اإلقتصادي-د

دي، ولعله أكثر الدوافع التي أدت إلى بناء اكما أن لظهور التربية التحضيرية دافع إقتص
وذلك ما أدى إلى انتشارها في مختلف أنحاء العالم، فالمعروف  ، ييد مؤسسات التعليم التحضيريوتش

، وفرت مناصب كثيرة للعمل مما سمح للمرأة بأن تساهم هي األخرى إلى  ة الصناعيةورأن ظهور الث
شغالها جانب الرجل بعملها في مختلف المجاالت، وجعلها ذلك تقصر نوعا ما في تربية أطفالها الن

عنهـم طول النهار في عملها، وهذا ما استوجب ضرورة إنشاء مؤسسـات لتربية طفـل ما قبل 
ا ـيفتقدونهات العامالت ولتوفير لهم الرعاية والتربية الكافية التي ـناء بأطفال األمهـلإلعت ،المدرسة
  .)4(في المنزل
  

  
  .115 ص 1984دار الفكر العربي، القاهرة، ، أصول التربية وعلم النفس  :محمد رفعت رمضان وآخرون) 1(
  .86،87 ص ص  المرجع السابق،:رابح تركي) 2( 
رسالة ، )1982 إلى 1976من (  توجهات الفكر التربوي في مجالت األطفال الجزائرية :  مهدي زعموم)3( 

  52، ص 1989 قسنطينة  منتوري ،في علوم اإلعالم واإلتصال، جامعة ماجستير
  .87  المرجع السابق، ص : رابح تركي) 4(
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فالدافع اإلقتصادي خاصة هو الذي لعب الدور الكبير في إنشاء رياض األطفال وباقي 
واستوجب عليهن عملهن . مؤسسات التربية التحضيرية، حيث أصبحت أغلب النساء عامالت

زل، ليس قبل المدرسة في المنما هم في سن نالخروج من الصباح إلى المساء تاركين أطفالهن الذي
، خاصة بعد انتشار ظاهرة التفكك األسري حيث أصبح الرجل بعد زواجه يستقل  معهم من يهتم بهم

خرج أمه وأبيه للعمل، ويمكن توبهذا يجد الطفل نفسه بمفرده في المنزل بعد أن  له عن والديه،نزبم
 على تربيته وعلى الئقة وذلك يؤثر طبعاالغير طفل للشارع، أين يتعلم السلوكات أن يخرج هذا ال

، ولهذا دعت الضرورة إلى توفير مؤسسات تستقبل أطفال قبل  تعلمه وعلى شخصيته فيما بعد
  .المدرسة وتقدم لهم الرعاية واإلهتمام وتحفظهم من بعض اآلفات اإلجتماعية التي قد يتعرضون لها

  
  

   :التربية التحضيريةبرامج  -3

  

لة يمر بها الطفل، وهذا حسب ما أكده علماء التربية تعتبر مرحلة الطفولة المبكرة أهم مرح
 فيها نمو أكبر نسبة لقدرات الطفل العقلية واإلجتماعية والحسية ، ألنها المرحلة التي يتم لم النفسوع

وهذا ما استوجب على المهتمين والقائمين على رعاية أطفال هذه .  وبشكل سريع األساسيةالحركية
لغنية بالوسائل والمعدات التي تساعد على نمو الطفل بشكل طبيعي من خالل المرحلة، توفير البيئة ا

ولذلك فقد تم إنشاء مؤسسات للتربية التحضيرية الستقبال هؤالء . تلبية حاجاته ومتطلباته في النمو
 ال يكفي إذا لم تكن لها برامج ثرية تفيد األطفال وتزودهم ، ولكن إنشاء هذه المؤسسات فقط الاألطف
  .معارف والخبراتبال

  
 أنها مهمة لتلبية اولهذا فقد عمل المهتمون بتربية طفل ما قبل المدرسة على إعداد برامج رأو

  .ذا يتمثل وماهي أهميته ؟فيمافما المقصود بالبرنامج و. متطلبات الطفل للنمو
  

  : للبرنامج عدة مفاهيم نذكر منها ما يلي : مفهوم البرنامج -  أ
ألنشطة واألساليب التي تتم داخل غرفة الصف من أجل إشباع حاجات يقصد به مجموع ا"

الطفل، وتحقيق األهداف المنشودة من البرنامج، وتنجز هذه األنشطة واأللعاب من طرف األطفال 
  )1(". بقيادة المربية

_________________________________________  

  13مرجع سابق، ص: حنان عبد الحميد العناني) 1( 
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، التكتيك أو األسلوب الذي تتبعه المعلمة في إشباع حاجات  يقصد بالبرنامج التربوي"ذلك ك
، وصوال إلى تحقيق األهداف المنشودة التي يسعى  الطفل وتقديم المعلومات والخبرات المناسبة لهم

  )1(". البرنامج إلى تحقيقها من خالل آلياته
لعاب والممارسات التي يقوم بها الطفل تحت مجموعة من األنشطة واأل"والبرنامج ماهو إال 

ليب ا إتجاهات تسهم في تدريبه على أس– مفاهيم –ما يسهم في اكتساب خبرات بإشراف المعلمة، 
  )2(". التفكير السليم

  
إذن فالبرنامج هو عبارة عن مجموع األنشطة واأللعاب التي يمارسها الطفل داخل غرفة 

وتنجز هذه ) سة أو خالل الزيارات التي يقوم بها األطفالفي حديقة المؤس(الصف أو خارجها 
األلعاب والنشاطات تحت إشراف المربية، وقد اختيرت هذه األلعاب والنشاطات لألطفال من طرف 
متخصصين في تربية الطفولة المبكرة، تم إعدادها وتنظيمها بطريقة تسمح بإنماء قدرات األطفال 

  . في كل المجاالت
 

  )3(: ج الموجهة لألطفال إلى أربع أنواع هي وتنقسم البرام
 البرنامج اليومي �

 البرنامج األسبوعي �

 البرنامج الشهري �

 البرنامج السنوي  أو الخطة السنوية �

، خالل   هو مجموع األلعاب واألنشطة التي يقوم بها األطفال في اليوم :فالبرنامج اليومي
  .الفترة التي يقضيها في المؤسسة التربوية

 يتمثل في األنشطة واأللعاب التي ينجزها األطفال خالل كل أيام :مج األسبوعي  البرنا
  .األسبوع، في الفترات التي يقضونها في المؤسسات التربوية 

 يتمثل في كل األلعاب والممارسات التي يقوم بها األطفال خالل أيام :البرنامج الشهري 
  .الشهر التي يقضيها في المؤسسة التربوية

  

__________________________________________  
، 1لبنانية، ط، الدار المصرية النظم رياض األطفال في الدول العربية واألجنبية تحليل مقارن  :شبل بدوان )1( 

  .62ص  ،2003القاهرة 
  . نفس المرجع ، نفس الصفحة )2(
   .63 نفس المرجع ، ص )3(
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وع األلعاب واألنشطة التي ينجزها األطفال  فهي مجم:البرنامج السنوي أو الخطة السنوية 
  .خالل السنة الدراسية تحت إشراف المربية

  
  )1(: وقد شملت البرامج التي أعدت ألطفال التربية التحضيرية مايلي 

  .عمليات تطوير حواس الطفل وحركاته -          
  .عمليات تطوير لغة الطفل -

 ...لتركيزالتتذكر، اإلنتباه ،  ا:  مثل لعقليةعمليات النمو العقلي أو القدرات ا -

  ...عمليات النمو النفسي واإلجتماعي وتتمثل في نشاطات ترفيهية، فنية ورياضية -
  

  :أهمية برامج التربية التحضيرية  -ب

  
  :لبرامج طفل ما قبل المدرسة أهمية بالغة تتمثل فيما يلي 

  

راء معارفه التي تتوافر على نحو خاص في تزويد الطفل باألمن والتغذية في جو مالئم لنموه وإث •
صورة خاصة فإن األطفال سوف  ب وفل جزء من يومهمدارس ما قبل المدرسة التي يمضي فيها الط

 )2(. يستفيدون من الخبرات التي قد ال يحصلون عليها في المنزل

مبادئ تهيئ الطفل لدخول المرحلة الموالية من التعليم الرسمي، وذلك من خالل تزويده بال •
قل من نته نفسيا واجتماعيا لي، كما تهيئ والمهارات األساسية التي تكون لديه اإلستعداد لذلك التعليم

مراحل اإلعتماد على ذاته إلى تفاعله وتعامله مع اآلخرين وألن مرحلة ما قبل المدرسة هي أساس 
لطفل في هذه المرحلة تبقى نجاح العملية التعليمية في المراحل الموالية، والخبرات التي يمر بها ا

، فقد هدفت بعض  مسؤولة على كل ما يظهر على الطفل وما يقوم به من سلوكات في المستقبل
  :األنشطة العلمية المكونة للبرامج المقدمة لهذه المرحلة من  الطفولة إلى 

    
   .دريب الطفل على المالحظةت. 1
  .تدريبه على اكتساب المعلومات بطريقة وظيفية .2

  .ريبه على استخدام األسلوب العلمي في تفكيرهتد .3

  .تعويده على العمل الفردي أو الجماعي من خالل ممارسة التجارب العلمية .4
______________________________________  

  269مرجع سابق، ص : محمد الطيطي وآخرون) 1(
، دار الكتاب الجامعي، غزة، طفولة المبكرةمدخل إلى التعليم في ال :إيفال عيسى، ترجمة أحمد حسنين الشافعي) 2(
  .07 ص 2004، 1ط
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إستغالل إهتمام الطفل في هذه المرحلة بالموضوعات الحيوية في تنمية ميوله وتكوين مهاراته .5
 )1(. العلمية

توفير األساس المتين لبناء الخبرة األكاديمية عند الطفل والمتمثلة في بناء النمو اللغوي والخبرة .6
 )2(. شأنها أن تثير فيه اإلهتمام بالكتابة والحسابمن ئية، واألنشطة التي القرا

  
فهم واإلستيعاب وتمثلت الوقد إعتمدت هذه البرامج على عدة أنشطة لبناء قدرات الطفل على 

  :هذه األنشطة في 
   .التجارب والخبرات العقلية -
  .التعبير الشفوي عن التجارب والخبرات السابقة -

  . من خالل السماع واإلصغاءالتعلم -

  .القراءة والكتابة -

 من يرى أنه يمكن للطفل أن يتعلم القراءة والكتابة لكنها التكون ذات فعالية  هناكإال أنه
  )3(. على المدى البعيد

معدل ذكائهم يتراوح ما بين "وهناك من يرى أن إبن الخامسة باستطاعته القراءة ذلك أن 
، وتعلمهم لها في وقت مبكر يعود عليهم Delores Durkinجرتها حسب دراسات أ) 82-170(

  )4(". بفوائد خاصة

  )5(: بناء قوة مفكرة عند الطفل وذلك يكون من خالل 

  .وذلك عن طريق اإلستماع واإلصغاء والتعبير: لخبرات اإلبداعية في اللغة  ا-
حل الرموز، ومعرفة يبنى على خبرات الطفل السابقة كاستعداده ل: اإلتجاه القرائي - 

 .الحروف،
وأبناء الخامسة ال يصلون إلى درجة اإلتقان إال أنهم قارئين بسبب قراءتهم لبعض اإلعالنات 

  .مثال أو اإلشارات 
  .وتتمثل في مساعدة الطفل على حل مشاكله بنفسه وتشجيعه على ذلك: القوة المفكرة -

  
______________________________________________________  

  .11، ص 1995، القاهرة، 1، عالم الكتب، طاألنشطة العلمية لطفل ما قبل المدرسة  :ان بديركريم) 1(

  .97، ص   مرجع سابق:جميل أبو ميزر، محمد عبد الرحيم عدس) 2(
  .نفس المرجع ، نفس الصفحة  )3(
  187 نفس المرجع السابق، ص )4(
  .107، 99،100 ،98ص نفس المرجع السابق، ص  )5(
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 في إنماء جميع قدراتهم العقلية ا مهمافالبرامج المعدة ألطفال التربية التحضيرية تلعب دور
اإلجتماعية والحسية الحركية، ولذلك اشتملت على نشاطات مختلفة تتماشى مع رغبات ومتطلبات 

 علمية مثل ، فهناك نشاطات لغوية مثل التعبير الشفوي، والقراءة والكتابة وهناك نشاطات األطفال
المسرح، الرسم، الموسيقى، : الحساب والعد والتكنولوجيا وغيرها، كما توجد نشاطات ترفيهية مثل 

 .التربية البدنية وغيرها
  )1(: كما تضم برامج التربية التحضيرية أنشطة تساعد الطفل في نواح ثالث هي 

   .إكسابه معلومات عن دنيا الطبيعة -
 .باتناإل: ثل الجاذبية، وبعمليات جوهرية مثل توعيته بقوانين أساسية م -
 .تعليمه الطرق العلمية في تحقيق األفكار والقياس -
  

وينصح في تخطيط برامج األطفال أن تعطى لها الصورة الفردية، بمعنى تقدم لألطفال 
ن فيه  الذي يكوفوقم حسب ال ،كأفراد، وهذا يجعل من البرنامج قابل للتبسيط أو الزيادة في التعقيد

  )2(. ويجب إعطاء الطفل حقه في اختيار النشاط أو اللعبة التي يرغب فيها. الطفل

  
، وتراعي  إذن فالبرامج كما سبق وأن ذكرنا يجب أن تراعي ميول واهتمامات األطفال

كذلك الفروق الفردية الموجودة بينهم سواءا من حيث مستوى إستيعابهم للمعلومات أو قدراتهم 
فالطفل إذا وجد في األنشطة المقدمة إليه ما يعطيه إحساس بالرضى  .رفية والجسميةالعقلية والمع

  .والفرح فإنه يواظب عليها ويتفاعل معها وبذلك تزوده بالكثير من المعارف والخبرات
لكن مهما تنوعت هذه األنشطة واختلفت لتغذي عقل الطفل وجسمه وروحه، فإنها سوف 

طبعه جانب كبير من ي، إذا لم تقدم للطفل بشكل خاص  ا إليهتكون بعيدة على تحقيق ما تصبو
  :األنشطة في صورة ألعاب، وهذا ما سوف نبين أهميته في العنصر المواليتقديم اللعب، بمعنى 
  

   : أهمية اللعب في البرامج الموجهة لألطفال-ج

وال توجد في بأن الطفل يجب أن يزود بتربية ال يتلقاها في أسرته، " فرويل"لقد كان يؤمن 
المدارس النظامية التي يلتحق بها فيما بعد، لذلك أراد لبرامجه أن تقدم لألطفال ما يرغبون فيه 

   ويميلون
  

__________________________________________  
، ،تصميم البرنامج التربوي للطفل في مرحلة ما قبل المدرسة)1(سلسلة دراسات في الطفولة  : فوزية ذياب )1(

  .286الجامعي، دون بلد وسنة نشر،  ص   فكر دار ال
   .300 المرجع ، ص  نفس)     2(
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  )1(. يرة في تطور شخصية الطفل وتنميتهاث، نظرا لما للعب من فوائد ك إليه لذلك قامت على اللعب
، فإن برامج مؤسسات التربية التحضيرية  ونظرا لما للعب من أهمية كبيرة في حياة الطفل  

  )2(". وسيلة التعلم والنشاط الفعال" كما أن المربين يرون في اللعب ، ال تخلو منه

  

ويرى العلماء أن اللعب هو خاصية تجمع كل األطفال، فهم في حاجة إلى اللعب دائما، وهو   
وسيلة تفيدهم في التعليم وتعطيهم معنى للعالم الذي يعيشون فيه، واألكثر من ذلك كله هو أن اللعب 

  .ب نمو الطفل، فهو عبارة عن نشاط يتعلق بكل كيانهمهم جدا لكل جوان
 

 ،ا أنكر عليه حق من حقوقه في الحياة والنموأنكر على الطفل حقه في اللعب فكأنمومن 
، فمن خالل اللعب تتسع قدرات الطفل في  وللعب فوائد كثيرة منها تحفيزه على نمو الطفل المعرفي

لى استخدام مفردات جديدة أثناء لعبه، ويتضمن اللعب التفكير، كما ينمي لغته من خالل تشجيعه ع
وسيلة لإلكتشاف، للتعبير، " كما يعتبر )3( روح اإلبداعيضا نشاط جسمي للطفل، وينمي لديهأ

  )4(". للخيال
 1979وما يؤكد على أهمية اللعب بالنسبة لألطفال ما قامت به منظمة اليونيسكو عام 

  )5(. مت معرضا دوليا لأللعاب واللعب في باريسبمناسبة عام الطفل العالمي، حيث نظ

  
هم في حياة الطفل، فمن لعبه يمكننا أن نعلمه ونربيه دون ملل أو إكراه،  مإذن فاللعب يمثل دور

. فالطفل يلعب باستمرار ويغير مواضيع لعبه كلما أشبع رغبته من اللعب في الموضوع األول
ديد، ويعتبر اللعب عامل من عوامل التنشئة ومع كل موضوع يضيف الطفل إلى خبراته شيء ج

اإلجتماعية، فهو يكتسب حب التعاون والمبادرة خالل لعبه مع رفاقه، كما يتعلم المحافظة على 
ة، وطاعة الكبار إلى غير ـدم اإلستيالء عليها كما ينمي لديه حب الجماعـالك الغير وعـأم

اجات الطفل الضرورية كالغذاء والنوم مثال، ة حـحيث أننا نجد في اللعب وسيلة أيضا لتلبيذلك، 
ها من ـايل على طفلـض األحيان ال يحب أن يأكل مثال وهنا ما على األم إال أن تتحـفهو في بع

  .خالل اللعب ليتناول طعامه

__________________________________________  

  .11المرجع السابق، ص   :جميل أبو ميزر، محمد عبد الرحيم عدس) 1(
  .63المرجع السابق، ص   :شبل بدوان)  2(
  .37 المرجع السابق، ص :إيفال عيسى، ترجمة أحمد حسنين الشافعي) 3(

Guide Méthodologique pour  : echerche action pour préscolaireRGroupe ) 4(
21p, 1996. Institut Pédagogique National. ducation PréscolaireE’L   

  .303 املرجع السابق، ص :بفوزية ذيا )5(
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  .كما أن للعب فوائد كثيرة في تربية الطفل ليس بوسعنا ذكرها في بحثنا هذا
  :ية طفل التربية التحضيريةربمبادئ تنظيم برامج ت -د

لقد صممت عدة برامج لتربية طفل ما قبل المدرسة وكل برنامج إهتم بإنماء جانب من   
سية والحركية واإلجتماعية والعاطفية، لكن تصميم هذه البرامج جوانب الطفل العقلية والمعرفية والح

بمعنى كيفية اإلنتقال أو التدرج من  ، لم يخلو من تنظيمها وتقديم مبادئ وطرق لتقديمها لألطفال
  )1(: عنصر إلى آخر أو من فكرة إلى أخرى وهذه المبادئ هي 

  
    :اإلنتقال من المحسوس إلى المجرد -1

عليم الطفل بكل ما يراه وما يحس به حتى تتكون أفكاره األساسية حول بمعنى أن نبدأ في ت
 األشياء التي يحسها، ثم ننتقل  االهذه المواضيع، ألن الطفل في مرحلة الطفولة المبكرة ال يدرك

لمعلومات المجردة التي ال يمكنه أن يراها أو يحس بها ولكنه يتخيلها أو ابه إلى المجرد أي 
فقط ويساعد في هذا طبعا المعلومات السابقة التي كونها من خالل تعلمه فمثال يتصورها في عقله 

  .لمس شيء يابس وآخر لين أحسن من تذكر شيء يابس وآخر لين: 
  

    :التدرج من البسيط إلى المعقد -2

نبدأ دائما في تعليم األطفال باألشياء البسيطة السهلة للفهم واإلدراك وال تحتوي على تعقيدات 
يجب على المربين جب على الطفل أن يتلقاها معقدة فإن كانت المعلومات التي ي مه، وحتى وتعيق فه

والمشرفين أن يقدموها لألطفال بشكلها المبسط بعد ذلك يكون تدرج في التعقيد إلى أن نصل بالطفل 
بقة فمثال ، والتي بإمكانه أن يستوعبها إذا تمكن من إستيعاب المعلومات السا إلى المعلومات المعقدة

من السهل على الطفل أن يفرق بين اليد والقدم لكنه صعب عليه أن يفرق بين شيئين متقاربين في : 
  .الطول

  
  :  اإلنتقال من الحقائق إلى المفاهيم -3

 خالل ن         فالحقائق بالنسبة للطفل هي كل ما يعيشه ويحسه بمعنى أنها خبراته في الحياة، فم
يشها يبني مفاهيمه الجديدة والمفاهيم تنمو عند الطفل من خالل فهمه للعالقات هذه الحقائق التي يع
 .بين األشياء واألحداث

 

  
_____________________________________________  

 .50 ،49 ص ص مرجع سابق،:حنان عبد الحميد العناني) 1(
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  :اإلنتقال من المعلوم إلى المجهول-4

  

يبدأ بما هو معلوم بالنسبة له، والمعلوم عند الطفل هو كل ما يوجد فتعليم الطفال البد من أن 
عيد بفي محيطه أو ما يراه في البيئة التي يعيش فيها، ثم ننتقل به إلى المجهول الذي ال يوجد أو 

  .على بيئة الطفل التي يعيش فيها
  

دئ عامة ال ، فهي مبا ومن المالحظ هنا هو أن هذه المبادئ متبعة في تعليم الكبار كذلك
  .تخص صغار السن فقط ولكنها صالحة لكل المستويات العمرية والدراسية دون استثناء

  
   :ة في مؤسسات التعليم التحضيريطبقأنواع البرامج الم -ه

وف نحاول فيما يلي ذكر بعض أهم البرامج المعاصرة التي يشيع إستخدامها في مؤسسات س  
  )1( .التعليم التحضيري في العالم المتقدم

  
 وهو نوع من البرامج الذي يهدف إلى دفع الطفل للتعلم من الناحية المعرفية :البرامج التقدمية  •

  .فقط مع إهمال الجانب الوجداني للطفل
 والهدف من هذه البرامج هو تعويض النقص أو القصور الموجود في :برامج البدايات الممتازة  •

للغة والحساب والكتابة ليتمكنوا من اللحاق بزمالئهم بيئة األطفال، كما تدرب األطفال على تعلم ا
 .الذين يعيشون في بيئات تزودهم بمعارف يتفوقون بها عليهم

 وهو نوع من البرامج التي تهدف إلى إشباع حاجات الطفل وتعوضه عن :البرامج التعويضية  •
 .الحرمان العاطفي الذي يعاني منه

طفال من أجل إكسابهم مختلف المهارات التي  هي برامج تقدم لأل:برامج التدخل المبكر  •
تساعدهم على اللحاق باألطفال الذين هم في نفس سنهم والذين قدموا من بيئات ثرية من حيث 

 .اإلمكانيات ومن حيث الثقافة أيضا
ال ـة في استقبـتهتم بتنمية حواس الطفل نظرا لما لها من أهمي  :برامج الحسية حركية ال •

 .ى عقل الطفلالمعارف ونقلها إل
 وقد إستعمتله األختان لتدريب الطفل على الحروف " :مارجريت ماكميالن"و " راشيل"برنامج  •

 .وعلى الكلمات وتوفير ما يلزم لتكامل خبرات الطفل
  

____________________________________________ 

  .77-76 ص صمرجع سابق،:  حنان عبد الحميد العناني ) 1(
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 البرامج هناك برامج أخرى تهدف إلى اإلهتمام بجانب من جوانب الطفل، إضافة إلى هذه
ولكن بالنظر إلى هذه البرامج نجد أنها متكاملة فكل برنامج يهدف إلى اإلهتمام أو إنماء مجال من 

لعقلية أو الحسية حركية أو الوجدانية، وبما أن الطفل يحتاج إلى رعاية ا ا، سواء مجاالت الطفل
مجاالته لينمو نموا سليما وكامال وجب استغالل كل هذه البرامج في مؤسسات التعليم وعناية بكل 

التحضيري والعمل بها من أجل تحقيق الهدف المنشود من وراء إنشاء هذه المؤسسات واإلهتمام 
  .بطفل ما قبل المدرسة

  
  :إهتمام الدول بالتعليم التحضيري و بتربية طفل ما قبل المدرسة -4
  

ر بعض المربين المختصين في تربية طفل ما قبل المدرسة و التي نادوا من أثرت أفكا
، و العمل على توفير البيئة المناسبة التي تساهم في إشباع  خاللها بضرورة العناية بهؤالء األطفال

حاجاتهم الفسيولوجية و العاطفية و العقلية على العالم كله، مما أدى إلى ظهور جمعيات و قيام 
  . حاولت أن تساهم هي األخرى بأعمالها في اإلهتمام بطفل ما قبل المدرسةمؤتمرات 

 ببوجو"  م 1939عام ) 17(فقد أوصى المؤتمر الدولي للتربية في دورته السابعة عشر
 في مرحلة ما قبل المدرسة، و ضرورة تطبيق برنامج مرن يقوم على نشاط الطفل لالعناية باألطفا

  )1(".لعقلية و العاطفية و الفسيولوجيةو تكيفه تبعا إلحتياجاته ا
  

بضرورة تشجيع السلطات المسؤولة على إنشاء  " 1961كما أوصى المؤتمر نفسه عام 
  )2(".مؤسسات تربوية تعتني بالطفل قبل دخوله المدرسة مع التوسع في إستحداث هذه المؤسسات

التربية التي يتلقاها  "م بأن1971و أوصى المؤتمر نفسه في دورته الثالثة و الثالثين عام 
 ، و لذلك غدا من المهم توفير التعليم قبل اإلبتدائي  األطفال قبل دخولهم المدرسة ذات أهمية كبرى

و بهذه ...... ، و جعله في متناول جميع األطفال في الريف و المدينة على حد سواء و تطويره
  )3(". بالمساواةالطريقة يمكن لألطفال جميعهم البدء في دراستهم بداية تتصف

  

إضافة إلى إهتمامات بعض المنظمات الدولية مثل اليونسكو و اليونيسيف و غيرها و زاد 
 .اإلهتمام أكثر نتيجة الدراسات و األبحاث المتكاثرة في علم نفس الطفل و نموه

  

_____________________________  
  .7 ، ص   مرجع سابق: جميل أبو ميزر، محمد عبد الرحيم عدس )1(
 . نفس المرجع، نفس الصفحة )2(
 .246 ص  ، مرجع سابق: شبل بدران  )3(
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      ،  و نتيجة لذلك كله فقد إزداد الوعي بوجود العناية بالطفل في سنوات حياته األولى
، و بهذا زاد اإلهتمام بإنشاء  و بضرورة توفير المؤسسات التحضيرية التي تستقبل هؤالء األطفال

يب في هذا اإلهتمام إلى جانب الدول نص، و كان للبالد العربية كذلك هذه المؤسسات في العالم كله
  .الغربية

و فيما يلي ذكر إلهتمامات بعض الدول بالتعليم التحضيري وبتربية طفل ما قبل 
  .المدرسة

 

  :دول الوطن العربي  -أ 

ز عدد لقد كان التعليم قبل المرحلة اإلبتدائية في البالد العربية قليل النمو إذلم يتجاو
 ألف طفل فيما بلغ عدد 240 م ، 1967/1968المسلمين بالمدارس السابقة للتعليم اإلبتدائي عام 

و لكن وضع .  مليون طفل10األطفال الذين هم بين سن الثالثة و الخامسة في العام نفسه حوالي 
لكويت، بينما هذا التعليم يختلف من بلد عربي إلى آخر، حيث وجد أن أعلى نسبة تقع في لبنان ثم ا

  )1(. تتدنى هذه النسبة كثيرا في معظم البلدان العربية األخرى
كما تمت مقارنة بين األطفال المنخرطين في رياض األطفال مع إجمالي األطفال العرب 

، حيث أن نسبة األطفال المنخرطين  ، و وجد فرق شاسع الذين في سن الدخول المدرسي اإللزامي
و قد رجع سبب .دا مقارنة بمن هم في سن الدخول المدرسي اإللزاميبرياض األطفال منخفضة ج

، كما أنه غير مدرج ضمن السلم  ذلك إلى أن هذا النوع من التعليم غير متوفر بالمناطق النائية
   )2(. إضافة إلى عدم وعي و إهتمام األسر بهذا النوع من التعليم.... التعليمي

رحلة كبير جدا و كذلك لما لهذه المرحلة من أهمية و ألجل ذلك و ألن عدد أطفال هذه الم
، فقد حاولت دول الوطن العربي أن تخطو خطوات إيجابية في  في بناء شخصية رجال المستقبل

م من أجل 1987، حيث تم تأسيس المجلس العربي للطفولة و التنمية عام  العناية بهؤالء األطفال
مؤسسة عربية تطوعية غير حكومية لها الصفة  " الجهود المبذولة في مجال الطفولة و هودعم 

اإلعتبارية المستقلة و تسعى للمساهمة في تطوير أوضاع الطفل العربي و بناء شخصيته و تأكيد 
و تهيئته للمشاركة الفعالة في صناعة مستقبل ..... هويته و أصالته العربية و قيمه اإلسالمية

   )3(". مجتمعه

_______________________________________  
 ، 2، دار العلم للمالييين، طو مستقبلها التربية في البالد العربية، حاضرها و مشكالتها: عبد اهللا عبد الدائم  )1(

  .23، ص 1976بيروت، 
ب مكت، المالتربية في الوطن العربي على مشارف القرن الحادي و العشرين: عبد العزيز عبد اهللا السنبل  )2(

 .136، ص 2002زاريطة، اإلسكندرية ، ، األ1الجامعي الحديث، ط
 .169، مرجع سابق، ص المعلم و التربية:  عرفات عبد العزيز سليمان )3(
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و لم يصل  ، لم يتبلور في صورة عملية مجدية  و رغم ذلك فإن اإلهتمام بهذه المرحلة من الطفولة
  )1(. إلى مستوى الطموحات

  
   :  في مصرالتعليم التحضيري

، حيث فتحت مدارس للبنات  م1895ول بطفل ما قبل المدرسة في مصر عام كان اإلهتمام األ
و . و التاسعة  لمن هن بين سن السادسةىو كان الدخول إلى هذه المدارس عن طريق إختبار يجر

،  كان على المقبوالت أن يدرسن سنتين في المرحلة التحضيرية التي تسبق مرحلة التعليم اإلبتدائي
شئت أول دار حضانة لتربية األطفال الصغار، كما تم فتح أول روضة لألطفال م أن1917و في عام 
م و كانت تقبل األطفال في سن الرابعة حتى السابعة لكنها لم تكن مجانية لذلك 1918الذكور عام 

ت روضة لألطفال من البنات، و في ئم أنش1919و في عام  .كانت مقتصرة على أبناء القادرين فقط
ألطفال بالمدارس ل فرق تحضيرية بالمدارس اإلبتدائية للبنات إلى رياض  حولت1922عام 

  )2(.اإلبتدائية للبنات

  
، و  و توالت التغييرات و اإلصالحات في هذا النوع من التعليم بين مختلط أو غير مختلط

مجاني أو بمصاريف و من تابع للمدرسة اإلبتدائية أو مستقل عنها إلى أن إستقر على أن يكون 
  .جانا  و يقبل به البنين و البنات معا، وتحت إشراف وزارة التربية و التعليمم
  

  : المملكة العربية السعودية التعليم التحضيري في 

لقد إهتمت المملكة العربية السعودية هي األخرى بالتعليم قبل المدرسة، و تمثل ذلك في إنشاء 
 وكان هذا محاولة تخدم األمهات  م في مكة المكرمة1976أول روضة أطفال حكومية عام 

 ، لكنها أعتبرت تجربة ناجحة أدت إلى إنتشار هذا النوع العامالت في الرئاسة العامة لتعليم البنات
 م إلى 1993من التعليم في كل أنحاء المملكة العربية السعودية، حيث وصل عدد الرياض بها سنة 

ة قد أعطت ـبهذا تكون المملكة السعودي و )3( روضة تابعة للخواص 313 روضة حكومية و 366
  م األطفال في هذه المرحلةارص أمـر الفـم التحضيري و حاولت فتح المجال و توفيـأهمية للتعلي
   المبكرة

______________________________________ 
 

  .135نفس المرجع السابق، ص : عبد العزيز عبد اهللا السنبل   )1(
 م ص ص 1997، دار الفكر الغربي، القاهرة، التربية المقارنة، منهج و تطبيقه: خرون عبد الغني عبود و آ)2 (

425 ،426.  
  251، مرجع سابق، ص اإلتجاهات الحديثة في تربية طفل قبل المدرسة:  شبل بدران )3(
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و يهيئهم  لإللتحاق بالتعليم التحضيري الذي يساعدهم على اإلستعداد للدخول للتعليم اإللزامي. 
  .ندماج في المجتمع المدرسي لإل
  

  :  قطرالتعليم التحضيري في

و تعد قطر هي األخرى من الدول العربية التي اهتمت بالتعليم التحضيري ، إال أن الدولة لم                 
تقم بإنشاء هذه المؤسسات بنفسها و لكنها فسحت المجال للخواص لتبني هذه المهمة ، و لهذا كـان                  

 روضة أهلية عـام     17سات حيث ارتفع عدد رياض األطفال من         لهذه المؤس  ا واضح اهناك انتشار 
و إداريا و     م ، إال أنها كانت تحت إشراف وزارة التربية فنيا          1993 روضة عام    75 م إلى    1976

  )1 (.صحيا و اجتماعيا

 هي بإنشاء هذه المؤسـسات بـل        لإذن فدولة قطر اهتمت بالتعليم التحضيري و لكنها لم تتو         
خواص في إنشاء و تهيئة هذه المؤسسات ، و هذا يجعلنا نفكر في أن هذا التعليم                تركت ذلك األمر لل   

 و إنما بمصاريف بما أنه ممول من طرف خواص و بالتالي فـإن االلتحـاق بهـذه                  نالم يكن مجا  
  .المؤسسات يمكن أن يقصي أبناء الطبقة البسيطة

  
  :  الكويتالتعليم التحضيري في

ول العربية األولى التي اهتمت بالتعليم التحضيري اهتماما كبيرا تعتبر دولة الكويت من بين الد
و هذا لتـضمن      م     1954حيث يعود إنشاء أول روضتي أطفال من طرف وزارة التربية إلى سنة             

ألطفال ما قبل المدرسة الرعاية الصحية و االجتماعية و الثقافية و التربوية ، ثم ازداد عدد الرياض             
  )2 (. م1979  روضة أهلية عام48وضة حكومية و  ر57 سنة إلى 25خالل 

  
  )3 (:  األردنالتعليم التحضيري في

، حيـث أخـذت وزارة       لقد اهتمت األردن هي األخرى بتربية طفل ما قبل المدرسـة          
ة و التعليم على عاتقها مسؤولية اإلشراف على هذه المرحلة و فتحت قسما خاصا بها يقـوم          ـالتربي

رغم من كون مرحلة قبل المدرسة ليست جـزءا مـن المرحلـة التربويـة            بعملية اإلشراف على ال   
  النظامية

 
  

  

  .252، ص  مرجعالنفس ) 1(
  .نفس الصفحة ،  نفس المرجع)2(
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لدليل على وعيها   اهتمام األردن بتربية طفل ما قبل المدرسة و انتشار رياض األطفال بها             إن  
، إال أن الدارس لهذه المؤسسات بهذه الدولة العربية  و البرامج التي تقدم فيها                بأهمية هذه المرحلة  

، و هذا لعدم دراية القائمين علـى هـذه           غة تعليمية أكثر منها تربوية    بيدرك أنها مؤسسات ذات ص    
  .المؤسسات باحتياجات الطفل في هذه المرحلة و نموه

، و نالحظ فيمـا       السنوات األخيرة إنشاء رياض األطفال في المؤسسات التربوية        و قد تم في   
) 221  (م1981/1982يلي تزايد انتشار رياض األطفال في األردن حيث بلـغ مجموعهـا عـام               

) 548(، و قد ارتفع هذا العدد إلى         روضة) 41( م   1972/1973روضة في حين كان عددها سنة       
   . م1990/1991روضة عام 

  
 يمكن اإلشارة هنا أن رياض األطفال التي فتحت بالمؤسسات التربوية هي بمثابـة القـسم                و

التحضيري في بالدنا، فاألردن أرادت أن تقرب طفل ما قبل المدرسة من المدرسة أكثر فأكثر لذلك                
فتحت رياض األطفال بالمدارس حتى يكون عددها كافي الستيعاب كل األطفال الذين هم في سن ما                

  .التمدرسل بق
، حيث هناك مـن      نالحظ أن هناك دائما تدخل الخواص في هذا النوع من التعليم التحضيري           

و هذا ما  ، و هناك من تدخلت هي في إنشاء عدد من رياض األطفال الدول من تركته كليا للخواص
لذين هم  ، بمعنى ليس إجباري على كل األطفال ا        يؤدي بهذا النوع من التعليم إلى أن يكون اختياري        

  .في سن ما قبل المدرسة
  

كما تعتبر لبنان و العراق كذلك من بين الدول العربية التي اهتمت كثيرا بمرحلة ما قبل التعليم 
  روضة أطفال و هذا مـا        584 م بلغ عدد الرياض بها         1986، فنجد العراق مثال عام       المدرسي

  )1 (.يترجم االهتمام الفعلي بهذا التعليم

  

  :  دول العالم األخرىلتحضيري فيالتعليم ا-ب

و ظهـر    م17لقد اهتمت الدول الرأسمالية بتربية طفل ما قبل المدرسة منذ منتصف القـرن         
ـ كومينذلك االهتمام من خالل أفكار بعض المربين الذين سـبق التحـدث عـنهم أمثـال                    ، وسي

ياض األطفـال التـي     ، و الذين تم بفضلهم إنشاء دور الحضانة و ر           و غيرهم  بستالوتزي ، فرويل  
  .انتشرت فيما بعد في مختلف أنحاء العالم

_____________________________________ 
، 2001 اإلسكندرية،   3 دار المعرفة الجامعية، ط    - دراسات في نظم التعليم    –التربية المقارنة   : شبل بدران ) 1( 
  .437ص 
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و  ؤتمر البيت األبـيض للطفولـة  ، و م كما عقدت عدة مؤتمرات مثل المؤتمر الدولي للتربية  
غيرها من المؤتمرات التي أوصت بتوفير الرعاية الكافية لطفل مرحلة ما قبل المدرسة إضافة إلى               

و األمهات    م حول رعاية الطفولة    1908عام  " ماكميالن"أعمال المربين مثل أعمال األختين       بعض
  )1 (.من خالل فتح بعض المدارس

  

فإنه من المالحظ أن هذا النوع من التعليم التحضيري ليس متـوفرا            أما في الدول االشتراكية     
، و قد أشارت بعض اإلحصائيات إلى أنه يوجد اختالف بين            ، نظرا لبعض الظروف    لكل األطفال 

ين ب، حيث تتراوح هذه النسبة ما  الدول االشتراكية في نسبة األطفال الملتحقين بهذا النوع من التعليم
  .)  2 (عدد األطفال بهامن  % 40 إلى % 20

  .و فيما يلي ذكر لبعض هذه الدول و كيف كان اهتمامها بطفل ما قبل المدرسة
  

  : فرنسا التعليم التحضيري في
  

، فقامت بفتح دور الحضانة الستقبال أطفال  إهتمت فرنسا بطفل ما قبل المدرسة اهتماما كبيرا      
مبنى واحد مع المدرسة االبتدائية أو في مبنـى  و عادة ما توجد هذه الدور في   . المرحلة التحضيرية 

 وفرته فرنسا ألطفالهـا فإنهـا تقتـرب مـن           ذيو نظرا للعدد الكبير لدور الحضانة ال      . مجاور لها 
 أي األطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين        )3(استيعاب كل األطفال الذين هم في سن ما قبل المدرسة         

 سنوات أما سـن     6لزام القانوني لدخول المدرسة هو      و بهذا يكون سن اإل    .   سنوات 5 سنوات و    3
  .  سنوات3اإللزام في الواقع العملي فهو 

  
  :  كورياالتعليم التحضيري في

، ألنهم دعامـة مـستقبل       كانت تؤمن الحكومة الكورية بأهمية إعطاء تنشئة خاصة لألطفال        
، و زيادة علـى      اض األطفال  لذلك أنشأت الحكومة الكورية العديد من دور الحضانة و ري           .البالد

 م حيث أنها لم تفـرق بـين         1970ذلك فقد أخذت على عاتقها نفقة تعليم األطفال و كان ذلك عام             
، فكل طفل مهما كانـت وظيفـة والديـه           األطفال في اإلنفاق عليهم بل كانت تنظر إليهم بالتساوي        

  بسيطة أو راقية
  

___________________________________ 
  .171مرجع سابق ، ص : د العزيز سليمان عرفات عب )1(
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 سنوات إلـى  4و يلتحق برياض األطفال كل طفل يبلغ من العمر .  له الحق في هذا التعليم المجاني   
  )1 (. سنوات و يتلقى تربية علمية و ثقافية أفضل من التي يتلقاها في منزله5

  
ذا التعليم المجاني الذي يقدم ألطفال مرحلة ما قبل المدرسة يجعل منه إلزامي على كل               إن ه 

   . سنوات4طفل بلغ عمره 

  
  : الواليات المتحدة األمريكية التعليم التحضيري في

  

مرحلة ما قبل المدرسة في الواليات المتحدة األمريكية إختيارية أي هي لمـن أراد االلتحـاق       
يد إدراج هذه   ر، إال أنه توجد بعض الواليات التي ت        السلم التعليمي األمريكي  فهي ليست ضمن    . بها

فهذه الواليات ترى أنه من المستحسن دمج دور الحضانة و ريـاض       . المرحلة ضمن السلم التعليمي   
، و قد حـدد سـن       )2( بعضهم مع) األولية(لمدرسة االبتدائية   األطفال و كذلك السنتين األوليتين من ا      

  )3 (. سنوات6 إلى 4 سنوات و في كندا من 5برياض األطفال بـ االلتحاق 

  

  : أنجلترا التعليم التحضيري في

  

، حيث أنشأت مدارس     لقد كان ألنجلترا هي األخرى اهتمامها الواضح بطفل ما قبل المدرسة          
 سن الخامسة حتى سـن      مناألطفال و هو اإلسم الذي أطلقته على المؤسسات التي تستقبل األطفال            

 م أكـد  1944 م لكن مـع صـدور قـانون          1816و يعود تاريخ هذه المدارس إلى عام        .  لسابعةا
  )4(.ضرورة اإلهتمام بهذه المدارس

إذن كانت هذه لمحة بسيطة عن اهتمام بعض الدول العربية و األجنبية بالتعليم التحضيري و 
مرحلة ما قبل المدرسة و     و قد الحظنا كيف اتفقت كل الدول على أهمية          .  بطفل ما قبل المدرسة   

ضرورة العناية بها، إال أن االهتمام بهذا النوع من التعليم يختلف من دولة إلى أخرى فمنها مـن                  
اعتبرته اختياري لمن أراد أن يلتحق به و منها من اعتبرته إلزامي و منها من أدرجه ضمن السلم         

  . التعليمي و منها من جعله مجاني و منها من جعله بمصاريف
 

__________________________________________________________________________________  

    .217 ، 216ص ص نفس المرجع السابق ، ) 1(

   .172مرجع سابق ، ص : العزيز سليمان عرفات عبد ) 2(

(3) Encyclopedie Hachette , multimedia, 2004 ,2005 ( cd )                                                                                                    

 .173نفس المرجع السابق ، ص : عرفات عبد العزيز سليمان ) 4(
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و من هذه الدول من أخذت على عاتقها إنشاء مؤسسات التعليم التحضيري و منها من فسحت                
و منها من وضعته تحـت إشـراف        .  ها في ذلك  المجال للمؤسسات الخاصة للقيام بذلك أو مشاركت      
  . وزارة التربية و منها من أشرفت عليه جهات أخرى

  
 أنه جاء في تقرير للمنظمة الدولية اليونسكو نـشرته جريـدة            هوو ما يمكن اإلشارة إليه هنا     

   أن الدول العربية 10 195  في عددها 2006 أكتوبر 27 يوم – الشرق األوسط   –العربي الدولية   
و  كما جاء في هذا التقرير أن بلدان أمريكا الالتينية.  تتخلف في توفير التعليم قبل المدرسي لألطفال

،  منطقة الكاريبي تحتل الصدارة في توفير التعليم قبل المدرسي لألطفال على مستوى البلدان النامية             
و نشرته منظمة اليونـسكو،     و استنادا إلى التقرير العالمي لرصد التعليم للجميع الذي يصدر سنويا              

مقابل  % 62و الكاريبي بلغت     ة ألمريكا الالتينية  فإن نسبة المشاركة في التعليم قبل المدرسي بالنسب       
 في جنوب آسيا و غربها   %32 و ،  شرق آسيا و المحيط الهادي  في في البلدان الصناعية،   % 35
  ) 1 (.ءفي إفريقيا جنوب الصحرا % 12في الدول العربية و  % 16و 

  
الرعاية و التربية في مرحلة الطفولة المبكرة ما زالـت تـشكل       "كما جاء في ذات التقرير أن       

الحلقة الضعيفة للتعليم في مناطق عدة من العالم، كما أن نصف بلدان العالم ال تملك أيـة سياسـة                   
  )2(". أعوام3تربوية مصممة لألطفال في أعمار ما دون 

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
  
  

_____________________________________________  

(1) ,(2)  www.google.ae.                                                                        
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( II التربية التحضيرية في الجزائر:   
 

لقد اهتمت الدولة الجزائرية كغيرها من الدول األخرى بطفل ما قبـل المدرسـة و بـالتعليم                 
، حيث عملت على توفير المؤسسات الخاصة بهذا النوع من التعليم الستقبال األطفال و               حضيريالت

   . ين لضمان أحسن نمو لهمتتقديم الرعاية و التربية الالزم
  م حيـث أحـدث     1976/1977و قد أدخل التعليم التحضيري للنظام التربوي الجزائري عام          

  .)1(على سلم الهرم التعليمي بالجزائرتغيير 
 

 :في الجزائر) التعليم التحضيري(تعريف التربية التحضيرية  -1

             ، أمريـة رقـم        لقد جاء تعريف التعليم التحضيري في الجزائر في الجريـدة الرسـمية           
:  كمـا يلـي    19، و جاء نص التعريف في المادة          م 1976 أفريل   16 الصادرة بتاريخ    76-  35
   .)2("ألطفال الذين لم يبلغوا سن القبول اإللزامي في المدرسةالتعليم التحضيري تعليم مخصص ل"

التربية التحـضيرية تعنـي      " :)3( في منهاج التربية التحضيرية كما يلي      اكما جاء تعريفه  
أي لفئة األطفال الذين لم يبلغوا سن القبول اإللزامـي فـي            "  مختلف البرامج التي توجه لهذه الفئة     

 توفر لهـم    التربية التحضيرية تسمح لألطفال بتنمية كل إمكاناتهم كما        : " المدرسة، وجاء فيه كذلك   
  ". و الحياة فرص النجاح في المدرسة

هذا النوع من التعليم خصص لألطفال الذين        : "و هناك تعريف آخر للتعليم التحضيري هو      
المدرسـة  أطفال لم يبلغوا سن القبول اإللزامي فـي         (تتراوح أعمارهم بين األربع و الست سنوات        

و ريـاض    و يمنح هذا التعليم التحضيري في المدارس العادية ضمن أقسام الحضانة          .  ) األساسية
  )4(." األطفال و يدوم سنتين

  

  : في الجزائر وظائف التربية التحضيرية -2

إدراك  تعليم الغاية منه هو    : "ون الخاص بالتربية التحضيرية أنه    ـ من القان  )5(19لقد جاء في المادة     
 التي أصـبحت    " ب النقص في التربية العائلية و تهيئة األطفال للدخول إلى المدرسة األساسية           جوان

 و يكون إعداد األطفـال و       بعد االصالح االخير المدرسة االبتدائية كما كانت قبل المدرسة االساسية         
  :تهيئتهم بـ 

_______________________________________  
   .82، ص مرجع سابق : رابح تركي   )1(

Journal Officiel de la republique algerienne, n33 , le 23 Avril 1976 , p.428 )2(  
   .7 ،ص 2004،) سنوات 6-5لالطفال في سن ( منهاج التربية التحضيرية : مديرية التعليم االساسي  ) 3(
الفريق التربوي لمؤسـسات التعلـيم      بيئة العمل و تاثيرها في تحديد مستوى فعالية اداء          : عبد السالم نعمون      )4(

    .154، ص  ) 2007-2006( ، رسالة ماجستير جامعة سطيف ، الثانوي
م، 1981-ه1401المعمـول بـه ،    ) موسوعة التشريعات العربية  (مستخرج من    : تشريع التعليم  في الجزائر     )5(

  الجزء االول 
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  .تعويدهم العادات العملية الحسنة  -
  .لجسمانيمساعدتهم على نموهم ا  -
  .تربيتهم على حب الوطن و اإلخالص له  - 
  .تربيتهم على حب العمل و تعويدهم على العمل الجماعي      -
  .تمكينهم من تعلم بعض مبادئ القراءة و الكتابة و الحساب  -

، و هذا ما جاء في المـادة         أما عن لغة التعليم في التربية التحضيرية فهي اللغة العربية فقط          
لغة التعليم التحضيري هي اللغة العربية      : ")1( م   1976 أفريل   16، أمرية    ريدة الرسمية  من الج  22
  .، و هذا لتلقين األطفال و تعليمهم اللغة األم كما رأى ذلك بعض مفكري التربية"فقط

 من الجريدة الرسمية أنه يمكن أن تفـتح مؤسـسات التعلـيم             23 و   21كما جاء في المادتين     
، أما الجمعيات و الشركات الخاصـة        عض المؤسسات أو الهيئات العمومية    التحضيري من طرف ب   

، و تتم عملية فتح هذه المؤسسات بعد أن تمنح رخصة من طرف الوزير المكلـف                 فال يمكنها ذلك  
، إال أن عملية اإلشراف على هذه المؤسسات الخاصة بالتربيـة            بالتربية لتلك المؤسسات العمومية   

، كما أنه هو من يحدد شـروط قبـول           ام الوزير المكلف بالتربية و التعليم     التحضيرية تبقى من مه   
 تالميذ هذا النوع من التعليم و هو من يحدد المواقيت و البرامج و كل ما يتعلق بالتعليم التحضيري                 

)2(.  
 م إال أن عمليـة      1976فرغم أن المرسوم القاضي بإنشاء المدرسة التحضيرية صدر سـنة           

 م باستثناء بعـض المؤسـسات و الـشركات          1989هذا المرسوم لم يتم حتى سنة       التطبيق الفعلي ل  
الوطنية التي شرعت في إنشاء و تأسيس مدارس الحضانة و رياض األطفال الستقبال أبناء العاملين               

   .)3(م بعدعم لكن هذه العملية لم ت-االبتدائي التعليم -و نذكر مثال على ذلك مؤسسات التربية بها
، و ذلـك مـن    لخواص في السنوات األخيرة بالمساهمة في النهوض بالتعليم و تطويره     و قد سمح ل   

خالل إنشاءهم لبعض المدارس الخاصة في مختلف المستويات بما فيهم التعلـيم التحـضيري مـع                
، كما ترجع إليهـا كـذلك        احتفاظ وزارة التربية و التعليم دائما بعملية اإلشراف على هذه المدارس          

  . أهداف و برامج هذه المدارستحديد  مهمة
 أفريل أكثر من ثالثين عاما إال أننا ال زلنـا نالحـظ            16و مع أنه مضى على مرور أمرية        

 ال ـزال مقتصرا على فئات قليلة من األطفـ، و ال ي   م التحضيري ـق بالتعلي ـنقصا كبيرا فيما يتعل   
سبة ألعمار األطفال و ال الوسائل      و األقسام التحضيرية التي فتحت ال تحتوي على التجهيزات المنا         

 .التعليمية الالزمة لنموهم
 _______________________________________  

 Journal Officiel ibid , p 429 .                                                           )1(      
(2) ibid ,p 429                                                                                             

   .56 مرجع سابق ، ص: رابح تركي  )3(
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   : في الجزائرة التحضيري مؤسسسات التربية-3

  

يمكننا القول أن مؤسسات التعليم التحضيري في الجزائر هي كغيرها من مؤسسات التعليم 
ض األطفال ومدارس الحضانة وأقسام       ، والتي تتمثل غالبا في ريا التحضيري في دول العالم

وقد جاء تحديد مؤسسات التعليم التحضيري في الجزائر  في . األوالد أو األطفال في دول أخرى
يلقى التعليم التحضيري في رياض األطفال : "يدة الرسمية والتي جاء فيها من الجر) 1( 20المادة 

  ".ومدارس الحضانة وأقسام األوالد 
وف في الجزائر وفي دول عربية أخرى وجود نوع آخر من مؤسسات التعليم ولكن المعر  

، أم أنها تدخل ضمن  كتاتيب والمدارس القرآنية وهذا ما لم نجده في هذه المادةالالتحضيري وهي 
  :وفيما يلي شرح لهذه المؤسسات ! أقسام األوالد 

 

  : المدارس القرآنية -أ

  : الكتاتيب *

    
،  ليمية عرفتها الجزائر كغيرها من دول العالم اإلسالمي األخرىسة تع هي أول مؤسالكتاتيب

   .وفي ما يلي لمحة بسيطة عن هذه الكتاتيب
الكتاب عبارة عن حجرة أو حوش صغير يستخدم للتعليم وأحيانا يكون جزء من  : "تعريفها  
  )2(". ، فيحضر المتعلمون من الصباح ليجلسوا على مقاعد صغيرة أو حصيرة بيت المعلم
، والكتاب بضم الكاف وتشديد التاء موضع تعليم الكتاب،  الكتاتيب، جمع مفرده كتاب"  

والكتاب عبارة عن حجرة أو حجرتين مجاورة للمسجد أو بعيدة عنه، أو غرفة في منزل وقد يبنى 
  )3(".الكتاب خصيصا لتعليم القرآن

ون تابع للمسجد أو بعيد عنه فالكتاتيب عبارة عن حجرة أو حجرتين أو حوش واي مكان يك  
حيث يمكن أن يكون حجرة في بيت المعلم ،كما يمكن أن يبنى خصيصا لتعليم القرآن لألطفال 
والمعروف عن الكتاب أن األطفال يجلسون فيه على حصيرة على األرض ويجلس المعلم مقابل 

  .لألطفال ليعلمهم القرآن الكريم 
  

____________________________________________  
Journal Officiel 23 Avril 1976 p. 429  )1          (  

Ibid , p 429                                                                                              )2(                         

                                                                                                      Ibid , p 429  (3)   
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أعتبرت الكتاتيب منذ القديم من أهم المنشآت اإلجتماعية والتعليمية والتربوية ألطفال       
  .لم اإلسالميا، وانتشرت على مر العصور في شتى أنحاء الع المسلمين
لقد كانت الكتاتيب في بدايتها مقتصرة على فئة من األطفال األيتام والفقراء ولكنها بعد أن   

ة منها، غرس الروح اإلسالمية وتنميتها في قلوب األطفال من خالل نجحت في تحقيق أهداف كثير
، حيث أصبح اآلباء يحرصون  تحفيظهم القرآن الكريم، إتسعت وأصبحت يلتحق بها كل األطفال

  .ليمهم وترسيخ قواعد اإلسالم لديهمبنائهم إلى الكتاتيب لتربيتهم وتععلى إرسال أ
يقدم لهم التعليم مجاني مع إضافة إلى كونه كان يوفر كان يلتحق أطفال الخامسة بالكتاتيب و  

  )1( . ، الخبز والراتب والكسوة لألطفال األيتام والفقراء
،  لقد اعتبرت الكتاتيب من أقدم وسائط التربية التي عرفها المسلمون إلى جانب البيت والمسجد

 حيث كانت تمثل – عنه  رضي اهللا–كما يعتقد أن بدايتها كانت في عهد الخليفة عمر بن الخطاب 
    )2( .التعليم اإللزامي للمسلمين

فالكتاتيب رغم بساطتها وبساطة التعليم بها، فقد ساهمت بقدر كبير في العملية التعليمية   
وتميزت عن باقي المؤسسات التعليمية لكونها جعلت القرآن الكريم محور المنهج والنشاطات 

، إضافة إلى ذلك فقد كان  ظ القرآن لألطفال وتعليمهم تالوتهذلك ألنها ركزت على تحفي. التعليمية
   )3(يعلم بالكتاب اللغة والعلوم اإلسالمية كالفقه والحديث وغيرها والقراءة والكتابة والخط والحساب

إن التعليم بالكتاب تميز بطريقته الفريدة في ترسيخ المعلومات في أذهان الطالب حيث كان   
  )4(. من هم أقل منه مستوىالتلميذ يتعلم ويعلم 

والجدير بالذكر أن التعليم بالكتاب يراعي أعمار األطفال وقدراتهم الخاصة ومدى استيعابهم   
  )5(. لما يقدم لهم

 
 

لقد عرفت الجزائر هذا النوع من التعليم في عهد الدولة العثمانية ، حيث كانت مصدرا 
ل الفرنسي بالجزائر، وكان لها دورا كبيرا لإلشعاع العلمي ، وواصلت عملها خالل تواجد المحت

في المحافظة على الهوية الجزائرية التي أراد المحتل أن يطمسها من خالل السياسة التي  ومهما
بفرضه اللغة الفرنسية على الجزائريين ومحاولة غلق كل دور العلم التي كانت معروفة آنذاك  اتبعها

ألطفال اللغة العربية وتغرس فيهم الروح الوطنية ، لكنها تصدت لهذه السياسة وكانت تعلم ا
  .اإلسالمية ، وأن الجزائر عربية مسلمة 

_________________________________________________ 
101 p: Imad Ajoua  ptd.asp.Section\com.ikhwanonline.www//http )1(  

  .com.solafvoice.www://http )2(  
   . ipid.dpt.asp.Section\com.ikhwanonline.www //http  )3( 

html.000041/htlm/10forum/ubb/net.saihat.www://http )4( 
pt.asp.Section\com.ikhwanonline.www//http )5( 

http://www.ikhwanonline.com/Section.asp.ptd
http://www.solafvoice.com/
http://www.ikhwanonline.com/Section.asp.pt
http://www.saihat.net/ubb/forum10/htlm/000041.html
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، مع وجود بعض التطور الذي طرأ عليها  ومازالت الكتاتيب تلعب دورا مهما حتى يومنا هذا
، حيث يتم تحفيظهم القرآن  ، ويلتحق بها األطفال بسن األربع سنوات من حيث التجهيزات والبرامج

الكريم ويتدربون على بعض السلوكات الدينية إضافة إلى الخط والحساب وبعض النشاطات 
  .األخرى
وهناك من الجزائريين من يحرصون على إلحاق أبنائهم بالكتاتيب نظرا لما لها من فائدة   

  .األطفالكبيرة في ترسيخ الروح اإلسالمية والعادات الطيبة لدى 
  :لمدارس القرآنية  ا *

، يلتحق بها أفراد من مختلف األعمار، أي من  هي مدارس تابعة لوزارة الشؤون الدينية  
  .ار إلى الراشديناألطفال الصغ

، وتدريس باقي العلوم الشرعية المساعدة على فهم معاني األلفاظ  وتتباين فيها مستويات التعلم
  )1(. القرآنية وروح الشريعة

  
  : مدارس الحضانة -ب

  

هي عبارة عن مؤسسات إجتماعية تستقبل األطفال الصغار من عامين أو ثالثة إلى أربع   
  . من الشهر األولابل حتى األطفال الرضع ابتداءسنوات وفي بلدان أخرى تستق

وهي مدارس أقرب إلى البيت منها إلى المدرسة بمعنى أن الطفل يحيى فيها حياة طبيعية، 
، كما تتخلل تلك النشاطات أوقات للراحة  يتلقى الطفل في هذه المدارس بعض النشاطات الحرة
واإلجتماعية، فهي تعتني بصحة الطفل وغذاؤه والنوم واألكل، ويغلب عليها طابع الرعاية الصحية 

، فهي  وراحته وكما تربي سلوكه وتعلمه العناية بنظافة جسمه ومحيطه وتربي فيه الذوق السليم
   . بالنسبة للطفل البيت الهادئ السعيد

إال أن هذا النوع من المدارس ليس منتشرا في الجزائر، والمدارس القليلة الموجودة ال تتوفر 
  )1(. لشروط المطلوبة سواءا من ناحية المربيات أو المباني وغيرهافيها ا

وما يمكن اإلشارة إليه فيما يخص هذه المدارس أنها في بلدان أخرى  مثل فرنسا تنتمي إلى 
السلم التعليمي ، فهي مرحلة أولى من مرحلة التعليم اإلبتدائي ، أو مرحلة ما قبل المدرسة تعمل 

  )2(. ماج في مجتمع الكبارعلى تهيئة الطفل لإلند
  

  

  

، المديرية  ) سنوات06 و 05ل أطفا(الدليل التطبيقي لمنهاج التربية التحضيرية ،  مديرية التعليم األساسي )1(
  06ص . 2004 الفرعية للتعليم المتخصص،
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  : رياض األطفال -ج

 سن من كانت ظروف األسر في السابق ال تستدعي مؤسسات لتربية األطفال الذين هم في  
، ولكن بعد خروج المرأة للعمل   سنوات، حيث كانت األمهات هي من يقمن بذلك05 إلى 03

أصبح اآلباء واألمهات يرغبون في أن تتوفر مؤسسات رياض األطفال ألنهم على يقين بأن هذه 
 تعمل على إنضاج أطفالهم عقليا وجسميا وانفعاليا واجتماعيا، وتمكنهم من فالمؤسسات سو

  )3( . مع المدرسة مستقبالالتكيف
كلمة مشتقة من الفعل روض وهي تعني األرض ذات الخضرة وهي :"والروضة لغة هي   

، جمع روض ورياض  ، ويكثر نبته وهي الحديقة أو البستان الجميل الموضع الذي يجتمع فيه الماء
  )4(". وروضات
ذين آمنوا وعملوا فأما ال:"كما جاءت كلمة روضة في القرآن الكريم لقوله عز وجل   

   . 15 اآلية ، سورة الروم،"الصالحات فهم في روضة يعبدون
فاهللا عز وجل جعل الروضة ثوابا لمن عمله صالحا، وهذا يعني أن للروضة معنى وقيمة   

كبيرة، حيث ال يطأ إال من كان عمله صالحا، ولهذا فقد أطلق على المكان الذي يجتمع فيه األطفال 
  .روضة
  

  : ) 5(عدة تعريفات للروضة فذكر منها ما يلي وقد جاءت   
  03هي وسيلة فعالة تعالج فترة شديدة الحساسية في حياة الطفل ما بين : "رياض األطفال   

  ". لمرحلة المدرسة اإلبتدائيةه سنوات ألنه تهيئ06و 
  

 سنوات وهي مرحلة 06 إلى 04هي مؤسسة تربوية تقبل الطفل من :"رياض األطفال   
 ".ن المراحل التعليمية األخرى وهي تساعد الطفل وتهيئه لدخول المرحلة اإلبتدائيةتختلف ع

  

  

   .89  مرجع سابق ، ص  :رابح تركي)  1(
Encyclopédie Hachette Multimédia. 2004. 2005. (CD) )2(  

،  2003عمان يرة، ، دار المسالمنهاج اإلبداعي الشامل في تربية الطفولة المبكرة : محمد محمود الخوالد)  3 (
  .19ص 

 82، ص 2002 منشورات جامعة باجي مختار عنابة مؤسسات التنشئة اإلجتماعية،  :مراد زعيمي)  4(

  .41، ص2004، األردن 1، دار الثقافة، طالنمو والطفولة في رياض األطفال :محمد جاسم محمد  )5(
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 األطفال بدءا من بلوغهم سن تلك المؤسسات التربوية التي تستقبل:"كما جاء تعريفها بأنها   
الثالثة من العمر حتى مشارف دخولهم المدرسة، تنمي فيهم دقة المالحظة وتركيز اإلنتباه كي يكون 
لديهم اتجاها نحو المشاركة اإلجتماعية، الفعالة مع اآلخرين، إضافة إلى تعليمهم مبادئ الحساب 

  )1(".  والرسم والكتابةةوالقراء
  

مؤسسة إجتماعية تربوية تقوم باستقبال األطفال :" لرياض األطفال بأنهاكما جاء تعريف آخر  
 سنوات وتعمل على تحقيق النمو المتكامل للطفل في هذه المرحلة عن طريق 06 و 02فيما بين 

  )2(". اللعب الحر والعمل، والنشاط الذاتي للطفل
    

دارس تعليمية رسمية، يتعلم الرياض ليست م:"أما الفلسفة التربوية لرياض األطفال فتؤكد أن 
بها األطفال مهارات القراءة والكتابة والحساب والعلوم الطبيعية والتاريخ والتربية الدينية واللغات 
األجنبية، ولكن هذه الرياض ذات وظائف تربوية أخرى تختلف في طبيعتها ومتطلباتها وأغراضها 

  )3(". لرسمية الحكوميةومناهجها ونشاطاتها التعليمية عما يدور في المدارس ا
  

فمن كل هذه التعاريف نستخلص أن رياض األطفال هي مؤسسات إجتماعية تربوية تستقبل   
 لهم مجموعة  سنوات،تقدم05 و 04أطفال ما قبل سن الدخول اإللزامي للمدرسة اإلبتدائية أي بسن 

،  الحسي والحركيهم الجسمي، العقلي، اإلجتماعي وومن األنشطة التربوية التي تساعد على نم
، وهي عادة ال تكون تابعة لوزارة التربية والتعليم واإللتحاق بها ليس  وتعدهم للدخول إلى المدرسة

 .إجباري
  
   : القسم التحضيري-د

: لقد جاء في الدليل التطبيقي لمنهاج التربية التحضيرية تعريف القسم التحضيري كما يلي   
 سنوات في حجرات تختلف عن 06 و04متراوح أعمارهم بين هو القسم الذي يقبل فيه األطفال ال"

، كما أنها المكان المؤسساتي الذي ينظر فيه المربي للطفل  غيرها بتجهيزاتها ووسائلها البيداغوجية
هي بذلك إستمرارية للتربية األسرية تحضيرا للتمدرس في المرحلة  و ...أنه مازال طفالعلى 
   مكتسباالمقبلة

   

_______________________________________________  
  .83  المرجع السابق، ص :مراد زعيمي)  1 (
 –بناء برنامج تجريبي في المفاهيم الرياضية ألطفال ما قبل التعليم المدرسي   : جاجة محمد أو بلقاسم)  2(

  .23ص ) 2000/2001( جامعة قسنطينة ، رسالة دكتراه في علم النفس التربوي –الروضة 
    .16 المرجع السابق، ص : محمد محمود الخوالدة )3(
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. وسوف نعود للتحدث عن القسم التحضيري الحقا)1(". مبادئ القراءة والكتابة والحساببذلك 
  

  

  :تطور التعليم التحضيري في الجزائر  -4

، المرحلة  عندما نتحدث عن تطور التعليم التحضيري في الجزائر فالبد من ذكر مرحلتين  
، وهي  رحلة اإلستقالل وهي فترة تواجد المحتل الفرنسي بالجزائر، وفترة بعد اإلستقاللاألولى م

 :الفترة التي حاولت فيها الجزائر النهوض بنظامها التعليمي وفيما يلي ذكر للمرحلتين 
  

 :مرحلة قبل اإلستقالل  - أ

 والتعلم وكان لقد كانت الزوايا والكتاتيب والمدارس القرآنية هي التي تقوم بعملية التربية
، واستمرت كذلك في آداء وظيفتها   من سن الثالث أو األربع سنواتايلتحق بها األطفال ابتداء

الحضارية، وفي مواجهة مشروع المدرسة اإلستعمارية ذات الطابع التبشيري، وكذا المدارس 
لسنة األولى النظامية العمومية التي اعتمدت القسم التحضيري المدمج قصد تقريب األطفال إلى ا

  )2(. إبتدائي
كما كانت توجد إضافة إلى التعليم القرآني بعض مؤسسات رياض األطفال والتي وظفت 

، إذ كان يلتحق بها إال أبناء الفرنسيين والقليل من  كغيرها من مؤسسات الدولة في خدمة المحتل
ظمام إليها أو اإلستفادة منها، أبناء الموالين للمستعمر، أما أبناء الجزائريين فلم يكن بمقدورهم اإلن

طبق األصل لما كان موجود في فرنسا، وحرص مناهج التي يحتويها رياض األطفال وكانت ال
  )3(. المستعمر على استبعاد الجزائريين وعدم السماح لهم سواءا باإلنضمام إليها أو باإلشراف عليها

  
  :مرحلة بعد اإلستقالل - ب

 أمام مرحلة إعادة بناء شامل للمنظومة التربوية التي بعد إستقاللها وجدت الجزائر نفسها
خربت من جراء تواجد المستعمر الفرنسي بأراضيها، حيث كان عليها توفير المؤسسات التي 
تستوعب أكبر قدر ممكن من التالميذ الذين انتشرت بينهم األمية نتيجة إستبعادهم وحرمانهم من 

، وما بقي من المؤسسات  التعليم القرآني في النظام العام، فقامت بتأميم المدارس وأدمجت  التعليم
  )4(. التربوية التحضيرية تكفلت بها قطاعات مهنية واجتماعية أخرى

  

_________________________________________________________________  

  .07، مرجع سابق، ص الدليل التطبيقي : مديرية التعليم األساسي) 1(

  .07مرجع السابق، ص ال نفس) 2(

  88 ،87 مرجع سابق، ص ص :مراد زعيمي) 3(
  .07المرجع السابق، ص   :مديرية التعليم األساسي) 4(
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كما عملت على توسيع قاعدة الهرم التعليمي بإدماج التعليم التحضيري إليه وأصبح بذلك 
 والمتضمن 1976يل  أفر16 الصادر بتاريخ 35/76قاعدة الهرم التعليمي وهذا تجسيدا لألمر رقم 

 عاما دوليا للطفل أثر ذلك على توجيه اإلهتمام بالطفل 1979تنظيم التربية والتكوين وباعتبار عام 
أصبحت مرحلة التعليم التحضيري جزءا أساسيا وقاعدة متينة تقوم "وتوفير له ما يحتاجه، وبذلك 
  )1(". عليها المراحل التعليمية األخرى

  

 تم التأكيد على أهمية التعليم التحضيري، وتوالت 1984ام وبصدور وثيقة توجيهية ع
الى التربية م التعليم التحضيري و، حيث تطور مفه اإلهتمامات بتطوير هذا النوع من التعليم

التي ألحقت بالمدرسة اإلبتدائية واآلن جاري التحضيرية و تمت زيادة في فتح اقسام التحضيري 
، وبهذا يكون  ة الستقبال كل األطفال الذين هم بسن خمس سنواتتعميمها بكافة المدارس اإلبتدائي

، مدارس رياض األطفال وأقسام  التعليم القرآني: للتعليم التحضيري بالجزائر ثالث أنواع هي 
  .التربية التحضيرية التي تعتبر موضوع بحثنا

 
  :القسم التحضيري   -5

خالل إنشاء عدد من مؤسسات لقد ظهر إهتمام دول العالم بطفل ما قبل المدرسة، من  
، وتقديم الرعاية والتربية الالزمة لهم ولضمان  الحضانة، ورياض األطفال الستقبال هؤالء األطفال

ارس أحسن نمو لهم، وقد رأت دول أخرى أنه من األحسن إدماج الطفل منذ سن مبكرة في مد
لتعليم التحضيري ملحقة بالمدارس ، وبذلك قاموا بفتح أقسام ل  إعداده لمرحلة المدرسةالكبار، ليتم

، وهكذا كان الشأن بالنسبة للجزائر  ، وقد سميت بأقسام األوالد أو األطفال اإلبتدائية أو األساسية
، نصت على فتح مؤسسات التربية التحضيرية والتي 1976 أفريل 16، حيث صدرت أمرية  أيضا

م األوالد الملحقة إال أن أقسا.  ألوالد، رياض األطفال وكذلك أقسام ا تمثلت في مدارس الحضانة
، لكن قبل هذه السنوات لم تكن هناك أقسام خاصة  م فتحها إال مع بداية التسعينياتبالمدارس لم يت

بطفل ما قبل المدرسة ولكن ما كان موجودا في ذلك الوقت هو منح رخص استثنائية ألبناء عمال 
لألطفال ممن هم دون السن القانوني لدخول ، تسمح  قطاع التربية من طرف مديرية التربية

وكان هؤالء األطفال يقضون سنة دراسية مع تالميذ السنة أولى إبتدائي أو أساسي يتلقون . المدرسة
، وكانت تحسب لهم كسنة أولى وليست سنة  فيها نفس البرامج المقررة على تالميذ هذه السنة

 التي ةـات الفصليـة إذا أثبتوا تفوقهم أثناء اإلمتحانحيث كانوا ينتقلون إلى السنة الثاني، تحضيرية 
 .كانت تجرى

  

________________________________  

  88 المرجع السابق، ص :مراد زعيمي) 1(
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ة بالمدارس لم تكن مطبقة كما ينبغي أو قوهذا ما جعلنا نستنتج أن التربية التحضيرية الملح
  .أنها لم تكن موجودة

، لم تكن منتشرة في كل  تحضيرية التي تم فتحها خالل سنوات التسعيناتفحتى األقسام ال  
لكن مع بداية . ، خاصة المدن الكبرى منها ، بل كانت مقتصرة على بعضها فقط المدن الجزائرية
، بدأ التفكير جديا في فتح أقسام التربية التحضيرية بكل المدن والقرى وفي كل  سنوات األلفين

، حيث أصبح تعميمها واجب المتصاص العدد الكبير لألطفال الذين هم في  اءالمدارس دون استثن
  . سن ما قبل المدرسة

  

  :تعريف القسم التحضيري   - أ
  

، كما يمكن  هو قسم ملحق بالمدرسة اإلبتدائية يلتحق به األطفال الذين هم في سن الخامسة  
  .حظناه ميدانيا، وهذا ما ال ألطفال األربع سنوات كذلك اإللتحاق بهذه األقسام

    
يتلقى األطفال في هذه األقسام برامج خاصة بالتربية التحضيرية لمدة سنة تحضرهم 

  .، كما توفر لهم البيئة الغنية التي تساعدهم على نموهم لإللتحاق بالسنة األولى من التعليم اإلبتدائي
  
  :رنامج القسم التحضيري ب  - ب

وأنواع البرامج الشائعة المعمول بها في ،  لقد تطرقنا فيما سبق إلى مفهوم البرنامج  
،  ، كما تطرقنا إلى بعض المبادئ في تقديم وتنظيم هذه البرامج مؤسسات التربية التحضيرية

،  ، برنامج أسبوعي ، حيث وجدنا أن هناك برنامج يومي واألقسام التي تنقسم إليها هذه البرامج
  .برنامج شهري وبرنامج سنوي

، لكن برامج التربية   التربية والتعليم تتعامل بالبرنامج األسبوعيعلم أن مؤسساتوكما ن  
، حيث بإمكان المربية أن تغير األنشطة المبرمجة حسب ما تراه مناسبا  التحضيرية تتميز بالمرونة
  .لمتطلبات وميول األطفال

    
، موزعة على عدة   ساعة27فالحجم الساعي األسبوعي المخصص للقسم التحضيري هو 

  )1 (.، المجال الفني والبدني والمجال التنظيمي ، المجال العلمي ت وهي المجال التواصليمجاال

  

__________________________________________  
  .35 ، ص للمناهجمديرية التعليم األساسي، اللجنة الوطنية) 1(
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نشاط الكتابة  ،  نشاط اللغة الذي ينقسم إلى نشاط التعبير الشفوي:المجال التواصلي يمثله  •
  .ونشاط القراءة

، القياس وحل  ، الهندسة  نشاط الرياضيات والذي يتمثل في الحساب:المجال العلمي يمثله  •
 .المشكالت

 .، المسرح والعرائس ، الموسيقى واإلنشاد  نشاط الرسم واألشغال:المجال الفني يمثله  •
 . نشاط التربية البدنية واإليقاعية:المجال البدني يمثله  •
  .، ووقت الراحة تدريب على النظام أثناء الدخول والخروجال ويتمثل في :المجال التنظيمي •

، من منهاج  حضيريمايلي جدول يوضح توزيع الحجم الساعي األسبوعي للقسم التوفي
  .التربية التحضيرية 

 توزيع الحجم الساعي األسبوعي للقسم التحضيري

  

 األنشطة المجاالت الفرعية المجال الحجم الساعي

 اللغة
   التعبير الشفوي-
   التخطيط-
 التواصلي  سـا08  ألعاب القراءة-

  التربية المدنية
 التربية اإلسالمية

   تربية مدنية-
  تربية إسالمية-

 الرياضيات

   الحساب-
   الهندسة-
   القياس-
 العلمي  سـا05  حل المشكالت-

التربية العلمية 
 والتكنولوجية

   إيقاظ بيولوجي-
   إيقاظ فيزيائي-
  إيقاظ تكنولوجي-

 الفني
   الرسم واألشغال-
   الموسيقى واإلنشاء-
 الفني والبدني  سـا09  المسرح والعرائس-

 البدني
   التربية البدنية-
  ألعاب إيقاعية-

 التنظيمي  سـا05
   الدخول والخروج-
  الراحة-
  ساعة27: المجموع 
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  :تجهيز القسم التحضيري  -ج
  

  :التنظيم المادي للفضاء التعليمي -1.ج 
  

مختصون في تربية الطفولة المبكرة أن للفضاء الذي يتلقى فيه األطفال أنشطتهم اليرى 
، فتنظيم هذا الفضاء يلعب  التربوية والتعليمية أثر كبير على نفوسهم سواءا بالسلب أو باإليجاب

  .م وثقتهم بأنفسهمدورا كبيرا في نمو األطفال وفي اكتسابهم الستقالليته
   :)1(ولذلك فقد نصحو بتسيير عقالني للفضاء التعليمي كما يلي

  .هماقإن تهيئة الفضاء تهيئة جيدة تشعر األطفال باإلرتياح وتجعلهم ينسجمون مع رف •
فالفضاء المنظم يسمح لألطفال بالتنقل بسهولة داخله ويسهل عليهم عملية إستعمال كل  •

 من كتب وألعاب وغيرها، كما يكسبهم عادات النظافة والنظام األدوات والسندات الموجودة
واإلنضباط ويسمح الفضاء المنظم كذلك للمربي بالتنقل بين األطفال واألركان والورشات التعليمية 

 .لمراقبة األطفال وإرشادهم
وبالمقابل فإن القسم أو الفضاء الذي يفتقر إلى النظام والنظافة يسبب تعبا وقلقا للطفل 

  .، وينعكس ذلك سلبا على العملية التربوية وكذا على المردود التعليمي المربيو
لذلك فإن المختصون في تربية الطفل ينصحون بتجنب األعداد الكبيرة لألطفال في القسم 

  . طفال25 يتجاوز العدد  اليجب أنبحيث ،  الواحد
  

ل عدد األطفال في القسم فهل األقسام التحضيرية الجزائرية تتوفر فيها هذه الشروط ؟ ه
 طفال ؟ وهل الفضاء منظم بطريقة تسهل على األطفال إكتسابهم 25التحضيري ال يتجاوز 

  .الستقالليتهم واعتمادهم على أنفسهم ؟ كل هذه األسئلة سنحاول اإلجابة عليها في فصولنا الالحقة
م األمثل للفضاء التعليمي  النماذج التي يراها المختصون أنها التنظيكما سنبين في المالحق أحد

  .لألطفال
  

 :األركان والورشات التربوية في القسم التحضيري -2.ج
 

بما أن أطفال التربية التحضيرية يتميزون بالحركة والنشاط الدائم وبحبهم الكبير للعب، 
، كان من الواجب توفير الفضاء المناسب لهم لتلبية متطلباتهم  وفضولهم في المعرفة واإلكتشاف

، ولهذا رأى بعض المختصون في تربية طفل ما قبل المدرسة، أن  رغباتهم وإلشباع فضولهمو
   :)2(فضائهم التربوي يجب أن يحتوي على أركان وورشات تربوية وهي 

_____________________________________________  

، دليل المعلم، الجزائر )وات سن6-5(خطواتي األولى في المدرسة التحضيرية : شريفة غطاس وآخرون )  1(
 .04، ص 2001

  . .09، 08 نفس المرجع، ص ص :شريفة غطاس وآخرون)  2(
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    :االركان التربوية •
  

    :ركن المكتبة •
، وحتى ال يحس الطفل  طفال من خالل تصفحهاليحتوي على كتب ومجالت تشبع فضول ا

  ".حة مما يشعره بالعفويةيجب أن يجهز هذا الركن ببساط ومخدات توفر للطفل الرا"بالتعب 
  : ركن الدمى وألعاب التنكر  •

في القسم إلى جانب ألبسة التنكر  ركن الدمى تحبه الفتيات خاصة لذلك يجب أن يتوفر
المختلفة التي يستعملها األطفال في ألعاب التنكر كذلك توفير مرآة الصقة ليطلع فيها األطفال على 

  .كريةتنحياتهم ال
  : ركن الرسم والتلوين  •

، ريشات الرسم،  أقالم ملونة(تجهيز هذا الركن باألدوات والوسائل الخاصة بالرسم والتلوين 
  ...).، الورق

  : ركن األلعاب التعليمية  •
 كالترتيب وهو ركن للعب الجماعي الذي يدفع األطفال إلى اكتشاف بعض المبادئ الرياضية،

  ).الشطرنج، األلعاب التركيبية. (والتصنيف

  
  :ات التربوية الورش  *

هناك ورشات متنقلة أو حرة وهناك ورشات مسيرة من طرف المربي، ويستحسن أال 
  . أطفال06يتجاوز عدد األطفال في كل ورشة 

  
  

  : الورشات الحرة  •
 ، الوجداني والمعرفي لألطفال حيث جانب اإلجتماعيالالهدف منها هو بناء الكفاءات وتنمية 

ة بالمشروع موضوع اإلنجاز، وهذه األنشطة هي فرصة للمربي ألطفال أنشطة حرة أو ذات عالقل
  .يالحظ سلوك كل طفل

  : الورشة المسيرة  •
الهدف منها هو تنمية قدرات الطفل المعرفية وتطويرها وهنا يسعى المربي لبناء وضعيات 

  . حيث يقوم الطفل ببناء معارفه بنفسه ،للتعلم
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   :الخـالصـة

  

     حضيرية ، حيث تم فيه تحديد مفهوم التربية ال التحضيريةلقد خصص هذا الفصل للتربية 
العقلية، تكوين اتجاهاته نحو العمل  تمثلت في التنشئة االجتماعية للطفل، تنمية قدراته و اهدافها التي
 .و نموه الجسمي 

  

و  و كانت هناك دوافع أدت الى االهتمام بالتربية التحضيرية و بطفل التربية التحضيرية
  .، الدافع اإلقتصادي و الدافع اإلجتماعي ، الدافع التربوي في الدافع النفسي ت هذه الدوافع تمثل

و كان في هذا الفصل حديث على بعض البرامج الشائعة اإلستعمال في مؤسسات التربية 
م هذه البرامج إهتمت بجانب و أهملت الجوانب ، و معظ ية و خاصة في رياض األطفالالتحضير
فادة الطفل في نموه أن تستعمل كل هذه البرامج إلنها تكمل الذلك كان من الضروري ، ل األخرى

  .بعضها البعض
 

لدول  ذلك إلى إهتمام اى، فقد أد يرية لطفل ما قبل المدرسةهمية التربية التحضنظرا ألو 
ن و كذلك كاالعربية منها و الغربية بها، و كل دولة كانت لها طريقتها في اإلهتمام بالطفل و تربيته 

، حيث قامت بتنفيذ   خطوات البأس بها في مجال الطفولة المبكرةالشأن بالنسبة للجزائر التي خطت
، لكن هذه   م فأنشأت دور الحضانة و رياض األطفال1976لجريدة الرسمية عام األمر الصادر با

ربية التحضيرية ، لذلك عمدت الدولة إلى فتح اقسام للت الالمؤسسات بقيت بعيدة على كل األطف
 بالمدارس االبتدائية لتقريبها اكثر من االطفال بهدف تعميمها، و يمكن ان يؤدي تعميمها الى ملحقة

جعلها اجبارية على كل طفل بلغ سنه خمس سنوات، و لهذه األقسام التحضيرية برامج خاصة لكنها 
 .ة االخرى األقسام االبتدائيمرنة، اضافة الى تجهيزاتها التي تميزها عن باقي 
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   :دـهيـمت

     

، ومن خالل أبحاثهم العديدة على  الطفل نفسيد من العلماء المختصين في علم لقد أكد العد
رغم اختالفها تكاد "، ومدارس علم النفس  أهمية مرحلة الطفولة المبكرة في بناء شخصية الفرد

أن السنوات الست األولى من عمر الفرد هي أهم السنوات في تكوين شخصيته وبنائها تجمع على 
حيث تشكل هذه السنوات مرحلة جوهرية، وتأسيسية تبنى عليها مراحل النمو التي تليها، كما أن 
االستثارة االجتماعية والحسية والحركية والعقلية واللغوية السليمة التي تقدمها األسرة ورياض 

 )1(  ".ل لها آثار إيجابية على تكوين شخصية الطفلاألطفا

  

وقد حدد علماء التربية وعلم النفس مفهوم النمو وطبيعته عند الطفل في سن ما قبل المدرسة 
، ومعرفة نتائج هذه الدراسات أمر ضروري بالنسبة لألولياء  من خالل الدراسات التي قاموا بها

ى تربية الطفل ورعايته ومالحظة نموه والمشاكل التي يعاني ، ألنهم يعتبرون القائمين عل والمربين
 تأخرا في نمو الطفل الجسدي أو العقلي أو الحسي حركي أو ن، فقد يالحظو منها في عملية النمو
، وفي هذه الحالة عليهم مساعدة الطفل على تخطي عجزه أو تأخره وتقويم  االجتماعي أو االنفعالي

طة تناسب متطلباته واحتياجاته وتلبي رغباته وتعمل على زيادة نموه نموه من خالل تقديم له أنش
 .بشكل طبيعي

  

ومن خالل هذا الفصل سنحاول تسليط الضوء على مفهوم النمو لطفل ما قبل المدرسة 
وبعض خصائصه وطبيعة نموه واألنشطة التي تتماشى مع قدراته العقلية والجسمية والحركية 

  .التي تضمن له أحسن نمو في ظروف طبيعية جداواالنفعالية واالجتماعية و
  

  

  

 
 
  

  

  

 
________________________________________ 
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 (I نمو طفل ما قبل المدرسة)طفل التربية التحضيرية(:   

  

  : مفهوم طفل ما قبل المدرسة  -1
  

  :مايلي منها ، نذكر  لقد جاءت عدة مفاهيم لطفل ما قبل المدرسة
، الرسمي  م التعليميلة تعليمية نظامية تندرج تحت السلهو ذلك الطفل الذي لم يلتحق بعد بمرح"

 )1(". للدولة التي يعيش فيها

  

الطفل الذي يكون عمره في عمر دار الحضانة أو روضة "هو ذلك : هاردرحسب تعريف   
  )2(". ألطفال وهو عمر حلول السنوات التي تسبق سن دخول المدرسةا

الطفل الذي يقع في المرحلة العمرية من نهاية العام : " فتعرفه على أنه سعدية بهادرأما   
 )3(". الثاني وحتى بداية العام السادس

. لمدرسةفطفل ما قبل المدرسة هو ذلك الطفل الذي ال زال لم يبلغ السن القانوني لدخول ا  
لية لهذا الطفل لم يكتمل حسية الحركية واإلجتماعية واإلنفعاكما أن القدرات العقلية والمعرفية وال

 .، مما يصعب عليه عملية فهم واستيعاب المعلومات والنشاطات التي تقدم في المدرسة نموها بعد
 

د فيها الطفل ، وفي مقدمتها األسرة التي يول لكن هناك مؤسسات تعتني بهؤالء األطفال  
توفرت لها ما ويعيش سنوات حياته األولى والتي تعتبر أحسن مؤسسة لرعاية األطفال وتربيتهم إذا 

، ولهذا ونظرا لبعض المشاكل اإلقتصادية واإلجتماعية التي تعاني منها بعض العائالت،  اإلمكانيات
) أقسام التعليم التحضيري(طفال وكذا أقسام األطفال فقد أنشئت مؤسسات الحضانة ورياض األ

إلعطاء اإلهتمام والرعاية الكافية لهؤالء األطفال وإلكمال النقص الذي يواجه تربية الطفل في 
  .األسرة وإلعداده لإللتحاق بالمدرسة

تهيئة فرصا "كما أن لهذه المؤسسات مسؤوليات أخرى تجاه طفل ما قبل المدرسة تتمثل في   
، لكي يكيفو أنفسهم مع  دة ومجاالت واسعة للتجربة والممارسة واإلختبار في الحقل الطبيعيعدي

 )4(". التغيرات التي تأخذ سبيلها في عالم اليوم

  

_________________________________________________  
  . 161مرجع سابق، ص  ،  المعلم والتربية :عرفات عبد العزيز سليمان)  1(

         .299، ص 1995دار الفكر العربي، القاهرة  علم النفسفي دراسات وبحوث   :بة من أساتذة علم النفسنخ)  2(
   .     الصفحة نفسالمرجع ،  نفس)  3 (

 نمو المفاهيم العلمية لألطفال، برنامج مقترح وتجارب لطفل ما قبل المدرسة :صادق الشربيني، يسرية زكريا)  4(
  .134، ص 2000 ،القاهرةدار الفكر العربي، ،
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 إذن فطفل ما قبل المدرسة هو طفل مرحلة الطفولة المبكرة أو طفل مرحلة رياض األطفال
، والطفل في هذه  ، وتمتد هذه المرحلة عادة من نهاية السنة الثانية إلى غاية بداية السنة السادسة

  . التاليةتميزه عن باقي األطفال في المراحلالمرحلة له خصائص 
،   طفل ما قبل المدرسة أو طفل التربية التحضيرية في الجزائر فهو طفل الخمس سنواتأما

، وهذا ما حدد في  حيث أن الطفل في هذه السن يسمح له باإللتحاق بأقسام التربية التحضيرية
  .مراسالت المديرية الفرعية للتعليم المتخصص إلى مدراء المدارس اإلبتدائية

  

   :درسة  ما قبل المطفلنمو  -2
  

  :مفهوم النمو  -أ 
  

والنمو عملية  ، يعتبر النمو عملية معقدة نظرا لما يتميز به من تغييرات متتالية ومتسارعة
، والتعليم  ، بل الحيوان والنبات ومجاالت أخرى كاإلقتصاد شاملة فهو ال يخص اإلنسان فقط

،  ، الحسية ، اإلجتماعية معرفية، ال وغيرها، كما أن نمو اإلنسان في حد ذاته يشمل جميع جوانبه
  )1(. ولهذا فإن النمو يحمل معنى حقيقي ومجازي. ، العاطفية والنفسية الحركية، الجسمية

 

  :وقد عرف بعض السيكولوجيون النمو كما يلي 
النمو هو سلسلة متتابعة متماسكة من التغيرات تهدف إلى غاية واحدة هي إكتمال 

مرة فيها حياة، ومعنى الحياة هو النشاط، فالنمو إذن هو عبارة عن النضج،كما أن النمو عملية مست
تغيرات تقدمية متجهة نحو تحقيق غرض ضمني هو النضج، ومعنى ذلك أن التغيرات تسير إلى "

  )2( ".األمام ال إلى الخلف
تعتبر كلمة نمو عن عملية حيوية، هي عملية تدريجية يمر خاللها الكائن الحي، منذ تلقيح "
يضة بالمني عبر مراحل تؤدي به إلى النضج الكامل والشامل لمختلف أعضائه ووظائفه البو

 )3(". البيولوجية والفيزيولوجية

ولكن نمو الكائن البشري يختلف عن نمو باقي الكائنات األخرى، كما يعتبر أكثر تعقيدا ذلك 
   فسي، هذاـ، ونضج ن زيولوجيـوفيـل بين نضج بيـتفاع"ألن نمو الكائن البشري هو عبارة عن 

 
 
 
 
 
  

___________________________________________  
Dictionnaire Encyclopédique :Quillet Librairie, Aristide quillet, p 1811   )1(  
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التفاعل الذي يبدأ منذ البداية أي منذ الحياة الجنينية ويتواصل إلى غاية سن الرشد وحتى مابعد سن 
  )1(". الرشد واكتمال النمو

    

إذن فالنمو هو تلك التغيرات والتطورات التي تحدث لدى الكائن الحي، والذينعني به في 
ا هذا طفل ما قبل المدرسة، وهذه التغيرات تحدث في جميع جوانبه وتكون باتجاه واحد نحو بحثن

 .اكتمال النضج
  

هو الذي خلقكم من تراب ثم "قال اهللا تعالى : وجاء معنى النمو في القرآن الكريم كما يلي 
ن يتوفى من قبل من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفال ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم م

  ).67اآلية (سورة غافر " ولتبلغوا أجال مسمى ولعلكم تعقلون
  )2(: له صفتان " بياجي"والنمو حسب ما يراه 

  

  . أن الفرد يولد وبه خاصية النمو، أي أن النمو فطري عند الفرد:الصفة األولى  *
ره أو التعديل في مساره ، فحيث أنه فطري فال يمكن تغيي  وهي مرتبطة باألولى:الصفة الثانية * 

 .، أي أن النمو عملية فطرية تطورية وتطوره
  

فالنمو إذن عملية فطرية يولد الكائن البشري مزود بها، حيث تبدأ بتلقح البويضة وتستمر 
، إذ ليس بإمكانه أن يسبق مرحلة على أخرى  ، فالفرد ال يتحكم في هذه العملية إلى اكتمال النضج

، فالطفل بعد والدته مباشرة بإمكانه أن يرضع ثدي أمه دون أن يكون قد تعلم أو نمو جانب قبل آخر
، كما أنه يبدأ بالجلوس قبل الحبو ثم الوقوف قبل المشي ثم الجري  ، وليس بإمكانه أن يأكل ذلك

 هفالقفز فالتسلق إلى غير ذلك من الحركات التي يقوم بها الطفل وهذه الحركات تتماشى مع نمو
ولهذا . كما تتماشى مع نموه اللغوي والمعرفي واإلجتماعي. عضالت وعظام وغيرهاالجسمي من 

  .فإن عملية النمو هي عملية متكاملة ومتسلسلة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

___________________________________________________________  
 .04 مرجع سابق، ص :  نيين نجيب محمد)  1(
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  : مظهر النمو -ب 
  

  )1(: للنمو مظهران يتمثالن في 

ه ـ ويعني نمو الطفل في الجسم والشكل والوزن والتكوين نتيجة لنمو طول:النمو التكويني  •
وعرضه وارتفاعه، فالطفل ينمو ككل في مظهره الخارجي العام وينمو داخليا تبعا لنمو أعضائه 

  .المختلفة
 ويعني نمو الوظائف الجسمية والعقلية واإلجتماعية لتساير تطور حياة الطفل :و الوظيفي النم •

 .واتساع نطاق بيئته
 

نمو الطفل يظهر من خالل زيادة حجم جسمه وتغييره، كما تنمو بالموازاة مع ذلك أعضائه ف
 أن أعضاء الجسم ، وهذا يتمثل في الجانب التكويني للطفل، وكما هو معلوم الداخلية بشكل متناسق

تقوم بوظائف سواءا جسمية أو عقلية أو إجتماعية، ولهذا فهذه الوظائف تنمو بنمو أعضاء جسم 
  .الطفل

الزيادة والتغير، فعندما ينمو جسم : وهناك من رأى أن عملية النمو تشتمل على شيئين هما 
فته، فكلما نما اإلنسان الطفل يزداد حجمه، وفي نفس الوقت يتغير من حال إلى حال أو تتغير وظي

 ئاتنمو عضالته وعظامه وشحمه ويصبح أثقل وزنا، ولكن هذا النمو ال يغير من شكلها األساسي شي
. ، وفي نفس الوقت تزداد خاليا الجسم عددا وتتغير معها الوظائف التي يقوم بها خالل فترة الحياة

)2(  
مو يغير من وظيفة رجليه من فنمو الطفل مثال يتمثل في نمو عظامه وعضالته وهذا الن

 .الحبو إلى المشي إلى الجري وهكذا، وهذا التغير والتطور يمس باقي الوظائف األخرى
  

  : خصائص طفل ما قبل المدرسة -3
  

يمر طفل التربية التحضيرية بمرحلة من أهم المراحل التربوية والتعليمية، فهي مرحلة 
لية أو الجسمية أو اإلنفعالية أو اإلجتماعية وبالتالي تشكل األسس األولى لنموه بمختلف مجاالته، العق

 ته فيما بعد كما أكد ذلك العديد منفهي أهم مرحلة يمر بها اإلنسان ألنها تؤثر على شخصيته وحيا
حياة اإلنسان متداخلة األطوار يجب أن يعيشها "علماء النفس والتربية واإلجتماع، حيث رأوا أن 

ومن خسر فيها طفولته فقد خسر صباه وشبابه ورجولته وشيخوخته، أو اإلنسان جميعا بكل ما فيها،
قل فقد خسر حياته كلها، فاإلنسان بال طفولة شجرة بال جذور، وإذا رأيتم إنسان فقد إنسانيته في 

 )3(". عالم الكبار فابحثوا عن طفولته فإنها بال ريب تحمل سر تعاسته المأساوية
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، ومعرفة ولهذا فإن مرحلة الطفولة خاصة المبكرة مهمة جدا وذلك ما دعى إلى اإلعتناء بها 
  :خصائصها يساعد على ذلك وفيما يلي أهم هذه الخصائص 

 تتمثل خصائص طفل ما قبل المدرسة الحسية الحركية في : خصائص الطفل الحسية الحركية -أ
  :ما يلي 

عجزه على ربطه وتزرير مالبسه وذلك راجع إلى أن عضالته الصغيرة الزالت لم يكتمل  •
، وتزداد قدرته على اإلتزان  مسة يصبح قادرا على القيام بذلكنموها بعد ولكن مع نهاية سن الخا

القفز، الجري، التسلق، تقليد رسم مثلث : الحركي مما يساعده ذلك على القيام ببعض الحركات مثل 
 )1(. أو مربع ورسم صورة بسيطة لشخص

  

حيث يرى األشياء الكبيرة أوضح من "يتميز نظر طفل هذه المرحلة بطول النظر،  •
، أما حاسة السمع عنده فتظل غير ناضجة حتى نهاية هذه  ةيبغيرة، والبعيدة أكثر من القرالص

 )2(". ، فالطفل ال يستطيع تذوق اللحن المعقد ولكن تستهويه أصوات الطيور والحيوانات المرحلة
  

 أكثر، كما  ويمسك كل شيء بيديه ليتعرف عليهوطفل هذه المرحلة يحاول أن يلمس
، فتارة يجري وتارة يقفز وتارة  بع، ونالحظه دائم الحركة ال يت ان الزاهية الجذابةتستهويه األلو

أخرى يمارس اللعب الخشن مع أي فرد سواءا كان كبيرا أو صغيرا، وإنه ال يتعب نظرا لما يحتويه 
  .وطاقتك تنفذ أما طاقته فال تنفذ نك إن العبته تتعب أما فهو فال يتعب  ألجسمه من طاقة كبيرة 

  

ين أصابعه بسهولة، فهو ال يمكنه مسك قلم أو ملعقة مثال بإن طفل التربية التحضيرية 
  .وبالتدريبولكنه يتمكن من ذلك تدريجيا  ، يستعمل يده كاملة في القيام بذلك

  

 تعتبر مرحلة الطفولة المبكرة مرحلة أساسية فهي أساس : خصائص الطفل العقلية المعرفية -ب
 :، ومن خصائص الطفل العقلية المعرفية ما يلي  قلية والمعرفيةتكون كل قدراته الع

،وزيادة قدرته على الفهم  الزمان والمكان والعد: تشكل مفاهيم الطفل األساسية مثل  •
 .، وتوسع آفاق قدراته العقلية مما يجعله مستعدا لإلقبال على التعلم والتركيز واإلنتباه

تكون له قدرة على حل المشكالت تلحقائق ويحب اإلستطالع واإلستقصاء ليصل إلى ا •
 .لهذا فإنه بإمكاننا تكليفه ببعض المهام البسيطة 
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، ويكون  أرقام فطفل الرابعة والنصف بإمكانه أن يتذكر أربعة ،تزيد قدرته على التذكر •
، كما تزداد قدرته  تذكره للكلمات والعبارات المفهومة أحسن من تذكره للكلمات الغامضة بالنسبة له

، وفي نهاية هذه المرحلة تصل ذاكرة الطفل إلى ما  ، مثل حفظ األغاني واألناشيد على الحفظ
 )1(". ذاكرةلبالعصر الذهبي ل"يسمى 

  

،  ويمكن   ذاكرته وآدائه في المهمات المختلفةيعتمد علىيعرفه الطفل "إن كل شيء وبذلك ف
". ، والقراءة لهم فيساهمون في تطوير أبنيتهم المعرفية للوالدين في هذه المرحلة إثارة دهشة األطفال

)2(  

ه للعمل  الذي تحوطه بيئة تثري عقله وتشحذالطفل"وهذا ما أكده العلماء حيث رأوا أن 
بإثراء بيئة الصغير، يمكن ... ديه خاليا عقلية أكبر، ونشاط عقلي زائد، يكون ل وتمده بالمعلومات

  )3(. أن يكون له عقل واسع بخاليا مضيئة ومتوهجة، وعقل سليم كبير الفاعلية
  

، كما يمكنه أن  فطفل هذه المرحلة تسمعه يردد كل ما يراه أو يسمعه ويعيده عدة مرات
تكار، فتراه يقص أشياء وكأنه عاشها ولكنها في الحقيقة يضيف إليه أشياء من مخيلته بكل إبداع واب

ول ، فحبه لإلستطالع فاق فض كتشاف حدث ماكما أنه يسارع إلى معرفة وا.  من مخيلته فقط
  . الكبار في المعرفة

  

وال يخفى على أحد أن أطفال هذه المرحلة ينغمسون في رؤية التلفزيون أو ينهمكون في 
ن أنفسهم وكذلك من حولهم فإذا كلمتهم أو ناديتهم ال يعيرونك أي إهتمام لعبهم إلى درجة أنهم ينسو

  .، إلى أن يشبعون رغبتهم من اللعب أو أي شيء آخر ألنهم ال يسمعوك
  

، فهو يتكلم باستمرار  فإننا نالحظ عليه أنه كثير الكالم: أما عن خصائص الطفل اللغوية 
نه ال يستطيع ذلك لمدة طويلة كما أنه كذلك كثير ، فإذا أردت أن تسكته فإ دون توقف ودون تعب

  .األسئلة إلى درجة أنه يتعب من حوله بأسئلته المتواصلة
  

فطفل هذه المرحلة سهل عليه تعلم أي لغة أجنبية نظرا لما يتميز به من حسن إستماع 
  )4(. لكل ما يثير إهتمامه وذاكرته القويةخاصة 
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في حياة الطفل نظرا اللتقاطه لكل جديد من " بالعصر الذهبي للغة"مرحلة وتعرف هذه ال
  )1(. الكلمات وتكراره لكل ما يسمع وكثرة األسئلة التي يطرحها

  

  :خصائص الطفل اإلجتماعية واإلنفعالية  -ج
  

لطفل ما قبل المدرسة خصائص إجتماعية وانفعالية تميزه عن غيره من األطفال في 
  :ومن مميزاته مايلي المراحل األخرى 
ف إذا واجهته مشكلة  إلى العنأل هذه المرحلة عن انفعاالته بكل حرية وقد يلجيعبر طف
  )2( .وموقف إحباطي 

  

فمثال إذا أراد أن يخرج ولم يسمح له أو منع عن ذلك فإنه يصرخ بشدة ويقاوم ذلك بكل 
يرها من السلوكات دون أن يولي قوته وإذا كان فرحا فإنه يعبر عن فرحه بالصراخ أو القفز أو غ

  .من حوله أي إهتمام
  

وتتميز إنفعاالته بأنها كثيرة ولكنها تدوم لزمن قصير ومتقلبة وشديدة الحدة إلى درجة أنها 
تميز انفعاالته ت، الكراهية كما  ، الحب ، الغيرة يبالغ فيها في بعض األحيان مثل الغضب الشديد

ي كشف ما يحيط به في بيئته إال أنه في سن الخامسة تستقر كذلك بالخوف والقلق بسبب رغبته ف
حياته اإلنفعالية نوعا ما نتيجة لألمان والطمأنينة التي تسود عالقته بأمه مع أن عناده يستمر حتى 

  )3(. مرحلة الطفولة المبكرة
  

 فإذا عبر عنها بكل  ،وانفعاالت الطفل تلعب دورا مهما جدا في حياته وفي نمو شخصيته
ها فستكون نتيجة ذلك إنسان سوي أو إنسان مملوء بالمشاعر بتية دون أن يصادفه ما يجعله يكحر

  . النبيلة واألحاسيس
  :أما خصائصه اإلجتماعية فتتمثل في 

، ويفضل صحبة األطفال  بالود والتعاون والرغبة الصادقة في إسعاد من حوله"كونه يتميز 
 )4(". فهم في حاجة إلى رفاق في سنهم
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، فالمهم بالنسبة   يهمه من حوله، يلعب بمفرده وال فالطفل بعد أن كان متمركزا حول ذاته
 على سلوكه  يغلبله أن يرضي نفسه ورغبته وال يأبه بمن حوله إن كانوا سعداء أم تعساء ألنه

، يصبح يحب اللعب مع  ن ليس له بل ملك لآلخرينا فكل شيء يريده لنفسه حتى وإن ك ،األنانية
م أن ال يلعب بمفرده بل هناك من جماعة األطفال ويكون صداقات حتى وإن كانت غير دائمة المه

، فقد يتشاجرون عدة  يشاركه اللعبة مع مالحظة كذلك كثرة الشجارات بين األطفال في هذه المرحلة
 فيهم حب نمى ألنهم  ،مرات في اليوم ولكن شجاراتهم ال تدوم طويال فسرعان ما يتصالحون

اب بعض الخبرات لكن هذه الخبرات قد الجماعة وانتماء الطفل لجماعة الرفاق تفيده كثيرا في اكتس
  .تكون جيدة كما قد تكون سيئة

    
وطفل هذه المرحلة تواق إلى تحمل المسؤولية وإلى الشعور بأنه كبير حيث يحاول دائما أن 

فإذا كان األب أو األم منشغالن في عمل ما يحاول الطفل أن يساهم ) 1(يساهم في أعمال المنزل، 
هذا العمل حيث يحاول إعطاء يد المساعدة لهما لشعوره بأنه كبير ويقدر بأي شكل من األشكال في 

 أن يسمح له بذلك العمل فإنه يصرخ ويعاند إلىعلى إنجاز العمل وإذا لم يسمح له بالمشاركة في 
  .إنجاز العمل 
    

 ، فهو يستمتع باللعب اإليهامي أو الدرامي ويتعلم من يتميز الطفل في هذه المرحلة بحبه للعب
واللعب مهم جدا في هذه المرحلة كما أن للطفل .  خالله أشياء كثيرة عن الحياة والناس والطبيعة

، فاللعب مرتبط به أو  ، حيث أننا ال نستطيع أن نتخيل طفل دون لعب رغبة شديدة في ممارسته
جد أن ن، ويحب الطفل كذلك التقليد فهو يالحظ بدقة ما يحدث من حوله ويقوم بتقليده ف جزء منه

  )2(. الطفلة تقلد أمها، أما الطفل فيقلد والده
    

 ألنه قليل جدا ما نرى طفل يقدم شيئا )3(،  سلوك اإليثار عند طفل هذه المرحلة غائب نوعا ما
، فهو يتميز بحب التملك فقد يأخذ أشياء اآلخرين  آخر يملكه هو إلى طفل آخر أو إلى أي إنسان

  .ويتمسك بها على أنها ملك له
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(II  طبيعة نمو طفل ما قبل المدرسة وعالقتها بتربيته:  

  

، وهذا النمو يغير من وظيفة أعضائه وال  ا سابقا أن نمو الطفل يمس جميع جوانبهكما ذكرن
، ولكنه يمكن أن يساعد على ذلك وفيما يلي ذكر لطبيعة نمو الطفل  يتدخل اإلنسان في هذا النمو

  :ونوع األنشطة التي يمكنه القيام بها وتساعده في نموه 
  

  : المجال الحسي الحركي -1

  
جسم الطفل وحواسه وحركاته وهذا النمو يسمح له باكتساب سلوكات ويقصد به نمو 

   .ومعارف محددة
  :النمو الجسمي  -أ

،  النمو الجسمي يتمثل في التغيرات التشريحية التي تحدث في جسم الطفل من حيث الحجم
  :الوزن والشكل، ويتمثل النمو الجسمي في التغيرات التالية 

 . في سقوطها لتحل محلها األسنان الدائمةاكتمال األسنان المؤقتة والبدء •

نمو الجهاز العصبي ويزداد نمو الجاز الهيكلي والعضلي ويتحكم الطفل بعملية  •
 )1(.  اإلخراج، وتتسع المعدة لتصبح قادرة على هضم جميع أنواع األطعمة

سم 06و  05ويتميز النمو الجسمي في هذه السن بالبطء إذ تتراوح الزيادة في الطول ما بين 
  )2(.   كغ في السنة2,75 و 2,25والزيادة في الحجم ما بين 

  :أما النشاطات التي يمكن للطفل أن يقوم بها والتي تساعده على نموه فهي 
ة ـاط المشي والجري لمسافـنش: ، مثل  الية تمس كامل الجسمـات بدنية إجمـارسة نشاطـمم

  )3(. عاب جماعية والقفز الرتفاع محددقصيرة ورمي الكرات في اتجاهات مختلفة والقيام بأل
، يظهر عليه استعماله ليده اليسرى  وما يجب اإلشارة إليه هو أن الطفل قبل هذه السن

، وهذا السلوك ال يخص استعمال اليد فقط ولكن قد يمس حتى  ولكنها تتضح أكثر في هذه المرحلة
ا يكتب يستعمل اليد اليمنى وعندما ـندم، فمثال ع ، كما قد يستعمل الطفل اليدين معا الرجل والعين

إذا   الطفل،، وترتفع ظاهرة استعمال الجانب األيسر  على األيمن عند يرسم يستعمل اليد اليسرى
  )4 (.كان والداه يتصفان بهذا السلوك
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وهذا التصرف في كثير من األحيان ال يعجب المحيطين بالطفل فيحاولون أن يدربوه على 

  .حيانء بالفشل في أغلب األبواستعمال اليد اليمنى خاصة في األكل، إال أن ذلك ي
  

  :الحركي  النمو -ب

  
 على يرافق النمو الجسمي للطفل نمو حركي ويتمثل النمو الحركي في زيادة قدرة الطفل

، حيث يستطيع ضبط عضالته بالتدريج ويبدأ بالعضالت الكبرى دون الصغرى  التحكم في أطرافه
 فهو في هذه السن إضافة إلى كونه قادرا على  ،ولكنه بعد ذلك يمكنه التحكم في حركاته الصغرى

جباره ولكن يجب عدم إ. ، وبإمكانه رسم الخطوط والكتابة الجري يصبح قادرا على القفز والتسلق
، إنما يستحسن أنه يستعمل الطباشير والسبورة أو تشكيل أشكال مختلفة بقطع  على الكتابة الدقيقة

، كما يالحظ على الطفل في هذه السن كذلك كثرة الحركة ونشاط زائد لهذا ال  )العجين(الصلصال 
  )2(. يجب تقييد حركته

 بطريقة ال تسمح بالحركة لألطفال، ، حيث القاعات منظمة وهذا ما ال نجده في أقسام األطفال
وهذا قد يسبب . ويطلب منهم عدم الحركة أو التنقل من مكان إلى آخر لمدة تعتبر طويلة بالنسبة لهم

،  ، فطاقته ال يعرف أين يستغلها وقد ينتج عن ذلك شجار بين األطفال لهم بعض القلق أو العدوان
  .أو تحطيمهم لألدوات التي تكون أمامهم

 سنوات، وكذلك بإمكانه أن 05فل ال يمكنه أن يقفز على رجل واحدة إال عند بلوغه إن الط
، بحيث يكون أكثر راحة، وتكون  ، ويصبح أكثر توازنا في جريه يمشي على جسر في توازن

، وكذلك استقبال  ، ويستطيع ركوب الدراجة بكل توازن حركته أكثر دقة وأكثر سرعة من ذي قبل
  )3(. ورمي الكرات

وتبدأ العضالت الصغيرة في النمو حيث يصبح الطفل يعتمد عليها كاستعمال أصابعه في 
  )4(. تزرير مالبسه أو في الخرز، ألن السيطرة على هذه الحركات متأخرة عادة

  )5(: والنشاطات التي يمكن للطفل أن يقوم بها وتساعده على نموه الحركي هي 
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ل بالقص واللصق والتلوين والتركيب والدهن باستعمال ف أين يقوم الط:نشاط التربية التشكيلية  •
 .، والفرشاة وأقالم التلوين إلى غير ذلك المقص

، وللمربية دور كبير في   الذي ينجز خالله مجسمات للحروف والكلمات واألشكال:لغة نشاط ال •
تحسين إمكانيات الطفل والرفع من مستواها وذلك بإتاحة الفرصة لألطفال باالستقاللية في خدمة 

 .الذات كلبس المآزر أو خلعها دون أن تتدخل في ذلك
 

   :النمو الحسي -ج
  

متمثلة في اللمس، السمع، البصر، الشم والذوق، ونمو حواس ، وال ويقصد به نمو الحواس
  .، ألنها تعتبر القنوات التي تنتقل عبرها المعرفة إلى عقل الطفل الطفل يعتبر شيء أساسي

لمس لوالطفل في هذه المرحلة من الطفولة المبكرة، يميل كثيرا إلى استعمال حواسه خاصة، حاسة ا
  )1(. ي لعبه باألحجام واألشكال واأللوان وفي التفريق بينهاوالبصر والسمع ويجد لذة كبيرة ف

فحواس الطفل تمكنه من إدراك األشكال البسيطة والمقارنة بين األحجام الصغيرة والكبيرة 
ق بين الكثير والقليل، ثم يدرك التساوي والتماثل، إال أن فكرته على الزمن ضعيفة روالمتوسطة، ويف

درك الموسيقى ـرق بين األلوان ويسميها ويـيث يدرك اليوم والغد ويفولكنها تزداد مع الوقت، بح
  )2(. خاصة اإليقاعية

 ونظرا ألهمية الحواس في نقل المعارف وكل ما يوجد في البيئة للطفل، وجب االهتمام بنموها
 لنمو و رعايتها و المحافظة على صحتها ألن صحة حواس الطفل ضمان لصحته هو و ضمان

 ولذلك توجب توفير . الطفل ضمان لصحة حواسه كما أن المحافظة على صحة، إنسان طبيعي
  .ة الصحية لنمو الطفلـالبيئ

  : ومن النشاطات التي يقوم بها الطفل لضمان نمو صحي لحواسه مايلي 
 سنوات تتميز بطول النظر إذ يصعب 6-5 من المعروف أنها عند طفل  :فيما يخص حاسة البصر
قريبة والصغيرة الحجم بينما يسهل عليه رؤية األشياء الكبيرة والصغيرة الحجم عليه رؤية األشياء ال

  ولهذا كان واجبا تدريب حاسة بصر الطفل على رؤية األشياء الصغيرة عن قرب،)3(. دةـوالبعي
 )4 (:لكن شرط أن ال تدوم وقتا طويال ويتم التدريب على ذلك من خالل 
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 العلمية والتكنولوجية، وذلك بمالحظة األشياء القريبة من محيط الطفل في أنشطة التربية  •
: فضاء المؤسسة التربوية، مشاهدة الصور التي تجسد المحيط االجتماعي والمادي للطفل مثل 

  .إلخ... وسائل النقل، األدوات المنزلية 
اء المعروضة التعبير عن مضامين األشي: استغالل بعض الوضعيات في نشاط اللغة، مثل  •

 . والمشاهدة في الصور

  
تعتبر حاسة السمع مهمة جدا بالنسبة للطفل ألنها تمثل مفتاح اكتساب  : ما يخص حاسة السمعفي

اللغة ومعرفة الخصائص الصوتية بمكونات المحيط والتمييز بين األصوات، وتستمر هذه الحاسة في 
 )1(.  سنة13النمو إلى غاية سن 

غة لحاسة السمع في اكتساب اللغة فقد حددت لها عدة نشاطات تساعد على ونظرا لألهمية البال
  )2(: عملية نموها وهي 

  :سماع الطفل بعض األصوات المسجلة، مثل ا: نشاط التربية العلمية والتكنولوجية 
أصوات بعض الحيوانات، المياه، اآلالت، صوت الثالجة، المذياع، إضافة إلى أصوات البنين 

 .صدقائهم وغيرها من األصواتوالبنات من أ
 .ويقوم األطفال من خالله بتقليد أصوات بعض الحيوانات: نشاط التمثيل  •
يقلد من خالله الطفل حركات الحيوانات مثال ويصدر األصوات : نشاط األلعاب الرياضية  •

 .المناسبة لها
كذلك طرف لمس في استعمال أطراف أصابع اليدين ولتتمثل حاسة ا : لمسلفيما يخص حاسة ا

اللسان في تحسس بعض األشياء والتفريق بينها، كالتفريق بين البارد والساخن وبين اللين والخشن، 
 .بين السميك والرقيق وغيرهاو ،  بين األملس والمجعدو 

نشاط اللغة، نشاط التربية العلمية : وأما األنشطة التي تساعد على نمو هذه الحاسة فهي         
  .ذلك نشاط التربية التشكيليةوالتكنولوجية وك

، لما تضيفانه من معلومات  ا حاستان متكاملتان ومهمتانمفإنه: أما حاستا الذوق والشم 
على البيئة التي يعيش فيها الطفل، فبواسطتهما يتمكن الطفل من التفريق بين الحلو والمر والمالح 

  )3 (.، وبين الروائح والحامض والعذب

   ، نفس الصفحةبق السا المرجع نفس )1( 
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وتتمثل النشاطات التي تساعد في نمو هاتين الحاستين في نشاط اللغة ونشاط التربية العلمية، 
  .اتنوعة ليتعرف عليها أو يفرق بينه وكذلك روائح مة مختلفاتحيث تقدم للطفل مواد لها مذاق

  
   :المجال العقلي المعرفي -2

  

يمثل المجال العقلي المعرفي للطفل، القدرات العقلية التي تتمثل في الذكاء، االنتباه، اإلدراك 
اللغة، التفكير وغيرها، وهذه القدرات العقلية تسمح للطفل باكتساب المعارف والعلوم وإدراك العالم 

 .لجوانب األخرىالمحيط به، كما أن نمو هذا الجانب مرتبط بنمو ا
   : النمو العقلي-أ

  
إن طفل المرحلة التحضيرية يستقي معارفه من أفعاله التي يمارسها على محيطه ومن النتائج 

  )1(. ، فمعرفة الطفل إذن تأتي من خبرته ومن تجاربه في محيطه التي يالحظها نتيجة لهذه األفعال
  )2(  :ل النمو العقلي وهي عدة عوامل مهمة في تأمين ظهور مراح" بياجي"لقد حدد 

ولة عن انتظام مراحل النمو التي يمر بها ؤ تتعلق بالبناء الجسدي وهي مس :عوامل بيولوجية •
  .الطفل

 تتعلق هي كذلك بالبناء الجسدي وهي مسؤولة عن الفروق بين  :عوامل الخلفية الثقافية •
 .األطفال وتتعلق بالبيئة المحيطة والمستوى الثقافي في األسرة

 وتتمثل في النشاطات التي يمارسها األطفال والتي تنعكس على نموهم  :لفعاليات أو األنشطةا •
 .ذاتيا، فالفاعلية الحركية الذاتية مثال ضرورة هامة لنمو الطفل العقلي

 هذه الخبرة ناتجة عن ممارسة عمليات حسية  في البيئة واستكشاف  :الخبرة الجسمية •
 .العالقات الكامنة بين أجزائها

 ناتجة عن الخبرة الحسية ولكنها تتميز بكونها تكون على مستوى العقل  :الخبرة العقلية •
 .فتستخدم الرمزية والعالقات العليا وهذه العمليات هي قمة النمو المعرفي

  
فابتداءا من سن الرابعة يبدأ يتهيأ التفكير المنطقي للطفل، فهو يقدم خالصات لما يحس به في 

  )3(. ناك تنظيم في أفكارهمحيطه دون وجود ه
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م باآلخرين الذين من حوله ويتميز تفكير الطفل بالتمركز حول الذات بمعنى أنه ال يهت
، وتظهر لديه الوظيفة الرمزية  ، كما يتميز كذلك بالتفكير الحدسي  يهتم بما يريده هو فقطولكنه 

، وهذا  ، فالطفل بإمكانه استدعاء موضوع أو حادث غائب أو غير موجود نتيجة لنمو لغته
  )1(. الموضوع يصبح دائما بالنسبة له أي ديمومة األشياء

  

إضافة إلى ذلك فتفكيره عمليا صرفا، حيث يعتبر وسيلة لتلبية رغباته، ويكون تفكير 
 ويفكر فيه، فيكثر من طرح ، ، ثم يبدأ يهتم بعالمه الخارجي الطفل عادة في هذه المرحلة حسي
 )2(. األسئلة، وهذا دليل على يقظة عقله

  

 أو في متهاءا في سلوكاويغلب على سلوك الطفل التقليد والمحاكاة للكبار الذين حوله سو
، كما أنه يضفي الحياة على الجماد كأن نرى  ، وهذا دليل على تكون األفكار عند الطفل كالمهم

نها ابنتها مثال، ويكلم الطفل أي شيء أمامه أو حتى ال شيء على أنه إنسان الطفلة تكلم دميتها على أ
  .وفي هذا كله فإن الطفل يسأل ويجيب نفسه دون أن ينتظر إجابات ممن حوله من األفراد ، أمامه

  

يستطيع أن : )3( يقوم بها هي أنه  ان ومن العمليات التي بإمكان طفل التربية التحضيرية
ر أو أصغر من اآلخر ، وفي مجموعة من الحيوانات يمكنه أن يميز بين يميز بين شيء أكب

العصافير والثدييات، وبين الحيوانات األليفة والمتوحشة، وبهذا فهو قادر على عمليات التفريق و 
  .التشابه

  

ه يالحظ عليه بعض التقدم نحو العمليات المجردة ولكنه يبقى جد محدود فالطفل ءكما أن ذكا
أكبر من الموضوع " ب"، وأن الموضوع " ب"أكبر من الموضوع " أ"أن الموضوع الذي يعرف 

أيضا ال يمكنه ، م يصل إلى العالقات المتعديةل، أي أنه "ج"أكبر من " أ"، ال يمكنه أن يستنتج أن "ج"
  .، أي لم يصل إلى إدراك العالقات العكسية" أ"أقل من " ج"أن يعرف أن 

  

لعمليات مثل عمليات االحتفاظ بالسوائل، حيث الطفل ال ويعجز األطفال عن حل بعض ا
  .يدرك أن نفس كمية الماء إذا وضعناها في إناءين مختلفين في الحجم تبقى نفسها

  

  

____________________________________  
Edition , Psychologie du Développement Cognitif :  Bertrand TROADEC)1(

Armand Colin, Paris 1998, p 15  

  .118 ص  ، مرجع سابق: محمد رفعت رمضان وآخرون)  2(

Agnés FLAIN : ibid , p 62 .                                                                      )3 (   



 
123 

   : النمو اللغوي-ب
  

ى خالل عملية النمو العقلي ينمو جانب مهم جدا بالنسبة للطفل، وهو الذي يساعده عل
  .التواصل مع المجتمع الذي يعيش فيه وهذا الجانب هو اللغة

 

فاللغة عند الطفل تتصف بعدم النضج وذلك لعدم اكتمال عضالت اللسان واألحبال الصوتية 
، والطفل أول ما يبدأ التعبير اللغوي يبدأ  وهي التي تساعد الطفل على إخراج الكلمات والمقاطع

زدياد النضج يستطيع أن ينطق بعض الكلمات المفهومة ثم تزداد بكلمات عشوائية غير مفهومة وبا
  )1(. ثروته اللغوية شيئا فشيئا

والطفل إجتماعي بطبعه فهو يعيش داخل مجتمع إنساني وسيلته األساسية في اإلتصال هي 
معاني الكلمات تتطور عند الطفل من خبرته وتجاربه اإلجتماعية مع محيطه كما أنهما "اللغة فإن 

  )2(". دانه بالشكل اإلصطالحي للكلمات ويساعداه على إيجاد معاني الكلمات الجديدةيزو
  

فالطفل في بداية نمو لغته يكتشف الكلمات من خالل إستماعه لكالم الراشدين، ويستعمل هذه 
الكلمات الجديدة ولكنه قد ال يستعملها في محلها، واكتساب الطفل للغة ينمو مع نموه العقلي 

ف كلمات ضي، ألن هذا يسمح له باكتشاف محيطه، ومع إكتشاف المحيط ي الحركيوالجسدي و
فلغة الطفل تختلف عن لغة الكبار في أنها إقتصادية، حيث يستعمل كلمة . جديدة إلى قاموسه اللغوي

للتعبير عن الجملة، ولكن هذه اللغة تتطور بشكل ملحوظ من تعبير مبهم غير مفهوم إلى تعبير 
  .واضح ومحدد

فنمو اللغة عند الطفل يزداد إلى أقصاه عندها يتكلم األطفال تلقائيا، ويزداد أكثر عندما تسمح 
، ويتعزز أكثر علم اللغة عند  لهم الفرصة للتحدث بشكل موسع أثناء األنشطة مع أقرانهم ومشرفهم

 )3(. الطفل عندما يصحح المشرف ويعدل من كالم األطفال في المواقف المختلفة

 ويتقدم تركيب الجملة من 2000 إلى أكثر من 100-50ايد عدد المفردات من إذ يتز"
 ويكون هذا التزايد )4("ةييسئ كلمات إلى جمل تشترك فيها جميع القواعد اللغوية الر3-2عبارات من 

  . سنوات 5 و 2ما بين 
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 في النمو اللغوي مرتبطة بطبيعة الحال بالمستوى الثقافي الذي يحيط بالطفل الزيادةوهذه 
، ومرتبطة أيضا بذكاء الطفل وبقدرته على إستقبال المفردات  سواءا في األسرة أو المحيط الخارجي

هم عوذلك من خالل التحدث مالجديدة وفهمها، وللمحيط العائلي دور كبير في نمو اللغة عند الطفل 
، ولكن قد ال تتوفر البيئة أو المحيط المالئم لنمو حاور والسماح لهم بالكالم ، أي فسح المجال لهم للت

، لذلك فقد سهرت مؤسسات التربية التحضرية على توفيرها من  قدرات الطفل العقلية واللغوية
  )1(: خالل األنشطة التي تقدمها وهذه األنشطة هي 

  

، ولهذا يجب اإلكثار من األشكال المختلفة   والذي يهتم بإدراك األشكال :اط التربية الرياضيةنش •
  .مستطيالت، إعداد ألعاب تركيبية مختلفة بهذه األشكالالدوائر، المربعات، ال، المثلثات،  مثل

وينها من خالل توفير صور لألشكال المذكورة لتل) الرسم واألشغال ( :نشاط التربية التشكيلية •
من طرف األطفال وقصها وإطباقها على بعضها إلدراك اإلختالف والتشابه بينها، تشكيل أدوات 

 .، بمختلف األشكال الهندسية وأفرشة مزخرفة
 من خالل عرض نماذج للكتابة مطبوعة، وتدريب األطفال على رسم  :نشاط التهيئة للقراءة •

، تشكيل حروف   النماذج الكتابية البسيطة، وتدريب األطفال على تقليد  خطوط بسيطة ومركبة
 .، قص حروف أو كلمات و تلوينها بالعجين
  

دراك الزمن رسم مثال نماذج لمنبهات تعبر عن أوقات مختلفة من خالل نشاط اللغة إلو
والتربية التشكيلية وكذلك نشاط التربية الرياضية، ويمكنه من خالل هذه األنشطة إدراك األحجام 

ن األحجام الصلبة والجامدة ي، بتوفير وسائل مناسبة لتمكين األطفال من المقارنة ب لوانواألوزان واأل
  .و األوزان بمختلف األشكال 

وتسمح هذه األنشطة إضافة إلى نشاط التربية البدنية ونشاط األلعاب التركيبية والتحليلية 
  .بإدراك األعداد وبعض العمليات البسيطة في الجمع والطرح

  

فنشاط التربية . ر اإلشارة إليه هنا هو أن كل هذه األنشطة تساهم في نمو لغة الطفلوما تجد
 واألشكال الهندسية والنطق بها، ونشاط التربية التشكيلية والرسم يكسبه معرفة األعدادالرياضية مثال 

فإنها كلها . يكسبه األلوان والتمييز بينها، إضافة إلى أنشطة أخرى كنشاط التعبير، واألناشيد والقرآن
  . تزويد الطفل بمفردات جديدة وبالتالي إثراء رصيده اللغويفي مهمة 
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   : إلجتماعي ال اإلنفعالي المجا-3
 

    : النمو اإلجتماعي–أ 
  

ويتمثل النمو اإلجتماعي للطفل في تكيفه واندماجه في الوسط الذي يعيش فيه إضافة إلى 
ه بنفسه، ويرتبط نمو الطفل اإلجتماعي تإكتسابه لبعض السلوكات التي تساعده على إستقالليته وثق
  .و في المؤسسات التربويةبما يسمى بعمليه التنشئة اإلجتماعية التي يتلقاها في األسرة أ

  

ويعتبر النمو اإلجتماعي أمر ضروري لنمو شخصية الطفل ويتمثل في التعامل مع اآلخرين 
  . ، والتوافق اإلجتماعي ، والتكيف مع األشياء من حوله وتفاعله معهم

  

وتبرز مظاهر النمو اإلجتماعي عند الطفل من خالل زيادة وعيه بذاته وإدراكه للبيئة 
، وشعوره بالذنب  ، كبناء عالقات جديدة مع أطفال من مثل سنه ية وما فيها من عالقاتاإلجتماع

  )1(. وميله للعب الفردي ثم مع اآلخرين واستقالليته والذهاب بمفرده إلى الروضة
  

، كما يعمد كثيرا إلى اللعب التمثيلي  والطفل في مرحلة الطفولة المبكرة تراه يقلد غيره
لى حب اإلستطالع ا، مما يدفعه  خل عالما مجهوال لديه لم يألفه في بيئته األسريةاإليهامي فالطفل يد

على األخذ ل سنه خاصة لينمي قدرته ، وتكوين الطفل لرفاق من مث فتكثر أسئلته عما يراه من حوله
  )2(. والعطاء وتنشأ لديه فكرة الحق والواجب والتي تعتبر أول األسس اإلجتماعية

  

    :اليالنمو اإلنفع -ب
  

يتميز الطفل في مرحلة الطفولة المبكرة بحدة إنفعاالته وقوتها كما تتميز بتنوع هذه 
  ) 3(. اإلنفعاالت وتقلبها الفجائي

  

، ولكنه ما يلبث  فنالحظ الطفل تارة هادئا يلعب بلعبه وتارة يبكي ويصرخ ألتفه األسباب
 كذلك في تكوينه ألصدقائه، حيث ، وهذا ما نراه حتى يسكت ويلعب ويضحك وكأن شيئا لم يحدث

، ولكنهم قد يرجعوا مرة ثانية  سرعان ما يكون صداقات وبنفس السرعة قد يتشاجر معهم ويتفرقوا
  .للعب مع بعضهم دون أن يبقى أي أثر لتلك الشجارات التي وقعت بينهم
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إضافة إلى هذا فإن الطفل شديد الحساسية ومرهف . عواطف وإنفعاالت الطفلوهكذا هي 
  .القلب فقد تثيره  الشفقة على أي فرد كان كبيرا أم صغيرا

   
ج ، وهو ينمو بالتدري  شخصية الطفل في هذه المرحلةمو اإلنفعالي جانب مهم في نمووالن

، وتظهر أول إنفعاالت الطفل بصورة مركزة حول الذات، ويتأثر بوجود األفعال السائدة في محيطه
، وتظهر لديه مشاعر  ، التوجه نحو حب الوالدين ، مشاعر الثقة بالنفس الخجل، لوم الذات: مثل 

يرة خاصة إذا كان هناك مولود جديد ـ، ويتميز بالغ ألشباحالخوف من بعض الحيوانات والظالم وا
  )1(. رةـفي األس

ونظرا ألهمية هذا الجانب أيضا فقد وضعت عدة أنشطة تساعد الطفل في هذا السن على 
، وكذلك على إستقالليتهم وتحررهم من تبعيتهم للكبار وتعاونهم معهم وهذه  إستقرارهم  اإلنفعالي

 )2(: ة هي ـاألنشط

  

، بحيث تكون   تحاول المربية تقديم كلمات وعبارات لألطفال ليتداولونها فيما بينهم:شاط اللغة ن •
، ويجب اإلبتعاد عن تقديم عبارات أو مشاهد تثير الرعب  هذه العبارات موحية بالراحة النفسية

 .، الفيضانات أو الحكايات المخيفة في نفوس األطفال مثل حوادث السيارات
  

 :  وذلك :ة الرياضية و البدنية نشاط التربي •
  

بإتاحة الفرصة لألطفال للعب الحر حتى يتمكنوا من تكوين عالقات وصداقات حسب توافقهم  -
 .النفسي

دور : ، وتداول األدوار، مثل  الربح والخسارة:  تنظيم ألعاب تبرز للطفل بعض القيم مثل -
دريب على تحمل المسؤولية واإلعتماد القائد في المجموعة الكتساب الطفل الثقة بالنفس والت

  .ذاتـعلى ال
عون ويرتدون معاطفهم ومآزرهم بمفردهم، وال تتدخل المربية إال في حالة نـز ترك األطفال ي-

  .عجز مالحظ على الطفل
  

تعمل المربية من خالل هذا النشاط على تحسيس األطفال بروح  : نشاط التربية التشكيلية •
 .  ما، كأن يقوم كل طفل بإنجاز جزء من تشكيل منظر طبيعيالمشاركة في إنجاز مشروع
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وتدعو المربية األطفال في هذا النشاط إلى تحية  : لمدنية واإلسالميةنشاط التربية اإلجتماعية وا •
بعضهم البعض عند اللقاء ومساعدة بعضهم في آداء األعمال وإعارة األدوات ألصدقائهم في 

 .حالة إحتياجهم لها
  

، مثل إنفعال الحب،  التاوما يجب لفت اإلنتباه إليه هنا هو تميز سلوك األطفال ببعض اإلنفع
ف، العدوان، الغضب، الغيرة وغيرها وكل هذه اإلنفعاالت قد تؤثر على الطفل وكذلك على الخو

، وما على المربية إال أن تتفطن لذلك للحد من هذه اإلنفعاالت ال على  حولهمن األطفال الذين 
  معهوسبب إنفعاالت الطفل كلها هو تعاملنا. ، وذلك من خالل األنشطة التي تقدمها لهم إثارتها أكثر

، ولكنه في هذه المرحلة تبدأ تتغير  ، وكان يعامل معاملة خاصة ، فلقد كانت كل رغباته مستجابة
، وكل رغباته تصبح  معاملتنا له، بحيث يعامل وكأنه إنسان كبير، حيث يحاسب على كل تصرفاته

و نقص في ، وألن فكرته عن الزمن لم تنمو بعد فإنه يعتبر ذلك حرمانا  أ مؤجلة إلى وقت الحق
اإلهتمام به أو أن والديه أصبحا ال يحبانه وغيرها من األفكار التي تدور في ذهنه، وألنه ال يجد 

اه عند ـذا يجب اإلنتبله. االتـاإلجابة عليها أو تفسير لها، تؤثر عليه وتظهر على شكل إنفع
  .الـتعاملنا مع األطف

 

   : النمو األخالقي-ج
  

تعلم المبادئ األخالقية المجردة بلم يصل إلى درجة تسمح له "ة، إن عقل الطفل في هذه المرحل
فيما يتعلق بالصواب والخطأ ولكنه يستطيع بالتدريج أن يتعلم ذلك في مواقف الحياة اليومية العملية، 
إن ذاكرة الطفل ال تساعده بعد على اإلحتفاظ بتعليمات ومبادئ السلوك األخالقي من موقف آلخر، 

  )1(". يم ما يتعلمه من موقف لموقف آخر مازالت محدودةوقدرته على تعم
  

فالطفل ال يفهم لما هذا السلوك خطأ واآلخر صواب كما أنه يتعلم من المحيطين به، وهو في 
كثير من األحيان يستنتج تناقضات بين ما يقول الكبار وما يفعلونه، فقد ينهونه عن الكذب من جهة 

ما أنهم قد يأمرونه بعدم القيام بسلوك ما، ولكنه يراهم يقومون ، ك ويأمرونه بالكذب من جهة أخرى
بهذا فعلى الكبار والمحيطين . تيار بين ماهو صح وماهو خطأحبه، وهذا ما يؤدي بالطفل إلى اإل

دا ويقلدون ما ـم يالحظون جيـ، ألنه بالطفل اإلنتباه من سلوكاتهم خاصة في حضور األطفال
  .وهـالحظ
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يرتبط الدين والشعور الديني عند الطفل باألخالق والنمو الخلقي والسلوك األخالقي "و
عية دورا هاما في هذا الصدد، اموتلعب عملية التنشئة اإلجت" ضميرالقيم ونمو البواإلحساس السليم 

ويعتبر الحكم الخلقي نتاجا لما تعلمه الطفل في البيت والمدرسة من معايير إجتماعية خاصة 
  )1(. بالصواب والخطأ والحقوق والواجبات

  
نشاط التربية اإلسالمية والدينية : وإلنماء هذا الجانب عند الطفل حددت بعض األنشطة مثل 

 على تهذيب سلوك الطفل من خالل بعض السور القرآنية التي يحفظها واألخالقية الذي يعمل
، إضافة إلى نشاط المسرح والتمثيل مثال الذي يربيهم على  األطفال وكذلك بعض األحاديث الشريفة

  .بعض المعامالت الحسنة
  

جانب  وما يمكننا قوله في النهاية هو أن المجاالت الثالثة مترابطة ومتكاملة فيما بينها ونمو 
كما أن األنشطة كذلك يمكن أن نقول عنها أنها ال تخدم جانب فقط . يؤدي إلى نمو الجوانب األخرى

وتهمل الجوانب األخرى ولكنها هي كذلك شاملة وبإمكانها أن تنمي كل الجوانب عند الطفل، لهذا 
ميع يصعب في بعض الحاالت أن نقول أن هذا النشاط ينمي هذا الجانب فقط ولكنه ينمي ج

 .الجوانب
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

_____________________________________  
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  :ة ـالصخـ

  
وكخالصة لهذا الفصل أن مرحلة الطفولة المبكرة مرحلة مهمة جدا في بناء شخصية الفرد، 

وإن نمو الطفل هو نمو . إلجتماعلهذا كانت موضوع أبحاث عند العديد من علماء النفس والتربية وا
  . فطري تطوري فعملية النمو تبدأ منذ تلقيح البويضة وتنتهي بإكتمال النضج

  

 نمو جسده وكذلك نمو وظائف جسمه سواءا الداخلية أو  فيوالنمو نالحظه على الطفل
 يمثل مفهوم طفل ما قبل المدرسة أو طفل التربية التحضيرية الذيل، كما جاء تحديد  الخارجية

 سنوات ولكننا نعني به في 5 سنوات إلى 3الطفل في مرحلة الطفولة المبكرة والذي يبلغ سنه من 
  .بحثنا طفل الخمس سنوات

  

كما جاء في هذا الفصل كذلك ذكر ألهم خصائص الطفل النمائية وطبيعة نموه التي يجب أن 
عليمية، التربوية والترفيهية للطفل، تأخذها المربية بعين اإلعتبار أثناء تقديمها لبعض األنشطة الت

حتى تساعده في نموه وكذلك لكي ال ينتظر من الطفل فعل شيء هو ما زال لم يصل إلى درجة من 
  .النمو تسمح له بذلك 

  

 جاء فيه كذلك تعليل لبعض السلوكات أو اإلنفعاالت التي تظهر على الطفل في هذا و قد
  .ا في نمو إيجابي للطفلالسن والتي يجب على المربية أن تستغله
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   :دـهيـمت
  

، كما أنه له دور أساسي في   جدا في أية عملية تعليميةايعتبر موضوع التقويم مهم
تطويرها فعن طريقه يمكننا أن نكشف عن نقاط القوة و نقاط الضعف في عناصر العملية التعليمية 

و لهذا فإن للتقويم أهمية  . و أهداف و طرق و برامج و أساليب التقويمأو التكوينية من معلم و متعلم
، و قد أعتبر جزءا من النشاط التربوي ،  بالغة و خاصة بالنسبة لعملية التحسين و التجديد التربوي

  .ال يمكن ألي عمل ناجح اإلستغناء عنه
  

نات و النجاح و الفشل فيها حاتإلمبا، فبعد أن كان مرتبطا  و قد تغيرت النظرة إلى التقويم" 
، يساعد المربي على نجاعة  عابي، أصبح ينظر إليه على أنه مؤشر على اإلست مما يخيف التالميذ

  )1(" خططه

، حيث يتم تعميمه بعد تجريبه على  امج أو مفهوم معينرنقبل تعميم ب"و التقويم قد يتم 
لبرامج أو منهج معين في حالة ما يكون يذ افقطاع محدود و تقويمه و قد يصاحب التقويم عملية تن

يستفاد من نتائج التقويم في المرحلة األولى و يسترشد بها لكي و ذلك . تنفيذه يتم على مراحل معينة
  )2(" في مرحلة التطبيق التالية و هكذا

  

و نظرا لكونه يساير كل مراحل العملية التعليمية و يشمل كل عناصرها دون إستثناء فقد 
  .ستمرارية و الشمولية و الموضوعيةإتصف باإل

إذن فالتقويم يسمح لنا أن نحدد ما إذا كان محتوى دراسي ما مفيد و يخدم األهداف التي 
             تهم ا، إذا كان يناسب مستوى المتعلمين وقدراتهم و مهار نوع معين من التعليملحددت 

  .تلبية حاجاتهم  و رغباتهم ؟، و هل يساعدهم على إكتساب معارف جديدة ل و مكتسباتهم
  

، فقد خصصنا هذا الفصل للحديث عن مفهوم  فنظرا لهذه األهمية التي يكتسبها التقويم
، و بعض نماذج التقويم التي حددها بعض المختصين في  التقويم و وظائفه و أنواعه و خطواته

  .تقويم البرامج و المناهج التربوية

  

  

  المناهج وتكنولوجيا تدريسها وتقويمهاقي،علم التربية التطي: س عبد الخالق أبو طالب محمد سعيد، رشراش أني )1(
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  :تطور مفهوم التقويم  -1
  

، وتطورت مع  مع ظهور اإلنسان ووجوده على وجه األرض" تقويم"رت كلمة لقد ظه
  .تطور فكره التربوي

، ثم أخذت معالمه تتضح أكثر، فتجسد في  حيث كان التقويم يعتبر عملية تربوية توجيهية
بادئ األمر بشكل مالحظة مقصودة أو في شكل أسئلة شفوية يطرحها المعلم على التالميذ واستمرت 

 )1( . التقويم على هذا الشكلعملية

  

ولكن كما جرت العادة دائما، هناك أبحاث وهناك باحثين تثير إهتمامهم بعض األمور التي 
  .تدفعهم إلى البحث والتنقيب محاولين تفسيرها والكشف عن مكوناتها

  

 في بريطانيا، الذي أراد أن تكون" جورج فيشر"م بالنسبة للعالم 1864ذا كان األمر عام كوه
، ثم أخذت تنبت بذور  ، حيث قام بوضع إختبارات مقننة في التربية له أول بادرة في مجال التقويم

التقويم الجماعي المقنن في النصف الثاني من القرن التاسع عشر، وتمضي في النمو والتطور لتصل 
  )2(. إلى ما أصبحت عليها اإلختبارات في يومنا الحاضر

  

ت كثيرا وأصبح ال يمكننا اإلستغناء عنها، إلى درجة أنها وقد انتشرت حركة اإلختبارا
 عملية تعليمية دون وجود  سير، وأصبحنا ال نتصور تعليم أو إرتبطت إرتباطا وثيقا بالتعليم

  :إمتحانات وهذا ما أدى إلى ظهور إتجاهين هما 
ت من  تمثل في تطبيق اإلختبارات دون النظر إلى األهداف التي وضع :اإلتجاه األول -

 .أجلها
 . جعل من اإلختبارات غايته :اإلتجاه الثاني -
  

إال أن هذا الخطأ الذي وقع فيه المربون لم يستمر طويال حيث أدركو ذلك وحاولو تدارك 
  )3(. األمر

ت ما هي إال أداة تستعمل لمعرفة مدى تحقق القد تفطن المربون بعد ذلك إلى أن اإلختبار
   .ريد أن يتعلمه فعال التالميذ وأن يصلوا إليهنقي هو ما ، والهدف الحقي علمتأهداف ال
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دم في تحقيق ـفاإلختبارات تقيس مدى تحقق تلك األهداف أو تزودنا بطريقة لقياس مدى التقوبذلك 
  .دافـاأله

  

ولكن ورغم ذلك فال زلنا نرى القيمة الكبيرة التي يعطيها سواءا المعلمين أو األولياء أو 
، فالتالميذ ال يتكونون وال يتعلمون إال  اإلختبار هو هدف التعليم، حيث إعتبروا  تاالتالميذ لإلختبار
ت ينتهي معها كل شيء حتى المعلومات التي اجرد إنتهاء فترة اإلختبارم، فب تاألجل اإلختبار

  .إكتسبوها، وهنا يكمن الخلل
قوتهم جاهدين للتخلص من هذه األفكار وهذه النظرة الخاطئة   بكلى المربونولهذا يسع

  .اراتـختبلإل
  

الذي استعمل " تايلر"وقد كان من بين المربين والمختصين الذين عملوا على ذلك، العالم 
التقويم يشير إلى مجموعة اإلجراءات التي "، وبالنسبة له  مصطلح التقويم ونادى بالتركيز عليه

  )1(". ةـيرات في الطلبـتقيس هذه التغ

  

، حيث تشمل مختلف  ئجه فقط بل إنها تتعدى ذلكوعملية التقويم ال تتعلق بالتلميذ أو نتا
عناصر العملية التعليمية من محتوى، طرائق التدريس، أهداف التعليم والتقويم في حد ذاته باعتباره 

  .حتويهي، دون أن ننسى تقويم النظام التربوي ككل بكل ما  عنصرا من عناصر العملية التعليمية
  

، لمعرفة مدى شمولية تلك األهداف  ها يحتاج إلى تقويمتحديد األهداف وصياغت"فمثال عملية 
  )2(". الب المجتمعـة تحقيقها لمطـها، وإمكانيـووضوحها وواقعيت

 تقويم مصاحبة ومستمرة زد على ذلك  عمليةوعملية تنفيذ المحتوى أو المنهاج يحتاج إلى
واجهت التنفيذ ؟ وما نقاط ما الصعوبات التي ... هناك مرحلة التقويم النهائي التي تجرى لمعرفة 

هي الضعف والقوة ؟ كما أن عملية التحسين والتطوير التي أحدثت على ضوء نتائج التقويم النهائي 
  )3(. اـا أو نفعهـاألخرى تحتاج إلى تقويم لمعرفة مدى صحته

ومن هنا نستنتج أن عملية التقويم هي عملية شاملة وواسعة النطاق حيث أنها تشمل عمليتي 
  .ة ككلـة التعليميـطيط والتنفيذ للعمليالتخ

  

_____________________________________  
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مفهوم التقويم تطور من المفهوم الضيق والذي كان ينحصر في في النهاية نصل إلى أن و 
، إلى المفهوم الواسع والذي أصبح  عملية اإلختبارات ويعني إختبار قدرات التالميذ بعد عملية التعلم

يشمل كل عناصر العملية التعليمية، من أهداف ومحتوى وطرائق تدريس والتقويم في حد ذاته بما 
، كما اتسع أكثر وأصبح يشمل كل النظام  عتبر محور العملية التعليميةفي ذلك التلميذ الذي ي

  .التربوي
  )1(: ذكر ثالث أسباب لتطور مفهوم التقويم هي " Merwen، ميرون"ونجد 

  .ظهور نظريات حديثة في تفسير التعليم  •
  .تغيير دور التقويم في العملية التربوية •

   .التطور في أساليب القياس •
ول تقديم بعض التعريفات التي استعملها المختصون حيث كل واحد أعطى ا يلي سنحاوفيم

  .له معنى حسب اتجاهه
  

  :عريف التقويم ت -2
  

   :تعريف التقويم لغة  - أ
  

أزال عوجه، وكذلك : قوم : " ور كما يلي نظلقد جاء تعريف التقويم في لسان العرب إلبن م
  . )2("ويمـثمن الشيء  بالتق:  القيمة  وها،قدر: نظامه وعماده، وقوم السلعة : أقامه، وقوام األمر 

قومته فتقوم : عدله، يقال : قوم الشيء : "كما جاء تعريف التقويم في منجد اللغة واإلعالم   
جعل له قيمة : نظامه وعماده وما يقوم به، وقوم المتاع : ، وقوام األمر وقيامه  أي عدلته فتعدل

  )3(". معلومة
تمثل في إعطاء قيمة للشيء وتقديره والمعنى يين، المعنى األول يلغة يحمل معنإذن فالتقويم 

  .هـة إعوجاجـني يتمثل في تعديل الشيء وإزالـاالث
   :تعريف التقويم إصطالحا  - ب

لقد جاءت عدة تعاريف للتقويم إصطالحا على أفواه المختصين وكل حسب اتجاهه وميوالته 
  :، ونجد من تلك التعاريف ما يلي  التربوية
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العملية التي يحكم بها على مدى نجاح العملية التربوية في تحقيق األهداف : "التقويم هو 
  )1(". المنشودة
  

ه ـعملية منهجية تحدد مدى تحقيق األهداف التربوية من قبل التالميذ، وأن": التقويم هو 
  )2(". قيمة يتضمن وصفا كميا وكيفيا إضافة إلى حكم على ال

  

عملية إجرائية منظمة لجمع المعلومات والبيانات وتحليلها وتفسيرها وإصدار : "التقويم هو 
أحكام قيمية تتعلق بالعملية التعليمية التربوية وعناصرها كافة، سيما التلميذ الذي يمثل محور العملية 

وهي ... تربوية المحددة مسبقا،في ضوء األهداف ال... التعليمية، وذلك استنادا إلى معايير ومحكات
  )3(". عملية تشخيصية عالجية

  

إذن فمن خالل هذه التعاريف نستنتج أن التقويم هو عملية منهجية إجرائية لجمع المعلومات 
، كما أنه عملية نحكم من  الخاصة بالعملية التعليمية وبالتلميذ وبمدى تحقيقه لألهداف المنشودة

، جانب تشخيصي  ، باإلضافة إلى ذلك فإن للتقويم جانبان ة التعليميةخاللها على مدى نجاح العملي
، والجانب  ويتمثل في تشخيص أو البحث أو الكشف عن الضعف الموجود في العملية التعليمية

، إذن فالعالج  ، بمعنى تقديم العالج المناسب لتحسين وتعديل العملية التعليمية الثاني هو العالج
  .يكون إال إذا قمنا بالتشخيص الجيدالسليم والصحيح ال 

  

  :وهناك تعريفات أخرى إتجه أصحابها إتجاها آخر نذكر منها ما يلي 
  

امج نـرارات حول برـاذ قـع واستخدام المعلومات التخـعملية جم:"هو "كرونباخ"تعريف •
  . )4("ويـترب

امج ـبرنة كل جوانب الـعملية بحث مستمرة تستهدف دراس: "يرى أنه " بيرتون"تعريف  •
 )5(". اـة وتقديرها وتحسينهـالتربوي، في بيئة معين

  
  

  

  

 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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عملية مقارنة الظاهرة المنهجية أيا كان مجالها بمعايير :"عرفه على أنه " بروفس"تعريف  •
موضوعية، يتقرر في ضوئها مصير المنهج، إما تحسينه بالتعديل والتنقيح، أو صيانته 

هائيا، أو في حاالت أخرى تعديل للمعايير المقترحة لقياسه واستمراره أو إلغاؤه من التربية ن
 )1(". وتقويمه

يشير إلى عملية جمع ومعالجة البيانات الخاصة بالمنهج "التقويم " : تيلر وميغوير"تعريف  •
 )2(". لصناعة القرارات المرتبطة بكفايته أو فعاليته التربوية

  

عبارة عن عملية بحث مستمرة من أجل من خالل التعاريف السابقة للتقويم نستخلص أنه 
جمع المعلومات حول الظاهرة المستهدفة بالدراسة والتي يتقرر من خاللها مصير المنهج أو 

، إما بتحسينه وتعديليه أو صيانته الستمراره، أو إلغائه نهائيا من التربية لعدم  البرنامج التربوي
  .توفره على ما يحقق األهداف المنشودة للتربية

  

فيعرف التقويم على أنه العملية التي يتم بها إصدار الحكم على " فرنسيس عبد النور"ا أم
، والعمل على الكشف عن  مدى وصول العملية التربوية إلى أهدافها ومدى تحقيقها ألغراضها

  )3(". نواحي النقص في العملية التربوية أثناء سيرها واقتراح الوسائل لتالقي النقص
عملية تتكامل مع عملية بناء المنهج وتنفيذه ومتابعته : " التقويم على أنه "الجعفري"ويعرف 
، فهو عملية مرافقة لكل خطوة من خطوات بناء المنهج وتنفيذه ومتابعته لنتائج التنفيذ،  لنتائج التنفيذ

، وضرورية في صياغة أهدافه وتحديد  فهو عملية مرافقة لكل خطوة من خطوات بناء المنهج
  )4(". وتشخيص صعوبات تنفيذه، وبيان جوانب القوة والضعف فيهمحتواه، 
  

الذي يعرف " محمد زياد حمدان"كما نجد هناك تعريف آخر أكثر دقة وأكثر وضوحا لـ 
 من عمليات وخدمات بشرية هالتقويم على أنه عملية جمع البيانات الخاصة بالمنهج وما يرتبط ب

يذه، ثم معالجته بطرق إحصائية وصفية مناسبة لتقرير ومادية وتربوية تساعده على صناعته وتنف
صالحيته، أي قيمته البنائية واإلنتاجية للعمل بعدئذ على تحسينه وعالجه أو إجازة اإلستمرار 

  )5(. بتطبيقه أو إلغائه كليا من التربية المدرسية
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إذن من خالل هذه التعاريف السابقة نجد أن التقويم أصبح يأخذ معنى أكثر دقة، وأكثر 
، فقد أصبح عملية أساسية مرافقة لكل خطوة من خطوات بناء المناهج والبرامج  ول واستمراريةشم

اسطته إصدار أحكام التربوية، وضرورية لتحديد أهداف هذه المناهج والبرامج التربوية، كما يتم بو
على مدى تحقق تلك األهداف، ويعمل على الكشف على نواحي الضعف لعالجها وتصحيحها، 

  .ونواحي القوة لتعزيزها والعمل على استمرارها
الدارس لكل هذه التعاريف يخرج بنتيجة هي أن عملية التقويم تتضمن عدة عمليات و 
تشخيص، عملية إصدار أحكام وعملية تصحيح عملية متابعة مستمرة، عملية كشف و: جزئية هي 

  .وتحسين وعالج
  

لقد أصبحت وظائف المؤسسات المدرسية، تمثل موضوع مختلف الدراسات التقويمية التي 
، وبالعالقة بين المصاريف والخدمات  تتعلق بالطرائق الحديثة في التدريس وتطبيقات المعلمين

  )1(. بوي لمختلف الدولفي النظام التر) التحصيل الدراسي(والنتائج 

، نجد أنها اختلفت باختالف المجاالت التي شملتها عملية  سابقةالتعاريف البالنظر إلى 
التقويم، فقد بدأت بتقويم عمل التلميذ ومكتسباته، ثم امتدت إلى تقويم العملية التعليمية والتربوية، بما 

أجهزة والتقويم في حد ذاته، ولم تحتويه من برامج ومناهج، وأهداف وطرائق تدريس، ووسائل و
تتوقف عملية التقويم عند هذا الحد بل تعدته إلى تقويم النظام التربوي ككل، وما اإلصالحات التي 
  .حدثت في وقت مضى والتي تحدث في وقتنا الحاضر، إال نتيجة لعمليات التقويم المستمرة التي تتم

عض الدول المتقدمة إلى درجة كبيرة، حيث فقد بلغت أهمية التقويم في النظام التربوي في ب
م 1987عام " René Monoryريني مونوري، "نجد في فرنسا مثال، قام وزير التربية الفرنسية 

  )2(. بخلق مديرية للتقويم والبحث في وزارته وهي المديرية الوحيدة التي تحمل في إسمها كلمة تقويم
  

يف التقويم فيما سبق ،أما التقييم فيعني اصدار حكم لقد تم تعر :الفرق بين التقويم و التقييم -ج
و من هنا يتبين لنا الفرق بين الكلمتين ، اذ . على شيئ ما او اعطاء قيمة له فقط دون اصالحه

التقويم يحمل معنى التقييم اضافة الى عملية االصالح و التعديل ، فالتقييم هو مرحلة اولى من 
ه،الن عملية التشخيص و اصدار االحكام تاتي اوال ثم تأتي عملية مراحل التقويم او عملية من عمليات

 .التصحيح و العالج و التعديل ، فاننا نقيم ثم نقوم ، لهذا كانت عملية التقويم أهم من عملية التقييم
  

______________________________________________                                                     
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  :وظائف التقويم  -3
  

  :مية، وهما تتمثل وظائف التقويم في وظيفتين أساسيتين هما الوظيفة التعليمية والوظيفة التنظي
  

  :تعليمية الوظائف ال -أ

ويتضمن هذا تقويم األهداف والمحتوى  تقويم مدخالت المنهج والكشف عن مدى كفايتها، •
  .واستراتيجيات التعلم والتعليم والمستوى األولي للمتعلمين وحاجاتهم ومشكالتهم وميولهم

انية والمهارية التي اكتسبها وتتمثل المخرجات في المعلومة المعرفية والوجد: تقويم المخرجات  •
 .علم خالل فترة تعلمه في ضوء األهداف المرغوبةتالم
بمعنى تقويم سيرورة التعليم بما تضمه من محتوى واستراتجيات : تقويم مسار عملية التعليم  •

 )1(. تعلم وتعليم بهدف تصحيح مسار التعليم وتوجيهه

خالت ومخرجات التعليم وتقويم مساره، فهو  تتمثل في تقويم مدنفوظيفة التقويم التعليمية إذ
بذلك يساعد المقومين على تصحيح مسار العملية التعليمية في وقتها وبسرعة بمعنى قبل بداية عملية 
التعلم وأثناء حدوث التعلم أو أثناء سيره وبعد نهاية عملية التعلم، فهو بذلك يعطي التطورات التي 

 تواجههم خالل تعلمهم، كما يبين مدى توافق األهداف مع تحدث لدى المتعلمين والصعوبات التي
  .المحتوى ومع مستوى التالميذ وكذلك مع اإلستراتيجيات المتوفرة لسير عملية التعليم والتعلم

  :ما يلي  وتتمثل في:تنظيمية  الوظائف ال-ب
وضع وتحديد تقديم المعلومات الالزمة والضرورية لقبول المتعلمين وتوجيههم تعليميا ومهنيا، و •

  .البرامج والخطط الالزمة لذلك
تقديم المعلومات والبيانات الالزمة حول اإلمكانيات المادية والبشرية ومدى توفرها الستغاللها  •

 .أحسن استغالل
تقديم وتوفير المعلومات الالزمة التي يرغب أولياء األمور والمجتمع ومؤسساته المختلفة  •

 )2(. التعرف عليها واإلستفادة منها

وبهذا تكون وظائف التقويم التنظيمية هي عبارة عن عملية الكشف عن المعلومات والبيانات 
، أو الخاصة باإلمكانات المادية والبشرية المتوفرة على  علمين وبتوجيههمتسواءا الخاصة بتعليم الم

 .مستوى المؤسسة التعليمية وتقديمها لألولياء أو للمجتمع بمختلف مؤسساته
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  :هي " الصانع"و " رشدي لبيب"كما أن للتقويم وظائف أخرى حسب كل من 
  )1(. 1972سنة " رشدي لبيب"حسب 

  .يكشف عن حاجات ومشكالت وقدرات وميول التالميذ من أجل تكييف المنهج وفقا لهم •
 .يكشف على نتائج التالميذ التي تحصلوا عليها من خالل التعلم المقصود وغير المقصود •
 .يوجه عملية التعلم السليم •
 .يقدم كل المعلومات الضرورية لتغيير المناهج •
  

  )2(. 1981وآخرون سنة " الصانع"ب وحس

  .يساعد على اتخاذ القرار فيما يخص فعالية البرنامج أو عدم فعاليته •
يصف وضعية البرامج التربوية المنفذة بهدف الوصول إلى جوانب النقص فيها لتعديلها أو  •

 .إعادة النظر فيها
 .يساهم في تطوير نماذج وإجراءات جديدة •
  

حول المناهج أو البرامج " الصانع"و " رشدي لبيب" حسب لقد تمركزت وظائف التقويم
تناسب معرفة مدى فعاليتها وما إذا كانت التعليمية حيث رأوا أن التقويم له وظائف مهمة جدا في 

  .، ويعمل على معالجة النقص الموجود فيها وتطويرها قدرات ومهارات التالميذ
  

  )3(:  إلى جانب وظائف أخرى جاءت كما يلي هذا

  .زويد التالميذ بالمعلومات التي تفيدهم في معرفة مدى تقدمهم في تحقيق األهداف المنشودةت •
 .يعرف المعلم بنواحي القوة لتدعيمها ونواحي الضعف لعالجها في تحصيل الطالب •
تمكين المتعلمين من اكتشاف فعالياتهم التعليمية، في تحقيق األهداف الخاصة بموادهم،  •

 .هم التعليمية إن اقتضى األمر ذلكومحاولة تعديل أساليب
  

فالتقويم إذن له وظائف كثيرة ومتعددة ال يمكننا إحصائها في بحثنا هذا ولكننا حاولنا ذكر 
البعض منها فقط للوقوف على أهم الوظائف التي يقدمها التقويم لكل من المعلم والمتعلـم على حـد 

ت التعليمية وكذلك على القائمين على بناء سواء ، إضافة إلى ما يقدمه للمسؤولين على المؤسسا
 .البرامج والمناهج الدراسية
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 : عملية التقويم خطوات  -4

  

إن عملية تقويم العملية التعليمية بكل ما تحتويه من عناصر أو تقويم البرامج أو المناهج 
التعليمية تتطلب من المقوم وضع خطة ليسير وفقها حتى ال يضيع وسط الطريق ومن هنا فعلى 

  .المقوم أن يتبع الخطوات التالية في تقويمه
  

    :وضع وتحديد األهداف  - أ
  

تقويم عمل "عملية تحديد األهداف خطوة أساسية في عملية التقويم، حيث أنه ال يمكننا تعتبر 
صدر عليها حكما يكون لها أو عليها ما لم نالمدرسة أو عمل التلميذ أو تقويم أثر أي عملية تعليمية و

 نتعرف على األهداف التي تسعى المدرسة إلى تحقيقها، وفي ضوء هذه األهداف نستطيع أن نقول
  )1(. أن عمل المدرسة أو عمل التلميذ منتج أو غير منتج

  

فإذا أردنا أن نقوم عمل المدرسة مثال فإنه يجب علينا أن نحدد أهداف هذه المدرسة فهل 
نريدها مدرسة تعلم أوالدنا القراءة والكتابة ومبادئ الحساب فحسب أم أننا نريدها تربي مواطنين "

، وإلى جانب ذلك هل نريدها مدرسة تعمل على  من معنىمسيرين بكل ما تحمل كلمة تربية 
اإلتصال بالبيئة الواقعة فيها وتسهم في خدمتها ورفع مستواها من جميع النواحي الثقافية واإلقتصادية 

  )2(". واإلجتماعية والصحية
  

، لنقوم على أساس تلك األهداف، ألن تحديدنا  فلتقويم عمل ما البد من أن نحدد أهدافه
دخل ن، وذلك يوفر علينا متاهات كثيرة قد  اف يبين لنا إلى أين نريد الوصول وعلى ماذا نبحثلألهد

فيها ويصعب علينا فيما بعد الخروج منها وبالتالي فتحديد األهداف هي أول خطوة من خطوات 
  .العملية التقويمية

  

 :  تحديد األوجه المراد تقويمها و الوسائل التي تستخدم في ذلك -ب

  

صد باألوجه المراد تقويمها، البرامج الدراسية، طرق التدريس، إدارة المدرسة، إمكانيات ويق
  )3(. المدرسة ومدى اتصالها بالبيئة والخدمات التي تقدمها
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،  إذن ماذا نريد أن نقوم ؟ هنا يجب علينا أن نحدد المواضيع التي يمكن أن يتناولها التقويم
ذه هي فهل نريد أن نقوم األهداف التربوية في حد ذاتها أي األهداف التي حددت سابقا، هل ه

 هل توافق  و هل هذه االهداف باستطاعة التالميذ تحقيقها؟ريد من تالميذنا تحقيقها ؟ناألهداف التي 
  م ؟ـوالتهـوهم وميـنم

، فهل هذه البرامج هي التي تحقق األهداف  أم نريد تقويم المحتوى أي البرامج أو المناهج
 تقويم الطرائق البيداغوجية أم الوسائل المسطرة ؟ وهل تتماشى مع مستوى التالميذ ؟ أم أننا نريد

، أم أننا نريد تقويم التقويم في حد ذاته من  ، أم البيئة التي تتم فيها عملية التربية والتعليم واألجهزة
  .أحكام وتقديرات، إلى غير ذلك من المواضيع

، ونظرا لشساعتها فإنه  إذن هناك موضوعات عديدة يمكن أن تكون موضوعا للتقويم
 و لكن تحديد موضوع التقويم وحده ال .الذي يريد تقويمهجب على المقوم أن يحدد الموضوع يتو

  .و المعلومات حول الموضوع و كل ما يتصل به  يكفي ، ألن عملية التقويم تتطلب جمع البيانات
  

، ولكن في بعض الحاالت يجد المقوم أدوات  وذلك ما استوجب تحديد وسائل التقويم وأدواته
، ولكن في هذه الحالة يجب عليه أن يختار األداة األكثر  مسبقا وال يجد حرجا في استخدامهامعدة 

مة للمواقف المراد تقويمها كما يجب عليه أن ينوع في استخدام ءدقة وأكثر موضوعية وأكثر مال
طن القوة ا، كما يجب أن يعرف مو األدوات ألن أداة واحدة يمكن أن ال تصلح لجميع المواقف

، مثل سوء استعمال  طن الضعف لألداة التي سيستعملها واإلنتباه إلى مصادر الخطأ المحتملةاووم
  )1(. األداة في حد ذاتها

وقد تكون هذه األدوات والوسائل عبارة عن استفتاءات أو في صورة مالحظة أو في صورة 
على حقائق وأدلة ، نتحصل من خاللها  هاغيرالمقابلة الشخصية وقد تكون في صورة اختبارات و

  )2(. تبين لنا مدى تماشي هذه الموضوعات مع األهداف السابق تحديدها
  

  : رسم خطة عمل في ضوء النتائج المتوصل إليها في المرحلة السابقة -ج
  

الغرض من رسم الخطة أو برنامج العمل هنا هو إدخال التحسينات الممكنة على نواحي "إن 
 )3(". ي نواحي القوة أيضا ، فهي بذلك خطة للتعديل والتحسين والنموالضعف التي تبيناها والزيادة ف

  
  

  

_________________________________________________________________________________________________________________________-  
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إذن فالهدف من وضع خطة عمل أو برنامج عمل هو لمحاولة تحسين أو تعزيز المواضيع 
، ال تقف عند حد الكشف عن التي أردنا تقويمها على ضوء النتائج التي توصلنا إليها، فعملية التقويم

، إنما تتعداه إلى تحديد أسباب ذلك الضعف أو الفشل  الضعف أو النقص أو الفشل أو القوة فقط
، كما تحدد أسباب القوة  ، لمحاولة تحسينها أو تخطي ذلك النقص وتقديم الحلول المناسبة لذلك

لخطة تتضمن الحلول المناسبة ، إذن فا والنجاح لمحاولة تعزيزها أو العمل على زيادة نجاحها
  .للمشكل الذي تم الكشف عنه خالل عملية التقويم

  

  :أنواع التقويم  -5
  

، بداية سير العملية التعليمية،  بما أن العملية التعليمية تمر بثالث مراحل خالل سيرها وهي
حلة من هذه ، ونهاية العملية التعليمية، وجب في كل مر أثناء أو خالل سير العملية التعليمية

المراحل التأكد من عدم وجود صعوبات أو معوقات تعيق تحقق األهداف التربوية المراد الوصول 
، لهذا البد من أن يساير  ، وال يمكننا أن نعرف ذلك إال إذا قومنا إليها في نهاية هذه العملية التعليمية

  .التقويم العملية التعليمية ليساعدنا على ذلك
  

، بل يساير عملية بناء وتنفيذ البرامج أو المناهج  ير العملية التعليمية فقطوالتقويم ال يسا
ليس عملية تأتي في نهاية تطبيق ما، بل هي "، حيث رأى بعض التربويون أن التقويم  التربوية كذلك

، فالتقويم ضروري في صياغة أهداف  عملية تتماشى مع عملية بناء المنهج وتنفيذه خطوة بخطوة
  )1(. ، مع تبيان جوانب القوة والضعف فيه في تحديد محتواه وتشخيص عوائق تنفيذهالمنهج و
  

فالبرامج أو المناهج هي كذلك تحتاج إلى تقويم مسارها قبل أن يشرع في تطبيقها وتعميمها، 
  :ومن خالل ما تقدم نستنتج وجود ثالث أنواع من التقويم هي كاآلتي 

  

  : التقويم التشخيصي -أ
  

  : لقد جاءت عدة تعريفات للتقويم التشخيصي نذكر منها ما يلي  : تعريفه-1
تلك اإلجراءات التقويمية التي يقوم بها المعلم حين يبدأ الطلبة في تعلم خبرات : " عرف بأنه -

 )2(". تعليمية جديدة

  
 

___________________________________ 
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، ويكون ذلك في بداية الدرس أو بداية  يتم هذا النوع من التقويم قبل أن يبدأ التالميذ في تعلمهم -
بات التالميذ السابقة وكذلك لتشخيص مدى استعدادهم س، وذلك من أجل تحديد مكت عام دراسي جديد
  )1(. لتعلم معارف جديدة

 

عمل إجرائي يستهل به المعلم عملية التدريس على بيانات ومعلومات توضح له درجة تحكم "هو  -
تؤهلهم لتعلم الحق، ويمكن المعلم من ) قدرات، مهارات، معارف(التالميذ في المكتسبات القبلية، 

  )2(. تحديد مواطن التعثر وأسبابها حتى يتخذ اإلجراءات الالزمة للعالج
 

فته فتتمثل في تقويم خصائص وقدرات ومعارف الطلبة التي تسبق عملية التعلم التي أما وظي -
 )3(. سيقوم بها المعلم ويكون هذا من أجل التأكد من مدى استعداد المتعلم لتقبل معلومات جديدة

  

  :  تتمثل فيما يلي  : أهدافه-2
  

  .تحديد مستوى إستعداد المتعلم للتعلم •
 . في تعلم المتعلم كشف نواحي القوة أو الضعف •
 .كشف المشكالت الدراسية التي تعيق تقدم تعلم المتعلم  •
 )4(. تحديد مستوى قدرات واهتمامات و ميول المتعلم •

  : و بعد نهاية هذا النوع من التقويم يمكن إتخاذ اإلجراءات التالية 
  .تكييف العملية التعليمية مع التطور التحصيلي للتالميذ •
 .مباشرة عملية جديدة  •
 )5(. تعزيز المكتسبات المعرفية غير المتحكم فيها جيدا قبل الشروع في تناول عملية تعليمية موالية •
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 عملية بناء المناهج والبرامج ، وكذلك لقد ذكرنا سابقا أن التقويم يساير عملية التعلم والتعليم
وهذا النوع من التقويم يكون في بداية العملية التعليمية أو قبل اإلنطالق فيها لتشخيص من . و تنفيذها

،  رف ومهارات ، و مدى إستعدادهم الستقبال معلومات جديدةاخالله قدرات التالميذ السابقة من مع
لومات والمعارف والمهارات التي يحتاج إليها التالميذ ويسمح هذا النوع من التقويم بتحديد نوع المع

في نموهم و التي بإمكانهم أن يستوعبوها في كل مرحلة من مراحل تعلمهم، على أساس تلك النتائج 
  .ناء المناهج والبرامج الدراسيةبالتي يتوصل إليها هذا النوع من التقويم يتم 

  

  )المرحلي، البنائي ( : التقويم التكويني -ب
  

  : لقد عرف هذا النوع من التقويم كما يلي  : تعريفه -1
تقويم أو عالج كل خطوة يقوم بها أو يخطوها المتعلم أثناء عملية : " التقويم التكويني هو  -

يسير جنبا إلى "وهذا النوع " تنفيذ التعليم ، و يطلق عليه كذلك التقويم المرحلي أو اآلني أو البنائي 
 )1(".  وتحركاته لتعديله كلما أمكن ذلكجنب مع مسار المتعلم

 بسرعة كان هدفه األساسي أن يقدميكون التقويم تكوينيا إذا : "كالتالي " هاملن" وعرفه  -     
  )2(" هذا الضعفة من وسائل معالجةللمتعلم معلومات مفيدة عن تطوره أو ضعفه ، وهو وسيل

  

، ويكشف أين تكمن  ة التحكم المحققةيعلم التلميذ والمعلم بدرج: التقويم التكويني  - 
، كما يسمح كذلك بتحديد ما إذا كان التلميذ يملك اإلستعدادات  الصعوبات التي تواجه تعلم التلميذ

   . )3(ة التعليميةـية التي تساعده في اإلنطالق في تعلم المراحل التالية من مراحل الحصرالضرو
ة ـر وتحسين برنامج مازال في مرحلة مائعيستعمل لتطوي: " كما عرف بأنه النوع الذي -

 )4(". وهو يمد المقوم بالتغذية الراجعة 

 : تتمثل أهداف هذا النوع من التقويم فيما يلي  :  أهدافه-2

تعديل سيرورة التعلم ، وتزويد المكونين والمتكونين ، بالمعلومات التي تساعدهم على تنظيم ما  •
 تبقى
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  )1(. ، وإعالمهم بالطريق الذي يسلكونه لبلوغ درجة التحكم المرغوبة من الحصة التعليمية
 )2(. لجديدةيتم غالبا خالل سير الدرس أو حصة تعليمية ليساعد التالميذ على ترسيخ المفاهيم ا •

، ومدى فهمهم لموضوع محدد خالل حصة أو حصتين أو وحدة  تحديد مدى تعلم المتعلمين •
علم في الجانب المعرفي متدراسية، كما يهدف إلى معرفة مقدار التغير الذي حدث في سلوك ال

 )3(. واإلنفعالي والمهاري
  

  : أما أهدافه فيما يخص البرامج و المناهج الدراسية فتتمثل في 
، كما قد يكشف على قصور في  توجيه مسار البرامج وتطوير مكوناته لتحقيق أهدافه المرجوة •

، أو نظام المواد واألدوات أو المدة الالزمة لتنفيذه و  نظام التمويل أو نظام إعداد المشرفين عليه
  )4(. غيرها من العوامل التي قد تؤثر في تحقيق أهدافه

 )5(. ية بناء البرامج أو المناهجكشف وتصحيح اإلعوجاج خالل عمل •
  

إذن التقويم التكويني هو التقويم الذي يتماشى مع سيرورة العملية التعليمية ومع عملية بناء 
، ويعتبر هذا النوع مهما جدا نظرا لما له من فائدة كبيرة في إظهار  البرامج أو المناهج الدراسية

ين أو في المناهج أو البرامج التعليمية ومعالجته  لدى المتعلمااإلعوجاج أو الضعف أو النقص سواء
  .في حينه أو إظهار نقاط القوة لتعزيزها والعمل على إستمرارها و تطويرها

  

كما أنه يساعد على تحديد الصعوبات التي تعترض مسار العملية التعليمية التعلمية ، ويقدم 
 ، كما يقدم للمتعلم المستوى المعرفي أو السبل أو اإلستراتيجيات التي تساعد على تذليلها أو تخطيها

المهاري الذي وصل إليه ، وبالتالي فهو يعتبر الركيزة األساسية التي ترتكز عليها العملية التعليمية 
  .أو البرامج التعليمية لضمان سيرورتها دون عراقيل أو صعوبات

 
  

___________________________________________________________________  

 
 L’évaluation des Compétences et des : lBernadette NOE, Christian DEPOVER) 1(

Bruxelles , Deboeck Université, Pratique et Contexte, Modèles, Processus Cognitifs
1999, P 19 

Charles DELORME : OP Cit, P 26.  )2(  

 147سابق، ص المرجع ال: سهيلة محسن كاظم الفتالوي)  3(

دار ، القياس والتقويم التربوي والنفسي، أساسياته وتطبيقاته وتوجهاته المعاصرة : عالم صالح الدين محمود)  4(
  42، ص2000، القاهرة 1الفكر العربي، ط

Gilbert DELANDSHEERE : ibid. P 113  )5(  
  



 
146 

  ).النهائي، التجميعي، الختامي، الشامل  (: التقويم التحصيلي -ج
  

  : وقد جاء تعريفه كما يلي  :  تعريفه-1
تقويم الكفايات التحصيلية التي يقوم المتعلمون بإنجازها بعد : "التقويم التحصيلي هو  •

، وهذا يعني أن التقويم التجميعي يركز على الصورة الشاملة لوحدة  ةينممارستهم لمحتوى ألعاب مع
  )1( ".معينة من وحدات هذا التنظيم 

 تقدير نهائي يحدد بموجبه مستوى التحصيل أو التقدم الذي أحرزه المتعلم في "بمثابة" يعتبر  •
 )2(. ، أو نهاية الوحدة التعليمية أو السنة الدراسية أو المرحلة التعليمية نهاية الفصل الدراسي

، أو  ، وهو معروف جدا على شكل كشف ثالثي له وظيفة تحصيلية:  التقويم النهائي  •
، وهو يعتبر أهم نوع من أنواع التقويم بالنسبة لمختلف ممثلي  إمتحاناتسات التنقيط أو اكر

 )3(. ، كما يعتبر أحد عناصر النظام التربوي المؤسسات المدرسية

 

  : تتمثل في  :  أهدافه-2
  

التأكد من أن التالميذ قد توصلوا إلى اكتساب المعارف والكفاءات المسطرة في البرامج  •
 )4(. التعليمية المقررة

معرفة مدى تحقق األهداف التعليمية المنشودة إلى جانب الكشف على مستوى المتعلمين  •
 . )5(المعرفي

فاعلية البرنامج ككل وتأثيره بعد أن يكون قد خضع لعمليات التقويم البنائي المستمر "تحديد  •
  )6(. أثناء إعداده و تنفيذه 

سابها من طرف التالميذ وذلك في إعداد قائمة بحصيلة المكتسبات المدرسية أي التي تم إكت •
  )7(. إطار األهداف المحددة للتكوين

 
_____________________________________________________________________________  
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ن هو ذلك التقويم الذي يأتي في نهاية حصة تعليمية، أو في فالتقويم النهائي أو التحصيلي إذ 
 انهاية وحدة تعليمية أو نهاية درس أو سنة دراسية أو طور دراسي وهو النوع الشائع اإلنتشار سواء

، وهو األكثر ألفة بينهم بحيث يتمثل  ، أو المعلمين أو المسؤولين على مؤسسات التعليم بين التالميذ
حانات الفصلية أو السنوية أو تلك التي تسمح للناجحين فيها بحصولهم على في الفروض واإلمت

 ومدى تحقق  التعلميةمختلف الشهادات كما تتمثل أهميته في تقويم الناتج النهائي للعملية التعليمية
  .األهداف المنشودة من البرامج أو المناهج الدراسية

  
  :  أساليب التقويم -6

كانت   " بتطور مفهومه وأهدافه وبتغيير النظرة إليه، حيث لقد تطورت أساليب التقويم
اإلمتحانات هي الوسيلة الوحيدة بيد معلم المدرسة التقليدية، يستخدمه إلصدار أحكام على ما حفظه 

إبتكار أساليب جديدة تتماشى مع أهداف المدرسة "ومع التطور التربوي أدى ذلك إلى ". تالميذه
، بل أصبحت العناية بشخصية التلميذ  رد تحصيل المعارف والمعلوماتومنهجها فلم يعد الهدف مج

 محتكرة على المعلم بل تعالت الدعوات إلى ة، زد على ذلك لم يعد التقويم عملي من جميع النواحي
، و  ولهذا فقط ظهرت أساليب جديدة في التقويم) 1(إشتراك التلميذ وأطراف أخرى في هذه العملية 

  .ه األساليبفيما يلي ذكر لهذ
  .التقويم الفردي و التقويم الجماعي: هناك أسلوبان من أساليب التقويم هما 

   : التقويم الفردي-أ

يعني محاسبة الفرد لنفسه بخاصة عندما يكون مدركا " ) :التقو يم الذاتي(تقويم الفرد لنفسه  •
ته لنفسه تساعده على ، فإن ذلك يدفعه إلى العمل على تحقيقها وأن محاسب ألهدافه ومؤمنا بها

 ".)2(تحديد أخطائه

ونجد هذا النوع من التقويم في تقويم المعلم مثال لنفسه أو التلميذ أو المدير وغيرهم وما 
أحوجنا إلى مثل هذا األسلوب من التقويم ، فلو قام كل واحد مما سبق ذكرهم بتقويم نفسه لما كانت 

 حد ذاتهم مشاكل خالل أداء مهامهم ، وهذا هناك مشاكل أو صعوبات بينهم ولما واجهتهم في
األسلوب من التقويم مفيد لكل فرد بحيث يجب أن يحاسب نفسه قبل أن يحاسب وهذا طبعا في إطار 

 .األهداف التي حددها لنفسه ومدى إيمانه واقتناعه بها
 

  
________________________________ 
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، أو تقويم المدير للمعلم أو تقويم المعلم للمدير، إال  مثل تقويم المعلم للتالميذ : تقويم الفرد لغيره •
 : وفي تقويم المعلم للتلميذ يستعمل ) 1(. أن تقويم المعلم للتلميذ هو أكثر األساليب شيوعا

  

، ويدونها على بطاقات خاصة وتكون   من خاللها معلومات على تالميذه  يجمع:المالحظة  •
والنواحي ،واألخالقية كاألمانة ،، كالتعاون  هذه المالحظات، حول النواحي اإلجتماعية للتلميذ

العقلية، كالشغف بدراسة الظواهر، والتفكير السليم، والنواحي اإلنفعالية، والجسمية، كضبط 
 )2(. جيدةاإلنفعاالت والصحة ال

 

  :التقويم الجماعي   - ب
  

  :تقويم الجماعة لنفسها ككل  •
، حيث يقوم كل فرد من أفراد الجماعة بالحكم على عمل  وهو عمل مهم بالنسبة للجماعة

  .، وحكمه على عمله هو داخل هذه الجماعة، باعتباره جزء منها وينتمي إليها الجماعة ككل
  )3(. ن نشاطها الذي أنجزتهوتتم عملية التقويم بعد انتهاء الجماعة م

  

  : تقويم الجماعة لكل فرد من أفرادها  •
، وكذلك تقويم مدى  تقوم الجماعة بتقويم عمل كل فرد من أفرادها بعد انتهاءه من عمله

  .، وطريقة آداءه لهذه النشاطات مساهمته في النشاطات التي تقوم بها الجماعة
ستعمال ألنه يخلق نوع من الحساسية لدى بعض إال أن هذا األسلوب من التقويم غير شائع اإل

  )4(. أفرادها ألنهم ال يتقبلون النقد بسهولة
  

ولهذا يجب على األستاذ أن يقدم نصائح للتالميذ بأن يتقبلوا النقد سواءا كان بالسلب           
  .همأو باإليجاب ، وكذلك بأن يحاولو اإلبتعاد عن التجريح أثناء تقديم اإلنتقادات لزمالئ
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  :تقويم الجماعة لجماعة أخرى  •
  

، بعد اإلنتهاء من مباريات أو منافسات، ثقافية، علمية أو  يكون تقويم الجماعة لجماعة أخرى
د ألنه يدفع بالجماعة إلى التالحم والتظافر من أجل الفوز على رياضية، وهذا النوع من التقويم مفي

  )1(. ، فهو يجعل أفراد الجماعة يتعاونون من أجل تحقيق هدف مشترك بينهم الجماعة األخرى
  

، ألنها تعتبر فرصة لهم  تعتبر أساليب التقويم التي سبق ذكرها مفيدة لألفراد والجماعات
، بحيث نتائج التقويم تعطيهم صورة على مدى فائدة  هم وألنفسهمللمشاركة في عملية تقويمهم لغير

نشاطهم أو العمل الذي قاموا بإنجازه لمجتمعهم بمختلف مؤسساته وبالتالي فائدة لهم كأفراد منه، وما 
  .إذا كان هذا العمل في حدود األهداف التي سطروها أم ال

ية اإلنجاز يوفر عليهم الكثير من كما أن تقويم األفراد أو الجماعات ألعمالهم خالل عمل
الجهد والوقت ويعطيهم فكرة على مدى تقدمهم في عملهم ومدى سيرهم في الطريق الذي حددوه 

  .للوصول إلى أهدافهم المحددة سابقا
  

التقويم في المنهج هو العملية التي يقوم بها : "ونجد التعريف التالي يؤكد ما سبق ذكره 
ة مدى النجاح أو الفشل في تحقيق األهداف التي يتضمنها المنهج وكذلك األفراد أو الجماعة لمعرف

  )2(. نقاط القوة والضعف به حتى يمكن تحقيق هذه األهداف بطريقة أفضل
  

ا تكون       ـوعملية التقويم التي يقوم بها األفراد والجماعة ال تكون على المنهج فقط ولكنه
إذا تعرض التقويم للعملية التعليمية فإنه من الممكن  أن : "لك في مجاالت عدة والعبارة التالية تحدد ذ

ونظام الدراسة والمبنى ينصب على البرامج التعليمية والتلميذ والمعلم والمدير والموجه 
 نستنتج أن كل ما يدخل في نطاق العملية التعليمية أو ما يرتبط بها يكون قابال  ،إلخ...المدرسي
  )3(. "للتقويم
  

  :نماذج التقويميةبعض ال -7

   

" ال يمكننا في بحثنا هذا التطرق إلى كل النماذج التقويمية ولكننا حاولنا ذكر بعضها فقط ذلك ألنها
   ويم الـة التقـات مختلفة لمنهجيـفي الحقيقة ال تعتبر نماذج بأتم معنى الكلمة ، بل مجرد مقارب

  

________________________________________________________________  
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  )1(". بعضها البعض بقدر ماهي مكملة لبعضها البعضتقصي  
  :وفيما يلي عرض موجز لبعض هذه النماذج 

  

   :"تايلر" نموذج -أ

ي خمس خطوات، عمل على تطويرها منذ مدة طويلة نوعا ما ف" تايلر"يتلخص نموذج 
ويقوم نموذجه على التقويم بواسطة األهداف، التي كانت له سمعة طيبة لمدة من الزمن، خاصة في 

  . )2(مجال التربية
   :)3(وتتمثل هذه الخطوات في  

  .تحديد أهداف البرنامج المرغوب في تحقيقها •
 . تنازليا حسب وضوحهاترتيب هذه األهداف ترتيبا دقيقا •
إختيار أو بناء األدوات المناسبة لقياس الظروف والشروط التي قد تتحقق فيها أهداف  •

 .البرنامج أو ال تتحقق
جمع المعلومات الضرورية حول تحقق األهداف أو عدم تحققها باستعمال أدوات قياس  •

 .الظروف والشروط السابقة الذكر
ز وهو الشيء الذي يستنتج من المعلومات المجمعة، التحليل المقارن بين الشيء المنج •

 .والشيء المرغوب في إنجازه
  

  )4(: رغم بساطته وتحديده إال أنه يواجه مشاكل هي " تايلر"إن نموذج 
  

رغم أن النموذج يعتمد على التقويم بواسطة األهداف ويسمح بمعرفة مدى تحققها إال أنه ال 
  .لماذا لم تتحقق أي أنه ذو طابع تجميعي وليس تقويمييبين كيفية تحققها أو عدم تحققها، و

 .في هذا النموذج البد من تحديد األهداف القابلة للقياس وهذا يعتبر أمرا صعبا أو مستحيال
  

يعتمد على التقويم  بواسطة األهداف، ولكن األهداف هنا " تايلر"إذن كما رأينا فإن نموذج 
  ياس ، وهذا األمر يصعب تحقيقـه في كثير من األحيـانيجب أن تكون واضحة ودقيقة وقابلـة للق
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، ضف إلى هذا فإن نموذج  وبالتالي التأكد من مدى تحقق األهداف السلوكية تبقى مسألة نسبية فقط
، كما أنه ال يعطي تفسيرا لسبب  ال يبين أو ال يعطي طريقة لكيفية تحقيق األهداف المسطرة" تايلر"

 التربويون بأنه ه، ولهذا اعتبر ى نحقق األهداف، أو ما ذا بإمكاننا فعله حت عدم تحقق األهداف
  .نموذج ذو طابع تجميعي أي لجمع المعلومات فقط وليس لتقويمها

  

   :"ستيك" نموذج -ب
  

، سماه بنموذج الحكم، ويتم عبر عمليتين  في أواسط الستينات نموذج للتقويم" ستيك"وضع 
  :رئيسيتين هما 

وتعني وصف كل ما هو متاح من عناصر مادية وبشرية ،   وهي عملية الوصف :العملية األولى *
  .في الموقف بواقعه وخلفياته

 وهي عملية الحكم وتعني إصدار أحكام خالل عملية التقويم الشاملة والمستمرة  :العملية الثانية* 
  )1(. طوال البرنامج وبعد اإلنتهاء منه

  

، وبالرغم من أنه  القيم  وعمليات وصفية وعمليات إصدار األحكام" ستيك"تضمن نموذج 
، إال أنه يعتبر الجزء الوصفي تقويما  يرى أن عملية التقويم لن تكتمل إال بعد إصدار األحكام والقيم

  )2(. أو على األقل خطوة أولى ضرورية للتقويم
  

إعتبر عملية الوصف التي يقوم بها المقوم للبرنامج أو لسلوك التالميذ أو " ستيك"إذن فـ
يرها من األمور التي يمكنها أن تكون موضوعا للتقويم، تقويما أو خطوة أولى من المعلم أو غ

  .خطوات التقويم، إال أنه ال ينفي، بل يؤكد على عملية إصدار أحكام قيمية
  

ثالث مجموعات من العوامل التي يرى أنها ركائز هامة في عملية التقويم " ستيك"وقد قدم 
  :وهي 

  

  ) : ظروف موجودة سلفا في الموقف المراد تقويمهمدخالت أو( : عوامل مقررة •
  

والمقصود بها خصائص التالميذ والمعلمون والمنهج واألنشطة المصاحبة له، والمدرسة 
  .وظروفها ونظامها اإلداري والبيئة المحيطة بالمدرسة
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    :عوامل التفاعل التربوي •
  

 المعلم والمتعلمين وكذلك الجو اإلجتماعي وهي كل تقنيات التفاعل المستمر والمتبادل بين
) 1(. السائد والمقررات وطرائق التدريس والوسائل المستخدمة والجو السائد في الصفوف المدرسية

  .أو يمكن أن نقول أنها كل التأثيرات الناتجة عن العملية التعليمية
  

   : )ناتج التعلم(عوامل المخرجات  •
  

بق ، إضافة إلى أنـها تتمثل في تحصيل التالميذ و ما و يقصد بها نتائج تفاعل كل ما س
  )2(. سحركيلمجال المعرفي أو الوجداني أو النفإكتسبوه من مهارات عقلية و عملية في ا

  

إن عملية الوصف في التقويم تكون خالل هذه العوامل الثالث أي وصف المدخالت أو 
 التفاعل التربوي و كذلك وصف الظروف الموجودة سلفا في الموقف المراد تقويمه ، ووصف

   كمرحلة أو خطوة أولى " ستيك"  إعتبرها  التيالمخرجات أو ناتج التعلم ، وبعد عملية الوصف
" ستيك"حسب ما يراه  إصدار أحكام قيمية ، ويكون ذلك  مرحلة تقويم البرنامج أوتيأت: للتقويم 

امج بديل أي مع معطيات وصفية لبرنبمقارنة مزدوجة ، أي مقارنة المعطيات الوصفية للبرنامج 
م مقارنة هذه المعطيات الوصفية للبرنامج مع معايير نوعية تبنى على مقاييس يقدم بديال نقديا ، ث

  )3(. واضحة من طرف أهم الجماعات المرجعية حسب نوع البرنامج
  

  .الجماعات المرجعية هم خبراء في السياسة ، أو المهن إلى غير ذلك 
  

  )4(: هـي " ستيك"العملية التقويمية حسب إذن فخطوات 
  .جمع و تحليل المعلومات التي تصف البرنامج •
 ).معايير مطلقة(تشخيص المعايير النوعية للجماعات المرجعية المهمة  •

 .جمع معطيات وصفية حول برامج نقدية بديلة ثم إستنتاج معايير نسبية  •
 .ير المطلقة والنسبيةإصدار أحكام على البرنامج تبعا لتطابقه مع المعاي •
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و ما يميز هذا النموذج هو إستمرارية التقويم في بداية البرنامج أي بداية تطبيقه و أثناء 
  )1(. تطبيقه و في نهايته

  

من خالل مقارنة مزدوجة تكون إذن في هذا النموذج عملية التقويم هي عملية مستمرة و تتم 
بين البرنامج الذي نريد تقويمه و المعايير النسبية التي تستنتج من برامج بديلة والمعايير المطلقة 

  .التي يضعها أو يحددها خبراء و مختصين في المجال الذي ينتمي إليه البرنامج المقوم 
  

     : "الشبلي"  نموذج -ج
  

، نموذج التقويم النهائي ونموذج التقويم التراجعي وفيما يلي  منموذجين للتقوي" الشبلي" ح إقتر
  .شرح للنموذجين 

    :نموذج التقويم النهائي للمنهج –1
  

يتم هذا النموذج في نهاية تنفيذ المنهج ، سواء كان هذا المنهج في إطار التجريب أم أنه 
  .مستمر بمعنى جاري تطبيقه
  :نهائي ست مراحل هي للتقوم ال"  ليب الش"و قد تضمن نموذج 

 ويتم فيها بناء برنامج التقويم بمعنى وضع خطة للتقويم ، وتتكون هذه المرحلة من  :المرحلة األولى
  : ثالث عناصر أساسية هي 

  

  .  بمعنى تحديد أهداف التقويم أو ما نريده من وراء تقويمنا هذا :تحديد األهداف •
 .والتي تسمح بتحقيق األهداف وضع خطة تسيير عليها عملية التقويم  : الخطة •
 .تحديد العمليات التي تتضمنهم خطة التقويم :  العمليات •

 و تأتي في هذه المرحلة عملية التنفيذ ، والتي تعني تطبيق خطة التقويم التي  :المرحلة الثانية
 .وضعت سابقا ، على المنهج الدراسي 

  . التقويم و التي يجب أن نحددها  بعد تنفيذ خطة التقويم تخرج نتائج : المرحلة الثالثة
 من خالل النتائج المتحصل عليها بعد تنفيذ خطة التقويم تأتي مرحلة إتخاذ  :المرحلة الرابعة

القرارات المتعلقة بتعديل أو إضافة أو حذف أمور أو عمليات لم تؤكد أهميتها أو صالحيتها خالل 
 .عملية تنفيذ المنهج الدراسي 

  
  

__________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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  تمثل مرحلة تنفيذ القرارات المتخذة خالل المرحلة السابقة و التي :المرحلة الخامسة والسادسة
  )1(. تتمثل في تطوير المنهج و كذلك تطوير لبرامج التقويم

  

فبرنامج التقويم في حد ذاته يحتاج إلى تقويم في حالة إكتشاف نقصه أو إحتوائه على 
ج ال يقتصر هفتقويم المن، عمليات لم تؤدي وظيفتها كما ينبغي خالل عملية تنفيذ برنامج التقويم 

  . وكذلك برنامج التقويم على تعديل و تصحيح المنهج فقط بل
  

    :موذج التقويم التراجعين -2
  

وقد أطلق عليه إسم التقويم التراجعي ألنه يبدأ من آخر مرحلة في البرنامج التربوي و هي 
نتيجة التقويم ، و ينتهي بأبعد مرحلة وهي الفلسفة و النظرية التربوية ، وبعد فحص كل عنصر من 

إذا كان صالحا أو خاليا من الضعف أو الخلل أم ال ينتقل بعده إلى عناصر المنهج يمكن الحكم عليه 
  )2(. عنصر آخر لفحصه

  )3(: للتقويم التراجعي الخطوات التالية " الشبلي" وقد تضمن نموذج 
   الكتاب المدرسي، -3     المتعلم، -2     التقويم، -1
  .التربوية  األهداف و الفلسفة -5   الخبرات التربوية واألهداف السلوكية ، -4
  

، ال يمكن إعتبارها خطوات  بخطوات التقويم"  الشبلي"والملفت لإلنتباه هنا هو أن ما أسماه 
 تبدأ من آخر عنصر وهو التقويم نفسه بما ة، فاإلنطالق ولكنها عناصر تتضمنها عملية التقويم
 تعديلها أو استبدال  ، فاذا وجد فيهاخلل يجب تصحيحها ولتقويمايحتويه من نتيجة التقويم وأساليب 
نتقل إلى تقويم العنصر ن، أما إذا كانت سليمة أو خالية من العيوب  االساليب باساليب أخرى للتقويم

، وتقويمه يكون بتحديد قدراته ومهاراته ومكتسباته ومدى تناسبها مع المرحلة  الموالي وهو المتعلم
 . التعليمية التي هو فيها

عده ليقومه وهكذا حتى يصل إلى أبعد مرحلة وهي األهداف والفلسفة ثم نتنقل إلى العنصر الذي ب
  .التربوية

لتقويم البرامج ، و لكننا من خالل التطرق لهما " الشبلي" هذان هما النموذجان اللذان قدمهما 
  وجدنا أن النموذج األول أو نموذج التقويم النهائي واضح نوعا ما في خطواته ، لكنه في نهايـة
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 بمعنى أنه ال يقوم المنهج في كل خطوة من خطوات تنفيذه ، أي ال يتم ،تنفيذ المنهج 
 حتى نهاية التنفيذ ليقوم وهنا تصعب عملية إكتشاف الخطأ أو الخلل في وقته و تعديله  ولكن ينتظر

  . التقويم نوعا ما
أما النموذج الثاني وهو نموذج التقويم التراجعي فهو غامض حتى في خطواته التي ال يمكننا 

  .إعتبارها خطوات
  

    : نموذج الجعفري-د
  

وم التغذية ، والذي يعني بدوره بمفه مفهوم التقويم البنائي أو التطوري" الجعفري"لقد تبنى 
، والتقويم التطوري يسهم في تعديل مسار  الراجعة لكل مجال من المجاالت التي تضمنها النموذج

  .العملية التعليمية أو في مسار المؤسسة اإلدارية أو أي مجال آخر
  

فالتقويم البنائي هو تقويم مستمر بحيث يبدأ مع بداية العملية التعليمية و يساير كل مرحلة من 
  . ، بحيث يسمح بتعديلها أو تطويرها في حينها إذا حدث بها خللامراحله

  

عملية التقويم ال تأتي في نهاية تطبيق البرامج أو المنهج ، و إنما هي " للجعفري" فبالنسبة 
  )1(. عملية تتماشى و عملية بناء البرنامج أو المنهج ، وكذلك مع عملية تنفيذه و متابعة نتائجه

  

بالتقويم البنائي ألنه يرى أن كل خطوة من خطوات تنفيذ المنهج أو " عفريالج" إذن فقد آمن 
بنائه يجب أن تقوم ، ألنه قد يوجد خلل بالمنهج خالل بنائه أو تنفيذه كما أنه يؤمن بضرورة 
تصحيح الخطأ أو الخلل في وقته ألنه إذا تركت عملية التقويم إلى آخر خطوة من خطوات البناء أو 

  .عب حينها تعديله التنفيذ قد يص
  )2(:  أربع مجاالت هي الجعفريو تضمن نموذج 

   . األهداف التربوية العامة و أهداف المراحل :المجال األول 
   . أهداف المواد الدراسية ومفرداتها :المجال الثاني  
  . محتوى الكتب الدراسية  :المجال الثالث 
  .ة ب النشاطات والفعاليات المصاح :المجال الرابع 
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 يمكن إستخدام لة و متفاعلة فيما بينها إال أنهورغم كون هذه المجاالت األربعة للنموذج متكام
  .كل مجال من مجاالت النموذج بشكل منفصل عن المجاالت األخرى

بعض النماذج فقط التي تطرقنا إليها من بين العديد من النماذج األخرى ، كما أنه ما هذه 
لوحظ على هذه النماذج أنه ال يوجد نموذج أفضل من اآلخر ولكنها نماذج متكاملة فيما بينها ، ألن 
كل النماذج ال يمكن إعتبارها كاملة ولكن كل واحد منها يعاني من نقص ما أو خلل أو غموض ما 
في خطواته ، وعملية التطبيق يمكن أن تكشف لنا عن ذلك و لكن هذا ال ينفي أهمية هذه النماذج في 

  .بناء نماذج جديدة
  

  : الخالصة 
  

لقد حاولنا من خالل فصلنا هذا تحديد بعض المفاهيم الخاصة بالتقويم و وظائفه و أساليبه و 
 أن اكتشفناضنا للموضوع ، رن خالل تعأنواعه و بعض نماذجه في المجال التربوي خاصة ، لكن م

التقويم ال يخص المجال التربوي فقط ولكنه يخص و مهم لكل المجاالت األخرى ، بما في ذلك 
مجال حياتنا اليومية ، حيث أن الفرد مطالب بأن يقوم نفسه ، بمعنى سلوكاته وأفكاره ومعارفه و أن 

بما فيه من عادات و تقاليد و دين و غيرها من يعدلها على حسب ما يتطلبه المحيط الذي يعيش فيه 
  .األمور التي قد تكون مرجعا له في تقويمه لنفسه 

وما إستنتجناه من خالل عرضنا للموضوع هو أنه مهما إختلفت تعاريف التقويم و أنواعه و 
  .أساليبه و نماذجه ووظائفه إال  أن خطواته تبقى نفسها 

  

م تحديد المواقف التي ث،  ألهداف التربوية وأغراض التقويمالتقويم تبدأ من تحديد ا "ةليمفع
م جمع البيانات والمعلومات وتحليلها ث أدواته  ويجري فيها التقويم وتحديد أساليب التقويم ووسائله

وتفسيرها وإصدار األحكام عليها وفق معايير معينة واستخدام النتائج في تطوير العملية التعليمية 
  )1(. "ا ـالتربوية نفسه

الضعف أو الخلل فقط ، ولكن المهم و نقاط إذن فالتقويم ليس عملية كشف عن نقاط القوة 
فيه هو التعديل أو العالج ، ألنه إذا لم نقم بعملية التصحيح و العالج في الوقت المناسب ، قد 

 و والتطويرويكون بذلك هدف التقويم و الذي يتمثل في التحسين . يصعب ذلك األمر مرة أخرى 
  .التجديد بعيد التحقيق 
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  : د ـهيـتم

  

في هذا الجانب يبين الباحث في أي دراسة، فاالساس و حجر الزاوية يعتبر الجانب المنهجي   
الخطوات التي اتبعها في جمعه للمعلومات التي تفيده في بحثه، وفي تحليلها وتفسيرها وفي 

  .استخالص النتائج
 اختياره له، منهج الذي يستخدمه في الدراسة، و اسبابفالباحث يحدد في الجانب المنهجي، ال  
ما هي حدودها، و عه للمعلومات، وكيف استعملها  في جمحدد من خالله األدوات التي استعملهاكما ي

 كما ويعرف المجتمع األصلي للدراسة، وطريقة اختياره للعينة ومميزاتها وحجمها وحدود دراستها
  .اسة الميدانية و نتائجها يضم الدر
  .وهذا ما سوف نتطرق إليه في فصلنا هذا  

  

( I التطبيقيةدوات و اجراءات الدراسة أ:   
  

  :لمستخدم في الدراسةالمنهج ا -1

      
أن مشكلة بحثنا تتمحور حول تقييم التربية التحضيرية في الجزائر وأخذنا مدينة الى نظرا 

قالمة، كنموذج لها وذلك من خالل مقارتة ما جاء من نصوص جزائرية حولها وما جاء في األدب 
 وصفية كيفية المختص العالمي ومدى تطبيق ذلك على أرض الواقع، فإن دراستنا هي دراسة

تقييمية، تهدف إلى جمع حقائق نظرية من األدب المختص العالمي ومن النصوص الجزائرية، 
وحقائق واقعية مما هو مطبق على أرض الواقع، إضافة إلى كون المدة المخصصة للدراسة ليست 

، أي الدراسات بالمدة الطويلة، فقد عمدنا إلى اتباع المنهج الوصفي الذي يفيد في مثل هذه  الدراسات
  )1(. الوصفية التي تساعد على الوصف الكمي أو الكيفي للظاهرة، وحصر العوامل المختلفة فيها

    
ا عن ـيعتبر طريقة لوصف الظاهرة المدروسة و تصويرها كمي" :والمنهج الوصفي هو 

   )2(" ة ـا و اخضاعها للدراسة الدقيقـطريق جمع معلومات مقننة عن المشكلة و تصنيفها و تحليله

  

 
  

_______________________________________  
 .32، ص 2002، اإلسكندرية 1، مكتبة اإلشعاع، طالطريقة العلمية إلعداد البحث العلمي : محمد مسعدمحي )  1(
 ،ديوان المطبوعات البحوث اعداد البحث العلمي و طرق مناهج: ، محمد محمود الذنيبات   عمار بوحوش )2(

  .130 ،ص 1995الجزائر ، الجامعية،



 
159 

وهذا ما نحن بصدد القيام به وهو مالحظة أو استقصاء للظاهرة وهي التربية التحضيرية   
في األقسام الملحقة بالمدرسة اإلبتدائية كما هي في الواقع، بقصد كشف جوانبها بمعنى كيف تتم هذه 

  وهل الوسط الذي يتعلمونالتربية وهل هي تتماشى مع متطلبات وحاجات أطفال ما قبل المدرسة،
فيه مناسب لهم ويساعدهم على نموهم، وتحديد العالقة بين ما هو واقع في التربية التحضيرية وما 

  .هو نظري، وهو ما جاء في النصوص الجزائرية وفي األدب المختص العالمي
  
  :وسائل جمع البيانات  -2

    
لومات، ال ث ألنه دون هذه المعتعد عملية جمع المعلومات من الخطوات المهمة في أي بح

ه وال يمكنه أن يتحقق من صحة فرضياته وبالتالي يصعب عليه إيجاد يمكن للباحث أن ينجز بحث
  .هـحل لمشكلت
    

 منهج  معوالبد عند اختيار وسائل جمع المعلومات أن تكون تتفق مع طبيعة اإلشكالية و
تحضيرية في األقسام التحضيرية الملحقة  وبما أن دراستنا تتمثل في وصف التربية ال.الدراسة 

بالمدرسة اإلبتدائية كما هي في الواقع، وجمع معلومات نظرية من النصوص الجزائرية وكذلك من 
  .األدب المختص العالمي، فإن أنسب وسيلة لذلك هي المالحظة والمقابلة

  

     :المالحظة 
    

ع تطبيق التربية التحضيرية ومدى المالحظة هي أنسب وسيلة يستعملها الباحث ليقف على واق
كما جاء في األدب المختص العالمي (تطابقها وتوافقها مع ما هو مفروض أن تكون عليه 

، كما أنها األنسب لموضوعنا تماشيا مع ما رآه كمال عبد الحميد زيتون )والنصوص الجزائرية
ها بأنها عملية ي يمكن تعريفيفية المالحظات، والتنجد على رأس طرق جمع البيانات الك": حيث قال 

جمع معلومات من منبعها أو مصدرها األول، يحصل عليها الباحث بمالحظة األفراد في موقع بحثي 
  )1(."ما

    

فرصة لدراسة السلوك الحقيقي ودراسة من ال يستطيعون التعبير عن " إضافة إلى ذلك فهي 
    )2(."ل المدرسةما قبن أنفسهم، أو ال يقدرون على الكتابة كاألطفال في س

  

____________________________________________  
، القاهرة 1، عالم الكتب، طتصميم البحوث الكيفية ومعالجة بياناتها إلكترونيا :كمال عبد الحميد زيتون)  1(

  .71، ص2006
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  . نفس المرجع، نفس الصفحة  )2(

يقوم فيها :"ركة وهي المالحظة التي وقد اعتمدنا في جمعنا للمعلومات على المالحظة بالمشا  
  )1(.  "الباحث بدور العضو المشارك في حياة الجماعة موضوع البحث

    

حيث كنا نتدخل في بعض األحيان مع المعلمة في مراقبة أعمال األطفال وتشجيعهم على 
حالة وقد اعتمدنا على المالحظة بالمشاركة ألننا وجدناها األنسب ل. نجاحهم أو تصحيح أخطائهم

دراستنا، حيث أنه لم يكن بإمكاننا مالحظة عينتنا دون أن تالحظنا، كذلك ألنه بحكم صغر سن 
األطفال فإنهم لن يتأثرو كثيرا بوجودنا معهم، فمن طبيعة األطفال، أنهم سرعان ما يتناسون وجود 

طتهم شخص غريب بينهم، وهذا ما حدث معي، مما سهل علينا عملية مالحظتهم وهم ينجزون أنش
  .بكل حماس ومالحظة معاملة المعلمة لهم

ولقد انحصرت مالحظتي في األنشطة التي يقوم بها األطفال، والوسائل التي يستعملونها، 
  .وتنظيم القاعة ومعاملة المربية لهم

  

  :المقابلة 
    

تعتبر المقابلة من بين أهم وسائل جمع المعلومات حول موضوع الدراسة، خاصة عند 
ه، وكانت المقابلة أول أداة إستعملناها في بداية دراستنا بهدف فهم بحثنا أكثر والوقوف اإلنطالق في

وقد كانت أول مقابلة لنا مع مفتش التعليم األساسي الذي يشرف . على الحقائق كما هي في الواقع
عن على عدد من المؤسسات التعليمية التي فتحت بها أقسام تحضيرية، وقد تقابلنا مع هذا المفتش 

قصد ألنه حضر عدة ملتقيات حول التربية التحضيرية كما أنه يشرف على تطبيقها في مقاطعته، 
وقد أفادنا بالكثير من المعلومات التي وضحت لنا صورة موضوعنا، كما أفادنا ببعض المراسالت 

  .التي تخص التربية التحضيرية
تنظيمي أقسام تحضيرية وتقابلنا كما تقابلنا مع بعض مدراء المدارس التي تضم في هيكلها ال  

كذلك مع بعض المعلمات الالتي تتكفلن بهذه األقسام، وكان هذا خالل الزيارات الميدانية التي قمنا 
إضافة إلى كونها تسمح للباحث " بها في أول انطالقنا في البحث، باعتبار أن الزيارات الميدانية 

 تساعد )....(يل بعض التساؤالت أو الفرضيات التقرب أكثر من موضوع اإلهتمام وتساعده في تشك
ا ونحن بعيدين عن الواقع أيضا على التعرف على بعض القضايا التي ال يمكن لنا أن ننتبه إليه

  )2(" المباشر

    

_________________________________________________________________  

  .157، مرجع سابق، ص ة وعلم النفسالقياس والتقويم في التربي  : محمد ملحم  سامح)1(

  .48، ص2002، وهران 2، دار المغرب، طمبادئ في البحث النفسي والتربوي :   محمد مزيان)2(
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وقد أفادتنا هذه المقابالت والزيارات الميدانية كثيرا في تحديد إشكالية بحثنا وكذلك في 
  .صياغة الفرضيات

فن على هذه  تواجه المعلمات الالتي يشرهذا إلى جانب وقوفنا على بعض الصعوبات التي
 في إنجاز بعض األنشطة المبرمجة لألطفال، سواءا من حيث تنظيم القاعات األقسام، والتي تعيقهن

 . أو من حيث انعدام الوسائل التعليمية واكتظاظ األقسام باألطفال
  

  :تحديد عينة الدراسة  -3
  

يصعب على الباحث في كثير من نظرا لشساعة انتشار بعض الظواهر في مجال ما، 
األحيان دراستها، لذلك يتحتم عليه أخذ عينة تكون ممثلة للمجتمع الذي تنتشر فيه الظاهرة، لكن قبل 

  .أخذ العينة يجب تحديد أوال المجتمع األصلي للدراسة
  :المجتمع األصلي  -أ

ه الظاهرة التي نريد نعني بالمجتمع األصلي المجال الذي سنتناوله بالدراسة، والذي تظهر في  
دراستها، والمجتمع األصلي لدراستنا تمثل في األقسام التحضيرية الملحقة بالمدارس اإلبتدائية 

 مدرسة وكل مدرسة تضم قسم تحضيري 25توى مدينة قالمة والتي بلغ عددها المتواجدة على مس
جتمع األصلي  قسم تحضيري وهو الم25واحد وبالتالي فإن مجموع األقسام التحضيرية هو 

  .للدراسة
  :عينة الدراسة  -ب

لقد تم تحديد عينة الدراسة بطريقة عمدية أي مقصودة وذلك لتأكدنا من أن األماكن التي تم   
 أن الباحث يختار عينة ":اختيارها ستعيننا في جمع المعلومات المهمة لبحثنا فالعينة المقصودة هي 

ظاهرة موضوع البحث، على أن يكون معيار اختياره بحثه على نحو متعمد بحيث تعينه على فهم ال
  )1(.  "لها ثراء المعلومات التي تقدمها له

 مدارس ابتدائية تضم في كل منها قسم تحضيري وبذلك 06ولذلك فقد وقع اختيارنا على 
.  طفل35 إلى 20، ويتراوح عدد األطفال في كل قسم من حضيرية أقسام ت06فإن حجم العينة هو 

فال غير ثابت ألنه قد ينقص أو يزيد خالل العام الدراسي ألن أولياء األطفال مطالبين بدفع فعدد األط
مبلغ مالي رمزي كل شهر، وكل طفل ال يدفع هذا المبلغ فإنه ال يمكنه اإللتحاق بالقسم التحضيري، 

  .لهذا فقد يغيب الطفل شهرا ويحضر الشهر اآلخر وهذا حسب تصريح المعلمات
  
  

  .61مرجع سابق، ص  :بد الحميد زيتون  كمال ع)1(
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من حيث سن ( أقسام تحضيرية فقط، باعتبار أن كل األقسام متجانسة 06وقد اخترنا 
عادة ما يكون عدد الحاالت في البحث الكيفي :"  كما انه،)...األطفال، البرامج، القاعات، المعلمات 

، ن تقل كلما زاد عدد افراد العينة، الن قدرة الباحث على تقديم صورة عميقة عن المبحوثيصغيرا
 تزايد عدد المبحوثين يؤدي إلى تستطيح الدراسة، فضال عن أن تجميع البيانات الكيفية  و(...)

  )1( . "وتحليلها يستغرق وقتا، ويتطلب جهدا يزيد بزيادة عدد المبحوثين

  

فية لتقييم التربية  أقسام التربية التحضيرية، باعتبارها كا06وهذا ما كان حجتنا في اختيار 
  .التحضيرية الملحقة بالمدرسة اإلبتدائية بمدينة قالمة

  

   :)مجالها(حدود الدراسة  -4
 

  : المجال الزماني -أ
  

انطلقت دراستنا الميدانية خالل شهر جانفي وامتدت حتى شهر ماي، وكانت عبر فترات 
   .متقطعة، حيث كنا في كل مرة نحضر مع قسم تحضيري لمالحظته

 

  : المجال المكاني -ب
 

تحدد مجال دراستنا في األقسام التحضيرية المتواجدة بالمدارس اإلبتدائية لمدينة قالمة، حيث 
وجدت هذه المدارس منتشرة عبر مختلف اتجاهات المدينة، ولكن قبل تحديدنا لمجال الدراسة هذا 

بلة مع معلم بإحدى المدارس قمنا بزيارة إلحدى المدارس المجاورة لمدينة قالمة وكذلك أجرينا مقا
األخرى المجاورة، واستنتجنا من ذلك أنه ال يوجد فرق واضح بين األقسام التحضيرية المتواجدة في 

ة األقسام التحضيرية ـالمدينة واألقسام التحضيرية المتواجدة في البلديات، لذلك اكتفينا بدراس
  .المةـة قـالمتواجدة بمدين

إبتدائية خالد بن الوليد، إبتدائية عائشة أم : استنا هي والمدارس التي خصصناها بدر
المؤمنين، إبتدائية طارق بن زياد، إبتدائية تريكي الهادي، إبتدائية محمد العيد آل خليفة، إبتدائية 

  .عميرة عمار

  

  

  

  

____________________________________________  

  .66 ، ص نفس المرجع السابق  :  كمال عبد الحميد زيتون)1(
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 (IIعرض و تحليل و مناقشة نتائج الدراسة على ضوء الفرضيات:    
 

         بما اننا اردنا من خالل دراستنا هذه تقييم التربية التحضيرية في المدرسة الجزائريـة ، و                
بما ان عملية تقييم اى عمل ال بد ان ترتكز على اسس او قواعد صحيحة لتتم عملية التقيـيم كمـا                     

 تطلب منا ذلك البحث على نموذج للتقييم ، و لهذا قمنا بجمع و دراسة افكار اهم المختصين                  ينبغي،  
االوائل الذين كانت و الزالت بصماتهم حاضرة في مجال تربية الطفولة المبكرة ،و بعد دراسة هذه                

برها االفكار، حاولنا اعداد نموذج يحمل كل العبارات التي جاءت في نصوصهم و التي يمكن ان نعت             
حيث قمنا بتنظيم افكار كل مربي او متخصص في تربية الطفل مـا     . اهدافا نظرا لطبيعة صياغتها     

قبل المدرسة في جداول ،و من خالل هذه الجداول جمعنا كل االفكار المشتركة و غير المـشتركة                 
ا هناك نوع   بين المربين المختصين الننا اعتبرنا ان كل فكرة من افكارهم مهمة ،و كذلك الننا وجدن              

من التكامل بين افكارهم ،و كونا النموذج الذي اعتمدنا عليه في عملية تقييم التربيـة التحـضيرية                 
والجداول الخاصة بافكار المربين المختصين في تربية الطفل ما قبـل           . الملحقة بالمدرسة االبتدائية    

 ) . انظر المالحق ( المدرسة موجودة في المالحق 

      
الفكار في جداول الحظنا بعد تمعننا فيها انه يمكن تصنيفها الى ثالث مجاالت  و بعد جمع ا

الجداول ( حركي /العاطفي و المجال الحسي/المعرفي ، المجال االجتماعي/وهي  المجال العقلي
، و ضم كل مجال من هذه المجاالت مجموعة من )الخاصة بالمجاالت الثالثة انظر المالحق 

التي قمنا بتنظيمها في شكل مجموعة من االنشطة التي تساعد الطفل على العبارات او االهداف 
 و فيما يلي تقديم لهذه المجاالت ، حيث قمنا بتقديمها في جداول اردنا من خاللها المقارنة .النمو 

بين ما جاء في نصوص علماء التربية المختصين في تربية الطفل ما قبل المدرسة و النصوص 
  . ب ذلك قمنا بتقديم المالحظات الميدانية التي اجريناها في االقسام التحضيريةالجزائرية الى جان
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جداول المقارنة بين ما جاء في االدب المختص العالمي و النصوص الجزائرية و المالحظة  -1

  :الميدانية
 
   :لمعرفيا / جداول المقارنة الخاصة  بالمجال العقلي1 .1

    :تسابهافي اللغة و اك - 1.1.1  

    : جداول المقارنة-  أ          
    

طة
ش
ألن
ا

  

ما نص عليه األدب المختص العالمي حسب 
، فروبل، منتسوريكومنيوس، بستالوتزي ،(

  )دوكرولي

  ما جاء في النصوص الجزائرية

بة
كتا
ال

  

يتعلم األطفال الكتابة أوال و ذلك باستعمال حاسة 
سمة  حيث يمرر الطفل يده على أشكال مجاللمس،

  . األرقامللحروف أو
  

  .يقلد الطفل كلمات شكال و كتابة
  يشكل حروفا بالعجين 
  .يستقيم عند الجلوس

ءة
را
ـ
ـ
ـ
الق

  

  .اعتماد الطريقة الجملية في تعليم الطفل القراءة 
 حاسة اللمس، حيث يقوم     باستعماليتعلم الطفل القراءة    

بلمس الشكل المجسم للحرف بيده و تنطق به المربيـة      
  . أمامه

عليه مـن خـالل      ف بعد التعرف  رينطق الطفل بالح  
  .عملية اللمس بيده على الشكل المجسم للحرف

  

  
يتعرف الطفل على بعـض الكلمـات       

  ) جمل بسيطة، كلمات مألوفة (المألوفة
  .يربط بين الكلمة و الصورة
  يقابل بين الكلمات المتشابهة

يقرأ قراءة إجمالية لكراسات خاصـة      
  )ل ، قصصكتب األطفا(بالطفل 

ير
عب
الت

 
ي
فو
ش
ال

  
  .يتدرب الطفل على التعبير الشفوي
  )اللغة الوطنية( يتمكن الطفل من إتقان اللغة األم 
  : يدرك معاني بعض الكلمات 

  .......شيء ما، ال شيء، هكذا، حيث، مختلف
  :المشاركة في المحادثة

  تنمية القدرة على التصور

  .يطرح الطفل و يجيب على األسئلة
  األطفال مع أقرانهميتحاور 

  يسرد الطفل حدثا عاشه
  يسرد قصة معتمدا على الصورة

    يوظف الرصيد المكتسب
  يعرض قصة بعد سماعها

لى الصور  ينظم أحداث قصة معتمدا ع    
  . تسويتهادبع

 الــزمن(يحتــرم تسلــسل األحــداث 
  )كان:الماضي

    .يحترم زمن األفعال
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  :المالحظة الميدانية- ب 

اسة الميدانية و حضوري مع القسم التحضيري و مالحظة النشاطات التـي             بالدر قياميأثناء  
  : كانت مالحظاتي كما يلي : اكتسابهايقوم بها األطفال مع معلمتهم و المتعلقة بنشاط اللغة و 

  :تعلم الكتابة  -1.            ب

رب األطفـال    في البداية تد   األقالم الجافة يستعمل األطفال اللوحة و الطباشير، و الكراس و         
 الخطوط،و  نم ا  هو غير ...... كسرة و العمودية و األفقية    نعلى رسم بعض الخطوط المنحنية و الم      

كانت المعلمة تقوم برسم تلك الخطوط على السبورة و تطلب من األطفال نقلها أو رسمها على اللوحة     
  .خطاءهمبالطباشير و بعد رسمها من طرف كل التالميذ تقوم بمراقبتهم و تصحح لهم أ

 على الكراسات السبورة،ثم يستخرج األطفال كراس المحاوالت و يقومون بنقل ما كتب على       
 كل طفـل    كراس و هنا تقوم المعلمة بتعيين نقاط على      .  كراس القسم  ىلكتابة عل  ا و بعدها يأتي دور   

سـات   األطفال من نقل الخطوط علـى الكرا       انتهاءعليه حتى تكون رسوماتهم منظمة و بعد        و  يرسمل
  .تقوم المعلمة بجمعها و وضعها في الخزانة لتصححها بعد ذلك و تضع عليها مالحظات

 و   ثم كتابة الحـروف   ،  روفحة ال ب إلى كتا  انتقلوابعد أن تدرب األطفال على رسم الخطوط        
  .بعض الكلمات البسيطة

  .و كانت المعلمة أثناء عملية الكتابة تؤكد على الجلسة المستقيمة لألطفال

  : تعلم القراءة -2.ب

   :طريقتين المعلمات استعملتفيما يخص تعليم القراءة لألطفال 

   :األولىالطريقة 

باستعمال خطوط عمودية على الكلمـة      تها  أزجكتابة كلمة على السبورة ، ثم       قامت المعلمة ب  
و وبعد ذلك  كتبت الكلمة كاملة علـى الـسبورة           .  اليوم  االطفال الحرف الذي سيتعلمونه  ج  ارالستخ
 المعلمة ما تو بعد أن قرأ.  م  ، م  ، م          .ثوم: وات الحرف الذي هم بصدد قراءته مثل        صبجانبها أ 

 خر من األطفال أن يصعد الواحد تلوى اآل       ت طلب .األطفالكتب على السبورة بصوت مرتفع ليسمعها       
طئوا أو نسو، و تقوم هي بتصحيح ما يقرؤوه  إذا أخ. إلى السبورة ليقرأ ما كتب عليها بصوت مرتفع

  .ة و يمكن أن يصحح األطفال ليعضهم إذا لم تنتبه المعلم
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  :الطريقة الثانية

 هاتمثلت في القراءة على ورقة بحجم كبير مثبتة على السبورة أو على الحائط، توجد ب              
لذلك ات و بجانب كل رسم مكتوب اسم الشيئ المرسوم و حرف من الحروف المكونة               ـرسوم
 ثم تقوم بتعيين    .دائماألطفال بصوت مرتفع    امة بقراءة بعض الكلمات أمام      و تقوم المعل  . إلسما

ـ  مة بشكل صحيح، و تقوم المعل     قرأته المعلمة امامهم  وا ما   ؤاألطفال ليصعدوا و يقر    ادة ـ كالع
  .و التصحيح بالمراقبة

  :  الشفوي  التعبير-3.ب

ة التي حضرتها مع    أما فيما يتعلق بتدريب األطفال على التعبير الشفوي، فكانت الحص         
 حيث بدأت المعلمة بطـرح      األزرق،األطفال حول األلوان، و تحديدا اللون األبيض، و اللون          

؟ و بدأ األطفال ينشطون و يتأملون كل شيء         ا   أبيض نا من يبين لي في القسم لو      :التاليالسؤال  
 في القـسم،    ليبين للمعلمة اللون األبيض   طفل  في القسم لونه أبيض، و كان في كل مرة يصعد           

و هـذا   . مع مالحظة أن المعلمة كانت ترتدي مئزرا أبيضا و لم ينتبه أحد من األطفال لـذلك               
 في القسم، و لباس المعلمة      ا أبيض ناربما يكون راجع إلى أن المعلمة طلبت منهم في سؤالها لو          

بيـضا، ثـم    إلى أن نبهتهم المعلمة لذلك بقولها أنا أرتدي مئزرا أ         . لم يعتبروه جزءا من القسم    
 اللون األبيض، و بدأ األطفال يكونون جمال بسيطة       كلمة طلبت منهم تكوين جملة  تحتوي على      

وكان كلما كون طفل جملة مناسبة و تحمل اللون األبيض، تطلـب مـن              . فيها اللون األبيض  
 المعلمة إلى اللون األزرق، و بدأت كالمها بـسؤال          انتقلت تم    ، أصدقاءه التصفيق له لتحفيزه   

، فأضافت المعلمة من يعرف      على السؤال  ألطفال لم يعرفوا اإلجابة   ا؟ لكن    ما لون السماء  : وه
لكن األطفال لـم    ......... و الشمس قرص  ............  لون السماء :  فيها   لقوناألغنية التي   

يتعرفوا على األغنية ، و هناك من قال لها لونها ابيض لكن، المعلمة صححت لهم بقولهـا أن                  
لون -ها ازرق  ، و طلبت من األطفال إعادة الجملة           ن السماء فلو  أماراه أبيضا هي السحب     ما ن 

 بها  في القسم اللون األزرق، ثم تكوين جملةلها  ثم طلبت من كل طفل أن يبين -السماء أزرق
اللون األزرق، و بدأ األطفال يكونون جمال بها اللون األزرق ، مع التذكير هنا إلى أن األطفال 

  . اءـرة إلى مالبسهم الزرقـ هذه المنتبهواا
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  :في الرياضيات و تعـلمها  -.1.12

  : جداول المقارنة –أ 

طة
ش
ألن
ا

  

  مـا نص عليه األدب المختص العالمـي
فروبل، كومنيوس، بستالوتزي ،(

  )، دوكروليمنتسوري

  جاء في النصوص الجزائريةمـا 

سة
ند
له
ا

  

ستعمال با: التعريف ببعض األشكـال الهنـدسية   
مجسمـات لكرات، مكعبات، رسم خطـــوط،      

  .دوائـر

وضـعيات   يفـرق الطفـل بـين بعــض     
فـوق، تحـت، أعلــى،      : الفضـاء مثـل    

  .أسفـل، أمام ، وراء، بجانب
  يفرق األطفال بين اليمـين و اليسـار 
  . يفرق األطفـال بيـن قريـب، بعيـد

  

ب
سا
لح
ا

  

  )10(العد حتى العشـرة 
  

  . و كثيـرالتفريق بين قليـل
  :تعليم الحساب باستعمـال أدوات تعليمه مثـل 

عصي ذات أطـوال مختلفــة، يقـوم الطفـل          
  .بتــرتيبهــا مـن األقصر إلى األطول

أشكال أسطوانية و علب بها ثقـوب بحيث يضع 
  األشكال األسطوانية داخل

نـاقص واحد (ثقوب العلب ليكتشف الطفل كلمـة 
  ).أو زائـد

 و الـصفر    9 إلى   1د من    األعدا ىيتعرف عل 
  ).10( و العشرة) 0(

أقل، أكثر، يقوم بـبعض     : يفرق الطفل بين    
يــزيد  : بية البسيطة مثل    االعمليـات الحس 
  .يضم مجموعتين أو أكثر،شيء إلى شيء 

ــن ــيــ ـــوزع، يقص شــ ء، يــ
  ...............يجـزئ

  : يجمع أشيـاء 
 حسب لـونها  •
  حسب شكلهـا    •

س
قيا
ال

  
ـ      الـساعة، اليــوم،    : نأخذ فكرة عـن الزمـ

  .الشهـر
  

  .الحجم، الوزن، الطول، السعـة: تعليم مفهوم 

اليـوم، (يعـبر الطفل عن الـزمن 
الصبـاح، المسـاء، السـاعة، الشهـر، 

  ......)الفصـل
  .يفـرق بيـن أطول شيء و أقصـر شيء

  : يفرق الطفل بيـن الكيل 
  . أخـف مـن-أثقـل مـن

ضيـق، أ: يفـرق الطفـل بين السعة 
  .أوســع

أكبـر، : يفرق الطفل بيـن السطـوح 
  .أصغر، نفس
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  : المالحظة الميـدانية-ب 

  : الرياضيات و تعلمهـا 

خالل حضوري مع القسم التحضيري في حصة الرياضيات، كان موضوع الدرس           
  .أضيق، أوسع: حول

أحضرت  المعلمة من الخزانـة وعائيـن  أحدهمـا ضيـق و اآلخـر أوســع، و               
  .اا أمام األطفال، ثم طلبت منهم مالحظة الوعائين جيـدًـأظهرته

ن أضيق،  و أيهما أوسع ؟   و كانت ـأي الوعائي: و بعد ذلك طرحت السؤال التالي و هـو    
إجابـات األطفـال باإلشارة باليـد إلى الوعاء الواسع و الوعاء الـضيـق، و كـان مـن                

لصحيحة ومنهم مـن يخطئ، و كان دور المعلمة        األطفال من يتمكن من معرفـة اإلجابـة ا      
  .أـهو تصحيح الخط

  
  .طلبت المعلمة بعد ذلك من األطفال إعادة كلمة أوسـع و أضيق مع عـدة أشـكال أخرى

ثم جاء دور استعمال اللوحـة، فأمرت المعلمـة االطفال بتقسيمهـا إلى جزأين، و ذكـرتهم              
عد ذلك طلبت منهم رسم دائـرة واسـعة علـى           بالجهـة اليمنى و الجهة اليسرى للوجه و ب       

ثم مرت علىاالطفال لمـراقبتهم و في نفس الوقت يعيدون أمـام المعلمة و يظهرون . اليسار
 و كان هناك من بين األطفال من لم يتمكن مـن            –لها أي الدائرتيــن أضيق و أيهما أوسع        

ت  الوعائين أمام كل األطفـال       التفريق بين الكلمتين، فأخرجته المعلمة إلى السبورة، و أظهر        
ثـم طلبت من الطفل وضع أصابعه بالوعاء االول ثم بالوعاء الثـاني، ليستنتـج من خالل              
هذه التجربة معنى كلمة ضيق، و واسـع، و من ثم تمكن من التفريـق بيـن كلمتي أوسع،                

  .أضيق
 علـى  كما حضرت كذلك حصة في الحساب، أين كتبت المعلمة أربع عمليات حـسابية      

تمثلت في عملية الجمع، و طلبت من األطفــال إنجـاز هـذه العمليـات علـى             . السبورة
األلواح  و كنت أالحظ األطفال كيف يقومون بهذه العمليات الحسابية، حيث قاموا بكتابة كل               
العمليات على اللوحة، ثم بدءوا يستعملون أصابعهم في الحساب و يكتبون النتيجة أمام كـل               

قام األطفـال بكتـابة النتائج علـى      . عد االنتهاء من جمع كل العمليات على األلواح       عملية، ب 
السبورة ، حيث كان في كل مرة يقـوم طفل بكتابة نتيجـة كل عملية على السبورة ، بعـد                  
االنتهاء من كتابة نتائج كل العمليات على السبورة، أمرت المعلمة األطفال الذين أجابوا خطأ              

  .هـم، و هكذا انتهت حصة الحسابأن يصححوا خطأ
كما أريد أن أشير هنـا إلى أنني الحظت إحدى المعلمـات تكتب عملية حسابية مـن               
اليسـار إلى اليمين، و لما سألتها عـن سبب الكتابـة بهذه الطريقة أجـابتني أنهـا تريـد                 
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سار إلى اليمين   تحضير األطفال للسنـة أولى ابتدائي، ألنهم يكتبون العمليات الحسابية من الي          
    .ة األخرىـام التحضيريـو هذا ما لم أالحظه في األقس

  :في اإليقاظ العلمي و التكنولـوجي -3.1.1
  

  :جداول المقارنة –أ 

  

طة
ش
ألن
ا

  

  مي المختص عليه األدب العالصمـا ن

ــستالوتزي ، ( ــوس، ب ــل، كومني فروب

  )، دوكروليمنتسوري

   جاء في النصوص الجزائريةمـا 

  تعليم أسمـاء أعضـاء الجسـم 
  . ذكر وظـائـف أعضـاء الجسم

  ...).أس، الفمراليد، ال(يتعرف األطفال على أجسامهم 
  يحافظ على سالمة جسمه 

الغـذاء ،   (يعبر عن المتطلبات البيولوجية للجـسـم       
  .،......)النظافة، التنفس

  
  
  
  
 

ـي
وج

ـ
ول
ـ
لبي
د ا
ـ
بع
 ال
  
  
 

  

  .ـاتاالشتراك في رعاية األرض و النب
القيـام بزيـارات و رحـالت لمـشاهدة       

  .الطبيعة
الجبـال،  (أخذ فكرة على علم الجغرافيـا      

  .......).األنهـار ،البحار
ـ      الـشمس،  ( الفلـك  مأخذ فكرة علـى عل

  .....).القمر

  نباتات عشبيـة، شجـريـة، (يتعرف علـى البيئة 
  يحافظ علـى البيئـة، 
  .يسمـي النبـاتـات

  .لبيـئةيعبـر عـن منـافـع ا
  ....).غـذائها، وسطهـا.(يتعرف على الحيوانات

زيا
في
ـ
 ال
عد
ـ
ـ
الب

ـي
ئ

 

المـاء، الهـواء،   : معاني: تعليم الفزياء   
  .........)المطـر، الثلـج

جامـدة، ســائلة،    : يتعرف علـى حاالت المــادة    
  .......غـازيـة، هــواء

  .من السائلـة الى الجـامدة أو العكس: تحويل المادة
  .مصـادر المـادةتحديـد 

  .يقـارن بين، خصـائص المـادة

ي
وج

ول
ـ
كن
الت
د 
بع
ال

  

يتـعرف الطفـل علـى بعـض أدوات       
  . حـرث و رعايـة األرض، و النبـات

  .يتعرف الطفل على وسائل و أدوات خاصة بالمهـن
  يتعرف الطفــل على األدوات الكهرومنزلية 

  وسـائل االتصال، وسـائل النقـل
  .أدوات سمعية بصرية
  .اإلعالم اآللــي
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  :  المالحظة الميدانية -ب

  

  : اإليقاظ العلمـي و التكنولوجي            

  

  :لقد قسم نشاط اإليقاظ العلمي و التكنولوجي إلى ثالث أبعاد هي 
 .البعـد البيولـوجي •
 البعـد التكنولوجي •

 البعــد الفيزيـائي  •

  

  :  البعد البيولـوجي               

  

حظة نشاط حول الغـذاء، و كـان دخول المعلمة للموضوع بطرح          تمكنت من مال  
السـؤال التالي ، ماذا فعلتم يا أطفال عندمـا نهضتم في الصباح من النوم ؟ فكانت إجاباتهم                

و لكن المعلمة نبهتهم بقولها، و هل عندما ننهض من النوم نذهب مباشرة تناولنـا الحليب ، : 
و كانت في بعض    .لتهم إذن ماذا نفعل قبل ذلك ؟      أفس.  بـ ال  لتناول الحليب ؟ فأجاب األطفال    

فأجـابوا  ). اللهجـة العاميـة  ( األحيان عندما ال يفهمون السؤال، تشرح لهم بلغة المنــزل  
جوهنا و أيدينـا جيـدا، ثـم       أضافت  المعلمة، نعم إذن نغسل و       نغسل وجوهنا، و  . األطفال

فطـور الـصباح و   :  نـسميه  لالصباح يا اطفاإذن تناول الحليب في     . نذهب لتناول الحليب  
  .طلبت من األطفال إعادة هذه الجملـة

و عند خروجنـا يا أطفـال من المدرســة        : ثم أضافت المعلمة سؤال آخـر و هو        
فقالت لهم المعلمة   . عند الساعة الثانية عشر في منتصف النهار، ماذا نفعل؟ فقالوا لها نأكـل           

  .تتناول الغـذاء: سـة في منتصف النهـارإذن عندمـا نخرج مـن المـدر
و هكـذا استمرت المعلمة تسأل و األطفـال يجيبون حتى تعرفوا على تناول الطعـام              

و نسميـه بلـمجـة العصـرونة ألنـه يكـون وقـت صالة العصر،          ....وقـت العصـر 
فـال إلى  و بالليل تتنـاول العشـاء أو وجبـة العشـاء و بـهذا تـوصلت المعلمة مع األط            

فطور الـصباح، وجبــة الغـذاء، لمجــة         : أننا نتناول أربع وجبات في اليـوم و هـي       
  .العصرونة، و جبـة العشـاء
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ثم  طلبت من األطفال إعادة تسميـة الوجبات األربعـة و كان كل طفل يعيد تسميـة               
 الوجبات األربعة، دون خطأ يصفق عليه أصدقاءه، و كان مـن األطفـال مـن ال يـستطيع             

  .تسميـة كل الوجبات فكانت المعلمة تساعـدهم على إعادة تسميتها
كما تمكنت كذلك من حضور درس حول التنفس في البعد البيولوجي دائمـا، و كانـت                
المعلمة تهدف مـن وراءه إلـى إظهار لألطفال أن اإلنسان يتنفس الهـواء و من دونـه ال                

  .اإلنسان تستطيـع كل الكـائنات الحيـة العيش بمـا فيهم 
أما ما يخص الـبعد التكنولوجي و الفيزيائي فلم أتمكن من حـضور أي حـصة فـي                 

  . هذيـن البعدين
  

 :تعليق على جداول المقارنة و المالحظة الميدانية  –2.1
                        

 به و  التشا المعرفي ، ان هناك نوع من     /   تبين جداول المقارنة  الخاصة بالمجال العقلي             
التجانس بين ما جاء في االدب المختص العالمي و النصوص الجزائرية فيما يتعلق باالنشطة              
الخاصة بهذا المجال ، حيث اشتمل على نشاطات في اللغة ،و ما تحتويه من مضامين فـي                 

و في الرياضيات و ما تحتويه من حساب و هندسـة و             القراءة و الكتابة و التعبير الشفوي ،      
ي االبقاظ العلمي والتكنولوجي و ما يحتويه من بعد بيولـوجي و تكنولـوجي و               قياس ، و ف   
و لكن هذا ال يعني عدم وجود اي اختالف ، حيث اننا نالحظ ذلك االختالف فيمـا                 .فيزيائي  

احتوت عليه مضامين تلك االنشطة ، وهذا االختالف من الطبيعي ان يكون نظـرا للتبـاين                
لتي عاش فيها علماء التربية الذين اخذنا منهم االفكار و اتخذناها           الموجود بين الفترة الزمنية ا    

مرجعا لنا للمقارنة و الفترة الزمنية التي نعيشها اآلن والتي تمت خاللها دراستنا ، فـالعلوم                
  . تتطور مع تطور الزمن ومع تطور المجتمعات وكذلك مع التطور التكنولوجي 

  
نس بين النصوص الجزائرية و المالحظة الميدانية  التجا التشابه و امافيما يتعلق بمدى

المعرفـي علـى   / ، فلقد الحظنا ذلك، أي الجظنا تطبيق لمضامين و نشاطات المجال العقلي     
ارض الواقع ، صحيح اننا لم نتاكد من تطبيقها جميعا نظرا لضيق الوقت اال ان مـا طبـق                   

  . موجود في النصوص الجزائرية 
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  :العــاطفــي/ لخاصة  بالمجــال االجتماعي  جداول المقارنة ا-3.1
  

  :جداول المقارنة  -أ
  

   : والتـربيـة االجتماعية و المدنيـةالتربيـة الدينية و االخالقية
  

  

طة
ش
ألن
ا

  

  ما نص عليـه األدب العالمي المختـص

فروبل، كومنيوس، بستالوتزي ،(

  ))، دوكروليمنتسوري

  جاء في النصوص الجزائريةمـا 

ـة
ربي

الت
ية
الق
الخ

و ا
ة 
يني
الد
 

  

  .إيقـاظ الشعـور الدينــي
  .تعليم الصـالة لربه في خشوع

تقديم تربية خلقية، حيث إذا أخطأ الطفـل علـى          
  .المربيـة أن تـوجهه
زيـارة المـريض ، الرفـق       : الرعاية الوجدانية 

بالـضعفاء، مــشـاركة اآلخــرين أفــراحهم و  
  . أحزانهم

  

مدلـة قبـل    تعليم الطفل التلفظ بالبـسملة و الح      
  .وبعـد تنـاول األكل

  .تعليم التلفظ بالشهادتيـن
تعليم إلقاء التحية، بالـسالم علـيكم، وعلـيكم         

  .السالم
  .صبـاح  و مسـاء الخيـر

  .تحفيظ آيـات و سـور قرآنية و أحاديث
  .احترام الكبيـر

ـة
دني
لم
و ا

ة 
عي
ما
جت
اال
ة 
ـ
ربي

ـ
الت

  
  .االشتراك في تنظيم الحجـرة أو المشـغل

  .يب على النظـام و النظافة التدر
  .تقديم األنشطـة في صـورة ألعـاب

ترك األطفال يختارون األنشطـة بـأنفسهـم ، 
  .اي اختيار ذاتــي لألنشطة 
  .أخذ فكرة عن السياسـة 

  .ن التاريخ و األحـداث التاريخيةتكوين فكرة ع
  

يتعـرف الطفل على حقوقه و واجباته داخل 
  .وخارج المدرسـة 

النقل، ( ف على المهن و الخدمـات و يتعر
  .....) االتصاللوسائ

النشيد الوطني، (اكتشاف رموز الجمهورية 
  ).معنى ألوان العلم الوطني

  .يتعرف على اسمه و اسم عائلته
  .يتعرف على أسرته و عائلتـه

  . و يطبقها قـواعد النظافةعلىيتعرف 
  .يحافظ على نظافة المحيط 

  .م، يعتني بالمحيطيرتب، ينظ: يعمل في جماعة
  .يتعـرف علـى القواعد األمنيـة

  .يحي مناسبـات وطنيـة، دينيـة، عالميـة
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  :المالحظـة الميدانيـة -ب 

  

  :التربيـة الدينية و األخالقية
  

من خالل المالحظات التي قمت بها علي مستوى األقسام التحضيرية وفيما يتعلـق             
حيث . من سور قرآنية وآيات، يقمن بتحفيظها لألطفالبالتربية اإلسالمية فان المعلمات كن يقد  

أنني لم أتمكن من مالحظة كيف تتم عملية  تحفيظ  القرآن  ولما سألت  علي طريقة التحفيظ                   
. أجابتني احدى المعلمات بأنها  تقوم بكتابة اآلية القرآنية علي السبورة، وتقراها أمام األطفال 

وقد تعاد اآلية عـدة حـصص حتـى         . ى يتم حفظها  ثم تعاد عدة مرات جمعا من طرفهم حت       
  .                                                              يحفظها كل طفل بمفرده
 وهم يسمعون السور القرآنية التي تم حفظها من طرفهم أمام المعلمـة             لحيث الحظت األطفا  

و كانـت   . ة القرآنية للمعلمـة   فرادى، أي كل طفل يصعد إلى السبورة ويقوم بتسميع السور         
  .سورة اإلخالص و سورة الفلق: السور التي تم حفظها و تسميعها هي

  
كما تمكنت من حضور درس في العبادات و كان حول األركان الخمسة لإلسالم و              
هذه الحصة كانت مراجعة للدرس فقط النه قدم سابقا، حيث سألتهم المعلمة عـن األركـان                

ثم طلبت من كل طفل الصعود إلى السبورة و إعادة ذكـر            . ل بذكرهـا األطفا الخمسة  و قام   
و كـان بطبيعـة الحال من األطفال من ينـسى ذكرهـا، فتقـوم             . األركان الخمسة لإلسالم  
  .المعلمة بتذكيره بها 

  

  :التربيـة االجتماعية و المدنيـة
 

  .  حضرت درس في التربية االجتماعية و كان حول العلم الوطني
ماذا نفعل عندما نـدخل     : ولت المعلمة كالعادة الدخول للموضوع بطرح أسئلـة مثل       حيث حا 

بعد ذلك  قالت ماذا يمثل العلم       . في الصبـاح إلى المدرسة و عندما نخرج منها في المسـاء         
و هنا تساءلت طبعا كيف توصل األطفال إلى        . ؟  فأجاب األطفال بأنه رمز من رموز الوطن        

. ثم أضافت المعلمـة   .و تركتها حتى تنهي الدرس    .  ي لم أقاطع المعلمة   و لكنن . هذه اإلجـابة 
ما هي األلوان الموجودة في العلم ؟ فكان جواب األطفال بذكر األلوان و هـي األخـضر و                  
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اللـون األخـضـر    : فكان جوابهم بأن  : ثم سألتهم عن رموز هذه األلوان     .األبيض و األحمر  
  يرمز للتقـدم و االزدهـار،

  .ألبيـض  يـــرمز للســالماللـون ا
  .اللـون األحمـر   يـرمز إلى دم الشهداء 

فقالت لهم من هم الشهداء يـا أطفال ؟ فأجابوا بأنهم من ماتوا من أجـل الوطـن، و هكـذا                  
  .انتهى الدرس 

  

و هنا تدخلت ألستفسر عن كيـف تمكن األطفال من الوصول إلى مثل هذه اإلجابات،              
رس قدمته سابقا و هذه مراجعة أو إعادة للدرس ألنه الدرس األخير في             فأخبرتني بأن هذا الد   
العلـم  " كما أخبرتني بأنها في أول حصة لهذا الدرس قــامت بجلـب             . التربية االجتماعية 

  .و رؤية األلوان الـتي يتكون منها . أمام األطفال للتعرف عليه مباشرة" الوطني 
  

  :الحظة الميدانية تعليق على جداول المقارنة و الم - 4.1
  

العـاطفي  / من خالل المالحظة االولية لجداول المقارنة الخاصة بالمجال االجتماعي          
تجانس بين ما جاء في االدب المختص العالمي و النـصوص           تشابه و ال يوجد     نجد ان هناك    

الجزائرية فيما يتعلق باالنشطة الخاصة بهذا المجال ، حيث اشتمل على نشاطات في التربية              
ات في التربية االجتماعية و المدنية ، كما نلمـح تقـارب بـين              طالدينية و االخالقية و نشا    

مضامين هذه االنشطة ، باستثناء نشاط التربية الدينية الذي الحظنا فيه اختالف بـين االدب               
المختص العالمي و النصوص الجزائرية  ، و هذا راجع بطبيعة الحال الى اختالف الديانات               

ة الجزائرية باعتبارها تدين الدين االسالمي و الدول الغربية التي تدين ديانات اخرى بين الدول 
و التي ينتمي اليها المربون المختصون في تربية الطفل قبل المدرسة والذين اخذنا افكـارهم               

  .كمرجع لدراستنا 
انية  التجانس بين النصوص الجزائرية و المالحظة الميد التشابه واما فيما يتعلق بمدى

العـاطفي  / ، فلقد الحظنا ذلك، أي الجظنا تطبيق لمضامين و نشاطات المجال االجتمـاعي              
على ارض الواقع ، صحيح اننا لم نتاكد من مدى تطبيقها جميعا نظرا لضيق الوقت اال ان ما  

  .  طبق موجود في النصوص الجزائرية 
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  : حركي/ الحسيالخاصة بالمجــالجداول المقارنة - 5.1

  :جداول المقارنة  -أ 

  :التربية  البدنيـة و اإليقاعيـة
  

  ما نص عليه األدب العالمـي المختص

، فروبل، منتسوريكومنيوس، بستالوتزي ،  (

    )دوكرولي

  

  جاء في النصوص الجزائريةمـا   

  المشـي باتزان عـلى خـط مستقيم 
  .الحركة علـى أنغـام موسيقية
  .القيـام بتمرينات ريـاضيـة

  ام بألعاب ريـاضيـةالقيـ
  
  

    

الجــري، القفـز،    (أنشطـة ألعاب القـوى     
  ....).التسلـق

  .ألعـاب الجمباز
  .السباحــة

  .ألعـاب ريـاضيـة جماعيـة
  .يتنقـل على أسـاس إيقـاعات موسيقيـة

ينجـز رقـصة جماعيــة علـى لــحن         
  إيقـاعي

  :لتربيــة الموسيقيةا
  ما نص عليه األدب العالمي المختص

فروبل، وس، بستالوتزي ،كومني(

  ))، دوكروليمنتسوري

   جاء في النصوص الجزائريةمـا 

  .التدريب  علـى بعض اآلالت الموسيقية
  .اني، األنـاشيد و األشعـارالتدريب على األغ

التـدريب على المـوسيقى بترديــد بعـض       
  .األصوات المـوسيقيـة

التـدريب السمعـي علـى التمييــز بيــن        
  .النغمـات 

  

  
  .صادر صـوتية متنوعـةمدرب على اإلصغاء ليت

  .يميز بيـن األصوات المختلفـة و المتشابهــة
  .يكتشف مقدرته الصـوتية

  .يتـدرب على األداء الصوتي السليــم
يـؤدي إيقاعات منسجمـة باستعمــال األيـدي و       

  .األرجـل
  يـؤدي أنـاشيـد الطفـولة و محفوظات 
  .ةيكتشـف أصوات اآلالت المـوسيقيــ

  .يتـدرب علـى االستعماالت األوليـة لآلالت
  . عالميـة– محليـة –ات تراثيـة وعيؤدي مقط

  .يصـغــي لمختلـف األلـوان الموسيقية
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  :التربية الفنية و التشكيلية
  

  ما نص عليه األدب العالمي المختص

كومنيوس، بستالوتزي ،فروبل، منتسوري، (

  ))دوكرولي

  يةمـا جاء في النصوص الجزائر

  .يب األلعابكفك و تر
  .التـدريب علـى الرسم و األشغال اليدويــة
  .التدريب علـى المالحظة لتربيـة حاسة البصر

  .إنجاز نماذج و مجـسمـات
و بيــن   األشـياء   لوان  أالتـدريب على التفريق بيـن     

   )اختالف المواد من حيث الملمس (هاسملم
  .تشـجيـع األطفال على الرسم و الزخرفـة

  .دريب الحواس خـاصة اللمـس و الشمتـ
  

  .اكتشاف األلوان
تسميـة األلـوان من خـالل عــرض أشيــاء         

  .أزهار بعـدة ألـوان: مثـل
السماء بلونهـا األزرق، البنفسجي، و البرتقالي عند       

  .الغروب
  .إستخراج لـون مـن مزج لونين أو أكثـر

أشكال مسطحـة مثـل المربع،  : تلـوين فضـاءات 
  ....الدائرة

  ....المكعب، الهـرم: و أشكال مجسمـة مثل
يكتشـف مختلف اسـتعماالت المـواد الخــاصة        
بالتعبيـر الفنـي التشكيلـي، مــواد سـائلــه،       

  .مـواد صلبـة، مـواد رخـوة

  

  : املسرح و التمثيـل
  

  ما نص عليه األدب العالمي المختص

كومنيوس، بستالوتزي ،فروبل، منتسوري، (

  ))دوكرولي

  جاء في النصوص الجزائريةمـا 

حريـة التنقل و أداء األعمال مـع توجيـه       
  .المعلمة 

  .المشاركة في االستماع إلى القصص
  .القيام بتمثيـليـات تناسب سـن األطفـال

  

  .يقلد أصوات و حركات ألشخاص، حيوانات و أشياء
يستعمـل تعبيـرات الوجه و الجـسم لتمثيــل أشـخاص،          

  .حيـوانات و أشياء
  .غـي لنص التمثيـليص

  .يـردد نصـا مسمـوعا جـزئيـا
  يعـايش النص المســرحي أو التمثيلــي

يظهـر فـي أدائـه التمثيلـي المـشـاعر و األحــاسيس            
  .المتعلقــة بالدور المؤدى
  .يكتشف اللعب المسـرحـي

  .ينـدمج في جماعة اللعــب المســرحي
  .يمثــل أدوارا بطريقة عفوية أو موجهــة
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  : مالحظـة الميدانيـةال-ب 

  : التربية البدنيـة و اإليقاعيـة
  

 نشاط في  أيرغم حضوري مع عدة أقسام تحضيرية إال أنني لم أتمكن من مالحظة
نا يمكن التربية البدنيـة و اإليقاعية، ليس ألنه تقصير من جانبي في الحضور و لكن ألن

  . هذا النشاطتطبقن  فالمعلمات الالقول أن هذا النشاط هو مجرد حبر على ورق
  

و لكنني أثناء وجودي مع إحدى المعلمات و من خالل الحوار الذي دار بيننا  أردت 
معرفـة ما مدى تطبيق هذا النشاط على مستوى القسم التحضيري و لكن و كأن استفساري 

  .هذا نبهها، حيث أجابتني بأنها ستقدم هذا النشاط ألرى كيف يتم فحسب ألنه نادرا ما يقدم
  

قامت المعلمة بإخراج األطفال إلى ساحة المدرسة و أخذت معها صفارة، و مجموعة 
من الحبال، قامت بوضع الحبال على األرض، بحيث كل حبل يشكل دائرة، و طلبت من أحد 
األطفال مساعدتها على وضع الحبال بنفس الكيفية التي وضعت بها الحبال، كان اسم اللعبة 

مت بتقسيم األطفال إلى مجموعتين، مجموعة بدأت اللعبة و من ليس له منزل، قا: هو
  .المجموعة الثانية تنتظــر دورها في اللعب

  

، و كانت اللعبة تتمثل في أن األطفال يجرون حول  شرحت المعلمة اللعبة لألطفال
الحبال الموضوعة على األرض، و عند سماع صوت الصفارة يدخل كل طفل داخل دائرة، 

الدوائر المشكلة من الحبال لم تكن بنفس عدد األطفال، و كان كل طفل ال مع مالحظة أن 
يدخل داخل دائرة  فهو ليس له منزل و بالتالي يخرج من اللعبة و يدخل مكانه طفل من 

 األطفال يلعبون في بهجة و فرح رغم الجهد الذي بذلوه في لالمجموعة الثانية التي تنتظر، ك
ة إلى أن تمكن كل األطفال من المشاركة في  هذه اللعبة، وفي الجري، و هكذا استمرت اللعب

األخير أرادت المعلمة تعيين الفائز في اللعبة، و هو الطفل الذي لم يخرج من اللعبـة، من 
بدايتها حتى نهايتها، و لكنها لم تجد الفائز، بهذا انتهت اللعبة و عاد األطفال ثانية إلى الحجرة 

  .في نظام
افي ـتطبيقه ة البدنية، أما التربية اإليقاعية و التي تظم الجمباز فال يتمهذا عن التربي

  .الميــدان، نظرا لعدم توفر الفضاء المناسب لتطبيقها 
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  :التربيـة الموسيقيـة

يقدم في التربية الموسيقية عادة األغاني و األناشيد فقط ، و هذا النشاط يمكن أن 
يد الحيوية و النشاط لألطفال، و يتم هذا مع األغاني و تقدمه المعلمة في أي وقت، ألنه يع

األناشيـد التي تم حفظها من طرف األطفال من قبل، أما  فيما يخص تحفيظ أغنية جديدة فقد 
قامت المعلمة بفتح النوافذ و قالت هذا ليتجدد الهواء ألنها : الحظت هذا مع إحدى المعلمات

وطن األطفال، حيث قامت المعلمة بالغناء مع : ي و كانت األغنية ه. كانت الحصة الثانية
القيام ببعض الحركات بيديها و كان األطفال يرددون وراءها و هم قيام مع القيام بنفس 

و بعد إعادة األغنية عدة مرات جماعيا ، طلبت المعلمة من . الحركات التي تقوم بها المعلمة
 هناك بعض اإلعادات من طرف األطفال األطفال من يستطيع أن يعيد األغنية بمفرده، كانت

فأخبرتني المعلمة بأن أالغنية الجديدة تعاد عدة حصص . إال أنهم لم يتموا حفظها جيدا
جماعيا إلى أن يتم حفظها جيدا من طرف األطفال، ثم يعيدها كل طفل بمفرده إلى أن يتأكد 

  .حفظها من طرف كل طفل
ريب األطفال على بعض النغمات  أما فيما يتعلق باآلالت الموسيقية أو تد

الموسيقية، فقد أجمعت كل المعلمات الالتي حضرت معهن على عدم توفر أآلت موسيقية 
بالمدرسة و ال حتى  األجهزة التي تسـاعد على تسميع أصوات بعض اآلالت الموسيقية أو 

  .لهذا تكتفي المعلمات بتقديم األغاني و األناشيد لألطفال فقط. صورهـا
  

   : ية الفنية و التشكيليةالترب

قامت المعلمة برسم زهرة على السبورة بالطباشير مستعملة عدة ألوان، و طلبت من 
األطفال رسمهـا على كراسـات الرسم المخططة، بدأ األطفال يرسمون الزهــرة باندماج، 
ي و بدأت المعلمة تتحرك بين الصفوف لمراقبتهم و لمساعدتهم أحيانا في الرسم أو في بر

بعض األقالم الملونة الغير مبرية، كانت المعلمة تذكر األطفال باسم الشيء الذي يرسمونه و 
  .كذلك باسم األلوان التي يستعملونها في رسم الزهرة 

كان كلما انتهى طفل من رسم الزهرة يحضر كراسه للمعلمة كي تراه، و هي كانت 
حيث كانت . لون باللون المناسبتشجعهم و تنبههم إذا الحظت أن الرسم ناقص أو غير م

تؤكد على لون كل جز من أجزاء الزهرة و عدد أوراقها و كتابـة اسم زهرة  تحت الرسم، 
 و بعد أن أنهى كل األطفال الرسم، – الزهرة –ألن المعلمة كانت قد كتبت تحت الرسم كلمة

  .تم جمع الكراريس
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 – عادة ما يتم باستعمال العجين هذا فيما يخص الرسم، أما عن األشغال فإن هذا النشاط
قامت المعلمة . حيث أثناء حضوري مع إحدى المعلمات الحظت كيف قدمت هذا النشاط

و طلبت  من األطفال  ....... ، دِ ’، د   د َ –على السبورة مثال " د"بكتابة أصوات الحرف 
من األطفال من استخراج اللوحة و العجين و تشكيل هذه األصوات على اللوحة بالعجين كان 

ليس لديه عجين فطلبت منهم الكتابة على اللوحة بالطباشير أو على الكراريس بالقلم، و في 
نفس الوقت كانت تؤنبهم  ألنهم لم يحضروا العجين و طلبت منهم أن يحضروا العجين في 

  .المرة القادمة، ألن هذا النشاط يجب أن ينجـز بالعجين
 –ن إلى أجزاء صغيرة،ومن كل جزء يصنعون عصي بدأ األطفال يجزؤون قطعة العجي

 أستمر األطفال – د – ثم يقومون بتثبيتها على اللوحة بحيث تأخذ الحرف –أي بشكل طويل 
 ، و كانت المعلمة تراقبهم و - د –في عملهم إلى أن أتموا تشكيل كل أصوات الحرف 

  .   ألشغالتحاول توجيههم إذا أخطئوا أو نسو شيئـا، و بهذا انتهت حصة ا
       

   :المسرح و التمثيل
  

 ىنني تمكنت من مالحظتـه مـع احـد        اهذا النشاط كذلك نادرا ما يتم تطبيقه إال         
 حيث قامت المعلمة بتعيين عدد من األطفـال         ، نوفمبر  بعنوان المعلمات، أين تم تقديم أوبرات    

 أن هذه األوبرات    ىوطلبت من كل طفل ان يقوم بالدور الذي حددته له ، مع اإلشارة فقط إل              
قدمها األطفال من قبل وكل طفل حفظ دوره ، حيث أن هناك من األطفـال مـن مثـل دور                    

ساعي البريد ، وهناك من قام بدور المعلم ، و الفالح وغيرها من األدوار التي وزعت علي                 :
األطفال ، ثم وقف كل األطفال الذين يقومون بالتمثيل في مكان أمام السبورة و بـدؤوا فـي                  

 كالمه  ىالتمثيل ، حيث بدا كل طفل يردد الكالم الذي حفظه مع القيام بحركات بيده معبرة عل               
وهكذا حتى قام كل طفل بأداء . وكانت في  كل مرة المعلمة تذكرهم إذا نسو شيئا من الكالم       . 

وبعدها أخبرتني المعلمة بأنهم نسوها قليال، ألنها حفظتها لهم منـذ           . دوره وانتهت األوبرات    
وان هذه االوبرات طويلة نوعا ما وهي قامت بحذف بعض          ،مدة طويلة، تقريبا مع بداية العام     

ومن هنا استنتجت أنها االوبرات الوحيـدة التـي         .المشاهد منها لتتماشي مع قدرات األطفال       
إال بعد  . قدمت في إطار نشاط المسرح  والتمثيل ، كما ان المعلمة لم تكن ستقدم هذا النشاط                 

 نوع األنشطة التي تقدمها لألطفال، وهل المسرح من بين األنشطة التـي             ىفسرت عل ن است أ
  .تطبق أم ال
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نني تناقشت كذلك مع معلمات أخريات حول األنشطة و تطبيقها ، وكان كالمهـن              أكما  
 هنجميعا تقريبا بان الوسائل التي تتطلبها بعض النشاطات غير متوفرة ولهـذا يتعـذر علـي             

  . قدمه تقدمه وإذا لم تتوفر ال تذا توفرت أدوات ووسائل النشاط إىتطبيقها ، بمعن
   : تعليق على جداول المقارنة و المالحظة الميدانية-6.1

  

حركي نجد ان /من خالل المالحظة االولية لجداول المقارنة الخاصة بالمجال الحسي
لنصوص  التجانس بين ما جاء في االدب المختص العالمي و ا التشابه وهناك نوع من

الجزائرية فيما يتعلق باالنشطة الخاصة بهذا المجال ، حيث اشتمل على نشاطات في التربية 
كما . البدنية و االيقاعية، التربية الموسيقية، التربية الفنية و التشكيلية و المسرح والتمثيل 
الف نلمح بعض االختالف بين مضامين هذه االنشطة ، و هذا راجع بطبيعة الحال الى االخت

الموجود بين المجتمع الجزائري و ثقافته و بين  المجتمعات الغربية و ثقافاتها و التي ينتمي 
اليها المربون المختصون في تربية الطفل قبل المدرسة والذين اخذنا افكارهم كمرجع لدراستنا 

ة  التجانس بين النصوص الجزائرية و المالحظة الميداني التشابه واما فيما يتعلق بمدى.
 التجانس بينهما، أي اننالم  التشابه و الحركي، فلقد الحظنا عدم/الخاصة بالمجال الحسي

ظ تطبيق لمعظم  نشاطات هذا المجال على ارض الواقع ،باستثناء تطبيق التربية الفنية و حنال
 المتمثلة في الرسم واالشغال و التربية الموسيقية، المتمثلة في االناشيد وبعض االغاني ، اما

   .باقي االنشطة فال يتم تطبيقها بسبب عدم توفر الوسائل و االدوات الالزمة لها 
  

  

  :خالصة جزئية-2

بعد إجراء المقارنة بين ما جاء به علماء التربية فيما يتعلق بتربيـة طفـل مـا قبـل                   
  :المدرسة، وبين ما هو نص جزائري، ومدى تطبيقه على ارض الواقع استخلصنا ما يلي

  : المعرفي /  المجال العقلي-أ           

تربية اهتماما  ظرا لألهمية البالغة التي يلعبها هذا المجال في حياة الفرد ، فقد أولوه علماء ال              ن
 علي تنميته عند الطفل ، ويظهر ذلك من خالل االنشطة المختلفة التـي وضـعوها                ا، وعملو كبيرا

  .والتي بإمكانها أن تفيد الطفل في هذا المجال 
  

جد أن هذه االنشطة قد تمثلت في نشاط اللغة، والذي يظم القراءة، الكتابـة و التعبيـر                 حيث ن 
    .الشفوي، ونشاط الرياضيات ويضم الحساب و الهندسة و القياس 

البيولوجيا ، والفيزياء ، علم الفلك ، السياسة،         : إضافة إلي تقديم مبادئ بعض العلوم االخري ، مثل          
  : سنحاول فيما يلي التطرق إلي هذه األنشطةو...التاريخ والجغرافيا 
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 والذي يتمثل كما ذكرنا سابقا في تعليم الكتابة والقراءة والتعبير الـشفوي ومـن               :نشاط اللغة 
خالل إجراء مقارنة بين ما جاء في األدب المختص العالمي في تربية الطفل قبل المدرسة وما هـو                  

  .ي هذه النشطات فإننا لم نجد فرق واضح بينهما ف.نص جزائري 
  

 نجد أن كليهما يؤكد علي ضرورة تعليم او تدريب األطفال علي مبادئهـا ،                الكتابة ففيما يخص 
اما االختالف فانه يكمن في كيفية تدريب األطفال علي هذا النشاط ، حيث وجدنا كما سبق ذكره في                  

 باستعمال اللمس بأناملـه     دراساتنا النظرية وحسبً  مريا منتيسوريً  أن الطفل يتدرب علي الكتابة           
على مجسمات الحروف ، ولم نجد في نصوص علماء التربية ما يقول انه يجب علـى الطفـل ان                   
يمسك القلم بيده ليكتب ، أما في النص الجزائري فوجدنا أن الطفل يجب أن يقلد الحروف و الكلمات               

االعتبار نمو الطفل وخاصـة      بعين   اففي األدب العالمي نجدهم اخذو    . شكال وكتابة بمعنى أن يكتب      
 التي تكون في هذه السن الزالت لم تتم نموها بعد ،            –العضالت الصغيرة   –نمو عضالت األصابع    

وهذا ما يجعل الطفل يتعذر عليه مسك القلم جيدا والتحكم في حركة يـده بحيـث يكتـب بطريقـة              
  .صحيحة 

ية يمسك القلـم الجـاف بـين        ومن خالل مالحظتنا الميدانية وجدنا أن طفل التربية التحضير        
أصابعه ويكتب الحروف واألرقام ، و توصل إلى كتابة تاريخ اليوم بمفرده ، و أتقن كتابة بعـض                  
الحروف ، بدرجة تفوق كتابة بعض األفراد الناضجين الذين اكتمل نموهم ، و الذين نجد خطهم غير 

 نمو عـضالت أصـابعه ؟ وهـل    وهنا نتساءل هل تعلم الطفل المبكر للكتابة سيؤثر علي      . مقروء  
  .ستنمو أصابع يده نموا سليما ؟ 

  
، حيث أن علماء التربية نادوا بتعلـيم        القراءة  كما وجدنا هناك اتفاق كذلك فيما يخص نشاط         

الطفل القراءة ، وقدمت ً مريا  منتسوريً  طريقة تعليم القراءة للطفل ، وقد تطرقنا لها في القـسم                    
ن ً  القراءة هي الثمرة الطبيعية للكتابةً  وان الطفـل إذا كتـب               أت  أ ر النظري للبحثً  فمنتسوري ً    

شيء يجب أن يعرفه ، فإذا كتب حرفا وعرفه ينطبع في عقله و بالتالي يسهل عليه بعد ذلك قراءته                   
.  

" دوكرولـي " ووجـدت أن  . كما اعتمدت كذلك علي حاسة اللمس  فـي تعليم الطفل القراءة            
ليم القراءة و أسمـاها بالطٍريقة  الجمليـة، بمعنى أن الطفل يدرك مـن             هـو أيضا قدم طريقة لتع    

و هي الحروف التـي     .اللحظة األولى الشـيء ككل مجمل أي الكلمة أو الجملة ثم يدرك أجزائهـا           
 أن ننتقل بالطفل من البـسيـط        افقد رأو " كومنيوس  " و" بـستـا لوتزي ً"أما  . تتكون منهـا الكلمة  
بمعنى نبدأ بالشيء البسيـط، المجزأ و هو الحرف ثـم       . من الجـزء  إلى الكل      إلـى المركب  أو     

  .  ننتقل به إلى المركب أو الكل و هو الكلمة أو الجملة
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و في نصوص التربية التحضيرية الجزائرية و جدنـا أيضا ما ينص علـى تعليم األطفـال              
فة  و الجمل البسيـطة، و أن يـربط        القراءة، و منهـا أن يتعرف الطفل على بعض الكلمات المألو         

  .و غيرها..... بين الكلمة و الصورة، و أن يقرأ قراءة إجمالية
لكن  الطفل هنا يتعلم القراءة باستعمال حاسة البصر فقط، أي أنه يرى الحرف و يتعرف عليه دون                  

  .استعمال حاسة اللمس 
  

علمة قد اعتمـدت، علـى طريقـة        و من خالل مالحظتنا الميدانية لهذا النشاط و جدنا أن الم          
حيث كتبت كلمـة علـى الـسبورة و         .في تعليم األطفال القراءة أي على طريقة الجملة       " دوكرولي"

قرأتهـا أمام األطفال و من الكلمة استخرجت الحرف  الذي هم بصدد قراءته، و كتابتـه بجانـب                  
فل هنــا يتعـرف علـى    أي أن الط. الكلمة، و طلبت من األطفال قراءة الكلمة و أصوات الحرف 

الكلمات المألوفـة عنده، كما استعملت المعلمة كذالك طريقة الكلمات و الصور، حيث يتعرف الطفل     
  على الكلمة من خالل الصورة، و لكن هل بهذه الطريقة يتعلم األطفال فعال القراءة ؟

المقارنة وجدنا  ، ومن خالل جداول التعبير الشفويودائما في نشاط اللغة ولكن هذه المرة مع 
ان الفلسفات المختصة العالمية في تربية طفل ما قبل المدرسة قد اتفقت معها النصوص الجزائريـة                

ألنه وحسب ما ذكرنـاه فـي الجانـب    . على ضرورة تنمية التعبير الشفوي لألطفال في هذا السن         
ل سـنوات  النظري للبحث فان الطفل يكون رصيده اللغوي ضئيل جدا ، ولكن ينمو بـسرعة خـال         

الطفولة المبكرة إذا وجد الرعاية والتدريب الكافي علي التعبير وعلي إضافة كلمـات جديـدة إلـي               
  .ثروته اللغوية إن صح  التعبير 

  
ففي الفلسفات العالمية وجدنا ان الطفل يتدرب على التعبير الشفوي ، بالمشاركة في المحادثـة   

  .وراتهوإدراكه لمعاني بعض الكلمات ، وتعبيره عن تص
  

أن الطفل إذا أصبح قادرا على الكالم فانه يتمرس عن طريق تجاربـه             :  ً كومينوسوحسبً    
يجب ان : ً  مونتسوريً  وً بستالوتزيومن خالل ً    .اليومية ، ببعض التعابير فيدرك بعض األلفاظ        

اظ ، فيعبر يكون هناك حوار وتفاعل بين األطفال والمعلم، وبهذا يكتسب الطفل بعض الكلمات واأللف            
عن ميوله وإحساسه ، كما يمكنه أن يتناقش مع معلمته في النشاط الذي يختاره او يميل إليه، و أثناء           
انشغال األطفال ببعض األلعاب او األنشطة و من خالل الحوار الذي يدور بينهم، تعمل المعلمة دائما 

بهذا ينمو التعبير الشفوي لـدى      على متابعة األطفال  و توجيههم و تصحيح كلماتهم او تعبيرهم، و             
فالفلسفات العالمية إذن حاولت أن تستغل كل مواقف الطفل الخبرية فـي تنميـة تعبيـره                . األطفال
  .الشفوي
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لقراءة و  اوأما في النصوص الجزائرية، فهناك نشاط خاص بالتعبير الشفوي مثله مثل نشاطا             

 للطفل في هذه السن أن يتعلمهـا، و أن          الكتابة، حيث حددت بعض العبارات و الكلمات التي يمكن        
يتدرب على الحوار بطرح األسئلـة أو اإلجابـة عليها كما يقوم بسرد حدثا عاشه، أو قصة أستمع                

  .و غيرها من األعمال التي يقوم بهـا الطفل لينمي تعبيره الشفوي.....إليها
  

واقـع، و جـدت أن      و بنزولنا إلى الميدان لمالحظة مدى تطبيق هذا النشاط علـى أرض ال            
ثم تطلب منهم   .المعلمات تطبقنـه، ففي كل مرة تقدم المعلمة كلمـات جديدة لألطفال و تشرحها لهم            

وضع الكلمة في جملة مفيدة، و يقوم األطفال بتكوين جمال أو شبه جمل تحمل هذه الكلمة، و تعمل                  
 و بهذا يكون األطفال قد      المعلمة على تصحيح تعبيـر األطفال إذا كـان خـاطئا أو غير مناسبـا،          

و ما يمكن قوله في هذا النطاق، أنـه ليـست           . أضافوا كلمة أو كلمات جديدة إلى رصيدهم اللغوي       
حصة التعبير الشفوي وحدها القادرة على تنمية هذا الجانب عند الطفل، و إنما بإمكـان النـشاطات    

عاطفي،  و كـذالك نـشـاطات       ال/ األخرى مثل، القراءة،  الرياضيات نشاطات المجال االجتماعي       
المجال الحسي حركي، كالمسرح و التمثيل و األنـاشيـد، أن تساهم فـي تنميـة التعبير  الشفوي               
  .لدى الطفل ، فالطفل من خالل كل النشاطات يتعلم أشياء جديدة بإمكانها أن تثري رصيده اللغوي

  
ـ    :  المعرفي/ و دائما في المجال العقلي     و الذي قـسم    .  الرياضياتاط  لكن هذه المرة مع نش

كما سبق و أن رأينا إلى حساب و هندسة و قياس و حل للمشكالت، فقد الحظنا كذلك مـن خـالل                     
المقارنة أنه ال يوجد فرق بين األدب المختص العالمي و النصوص الجزائرية،حيث نجد أن االثنين               

بيرة في تنمية الجانب العقلي و      يؤكدان على ضرورة تقديم الرياضيات لألطفال، لما لها من أهمية ك          
و ألنها ترتبط بجانب من حياة الفرد فهي تسـاعده على حل بعض المشكالت التي              . المعرفي للطفل 

  .قد تعترضه في حياتـه اليوميـة
  

و لهذا فإننا نجد في األدب المختص العالمي تأكيد على تعلـيم الطفـل الحـساب أي العـدد،       
) 05(و غيرها من العمليات البسيطة التي يمكن لطفـل خمـس            . ةالترتيب، الجمع، الطرح، التجزئ   

سنوات أن يتدرب عليها و أن يستوعبها و نجدهم دائما في تعليـم الطفل يستعينون بأدوات حـسية                 
  .تسهـل علـى الطفل عملية اكتساب المعلومـات

و تعليمـه كيـف     و لو أن أغلب رواد التربيـة العالميـة أكدوا على أن المهم في تربيـة الطفل ه              
  .    يكتسب المعرفة و ال يهم المعرفـة في حد ذاتهـا
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فهنا نجد مثال مريا مونتـسوري استعملت في تعليم األعـداد لألطفال مجسمات لألعداد حيث يقوم              
الطفل بلمسهـا بأنامله ليتعرف عليها ، و استعملت كذلك عصي متفاوتة في الطول و تختلف  فـي                  

  .ى العداللـون لتدرب الطفل عل
أستعمل ما أسمـاه بالهـدايـا و هي عبارة عن مجسمات ألشكال هندسية مثل،            " فروبل" و نـجد   

و غيرها، لتعريف األطفال باألشكال الهندسية المختلفة و فـي نفـس            ... الكرة، المكعب، المثلـث  
و تـدريب   أي أنهم استعانوا بأدوات ملموسة لتعلـيم أ       ..... الوقت إعطاء معنى للسكون و الحركة       

  .الطفل على شيء مـا
أمـا في النصوص الجزائريـة فإننا نجد كذلك هناك اهتمـام بتعلـيم الطفـل الحـسـاب،           

و تعليم لبعض وضعيات الفضاء و الخطوط و غيرها، لكـن هـذه             ..... العمليات الحسـابية، العد  
ـ             ة، و يمكـن أن     الطريقـة تختلف ،حيث نجد الطفل يستعمل القلم و الورقة فقط كمساعدات تعليمي
  .يستعين في بعض األحيان بخشيبـات متساوية من حيث الطول و لها ألوان مختلفة

 الميدانية، أن المعلمات تستعملن كتب التربيــة الرياضـية          مالحظتناكما الحظنا من خالل     
المتوفرة في السـوق، و الخاصة بالتـربية التحضيـرية، إال أن هذه الكتب تختلف من معلمة إلى               

ى، بمعنى أنه ليس هناك نموذج واحد للكتاب، على الرغم مـن أن هنـاك مراسـلة لمـديري                   أخر
و . المدارس جاء فيهـا أن على المعلم أال يستعين بكتب التربية التحضيريـة المتواجدة في السـوق

لكن يجب عليه استعمال كراسات عادية لألطفال إلى أن يـتم تـوفير كتـاب خـاص بالتربيــة                   
  .ن طرف الوزارة الوصيةالتحضيرية مـ

  
، الوزن و األحجام فإن المعلمات هنـا تجتهـدن لتوفير          أما فيما يخص تعلم األطفال القياس     

الوسائل التي تساعدهن على تبسيط المعلومات و المعارف لألطفال، بمعنى أن هذا يتـوقف علـى               
شيء المناسب لألطفال و إن     المعلمة، فإذا كانت من المعلمات المجتهدات فإنهـا تعمل على توفير ال          

لم تكن كذلك، فإنها لن تقدم لهم شيء، و هذا ما ذكرناه سابقا في تصريح إلحدى المعلمـات، حين                  
و . قالت أنها إذا توفرت لها الوسائل تعلم األطفال و إذا لم تتـوفر لهـا الوسـائل فإنها ال تعلمهـم                 

 خاصـة تحتـاج إلـى وسـائل تعليميـة          هذا ما يقف حاجـزا أمام تعلم األطفال ألن الرياضيات        
  ". بيـاجي " ما جاء به ليستوعبهـا األطفال خاصـة في سنـوات الطفل األولى حسب 

  
، الجانب العلمي و التكنولوجي   و هذه المرة مع     : المعرفي  / و نواصل دائما في المجال العقلي     

نادى بضرورة تقـديم  حيث نجد أن األدب العـالمي المختص في تربيـة طفـل ما قبـل المدرسة           
بـعض المبادئ األوليـة في مختلف العلوم للطفل، و هذا كتمهيد له كي يستطيع فهمها في مراحله                

تعليم الطـفل أسماء أعـضاء جـسمه و        : الدراسيـة القادمـة، و من هذه المبادئ نـذكر مثـال         
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الــزيارات و   وظيـفة كل عضو، كذلك إشراكه في رعـاية األرض و النباتات و القيام بـبعض               
الرحالت لمشاهدة الطبيعـة فيكتشـف من خاللهـا الجبال  و األنهار و البحار و غيرهــا مـن                 

و فيما يخص علم الفلك، يتعرف . المناظر الطبيعية، و بهذا يكون قد كون فكرة على علم الجغرافيـا
اللـه على المـاء،   أما الجانب الفيزيـائي فيتعرف من خ     ، ....الطفل على الشمس، القمر و النجوم       
جديـدة    إعطاء فكرة    كان الهدف هو  و من المالحظ هنا أنه كلما       . الهواء، المطر، الثلوج و غيرهـا    

للطفل على علم من هذه العلوم، فإنه عادة ما يتم استغالل الطبيعة في ذلك أو استغالل خبرة الطفـل    
 تعريفه بـأدوات الحـرث و       فيتستغل هذه الخبرة     لألرض أوفي حرثهـا     ة الطفل  رعاي  أثناء مثال
  ...هكذا

تقديم مبادئ في هذه العلـوم      ب  كما نجد في النصوص الجزائريـة كذلك ما ينص على وجو         
فنجده يتعرف على جسمه و كيف يحافظ عليه و يتعرف علــى متطلبـات            . لطفل ما قبل المدرسة   

  ...جسمـه البيولوجية من غذاء، تنفس، نظافة 
 و ما تحتويه من نباتات، و كيف يحافظ على البيئـة و يتعـرف           كما يتعرف كذلك على البيئة    
ة و الجامدة و يتعرف علـى  ـة، الغازيـادة و حاالتها السائلـعلى الحيوانات و غذائها، و على الم    

  .ةـبعض المهن  و أدواتها و بعض الوسائل األخرى المستعملة  في حياته اليومي
  

 هذا الجانب العلمي و قد سبق ذكر ذلك،         المعلماتمت  دحظنا كيف ق  و في زيارتنا الميدانية ال    
  .ال فـي الشرحـ استغالل خبرات األطفحيث اعتمدت المعلمات على

إال أنه هناك نقص في تقديم هذا الجانب العلمي، و هذا ما الحظناه، حيث من بين الزيـارات التـي          
علمة واحدة، و هذا ما جعلنــا       ، لم تقدم هذا النشاط إال م      ) 06(قمنا بها باألقسام التحضيرية الستة      

  نتساءل، لماذا هذا النقص ؟
رغم أن هناك خالل السنة الدراسية بعض المنـاسبات التي يمكن للمعلمات أن تـستغلهـا، فمـثال                

 يتم تـوعيتهم خـالل عمليـة         هل عيد الشجرة، هل يشارك األطفال في غرس األشجار، و        بمناسبة  
  االعتناء بها ؟الغرس بضرورة المحافظة على األشجار و 

خذ أ ب  ذلك كما قد تكون كذلك هناك أبواب مفتوحة على البيئة أو في أي مجال آخر فهل يتم استغالل                
  األطفال في زيارات إليهـا لتوعيتهم عن قرب ؟
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  :العـاطفـي /  المجـال االجتماعي-ب

  

 نظرا لما لهذا    العاطفـي،/ لقد إهتم علماء التربيـة، بتربية الطفل من الجانب االجتماعي          
  . شخصية الطفلنمو الجانب من تأثير كبير على 
 لم تلعب التربيـة     اإذ: "  أن بستالوتزي قال في هذا الشأن        الجانب األخالقي فنجد مثال في    

ال  و ـالدينيـة الدور األول فتأكدوا أن كل أنظمتكم التعليمية ستظل بعيدة عن التأثير في حياة األطف
 قـد   و لهذا فإننا نجد أن علماء التربية قد أعطو أهمية لهذا الجانـب و             " لية  ستظل بذلك التربية شك   

 أعمالهم التي ذكروا فيها أن على المعلم أن يوقـظ الشعور الديني لدى األطفال و ذلك في ترجم ذلك 
و تربيتهم علـى األخالق حيث إذا أخطأ الطفـل فعل المربية          .  بتعليمهم الصالة لربهم في خشوع    

ه، كذلك تربيتهم على زيارة المريض و الرفق بالضعيف، فكمـا أن للجسم غـذاءه، فـإن                أن توجه 
  .للروح كذلك زادها و زادها يتمثل في الدين و األخالق

  
و لهذا فإننا نجد أن النصوص الجزائريـة كذلك تركز على هذا الجانب ،  و تؤكد عليه،                 

البسملة و الحمدلة قبل و بعد االكل، إلـقاء حيث نصت على تعليم الطفل بعض اآلداب منها، التلفظ ب    
التحية، احترام الكبار،تعليمهم أركان اإلسالم و التلفظ بـالـشهادتين، كما نصت علـى تحفيــظ              
الطفل بعض السور القرآنية و  اآليات و األحاديث الشريفة لما يتميز به الطفل في هذه الـسن مـن     

  .قدرة كبيرة على الحفظ
  

 األطفال بعد دخولهم إلـى     انجانب من خالل زيارتنا الميدانية حيث ك      كما الحظنا هذا ال   
حجرة الدرس يرددون السور القرآنية التي تم حفظها، و لكن السؤال الذي يطرح نفسـه هنا هو هل      
األطفال يفهمون السور القرآنية التي يحفظونهـا أو هل المعلمة تقوم بشرح هذه السور القرآنيــة               

لب منهم حفظهـا ؟ أم أنهم يحفظون فقط النهم ليسو مطـالبون بـالفهم ، و اذا                 لألطفال قبل أن تط   
  .كانت كذلك فان التربية الدينية تكون بهذا لم تحقق هدفهـا

  
و قد الحظنا كذلك بعض سلوكات األطفال في هذا الجانب و التي تتمثل في إلقـاء السـالم     

لك يقومون و يلقوا التحيـة أو السالم علـى كل أو التحية على المعلمة عند دخولهم الى القسم، و كذ
ـ يذكرون بعضهم   ) اللمجة(و الحظت كذلك أنهم قبل تناولهم الطعام        . من يدخل عليهم القسم      التلفظ ب

فاألطفال عـادة   . بالبسملة، أما الحمدلة فإنهم ينسون قولها و حتى المعلمة ال تنتبه لهم لتذكرهم بها               
و لكن يجب اإلشارة هنا إلـى       . لهفين للخروج من القسم لالستراحة    عندما ينهون طعامهم يكونون مت    

أن تربية االطفال التربيـة الدينية ال تكون على عاتق المعلمة و حدهـا، بل يجب أن تشارك فيهـا                
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و لهذا فإننا نتساءل هناايضا ، حول ما إذا كـان هنـاك تكامـل بـين التربيــة                   . األسـرة كذلك 
  سريـة أم ال ؟التحضيريـة و التربيـة األ

  
 حيث الجانب االجتماعيولكن هذه المرة مع : نواصل في المجال االجتماعي والعاطفـي    

وجدنا من خالل المقارنة بين األدب العالمـي المختص في تربية طفل ما قبل المدرسة و النصوص             
الطفل على الجزائريـة أن هناك إتفاق في هذا الجانب أيضا،فعلماء التربية أوصوا بضرورة تدريب             

النظام و النظافة، و على العمل الجماعي، و على تقديـم األنشطـة في صورة ألعـاب ، بحيـث                  
يختـار الطفل النشاط الذي يرغب فيه بنفسـه، و هذا لتنمية روح المبادرة و الثقـة بـالنفس فـي              

  .الطفل ، إلى جانب إعطاءه بعض األفكار عن السياسة و التاريـخ
  

 في النصوص الجزائرية، و إضافة إلى ذلك فعلى الطفـل أن يتعـرف              و لقد و جدنـا هذا    
على حقوقه و واجباته، كحقه في التعليم مثال، و واجبه في المحافظة على أثاث المدرســة، و أن                  

ته، و أن يتعرف على القواعد األمنية، و غيرهـا من النشاطات التي            ليتعرف على إسمه و إسم عائ     
  .يتعلم كيف يحافظ على سالمته و سالمة محيطهيمكن للطفل من خاللها أن 

  
و لقد الحظنا من خالل الزيارة الميدانية كيف يحافظ األطفال على نظافة محيطهم المدرسي،               

كما كانــوا  . حيث كانوا عندما يتناولون لمجتهم يجمعون األوساخ التي يخلفونها في سلة المهمالت   
  . خروجهم من القسميحاولون المحافظة على النظام عند دخولهم أو

  
ـ و لكننا الحظنا كذلك اختالف فيما يخص طريقة تقديم هذه األنـشطة، فالمخ             صين فـي   ت

التربيـة ينصحون بتقديم األنشطة لألطفال في صورة ألعاب، كي ترسخ في عقولهم، و لقد وجدنـا               
م األنشطة، إما   هذا في النصوص الجزائرية، لكننا لم نجدهـا في الواقع ، فالمعلمات يعتمدن في تقدي             

على طريقة اإللقاء أو الحوار، مما يعطي للتربية التحضيرية الطابع األكاديمي البحت، الذي يصعب              
  . األطفال مهمة استيعاب المعلومات، و يمكن أن يصيبهم الملل و النفور من التعلم على

  
لمناسبات كما أنه كان بإمكان المعلمات أن تستغل بعض الفرص التي تتاح من خالل بعض ا  

ن أخذ األطفال لمشاهدة ذلك   مكني مثال، في  التي تحيا خالل العام، كاألبواب المفتوحة على األمن الوط        
ك األطفال في تنظيف المحـيط      ترشن أن ي  كذلك فيما يخص المحافظة على البيئة، يمك      . عـن قرب 

و ة  ـ الدينية و الوطني   تفال باألعياد كذلك في االح  اركوا  شيمكنهم أن ي  المدرسي أو الحدائق العامة، و      
  .   العالمية، و غيرها من المناسبات التي تساعد الطفل في عملية التطبيع االجتماعي
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   : حركي / المجـال الحسي-ج
  

ويمكن اعتبار هذا المجال من أهم المجاالت بالنسبة لطفل هـذه المرحلـة، فهـو كثيـر         
لميزات التي يتميز بها  الطفل  في هذه         ة   و يحب اللعب،  و يهوى التقليد، و غيرها من ا             ـالحرك

و هذا ما نادى    . المرحلة، و لهذا يجب أخذ هذه الميزات بعين االعتبار عند التخطيط لبرامج األطفال            
  :  به علماء التربية و سوف نرى ذلك فيما يلي 

  
 لكي ينمو نموا سليما نصحو بأن يقوم الطفـل بـبعض            االعتناء بجسم الـطفل  فيما يخص   

ات الرياضية كالمشي على خط مستقيم لكي يحافظ على اتزانه أو القيام بألعـاب ريــاضية     التمرين
فالطفل له طاقة كبيرة يجب أن يحـسن  . يكون فيها الجري و الرمي، أو الحركة على أنغام موسيقية       

و لهذا فقد وجدنـا في النصوص الجزائرية ما وجـدناه فـي األدب             . استغاللها كي تفيده في نموه    
فطفل التربية التحضيرية في الجزائر يجـب أن        . مي المختص من خالل المقارنة التي قمنا بها       العال

يقوم بأنشطة ألعاب القوى كالجري و القفز، و التسلق، و ألعاب الجمباز و السباحة و ألعاب رياضية            
جود و لكن عندما نقارن هذا بما هو مو       . ة    و يقوم بحركات على أساس إيقاعات موسيقية          ـجماعي

أي أننا لم نجد من خالل زيارتنـا الميدانيـة ال           . في الواقع، فال نجد شيء مما هو منصوص عليه        
تربيـة بدنية و ال إيقاعية، و إن صح القول، إن كنا لم نجد التربية البدنية التي ال تحتاج في تطبيقها 

مكننـا أن نجـد     إلى أدوات كبيرة، حيث يكفي لتطبيقها مساحة صغيـرة و أدوات بسيطة، فكيف ي            
التربية اإليقاعية، كالجمباز مثال أو السباحة، و التي تحتاج في تطبيقها إلى قاعـات مخصـصة و                 

و لكن إن كنـا  .إن ما هو منصوص شيء جميل،و يفتح شهية األطفال للذهاب إلى المدرسة       .مجهزة  
   نعلم جميعــا أن هذه النصوص صعبة التحقيق على أرض الواقع، فلماذا نصها إذن ؟

كان من المفروض على المسؤولين، قبل نص هذه األنشطة، أن يفكروا فيما إذا كان يمكن               أنه  
تطبيقها على أرض الواقع أم ال، أو كان واجبا عليهم أن يوفروا الـوسائل، و األجهزة الالزمة لذلك        

  .قبل أن ينصوها للتطبيق
  

لماء التربية نصحو كذلك ، فنجد أن عالتربية الموسـيقية و فيما يخص محور الموسيقى أو   
بتوفير أنشطة تتعلق بتدريب األطفال على بعض اآلالت الموسيقية، و على ترديد بعض األصـوات               
الموسيقيـة و األشعار و األناشيد التي تقوي نموهم اللغوي، و تدرب سمعهـم على التمييـز بـين                 

 أو الـسمعية     أو الـصوتية   ةالنغمات،  فالموسيقى إضافة إلى فائدتها في نمو بعض القدرات اللغوي          
  .للطفل فهي تفيده كذلك من حيث الراحة النفسية
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ولهذا نجـد أن النصوص الجزائرية قد اتفقت مع ما جاء في نصوص علماء التربية، فـي                
هذا الجانب، حيث وجدنا فيها أن طفل التربية التحضيرية، يتدرب على اإلصـغاء ، ويميـز بـين                  

 إلى أداء بعض اإليقـاعات باستعمال األيـدي و األرجـل، و            أصوات طبيعيـة مختلفة، إضافـة   
  .بعض األناشيد و المحفوظات و االستعماالت األولية لبعض اآلالت الموسيقـية

و نعود لنقول إن سمـاع الموسيقى و التدرب عليها شيء جميل، شرط أن تكون هذه الموسيقــى                 
  .ذبهمهادئة و راقية و هادفة، حيث تربي أسماع األطفال و ته

لكن نصوص التربية التحضيرية الجزائرية لم تحدد نوع الموسيقى التي يستمع إليها األطفال،             
و هنا يمكننا القـول  . و تركت هذا للمعلم، هو الذي يختار نوع الموسيقـى التي يقـدمها لألطفـال           

رسـة،  أن معلمي التربية التحضيرية ليسو كلهم على دراية بخصائص و حاجات طفل ما قبـل المد               
  .بحيث يختارون الموسيقى التي يرونها مناسبة لسنهم و مفيدة لهم

كما أننا عندما نزلنا الى أرض الواقع لنرى مدى تطبيـق هـذا النـشاط فـي األقـسام                   
التحضيرية، لم نجد مما هو منصوص سوى تحفيظ لبعض األغاني و األناشيـد لألطفال، و يمكـن                

  .ات فقطأن تكون دون لحن، أي مجرد ترديد للكلم
فالمعلم دائما يقف محتارا أمام مثل هذه األنشطة التي تتطلب في تطبيقها إلى وسائل و آآلت      

ـ                 م،     ـو أجهزة، فمثل هذا النشاط يمكن لجهاز تسجيل بسيط و بعض األشرطـة أن يطبقــه المعل
تحتـوي علـى    لتعليم االبتدائي ال    في ا خصصة  تو لكن و كما نعلم جميعا أن مؤسساتنا التربوية الم         

  .النجاز كل االنشطة باستثناء السبورة و الطباشير و المثيرة الوسائل التعليمية الالزمة
  

الجانب الفني  كما اشتملت نصوص علماء تربية طفل ما قبل المدرسة على نشاطات تخص             

رسم  و  ـ، و تمثلت في عمليات فك و تركيب لبعض األلعاب، التدريب  و التشجيع على ال               التشكيلي
ألشغال و الزخرفة، إنجاز نماذج و مجسمات و تربية حاسة البـصر من خالل التـدريب علـى                 ا

فهذه النشاطات تنمي لدى الطفل القدرة على تذوق الجمال و  تكشف عن المواهب              . مالحظة الطبيعة 
و تنميها، كما أنها تقوي عضالت األصابع فعملية الرسم مثال تساعد الطفل و تسهل عليـه عمليـة                  

كما أنها تلعب دورا مهما مـن ناحيـة    . ابة، بحيث يصبح قادرا على التحكم في القلم و الخط به          الكت
الراحة النفسية فالطفل عن طريق الـرسم يمكنه أن يعبر على أشياء كثيرة ال يستطيع التعبير عنها                

بيـة   للطفـل ، و لـذا فقـد احتـوت التر           اتنفسملغويا او شفويا، و التعبير بالرسم يمكن أن يكون          
التحضيرية الجزائرية هي األخرى على نشاطات في هذا الجانب، تمثلت في اكتـشاف األلـوان و                
تسميتها و استعمالها في تلوين فضاءات و أشكال مجسمة مختلفة، و اكتشاف مواد أخرى مـستعملة                
 في الفن التشكيلي، إال أننـا لم نجد في هذه النصوص ما يدل على وجود ألعاب الفـك و التركيـب            

  .التي لها دور هام في تطوير الجانب العقلي و الحركي للطفل
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و في تطبيق هذه النصوص المتعلقة بالجانب الفني التشكيلي علـى ارض الواقـع وجـدناها                
مقتصـرة على الرسم بقلم الرصاص و التلوين باألقالم الخشبية فقط ، أي أن الطفـل ال يـستعمل                  

ية ، أما األشغال اليدوية فإنها في اغلـب األحيـان تكـون            أدوات أخرى للتلوين غير األلوان الخشب     
و حسب برنامج المعلمـات     . بالعجين ،حيث يستعملها األطفال لتشكيل بعض األجسام أو الحروف          

فانه توجد كذلك أشغال يستعمل فيها األطفال المقص و األوراق الملونـة لكننا لم نالحظ تطــبيق                
  .هذا النشاط على ارض الواقع

  
رغم من كون هذا النشاط له اهمية كبيرة في نمو مختلف مجاالت الطفـل اال انـه ال                  و بال 

حيث من خالل زيارتنا الميدانيــة  .يولى نفس االهتمام الذي تحظى به نشاطات المجال المـعرفي      
  .لم نالحظ تطبيق االنشطة المتعلقة بهذا المجال بكثرة

 ،و لتمثيلكي و لكن هذه المرة مع محور ا     و في االخير  و دائما في نفس المجال الحسي الحر          
من خالل عملية المقارنة ،وجدنا ان نصوص علماء التربية قـد احتوت على ما يدل على ضرورة                
قيام االطفال بتمثيليات تناسب سنهم ،و مشاركتهم في االستماع الى القصص، مع ترك حرية التنقل               

 ان ً مريا منتسوريً كان لها راي فيمـا يخـص            لهم في اداء االعمال ،و تجدر بنا االشارة هنا الى         
االستماع الي القصص ،حيث رات ان الطفل ال يجب ان يستمـع الى القصص  الخياليـة ،الن مثل 

ع و يعيش دائما مـع      ـه يبتعد عن الواق   ـر على تفكير الطفل مما تجعل     ـهذه القصص يمكن ان تؤث    
  . ه ـتخيالت

و لذلك يجب اختيار القصص التـي       .فردا اجتماعي واقعي    و التربية التحضيرية تهدف الى تكوين       
تبتعد عن الخيال و تهدف الى تربية الطفل معرفيا ، اجتماعيا ،عاطفيا و حسيا ، اي اختيار القصص 

 و كما نعلم جميعا ان الطفل في هذه السن يهوى التقليد          . لطفل ان يفهم مغزاها     لن  يمكالهادفة و التي    
 في لعبه ،فالطفل يقلد والده و البنت تقلد امها كما نرى االطفال و هـم                و المحاكاة ،حيث نرى ذلك    

يقومون بادوار مختلفة مستقاة من محيطهم الذي يعيشون فيه، كما نراهم كذلك  و هم يضفون الحياة                 
فنرى كيف تكلم البنت دميتها و كأنها ابنتها، و كيف يكلم الولد أي شيء جامـد                . على أشياء جامدة  

و لهذا و نظرا لما يتميز به الطفل من موهبة في التمثيل و لعـب األدوار                .ه يكلم إنسان  أمامه و كأن  
و . نادى علماء التربية بضرورة توفير الفضاء المالئم للطفل لكـي ينمـي مواهبه و يفرغ طاقاته             

لقد وجدنا أن نصوص التربية التحضيرية الجزائرية قد  إحتوت هي األخرى على ما يـدل علـى                  
ا النشاط، حيث أن الطفل في الجزائر يجب أن يقلد أصوات  و حركات لكائنات حيـة أو                  وجود هذ 

أشياء مع إستعمال تعابير الوجه، يتدرب على اإلصغاء و ترديد ما تم سماعه و يمثل أدوارا بطريقة                 
عفوية أو موجهة مع اإلندماج في جماعة اللعب، إضافة إلى بعض األنشطة األخرى إذن فبرنـامج                
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الطفل في محور المسرح و التمثيل ثري و مفيد و يهدف إلى تنمية كل المجاالت، و ال يقتصر تربية 
   .على المجال الحسي الحركي فقط، و لكن نتسـاءل دائما على مدى تطبيق ذلك على أرض الواقع

فمن خالل الزيارة الميدانية و المالحظات التي قمت بها لم أجد أثرا لتطبيق هذا المحور فـي                 
دان، باستثناء معلمة واحدة من بين المعلمات التي قمت بزيارتهن، قدمت نشاط في التمثيل و قد                المي

سبق الكالم عنها، حيث أعاد األطفال أمامي تمثيل أوبرات، كانت المعلمة قد دربتهم عليها و قـاموا       
 األدوار بأدائها منذ عدة شهور، و هذا حسب تصريح المعلمة كما أن األطفال عندما أعـادو تمثيـل          

فلماذا هذا التقصير في تقديـم هذا النشاط على الـرغم مـن            . أمامي نسو بعض الكلمات أو الجمل     
 هل  في تنمية اللغة و التعبيرعند الطفل و تقوي احساسه و مشاعره و تنسق حركاته،     أهميته الكبيرة 

لدراسـة ليـست    هذا راجع إلى أن المعلمة ليس لديها نصوص المسرح و التمثيل ؟ أم ألن حجرة ا               
مجهزة بالوسائل الالزمة إلنجاز هذا النشاط ؟ أم أن المعلمات في حد ذاتهـن ليس لهن ميل للتمثيل                 

     و المسرح ؟ أم هناك أسباب أخرى أعاقت تقديم هذا النشاط ؟

  

  

 
   :تفسير النتائج على ضوء الفرضيات -3

  

لية البحث ومن خالل عمليـة      في محاولتنا لالجابة على التساؤالت التي تم طرحها في اشكا         
  :المقارنة التي سبق عرضها و الخالصة الجزئية توصلنا الى ما يلي 

  

  :الفرضية الجزئية االولى 
  

/ لقد بينت النتائج الموضحة في جداول المقارنة ان هناك تجانس و تشابه في المجال العقلي              
صوص الجزائرية ،الن النشاطات    المعرفي بين التربية التحضيرية في االدب المختص العالمي و الن         

التي ضمها هذا المجال و المتمثلة في اللغة بما احتوته من قـراءة و كتابـة و تعبيـر شـفوي ،و                      
الرياضيات بما احتوته من حساب ، هندسة و قياس ، و االيقاظ العلمي و التكنولوجي وما احتواه من 

 و ادب المفكرين و المربين العالميين بيولوجيا ، تكنولوجيا و فيزياء ، كما هي موجودة في نصوص       
و يوجد هذا التجانس و     . فانها موجودة ايضا في النصوص الجزائرية الخاصة بالتربية التحضيرية          

التشابه بين ما هو نص جزائري و بين ما هو مطبق على ارض الواقع أي ما الحظنـاه ميـدانيا ،                   
المجال بالذات لما يرون فيه من اهميـة      حيث الحظنا ان المربيات تحرصن على تطبيق انشطة هذا          

في اعداد االطفال للمرحلة القادمة من التعليم و كان االهتمـام الكبيـر خاصـة بنـشاط اللغـة و                    
الرياضيات ، الن نشاط االيقاظ العلمي و التكنولوجي كان تطبيقه قليل حيث اننـي مـن مجمـوع                  
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 مالحظة اال درس واحد كـان فـي         الحصص التي حضرتها مع االقسام التحضيرية ، لم اتمكن من         
هذا الن هذا   . البيولوجيا ، اما البعد الفيزيائي و التكنولوجي فلم االحظ تطبيقهما على ارض الواقع              

النشاط لم يعطوه اهمية كبيرة حتى في النصوص الجزائرية و هذا ما استنتجناه من خـالل الحجـم                 
 كما ان الطفل في هذه السن يصعب عليـه          الساعي المخصص لهذا النشاط مقارنة بنشاط اللغة مثال       

  . فهم كثيرا من االمور العلمية  
  

هناك تجانس و تـشابه فـي       : و بالتالي نجد مما تقدم انه تدعيم لالفتراض المتمثل في ان            
المعرفي بين االدب المختص العالمي و النصوص الجزائرية و المطبقة على ارض            / المجال العقلي 

  .رضية الجزئية االولى قد تحققت الواقع ، و منه فان الف
  

  :الفرضية الجزئية الثانية 
ارنة ان هناك تجانس و تشابه بين ما جاء         قلقد اتضح من خالل النتائج المبينة في جداول الم        

العـاطفي ، الن    /في االدب المختص العالمي و النصوص الجزائرية الخاصة بالمجال االجتمـاعي          
متمثلة في التربية الخلقية و الدينية و التربية المدنية و االجتماعية النشاطات الخاصة بهذا المجال و ال

موجودة في االدب المختص العالمي و كذلك في النصوص الجزائرية ، اال اننـا الحظنـا بعـض                  
االختالف فيما يخص محتوى هذه النشاطات و خاصة الدينية ، و هذا االختالف من الطبيعي او من                 

ورة تكييف المحتويات مع طبيعة البيئة او المجتمع الذي تطبق فيه ،            الضروري وجوده و ذلك لضر    
  .خاصة اذا كانت هذه المحتويات تتعلق بالدين و االخالق و المجتمع 

و نالحظ هذا التجانس و التشابه ايضا بين ما هو نص جزائري و ما هو مطبق على ارض                  
و . رية موجود في النصوص الجزائرية الواقع ، حيث ماالحظنا المربيات طبقته في االقسام التحضي        

هناك تجانس و تشابه في     : لهذا  خرجنا بنتيجة ان الفرضية الجزئية الثانية و التي صيغت كما يلي              
العاطفي بين التربية التحضيرية في االدب المخـتص العـالمي و النـصوص             / المجال االجتماعي 

  .الجزائرية و المطبقة على ارض الواقع ، قد تحققت 
  

  :  فرضية الجزئية الثالثة ال

لقد تبين من خالل النتائج الموضحة في جداول المقارنة ان هناك تجانس و تشابه بين مـا                 
جاء في االدب المختص العالمي و النصوص الجزائرية الخاصة بالمجال الحسي الحركي فالنشاطات 

 التربية الموسـيقية ، التربيـة       التي ضمها هذا المجال و التي تمثلت في التربية البدنية وااليقاعية ،           
الفنية و التشكيلية و المسرح و التمثيل و ما ضمته من محتويات ، و التـي اخـذناها مـن االدب                     
و . المختص العالمي تاكدنا من انها موجودة في النصوص الجزائرية ، و جداول المقارنة تبين ذلك                
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 االختالف يكون من الطبيعي وجوده ،       ربما نلمح اختالفات بسيطة فقط فيما يخص المحتويات و هذا         
النه وكما قلنا سابقا يرجع ذلك الى االختالف الموجود بين المجتمع الجزائري و المجتمعات الغربية               

  .التي ينتمي اليها هؤالء المفكرين 
اما هذا التجانس و التشابه فلم نالحظه بين ما هو نص جزائري و ما هو مطبق على ارض              

الحظنا  ما هو نص شيئ و ما هو مطبق على ارض الواقع شيء آخر ،حيث ان                 الواقع النه و كما     
المربيات ال تطبقن من هذا المجال اال نشاط التربية الفنية و التشكيلية و المتمثل في الرسم و القليل                  

و بهذا يكون قد تحقق جزء من هذه الفرضية الثالثة و الذي كـان              . من االشغال اليدوية و االناشيد      
هناك تجانس و تشابه في المجال الحسي حركي بين التربيـة التحـضيرية فـي االدب                : لي  كما ي 

اما الجزء الخاص بالتجانس و التشابه بـين النـصوص          . المختص العالمي و النصوص الجزائرية      
  .و بهذا تكون هذه الفرضية لم تتحقق اال جزئيا . الجزائرية و المطبقة على ارض الواقع فلم يتحقق 

  

  : ية العامة الفرض
بما ان الفرضيتين االولى و الثانية تحققتا بشكل كلي ، اما الفرضية الثالثة فلـم تتحقـق اال             

هناك تجانس و تـشابه بـين التربيـة         : بشكل جزئي ، فان الفرضية العامة و التي جاءت كما يلي            
لـم  . واقع  التحضيرية في االدب المختص العالمي و النصوص الجزائرية و المطبقة على ارض ال            

  .تتحقق اال جزئيا 
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  : خالصة عامة -4

في محاولتنا لالجابة على التساؤالت التي تم طرحها في اشكالية البحث و من خـالل عمليـة                  
  : المقارنة التي قمنا بها و الخالصة الجزئية التي تطرقنا لها توصلنا الى ما يلي 

  
كومنيـوس ،بـستالوتزي ،     لسفات العالمية ، حـسب      ال يوجد فرق كبير بين ما جاءفي الف       

النصوص الجزائرية ، فكليهما اهتم بالمجاالت الثالث لنمو         و بين  دوكرولي    و فروبل، مونتيسوري 
العـاطفي و المجـال الحـسي حركـي و          /المعرفي ، المجال االجتماعي   / الطفل أي المجال العقلي   

  .العبارات الموضحة في جداول المقارنة تبين ذلك 
  

المعرفي للطفل ، يجب ان يتدرب على النشاطات التي تنمـي لغتـه        / فلتنمية المجال العقلي  
مثل التعبير الشفوي ،الكتابة و القراءة ، و لو ان مونتيسوري كان لها راي حول تعلـيم القـراءة و         
مي الكتابة في سن مبكر حيث رات ان هذه المرحلة هي مرحلة اللعب و ليست مرحلة التعليم االكادي                

، ولهذا ال يجب التركيز على هذين النشاطين كثيرا الن الطفل سيتدرب عليهما في سنوات تعليمـه                 
و لقد سبق مونتيسوري في رأيها      . الالحقة اين يكون قد اصبح قادرا على ذلك و ال يجد صعوبات             

معنى ان  لسبعٌ  بابنك ٌ العب:هذا بقرون الرسول صلى اهللا علي وسلم حيث جاء في حديثه الشريف 
نالعب االطفال و نخلق لهم فضاء للعب حتى سن السابعة ، و لكن اثناء اللعب نقدم التربية للطفـل                   

  .بحيث يتلقاها وهو مستعد لها 
كذلك لتنمية هذا المجال لدى الطفل ذكر كومنيوس ان نقدم للطفل مبادئ بعض العلوم  التي                

 على التفكير و كذلك الهندسة التـي تـساعد          سيدرسها فيما بعد مثل الحساب الذي ينمي قدرة الطفل        
على التمييز بين بعض الكلمات التي يستعملها في حياته اليومية كذلك بالنسبة للزمن كي يفرق بين                

  .اليوم ،الغد و االمس 
  

العاطفي للطفل وضعو بعض االنشطة التي تعمل علـى ذلـك       / و لتنمية المجال االجتماعي   
ي تنمي ارتباطه بخالقه ، و التربية االجتماعية التي تعمل على تطبيعـه        مثل نشاط التربية الدينية الت    

اجتماعبا فهو فرد من المجتمع و يعيش فيه لذلك يجب ان يترببى على عاداته و تقاليـده و يعـرف    
  .حقوقه و واجباته اتجاهه 

  

اما بالنسبة للمجال الحسي حركي فقد عمل المربون على وضع انشطة تساعد علـى نمـو                
 الطفل النهم اعتبروها القنوات التي تنقل من خاللها المعارف الى عقله ، فكومنيوس راى ان            حواس

الحواس هي رسل العقل ،تنقل اليه المعارف حيث يسجلها و يختزنها ، و بستالوتزي ينادي بتربيـة         
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الطفل بالجبرات الحسية وتدريب حواسه على االدراك الحسي  ، و فروبل استخدم ادوات متطـورة       
لتدريب حواس الطفل على التفريق بين االشياء و هي الهدايا ، اما مونتيسوري فقد وظفت اكثر من                 
حاسة من حواس الطفل في التعلم ، و دوكرولي يرى ضرورة وضع الطفل منذ الوهلة االولى امام                 

فالطفل يتلقى المعارف عن طريق حواسه و لهذا وجب االعتناء بها و العمل على              . شيء محسوس   
فتدريبـه  . نميتها و ذلك بتدريبها و لهذا نجد علماء التربية قد وضعو عدة انشطة تعمل على ذلك                 ت

على مالحظة االشكال و االلوان و مالحظة الطبيعة ينمي بصره على التمييز بين االشياء وتدريبـه      
بـين  على االستماع الى الموسيقى او الصوات مختلفة للحيوانات مثال ينمي سمعه على التفريـق               

االصوات ، وتدريبه على لمس اشياء ناعمة و اخرى خشنة او سميكة واخرى رقيقة يقوي حاسـة                 
  . اللمس لديه و هكذا بالنسبة لباقي الحواس االخرى 

  
كما اهتمو كذلك بجسم الطفل النه و حسب جون لوك العقل السليم في الجسم الـسليم وقـد                  

علموا اوالدكـم   :" تمام باجسام االطفال حيث قال      سبق وان امر الرسول صلى اهللا عليه وسلم بااله        
، فبالرياضة يتحقق توازن الطفل و تنمو عضالت جسمه وتقوى          "السباحة والرماية و ركوب الخيل      

  .عضامه و ينمو بذلك جسمه نموا سليما و يساعد ذلك على نمو عقله نموا سليما ايضا 
  

نو الطفل من مختلف المجـاالت ، و        اذن فالمختصين في تربية الطفل قبل المدرسة اهتمو ب        
  .  على توفير كل النشاطات و الوسائل و الفضاء المناسب والضروري لذلك اعملو

  
و هذا ما وجدناه في نصوص التربية التحضيرية الجزائرية مع وجود اختالف طفيف فيمـا        

ـ               يط و يخص محتويات هذه االنشطة و هذا راجع على ما اعتقد الى اخـتالف المجتمعـات و المح
المعرفي و في الجانب العلمي مثال وجدنا في الـنص الجزائـري ان             / ففي المجال العقلي  . الزمن  

الطفل يتعرف على وسائل النقل ، وسائل االتصال ، ادوات سمعية بصرية ، االدوات الكهرومنزلية               
  .و االعالم اآللي و لكننا لم نجد هذا في الفلسفات العالمية 

  
لف اختالفا  تالعاطفي و خاصة في البعد االخالقي فان محتواه يخ        / يو في المجال االجتماع   

كبيرا عن االدب المختص العالمي ، و هذا راجع الى اختالف الديانات و الثقافـات و العـادات و                   
كما ان البعد المدني في النصوص الجزائرية       . التقاليد بين المجتمع الجزائري و المجتمعات الغربية        

طفل بحقوقه و واجباته داخل و خارج المدرسة ،اما في االدب المختص العالمي يهدف الى تعريف ال   
  . فال يوجد شيء واضح في هذا الشأن 
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 حركي و في الجانب الفني التشكيلي نجد في االدب المختص العالمي ان            /اما المجال الحسي  
رغم من اهميته فـي     الطفل يفك ويركب االلعاب ، اما في النص الجزائري فال يوجد هذا النشاط بال             

تنمية تفكير و حواس الطفل ، كما ان الفلسفات العالمية المتخصصة في تربية الطفل ما قبل المدرسة 
نادت بحرية تنقل الطفل داخل القسم و آداء االعمال و اختيار االنشطة التي يميل اليهـا بنفـسه ،                   

، و هذا ما لـم نجـده فـي          فدوكرولي نادى باالبتعاد على نظام الصفوف و العمل داخل ورشات           
ركان لمختلف النشاطات نصوص التربية التحضيرية الجزائرية ، و لكن يوجد ما ينص على توفير ا        

  .، و هذه االركان يمكن ان تكون دائمة او مؤقتة ،حسب ما تسمح به مساحة القاعةداخل القسم
  

لماء التربيـة و    كما الحظنا اختالف في طريقة تقديم بعض االنشطة بين ما جاء في ادب ع             
النصوص الجزائرية ، مثل طريقة تعليم الكتابة و الحساب فقد اعتمد المربون العالميون في تعليمها               
لالطفال على وسائل تعليمية تمثلت في مجسمات و قد اسماها فروبل الهدايا لها اشـكال جميلـة و                  

ل يعتمد على تعلمه الكتابـة      الوان مختلفة تجلب انتباه االطفال ، اما في النصوص الجزائرية فالطف          
مثال على القلم و الورقة او على الطباشير و اللوحة اما في الحساب فقد يستعمل الطفل القريـصات              

  . او الخشيبات فقط 
  

و لما قارنا بين ماهو نص جزائري وما هو مطبق على ارض الواقـع وجـدنا ان هنـاك                   
المعرفي ، المعلمات تحرصن على     / لعقلياختالف كذلك لكن ليس في كل المجاالت ، ففي المجال ا          

تطبيقه خاصة في تعليم االطفال الكتابة والقراءة ، التعبير الشفوي و الحساب ، اضافة الى تعلـيمهم     
و نفس الشيء بالنسبة للمجال . مبادئ بعض العلوم االخرى مثل الفيزياء ، البيولوجيا و التكنولوجيا       

علمات تسهرن على تطبيقه من خالل تدريب االطفال علـى     العاطفي حيث وجدنا ان الم    / االجتماعي
بعض اآلداب التي يتعاملون بها في حياتهم اليومية اضافة الى تحفيظهم لـبعض الـسور القرآنيـة                 

  . القصيرة 
  

و يجب ان نذكر هنا بان المعلمات تتبعن في تعليمهن لالطفال االسلوب االكاديمي البحت و               
كما تمنعن عليهم الحركة و اللهو و في بعض الحـاالت تـستعملن             تشددن على االطفال في التعلم      

الضرب بالعصافي معاقبة كل طفل يكون سلوكه غير مهذب او كثير الحركـة او الكـالم و كـأن                   
  .المعلمات ال تعرفن خصائص اطفال هذه المرحلة 

  

بالرغم من   حركي فهو المجال االقل تطبيقا مقارنة بالمجالين السابقين ،           /اما المجال الحسي  
كون نشاطات هذا المجال هي االكثر امتاعا لالطفال حيث يجدون فيها فسحتهم و متنفسا لهم ، ففيها                 

حيث نجد انـشطة    . يمكنهم ان يتحركو و يلعبو و يتكلمو بحرية دون ان تعاقبهم المعلمة على ذلك               
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تقديم نشاطي الرسـم و     هذا المجال المطبقة مقتصرة على الرسم و االشغال اليدوية و االناشيد ، و              
االشغال قليل جدا مقارنة بنشاط االناشيد ، اما النشاطات االخرى و التي تندرج ضمن نشاط التربية                

  . ى ، المسرح و التمثيل فانها غير مطبقة قالبدنية ، الموسي
  

فالمعلمات ال تعطي إهتماما كبيرا لهذه النشاطات بالرغم من أهميتها الكبيرة بالنسبة لطفـل              
تربية التحضيرية ، فهن يركزن أكثر على نشاط القراءة، الكتابة، التعبير الـشفوي، الرياضـيات               ال

التربية اإلسالمية أو القرآن و األناشيد فقط أما النشاطات األخرى، فإنهن يعتبرنها ثانوية كما أن ال                
  .الفضاء مناسب و ال الوسائل متوفرة لتحفيز المعلمات على العمل

  
 المعرفي و   /ننا القول أن أكثر النشاطات تطبيقا هي نشاطات المجال العقلي         و بإختصار يمك  

  . حركي/أقلها تطبيقا هي نشاطات المجال الحسي
  

و أخيرا و كخالصة لما سبق يمكن القول أننا نعلم وضـعية مدارسـنا المزريـة، سـواءا              
ربية التحضيرية في بالدنا، و المفتوحة قديما أو الجديدة النشأة، فكيف يمكن لنا أن نقيم مدى نجاح الت   

هي ال تزال حبر على ورق، إن صح التعبير، و كيف نقيم مدى فعاليتها و هي لم تتوفر لها الوسائل      
و األجهزة الالزمة و الضرورية لنجاحها، و كيف يمكن تعميمها بعد عام أو عامين و األقسام القليلة                 

، 2006 أكتوبر 02ليمية التي تم نصها في مراسلة التي فتحت لم يتم تجهيزها باألثاث و الوسائل التع
و يمكن اإلشارة هنا إلى أنه من خالل تحاوري مع المعلمات فيما يتعلق . فما بالكم بفتح أقسام جديدة 

بالتربية التحضيرية و لماذا سيتم تعميمها، لمست من خالل كالمهمن، أنه نظرا لإلصالحات الجديدة              
 المتعلقة بالتعليم اإلبتدائي الذي حذفت من سنوات طوره الثاني السنة في المنظومة التربوية و خاصة   

السادسة،فان ذلك سيحدث فائضا في معلمي التعليم اإلبتدائي،و لكن بتعميم األقسام التحضيرية سوف             
يتم تعويض السنة التي حذفت و بالتالي يتفادون حدوث فائض في المعلمين ،و بدال من وجود سـنة                  

  .هناك سنة أولى تحضيريةتحضيرية، تصبح 
  

فمن خالل الزيارات الميدانية، التي قمت بها، تولد لدينا إنطباع، أن األطفال يدرسون سـنة               
فالقسم التحضيري ككل األقسام      ألنه ال يوجد شيئ في األقسام يدل على أنها أقسام تحضيرية،           ،أولى

نة أولى إبتدائي، و كذلك بالنسبة      االخرى ال يوجد شيئ يميزه على باقي األقسام و خاصة أقسام الس           
للمعلمة فإنها تتعامل مع األطفال و كأنهم تالميذ سنة أولى و ليسو أطفال السنة التحضيرية و في هذا 
اإلطار يجب أن نشير إلى أن األقسام التحضيرية التي قمنا بزيارتها متكفلة بها معلمـات، و هـذا                  

عامل مع األطفال و تكون صبورة على متـابعتهم إال          راجع إلى كون المعلمة كامرأة أو أم تحسن الت        
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أننا الحظنا عليهن إما أن تكون قريبة من سن التقاعد أو مريضة ال تـستطيع تـدريس الـسنوات                   
  .األخرى لذا إختارت السنة التحضيرية 

  
كما أن من بين هؤالء المعلمات و جدت معلمة واحدة فقط حضرت الملتقى األخير الذي تم                

أما األخريات فلم تحضرن هذا الملتقى و لـم يـتم           . والية تبسة حول التربية التحضيرية    إنعقاده في   
رسكلتهن أو تكوينهن تكوينا يسمح لهن بمعرفة خصائص طفل ما قبل المدرسة و كيـف يتعـاملن                 

   .معه
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  : الخـاتمـة 
  

قة بالمدارس االبتدائية و أخذنا     لقد تطرقنا في دراستنا إلى موضوع التربية التحضيرية الملح        
، و بما ان الوزارة الوصية اخذت على عاتقها مسؤولية           مة كنموذج لهذه المدارس   لمدارس  مدينة قا   

تعميم هذه التربية على كل المدارس  االبتدائية المتواجدة عبر القطر الجزائري في السنوات القادمة               
هذا االنجاز و ذلك من خالل تقييم هذه التربية قبـل ان       ينا انه من مسؤوليتنا ان نساهم في        أ، فاننا ر  

  .يتم تعميمها 
  

و الن الطفل في مرحلة ما قبل المدرسة يحتاج الى الرعاية و االهتمام الكبيرين ، كون هذه                 
المرحلة اساس تكون اهم مقومات شخصية الفرد، فقد قام المربون بتحديد ما يحتاجه الطفل في نموه                

يعدوه للحياة و للمراحل اآلتية من تعليمه، و لهذا فقد اخذنا افكار هؤالء المـربين               في هذه التربية، ل   
العالميين الذين كانو السباقين في االهتمام بتربية الطفل في سن ما قبل المدرسة كمرجع لنقارن بين                
افكارهم و بين النصوص الجزائرية التي جاءت حول هذه التربية، وبين ما هو موجود على ارض                

واقع، باعتبار هؤالء المربون درسو خصائص اطفال هذه المرحلة و حددو احتياجاتهم و متطلباتهم      ال
  .للنمو 

ننا توصلنا من خالل هذه الدراسة إلى أن التربيـة التحـضيرية فـي النـصوص                أو بما   
ين الجزائرية تتشابه و تتجانس مع التربية التحضيرية التي جاءت في أدب المربين المختصين العالمي

المعرفـي و   / المجال العقلـي  ( اثنين فقط هما     ينجالم، بمعنى أن هذا التجانس و التشابه كان في          
مما يجعلنا نقول أن هناك      ففيه نوع من االختالف      العاطفي/ االجتماعيأما المجال   ) حركي  /الحسي

و زائرية  تشابه بينما ال يوجد تجانس بين ماهو موجود في األدب المختص العالمي و النصوص الج              
 ، بينما وجدنا نوع من عدم التشابه و الى اختالف الثقافات و الديانات راجع كما سبق وأن ذكرنا ذاه

/ التجانس فيما يخص تطبيق هذه التربية على ارض الواقع و خاصة فيما يتعلق بالمجـال الحـسي                
كل رغباته من لعب و     حركي، بالرغم من كونه يمثل أهم جانب بالنسبة للطفل ، ألنه يجد فيه تلبية ل              

خذو هذا الجانب بعين االعتبـار و       أفإننا ندعو القائمين على التربية في الجزائر أن ي        . لهو و حركة    
ان يولوه الكثير من االهتمام ، النه ربما يكون هذا الجانب او المجال هو الـذي سـيميز  التربيـة                     

 و كما سبق و ان ذكرنا في دراستنا هذه           التحضيرية او التعليم التحضيري عن التعليم االبتدائي، النه       
  .انه ال يوجد فرق بين اقسام التحضيري و اقسام السنة اولى ابتدائي 

  

وفي األخير أتمنى أن أكون قد ألممت بالموضوع من جميع جوانبه التـي طرحـت فـي                 
 بالتربية  اإلشكالية، و أن أكون استفدت و أفدت كل من له اهتمام بتربية الطفل في سنواته األولى و                

و ان يساهم هذا العمل المتواضع فعـال فـي          .  على مستوى المدارس االبتدائية    ةالتحضيرية المقدم 
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يم هذه التربية قبل ان تعمم كلية على كافة المدارس االبتدائية المتواجـدة عبـر القطـر                 وعملية تق 
  .الجزائري 

   : اقتراحات و توصيات
  

على واقع تطبيـق التربيـة التحـضيرية الملحقـة          لقد أعطتنا الدراسة التي قمنا بها نظرة        
  :بالمدارس االبتدائية لذلك فإننا نوصي بما يلي إذا كان لنا الحق في ذلك

محاولة تقديم األنشطة لألطفال على شكل العاب حتى ال تخلق لهم نوعا من الملـل و التعـب                   .1
  .نتيجة لبقائهم جالسين على الكراسي لمدة طويلة نوعا ما بالنسبة لهم 

ة من األطفال على طريقـة التعامـل معهـم                  ـتدريب المعلمات الالتي تتكفلن بتربية هذه الفئ       .2
و تعريفهن بخصائصهم و حاجاتهم المعرفية ، العاطفية و الحسية الحركية و محاولة إبعـادهن             

 .على معاملة األطفال معاملة تالميذ الطور األول من التعليم االبتدائي 
مناسب و الوسائل و األجهزة الالزمة و الضرورية لتطبيق  األنشطة المهمـة             توفير الفضاء ال   .3

 .لنمو الطفل و  المنصوص عليها في المناشير الوزارية 
تنظيم الحجرة التي يتعلمون فيها االطفال بشكل يسمح لهم بالحركة بكل حرية ، مـع تـوفير                  .4

 . طاوالت تتناسب مع حجم اجسامهم 
    

  :كما نقترح 
  

اسات مماثلة لهذه الدراسة بكل المدن الجزائرية لنبين حقيقة واقع تطبيـق التربيـة              إجراء در  .1
  .التحضيرية على ارض الواقع

إجراء دراسات تبين أهمية اللعب بالنسبة ألطفال مرحلة ما قبل المدرسة في تنميـة قـدراتهم            .2
 . و العاطفيةالعقلية و الحسية حركية و االجتماعية

لمام  معلمات هذه المرحلة بخصائص هؤالء االطفال و متطلباتهم          اجراء دراسات تبين مدى ا     .3
 .للتربية و التعليم و مدى تحكمهن في تطبيق البرنامج المقترح للتربية التحضيرية 

اجراء دراسات حول مدى توافق فضاء األقسام التحضيرية في الجزائر مع ماهو موجود في               .4
 .ل المدرسة أدبيات المربين المتخصصين في تربية طفل ما قب
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  : ملخص البحث

تعتبر التربية التحضيرية مهمة جدا لطفل ما قبل المدرسة، النها توفر له الفضاء المناسب و 
و كلما كانت هذه ، الغني باالدوات و الوسائل التي تثير اهتمام الطفل للتعلم و تلبي حاجاته للنمو 

ي نموه  كلما كان نمو الطفل سليما و صحيا التربية متنوعة بمختلف االنشطة التي يحتاج اليها ف
  .معرفيا و عقليا و عاطفيا و اجتماعيا و حسيا و حركيا 

لهذا السبب عملت الجزائر على توفير التربية التحضيرية ألطفال ما قبل المدرسة ، و تنوي 
 و لمعرفة مدى توفر هذه التربية على كل ما.  سنوات من العمر 5تعميمها على كل طفل بلغ 
، وجب تقييمها ، لذلك حاولنا ايجاد نموذج للتربية التحضيرية نقيم على يحتاجه الطفل في نموه

  . أساسه ، فكان هذا النموذج مأخوذ من االدب المختص العالمي في تربية طفل ما قبل المدرسة 
في تقييم التربية التحضيرية الملحقة بالمدرسة االبتدائية : و لهذا كان موضوع دراستنا هو 

  . الجزائر دراسة ميدانية وفق مؤشرات نظرية و تطبيقية بمدينة قالمة نموذجا 
هل النصوص الجزائرية المتعلقة بالتربية : هذه الدراسة تحاول االجابة على االسئلة التالية 

جاء حولها في االدب المختص العالمي ؟ و اذا كانت كذلك فما ما  ع متتشابه و تتجانسالتحضيرية 
بيقها في الميدان ؟ و ألن التربية التحضيرية المقدمة للطفل يمكن تقسيمها الى ثالث مجاالت واقع تط

الحركية ، وجب / العاطفية و الحسية/ المعرفية  االجتماعية/ ، على حسب مجاالت الطفل العقلية
 بين طرح تساؤالت أخرى مكملة لمعرفة ما اذا كان هناك تجانس و تشابه في هذه المجاالت الثالثة

التربية التحضيرية في االدب المختص العالمي و النصوص الجزائرية و المطبقة على ارض الواقع 
  ؟ 

و لالجابة على هذه االسئلة قمنا بجمع أفكار أهم المختصين في تربية الطفل ما قبل المدرسة 
قارنا ماهو وقارنا بها النصوص الجزائرية المتعلقة بهذه التربية ، هذا من جهة و من جهة أخرى 

مطبق بأقسام التربية التحضيرية بما جاء في النصوص الجزائرية ، و ألجل ذلك أخذنا عينة من 
  : أقسام التربية التحضيرية الملحقة بمدارس مدينة قالمة ، و بعد عملية المقارنة توصلنا الى ما يلي 

ة في االدب المعرفي بين التربية التحضيري/ هناك تجانس و تشابه في المجال العقلي
  .المختص العالمي و النصوص الجزائرية و المطبقة على أرض الواقع 

العاطفي بين التربية التحضيرية في االدب /          هناك بعض التشابه فقط في المجال االجتماعي
المختص العالمي و النصوص الجزائرية و ذلك نظرا لالختالف الموجود بين المجتمعات العربية 

بينما هناك تجانس و تشابه بين النصوص الجزائرية و ما هو  . و المجتمعات الغربية االسالمية 
  .مطبق على أرض الواقع 

حركي بين التربية التحضيرية في االدب المختص / هناك تجانس و تشابه في المجال الحسي  
جزائرية و المي و النصوص الجزائرية بينما ال يوجد هذا التجانس و التشابه بين النصوص الـالع
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و بالتالي ال يوجد توافق كبير بين  .ما هو  مطبق على أرض الواقع  اال مع بعض االنشطة فقط 
التربية التحضيرية في االدب المختص العالمي و التربية التحضيرية في النصوص الجزائرية و 

 .المطبقة على ارض الواقع 

  
Résumé de la recherche:  
 

L'éducation préparatoire est très importante pour les enfants pré-scolarisés, 
car elle leur fournit un espace  riche en stimulations grâce à des outils et des 
moyens adéquats. Ces derniers, lorsqu'ils sont utilisés à bon escient et d'une 
manière rationnelle et efficace permettent à  l'enfant d'apprendre d'une manière 
générale et à répondre à ses besoins  cognitif,  mentaux,  socio-affectifs, 
sensoriels et moteurs .  

C'est à ce dessein particulièrement noble que l'Algérie s'est employée  à la 
généraliser à la manière de l'enseignement obligatoire à tous les enfants de 5 ans. 

Notre propos dans le présent travail de recherche ne va pas aborder la 
pertinence d'une telle éducation, elle est déjà démontrée à plus d'un égard... Nous 
nous intéresserons d'une manière particulière à son évaluation. Pour ce faire nous 
avons comparé la "pratique algérienne" au  modèles véhiculés par la littérature 
universelle spécialisée sur le double plan: textuelle et pratique. La ville de 
Guelma à été, pour le bien fondé de notre recherche à été prise comme ville pilote 
ou référence.  
Après cette étude nous avons aboutis à : 
- l’existance de la coherence et la similitude dans le domaine mentale- cognitive 

de l’éducation préparatoire mondial et celui appliqué en Algérie sur le double 
plan: textuelle et pratique.. 

- la présence d’une similitude proportionnelle dans le domaine socio-affectif de 
l’éducation préparatoire de la littérature mondiale spécialisée et les textes 
utilisés dans l’éducation  préparatoire  algérienne en raison de la différence 
entre les sociétés arabes et occidentales. Bien qu'il y ait une homogénéité et 
une similitude entre les textes Algériens et ce qui est appliqué sur le terrain.  
Il existe une coherence et une similitude dans le domaine sensoriel- moteur de 
l’éducation préparatoire mondial et les textes algériens   

- mais il faut signalé qu’il y’a une absance d’homogénéité et de similitude entre 
les textes algériens théorique et leur pratique sur terrain au niveau de certaines 
activités . 
Et donc il n' existe pas de grande consensus entre l'éducation préparatoire 

dans la littérature spécialiste mondial et les textes algériens et ce qui est appliqué 
sur le terrain . 
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Summory of the research : 
 
The preparatory education is very important for the pre-scolar children 

.Bcause it offers them avery interesting space using several tools and means 
which attract their attention ,adding to this , it responds to their needs of cognitive 
/ mental , socio / affective and sensory / motor development. 

That’s why Algeria uses the pre-scolar education for all the children having 
the age of 5 five years .and to settle the availability of this kind of teaching for all 
the children , so , they must be valuated , and wehave find a model for the 
valuation , this model is taken from the literature of the world specialized 
education of the pre-scolar children . 

This was the subject of our research : The valuation of the preparatory 
education joined the Algerian primary school . A research made in Guelma as a 
model This study ansurers the following questions : are the Algerian texts about 
the preparatory education agree with the literature of the entire world ? If it is the 
case , wat will be their read application ? And since the child’s  preparations are 
devided into three divisions : cognitive / mental , socio / affective and sensory / 
motor , is there a coherence between these fields and the litterature of the word 
specialized education ?  

To answer these questions ,we have gothered the mast important ideas and 
point of views of mavy education specialists and compared them to the Algerian 
texts in the pre-scolar children’s education . 

And we have taken the schools in Geulma as a echantillon . 
After the comparison we have concluded that : 
There is a coherence and a likenes in the cognitive / mental field of the 

preparatory teaching and the Algerian texts . 
There is a leind of similarity and  likenes but not complete in the field of 

social / affective of the preparatory education and the Algerian texts ,This is 
because of ther differences moticed between the two societies ( Arabian and 
occidental ). 

But there is a big coherence between the Algerian  texts and what is applied 
really .  

there is a coherence and similarity in the sensory / motor of the preparatory 
education in the word specialized education litterature and the Algerian texts . 

whereas , there is no similarity between the Algerian  texts and what is 
applied , but in few activities . 
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1990 . 
4- Christian Deporer,Bernadette Noel : L’évaluation des Compétences et des  
   Processus Cognitifs, modèles pratique et contextes, deboeck université, 
 Bruxelles, 1999 . 
5- Claude Thelot : L’évaluation du System Educatif, ed nathan, France, 1993- 
1995 . 

   6- Hervé Bénony : Le Developpement de L’enfant et Ses Psychopathologies, 
ed nathan, paris, 1998 .      
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 الرسائل و المناشير الوزارية :
 

 الرسائل و المطبوعات الجامعية :
 

 أثر االلتحاق بالروضة في تنمية االستعداد الذهني لدى الطفل الجزائري: محمد او بلقاسم جاجة  .1
 1994، رسالة ماجستبر ، جامعة قسنطينة ،

 الرياضية ألطفال مرحلة ما قبل التعليم بناء برنامج تجريبي في المفاهيم: جاجة محمد او بلقاسم  .2
  .2001-2000أطروحة لنيل شهادة الدكتراه ، جامعة قسنطينة ، – الروضة -  المدرسي

بيئة العمل و تأثيرها في تحديد مستوى فعالية آداء الفريق التربوي : عبد السالم نعمون  .3
 . ، رسالة ماجستير ، جامعة سطيف لمؤسسات التعليم الثانوي

 ، 1982الى 1976توجهات الفكر التربوي في مجالت األطفال الجزائرية من : زعموم مهدي  .4
  .1989رسالة ماجستير ، جامعة قسنطينة ،

  .2006-2005 ،جامعة منتوري، قسنطينة ، علم نفس النمو: محمد نجيب نيني  .5
   :المناشير الوزارية

  

  

مفتشية أكاديمية الجزائر و مديري  لوزارة التربية الوطنية الى 0.2.3اصدار األمانة العامة  -1
  .م 2005 ، جوان حول تنصيب منهاج التربية التحضيريةالتربية بالواليات ، 

)  سنوات6-3(الخصائص النمائية للطفل في مرحلة التربية التحضيرية : مديرية التعليم األساسي -2
  .2006 ،عن اليونيسيف، المديرية الفرعية للتعليم المتخصص  ،و تطبيقاتها التربوية

 المديرية  ،) سنوات6-5(الدليل التطبيقي لمنهاج التربية التحضيرية : مديرية التعليم األساسي  -3
  .2004 ، الفرعية للتعليم المتخصص

، المديرية  ) سنوات6-5لألطفال بسن (منهاج التربية التحضيرية : مديرية التعليم األساسي  -4
 .2004، الفرعية للتعليم المتخصص 

 -ه1401 المعمول به "موسوعة التشريعات العربية"مستخرج من ع التعليم في الجزائر ، تشري   -5
  .م ، الجزء األول 1981

  

1- Journal Officiel de la République algériènne, n°33, 23 avril 1976.  
2- Institut Pédagogique National Groupe de Recherche Action Pour 

-réP’éducation Lour Péthodologique Me Guid:  colaireS-réP
.S.P.N.O,1996, colaireS 
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   :معاجم
 
 

’évaluation et de la LDictionnaire de :   Gilbert Delande cherre-1
presses ) français-avec lexique anglais (ducationEecherche en R

universitaires de françe, paris,1979. 
2- Encyclopédie Hachette, multimedia, 2004-2005 (CD) . 
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  :المالحق 
 

  : المختصين في تربية الطفل قبل المدرسةالجداول الخاصة بأفكار المربين
  

  :كومنيوس أفكار 
  

  العبارات  االنشطة

  اللغة

  

  الرياضيات

  

  

  

  

  

  

  

  الفيزياء

  

  العلوم الطبيعية

  

  التربية االجتماعية و المدنية

  

  

  

  

   النحو او اتقان لفظ اللغة االم  الطفلتعليم
  ن الخطا تعليمه لغة اجنبية غير لغته االم م

  .تعليم الطفل الحساب و الهندسة 
  .التفريق بين القليل و الكثير 

   )10( العد حتى عشرة 
  ) الجمع و الطرح ، اكبر و اصغر ( العمليات الحسابية 

  .رسم الخطوط و الدوائر 
  .كيف يقيس و يزن 

  ....)الساعة، اليوم ، االسبوع( علم الزمن 
  

  .... .الماء ، الهواء، المطر، الثلج : تعلم معاني 
  

  )الخارجية ( التعرف على اسماء اعضاء جسمه و وظائفها 
  

  االحداث التاريخية 
  .... )الجبال، االنهار، البحار ( الجغرافيا 
  ....)الشمس، القمر، النجوم ( علم الفلك 

  .تعلم بعض االفكار عن السياسة 
  . ، الخلقي ،االنفعالي االهتمام بالجانب الجسمي
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  : بستالوتزي أفكار

  

  العبارات  االنشطة

  اللغة

  

  

  

  التربية الدينية

  التربية التطبيقية

  تنمية لدى الطفل التعبير الشفوي
  تعليم الطفل القراءة
  تعليم الطفل الكتابة 
  تنمية ثروته اللغوية

  كيف يصلي لربه في خشوع
   تعليمات بشانها آداء المهمات الضرورية بدال من سماع

  

   :فروبل أفكار

  

  العبارات  االنشطة

  اللغة

  رياضياتال

  

  العلوم الطبيعية

  

   و الفنيةالتربية الموسيقية

  

  

  

  لتربية الحسيةا

  

  التربية الرياضية

  التربية االخالقية

  المشاركة في االستماع الى المحادثة و قص القصص
  .دراسة الحساب و ادخال معنى الحجم و العدد 

  .تعرف على بعض االشكال الهندسية ال
  .القيام بزيارات و رحالت لمشاهدة الطبيعة 
  .االعتناء بالنبات لتنمية حب الطفل للطبيعة 
  .التدرب على االغاني و االناشيد و االشعار 

  .التدرب على الرسم و الزخرفة 
  ) .اشغال (انجاز نماذج و مجسمات 

  .القيام بتمثيليات تناسب سن االطفال 
  . و بين الملمس األلواندريب الحواس على التفريق بين ت

  .تربية حاسة البصر 
  .القيام بالعاب رياضية 

  . شعورهم الديني إيقاظ
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  :أفكار مونتسوري 

  
  العبارات  االنشطة

  اللغة

  

  

  

  الرياضيات

  

الموسيقية و التربية 

   الفنية 

  

  

  

  المسرح 

  

  

  التربية الحركية 

  

  

  

  

  

  

  

  التربية الحسية 

  تربية خلقية و وجدانية 

تمرير انامل الطفل على شكل لحرف اوعدد و النطق باسم ذلك الحرف او 
  النطق معا العدد من طرف المعلمة ثم يقوم الطفل باعادة العملية أي اللمس و

  .تعلم الكتابة من خالل عملية اللمس التي يقوم بها بانامله 
  .لحرف و النطق به تعلم القراءة باستعمال انامله للتعرف على ا
  .تعلم الحساب باستعمال ادوات تعليمية 

  .تعلم مفاهيم الحجم ، الوزن، الطول و السعة 
  .تشجيع األطفال على الرسم 

  .تعليمه الموسيقى بالتدريب السمعي على التمييز بين النغمات 
  .ترديد بعض االصوات 

  التدرب على بعض اآلالت الموسيقية 
  .دوار ال يوجد مسرح او لعب ا
  .ال يوجد لعب ايهامي 

  .ال يستمع الى القصص الخيالية 
  .حرية التنقل و آداء االعمال مع توجيه المعلمة 

  ) .زر في عروة مثال ( عملية الفك و التركيب 
  .المشي باتزان على خط مستقيم مرسوم على االرض 

  .الحركة على انغام موسيقية 
  .االشتراك في تنظيم الحجرة 

  .ي رعاية االرض االشتراك ف
  .القيام بتمرينات رياضية 

  ).قماش  قطع،  اوعية للشم، اللمس، الموسيقى، الشم ،السمع( تدريب الحواس 
  .اعطاء الطفل تربية خلقية، حيث اذا اخطأ الطفل على المربية ان توجهه 

  .تنمية القدرة على تحمل المسؤولية 
  .ة تدريب عين الطفل على الجمال و النظام و النظاف

  .زيارة المريض 
  .الرفق بالضعفاء 

  .مشاركة اآلخرين افراحهم و احزانهم 
  .غسل اليدين، تلميع األحذية : الرعاية الصحية 
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   :أفكار دوكرولي

  

  العبارات  االنشطة

  اللغة

  

  الرياضيات

  التربية الموسيقية و الفنية 

  

  التربية الرياضية و الحسية 

  .ة يتعلم الطفل المحادثة و القراء
  .يتعلم الكتابة و االمالء 
  .يتعلم الطفل الحساب 

  .اليدوية األشغال الرسم و األطفالتعليم 
  . على الموسيقى األطفالتدريب 
  .الرياضية األلعابممارسة 
  . على المالحظة و الموازنة و الترابط األطفالتدريب 

  .القيام بالرحالت و الزيارات 
  .يختار األطفال األنشطة بأنفسهم 

  

 الحجرة التي يتربى فيها االطفال حيث رأى ان كما كان لدوكرولي رأي فيما يخص تنظيم
وعات االطفال متجانسة و تكون االقسام على شكل مختبرات و مصانع صغيرة ، و ان تكون مجم

  . تلميذا ، و ان تقدم االنشطة لهم في شكل العاب 25الى 20تتكون من
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  :اول الخاصة بالمجاالت الثالثة الجد
  

  العبارات   المجاالت

  تعليم الكتابة باستعمال اللمس   المعرفي/ المجال العقلي
  .تعليم القراءة باستعمال اللمس 

  .النطق بالحرف بعد التعرف عليه من خالل اللمس 
  .تعليم الحساب باستعمال أدوات تعليمية 

  .ترديد بعض االصوات الموسيقية 
  .فهوم الحجم، مفهوم الوزن ، مفهوم الطول و السعة تعليم م

  ...) .الماء، الهواء، المطر، الثلج : معاني (تعليم الفيزياء 
  .تعليم اسماء اعضاء الجسم و وظائفها 

  ...) .الشمس، القمر ( الفلك اخذ فكرة على علم 
  ...) .الجبال، البحار ،األنهار ( تكوين فكرة على الجغرافيا 

  ) .األحداث التاريخية (  على التاريخ تكوين فكرة
  ... ) .الساعة ، اليوم، الشهر ( أخذ فكرة على علم الزمن 

   ) .10( العد حتى العشرة 
  .التفريق بين قليل و كثير 

  .التدريب على التعبير الشفوي 
  .اتقان اللغة االم 

  ... ) رسم الخطوط ، الدوائر ( التعريف ببعض األشكال الهندسية 
... الجمع، الطرح، اكبر ، أصغر(  العمليات الحسابية البسيطة تعليم
(  

  .تعليم بعض األفكار عن السياسة 
  .تراك في تنظيم الحجرة  او المشغل اال  االجتماعي/العاطفي المجال

  .االشتراك في رعاية االرض  و النبات 
  .تدريب عين الطفل على الجمال و النظام و النظافة 

  . و االناشيد و االشعارالتدرب على االغاني
  .القيام بزيارات و رحالت لمشاهدة الطبيعة 

  .القيام بتمثيليات تناسب سن االطفال 
  . في شكل العاب  لالطفالم االنشطةيتقد

  . يختار األطفال األنشطة بأنفسهم 
   .كيف يصلي لربه في خشوعتعليم الطفل 

  .تنمية الجانب الخلقي و االنفعالي 
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  .لى المربية ان توجهه اذا أخطأ الطفل ع
  .تنمية القدرة على تحمل المسؤولية 

زيارة المريض، الرفق بالضعفاء ، مشاركة : الرعاية الوجدانية 
  .اآلخرين افراحهم و احزانهم 

  .حرية التنقل و آداء األعمال مع توجيه المعلمة   حركي/المجال الحسي
  .فك و تركيب األلعاب 

  .المشي على خط مستقيم باتزان 
  .الحركة على انغام موسيقية 
  .القيام بتمرينات رياضية 

  .التدريب على الرسم و األشغال اليدوية 
  . التدريب على الموسيقى 
  .التدريب على المالحظة 
    .انجاز نماذج و مجسمات 

  .التدريب على التفريق بين األلوان و بين الملمس 
  .المشاركة في االستماع الى القصص و المحادثة 

  .دريب على بعض اآلالت الموسيقية الت
  .تشجيع األطفال على الرسم 

  .التدريب السمعي على التمييز بين النغمات 
  .ترديد بعض األصوات 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


