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 الفصل التمهيدي:
 

 
  أ

 مقدمة:

عمى الرغم من أىمية األسرة في حياة الطفل إال أننا نجد اآلن أن تقل األسرة في مجال التربية لم 
كيان ال  يعد بنفس الثقل الذي كانت عميو في الماضي، نتيجة لمتغيرات الذي طرأت عمى األسرة، باعتبارىا

يمكن االستغناء عميو في كل المجاالت، وكون مرحمة الطفولة مرحمة حساسة وميمة بالنسبة لمطفل وجب 
إعداده منذ سنواتو األولى لكون ىذه المراحل ميمة من أجل أن يشب الطفل سميما سواء من الناحية 

 ية عبر مختمف المراحل.العممية أو األخالقية أو االجتماعية، الرتباطو بمختمف المؤسسات التربو 
عداده لممدرسة، نجد  ومن بين المؤسسات التربوية التي تولت ميمة العناية بالطفل ، والتكفل لو وا 
الروضة التي تعتبر ضرورة ممحة في إرساء دعائم شخصية الطفل ويعتبر أيضا ىمزة وصل بين المدرسة 

والت التي تبنى عمييا حياة الطفل مستقبال، والمنزل، إذ تقف عمى تنمية مختمف القدرات والميارات والمي
والتي تساعده في النمو في مختمف المجاالت سواء المعرفية أو النفسية أو االجتماعية، من خالل 
األنشطة التي تقدميا المربيات لألطفال من أجل استيعاب المعمومات المعرفية وتنمية مختمف مياراتو 

مع أقرانو، كما تعممو مختمف المبادئ والقيم وتحاول أن تكشف لو عن كالرسم والكتابة والتفاعل واالندماج 
 مواىبو، ألجل ىذا قمنا بيذه الدراسة، وقد تضمنت أربعة فصول تتمثل في:

الفصل األول: والذي تطرقنا فيو إلى تعريف رياض األطفال، وأىميتيا باإلضافة إلى أسباب 
ىم الطرق الخاصة بتعمم الطفل فييا ووظائفيا، باإلضافة االىتمام بيا، كما تطرقنا إلى مرافق الروضة وأ

 إلى النظريات التي فسرت الروضة.
الفصل الثاني: والمتمحور حول الميارات التي تنمييا الروضة، والذي ركزنا فيو عمى تعريف الميارة 

مغوية، الفنية وشروط اكتسابيا وخصائصيا، باإلضافة إلى أىم الميارات التي تنمييا الروضة كالميارات ال
واالجتماعية، كما تطرقنا إلى الدور الذي تمعبو المربيات في رياض األطفال، وأشرنا إلى أىم الخصائص 

 التي تميزىا ومسؤولياتيا داخل الروضة.
الفصل الثالث: الذي يتمق بالدراسة الميدانية المعنونة باإلجراءات المنيجية، تناولنا فيو مختمف 

عمييا دراستنا )المجال الجغرافي، الزماني والبشري( كما تم التطرق إلى المنيج  المجاالت التي تتمحور
 المتبع وطريقة اختيار العينة وأساليب التحميل، وأىم الصعوبات التي تعرضنا إلييا.

الفصل الرابع: والذي تطرقنا فيو إلى بناء تحميل البيانات والجدول، ومناقشتيا في ضوء الفرضيات 
 نتائج الدراسة. لتوصل إلى أىم
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 اإلشكالية: -1

تعتبر األسرة نواة المجتمع والعنصر المتمم لكيانو يقوى ويتماسك بترابطيا ويضعف بانفصاليا فيي 
في اكتساب مصدر األخالق والدعامة األولى لضبط السموك اإلنساني ألنيا المكان الذي يبدأ فيو الفرد 

خوتو واآلخرين من حولو من خالل عالقات الحب والحوار  مياراتو المختمفة من خالل تفاعمو مع والديو وا 
والتواصل التي تربط بين أفراد األسرة لذلك تمعب األسرة دور ميم وأساسي في حياة الطفل وخاصة في 

ة الطفل وىذا ما أدى إلى ضرورة المراحل األولى من عمره فيذه المرحمة ىامة وحساسة في تكوين شخصي
إنشاء رياض األطفال باعتبارىا مؤسسة اجتماعية تربوية ولما تحتويو من برامج وأنشطة التي تشتمل عمى 
مختمف المعمومات والخبرات التربوية ووسائل ىادفة تساىم في تنمية الميارات لدى األطفال فيي تقاسم 

عداده لممرحمة االبتدائية، حيث نجد في ىذا المجال مجموعة من األسرة في مياميا كتربية وتعميم الطفل وا  
" في ىذا عمى ضرورة إنشاء رياض األطفال بلفرو النظريات التي تبين أىمية مرحمة الروضة، فمقد ركز "

وتجسيد مبادئيا والحظ أن دخول الطفل إلى الروضة ضروري كي يتعمم حيث أعطى قيمة كبيرة لمعب 
الرسم والتموين وأكد عمى أىمية األنشطة اليدوية، ودراسة الطفل لمطبيعة، كما ركز والموسيقى والتشكيل و 

"ماريا منتسوري" عمى أىمية الروضة من خالل تعميم الطفل الميارات المغوية والتي تتمثل في كل 
لمستقبمية، الميارات منيا االستماع والتحدث والقراءة والكتابة والتي يمكن أن تكون بمثابة التييئة لمحياة ا

" الذي تحدث عمى وظيفة الروضة  في مرحمة ما قبل المدرسة وىي تييئة ديوي جونكما نجد أيضا "
عادة تنظيم خبراتو السابقة بطريقة تزيد من قدرتو عمى توجيو  المجال أمام الطفل الكتساب خبرات جديدة وا 

تنوعة تساىم في تنمية ميارات الطفل خبراتو الجديدة، وىذا ما تيدف إليو الروضة لما تحتويو من أنشطة م
من أجل تحضيره لممدرسة النظامية من خالل تييئتو نفسيا وسموكيا واجتماعيا، وتعميمو مختمف الميارات 
التي تساعده في ضبط شخصيتو والتوازن م المجتمع الخارجي، فتنمية ميارات الطفل في الروضة أمر 

ر الميارة مدى قدرة الفرد عمى تحقيق ىدف معين عن ضروري تسعى كل مربية إلى تحقيقو، حيث تعتب
طريق حركات متتابعة ومتسمسمة يتم اكتسابيا من خالل التدريب المستمر لمطفل من قبل المربيات، إذ 
تعتبر ضمن ميام ووظائفيا في رياض األطفال، وىذا ما يستدعي ضرورة تكوين المربية في مجال تربية 

 الطفل.

ذا كانت الدول العرب ية عمى غرار الدول الغربية أولت عناية فائقة بيذه الفئة العمرية، باعتبار أنيا وا 
تمثل مستقبل الوطن، فالمجتمع الجزائري واحد منيا لم يبخل عمى أبنائو وأعطى االىتمام الكبير ليذه 
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المؤسسة، التي تعتبر حمقة وصل بين األسرة والمدرسة، سواء كانت ىذه المؤسسة حكومية أو غير 
كومية بحكم قدرتيا عمى تنشئة وتعميم األطفال من خالل البرامج المختمفة التي تسطرىا قصد تنمية ح

 قدراتيم المختمفة ومياراتيم، فما ىو دور الروضة في تنمية ىذه الميارات؟

 الفرضيات: -2

 الفرضية العامة:

 تساىم الروضة في تنمية ميارات الطفل.

 الفرضيات الجزئية:

 تنمية الميارات المغوية لمطفل.لمروضة دور في  -
 لمروضة دور في تنمية الميارات الفنية لمطفل. -
 لمروضة دور في تنمية الميارات االجتماعية لمطفل. -

 تحديد المفاهيم: -3

 الروضة: -1
عداده لمحياة النظامية،  - عرفتيا فتاوي: "ىي مؤسسة تربوية تنموية تنشئ الطفل وتكسبو قيم الحياة وا 

الرعاية الصحية وتحقق لمطالب نموه وتشبع حاجاتو بطريقة سوية وتتيح لو فرص المعب حيث توفر لو 
المتنوعة فيكتشف ذاتو ويعرف قدراتو ويعمل عمى تنميتيا ويتشرب ثقافة مجتمعو فيعيش سعيدا متوافقا مع 

 (66، ص6006ري، رتو )محمد فرحان القضاة، محمد عوض التذاتو ومع مجتمعو".
أنيا تمك المؤسسة التي يمتحق بيا األطفال من أكمل الرابعة من عمره ولم يتجاوز  عرفتيا سعيد: "عمى -

اليادفة التي تسعى إلى تحقيق النمو المتكامل لمطفل تربويا  األنشطةالسادسة ويقدم فييا العديد من 
 6006ي، ر و تلترتان القضاة، محمد عوض افرح)محمد وجسميا واجتماعيا كما تيدف إلى إعداده لممرحمة االبتدائية. 

 (.66ص

: ىو مؤسسة تربوية اجتماعية تعمل عمى إكساب الطفل مختمف الميارات وقيم الحياة التعريف اإلجرائي
 سنوات. 6-3عن طريق برامج وأنشطة تقدميا لألطفال الذين تتراوح أعمارىم ما بين 
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 الدور: -2
 (.060، ص6003)مسعود جبران الرائد، : جمع أدوار، وىو مصدر دار أي عود الشيء إلى ما كان عميو. لغة

: ىو نموذج يرتكز حول بعض الحقوق والواجبات ويرتبط بوضع محدد لممكانة داخل جماعة أو اصطالحا
لتي موقف اجتماعي معين، ويتحدد دور الشخص في أي موقف عن طريق مجموعة من التوقعات ا

 (.060، ص6003)فاروق مدارس، يعتنقيا اآلخرون كما يعتنقيا الشخص نفسو. 
الدور عمى أنو: "أسموب الفرد في المساىمة في الحياة االجتماعية وىو مجرد ما  البورتكما عرف 

 (.4، ص6000)عطية عبد الحميد السيد وجمعة سالمة، يتوقعو المجتمع من شخص يشغل وضعا اجتماعيا معينا. 

 الروضة.: الدور عبارة عن األنشطة التي تقوم بيا التعريف اإلجرائي
: ىي عممية ارتقاء بمستوى اإلنسان يحقق لو التحرر من العجز عن إشباع حاجاتو األولية التنمية -3

شباع المزيد من االحتياجات التي تميزه عن الكائنات األخرى.  )معتز وبحيث يستطيع االنطالق إلى خمق وا 

 (.056، ص6006الصابوني، 
لمطفل داخل الروضة من اجل خمق سموكات جديدة : ىي عبارة عن تغيير سموكي التعريف اإلجرائي

 ومتنوعة إلشباع حاجاتو االجتماعية.
مسؤول عمى تنظيم الفعاليات التعميمية لطفل التربية و تعرف المربية عمى أنيا شخص مكون  :المربية -4

ش، )فتيحة كركو التحضيرية بمراعاة الفروق الفردية والتنويع في األنشطة وتشجيع المبادرات الشخصية. 

 (.070، ص6008

: ىي أىم العناصر الفاعمة في رياض األطفال نظرا لمدور الذي تقوم بو في تربية التعريف اإلجرائي
كسابيم بعض الميارات بعد خضوعيا لتكوين مسبق تراعي من خالل دورىا الفروق الفردية بين  األطفال وا 

 األطفال.
 الطفل: -5

 (.05، ص6008)فتيحة كركوش، . الناعم يستخدم اسما مفردا أو اسما جمعا : الصغير أو الشيءلغة

تعريف منير محمد عماد الدين إسماعيل: الطفل ىو شخص لو إمكاناتو وطاقاتو الكامنة ولو حاجاتو  -
)فتيحة  التي تتجاوز البيولوجية والتي يطالب بيا، ولو قدرات ىائمة تمكنو من المعرفة واإلحساس والتعمق.

 (.06، ص6008ش، كركو 

: ىو ذلك الشخص الصغير الذي يمتمك مجموعة من الطاقات الكامنة والقدرات التي التعريف اإلجرائي -
 تسمح لو بالتعبير عن أفكاره ومياراتو.
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 (.070، ص6008)فتيحة كركوش، ىي إتقان ينمي من خالل التعمم لعاممي السرعة والدقة. المهارة:  -6
المنظمة والخبرة نشاط معقد معين يتطمب فترة من التدريب المقصود والممارسة  أنياعمى تعرف الميارة  -

 (.00، ص6000)رشدي أحمد طعيمة، المضبوطة. 
: ىي قدرة الفرد عمى أداء نشاط معين بسرعة وسيولة وكفاءة تميزه عن غيره سواء كان التعريف اإلجرائي

 الممارسة.ىذا النشاط جسمي أو عقمي تكتسب بالتدريب أو 
 أهمية الدراسة: -4
كسابيم ميارات وعادات حياتية مالئمة. -  إبراز أىمية الروضة في تنشئة األطفال وا 
 تشجيع الباحثين لمقيام بالمزيد من الدراسات في الميدان التربوي التعميمي بيدف تفعيل دور الروضة. -
ميارات في حياة الطفل التعرف عمى أىمية الميارات التي تنمييا الروضة وكيفية توظيف ىذه ال -

 مستقبال.
 أهداف الدراسة: -5
 محاولة رصد دور الروضة في تنمية ميارات الطفل. -
 معرفة األنشطة التي تقدميا الروضة لألطفال لتنمية وتطوير الميارات. -
 معرفة الدور الذي تقوم بو المربيات من أجل تطوير ىذه الميارات. -
 التعرف عمى واقع رياض األطفال. -
 السابقة:الدراسات  -6

تعتبر الدراسات السابقة أبحاث قام بيا الباحثون من قبل وىي تشكل بعدا معرفيا يستند إليو البحث 
الحالي، ويضيف إليو بعدا جديدا، وىي من أىم العناصر ألنيا أبحاث أجريت مشابية لممشكمة المطروحة 

 ومن بين الدراسات السابقة نجد:
 دراسات عربية:
 ة أثر القصص عمى بعض أبعاد االستعداد المغوي ألطفال الروضة.: معرفالدراسة األولى

 صاحب الدراسة: رضوان. -
 .0983زمن الدراسة: تم تطبيق الدراسة في مصر عام  -

: تيدف ىذه الدراسة إلى معرفة أثر القصص عمى االستعداد المغوي لمطفل الروضة أهداف الدراسة
 ة قدراتيم المغوية.وضرورة تييئة الفرص لألطفال وتشجيعيم عمى تنمي
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أىمية الدراسة: تكتسب ىذه الدراسة أىمية من خالل دراستيا لموضوع يتناول معرفة أثر القصص عمى 
الميارات لدى أطفال الروضة، كما تكتسب ىذه الدراسة أىمية من خالل اىتماميا بمرحمة تزايد االىتمام 

رىا من أىم المراحل التعميمية في حياة الفرد العالمي والمحمي بيا، أال وىي مرحمة رياض األطفال باعتبا
 إذ تتحدد فييا المالمح الرئيسية لشخصيتو.

 الفرضيات:
 تساىم القصص في إثراء االستعداد المغوي لطفل الروضة. -
 تشجيع طفل الروضة وتوجييو يساعد عمى تنمية مياراتو المغوية. -

 :المنهج وأدوات جمع البيانات
المنيج المتبع في ىذه الدراسة ىو المنيج الوصفي الذي يستيدف جمع البيانات من مصادر  

 مختمفة لتشخيص الواقع دون التأثير في المتغيرات المختمفة.
أما من حيث أدوات جمع البيانات فقد استخدم الباحث في دراستو استبانا موجيا لمعممات  

 ممات الروضة.الرياض، كما استخدم مقابالت شخصية مع مع
سنوات  5إلى  3طفل تتراوح أعمارىم ما بين  050تم تطبيق مدة الدراسة عمى عينة تتكون من 

 (.56، ص6000)ميادة محمد فوزي الباسل، إلى مجموعتين تجريبية وضابطة بشكل متكافئ. 

 : أسفرت نتائج الدراسة عن:نتائج الدراسة

 عدىا لصالح المجموعة التجريبية.وجود فروق في اإلدراك السمعي قبل قص القصص وب -
 (.038ص ،6006)أنسي محمد أحمد قاسم، كذلك وجود فروق في التعبير المغوي لصالح المجموعة التجريبية.  -

 التعميق عمى الدراسة: 

التي تستخدميا الروضة وما مدى تأثيرىا في تنمية االستعداد  من الوسائل ةالباحث بدراسة وسيمقام 
الغوي لمطفل، ىذا األخير الذي يؤدي إلى تنمية الميارات المغوية وىي نقطة تقاطع واشتراك مع الدراسة 

 التي نحن بصدد القيام بيا.
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 الدراسة الثانية:

سنوات"  6و  5عينة من األطفال بين : "أثر المعب عمى بعض جوانب النمو المغوي لدى عنوان الدراسة
 .0990مقدمة لنيل شيادة ماجستير بكمية التربية، جامعة الزقازيق، 

 : أحمد عبد الغني إبراىيم حسب اهلل.صاحب الدراسة -
ىدف الباحث من خالل ىذه الدراسة إلى تبيان دور المعب المغوي والمعب التمثيمي في تطوير بعض  -

 لتعبير المغوي واإلدراك السمعي.جوانب النمو المغوي لمطفل كا
 تساؤالت وفروض الباحث:

 ىل يؤثر برنامج المعب عمى جوانب النمو المغوي؟. -
 ىل يؤثر برنامج المعب التمثيمي عمى جوانب النمو المغوي؟. -
ىل يختمف تأثير برنامج المعب المغوي عن برنامج المعب التمثيمي عمى جوانب النمو المغوي باختالف  -

 نوع المعب؟.
 ىل يستمر تأثير برنامج المعب عمى جوانب النمو المغوي حتى بعد انتياء البرنامج؟. -

 أما بالنسبة لمفروض التي استخدميا الباحث فيي:
فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات تالميذ مجموعة المعب المغوي ومتوسط درجات  توجد -

 تالميذ المجموعة الضابطة في أبعاد النمو المغوي المقامة بعد تطبيق برنامج األلعاب المغوية المباشرة.
سطات تالميذ مجموعة المعب التمثيمي ومتو توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات  -

 درجات تالميذ المجموعة الضابطة في أبعاد النمو المغوي المقامة بعد تطبيق برنامج المعب التمثيمي.
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات تالميذ مجموعة المعب المغوي ومتوسطات  -

 درجات التالميذ مجموعة المعب التمثيمي في أبعاد النمو المغوي المقامة.
جد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات المعب المغوي بعد مرور مدة طويمة من ال تو  -

 انتياء برنامج المعب المغوي في أبعاد النمو المغوي المقامة.
طفل واستخدم األدوات التالية: بطارية القدرات النفسية  60أجرى الباحث دراسة عمى عينة مكونة من  -

 ي والمعب التمثيمي من إعداد الباحث.والمغوية، برنامج المعب المغو 
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 وقد توصل من خالل الدراسة إلى النتائج التالية:
أنو توجد فروق بين مجموعة التالميذ الضابطة والتجريبية بعد تطبيق البرنامج وذلك لصالح تالميذ  -

 مجموعة المعب المغوي.
وتوصل إلى وجود فروق بين مجموعة تالميذ المعب المغوي وتالميذ المعب التمثيمي في أبعاد النمو  -

 المقاسة لصالح تالميذ مجموعة المعب المغوي.
ىناك فروق بين تالميذ مجموعة العب سواء التمثيمي أو المغوي بعد انتياء برنامج المعب مع تالميذ  -

 (.305، ص6000)سيير كامل أحمد، عة المعب التمثيمي والمغوي. المجموعة الضابطة لصالح تالميذ مجمو 
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 تمهيد:
تعتبر مرحمة الطفولة أفضل فترة من حيث استغالليا في تعويد الطفل عمى تنمية مياراتو المغوية 
والفنية واالجتماعية، قصد تكوين أفضل لشخصيتو ونموه ودفعو لمتعرف عمى البيئة المحيطة بو والتفاعل 

سة في مختمف مع اآلخرين، فمرحمة رياض األطفال ىي مرحمة ضرورية وىامة في تحضير الطفل لممدر 
الجوانب النفسية واالجتماعية والفكرية بتوفير مختمف اإلمكانيات التي تساعده عمى ذلك، وىذا ما أشار 
إليو معظم المربيين تأكيدىم عمى مدى أىمية مرحمتو رياض األطفال في سقل شخصية الطفل وتنمية 

 وأىم الوظائف التي تقوم بيا.  مياراتو، وسنتطرق في ىذا الفصل إلى تاريخ رياض األطفال، أىميتيا،
 عريف الروضة:ت -1

عداده لممدرسة قناويعرفتيا  : "ىي مؤسسة تربوية تنموية تنشئ الطفل وتكسبو قيم الحياة وا 
النظامية، حيث توفر لو الرعاية الصحية، وتحقق لمطالب نموه وتشبع حاجاتو بطريقة سوية، وتتيح لو 

قدراتو ويعمل عمى تنميتيا، ويتشرب ثقافة مجتمعو فيعيش فرص المعب المتنوعة، فيكتشف ذاتو ويعرف 
 ( 070، ص8002.)فتيحة كركوش، سعيدا متوافقا مع ذاتو ومع مجتمعو"

 تاريخ رياض األطفال: -2
إن االىتمام بالطفل قديم قدم اإلنسانية، فاألقدمون اىتموا بالطفل كل حسب طريقتو، ووقت 

وخطى االىتمام بالطفل خطوة إلى األمام عمى يد المفكرين معتقداتيم الدينية والثقافية السائدة آنذاك، 
الطفل وتكوينو  اليونانيين، وتمثل ىذا التقدم في إدراكيم ألىمية السنوات األولى من العمر في نمو

بتربيتو إلعداده لممواطنة الصالحة، وقد كان أفالطون أشير الفالسفة والمفكرين  واالىتمامالمستقبمي، 
سنوات والسادسة ىي أىم فترات التعميم في حياة الطفل، وقد أدرك  3اليونانيين، يرى أن الفترة ما بين سن 

المدرسة فقد وضعوا قوانين وأفكار تنظيم عممية التربية  اليونانيون القدماء أىمية التعميم في مرحمة ما قبل
 (. 33، ص8002)نجيب مفيد حواش زيدان نجيب حواش، والتعميم في جميع مراحميا بما فييا ما قبل المدرسة. 

لقد بدأ االىتمام الحقيقي بتأسيس رياض األطفال في بداية القرن التاسع عشر، حيث أنشئت رياض 
أول روضة عمى يد  أسستم، أما في ألمانيا فقد 0230-0200في الفترة ما بين األطفال في بريطانيا 

، ويعتبر فروبل صاحب فكرة رياض األطفال فكريا وعمميا، حيث يرى أن اليدف من 0273فروبل عام م
في الحياة، إذ أن العممية التعميمية  مساعدينااللتحاق بالروضة ىو تمكين األطفال كي يصبحوا متعاونين 
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في نشاطات الطفل الفطرية والتمقائية أكثر من تحضير المادة الخارجية، وأن المدرسة مجتمع  تكمن
 م.0281مصغر تعكس أداء المجتمع األكبر، وأنشئت أول روضة في الواليات المتحدة األمريكية سنة 

 م.0102أما في العالم العربي فقد أنشئت أول روضة أطفال في مصر عام 
شك أن رياض األطفال تعمل عمى تحقيق االتصال بين الطفل فيما بين الرابعة والسادسة وبين  ال

 عالمو المحيط بو من خالل األنشطة الحركية والمعب المتنوع.
)كما ورد في كوجك وأحمد( عمى تعميم الطفل الميارات المغوية، والتي تتمثل في  منتسوريركزت 

والكتابة والقراءة التي يمكن أن تتبمور في العبارات التالية: "الشروع كل من ميارات االستماع والتحدث 
مبكرا في التييئة لبداية طيبة، المعنى أنيا تييئ لمطفل الظروف المالئمة في وقت مبكر، يتماشى مع 

( أيضا 0121)كما ورد في المقاني  منتسوريإمكاناتو وقدراتو حتى يستعد من جميع النواحي، وركزت 
عة االستقاللية لمطفل، وطالبت المعممة بتوفير الوسائل التعميمية، ومكافأة األطفال عمى أعماليم عمى النز 

عن طريق السماح ليم بالقيام بعمل جديد، ودعت إلى استخدام أسموب التعمم الذاتي، حيث يقوم كل طفل 
يز مجموعة من المواد بالتعمم والعمل حسب ميولو، كما أن تربية الحواس أساسية لدييا، وليذا يجب تجي

والوسائل لمتدريب عمى المالحظة، وتدريب وتعويد الطفل عمى االنتباه واالستقاللية، وكانت ترى أن 
 الحواس ىي مصدر النمو العقمي، وأن النمو العقمي يعتمد عمى تدريب الحواس.

األوان، ( عمى عدم إكراه األطفال عمى الدراسة النظامية قبل 0110)كما ورد في  روسووأكد 
 سبتا لوزيوطالب أن تتاح لمطفل فرصة النمو بشكل طبيعي من خالل الحرية والتعمم بالخبرة، وقد حاول 

وآراء روسو الخاصة بالطفولة وأكد عمى أن النظام الصحيح لتربية األطفال وتعميميم ىو تطبيق مبادئ 
اإلرشادات النظرية، وذلك ألن تعمم  البدء بإتاحة الفرصة لمطفل بالتجارب والتعرف عمى األشياء قبل تمقي

 الطفل يتحقق من خالل االكتشاف الذاتي.
بالنشاطات اليدوية ودراسة الطبيعية، فقد صمم منيا ما يقوم أساس المعب والمواد  فروبلاىتم 

التعميمية، ويرى أن األطفال لدييم مواىب فطرية، ونمو المواىب يتحقق من خالل اختيارىم لألنشطة التي 
 ون بالقيام بيا، وليذا يجب مساعدة الطفل عمى أن يعبر عن نفسو بحرية، وبذلك يحدث النمو.يرغب

فقد طور المذىب العممي بحيث كان يؤكد ضرورة أن يترك  ديويأما الفيمسوف التربوي األمريكي 
لألطفال المجال لمتجريب واالكتشاف في البيئة الحرة، نظرا إللمامو بأىمية الخبرة المباشرة في تعمم 
الصغار، كما ركز عمى أن وظيفة الروضة في مرحمة ما قبل المدرسة ىي تييئة المجال أمام الطفل 



 الفصل األول:                                                                    الروضة
 

 
12 

ع ادة تنظيم خبراتو السابقة، بطريقة تزيد من قدرتو عمى توجيو مسار خبراتو الكتساب خبرات جديدة، وا 
الجديدة لتحقيق أىداف التربية المنشودة، ولكي يتعمم األطفال عن طريق العمل والخبرة المباشرة ال بد من 

 (.31، ص8002)مجدي صالح طو الميدي، توفير خبرات متنوعة تثير اىتماميم وتتماشى مع ميوليم. 
غيرت األفكار نحو نمو ذكاء اإلنسان فقد ركز في نظرياتو عمى النمو  بياجيهأن أعمال  إال

المعرفي لألطفال، ومن خالل أبحاثو وتجاربو حول نمو الذكاء اإلنساني، أكد عمى أن األطفال يتعممون 
عمى التطور من خالل  األسموب التجريبي وسبب أعمال جيزل فقد تم التركيز في العشرينيات والثالثينات 

( قدم أريكسون نظريتو عن تطور الشخصية وتم 0180-0130الجسمي والفكري، وفي الفترة ما بين )
التحول من الجوانب الجسمية والمعرفية إلى الجوانب االجتماعية والوجدانية، إال أنو نظر لتفوق روسيا في 

بالنمو اإلدراكي والمعرفي  ىتماماالمرة أخرى إلى زيادة  االتجاهالرحالت الفضائية عمى و.م.أ أعاد 
 (.81، 88، 83، 83، ص8001، التو توريمحمد عوض  ،.)محمد فرحان القضاةلألطفال

 رياض األطفال:أهداف  -3

 يمكن تمخيص أىداف الروضة فيما يمي:

: إن الروضة تنمي لدى الطفل القدرة عمى التعبير عن أحاسيسو التعبير عن األحاسيس والمشاعر -0
يساعده في السيطرة عمييا، وىنا يكمن دور المربية في أن تكون مستودعا ألسرارىن فيما  ومشاعره وكل ما

يخص النشاط المقدم في الروضة فتعد الموسيقى واألناشيد مجاال يفرغ فيو الطفل مشاعره وأحاسيسو، 
فالحياة تنمي في الطفل حب العطاء من تمقاء نفسو،  فالروضة ،وفييا يجد منطمقا لو لمتعبير والتواصل

نما تكسب وتدعم عبر سمسمة متواصمة من التفاعالت واالحتكاكات  االجتماعية ال تنطمق من فراغ وا 
اإليجابية في إطار منسجم يعمل عمى التوجيو الحسن لمممكات االجتماعية لدى الطفل، قصد بناء الجوانب 

 اإلنسانية والتعبير عنيا.
مساعدة الطفل إلثارة تفكيره وتوفير الفرص المناسبة  : عمى الروضة أن تعمل عمىإثارة تفكير الطفل -8

لتجارب وحل المشكالت، وذلك باستخدام الخيال بواسطة ما يتوافر فييا من وسائل وتجييزات، وما تعده 
ثارة فضولو لممعرفة وحب االستطالع،  من تخطيط جيد ألن كل ىذا العمل ييدف لتنمية تفكير الطفل وا 

عمم فيما بعد ودعامة لتنمية الشعور بالثقة في النفس وفي اآلخرين، ويتم ذلك في وىذا يمثل أساسا قويا لمت
 جو مرح غير قيري.
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االستقاللية في القبول والرفض، وتشعره بأنو شخص قادر  نزوعو إلىكما تنمي الروضة في الطفل 
عمى أن يقرر ما يتعمق بو لنفسو مع تعويده أنو ال يستطيع فعل كل ما يريده، وأن ىناك أذابا عامة 
وقواعد سموكية يمزميا الكبار، مع تجنب إحراجو أو إشعاره بالخجل، أي أن تعمل الروضة عمى توفير 

كن بواسطتيا الطفل من استكشاف بيئتو ومحيطة مع تنمية الرغبة في العمل المواد المناسبة التي تم
 والعيش مع اآلخرين.

: إن الروضة تؤىل الطفل إلى أن يكون عنصرا فعاال لما في جماعتو ثم عممية التنشئة االجتماعية -3
الكبار  ماحتراالمقبولة مثل  السموكياتمجتمعو، حامال ألخالق حميدة وصفات حسنة، بحيث أنو يتعمم 

غير المرغوب فييا، فتجربة العيش مع اآلخرين تجعل الطفل  السموكياتوالتعاون مع الزمالء، وتجنب 
 يشارك في نشاطات غيره مع األطفال، إذ يتعمم أن يكون لو دور في كل نشاط.

، أن نمو الثقة بالنفس ىي 0111: يرى محمد عدس وعدنان مصمح الشعور بالثقة وتقدير الذات -3
فردية ترتبط بأحاسيس الطفل عن نفسو وعن العالم الذي يعيش، فيو ويتأثر في ذلك بالمناخ مسألة 

العاطفي الذي يحاط بو من طرف الكبار، حيث أن حياة الجماعة تزود الطفل بطرق عديدة يتعمم منيا 
 كيف يعتني بنفسو، وخاصة في مثل ىذه السن من خالل احتكاكو باألطفال واآلخرين.

لعديد من األىداف األخرى التي تسعى الروضة إلى تحقيقيا من خالل ما تقدمو إضافة إلى ا
لمطفل، مثل تشجيعو عمى االستقاللية واالعتماد عمى الذات في بعض األمور الحياتية، واالنتماء إلى 

 جماعات األطفال وتحضيره لممدرسة وغيرىا من األىداف.
، سواء كان ذلك يتعمق باألكل والنوم، موكياتووسفي أموره  االنضباطفالروضة تعمم الطفل معنى 

باألطفال اآلخرين  لالحتكاكوأثناء قيامو بالنشاطات الجماعية التي كثيرا ما تكون أنسب فرصة لمطفل 
)طارق عبد واستمتاعو بالمعب، كما تحث الروضة عمى الحصول عمى أفضل وضع داخل جماعة الرفاق. 

 .(23، ص8002الرؤوف، عامر ربيع محمد، 

 أهمية مرحمة رياض األطفال: -4
 رياض األطفال وىي: ثمة جممة من االعتبارات تزيد من أىمية التربية في مرحمة

ارتباط مرحمة رياض األطفال الوثيق بمرحمة الطفولة المبكرة التي تعد بحق مرحمة حياتية ميمة تقاس  -
باىتمامات الشعوب واألمم قاطبة بيا مدى استقرار المجتمعات وتحضرىا، لذا فقد استأثرت الطفولة 

 وحظيت باىتمام كل الرساالت السماوية والتشريعات الكونية واإلبداعات العممية.
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أكثر مراحل نمو اإلنسان أىمية وتأثير فيما يمييا من مراحل وأخطر المراحل في التكوين والتشكيل  -
 وبناء الشخصية وتكوين أنماط السموك والعادات.

االجتماعية والحسية  لالستثارةوتأسيسية تبنى عمييا مراحل النمو التي تمييا، وأن  تشكيل مرحمة جوىرية -
والحركية واإلدراكية والعقمية والمغوية السميمة في ىذه المرحمة أثار إيجابية عمى تكوين شخصية الطفل 

الحياة العممية واستمرار نموه السوي في حياتو المقبمة، سواء في سنوات تعممو المختمفة أو مواجية شؤون 
المتعددة فيما بعد، ولذلك فإن مرحمة الروضة مرحمة ممحة وتالقي أي تأخر وتوقف لمنمو فييا يحتاج إلى 

 (.21-22، ص8001)رانيا عبد المعز الجمال، ( 0بدل جيد إضافي مضاعف في المراحل التي تمييا. )
وتتيح  انحرافيممين والمقطاء فنقمل تساىم مؤسسات ما قبل المدرسة في تربية األطفال اليتامى والميم -

 (.072، ص8002)عمي السيد الشخيمي ومحمد حسين العجمي، .ليم فرص التطبيع االجتماعي السميم
 تتيح ليم فرص التدريب والنمو االجتماعي.  -
 خصائص رياض األطفال:  -5

رياض بناءا عمى ما تم تحديده، نتعرض اآلن إلى الخصائص أو الشروط التي يجب توفرىا في 
دارة قصد أداء مياميا البيداغوجية عمى أحسن وجو.  األطفال من موقع ومبنى وحجم وا 

: يعتبر الموقع المناسب دو أىمية كبيرة إلقامة مبنى الروضة، حيث وجب وجود موقع الروضة - أ
الروضة في مكان قريب من سكن األطفال حتى يتمكنوا من الوصول إلييا بدون إرىاق، سواء بمفردىم أو 

حبة األولياء، كما يأخذ الموقع بعين االعتبار تخصيص أراضي بعيدة عن مصادر التموث والضوضاء بص
والطرق المزدحمة بالمواصالت واألسواق، ويفضل أن تقام الروضة في منطقة تحاط بيا األراضي 

 الخضراء والحدائق.
يفضل القائمون  : منذ نشأتيا والروضة تتميز عن المدرسة بحجميا الصغير، بحيثحجم الروضة - ب

عمى تربية الطفل ما قبل المدرسة أن تكون الروضة أقرب إلى البيت من المدرسة النظامية في حجميا 
وتجييزاتيا والمناخ العام فييا، لدى يجب أن تتوفر رياض األطفال في الساحات الكافية لمعب نظرا لحاجة 

 (.83، ص8007)عبد القادر شريف، األطفال الماسة لمنشاط الضروري نموىم وتطورىم بشكل أفضل. 
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 أسباب االهتمام برياض األطفال: -6
في مراحميا األولى من حياة الطفل ىو وجود جو يجد فيو الطفل إن مما يساعد عمى تنمية المغة 

حرية في الحركة، وحرية في التعبير، إذ في مثل ىذا الجو من الحرية يمكن أن ينمي عالقات طيبة مع 
من جية، ومع المعممة من جية أخرى، وقد تزايد االىتمام ببرامج طفل ما قبل المدرسة األطفال اآلخرين 

 ألسباب متعددة منيا:
 تزايد األطفال الذين يمتحقون بالمدرسة. -0
 الزائد ببرامج الطفولة والعناية بتنمية أطفال ىذه المرحمة من قبل المنظرين. االىتمام -8
عمى بنية األسرة المعاصرة، وعمى رأسيا خروج المرأة ىناك سبب آخر يتصل بالتغيرات التي طرأت  -3

لمعمل مما يدفعيا إلى ترك أطفاليا في الروضة، وكذلك رغبة اآلباء واألميات في أن تكون الروضة 
فرصة تييئ لمطفل أن يمتقي بغيره من الراشدين واألطفال اآلخرين، وكذلك االستفادة من خبراتيم وتعمم 

 في مواقف أكثر اتساعا وشموال من البيئة المنزلية. ميارات التفاعل االجتماعي
اىتمام التربية الحديثة بالطفل واعتباره محور العممية التربوية، ودعوتيا إلى التركيز عمى حاضر  -3

الطفل أكثر من التركيز عمى مستقبمو، فالطفل ىو ابن مرحمتو العمرية وليس رجل الغد، كما كانت تنادي 
 (.008، 003، ص8007و الفرح، )وجيميدية. الفمسفات التربوية التق

 رياض األطفال:مرافق  -7

 تدعم الروضة بمرافق المعب والتعميم والخدمات، ونذكرىا وفق العناصر التالية:

: ويفضل تسميتيا بغرف النشاط وبساحات المعب والحدائق والقاعات المتعددة المرافق التعميمية - أ
التعميمية ومن األمور التي يجب مراعاتيا في عرض النشاط: األنشطة واألغراض، أو ما يعرف بالبيئة 

اإلضاءة والتيوية ودرجة الحرارة، إضافة إلى تخصيص مرافق صحية لكل مجموعة من األطفال، بحيث 
تكون قريبة منيم، وتوفر بأعداد كافية، أما حجم غرفة النشاط فإن القاعة يجب أن تكون كبيرة تسع 

ة، كما يفضل أن تكون مستطيمة الشكل حتى يتسنى تقسيميا إلى أركان طفل تعتبر مناسب 88لحوالي 
 ومراكز مع توفر مساحة كافية لمممرات داخل الغرفة لكي تتيح لمطفل حرية الحركة.
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( أنو يتم تنظيم الروضة وفق أساليب منظمة عمى 8000ومن حيث التنظيم ترى حنان الحناني )
 شكل: 

إما في العمر عمى اعتقاد أن ىذا يقضي عمى الفوارق الفردية  : حيث يكون التجانستنظيم متجانس -
 بين األطفال، أو حسب الجنس بأن بفصل البنات عن الذكور أثناء فترة الروضة.

: تنظم الصفوف في ىذا التنظيم أطفاال من أعمار مختمفة وكأنيم في تنظيم غير متجانس )عائمي( -
 أسرة واحدة.

التنظيم الحل الوسط بين التنظيم المتجانس وغير المتجانس، ويظير ىذا : ويمثل ىذا تنظيم متوازي -
 النمط في إنشاء فصول متوازية.

والسكرتارية  االستقبال: تشمل عادة غرفة المديرة والمساعدة إن وجدت، والمربيات وقاعة اإلدارة - ب
م، وقد يعترض البعض تصمح الستقبال األولياء أو االجتماع بي، وقاعة االجتماعيةوالممرضة والمشرفة 

عمى وجود غرفة لييئة التدريس عمى أساس أن مكان المربية الطبيعي ىو أن تكون مع األطفال، بمعنى 
أنو باإلضافة إلى غرفة الفصل التي يمارس الطفل نشاطو ىناك غرفة تخصص لممديرة ومساعدتيا 

التشاور حين تصادفيم مشاكل تخص تباشران فييا مياميما، وغرفة استقبال أولياء األطفال المناقشة أو 
 األطفال، باإلضافة إلى القطاع الصحي والمتمثل في غرفة الممرضة.

: وتشمل الخدمات الصحية مثل: غرفة اإلسعافات األولية، ويستحسن أن يوضع فييا سرير الخدمات - ج
وخزانة لحفظ أو اثنان، باإلضافة إلى مجموعة األدوية واإلسعافات األولية في حالة إصابة األطفال، 

   ، ص8002.)فتيحة كركوش، التسجيالت الصحية لألطفال باإلضافة إلى المطبخ الذي يكون مفتوحا أماميم
71 ،28 .) 

 الطرق الخاصة بتعميم طفل الروضة: -8
حاجاتو المختمفة التي تتطمب اإلشباع بطريقة موضوعية متزنة واىتماماتو التي تكشف  إن لمطفل 

عن مضمون األنشطة الواجب تدريبو عمييا لمواجية متطمبات نموه بمظاىره المختمفة، وتوصيل المفاىيم 
ب مع المرتبطة لكل مظير من مظاىر النمو، كل ذلك يستمزم معرفة طرقة الطفل في التعمم والتي تتناس

 :األتيطبيعة تكوينو وتفكيره والمرحمة العمرية التي يمر بيا، لذا يجب مراعاة 
 استخدام التدريب الحسي والمالحظة والتجريب في تربية الطفل عقميا وجسميا واجتماعيا. -0
إعداد األنشطة المنتظمة لممفاىيم بطريقة مترابطة، ترتكز موضوعاتيا عمى اىتمامات األطفال في  -8

 مة.ىذه المرح
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 تنظيم تدريبات لمالحظة ومقارنة األشياء واألعمال التي تثير اىتمامو. -3
 استخدام القصة اليادفة خيالية وواقعية في تربية الطفل عقميا وجسميا اجتماعيا. -3
 دراسة الكائنات الحية التي تثير اىتمامو لمعرفة تطورىا. -8
 استخدام الطريقة الكمية في التعميم. -1

 إجمال ما تقدم أن تعمم الطفل يتم من خالل:  ويمكن
 التربية الحسية. -
 النشاط الذاتي. -
 الممارسة الجماعية والفردية. -
 (.27، ص8003)عبد المجيد سيد منصور وآخرون، المالحظة والمناقشة لربط األسباب بالنتائج.  -
 وظائف رياض األطفال: -9
 المعرفية واالجتماعية والنفسية(.و الحسية والعقمية )تنمية الطفل من جميع النواحي  -0
 استعداديوإعداد الطفل لممرحمة االبتدائية، حيث ينمي تعميم رياض األطفال لدى الطفل ميارات  -8

لمقراءة واالستعداد لمكتابة وفيم الحساب واالستعداد لمميارات  االستعدادلمتعميم الرسمي مثل: ميارة 
 االجتماعية.

مع  االندماجالطفل عمى التعبير عن نفسو بالرموز الكالمية، التعبير عن خياالتو وتطيرىا،  مساعدة -3
 األقران، احترام الحقوق والممكيات العامة والخاصة وتنمية قدرتو عمى حل المشكالت.

تيدف الروضة من خالل التركيز في وظائفيا عمى مساعدة الطفل عمى ممارسة التفكير اإلبداعي،  -3
األمور والمواد بطرق مختمفة، بحيث تصبح بيئة غنية ومالئمة لمتدريب عمى التفكير اإلبداعي، ومعالجة 

 وفق ظروف اجتماعية منظمة من جانب معممات مؤىالت ومواد تعميمية مناسبة.
تسيم الروضة في غرس قيم ايجابية في شخصية الفرد من أن كان طفال صغيرا، فتقوده إلى ممارسة  -8

العادات الصحية وتجنبو غير الصحي منيا، وذلك من خالل األنشطة المنيجية المقدمة لألطفال في 
 (.82، ص8001، التو توري)محمد فرحان القضاة، محمد عوض الروضة. 
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 االبتدائي: نظريات التعميم ما قبل -11
 :رنظرية برون -1

، لعائمة من الطبقة الوسطى، توقعت لو بشكل كبير نيويوركفي مدينة  0108عام  برنرولد جيروم 
م، من 0137عام  Dukeأن يصبح محاميا وعمى أي حال، فقد كانت لو أفكار أخرى، تخّرج من جامعة 

)صالح محمد (. 0عمى درجة الدكتوراه في عمم النفس ) 0130ثم التحق بجامعة ىارفارد حيث حصل عام 
 (.008، ص8001عمي أبو جادو، 

يتضمن لثالث مراحل تختمف فيما بينيا من حيث نوع العمميات التي  لنظرية بياجيو روضع برون
 يستخدميا األطفال في تكوين تمثيالت عقمية لمعالم، وحدد أنواع التفكير الثالثة التي ترافق ىذه المراحل:

( ىو أول نمط من التفكير يظير عند األطفال، يتكون عن طريق ما ENA clive: )التفكير العممي -
إن سموك الطفل الحركي يقوده إلى تمثيل العالم الخارجي ء األطفال من أفعال نحو األشياء، يقوم بو ىؤال

تمثيال حركيا، فما يقوم بو الطفل من أفعال نحو شيء ما يكون تماما فكرتو عن ذلك الشيء، ومن 
واإلمساك  الخبرات اليومية عند الطفل التي تقود إلى التمثيل العممي، الممس، التذوق، تحريك األشياء

 (.808، ص8001.)شفيق فالح عالونة، بيا

: ىو شكل من أشكال التمثيل األكثر تقدما وتعقيدا من الشكل األول، التفكير الصوري التخيمي -
ويتضمن أشكاال متعددة من التمثيالت الحسية والصور البصرية، وىذه المقدرة ميمة لمطفل ألنيا تمكنو 

 موجودة أمامو.من استعادة األشياء التي لم تعد 

أو  : ويتزايد ىذا النمط من التفكير مع تطور المغة وتعقدىا عند الطفل في سن الخامسةالتفكير الرمزي -
السادسة، فتأخذ الكممات تحل مكان األشياء تدريجيا التي تمثميا والتي ال تكون موجودة بالضرورة، 

تطور المعرفي، فاإلنسان يستخدم المغة ويستطيع الطفل الذي مازال في إحدى المرحمتين السابقين من ال
 في محاكمة األمور والتفكير فييا وحل المشكالت التي تواجيو.

 :رأهمية المغة في نظرية برون

أن الفكر ما ىو إال لغة داخمية وأن قواعد المغة النحوية وليس قواعد المنطق ىي التي  ريرى برون
يمكن أن تستخدم في تفسير إتقان األطفال لمميارات المعرفية المختمفة كظاىرة االحتفاظ وغيرىا، ففي 

لتكنولوجية مركز التطور المعرفي في ىارفارد فإنو ينظر إلى التطور المعرفي في ضوء تدوين المظاىر ا
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، 8001)شفيق فالح عالونة، التي يحصل عمييا الفرد من ثقافتو، وأن أكثر ىذه المظاىر فعالية ىي المغة. 
 (.808ص

 في الصف: رتطبيقات نظرية برون

التالميذ في مرحمة الرياض والصفوف االبتدائية، بفضل أن يفسح المعمم المجال أمام عند تدريس 
ع الطالب في ىذه المرحمة أن يتعمموا من خالل الخبرات الحسية والتعبيرية التمثيل الصوري، وذلك بتشجي

 كما يساعدىم في تخيل المفاىيم وتصورىا عمى أشكال مادية سيل فيميا.

البرامج التدريسية والمناىج أن يراعوا تقديم الميارات والمفاىيم األساسية والضرورية  مصمموينصح 
" في إحدى المواضيع في كتابو "نحو نظرية رفي، فمثال يكتب "برونلمتعمم الالحق في شكل منتظم ومعر 

عدادي، فعميك أن تبدأ من التدريس" ما مضمونو إذا أردت تعميم التفاصيل والتكامل في الصف الثاني اإل
 الصف األول االبتدائي بتقديم األفكار والميارات الالزمة إلتقان ىذا الموضوع فيما بعد.

عمى المعمم في مرحمة الرياض أو االبتدائي أن يقدم جزءا من الدرس مركزا عمى الصور البصرية 
والذىنية، وجزاءا آخر تركز فيو عمى استخدام المغة، كذلك توفر فرصا لمتفاعل المغوي بين طمبة الصف، 

ىذه الحالة يتمقى معمومات  فيألن التفاعل بين الطفل وأقرانو وزمالئو يترك آثارا معرفية وانفعالية، فالطفل 
حول كيفية تفكير اآلخرين، وىذا يساعده في التعبير بوضوح عن أرائو وأفكاره عندما يدافع عنيا أمام غيره 

 من األطفال.

أن التفاعل االجتماعي يحتاج أساسا إلى كممات، فإنو يرفع مستوى الطفل المعرفي من التفكير  وبما
 العممي والحركي إلى المستويات الرمزية المفظية، مما يساعد في تنمية قدراتو المعرفية وتطويرىا.

اعي في " إلى أىمية تنظيم المنيج وتنظيم المفاىيم التي يشمميا المنيج بحيث ير روأشار "برون
المنيج الصعوبة والبدء من األبسط ومن المحسوس إلى المجرد، وأن ىذا التدرج كفيل بتطوير قدرة الطفل 

 (.  807، ص8001)شفيق فالح عالونة، عمى االستبصار واكتساب بيئة المادة. 
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 تمثيل الخبرات والتعمم الطفل: فجو تسكي نظرية -2

عامة، فيو ينظر إلى عمميات النمو والطور التي تحدث " نظرية رائدة عن اإلنسان فجو تسكيقدم "
لإلنسان وخاصة في مراحل الطفولة المبكرة عمى أنيا عمميات تربط بالسياق االجتماعي لمفرد، حيث يرى 

 أن البيئة المحيطة بالطفل تفرض عميو مطالب فريدة مرتبطة بنوعية الثقافة التي يعيش في ظميا.

مح ىو عمى درجة كبيرة من األىمية ىو مصطمح "حيز الممكن" بإطالق مصط "تسكي وفيج"قام 
وىو يمثل الجوىر األساسي لنظريتو، ويقصد بو تمك الميام المقدمة التي يواجييا الطفل ويصعب عميو 
القيام بيا، أو إنجازىا بمفرده في الوقت الذي يمكن أن ينجزىا أو يحققيا، إذا وجد الوسيط يمكن األسرة أو 

 ن أو المعمم أو أي وسائط أخرى ترعى ىذا النشء ويمكن أن توجيو.أحد الوالدي

" أن قدرة الطفل عمى التعمم وقدرتو العقمية بصفة عامة، ليست معقدة عمى فيجو تسكيويؤكد "
نما بياجيهالمرحمة العمرية التي يمر بيا، أو مستوى نضجو الذي يرتبط بمرحمتو العمرية كما يشير " " وا 

 تفسير وجود الوسيط وتفاعل الطفل مع ىذا الوسيط.يعتمد عمى درجة 

" كثيرا عمى أن المغة ليا تأثيرىا الكبير عمى الطفل حيث تزيد من مستوى فيجو تسكيويؤكد "
تفكيره، وأن المغة ليا وظائف متعددة فيي أداة التنظيم والتفكير، وىي المسؤولية عن تكوين المفاىيم، وىي 

 أداة التواصل مع اآلخرين.

" أنو من الضروري أن نشجع األطفال عمى ممارسة األلعاب التمثيمية ألنو من فيجو تسكيرى "وي
خالل مواقف المعب يتخيل األطفال الخبرات، ويتعممونيا كما أنيم من خالل المعب يتطور نمط استيعابيم 

 مكان.وتفكيرىم حيث يتمكنون من الربط بين األشياء التي توافق في الظيور في نفس الوقت وال

 " أنو لمساعدة الطفل عمى التعمم فيناك ضرورة إلى ما يمي:فيجو تسكيويرى "

 المالحظة الدقيقة لمطفل من قبل المعممة. -
توفير األدوات والتجييزات المادية، ويشمل األدوات واألنشطة والتجييزات المعرفية والممارسات خارج  -

 يا الطفل.الصف، والمعينات والمجسمات وغيرىا والتي يتعامل مع
 التأكيد عمى تدريب الطفل عمى اإليقاظ الذاتي. -
 ماذا يحتاج الطفل أو أين يقف. الوسيطالتأكيد عمى أىمية تفيم المعممة أو  -
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 التأكيد عمى الواقعية الذاتية النابعة من الطفل. -
إلى الطفل يجب أن تكون قائمة عمى ما يمكن لمطفل أن يتقنو أو يتعممو ويقوم بو، وليس عمى  النظرة -

 (. 883، ص8001)شفيق عالونة، ما يمكن أداؤه اآلن. 
 النظرية السموكية: -3

يعطي أتباع ىذه النظرية قيمة كبرى وأىمية عظيمة لمبيئة المحيطة بالطفل، وخاصة البيئة 
ترافق اكتساب الطفل لمغة األم، ويعتقد ىؤالء أن الطفل أثناء تفاعمو واألشخاص والمواقف التي 

االجتماعي، يرى اآلخرين وىو يتكممون ويسمعيم فيقمدىم ويقومون ىم بدورىم بتعزيز الجوانب المناسبة 
من المغة، وألن ىذه النظرية تعتقد أن تعمم المغة يحدث كما يحدث تعمم أي سموك آخر، فإنيا تسمى 

"، ونمو المغة في رأي عمماء سكينرظرية التعمم ومن أبرز عمماء ىذه النظرية العالم األمريكي "أحيانا ن
النظرية السموكية ال تقف عند الصف األول االبتدائي، بل تستمر المفردات في التزايد، ويتعمم األطفال 

بداية حياتيم المغوية، ولكن أشكاال من الجمل أكثر تعقيدا من الجمل البسيطة التي كانوا يستخدمونيا في 
الخطوات الجبارة والعمالقة في التطور المغوي ىي التي تحدث في السنة األولى والخامسة من العمر، 

 وذلك بانتقال لغة الطفل من مستوى الكممة الواحدة إلى مستوى األسئمة المتعددة والجمل المنفية.
ارعا ويحذف المغة األم وقواعدىا بلغوي فالطفل الصغير بين الثانية والخامسة من عمره يصبح 

المختمفة في ىذه الفترة الزمنية الوجيزة، وىذه الفترة تشكل فترة حرجة الكتساب المغة وتطورىا، إذ يمتمك 
الفرد فييا قدرة لغوية فريدة ليس من السيل أن تتوفر لو في قدرات الحقة من تطوره، ويتعمم الطفل بسرعة 

لمفردات واأللفاظ والعالقات المعنوية والقواعد النحوية وغيرىا، والوعي المغوي يعني في ىذه الفترة الوجيزة ا
ى الوعي والشعور، ويشتمل التفكير بالمغة والتعميق عمى أصواتيا القدرة عمى التفكير بالمغة عمى مستو 

مع المعنى وترتيب كمماتيا سواء كانت ممفوظة أو مكتوبة، واختيار أكثر المفردات والتعابير تناسبا 
ن كانت  المقصود، ويظير ىذا الوعي المغوي عند معظم األطفال حوالي السنة السادسة من أعمارىم، وا 

ىناك دالئل تشير إلى إمكانية الوصول إلى مستويات أولية من الوعي المغوي في مرحمة ما قبل   
ثر في مستويات أدائيم أن الفروق بين األطفال في الوعي المغوي تؤ  0178" كازدنالمدرسة، وتقترح "

المدرسية أكثر مما تؤثر في ذلك االستخدامات الفعمية لمغة، مما يعني أن تطور الوعي المغوي يمكن أن 
 (.883، ص8001)عالء الدين كفافي، يكون النواة الحقيقية لمتطور المغوي الجيد. 
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 نظرية "جيزل" )نظرية النضج(: -4
( الذي اعتقد أنو 0208-0772")جاك روسوأعمال "الجذور األساسية لنظرية النضج ظيرت في 

ينبغي أن يسمح لألطفال أن ينضجوا وينمو، فالطفل مثل البدرة التي تحتوي عمى كل العناصر من أجل 
إنتاج تفاحة رائعة إذا أعطيت المقادير المالئمة من التغذية من األرض والمناخ النموذجي، ووجية النظر 

النمو والتطور من حيث نضج  جيزل" وتصف ثقافة جيزلي معظم أعمال "الحديثة ليذه النظرية ظيرت ف
األطفال، ويعتقد مؤيدو نظرية النضج أن نمو الطفل الجسمي واإلنفعالي واالجتماعي والعقمي يتبع برنامج 

 شخص محدد مسبقا.
وأيضا اعتقدوا أن الطفل سينمو إلى أقصى إمكاناتو، عندما يوضع في محيط أمثل وأّن نموه 

، كما يعتقد أصحاب ىذه النظرية أن مستوى نمو الطفل البيئة مناسبة نيتأخر أو سيتعطل إذا لم تكس
يعتبر ميما جدا لمنجاح االجتماعي والعقمي لمطفل في المدارس، وقد أشاروا إلى أن الطفل سيكون لديو 

ي متطمبات ىذا صعوبة في المدرسة إذا وضع في مكان كون إمكاناتو أقل من ترتيبات ىذا المكان، أ
المكان ال تتناسب مع مستوى نموه، ويؤكد مؤيدو نظرية النضج أن البرامج واألنشطة المقدمة لمطفل تعتمد 
عمى نضجو في المرتبة األولى بدال من المكافآت والعقوبات والتجارب والتفاعالت مع البيئة المحيطة، 

)محمد عن طريق مستوى نضج الطفل.  وفي وجية نظر أصحاب ىذه النظرية فإن التجربة توصف دائما

 (. 038-033، ص8001، التر توريفرحان القضاة، محمد عوض 

 خالصة الفصل:
نستخمص مما سبق أن رياض األطفال كان االىتمام بو منذ القديم، وتطور شيئا فشيئا حتى 

وأىداف ووظائف تقوم بيا من أجل إعداد الطفل في مختمف المجاالت، سواء  أصبحت لمروضة أىمية
المعرفية أو النفسية أو االجتماعية، وتكوينو تكوينا سميما وىذا ما أعطاىا دور كبير في تنمية ميارات 

عداده لممستقبل ل وذلك من خالل األنشطة والبرامج التي تقدميا، والتي تسعى من خالليا إلى جع الطفل وا 
الطفل قادر عمى االنخراط في المجتمع، وأن يكون ذا شخصية مستقمة ومميزة ليا صفاتيا الخاصة، التي 

  تبرز مواىبو وقدراتو الواجب تطويرىا. 
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 :تمهيد
يعتبر تعويد الطفل عمى تنمية مياراتو الفكرية والعقمية والحسية من السنوات األولى من عمره ىو 
أساس بناء الشخصية القوية لمفرد الناجح في المجتمع، باعتبار أن لكل مرحمة متطمباتيا واحتياجاتيا وىذا 

ألخيرة التي ليا دور كبير في ال يتحقق إال بتوفير عوامل داخل الروضة، من مرافق وأنشطة ومربية، ىذه ا
تعميم ىذه األنشطة ومساعدة الطفل عمى اإلندماج معيا وذلك بتشجيعو وترغيبو فييا حتى تنمو قدراتو 

 ومياراتو، وبالتالي تحقق الروضة أىدافيا المسطرة. 
 مهارة:ال -1

 تعريف المهارة: 1-1
ىي قدرة الفرد عمى أداء نشاط معين بسرعة وسيولة وكفاءة تميزه عن غيره، سواء كان ىذا  الميارة

 (.22، ص2006)محمد فرحان القضاة، النشاط جسمي أو عقمي تكتسب بالتدريب والممارسة. 

 خصائص المهارة: 1-2

وأمال صادق بتمييز خصائص رئيسية يتميز بيا السموك الظاىر، وىي كما  قام فؤاد أبو حطب
 يمي:
: حيث يتضمن األداء الظاىر سمسمة من االستجابات من النوع الحركي، الذي سالسل االستجابة -1

يتضمن أنشطة حركية أي حركات )األصبع، األيدي، األذرع، األرجل، األقدام، حركات أعضاء الكالم(، 
 حركة ارتباطا بين مثير واستجابة.حيث تعتبر كل 

: حيث يتميز كذلك السموك الماىر بأنو تآزر بين أعضاء الحس )كالعين، الحركي –التآزر الحسي  -2
 األذن( وأعضاء الحركة )كاليد والقدم(.

: حيث يعتبر السموك الماىر تنظيما لسالسل المثيرات واالستجابات في أنماط النمط الكمي لالستجابة -3
 .  (41، ص2014ن حسين إبراىيم، )حناأكبر. 
 مراحل اكتساب المهارة: 1-3

الميارة وعمى المعممة أن تقوم بتقديم  ىي تكوين بنية معرفية لفظية عن عناصر المرحمة المعرفية: -1
صورة كاممة عن الميارة باألمثمة واألداء العممي، والتدعيم المعنوي والتغذية المرتدة لمطفل، وفتح الحوار 

 والمناقشات مع األطفال لتكوين خطة لفظية كتعاقب خطوات الميارة.
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دريب عمى اكتساب الميارة، واليدف : وتعد تمك المرحمة ىي المرحمة الحقيقية في التالتثبيت مرحمة -2
الرئيسي فييا تصحيح أسموب إخراج الميارة، وعند وصول الطفل لمستوى متقدم من التدريب يكتسب القدرة 

 عمى تنظيم الميارة في كل موعد منظم.
: ويكون الطفل قد اكتسب فييا إجادة أداء الميارة بدقة، ويؤدي العمل بدون مرحمة السيطرة الذاتية -3

، وتمك المرحمة تحقق السرعة في األداء بدون أخطاء، أما السرعة فيي تأدية الميارة بسرعة، أخطاء
 (.46، ص2014)حنان حسين إبراىيم، والتفاعل ىنا بين الدقة والسرعة ضروري جدا ألنيا ميارة. 

 شروط اكتساب المهارة:  1-4

لكي يكتسب الطفل ميارة يجب توفر شروط محددة لمتأكد من أن التدريب سيؤدي إلى اكتساب 
 المنشودة، وفيما يمي أىم ىذه الشروط:الميارة 

 النضج الجسمي والعصبي المناسب. -1
 االستعداد لتعمم الميارة. -2
 الرغبة الشديدة في تعمم الميارة. -3
 التشجيع الدائم عمى االكتساب واألداء السميم. -4
 لتدريب الالزم.ا -5
 التقميد أو النقل الصحيح من النموذج. -6
 التوجيو واإلرشاد المناسب في اكتساب الميارة. -7
 التركيز واالنتباه أثناء التدريب. -8
 (.113، ص2009)ابتياج محمود طمبة، اإلشراف عمى الطفل خالل أداء الميارة.  -9

 أنواع التقويم المصاحب الكتساب المهارة: 1-5
(: وغرضو تحديد خبرات الطفل ومعرفة مدى استعداد الطفل لتعمم الميارة القبمي )التشخيصيأوال: التقويم 

 ويكون ىذا النوع قبل مرحمة التعريف بالميارة.
: وغرضو تعميم وتعمم الميارة وحل ىذه المشكالت بالطريقة المناسبة )يكون ىذا ثانيا: التقويم التكويني

 النوع أثناء مرحمة التدريب(.
: غرضو معرفة مدى اكتساب الطفل لمميارة وىو الذي عمى ضوءه تقوم المعممة التقويم النهائي ثالثا:

 بإجرائو عدة مرات )يكون ىذا بعد مرحمة الممارسة(.
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وأخيرا يعتبر الطفل في المناىج الحديثة ىو المحور األساسي في جميع نشاطاتو، فيي دائما تدعوه 
وتنمي فيو عنصر التجريب والمحاولة واالكتشاف، وتشجيعو عمى  إلى النشاطات الذاتية لتنمية ميارتو

العب الحر وترفض مبدأ اإلجبار، بل تركز عمى مبدأ المرونة واإلبداع والتجديد والشمول، وىذا كمو 
يستوجب وجود المعممة المدربة المحبة لمينتيا والتي تتمكن من التعامل مع الطفل بحب وسعة صدر 

كسابيم ميارات متنوعة من أجل تحضيرىم وصبر، وىنا يبرز دور  رياض األطفال في إعداد األطفال وا 
 لمتعميم النظامي.

 كيفية اكتشاف مهارات الطفل: 1-6
تكمن تنمية ميارات األطفال في الميارات الحركية واإلدراكية المغوية وغيرىا، ويتم تنميتيا بعدة 

لمشابك مثال ويميز ألوانيا ومسك المشبك بأصبعو، يعد ا أنشطة تمارسيا األم والمعممة مع األطفال، كأن
تنمية حاسة الممس بعرض عدة خامات من األقمشة أو الصناديق عميو، ويميز بين الناعم والخشن منيا، 
ثم الربط بين أكثر من ميارة مثال صندوق أحمر ناعم وصندوق أسود خشن، وىنا يتم قياس مدى قدرة 

دراك فر  قات األشياء لتكن ىذه األشياء من باب المعب مع الطفل حيث يقوم بيا الطفل عمى عممية الربط وا 
بكامل إرادتو وىو مستمتع ولكل أم أو معممة القدرة عمى استخدام عدة طرق الكتشاف ميارات أطفاليم، 
كأن تجمعيم وتطمب من كل واحد منيم أن يقمد طفل يغني أو أن تضع ليم لوحة كبيرة ليرسموا عمييا، 

 (.94، ص2005)رحاب فتحي عبد السالم السيد، .الجوانب التي باإلمكان اكتشاف األطفال من خاللياوكثيرة ىي 

 المهارات المغوية:  -2
تعتبر المغة أساسية لتنمية شتى الميارات األخرى، وخاصة في مرحمة ما قبل المدرسة، بحيث يبدأ 

 الطفل في التوجو نحو اآلخرين والتفاعل معيم لغويا.
أن ميارات المغة تنقسم إلى ميارات الحديث واالستماع  (1996 ،فالناش ىدى)واعتبرت 

)اإلنصات( والقراءة والكتابة، إذ من الضروري أن تتناول كل ميارة عمى حدى حتى تقدم لمطفل من 
األنشطة ما ينميو، وتأتي في مقدمة الميارات المغوية ميارات التحدث واالستماع واكتساب المفردات 

دراك الجديدة، وتن مية األشياء والتعبير عن األفكار والمشاعر واألحداث، ثم التمييز البصري لألشكال وا 
 التشابو واالختالف في الصورة والصوت والفظ الصحيح لمحروف والكممات.
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وفي ىذا السياق تعتبر القصة في رياض األطفال فن يشغف الصغار، وال يميمون من تكرار 
صة التي يقمد فييا الراوي أصوات الحيوانات، أو يقوم بتقمص مختمف نصوصيا بحيث يستمع الطفل بالق

 األدوار.
ىذا ما يؤكد الدور الكبير الذي تمعبو المغة وعالقتيا بالميارات األخرى، ألنيا تعتبر وسيمة لمتواصل 

سابيا المر الذي يحتم عمى المربيات في الروضة االىتمام بيا والعمل عمى إكوالتفاعل بين الطفل وغيره، 
 (.103، 102، ص2008)فتيحة كركوش، لمطفل بشكل صحيح.

 المهارات الفنية: -3
تعتبر المجاالت الفنية ضمن الوسائل الميمة في التعبير الذاتي، فيي تزود الطفل بالكثير من 
فرص اكتشاف وتوسيع قدراتو عمى اإلبداع والتخيل، وتيذيب ذاتو من خالل التزويد بالكثير من المفاىيم 

 المرتبطة بذاتو بصفة إيجابية.
ويعتبر الرسم والذىن من األلعاب المحببة إلى نفس الطفل في ىذه المرحمة، وىما يساعدانو عمى 
 .التعمم في المستقبل ألنو باستعمالو القمم أو الطباشير يمرن عضالت يده لتقوى عمى الكتابة في المستقبل

 (.106، ص2008)فتيحة كركوش، 
 تدريس الفن لألطفال ما يمي:ومن أهم أسباب 

اإلسيام في تعميم النشء التعميم المكمل، فإذا كانت موضوعات الحياة تقدم لتالميذنا من الزاوية العممية  -
 . الجماليةأو الوظيفية، فإن التربية الفنية تقدم ىذه الموضوعات من خالل حقائقيا 

فيم الفن وأشكالو، نكون قد ساعدنا عن طريق برامج الفنون التي تحتوي عمى الطرق ومصطمحات لت -
مظاىر  عمى إعداد وتربية الجميور الفنان، والمستيمك الفنان، أو الناقد الفنان الذي سوف ال يرضى بأنو

الجمالية ويطرد من أمامو أية سمعة ال تقدر إحساسو  الصفيةلمقبح من حولو، ويفرض عمى البيئة 
بالجمال، وبذلك نكون قد ساعدنا أبناءنا عمى أن يحيوا حياة سعيدة، ألننا أعددناىم لكي يصدروا أحكاما 

 جمالية صحيحة.
إن السماح لمطفل بممارسة الفن ىو السماح لو أن يكون عضوا مؤثرا في بيئتو المحيطة، فطوال الوقت  -

متأثر بتعاليم اآلباء والكبار والمعممين، غال أنو عندما يدخل حصة الفن تتاح لو فرصة أن  ىو شخص
 يعبر ويؤثر في اآلخرين.
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دراك الحياة بشكل عام ال تتم إال عن طريق تعمم الفن، وذلك بسبب  - إن الرؤية العممية بشكميا الواسع، وا 
من تنمية المالحظة واالختيار والتعميم، والقدرة عمى العمميات التي يمارسيا الفرد والمصاحبة لمتعبير الفني 

 (.4038، ص2009)مصطفى محمد عبد العزيز، فيم المعمومات البصرية. 
 أنواع األنشطة الفنية:

 عرض ألىم األنشطة الفنية لطفل الروضة: فيما يمي
المائية، الطباشير، األقالم بأنواعيا المختمفة،  : مثل الرسم باألصابع، األلوانالرسم بأنواعه المختمفة -

 األلوان الشمعية، الرسم عمى الرمل الرسم بالصابون، الرسم بالخيوط...إلخ.
: مثل التشكيل بالعجين، نشارة الحطب، الطين، عجينة القمح، عجينة الورق، التشكيل التشكيل -

 بالخضر والفواكو.
ألدوات، الشاكوش، المنشار، المسامير...إلخ، استخدام : مثل استخدام ااألشغال اليدوية والفنية -

 الخدمات المختمفة ومخمفات البيئة في عمل أشياء فنية ليا قيمة لمطفل.
: باستخدام الخضر، عيدان الكبريت، اإلسفنج، المطاط، الورق المفرغ، البالستيك الطابعة -

 (.48، ص2009)ناىد فيمي حطيبة، المفرغ...إلخ.
 عية: المهارات االجتما -4

حيث تعد ىذه الميارات دعامة أساسية من الدعامات التي تؤثر عمى شخصية الطفل في مرحمة ما 
قبل المدرسة، فمن خالليا يستطيع الطفل أن يتفاعل مع اآلخرين ويندمج معيم ويشاركيم ألعابيم ويتعاون 

واالعتماد عمى النفس في  معيم في إنجازىا، كما يستطيع أن يتعمم مفيوم االستقالل الذاتي عن اآلخرين،
كثير من األعمال والميام التي يقوم بيا، كذلك يتعمم ميارة المشاركة مع أقرانو في المعب وحل المشكالت 

 والمشاركة الوجدانية...إلخ.

وىذه الميارة ىي التي تميز الطفل وتطمق عميو الصبغة االجتماعية، بما يقوم بو من أدوار ويعتمد 
 (.130ن ص2000)شبل بدران، ان. ين األحعمى نفسو في كثير م

المكونات المعرفية والعناصر السموكية الالزمة لمفرد لمحصول عمى نتائج إيجابية عند التفاعل مع  
اآلخرين، مما يؤدي إلى إصدار اآلخرين أحكاما وتقييمات إيجابية عمى ىذا السموك، ومن أىم ىذه 

 الميارات االجتماعية:
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ل مع مإحدى الميارات االجتماعية االيجابية التي يقوم من خالليا الطفل بالم: وىي مهارة التعاون -1
 الجماعة بروح إيجابية، ومشاركتيم في إنجاز األعمال المطموبة.

دارة مهارة المشاركة الوجدانية -2 : وىي التي تساىم في تيسير إقامة عالقات وثيقة مع اآلخرين وا 
 منيم والتقرب إلييم ليصبح الشخص أكثر قبوال لدييم. التفاعل معيم عمى نحو يساعد عمى االقتراب

: وتتمثل في قدرة الطفل عمى مصاحبة الناس ومبادرة الحديث مع مهارة التفاعل مع الكبار -3
 الكبار، والترحيب بيم داخل الروضة وخارجيا، وعدم الخشية من التحدث مع الغرباء من الكبار.

تنسيق أدواتو ومكانو مع المحافظة عمى قواعد النظام : وىي قدرة الطفل عمى تدريب و مهارةالنظام -4
 في أي مكان عام.

 أهمية تنمية واكتساب المهارات االجتماعية:
تعتبر الميارات االجتماعية عامال ميما في تحقيق التكيف االجتماعي لدى األطفال داخل  -

 الجماعات التي ينتمون إلييا وكذلك المجتمع.
 األطفال في التغمب عمى مشكالتيم وتوجيو تفاعميم مع البيئة المحيطة.تفيد الميارات االجتماعية  -
يساعد اكتساب األطفال لتمك الميارات عمى استمتاع ىؤالء األطفال باألنشطة التي يمارسونيا،  -

 وتحقيق إشباع الحاجات النفسية ليم.
ل الذاتي واالعتماد يساعد اكتساب الميارات االجتماعية األطفال عمى تحقيق قدر كبير من االستقال -

 عمى النفس واالستمتاع بأوقات الفراغ.
في األعمال التي تتفق وقدرتيم  اآلخرينكما يساعدىم عل اكتساب الثقة في النفس ومشاركة  -

مكانياتيم.  وا 
 واإلبداع في حدود طاقاتيم الذىنية والجسمية. واالبتكارويساعدىم أيضا عمى التفاعل مع الرفاق  -

 (.114-113، ص 2014، )سعاد مصطفى فرحات
 :الدور الذي تمعبه المربيات في رياض األطفال -5

 تعريف المربية: 5-1
تعرف المربية عمى أنيا شخص مكون ومسؤول عن تنظيم الفعاليات التعميمية لطفل التربية 

، . )فتيحة كركوشالتحضيرية، بمراعاة الفروق الفردية والتنوع في األنشطة، وتشجيع المبادرات الشخصية

 (. 171، ص2008
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 خصائص المربية:  5-2
ىناك عدة خصائص يستمزم توفرىا في المربية لكي تتمكن من أداء دورىا داخل الروضة عمى 

 أحسن وجو، ومن جممة ىذه الخصائص نجد:
من القيام بعمميا عمى أكمل  تعيفيا: كأن ال تكون المربية تعاني من أمراض الخصائص الجسمية -

وجو، وأن سميمة الحواس وخالية من العاىات التي تؤدي إلى تعميم خاطئ، مثل التأتأة وغيرىا من عيوب 
 الكالم، وأن تتمتع بالمياقة البدنية حيث يتوقع األطفال مشاركتيم في ألعابيم وىذا يسعدىم كثيرا.

قدر من الذكاء يساعدىا عمى التصرف الحكيم وحل : أن تكون مربية الروضة عمى الخصائص العقمية -
المشكالت التي تصادفيا في المواقف التعميمية المختمفة، وأن تتميز بدقة المالحظة التي تساعدىا في 

 مالحظة تقدم األطفال في النمو من مختمف جوانبو.
النفعالي حتى : عمى المربية أن تتمتع بدرجة عالية من االتزان االخصائص النفسية االجتماعية -

تستطيع أن تحقق لنفسيا التوافق النفسي، فتكون تصرفاتيا طبيعية، وتكون محبة لألطفال قادرة عمى 
تعطي ليم الفرصة إلنياء ما يريدون قولو أو فعمو ميما العمل معيم بروح العطف والصبر، بحيث 

ابتيم ومدحيم عمى العمل وقت، وأن ال تكون قاسية في تيديدىا لسموك األطفال وتحسن إث احتاجوا من
الحسن الذي يقومون بين وتكون قادرة عمى إقامة عالقة جيدة مع األطفال يسودىا الحب واالحترام، مما 

 يحبب الروضة لدى الطفل فيسعر بالحرية والراحة داخميا.
يم : تعمل المربية عمى تقوية الروح األخالقية في نفوس األطفال، وتسعى إلى تنشئتالخصائص الخمقية -

في ظل تعاليم الدين ومبادئو، وتجعل من نفسيا قدوة حسنة لألطفال في كل تصرفاتيا فيتعممون منيا القيم 
 والمبادئ التي تتوافق والمجتمع الذي يعيشون فيو.

كما تتحدد عالقة المربية بالطفل نتيجة الصمة القائمة بينيا، فقد تكون ىذه العالقة ايجابية تقوى من 
د عمى تربيتو، وقد تكون سمبية يحكميا الشك ويسودىا عدم الثقة فتقف في طريق نموه نمو الطفل وتساع

 (.174، ص2008)فتيحة كركوش، وتعممو. 
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 : المربيةمسؤوليات  5-3
دارية داخل الروضة نذكرىا فيما يمي:  تكمف المعممة بمسؤوليات وواجبات فنية وا 

 أوال: المسؤوليات الفنية:

ينبغي أن يصل إلييا التالميذ عن طريق عممية التربية والتعميم في الروضة،  دراسة األىداف التي -1
 وعمييا أن تعمل عمى تحقيقيا في كل نشاط.

 العمل عمى تحقيق األغراض التي من أجميا وضعت البرامج واألنشطة. -2
 إعداد األنشطة واالستعانة بمعينات التعمم فيي أقوى أداة لممعممة لتحقيق رسالتيا. -3
 طريقة التدريس التي تتفق مع مستوى تالميذىا وتتالءم مع النشاط.إتباع  -4
تيتم المعممة بتدريب تالميذىا عمى الميارات والخبرات العممية وتأصيل القيم والعادات السميمة في  -5

 نفوسيم.
 ثانيا: المسؤوليات اإلدارية:

، ثم فصي الفتالميذىا عمى المعممة أن تحضر طابور الصباح وتعمل عمى حفظ النظام بين  -1
 تصطحبيم إلى غرفة الدراسة.

 حصر حاالت التأخر والغياب في كل حصة بكل دقة. -2
 معاونة المدرس األول في اإلشراف عمى قسم من أقسام المدرسة. -3
 اإلشتراك في األعمال التي تستند إليو كعضو إحدى المجان الفنية ولجان النشاط. -4
، 2008)فتيحة كركوش، إدارة المدرسة ومجمس اآلباء.  االشتراك في الجمعية العمومية بالمدرسة ومجمس -5

 (.194ص

 رياض األطفال: مربيةأدوار  5-4
تقوم مربية رياض األطفال بأدوار عديدة تؤدي ميام كثيرة ومتنوعة، تتطمب ميارات فنية مختمفة 

عن كل ما يتعممو الطفل، إلى جانب ميمة توجيييو حول نمو  يصعب تحديدىا وتفصيميا، فيي مسؤولة
كل طفل من أطفاليا في مرحمة حساسة من حياتيم، تبدأ ىذه المرحمة بالتخطيط وتستمر إلى التنفيذ 
وتنتيي بالتقويم والمراجعة، كما أن لممعممة دور رئيسي في تطوير العممية التربوية ألنيا متواجدة دائما مع 

 كن ذكر أدوار معممة الروضة فيما يمي:األطفال، ويم
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إن دور معممة الروضة ال يقتصر عمى التدريس والتمقين  دور معممة الروضة كبديمة لألم: -1
لممعمومات، بل أن ليا أدوار ذات وجوه وخصائص متنوعة، فيي بديمة لألم من حيث التعامل مع أطفال 

بيئة جديدة ومحيط غير مألوف، لذا فإن ميمتيا تركوا أمياتيم ومنازليم ألول مرة، فوجدوا أنفسيم في 
 مساعدتيم عمى التكيف واالنسجام.

: كما أن دورىا يجب أن يكون دور المعممة الخبيرة في فن دور المعممة كخبيرة في التربية والتعميم -2
رق التدريس، حيث أنيا تتعامل مع أفراد يحتاجون إلى الكثير من الصبر والتنظيم والتوجيو واإللمام بط

 التدريس الحديثة.
وعمييا ميمة تنشئة األطفال تنشئة اجتماعية مرتبطة بقيم : دور المعممة كممثمة لقيم المجتمع )قدوة( -3

 وتقاليد المجتمع الذي يعيشون فيو وتستخدم األساليب المناسبة إلكساب السموك المقبول اجتماعيا.
رة عمى اكتشاف خصائص األطفال : فيي القادالمعممة كقناة اتصال بين المنزل والروضة دور -4

 وعمييا مساعدة الوالدين في حل المشكالت التي تعترض طريق أبنائيم في مسيرتيم التعميمية.
: عمى معممة الروضة أن تطمع عمى كل ما دور معممة الروضة كمعممة ومتعممة في الوقت ذاته -5

من قدراتيا، متبعة األساليب التربوية ىو جديد في مجال التربية وعمم النفس، وأن تجدد من ثقافتيا وتطور 
 الحديثة وتبادل الخبرات مع زميالتيا.

: تقوم معممة الروضة بتحديد قدرات األطفال دور معممة الروضة كمرشدة وموجهة نفسية وتربوية -6
وتوجو طاقاتيم، وبالتالي تستطيع تحديد األنشطة واألساليب والطرائق المناسبة لتمك  واىتماماتيم وميوالتيم

الخصائص، كما ال بد لمعممة الروضة من تحديد المشكالت التي يعاني منيا الطفل والقيام بالتعاون مع 
نفسية أخرى المرشدة النفسية في عالج تمك المشكالت واتخاذ التدابير الوقائية لمطفل قبل ظيور مشكالت 

 .(145-140، 2005)اليتيم عزيزة، مثل تنمية تقدير الذات، والثقة بالنفس. 

 خالصة:

من خالل ما سبق استخمصنا الدور اليام الذي تمعبو الروضة في رعاية األطفال وتنميتيم وتسييل 
عدادىم جسميا وعقميا ونفسيا واجتماعيا، وتييؤ ليم الفرص لمقيام بنشاطات تتناس ب مع مراحل نموىم وا 

مع المجتمع ألن الطفل في ىذه المرحمة في حاجة إلى توفير المناخ المالئم  فالتآلنموىم وتمكنيم من 
الذي يكشف عن قدراتو ومواىبو واتجاىاتو وينمييا من أجل تربية صحية وعقمية وأخالقية ودينية 

 واجتماعية، وىذا ما تسعى المربية عمى توفيره داخل الروضة. 
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بعد أن تم التعرض لمجانب النظري والذي يعتبر بمثابة تمييد لمختمف جوانب الجانب الميداني 
وذلك حتى يكون مبنيا عمى أسس ومنطمقات واضحة من حيث معالميا باعتبار أن ىذا الجانب ىو إسقاط 

ىو موجود في الجانب النظري، والتحقق من صدق الفرضيات المصاغة من أجل الوصول إلى حقيقي لما 
 نتائج موضوعية.

مجاالت الدراسة والمتمثمة في المجال البشري والجغرافي  سنتطرق إلىوعميو فإننا في ىذا الفصل 
يج المستخدم، وأدوات والمجال الزمني، باإلضافة إلى تحديد مجتمع الدراسة والعينة وطرق اختبارىا والمن

جمع البيانات وأسموب تحميل البيانات وفي األخير أشرنا إلى أىم الصعوبات التي واجيتنا خالل إجراء 
 الدراسة.

 مجاالت الدراسة: -1
 المجال الجغرافي: 1-1

ويقصد بو المكان الذي تجرى فيو الدراسة الميدانية وفي بحثنا ىذا قمنا بدراسة ميدانية في روضتين 
تقع بشارع رويبح حسين  2015فيفري  14لألطفال في مدينة جيجل، وىي روضة اإلسراء تأسست في 

 طفل. 75سع لـــ تجيجل ت

وىي تشتمل عمى جميع  الروضة عبارة عن شقة تتكون من طابقين طابق أرضي وطابق عموي،
المرافق الضرورية من مراقد وقاعات لألطفال وبيو بجانبو حديقة لمعب، تتضمن مجموعة من األلعاب 

 . 2م350لمتسمية تتضمن أيضا قاعة لالستقبال وقاعات بيداغوجية لتعميم األطفال تقر مساحتيا 

م، تقع في حي 2011مر أما بالنسبة لمروضة الثانية فيي روضة براعم الجنة، تأسست في سبت
سنوات، تتكون الروضة من طابقين  4أشير إلى  9طفل من  80شارع المجاىدين الممتد جيجل، تتسع لــ 

طابق سفمي وعموي، الطابق السفمي يضم قاعة كبيرة لمعب وقاعة لألكل ومطبخ ودورة مياه، أما الطابق 
 متر مربع. 490ى حديقة لمعب تقدر مساحتيا الثاني يحتوي عمى قاعة لمدراسة وقاعات لمنوم باإلضافة إل

 المجال البشري:  1-2

 عامل. 56يقصد بالمجال البشري عدد أفراد العاممين بالروضتين، ويبمغ عدد العاممين فييا 
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 المجال الزماني: 1-3

نقصد بالمجال الزماني المدة الزمنية المستغرقة في إنجاز ىذه الدراسة سواء الجانب النظري أو 
من الجانب النظري في بداية شير جانفي وذلك بجمع مختمف المعمومات من  انطمقناالميداني، إذ أننا 

فر بعض الكتب سواء كان ذلك من المكتبة الجامعية أو من مكتبات خارج الجامعة نتيجة عدم تو 
 )مكتبة الكمية، المكتبة المركزية(. مكتبات الجامعةالمعمومات عن الموضوع داخل 

أما الدراسة الميدانية تتمثل في جمع البيانات وتحميميا لموصول لمنتائج الدراسة فقد انطمقنا فييا في 
ة، وذلك ، وىذه الدراسة كانت عبر مراحل متعدد2017أفريل  23، ودامت إلى غاية 2017فيفري  22

فيفري  22انطالقا من الدراسة االستطالعية التي قمنا بيا في ثالث مؤسسات لرياض األطفال، أولى في 
، حيث قمنا بإجراء مقابمة مع المديرين والمربيات لمعرفة 2017فيفري  26و 25، والثانية في 2017

في تنمية ميارات الطفل،  بعض المعمومات الميمة عن نوع واألنشطة التي تقدم في الروضة ومدى دورىا
وكذلك مالحظة مدى اندماج  وانسجام الطفل مع ىذه األنشطة وتحقيق فاعميتيا من خالل تطوير 

أفريل في روضة اإلسراء وروضة براعم الجنة، وتم استرجاعيا  16يوم  االستمارةمياراتو، ثم قمنا بتوزيع 
عمى بعض المعمومات العامل حول ، كما تم التواصل مع المديرات لمحصول 2017أفريل  2يوم 

 الرياض.

 المنهج المتبع في الدراسة: -2
واعتبارات نوع المنيج يتحدد وفقا لنوع الدراسة أو الظاىرة المراد  منيجيةمن أجل أن تكون دراستنا 

 دراستيا، فقد اعتمدنا عمى المنيج الوصفي الذي يعتمد عمى وصف الظاىرة.
أنو طائفة من القواعد العامة المصوغة من أجل الوصول إلى يعرف عبد الرحمن بدوي المنيج: عمى  -

 (.3، ص1999)عريفج سامي وآخرون، الحقيقة في العمم.
 اعتمدنا عمى المنيج الوصفي ألنو األكثر مالئمة لدراسة موضوعنا. -

يعرف عمى أنو عبارة عن طريقة توصف من خالليا الظاىر وصف موضوعيا من خالل البيانات  -3
 (.43، ص2008)خامد حامد، تخدام أدوات وتقنيات البحث العممي.التي عمييا باس
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 أدوات جمع البيانات: -4
إن أدوات جمع البيانات متعددة، ومتنوعة وىي تختمف باختالف نوع الدراسة، وىنا يكون اختيار 
الباحث عمى األدوات التي ليا عالقة أو مرتبطة ببحثو تساعده عمى جمع مختمف البيانات التي يسعى 

حصول عمييا، والتي من خالليا تتحقق أوال تتحقق فرضيات الدراسة، كما أن ىذه األدوات مرتبطة بنوع لم
مجتمع البحث والمتغيرات فيي مكممة لبعضيا البعض، إذ أن لكل أداة وظيفة خاصة بيا، فمن خالل 

ائج عامة لمدراسة المعمومات أو البيانات المتحصل عمييا نقوم بتفسير وتحميل الظاىرة والوصول إلى نت
كأداة أساسة لجمع البيانات و المقابمة النصف التي تقوم بيا، ولقد اعتمدنا في دراستنا عمى أداة االستمارة 

 .الدراسة االستطالعيةفي الموجية 
 االستمارة: 3-1

لجمع المعمومات ألنيا تخدم بحثنا، وتمكنا من جمع  كأداةاعتمدنا في بحثنا عمى أداة االستمارة 
 أكبر قدر ممكن من المعمومات في وقت قصير، من مميزاتيا:

 قمة التكاليف. -
 سيولة اإلجابة عمى األسئمة. -
 وقتا كافيا لإلجابة. تعطي لممبحوثين -
 ن في مناطق جغرافية واسعة.تفضل عندما يكون المبحوثي -

ن نموذج يظم مجموعة أسئمة توجو إلى األفراد من أجل الحصول وتعرف االستمارة أنيا: عبارة ع
أو مشكمة ويتم تنفيذىا عن طريق المقابمة الشخصية أو أن ترسل إلى  ععمى المعمومات حول موضو 

 (.349، ص2006)محمد عمى محمد، المبحوثين. 
بالبريد أو وتعرف كذلك أنيا: مجموعة من األسئمة المرتبة حول موضوع معين ترسل لألشخاص 

أنجرس، ترجمة بوزيد صحراوي  موريس.)يجرى تسميميا باليد تمييدا لمحصول عمى أجوبة لألسئمة الواردة فييا

 (.204، ص2006وآخرون، 

 وتحتوي االستمارة عمى ثالث محاور وىي:
 المحور األول: خاص بالميارات المغوية. -
 المحور الثاني: خاص بالميارات الفنية. -
 اص بالميارات االجتماعية.المحور الثالث: خ -
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 : مقابمة 3-2
وىي أحد أىم أدوات جمع البيانات التي ليا دور كبير في الوصول إلى مختمف الحقائق والكشف 

بأنيا: المحادثة الجادة الموجية نحو ىدف محدد غير مجرد الرغبة في المحادثة  بجهامعنيا بحيث عرفيا 
 ذاتيا وكل مقابمة ال بد أن تحتوي عمى ثالث عناصر ىي:

 التبادل المفظي: الذي يتم بين القائم بالمقابمة وبين المبحوثين. -
 المواجية بين الباحث والمبحوث. -
، 2004يد محمد عبد السالم البوليز، .)ناجح رشوجود اليدف: أي توجيو المقابمة نحو غرض واضح ومحدد  -

 (.196-195ص

كانت المقابمة مع المربيات وذلك لمعرفة بعض المعمومات التي ساعدتنا في بناء الدراسة األساسية 
الرئيسية في المقابمة، فحددنا وقد اعتمدنا عمى المقابمة النصف موجية، حيث قمنا بتحديد المحاور 

 تعميمات شاممة لمختمف الجوانب المرتبطة بالطفل والميارات التي تنمييا الروضة بصفة عامة.

 أساليب التحميل: -4
 استخدمنا في ىذه الدراسة أسموب التحميل وىو:

 : وىو األسموب الذي يستعمل لمعالجة بيانات الدراسة يستعمل النسبأسموب التحميل اإلحصائي
 المئوية والتكرارات.

 حساب النسب المئوية: -
 100x ت 

 ن
 حيث: م: النسب المئوية.

 ت: التكرار.      
 ن: عدد األفراد.      

 العينة وطريقة اختيارها: -5
تعتبر العينة من أىم خطوات البحث العممي، ولكي تكون الدراسة لمختمف الظواىر كاممة يجب أن 
توجد عينة ليا مجموعة من الخصائص تكون ممثمة لمجتمع الدراسة الذي تجمع منو البيانات الميدانية، 

 م=
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لممجتمع الذي  حيث تعتبر العينة جزء من الكل بمعنى أن تؤخذ مجموعة من األفراد عمى أن تكون ممثمة
 (.116، ص2006)أحمد عياد،  تجرى فيو الدراسة.

 عينة الدراسةوالعينة يجب أن تحمل خصائص ومميزات المجتمع األصمي الذيّ أخذت منو، وتتمثل 
مربية في مدينة جيجل، وقد اعتمدنا عمى العينة القصدية لموصول إلى المعمومات الكافية إلعداد  50في 

 وقت وقصر مدة إجراء الدراسة.الدراسة نظرا لضيق ال
 وصف العينة:

 

 

 
 
 

40% 

32% 

28% 

يبين توزيع أفراد العينة حسب متغير : 01شكل رقم 
 السن

 ]31-26]السن 

 ]25-20]السن 

 ]37-32]السن 

78% 

22% 

يبين توزيع أفراد العينة حسب متغير : 02شكل رقم 
 الحالة المدنية

 عزباء

 متزوجة
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 الدراسة االستطالعية: -6
من يوم  ابتداءمن خالل الدراسة االستطالعية التي قمنا بيا في رياض األطفال بمدينة جيجل وذلك 

مساء،  15:00صباحا إلى غاية  09:00من الساعة  ابتداء 27/02/2017إلى غاية  22/02/2017
النصف موجية والتي احتوت عمى تعميمة عامة مفادىا وذلك باالعتماد عمى أداة بحث وىي المقابمة 

 تحدث عن أعن الميارات التي يكتسبيا الطفل في الروضة وقد توصمنا إلى النتائج التالية:
بشكل كبير في تنمية مجموعة من الميارات بالنسبة معظم المربيات أكدوا عمى أن الروضة تساىم  -

 لمطفل.
ومن بين الميارات التي يكتسبيا الطفل في الروضة الميارات المغوية من خالل تعممو القراءة 
والكتابة باإلضافة إلى التعرف عمى بعض المفردات المغوية وتعمم األحاديث النبوية إلى جانب الميارات 

لمربيات أنو يتم اكتسابيا من خالل إعمال التموين والرسم واأللعاب التشكيمية، أما الفنية التي أكدت معظم ا
ذي يعمل عمى دمج الطفل مع أقرانو، إضافة إلى الميارات االجتماعية فيتم اكتسابيا من خالل العب ال

يد الطفل من ميارة االتصال والمحادثة مع زمالءه ومع المربيات، أما الميارات العقمية المعرفية فيتم تزو 
خالل تعميمو الحساب لتنمية قدراتو والميارات الفكرية، فيتم تنميتيا من خالل بعض النشاطات البسيطة 
التي تكون في أغمب األحيان عمى شكل نشاطات رياضية وألعاب، وبالتالي نستنتج من خالل ىذه الدراسة 

ارات سواء الحركية أو العقمية أو االستطالعية أن معظم رياض األطفال تعمل عمى تنمية مختمف المي
 المغوية واالجتماعية أو الفنية.

 صعوبات الدراسة: -7
 ومن بين الصعوبات العامة التي واجيتنا خالل مراحل انجاز ىذه الدراسة ما يمي:

قمة المراجع في ىذا الموضوع األمر الذي دفعنا إلى التنقل إلى بعض المكتبات لمحصول عمى  -
 حول الميارات التي تنمييا الروضة.المعمومات الكافية 

 صعوبة دخول بعض رياض األطفال وكثيرا ما قوبل طمب دخولنا إلييا بالرفض -
صعوبة التنقل بين الروضتين خصوصا وأن وقت العمل محدد في كمى الروضتين ما أدى إلى ضياع  -

 الوقت.
 كذلك واجينا بعض الصعوبات في توزيع االستمارة واسترجاعيا. -
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بعدما تطرقنا إلى مختمف اإلجراءات المنيجية لدراستنا الميدانية ال بد من تحميل مختمف المعطيات 
التي تحصمنا عمييا بتطبيق مختمف األدوات الخاصة لجمع البيانات، إذ يتم في ىذا الفصل تحميل 
البيانات ومناقشتيا في ضوء الفرضيات والدراسات السابقة لموصول إلى أىم النتائج حول الدراسة الميدانية 

 التي يتم من خالليا الربط بين ما ىو نظري والتأكد من صدق الفرضيات.
 عرض النتائج: -1
 عرض نتائج الفرضية األولى: 1-1

 يمثل إجابات المربيات حول بند: تعممين عمى مساعدة الطفل عمى تعمم الحروف. :(01)جدول رقم 
 النسبة التكرار االحتماالت البند

تعممين عمى 
مساعدة الطفل 

عمى تعمم 
 الحروف

 %67 83 نعم
 %0 0 ال

 %12 21 أحيانا
 %200 00 المجموع
من أفراد العينة يعممن عمى مساعدة  %67( نالحظ أن نسبة 02من خالل بيانات الجدول رقم )

من أفراد العينة  %12الطفل عمى تعمم الحروف وخاصة في مرحمة ما قبل المدرسة، في حين نجد أن 
 تعممن عمى مساعدة الطفل عمى تعمم الحروف أحيانا وليس دائما.

يمثل إجابات المربيات حول بند: تعممين عمى مساعدة الطفل عمى اكتساب ميارة  :(02)جدول رقم 
 المحادثة.

 النسبة التكرار االحتماالت البند
تعممين عمى 

مساعدة الطفل 
عمى اكتساب 
 ميارة المحادثة.

 %30 20 نعم
 %0 0 ال

 %10 20 أحيانا
 %200 00 المجموع
من أفراد العينة يعممن عمى مساعدة  %30نالحظ أن نسبة ( 01من خالل بيانات الجدول رقم )

من أفراد العينة يعممن عمى مساعدة الطفل  %10الطفل عمى اكتساب ميارة المحادثة، في حين نجد أن 
 عمى اكتساب ميارة المحادثة أحيانا وليس دائما.
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 المغوية لمطفل.عممن عمى زيادة الطالقة ت: يمثل إجابات المربيات حول بند: (03)جدول رقم 

 النسبة التكرار االحتماالت البند
تعممن عمى 

زيادة الطالقة 
 المغوية لمطفل

 %63 83 نعم
 %0 0 ال

 %11 22 أحيانا
 %200 00 المجموع
من أفراد العينة كانت إجابتيم بنعم، أي  %63( نالحظ أن نسبة 08من خالل بيانات الجدول رقم )

من  %11أن أغمب المربيات يعممن عمى مساعدة الطفل عمى اكتساب الطالقة المغوية، في حين نجد أن 
 المربيات يعتمدن عمى حسر النشاط أحيانا وليس دائما.

 لدى الطفل.: يمثل إجابات المربيات حول بند: تساىمين في تطوير ميارة القراءة (04)جدول رقم 

 النسبة التكرار االحتماالت البند
تساىمين في 
تطوير ميارة 
القراءة لدى 

 الطفل.

 %27 18 نعم
 %27 3 ال

 %83 23 أحيانا
 %200 00 المجموع
من المربيات يعممن عمى تطوير ميارة  %27( نالحظ أن نسبة 02من خالل بيانات الجدول رقم )
ءة لدى الطفل امن المربيات يعممن عمى تطوير نشاط القر  %83القراءة لدى الطفل، في حين نجد أن 

 أحيانا وليس بشكل دائم.

 : يمثل إجابات المربيات حول بند: تساىمين في تطوير ميارة الكتابة لدى الطفل.(05)جدول رقم 

 النسبة التكرار االحتماالت البند
تساىمين في 
تطوير ميارة 
الكتابة لدى 

 الطفل

 %21 12 نعم
 %17 28 ال

 %81 27 أحيانا
 %200 00 المجموع
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من أفراد العينة تساىمن في تطوير ميارة  %21( نالحظ أن 00من خالل بيانات الجدول رقم )
من المربيات تعممن عمى تطوير ميارة الكتابة أحيانا وليس  %81الكتابة لدى الطفل في حين نجد أن 

بتعميم ميارة الكتابة رغم أن تعميم الطفل  منقتبشكل دائم، في حين نجد أن نسبة معتبرة من المربيات ال 
 مسك القمم أمر ضروري.

العربية : يمثل إجابات المربيات حول بند: تعممين عمى تشجيع الطفل لمتكمم بالمغة (06)جدول رقم 
 الفصحى.

 

 

 

 

من أفراد العينة تعممن عمى تشجيع الطفل  %07( نالحظ أن 07من خالل بيانات الجدول رقم )
 من المربيات يقمن بيذا النشاط أحيانا وليس دائما. %87لمتكمم بالمغة العربية الفصحى، في حين نجد أن 

: يمثل إجابات المربيات حول بند: تعممين عمى تنمية القدرة القرائية لمطفل من خالل (07)جدول رقم 
 القصص.

 النسبة التكرار االحتماالت البند
تعممين عمى 
تنمية القدرة 

القرائية لمطفل 
من خالل 
 القصص.

 %01 17 نعم
 %21 7 ال

 %87 23 أحيانا
 %200 00 المجموع

من أفراد العينة يعممن عمى تنمية القدرة  %01( نالحظ أن نسبة 06من خالل بيانات الجدول رقم )
من الذين أجابوا أحيانا يعممن عمى تنمية  %87القرائية لمطفل من خالل القصص، في حين نجد أن 

 القدرة القرائية لمطفل من خالل القصص ليس دائما.

 النسبة التكرار االحتماالت البند
تعممين عمى تشجيع 
الطفل لمتكمم بالمغة 
 العربية الفصحى.

 %07 13 نعم
 %3 2 ال

 %87 23 أحيانا
 %200 00 المجموع
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تساعدين الطفل عمى اكتساب عدد كبير من يمثل إجابات المربيات حول بند:  :(08)جدول رقم 
 المفردات.

 النسبة التكرار االحتماالت البند
تساعدين الطفل 

عمى اكتساب عدد 
 كبير من المفردات

 %73 82 نعم
 %0 0 ال

 %18 27 أحيانا
 %200 00 المجموع

من أفراد العينة تساعدن الطفل عمى اكتساب  %73( نالحظ أن 03من خالل بيانات الجدول رقم )
من المربيات يعتمدن عمى ىذا النشاط أحيانا وليس  %81عدد كبير من المفردات، في حين نجد أن 

 دائما.

 عرض نتائج الفرضية الثانية: 1-2

يمثل إجابات المربيات حول بند: تعممين عمى تطوير الجانب الفني لمطفل من خالل  (:09جدول رقم )
 األلعاب التشكيمية.

 النسبة التكرار االحتماالت البند
تعممين عمى تطوير 
الجانب الفني لمطفل 
من خالل األلعاب 

 التشكيمية.

 %67 83 نعم
 %3 2 ال

 %27 3 أحيانا
 %200 00 المجموع

من أفراد العينة تعممن عمى تطوير  %67( نالحظ أن نسبة 03بيانات الجدول رقم )من خالل 
ال تستخدمن ىذا  %27الجانب الفني لمطف من خالل األلعاب التشكيمية، في حين نالحظ أن نسبة 

نما أحيانا.  النشاط بشكل دائم وا 
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 .الخيال الفني لمطفل لممسرح دور في تنمية يمثل إجابات المربيات حول بند: (:10جدول رقم )

 النسبة التكرار االحتماالت البند
لممسرح دور في 
تنمية الخيال 
 الفني لمطفل

 %21 12 نعم
 %11 22 ال

 %87 23 أحيانا
 %200 00 المجموع
من أفراد العينة يعممن عمى استخدام  %21( نالحظ أن نسبة 20من خالل بيانات الجدول رقم )

ال يقمن باستخدام المسرح بشكل  %87المسرح لمحاولة تنمية الخيال الفني لمطفل، في حين نجد نسبة 
نما أحيانا، في حين نجد أن نسبة معتبرة من المربيات ال يقمن بيذا النشاط وال يعتبرونو نشاطا  دائم وا 

 و.عميما بالنسبة لمطفل الذين يتعاممون م

 .تعمل األناشيد عمى تنمية الجانب الفني لمطفل يمثل إجابات المربيات حول بند: (:11جدول رقم )

  

 

 

 

من أفراد العينة أجبن بأن األناشيد  %30( نالحظ أن نسبة 22من خالل بيانات الجدول رقم )
من المربيات ال يعتبرن أن األناشيد تعمل  %20تعمل عمى تنمية الجانب الفني لمطفل، في حين نجد أن 

 عمى تنمية الجانب الفني لمطفل.
 
 
 
 

 النسبة التكرار االحتماالت البند
تعمل األناشيد 

عمى تنمية الجانب 
 الفني لمطفل

 %30 20 نعم
 %0 0 ال

 %20 0 أحيانا
 %200 00 المجموع
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يمثل إجابات المربيات حول بند: يساعد تشكيل الحروف بالعجين عمى تطوير قدرات  (:12جدول رقم )
 الطفل.

 النسبة التكرار االحتماالت البند
يساعد تشكيل 

الحروف بالعجين 
عمى تطوير قدرات 

 الطفل

 %32 21 نعم
 %3 2 ال

 %3 2 أحيانا
 %200 00 المجموع

من أفراد العينة يعتبرون أن تشكيل الحروف  %32 ( نالحظ أن21من خالل بيانات الجدول رقم )
بال  كانت إجابتيم من أفراد العين %3بالعجين يساعد الطفل عمى تطوير قدراتو، في حين نجد أن 

 وأحيانا.

يمثل إجابات المربيات حول بند: يساىم نشاط الرسم المقدم لألطفال داخل الروضة في  (:13جدول رقم )
 إكسابيم الطريقة الصحيحة لرسم الحروف.

 النسبة التكرار االحتماالت البند
يساىم نشاط الرسم 
المقدم لألطفال داخل 
الروضة في إكسابيم 
الطريقة الصحيحة 
 لرسم الحروف

 %30 20 نعم
 %7 8 ال

 %22 6 أحيانا
 %200 00 المجموع

من أفراد العينة أجبن بأن نشاط الرسم  %30( نالحظ أن نسبة 28من خالل بيانات الجدول رقم )
لرسم الحروف، في حين نجد أن المقدم لألطفال داخل الروضة يساىم في إكسابيم الطريقة الصحيحة 

من المربيات ال يعتبرن أن نشاط الرسم المقدم لألطفال داخل الروضة يكسبيم الطريقة لرسم  22%
نما أحيانا.  الحروف دائما وا 
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يمثل إجابات المربيات حول بند: يساعد الرسم عمى األوراق عمى تعمم الطفل في  (:14جدول رقم )
 المستقبل.

 النسبة التكرار االحتماالت البند
يساعد الرسم 
عمى األوراق 

عمى تعمم الطفل 
 في المستقبل

 %67 83 نعم
 %20 0 ال

 %22 6 أحيانا
 %200 00 المجموع
من أفراد العينة يعتبرون أن نشاط  %67( نالحظ أن نسبة 22من خالل بيانات الجدول رقم )

من المربيات ال  %22الرسم عمى األوراق يساعد عمى تعمم الطفل في المستقبل، في حين نجد أن نسبة 
نما أحيانا.يعتبرن أن نشاط الرسم عمى األوراق ي  ساعد عمى تعمم الطفل في المستقبل دائما وا 

: يمثل إجابات المربيات حول بند: تعممين عمى تطوير الخيال الفني لمطفل من خالل (15جدول رقم )
 الرسم.

 النسبة التكرار االحتماالت البند
تعممين عمى 
تطوير الخيال 
الفني لمطفل من 
 خالل الرسم

 %07 13 نعم
 %20 0 ال

 %82 26 أحيانا
 %200 00 المجموع
من أفراد العينة يعممن عمى تطوير  %07( نالحظ أن نسبة 20من خالل بيانات الجدول رقم )

من المربيات تعممن عمى تطوير  %82الخيال الفني لمطفل من خالل الرسم، في حين نجد أن نسبة 
 الخيال الفني لمطفل من خالل الرسم أحيانا وليس دائما.
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 عرض نتائج الفرضية الثالثة: 1-3

 عب يزيد من تفاعل الطفل مع أقربائو.ميمثل إجابات المربيات حمو بند: ال (:16جدول رقم )

 النسبة التكرار االحتماالت البند
المعب يزيد 
من تفاعل 
الطفل مع 
 أقربائو

 %200 00 نعم
 %0 0 ال

 %0 0 أحيانا
 %200 00 المجموع

من أفراد العينة كانت إجاباتيم بنعم،  %200( نالح أن نسبة 27من خالل بيانات الجدول رقم )
 عمى أن يعتبرن أن المعب يزيد من فرص تفاعل الطفل مع أفراده.

 .المعب يزيد من اندماج الطفل مع أقرانو يمثل إجابات المربيات حول بند: (:17جدول رقم )
 النسبة التكرار االحتماالت البند

المعب يزيد 
من اندماج 
الطفل مع 

 أقرانو

 %200 00 نعم
 %0 0 ال

 %0 0 أحيانا
 %200 00 المجموع

وىم جميع أفراد العينة، يرون أن  %200( نالحظ أن نسبة 26من خالل بيانات الجدول رقم )
 الطفل مع أقرانو في الروضة. اندماجالعب يساىم بدرجة كبيرة في 

االجتماعية لمطفل من خالل  يمثل إجابات المربيات حول بند: تعممين عمى ترسيخ القيم (:18جدول رقم )
 القصص.

 النسبة التكرار االحتماالت البند
تعممين عمى ترسيخ 

االجتماعية القيم 
لمطفل من خالل 

 القصص

 %72 18 نعم
 %7 8 ال

 %80 20 أحيانا
 %200 00 المجموع
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من أفراد العينة كانت إجاباتيم بنعم أي  %72( نالحظ أن نسبة 23من خالل بيانات الجدول رقم )
من أفراد العينة  %80تعممن عمى ترسيخ القيم االجتماعية لمطفل من خالل القصص، في حين نجد أن 

 يعممن عمى ترسيخ القيم االجتماعية لدى الطفل من خالل القصص في بعض األحيان وليس دائما.

: تعممين عمى مساعدة الطفل عمى اكتساب ميارات يمثل إجابات المربيات عمى بند (:19جدول رقم )
 االتصال.

 النسبة التكرار االحتماالت البند
تعممين عمى 
مساعدة الطفل 
عمى اكتساب 
ميارات 
 االتصال

 %30 20 نعم
 %0 0 ال

 %20 0 أحيانا
 %200 00 المجموع

من أفراد العينة يعممن عمى مساعدة  %30( نالحظ أن نسبة 23من خالل بيانات الجدول رقم )
من أفراد العينة يعممن عمى مساعدة  %20الطفل عمى اكتساب ميارات االتصال، في حين نجد أن 

 الطفل عمى اكتساب ميارات االتصال أحيانا وليس دائما.

 ند: تعممين عمى تزويد الطفل بالقيم الدينية.بيمثل إجابات المربيات حول  (:20جدول رقم )

 النسبة التكرار االحتماالت البند
تعممين عمى 
تزويد الطفل 
 بالقيم الدينية

 %37 23 نعم
 %0 0 ال

 %2 1 أحيانا
 %200 00 المجموع

من المربيات يعممن عمى تزويد الطفل  %37( نالحظ أن نسبة 10من خالل بيانات الجدول رقم )
 بمختمف القيم الدينية.
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 يمثل إجابات المربيات حول بند: تعممين عمى غرس روح التعاون لدى الطفل. (:21جدول رقم )

 النسبة التكرار االحتماالت البند
تعممين عمى 
غرس روح 
التعاون لدى 

 الطفل

 %200 00 نعم
 %0 0 ال

 %0 0 أحيانا
 %200 00 المجموع

من أفراد العينة يؤكدن عمى أنين  %200( نالحظ أن نسبة 12من خالل بيانات الجدول رقم )
 يعممن عمى غرس روح التعاون لدى األطفال.

يمثل إجابات المربيات حول بند: تعممين عمى تزويد الطفل بمبادئ األخالق واآلداب  (:22جدول رقم )
 العامة.

 النسبة التكرار االحتماالت البند
تعممين عمى 
تزويد الطفل 

بمبادئ األخالق 
 واآلداب العامة

 %32 26 نعم
 %0 0 ال

 %7 8 أحيانا
 %200 00 المجموع
من أفراد العينة تعممن عمى تزويد  %32نالحظ أن نسبة ( 11من خالل بيانات الجدول رقم )

من المربيات يعتبرن أن تزويد الطفل  %7الطفل بمبادئ األخالق واآلداب العامة، في حين نجد أن 
 باآلداب واألخالق العامة يكون أحيانا وليس دائما.

 مناقشة وتحميل النتائج في ضوء الفرضيات: -2

 الفرضية األولى: في ضوء 2-1

من خالل المعطيات الموضحة في الجداول السابقة الخاصة بمحور الميارات المغوية التي تعمل 
الروضة عمى تنميتيا من خالل الدور الذي تقوم بو المربية، حيث أجابت المربيات أن أكبر ميارة 

أىم  ىي ميارة المحادثة وتعمم الحروف  باإلضافة إلى الطالقة المغوية وىي من يعممونيا لألطفال
الميارات التي يجب أن يكتسبيا الطفل في ىذا السن من أجل إعداده لممدرسة باعتبار أن ىذه المرحمة 
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حيث ترى ىي القاعدة األساسية إلكتساب الطفل الميارات المغوية وىذا ما أكدت عميو النظرية السموكية 
وقواعدىا المختمفة، ىذه الفترة  "الطفل الصغير من الثانية والخامسة من عمره يصبح يحذف المغة األم أن

تشكل فترة حرجة إلكتساب المغة وتطورىا، إذ يمتمك فييا قدرة لغوية فريدة ليس من السيل أن تتوفر لو في 
)عالء الدين فترات الحقة من تطوره ويتعمم الطفل بسرعة في ىذه الفترة الوجيزة القواعد النحوية وغيرىا". 

 (.102، ص1003كافي، 

ة اكتساب المفردات الجديدة والتي من خالليا يعبر عن أفكاره ومشاعره بكل سيولة بعدىا ميار 
ويكتسبون الكثير من المفردات والتراكيب المغوية وىذا ما أكدت عميو النظرية السموكية التي تعتبر أن 

عمر وذلك المغوي ىي التي تحدث بين السنة األولى والخامسة من ال ورطالتالخطوات الجبارة العمالقة في 
بانتقال لغة الطفل من مستوى الكممة الواحدة إلى مستوى األمثمة المعقدة وىذا ما يؤدي تطوير مستوى 
الذكاء لدى الطفل حيث بدأ الطفل بالتعبير عن أفكاره بالكممات وىذا ما يؤكد عميو بياجيو حيث يرى أن 

، 1003.)عالء الدين كافي، ذه المرحمةتعمم المغة يعمل بشكل إيجابي عمى تطوير الذكاء لدى الطفل في ى
 (.107ص

ثم تمييا ميارة تعميم القراءة من خالل القصص وىذا قد يرجع إلى أن لمقصة دور كبير في تنمية 
الميارات المغوية لطفل الروضة خصوصا إذا كانت لممربية طريقة في اإللقاء لجذب انتباه األطفال وىي 

أو قياميا بتقمص مختمف األدوار ىذه يجعمو يفيم معاني الكممات تسرد القصة كتقميد أصوات الحيوانات 
 والعبارات ويصبح نشاط القصة شيء محبب لديو يزيد من ميمو إلى القراءة.

ثم تمييا ميارتي القراءة والكتابة وذلك راجع إلى أن أغمب المربيات يقدمن األنشطة التي تتضمن 
وىذا ما الحظناه فعال حيث أصبح األطفال يستطيعون الربط بين  المبادئ األولية في تعميم القراءة والكتابة

الصورة والكممة الدالة عمييا، كذلك قراءة الكممات الممصقة عمى الجدران من أجل تحضير الطفل بشكل 
في دراستيا حيث ترى أن ميارات المغة تنقسم إلى ، ) 2337( الناشفىدى  ،أفضل وىذا ما أكدت عميو

كسابو كل ميارة عمى حدى حتى تقدم لو ميارات الحديث وال قراءة والكتبة إذ من الضروري تعميم الطفل وا 
 ما ينميو، مما يميد ويساعد الطفل إلى االنتقال إلى الحياة الدراسية النظامية.
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 الفرضية الثانية: في ضوء 2-2

من خالل المعطيات الموضحة في الجداول السابقة الخاصة بمحور الميارات الفنية، والتي تعمل 
 ميارةالروضة عمى تنميتيا من خالل الدور الذي تقوم بو المربية، حيث أجابت المربيات أن اكبر 
تطوير  يعتمدون عمييا ىي نشاط الرسم والتشكيل وقد يرجع ذلك إلى إن المربية من خالل عمميا تحول

الجانب الفني لمطفل من خالل رسم األشكال المختمفة والخطوط المنحنية، وبالتالي يتدرب األطفال عمى 
 الخطوات األولية لمكتابة.

ثم يمي نشاط الرسم عمى األوراق باإلضافة إلى األلعاب التشكيمية، حيث يعتبر كالىما من األنشطة 
وضة، ىذا قد يرجع إلى أن ىذه األنشطة تكون محببة الميمة والضرورية التي تقدم لألطفال في الر 

لألطفال في ىذه المرحمة، فيما يساعدانو عمى التعمم في المستقبل، فباستعمال القمم والعجين يمرن الطفل 
عضالت يده لتقوى عمى الكتابة في المستقبل، باإلضافة إلى بعض األشغال اليدوية والفنية واألدوات 

بيا مثل الرسم عمى الرمل، الرسم باألصابع عمى الصابون، التشكيل بالخضر  المسموح لألطفال المعب
 والفواكو.

باعتبار أن نشاط الرسم يعمل عمى تنمية الخيال الفني لمطفل، وىذا قد يرجع إلى انو من خالل 
ير الخبرات الفنية التي يستمدىا الطفل من نشاط الرسم تتطور لديو قدرة التخيل وحب االستطالع والتعب

عن األفكار، حيث الحظنا انجذاب األطفال بشكل كبير إلى ىذا النشاط وذلك لكون الطفل يترك عمى 
حريتو وال يتعرض لتعميمات، فيو يرسم ما يريده من دون أن يكون مجبرا عمى رسم وتموين أشياء معنية 

فنية ونشاط الرسم بل تترك لو الحرية، وىذا ما يساعده عمى الكشف بما يتمتع بو من قدرات ومواىب 
يساعد الطفل في التحضير النفسي من مرحمة إلى مرحمة، فعدم إرغامو عمى فعل شيء ما يساعده عمى 
التخمص من الممل وكره ذلك النشاط الذي قد يصيبو في إجباره عمى التقيد بتعميماتو، فنشاط الرسم يجعل 

 و من أفكار ومواىب.الطفل مستعدا دائما لمتعمم وأكثر قابمية لإلفصاح عما بداخم

وبعدىا يمي نشاط األناشيد الذي يمعب دور كبير في تنمية الجانب الفني لمطفل، وىذا قد يرجع إلى 
يا فيما بينيم أثناء أن األناشيد مجدبة لنفوس األطفال فيم يستخدمون المفردات السيمة التي يتم تداول

عمى فعل ذلك وتشجعيم وىذا ما الحظناه  مع المربية، أو مع بعضيم البعض، فيي تحثيم التحدث سواء
 فعال خالل دراستنا.
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 الفرضية الثالثة: في ضوء 2-3

حسب المعطيات الموضحة في الجداول المتعمقة بالميارات االجتماعية والتي تعمل الروضة عمى 
ميارتي تنميتيا من خالل الدور الذي تقوم بو المربية، حيث أن أكبر الميارة التي يركزون عمييا ىي 

التفاعل واالندماج التي تتشكل بالمعب، حيث تعد ىذه الميارات دعامة أساسية من الدعامات التي تؤثر 
عمى شخصية الطفل في مرحمة ما قبل المدرسة، وىذا يرجع إلى أن الطفل من خالل ىذه الميارات 

الون" الذي يركز عمى يستطيع أن يندمج ويتفاعل مع اآلخرين ويشاركيم ألعبيم وىذا ما يؤكد عميو "ف
عالقة الطفل مع اآلخرين، حيث أن المعب سواء كان فردي أو جماعي فيو في نفس الوقت داخل 

 (.06.)فتيحة كركوش، صالروضة تساعد عمى اندماج الطفل وتفاعمو مع المربية أو مع أقرانو

التي تعتبر أن المعب وىاربرت سبنسر  يمرالزائدة التي داء بيا فريديريك شكما أشارت نظرية الطاقة 
ىو نتيجة طبيعية لوجود طاقة زائدة لدى األطفال ال بد من تفريغيا، حيث تعمل المربية عمى تفريغ ىذه 

عب التي تتضمن في جوىرىا ىدف أساسي وىو تحقيق ملاالطاقة لدى األطفال من خالل تقديم األنشطة 
 (.220-222ص، 1007ضاة، ،)محمد فرحان الق المربية.واندماج الطفل مع أقرانو أو مع 

كما أكدت أغمب المربيات سعيين بشكل كبير عمى غرس القيم الدينية واالجتماعية في شخصية 
الطفل في الروضة، وذلك من خالل تقديم بعض القصص التي ليا مغزى والتي تتضمن بعض العبر 

ترام، باإلضافة إلى تقديم والتي من خالليا يتشبع الطفل بمجموعة من القيم االجتماعية كالتضامن والح
بعض الصور القرآنية واألحاديث النبوية القصيرة التي تتضمن مجموعة من القيم الدينية كالتسامح 

 والصدق، وذلك لتكوين شخصية متوازنة لدى الطفل سواء من الناحية الدينية أو االجتماعية.

األطفال بعض مبادئ األخالق كما نجد أن عدد كبير من المربيات أكدن عمى ضرورة تعميم 
واآلداب العامة باإلضافة إلى غرس روح التعاون بينيم وىذا قد يرجع إلى أن ىذه المبادئ أساسية 
وضرورية في حياة الطفل وأنو يجب أن يتعمميا، وىو في سن مبكرة حتى تغرس في شخصيتو حيث ينمو 

لنظامية، ىذه األخيرة التي تتضمن مجموعة ويشيب بيذه المبادئ وذلك تحضيرا لو لمدخول إلى المدرسة ا
من األفراد يختمف كل واحد عن اآلخر وبالتالي بيذه المبادئ يستطيع الطفل أن يتأقمم معيم وينشئ تنشئة 

 صحيحة.
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في تنمية ميارات  دور مروضةلوالتي مفادىا  قد تحققت الفرضية العامةيتضح لنا أن  ما سبقومن 
 الطفل وذلك من خالل تحقيق الفرضيات الجزئية.

 التحميل العام: -3

 من خالل النتائج الجزئية المتعمقة بفرضيات الدراسة توصمنا إلى ما يمي:

المربية التي تقوم بيا  المساعدة خالللمروضة دور كبير في تنمية الميارات المغوية لمطفل من 
ولى لمتعمم والقراءة والكتابة، وتطوير الجانب المغوي لمطفل وذلك باعتمادىا لمطفل في اكتساب المبادئ األ

عمى مجموعة من األنشطة، ومن بين ىذه األنشطة القصص، فمن خالل قراءة القصص لألطفال 
وتكرارىا يكتسب الطفل الثروة المغوية من المفردات ويتعمم طريقة الحديث مع زمالئو ومع المربية ومع 

ما تساىم القصة في تنمية الميارات المغوية لمطفل من خالل تقميد أبطاليا والتحاور معيم حيث اآلخرين، ك
تقوم المربيات بسرد القصة عمى األطفال ثم تطمب منيم تقميد شخصياتيا مما يؤدي زيادة تطوير المغة 

البسيطة واألسموب  لدييم كما انو أثناء سرد المربية لمقصة تعتمد عمى المغة العربية الفصحى واأللفاظ
( الذي يرى أن الروضة تنمي 2338الشيق يزيد من اكتساب الطفل لمغة وىذا ما يتفق مع دراسة )رضوان 

)أنسي محمد أحمد قاسم، الميارات المغوية لمطفل وأكد عمى أىمية القصة في تنمية االستعداد المغوي لمطفل 

 .(283، ص1001

كما توصمنا إلى أن الروضة تعمل عمى تنمية الميارات الفنية لمطفل من خالل األنشطة المختمفة  
التي تقدميا مثل الرسم والتشكيل والتموين، إضافة لألناشيد والمسرح، حيث تساىم األناشيد المقدمة في 

ببة لدى األطفال والتي الروضة في تطوير الميارات الفنية لمطفل فيي تعتبر من األنشطة الترفييية المح
يميمون إلييا كثرا، وذلك لما تخمق من راحة نفسية لدييم في ىذه المرحمة، إضافة إلى نشاط الرسم الذي 
يعمل ىو اآلخر عمى تنمية الخيال الفني لمطفل فالخبرات التي يستمدىا الطفل من ىذا النشاط يطور لديو 

 األفكار.القدرة عمى التخيل وحب االستطالع والتعبير عن 

كما كشفت ىذه الدراسة أن لمروضة دور في تنمية الميارات االجتماعية وذلك من خالل مختمف 
األنشطة التي تعتمد عمييا المربيات من أجل استثمار قدرات الطفل في ىذه المرحمة وتدريبو عمى اكتساب 

الضرورية لمنمو  السموك االجتماعي السميم، وغرس في شخصية الطفل مجموعة من القيم واألخالق
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الصحيح لمطفل اجتماعيا، حيث يعتبر المعب من أىم األنشطة التي تزيد من تفاعل واندماج الطفل مع 
أقرانو، حيث ينمون من خاللو بدنيا وعقميا وانفعاليا واجتماعيا، فدور المعب لم يقتصر عمى الجانب 

ىم عقميا في تطوير الجانب المغوي لو االجتماعي فقط، بل تعدى ذلك إلى التطور العقمي لمطفل حيث يسا
( والذي أكد عمى أثر برامج المعب 2332وىذا ما يتفق مع دراسة )أحمد عبد الغني إبراىيم حسب اهلل 

 (.800، ص1000)سيير كامل أحمد، عمى بعض جوانب النمو المغوي لدى األطفال. 

وأكثر األنشطة اإلنسانية بالنسبة  كما يؤكد فريديريك فروبل في كتابو تعميم اإلنسان أن المعب أنقى
لألطفال الصغار، وأنو يستحق من المربية االىتمام الجاد بالتعميم والتعمم خاصة في ىذه المرحمة التي 

 (.62، ص1006) عبد القادر شريف، .تعتبر مرحمة تمييدية لمرحمة التعميم النظامي
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 خاتمة:ال

في ختام دراستنا التي اشرنا من خالليا إلى الدور الذي تمعبو الروضة في تنمية ميارات الطفل من 
فيو يجمع خالل الميام واألنشطة التي تقدميا لمربيات، وىذا ما ساعدنا من خالل اإلطار النظري الذي 

مجموعة من المعمومات النظرية حول الموضوع، باإلضافة إلى الدراسة الميدانية التي قمنا بيا في رياض 
األطفال بجيجل، بيدف التقصي عن الموضوع، معتمدين عمى المنيج الوصفي التحميمي، باإلضافة إلى 

ة الطفل خصوصا في الوقت االستمارة كأداة رئيسية، وقد تم التوصل إلى أن الروضة ضرورية في حيا
الراىن، وذلك بصفتيا ىمزة وصل بين البيت والمدرسة من جية، لكونيا تتوفر عمى مختمف الوسائل 
والبرامج والطرق التي تساعد عمى اكتساب الطفل لمختمف الميارات لتنمية قدراتو العقمية والحسية من أجل 

المغوية أو االجتماعية، كما تساعده أن يكون متكيفا  زيادة تطوير ىذه الميارات بأنواعيا، سواء الفنية أو
 مع محيطو من جية أخرى.

حيث تم إجراء الدراسة الميدانية بروضتين اإلسراء وروضة براعم الجنة، وقد كشفت الدراسة 
 الميدانية عمى:

 .أن الروضة تساىم بشكل كبير في تنمية الميارات لدى الطفل 
 تنميتيا ىو الجانب االجتماعي باإلضافة إلى الجوانب الفنية أكثر الجوانب التي تيتم الروضة ب

 والمغوية.
 .تمعب المربية دورا في إكساب الطفل الميارات االجتماعية من أجل تحقيق تنشئة سميمة لمطفل 

 االقتراحات والتوصيات:
وقد ارتأينا أن نختم موضوعنا ىذا ببعض االقتراحات والتوصيات التي نتمنى أن تجد آدان صاغية 

داخل الروضة، والعمل عمى تنمية مياراتو بشكل أفضل، ومن أىم لتطبيقيا وذلك لإلىتمام بالطفل 
 التوصيات نجد:

 بحيث تكون  ، االجتماعية...(، التربوية، ) النفسيةضرورة تكوين مربية الروضة في جميع المجاالت
 مممة بمختمف المعمومات والطرق واألساليب التي تخص كيفية التعامل مع الطفل وفيمو.

 .أن يكون برنامج الروضة مسطرا ضمن برامج وزارة التربية 
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  تكثيف الدراسات حول الروضة باعتبارىا مدرسة تمييدية تسبق المرحمة االبتدائية، لما ليا من دور
 الفرد في الوقت الحاضر. في تنشئة

  لمثل ىذه المؤسسات من طرف الدولة. افيكالضرورة توفير الدعم 
 .ضرورة وجود تنسيق بين الروضة والمدرسة واألسرة 
  التركيز عمى األنشطة الجماعية بشكل أكبر داخل الروضة، لتنمية الميارات سواء االجتماعية أو

 غيرىا.
 



 

 



 قائمة المراجع:                   
 

 

 قائمة المراجع:

 المعاجم: أوال:

، دار العمم لمماليين، «معجم ألفيائي في المغة العربية واإلعالم »(: 2003مسعود جبران الرائد، ) (1
 لبنان.

 : الكتب:ثانيا

، دار المسيرة لمنشر والتوزيع، «المهارات الحركية لطفل الروضة»(، 2009ابتهاج محمود طمبة، ) (1
 ، عمان.1ط
 ، دار العربية لمموسوعة، لبنان.«موسوعة عمم االجتماع»(: 1999إحسان محمد الحسن ) (2
 ، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر.«مدخل إلى منهجية البحث االجتماعي»(: 2006أحمد عياد ) (3
 ، اإلسكندرية لمكتاب، مصر.«المغة والتواصل لدى طفل الروضة »(: 2002أنسي محمد أحمد قاسم ) (4
، دار المسيرة لمنشر «تجريب التعبير الفني لرياض األطفال »(، 2014حسين إبراهيم، )حنان  (5

 ، عمان.1والتوزي، ط
 ، جسور لمنشر، الجزائر.«منهجية البحث في العموم االجتماعية واإلنسانية»(: 2008خالد حامد ) (6
، «راسة مقارنة(السياسة التعميمية لطفل ما قبل المدرسة )د»(: 2009رانيا عبد المعز الجمال ) (7

 الجامعة الجديدة، اإلسكندرية.
ديوان «تدريبات عمى منهجية البحث العممي في العموم االجتماعية»(: 2003رشيد زرواتي ) (8

 المطبوعات الجامعية، الجزائر.
، دار المعرفة الجامعية، «أسس تربية الطفل بين النظرية والتطبيق»(: 2000سهير كامل أحمد ) (9

 مصر.
، الدار المصرية ، «االتجاهات الحديثة في تربية طفل ما قبل المدرسة »(، 2000شبل بدران، ) (10
 ، القاهرة.1ط

، دار المسيرة «سيكولوجية التطور اإلنساني من الطفولة إلى الرشد»(، 2009شفيق فالح عالونه، ) (11
 ، األردن.2لمنشر والتوزيع، ط



 قائمة المراجع:                   
 

 

، 5دار المسيرة لمنشر والتوزيع، ط، «عمم النفس التربوي »(، 2006صالح محمد عمي أبو جادو، ) (12
 األردن.

، دار اليازوري العممية لمنشر «طفل الروضة»(، 2008طارق عبد الرؤوف عامر ربيع محمد، ) (13
 والتوزيع، األردن.

، دار المسيرة لمنشر «التربية االجتماعية والدينية في رياض األطفال »(، 2007عبد القادر شريف، ) (14
 ، عمان.1والتوزيع، ك

موسوعة تربية الطفل في سيكولوجية الطفولة »(، 2003مجيد سيد منصور وآخرون، )عبد ال (15
 ، القاهرة.1، دار قباء، ط«المبكرة

 ، األردن.2، دار مجدالوي، ط«في مناهج البحث العممي وأساليبه»(: 1999عريفج سامي وآخؤون ) (16
، «في خدمة الجماعة النظرية الممارسة»(: 2001عطية عبد الخميد السيد وجمعة محمود سالمة، ) (17

 المكتب الجامعي الحديث، مصر.
 ، دار الفكر.«عمم النفس اإلرتقائي سيكولوجية الطفولة والمراهقة »(: 2009عالء الدين كفافي ) (18
عمم االجتماع التربوي )المجاالت  »(: 2008عمي السيد الشخيمي ومحمد حسين العجمي ) (19

 ة.، الجامعة الجديدة لمنشر، اإلسكندري«والقضايا(
 ، دار مدني لمنشر والطباعة، الجزائر.«(: قاموس مصطمحات عمم االجتماع2003فاروق مداس، ) (20
، ديوان «سيكولوجية طفل ما قبل المدرسة، نمو مشكالت مناهج وواقع »(، 2008فتيحة كركوش، ) (21

 ، الجزائر.1المطبوعات الجامعية، ط
، دار الجامعة الجديد، «يةرؤية تربوية لقضايا عصر  »(، 2008مجدي صالح طه المهدي، ) (22

 اإلسكندرية.
تنمية مهارات المغة واالستعداد القرائي عند  »(، 2008محمد فرحان القضاة محمد عوض الترتوري، ) (23

 ، األردن.1، دار الحامد لمنشر والتوزيع، ط«طفل الروضة
ألنجمو ، مكتبة ا«سيكولوجية التعبير الفني عند األطفال »(، 2009مصطفى محمد عبد العزيز، ) (24

 ، مصر.1المصرية، ط
، ترجمة بوزيد صحراوي وآخرون، «منهجية البحث في العموم اإلنسانية»(: 2009موريس أنجرس ) (25

 دار القصبة لمنشر والتوزيع، الجزائر.



 قائمة المراجع:                   
 

 

 ، مكتبة التربية الحديثة، مصر.«دراسات في تربية الطفل»(: 2000ميادة محمد فوزي الباسل ) (26
، دار صفاء لمنشر والتوزيع، «مناهج البحث االجتماعي»(: 2004) ناجح رشيد عبد السالم البوليز (27

 عمان.
، دار المسيرة لمنشر والتوزيع، «منهج األنشطة في رياض األطفال »(، 2009ناهد فهمي حطيبة، ) (28
 ، عمان.1ط

، دار «اتجاهات حديثة في تربية الطفل»(: 2008نجيب مفيد حواشين، زيدان نجيب حواشين، ) (29
 ، عمان.4لتوزيع، طالفكر لمنشر وا

، دار الوراق لمنشر والتوزيع، «النشأة االجتماعية لطفل ما قبل المدرسة »(، 2007وجيه الفرح، ) (30
 ، األردن.1ط

، مكتبة الفالح، «األسموب اإلبداعي في تعميم طفل ما قبل المدرسة»(، 2005اليتيم عزيزة، ) (31
 ، الكويت.1الكويت، ط

 مذكرات:: ثالثا
فعالية برنامج األنشطة النفسوحركية في تنمية بعض »(، 2005رحاب فتحي عبد السالم السيد، ) (1

، رسالة لمحصول عمى درجة الماجستير في التربية، جامعة «المهارات االجتماعية ألطفال الروضة
 الزقازق.
 المجالت:رابعا: 

االجتماعية في تعديل السموك أهمية تنمية المهارات »(: 2014فبراير سعاد مصطفى فرحات، ) (1
 . 1، المجمد 16، مجمة الجامعة، العدد «العدواني لمطفل من ذي اإلعاقة البصرية

 

 



 

 



 

 دليل المقابلة االستطالعية:

 استعممنا في هذه الدراسة المقابمة نصف الموجهة، حيث اعتمدنا عمى تعميمة عامة مفادها:

 تحدث عن أهم المهارات التي تعمل الروضة عمى تنميتها لدى الطفل. -
 باإلضافة إلى تعميمات جزئية هي:

 تنميها الروضة.تخصص المربية والقتها بالمهارات التي  -1
 عالقة المربية بالطفل. -2
 طرق إكساب هذه المهارات لمطفل. -3
 

 11ممحق رقم: 



 

 وزارة التعميم العالي والبحث العممي

 جامعة محمد الصديق بن يحيى

 كمية العموم اإلنسانية واالجتماعية

 واألرطوفونيا قسم عمن النفس وعموم التربية

 

 :استمارة بحث حول

 

 

 

 لنيل شيادة الميسانس في عموم التربية  مكممةمذكرة 
 عمم النفس التربوي :تخصص

 إشراف األستاذة: -إعداد الطالبات:                                                  -
 ة كريمةيبن صالح -.                                                   تومي لبنى 
 تومي سكينة. 
 دي جناتاحد. 
 

إعداد مذكرة لنيل شيادة الميسانس، يشرفني أن أطمب منك اإلجابة عمى األسئمة التي في إطار 
( أمام اإلجابة المناسبة، وأحيطك عمما أن المعمومات الواردة في xتتضمنيا ىذه االستمارة بوضع عالمة )

 ىذه االستمارة سرية وال تستعمل إال لغرض البحث العممي، وشكرا عمى تعاونك معنا.
 
 

 6102-6102الجامعية:  السنة

 دور الروضة في تنمية مهارات الطفل

 "من وجهة نظر المربيات"

 20ممحق رقم: 



 
 

 :البيانات الشخصية
 الجنس: -1
 ذكر             أنثى 
 السن: -0

[02-05  ] 
[02-05] 
[02-05] 

 الحالة المدنية:  -3
 عزباء

 متزوجة
 مطمقة
 أرممة

 : المهارات المغوية:األول المحور
 أحيانا           ال             نعم             تعممين عمى مساعدة الطفل في تعمم الحروف:  -1
 أحيانا           ال              نعم   :عدة الطفل عمى اكتساب ميارة المحادثةاتعممين عمى مس -0
 أحيانا          ال              نعم                  :تعممين عمى زيادة الطالقة المغوية لمطفل -3
 أحيانا            ال           نعم              :  لدى الطفلتساىمين في تطوير ميارة القراءة  -4
 أحيانا            ال            نعم            :  تساىمين في تطوير ميارة الكتابة لدى الطفل -5
 أحيانا           ال           نعم  :   تعممين عمى تشجيع الطفل لمتكمم بالمغة العربية الفصحى -6
 أحيانا           ال            نعم  :       تعممين عمى تنمية القدرة القرائية من خالل القصص -7
 أحيانا         ال             نعم    :   تساعدين الطفل عمى اكتساب عدد كبير من المفردات -8

 : المهارات الفنية:الثانيالمحور 
 تعممين عمى تطوير الجانب الفني لمطفل من خالل األلعاب التشكيمية   -1

 أحيانا                 ال                       نعم  



 
 أحيانا              ال        نعم                  :لممسرح دور في تنمية الخيال الفني لمطفل  -0
 أحيانا             ال           نعم          :  الفني لمطفلتعمل األناشيد عمى تنمية الجانب  -3
 أحيانا          ال           نعم   :  يساعد تشكيل الحروف بالعين عمى تطوير قدرات الطفل -4
    :يساىم نشاط الرسم المقدم لألطفال داخل الروضة في إكسابيم الطريقة الصحيحة لرسم الحروف -5

 أحيانا           ال           نعم 
 أحيانا            ال           نعم   :يساعد الرسم عمى األوراق عمى تعمم الطفل في المستقبل -6
 أحيانا             ال         نعم   :  تعممين عمى تطوير الخيال الفني لمطفل من خالل الرسم -7

 : المهارات االجتماعية:الثالثالمحور 
 أحيانا         ال            نعم        :                 يزيد من تفاعل الطفل مع أقرانو المعب -1
 أحيانا        ال             نعم      :                 المعب يزيد من اندماج الطفل مع أقرانو -0
 أحيانا           ال        نعم   :تعممين عمى ترسيخ القيم االجتماعية لمطفل من خالل القصص -3
 أحيانا          ال         نعم   :    تعممين عمى مساعدة الطفل عمى اكتساب ميارات االتصال -4
 أحيانا          ال            نعم  :                      تعممين عمى تزويد الطفل بالقيم الدينية -5
 أحيانا          ال             نعم      :             تعممين عمى غرس روح التعاون لدى الطفل -6
 أحيانا          ال           نعم     :  تعممين عمى تزويد الطفل بمبادئ األخالق واآلداب العامة -7



 ملخص الدراسة:

ىدفت ىذه الدراسة إلى الكشف عن الدور الذي تمعبو الروضة في تنمية ميارات الطفل والتعرف 
عمى مختمف الوسائل واألنشطة المسطرة لتحقيق ذلك ولضمان نمو شامل ومتكامل لمطفل في جميع 

التي يجب أن جوانب شخصيتو، إضافة إلى التعرف عمى دور المربية داخل الروضة وعمى الصفات 
 تتوفر فييا باعتبار أنيا الشخص األكثر تفاعال مع الطفل.

وقد اعتمدت ىذه الدراسة عمى المنيج الوصفي لوصف أجزاء الظاىرة وتحميميا، كما اعتمدنا عمى 
 05أداة االستمارة كأداة رئيسية لجمع المعمومات والتي قمنا بتوزيعيا عمى عينة الدراسة التي يبمغ عددىا 

 المتواجدين في روضتي اإلسراء وبراعم الجنة. مربية

وفي األخير أظيرت النتائج بعد التحميل وتفسير المعطيات أن الروضة تعمل عمى تنمية ميارات 
 الطفل بشكل كبير وخاصة الميارات المغوية والفنية واالجتماعية.

Study summey : 

This study aimed to reveal the role of kindergarten in developing children’s 

skills, and to identify various means and activities in achiering this and to ensure 

a comprehensive  and  integrated growth  in all aspects, in addition to identify 

the roles of musenaid in kindergarten, and the qualities that must be available, as 

the person who interacted with child. 

This study was based on the analytical  descriptive approde (methodology) 

to describe and analyze the parts of the phenomenom, we also relied  on the 

form as a key tool for gathering information, which we distritaited to the study 

sample, which amounted to nursemaid (nanmy) in “alisraa” and “baraim aljona” 

in the final results showed, after analysis, the kindergarten works to develop 

children’s skills significantly, especially social skills, technical and linguistics. 

 


