
 

 

--جيجلجيجل  --جامعة محمد الصديق بن يحيجامعة محمد الصديق بن يحي   

  كلية العلوم اإلنسانية و اإلجتماعيةكلية العلوم اإلنسانية و اإلجتماعية

  قسم علم النفس و علوم التربية و األرطوفونياقسم علم النفس و علوم التربية و األرطوفونيا

  

ــــننــــبعبع  تخرجتخرج  رةرةــــمذكمذك ـــ ـ ـ   ::  وانوانـ

 

  

 

 
 
 

 مذكرة مكملة لنیل شهادة لیسانس في علوم التربیة
علم النفس التربويتخصص :  

 
 تحت إشراف األستاذة:     :                                            من إعداد الطالبتین   

 جردیر فیروز                                                      ولطاف سعیدة 
 كیموش أمینة 

 
 

 

هه14381438//14371437--  مم20172017//20162016السنة الجامعیة السنة الجامعیة    
  
  

دور ریاض األطفال في تطور النمو المعرفي 

 واالجتماعي عند الطفل

 دراسة میدانیة في ریاض األطفال بلدیة جیجل



 



 دعاء   
 حت  هم ال تدعني أصاب بالغرور إذا نج اللّ   
 الفشل    يأس إذا فشلت وذكرني دائما أنّ وال بال

 هم علمني  هو الخطوات األولى التي تسبق النجاح اللّ 

 حب اإلنتقـام    التسامح هو أعلى مراتب القوة وأنّ   أنّ 

 ل مظاهر الضعف  وّ هو أ

 يارب  

 إذا جردتني من نعمة الصحة         

 فـاترك لي نعمة اإليمان              

 وإذا جردتني من المال فـاترك لي األمل                     

 شجاعة اإلعتذار  وإذا أسأت على الناس فـأعطيني                                  

 عطيني مقدرة الصبر  وإذا أساء الناس لي فـأ                                      

 يا رب               

 إذا نسيتك فـال تنساني                           

 مين  آ                                                                            



 

 شكر وتقدير  
فقنا ألن اإلخفـاق هو التجربة  غرور إذا نجحنا وال باليأس إذا أخاللهم ال تجعلنا نصاب بال

 التي تسبق النجاح  

عتزازنا  ضعا فـال تأخذ االلهم إذا أعطيتنا نجاحا فـال تأخذ تواضعنا وإذا أعطيتنا توا
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 مقدمة...........................................................................
 

عتبر ریاض األطفال مؤسسات تربویة واجتماعیة تسعى إلى تأهیل الطفل تأهیًال سلیمًا لاللتحاق ت

بالمرحلة االبتدائیة وذلك حتى ال یشعر الطفل باالنتقال المفاجئ من البیت إلى المدرسة، حیث تترك له 

الحریة التامة في ممارسة نشاطاته واكتشاف قدراته ومیوله وٕامكانیاته وبذلك فهي تسعى إلى مساعدة 

الطفل في اكتساب مهارات وخبرات جدیدة، وتتراوح أعمار األطفال في هذه المرحلة ما بین عمر الثالثة 

رى كما أنها مرحلة تربویة مرحلة تعلیمیة هادفة ال تقل أهمیة عن المراحل التعلیمیة األخ و هي والسادسة

متمیزة، وقائمة بذاتها لها فلسفتها التربویة وأهدافها السلوكیة وسیكولوجیتها التعلیمیة والتعلمیة الخاصة بها 

وترتكز أهداف ریاض األطفال على احترام ذاتیة األطفال وفردیتهم واستثارة تفكیرهم اإلبداعي المستقل 

ایة األطفال بدنیًا وتعویدهم العادات الصحیة السلیمة ومساعدتهم وتشجیعهم على التغیر دون خوف، ورع

 على المعیشة والعمل واللعب مع اآلخرین 

 السادسة قبل ما بطفل وأصبح االهتمام ، األخیرة اآلونة في األطفال ریاض على اإلقبال زاد قد و

 انتشـار أهمهـا مـن ولعـل االهتمـام هـذا اختلفت بواعـث نوإ  ،سواء حد على واآلباء المربین باهتمام یحظى

 ریـاض األطفـال إلـى تسـعىو  حیاتـه مـن األولـى فـي المراحـل بالطفـل العنایـة بوجـوب المجتمـع فـي الـوعي

 واالنفعالیـة واألخالقیـة واالجتماعیـة والنفسـیة العقلیـة المجـاالت جمیـع فـي وتنمیـتهم األطفـال تربیـة ضـمان

حیـث تهـدف الروضـة إلـى تطـور النمـو المعرفـي للطفــل مـن خـالل مـا تحتویـه مـن أنشـطة و بـرامج تعلیمیــة 

هـذه  تسـاهم بحیـث للطفـل، االجتمـاعيالنمـو  فـي المؤسسـة هـذه أهمیـة علـى الدراسـات مـن العدیـد وأكـدت

 بصـفة والمدرسـة عامـة بصـفة المجتمـع مـع متكیفـة تسـلوكا  وقـیم اجتماعیـة مفـاهیم تكـوین فـي األخیـرة

 .للطفل االجتماعیة تنشئةال في األساسیة المهام من باعتبارها خاصة،

درجة  على هو سنا منه اكبر بأطفال بمقارنته الروضة طفل أن على الدراسات من كثیر دلت قد

 العالقات دائرة فإن بالمدرسة الطفل التحاق عندو ، االستكشاف و للبحث المیل و التقبل من كبیرة

 في هم الذین أقرانه من صغار و كبار من باآلخرین االتصال عملیة خالل من تتسع للطفل االجتماعیة

 ع.تتنو  و عالقاته تتضاعف وبذلك ، صفه نفس

قد تضمن الجانب النظري هذه إلى جانبین الجانب النظري والجانب التطبیقي، و  قد تم تقسیم دراستنا

 یلي: ما

 ب   
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تحت عنوان اإلطار المفاهیمي للدراسة وقد تناولنا فیه تحدید اإلشكالیة  :الفصل التمهیدي

أهداف الدراسة، تحدید المفاهیم فرضیات الدراسة، أسباب اختیار الموضوع، أهمیة الدراسة،  

 المصطلحات و الدراسات السابقة التي تتعلق بهذا الموضوع.و 

ى تعریف الروضة، نشأتها خصائصها تحت عنوان ریاض األطفال تطرقنا فیه إل :الفصل األول

أسس المنهج المتبع فیها المداخل النظریة لها، و فلسفة و  وظائفها، أهمیتها، أسالیب التربیة فیها و بعض

 أهم خصاص معلمة الروضة.و 

تطرفنا فیه إلى النمو المعرفي  للطفل و االجتماعيتحت عنوان النمو المعرفي و  :الفصل الثاني

وكذلك النمو ة فیه و أهم النظریات المفسرة له جوانب النمو المعرفي، العوامل المؤثر  ما اندرج تحته منو 

، ومظاهره وأهم خصائصه وأهم النظریات المفسرة االجتماعيو تطرقنا فیه إلى تعریف النمو  االجتماعي

 له.

تحت عنوان الطفولة المبكرة و تطرقنا فیه إلى تعریف الطفولة المبكرة وأهمیة   :الفصل الثالث

مظاهر النمو وخصائصه في مرحلة الطفولة و  مطالب النمو في هذه المرحلةوأهم  الطفولة المبكرةمرحلة 

ترض العوامل المؤثرة على النمو في مرحلة الطفولة المبكرة وأهم مشاكل التي تعصوال إلى أهم المبكرة و 

 مرحلة الطفولة المبكرة.

 :يما یلأما الجانب التطبیقي فیتضمن 

: تحت عنوان اإلجراءات المنهجیة للدراسة بدأنا فیها بمجاالت الدراسة (المجال الرابع الفصل 

الجغرافي، البشري، الزمني) ثم المنهج المتبع ثم عینة الدراسة إضافة إلى أدوات جمع البیانات(المالحظة 

 ) و أسالیب التحلیل اإلحصائي.االستمارةالمقابلة، 

تحلیل تناولنا فیه عرض و  : تحت عنوان عرض الجداول و تحلیل البیاناتالخامس الفصل 

التي توصلت إلیها النتائج العامة و البیانات ، تفسیر و مناقشة بیانات الدراسة في ضوء الفرضیات 

 الدراسة.

 خاتمة عرض لقائمة الجداول و المراجع.و كذا  االقتراحاتوصوال إلى أهم التوصیات و 

 ج   
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 اإلشكالیة :-1

التربویة المتخصصة التي تهتم باألطفال في مرحلتهم فكرة ظهور المؤسسات االجتماعیة و إن 

م و مع تطور الحیاة االجتماعیة المبكرة لیست ولیدة العصر الحدیث ،بل هي فكرة موجودة منذ القدی

تحولها من شكلها التقلیدي و األسرة التغیرات التي حدثت في ي الوقت الراهن واتساع المعارف و تعقدها فو 

لتفكیر في خروج المرأة للعمل من أبرز العوامل التي مهدت االنواة ، وظهور الصناعة الحدیثة و إلى األسرة 

ریاض األطفال في سن ما قبل الدخول إلى المدرسة إیجاد مؤسسات تربویة واجتماعیة كدور الحضانة و 

 االبتدائیة.

لعل من أهمها انتشار الوعي في المجتمع بوجوب العنایة بالطفل االهتمام و  وقد اختلفت بواعث هذا

الروضة كأي مؤسسة من مؤسسات التنشئة االجتماعیة لم یكن ظهورها و ته في المراحل األولى من حیا

المفكرین الغربیین ویعود الفضل في تجسید ریاض بعد جهود كبیرة بذلها العلماء و  صدفة بل ظهرت

 .واضع ركائزها "فروبل" الذي خطى بهذه المؤسسات خطوة كبیرة ائدها و ي الواقع إلى ر األطفال ف

االجتماعیة التي تبني مالمح شخصیة األطفال مستقبال ریاض األطفال المؤسسة التربویة و وتعتبر 

مراحل خاصة أن الطفل یتلقى فیها الها المراحل المتالحقة من عمره ،و فهي حجر الزاویة التي تعتمد علی

تعالیم أولیة ممهدة للمدرسة ،وتلعب ریاض اصة أن الطفل یتلقى فیها تربیة و خمن عمره و المتالحقة 

ٕاعدادهم من مختلف الجوانب، كما توفر لهم ال دورا هاما في رعایة األطفال ونموهم وتنمیة قدراتهم و االطف

ل هذا یساعد في إعداد كع بیئته االجتماعیة و األبنیة المعرفیة للعقل ،التي یتم بنائها خالل تفاعل الطفل م

 الطفل لالنتقال إلى المراحل األخرى.

تطویره في هذه المرحلة الحساسة أمر البد من االستعجال إن االهتمام بالنمو المعرفي واالجتماعي و 

مع المجتمع  یفتكلسلوكیات  ساهم في تكوین مفاهیم اجتماعیة ومعرفیة وقیم و فهذه المؤسسات ت بها

فریاض  باعتبارها من المهام األساسیة في التنشئة االجتماعیة للطفلصفة خاصة المدرسة ببصفة عامة و 

 االجتماعي ألطفال تعتبر نقطة تحول في نمو وتطور الطفل المعرفي و ا

 االجتماعي عند الطفل ،فنجد جون بیاجيالعلماء بدراسة النمو المعرفي و  ولقد اهتم الكثیر من

اهتموا بدراسة النمو المعرفي للطفل حیث یرى بیاجي بأنه عبارة عن سلسلة من عملیات  جیروم برونرو 
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ائمة فهي تهتم المو ذلك باستخدام عملیتي التمثل و توازن أثناء التفاعل مع البیئة و اختالل التوازن واستعادة ال

 التطورات التي تصاحب نمو الطفل في المراحل األولى من عمرهبمعرفة التغیرات و 

ٕادماجها مع خبراته ة تمثیل الطفل للخبرات الجدیدة و ما برونر فیرى أن النمو المعرفي هو عملیأ

 معارف أخرى عرفیة یستخدمها في تطویر خبرات و السابقة للخروج منها ببنیة م

كما نجد إریك إریكسون اهتم بدراسة النمو االجتماعي للطفل حیث یرى أنه عملیة یكتسب من 

ن االجتماعیة السائدة في التفاعل االجتماعي وتعلم القوانیرة على التفاهم مع اآلخرین و القدخاللها الطفل 

ونظرا لما تقدمه هذه المؤسسات و اإلقبال المتزاید علیها نتیجة أثرها الفعال في المجتمع أدى إلى  مجتمعه

ا في هذه انتشارها بطریقة ملحوظة ، ویالحظ في وقتنا هذا أن معظم األسر أصبحت تضع أبناءه

المؤسسات إذ یعتبرونها قادرة على االهتمام بتنشئة الطفل من خالل برامجها وهذا ما أدى بنا إلى طرح 

 التساؤل التالي:

 هل لریاض األطفال دور في النمو المعرفي و االجتماعي للطفل؟  

النمو المعرفي عند الطفل و هما ولقد ركزنا في دراستنا هذه على جانبین هامین من جوانب النمو 

 االجتماعي و لهذا تطرقنا إلى األسئلة الفرعیة التالیة:و 

 ؟ االجتماعي للطفللروضة تأثیر على النمو المعرفي و هل للبرامج المقدمة داخل ا

    االجتماعي للطفل؟المعرفي و  النمو في تطویرهل تساهم معلمة الروضة 

 االجتماعي للطفل؟ضة في تطور النمو المعرفي و هل تساهم بیئة الرو 

  ات الدراسة فرضی-2

إذ  تعتبر صیاغة الفروض من أهم الخطوات التي یقوم بها الباحث فهي أساسیة ألي بحث علمي

بحثه كما توجهه إلى  ترشده إلى الخطوات التي یجب أن یتبعها إلعدادأنها تساعد الباحث وتوجهه و 

 البیانات التي ینبغي علیه جمعها المعلومات و 
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"الفرضیة هي عبارة عن حلول مقترحة یضعها الباحث لحل مشكلة البحث أو لتفسیر الحقائق أو 

تجرى مشاهدتها ولم تتأكد بعد عن طریق الحقائق العلمیة ،وهي إجابة أنواع السلوك التي الظروف أو 

 )74،ص 2009(جودة عزة عطوي ،ة ألسئلة البحث" محتمل

أیضا على أنها "ما یتوقعه الباحث من نتائج على مستوى بحثه في مشكل ، فكرة ، توقع    وتعرف

 اهرة الملموسة ، أي حلول مؤقتة التأثر بین متغیرات الظابة ، رأي یصور عالقات التأثیر و حل ، إج

                                                                                                                                                                                                        ) 35ص 2009(أحمد عظیمي، شعور سبقي" ة عن حدس مسبقة یتم التأكد منها أو نفیها فهي تكاد تكون عبار 

فرضیتین جزئیتین تكون رح فرضیة رئیسیة و ارتأینا إلى ط اعتمادا على ما طرحناه في اإلشكالیةو 

 هذا بناء على اختبارها في الواقع .احتماالت لها أن تؤكد أو تنفي و  بمثابة

 العامة:الفرضیة 

 . االجتماعي للطفلاألطفال دور في النمو المعرفي و  لریاض

 : الجزئیة الفرضیات

 للطفل.المعرفي في تطور النمو  لألنشطة دور -1

 في تطور النمو االجتماعي للطفل . لألنشطة دور -2

 المعرفي للطفل. ر النموفي تطو دور  معلمة الروضة ل-3

 االجتماعي للطفل. تطور النمولمعلمة الروضة دور في  -4

 في تطور النمو المعرفي للطفل.دور بیئة الروضة ل -5

 في تطور النمو االجتماعي للطفل.دور بیئة الروضة ل-6

  أسباب اختیار الموضوع-3

 اعتبارات كثیرة منها :لموضوع دراسته قد تكون ألسباب و  إن اختیار الباحث

 خاصة في اآلونة األخیرة.ألطفال و الملحوظ لریاض ا االنتشار-
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 الرغبة والمیل الشخصي لدراسة هذا الموضوع.-

 قابلیة الموضوع للدراسة فهو من المواضیع التي یمكن دراستها وفق طرق منهجیة .-

 .تأسیس روضة أطفال مستقبالالرغبة في -

 الدور الذي تلعبه الروضة في تطویر النمو المعرفي و االجتماعي للطفل. -

  أهمیة الدراسة -4

إلبراز حیث أنها تسعى الذي تتصدى لدراسته ،  تكمن أهمیة الدراسة الحالیة في أهمیة الجانب

 هذا ینطوي على أهمیة كبیرة منها :أن كل  الروضة في النمو المعرفي و االجتماعي للطفل وال شكدور 

 دورها في تنمیة مهارات الطفل وقدراته و اتجاهاته. قیمة الروضة و  -

  بالنسبة للطفل أهمیة مرحلة ما قبل المدرسة -

 أهمیة مرحلة الطفولة باعتبارها المرحلة األساسیة لبناء المالمح لشخصیة األطفال.-

 الروضة في عصرنا الحالي.أهمیة -

 أهداف الدراسة-5 

إن الرغبة في إنجاز هذا البحث لم تنطلق من الفراغ بل هناك أهداف دفعتنا للقیام بهذه الدراسة من 

 بینها:

معرفة الدور الحقیقي الذي تقوم به لمساعدة الطفل واقع ریاض األطفال في الجزائر و  تسلیط الضوء على-

 في نموه.

 ها أقرب إلى الواقع.ار فرضیات الدراسة و جعلالوصول إلى اختب-

 التكیف مع جو الروضة.في مساعدة على  معلمة الروضة  دورالتعرف على -

 مدى فعالیتها.لتربویة داخل الروضة و النشاطات االتعرف على البرامج و -
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 األهداف الفعلیة لهذه المؤسسة التربویة. التعرف على-

 التعرف على المنهج المتبع في الروضة.-

 م بالدراسات المیدانیة التي تكمن في جمع المعلومات مباشرة من المیدان.التدرب على القیا-

 تحدید المفاهیم و المصطلحات-6

خالل دراسته ،مع  ضبط المفاهیم یعتبر من أهم الخطوات التي یقوم بها الباحث منإن تحدید و 

دقیق بالموضوع یح و المراحل األخرى ، ذلك ألن لها أهمیة كبیرة لما توفره من فهم صحباقي الخطوات و 

 2006 صحراوي، بوزید ترجمة أنجرس، موري(دقیقا بتحدید المفاهیم تحدیدا محكما و  فمن خاللها یقوم الباحث

                                                                                                            )158ص

  مفهوم الدور:-6-1

راده الذین یشتغلون مراكز یعرفه :أنه كل ما یتوقعه الناس داخل مجتمع معین من أفهناك من 

 )160،ص2009(صالح الصقور،.معینة

لثقافیة التي ترتبط بمركز معین وبذلك تتضمن ویعرف لنتون الدور على أنه: مجموعة من األنماط ا

هو سلسلة االستجابات المرتبطة و  السلوك التي یصفها المجتمع لكل فرد یحتل هذا المركزاالتجاهات و 

تمثل هذه السلسلة نمطا المثیرات لمثل هذه السلسلة من یقوم بها عضو في موقف اجتماعي و  التي

                                         ) 81،ص 2005(عبد اهللا زاهي رشدان،.بطة عند اآلخرون في نفس الوقتاالستجابات المرت

 : التعریف اإلجرائي

هو ذلك السلوك الذي یقوم به الفرد من خالل المركز الذي یشغله في جماعة معینة، كما یعتبر 

ي یقوم بها كل عضو الوظائف المختلفة التو ، وهو مجموع األنشطة نمط منظم من المعاییر المختلفة 

على مساعدتهم خالل تعاملهم مع أطفال الروضة و  التي ترتبط بمركز معین فیها منداخل الروضة و 

 معرفة شخصیتهم و تطویرها.

  مفهوم الروضة  -6-2
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ي الموضع الذي هروض وهي تعني األرض ذات الخضرة و قة من الفعل كلمة مش: الروضة لغة

  2007(مراد زعیمي، .روضاتالبستان الجمیل، جمع روض، ریاض و هي الحدیقة أو یجتمع فیه الماء ونبته و 

 )74ص 

وطأها  ورد في "لسان العرب" معنى الفعل "راض" فیقال راض الدابة یروضها روضا و ریاضة وقد

 )366،ص 1991هادیة و آخرون،لي بن ع(.جعلها مسخرة مطیعةوذللها أو علمها السیر و 

هي المؤسسات التربویة التي تحمل أسماء مختلفة باختالف نظام كل مؤسسة  الروضة اصطالحا :

الثالثة إلى السادسة  األطفال، أقسام األطفال، مدارس الحضانة و یلتحق بها األطفال من سنمثل حدائق 

 )55، ص  2005سلیمان،شحاتة سلیمان محمد (.تعرف في كثیر من البلدان بمدارس الحضانة من العمر و 

خاصة سنوات و لها مناهجها ال 6إلى 3ریاض األطفال هي مرحلة تعلیمیة یلتحق بها األطفال من سن 

ة من أیضا الجوانب الوجدانیو التي تناسب المرحلة العمریة لهم وتهدف إلى تنمیة الجوانب المعرفیة للطفل 

احمد  وعلي أحمد حسین اللقاني(.ألعاب تعلیمیة تمهیدا لاللتحاق بالمرحلة االبتدائیةخالل ما یقدم له من أنشطة و 

    )184،ص  2003الجمل ،

 التعریف اإلجرائي: 

مؤسسة اجتماعیة تربویة تحتضن الطفل في سن یكون قادرا فیه على االبتعاد عن أمه لمدة هي 

بمثابة مؤسسات  لى ستة سنوات فهيراوح أعمارهم ما بین ثالث سنوات إمعقولة تستقبل األطفال الذین تت

یة التي الخصائص الشخصاعد على تنمیة القدرات العقلیة و المدرسة الرسمیة ، إذ تسوسطى بین البیت و 

الخصائص الشخصیة التي من المفروض أن تسهل على الطفل في لى تنمیة القدرات العقلیة و تساعد ع

ما یتفاعل فیه الطفل مع المستقبل استیعاب التعلیم المنظم في المدرسة كما توفر وسطا اجتماعیا مالئ

 معلمته ، ما یؤثر على مدى انسجامه في المجتمع المدرسي الحقا.زمالئه و 

 مفهوم الطفل -6-3

 الجمعي طفل والطفل هو النبات الرخص والرخص الناعم و مأخوذة من الفعل الثالثالطفل لغة :

(فتیحة هو الصغیر أو الشيء الناعم یستخدم اسما مفردا أو جمعا أطفال وطفول و الطفلة صغیران و 

 ) 15،ص 2008كركوش،
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بدنیة و  یمتلكه من قدرات عقلیة وعاطفیة التكوین لماهو اإلنسان الكامل الخلق و صطالحا: الطفل ا

یدفعها للعمل لتفاعل بالسلوك البشري لینشطها و اه القدرات ال ینقصها سوى النضج و إال أن هذحسیة و 

 ) 10،ص 2007(خالد مصطفى فهمي ،.یعیش فیهفینمو االتجاه اإلرادي لدى الطفل داخل المجتمع الذي 

 ) 160،ص 2003الباري محمد ، (عبد .الطفل هو المولود حتي سن البلوغ

لم  أنه "شخص ال یتجاوز سن الثامنة عشر ما من منظمة الیونیسیف 01المادة یعرف حسب و 

 )18،ص  2011- 2010كروش نوال، ("تقدر القوانین الوطنیة سن آخر

 التعریف اإلجرائي:

ویعرف  الخاصةحاجاته المجتمع له خصائصه البیولوجیة والنفسیة واهتماماته و  من أفراد هو فرد

سنوات حیث یتلقى تربیة خاصة داخل الروضة من  6و 3بأنه ذلك الصغیر الذي یتراوح عمره ما بین 

یستطیع من خاللها التي تهدف إلى إكسابه معلومات متنوعة التي ل مختلف البرامج المقدمة إلیه و خال

 من عمره. یهیأ للحیاة االجتماعیة والمدرسیة أو المراحل الالحقةتنمیة قدراته و 

 مفهوم النمو-6-4

قد ینتج عن ذلك قدرة الطفل على في أجزاء ووظائف الكائن الحي و  یقصد به التغیرات الكمیة

 التذكر أو التفكیر أو التعلم.

سلسلة متتابعة متصلة من التغیرات التي تحدث للفرد تؤدي به إلى اكتمال النضج لذلك فالنمو ال 

 یستمر في تطوره حیث تظهر صفات عامة له ظام معین و أو بسرعة بل یتطور بن یحدث فجأة

تتفاعل ة بحیث تتأثر بالمرحلة الراهنة و متصلعن سیرورة مستمرة غیر عشوائیة و  فالنمو هو عبارة

 ) 19-18،ص 2008فتیحة كركوش،( .عقد المنظم الذي ال تنفصل روابطهتشبیهها بالمع المراحل الالحقة یمكن 

 النمو المعرفي-6-5

النمو العقلي یشیر إلى و  حتي تمام النضجاحل النمو المختلفة من الطفولة و العملیات العقلیة لمر هو 

طرق تعرفه على العالم الخارجي حیث یمر الطفل خالل مرحلة ما رات التي تطرأ على تفكیر الطفل و التغی

 



 .......................................اإلطار المفاهیمي للدراسةالتمهیدي........ الفصل
 

14 

یئة فما یوجه له الب قبل المدرسة بتحوالت معرفیة واسعة ، فحواس الطفل تلتقط الكثیر من المثیرات في

لى درجة مفاهیمه م الخارجي الذي یعیش فیه یحددان إما یلتقطه من معلومات من العالالطفل انتباهه و 

 عن الكون 

یصبح قادرا على الربط بین الظواهر كما یقصد به تنمیة قدرة الطفل على التفكیر العلمي بحیث 

س لدى الطفل هي الحواالتي تواجهه في حیاته الیومیة و  األسباب كما یصبح قادرا على حل المشكالتو 

 یطة به.فهم مظاهر الحیاة المحسیلة في االتصال ببیئته و و المدخل لإلدراك و 

(http://marefa.org/indexp. Le25 /2/2017 à19 :11)             

 التعریف اإلجرائي:

التفكیر والتعلم ، كما أنه قدرة الطفل على النمو المعرفي لطفل الروضة هو جانب من جوانب النمو 

العقلیة من خالل تعلیمه مهارات ي تحدث في قدرات الطفل الذهنیة و هو تلك التغیرات التوحل المشكالت و 

 غیرها من النشاطات.فة بواسطة أنشطة متنوعة كاللعب وتعلیم الكتابة و مختل

 النمو االجتماعي-6-6

ة المقررة والبیئة االجتماعیة ویعد واحدا من هو نمو السمات الفردیة بما یتفق مع األنماط االجتماعی

 مظاهر التغیر االجتماعي.أنماط و 

تشبعه بالقیم فتتسع دائرة العالقات اط السلوكیة المقبولة اجتماعیا و وهو قدرة الفرد على اكتساب األنم

یتمكن مع جماعة الرفاق التي تزداد أهمیتها ابتداء من العام الثالث  ففي األسرة و  والتفاعل االجتماعي

 التعاون معهم عهم بمساعدة الغیر من األصدقاء و اللعب مالطفل من مصادقة اآلخرین و 

بعملیة التنشئة االجتماعیة في األسرة لكونها تلعب الدور یتأثر النمو االجتماعي بصفة خاصة و 

 )44،ص 2008كركوش، فتیحة( .ع حاجات الطفلبر في إشبااألك

 التعریف اإلجرائي:

عیة القیم و المبادئ االجتماي إكساب الطفل العادات السلیمة و النمو یتمثل ف هو مظهر من مظاهر

التعامل مع اآلخرین وتعلم القوانین السائدة في المجتمع من خالل أنشطة وكذلك القدرة على التفاهم و 

 

http://marefa.org/indexp
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قه كتشجیع لرفایضا من خالل معاملة المعلمة له و أبیة اإلسالمیة أو حفظ األناشید و كالتر تقدمها الروضة 

 األمانةالتعاون والصفات الحمیدة كالصدق و 

 الدراسات السابقة    -7

تلفة التي تدور حول موضوع واحد تلعب الدراسات السابقة دورا كبیرا في توضیح وجهات النظر المخ

 خاصة في البحوث التربویة و 

 دراسات أجنبیة  -7-1

 المهارات االجتماعیة ألطفال مرحلة ما قبل المدرسة في ضوء بعض المتغیرات عنوان الدراسة ":

 العقلیة و المعرفیة "

 بكالیفورنیا 1982هربرت سبنسر سنة  صاحب الدراسة:

الثقافیة في البیئة على أثر المؤثرات االجتماعیة و  تهدف هاته الدراسة إلى تحدید أهداف الدراسة:

یة المبكرة على أسالیب اكتساب المهارات االجتماعیة لألطفال وكذلك طبیعة الخبرات و العالقات األسر 

 التواصل مع األقران و المحیطین.التفاعل و 

ر واإلناث من طفال) من الذكو  130مكونة من (: أجري البحث على عینة  العینة وكیفیة اختیارها 

 شهرا)  72-60البیض ممن تتراوح أعمارهم الزمنیة ما بین (السود و 

 اعتمدت الدراسة على األدوات التالیة  أدوات جمع البیانات:  

 الصور الملونةإختبار الكلمات و -1

 العنصري لالتجاهختبار ا -2

صور، صمم خصیصا لیقیس  12لألطفال بوالیة كالیفورنیا یحتوي على مقیاس القدرة االجتماعیة  -3

 العالقات و التفاعالت االجتماعیة ألطفال مرحلة ما قبل المدرسة.
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تلف باختالف البیئة من نتائج الدراسة أن المهارات االجتماعیة تخ وتبین  نتائج الدراسة: 

الدونیة و ألطفال السود ال یقدرون ذواتهم ویشعرون بالنقص أن ااالجتماعیة والثقافیة والساللة العنصریة و 

 شحاتة(.األنماط السلوكیةبین الجنسین في إدراك القواعد واألسالیب و  كما اتضح ایضا عدم وجود فروق

 ) 83،ص 2005  سلیمان محمد سلیمان

 :التعلیق على الدراسة

أي التشابه كان فقط في الفئة المستهدفة مختلفة تماما عن موضوع دراستنا و هذه الدراسة كانت 

التي قد أفادتنا في استخراج مبادئ أخرى إضافة إلى المبادئ التي قبل المدرسة و أطفال مرحلة ما 

 اعتمدتها الدراسة السابقة مع بلورة أهمیة اكتساب الطفل للمهارات االجتماعیة في تلك المرحلة. 

 دراسات عربیة  -7-2 

 ضة"و الر ة " اتجاهات األطفال نحو الذات والرفاق و عنوان الدراس 

 شحاتة سلیمان محمد سلیمان :صاحب الدراسة 

 . 2005مدرسة أسماء فهمي القومیة ، الجیزة ، مصر ، سنة  زمانها:مكان الدراسة و 

 جاءت تساؤالت الدراسة كالتالي: تساؤالت الدراسة:

 هل من الممكن تنمیة تقبل الذات لدى أطفال ما قبل المدرسة ؟-1

قبل المدرسة من خالل العالقات االجتماعیة المتبادلة هل من الممكن تنمیة تقبل الرفاق لدى أطفال ما -2

 بالروضة ؟

بناء عالقات اجتماعیة سویة مع رفاقه على تقبل الطفل ممكن أن یؤثر تقبل الطفل لذاته و هل من ال-3

  ؟لروضته
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 :فرضیات الدراسة

متوسطات درجات رجات أطفال المجموعة التجریبیة و فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسطات دتوجد -1

رفاقه على القیاس الالحق لتقدیم البرنامج لصالح ضابطة من حیث تقبل الطفل لذاته و أطفال المجموعة ال

 أطفال المجموعة التجریبیة.

القیاس توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسطات درجات أطفال المجموعة التجریبیة على  -2

أطفال نفس المجموعة على القیاس الالحق لتقدیم البرنامج  متوسطات درجاتالسابق لتقدیم البرنامج و 

 الروضة .قیاس الالحق من حیث تقبل الذات والرفاق و لصلح ال

متوسطات درجة اإلناث بین متوسطات درجات الذكور و ال توجد فروق فردیة ذات داللة إحصائیة  -3

 قیاس الالحق لتقدیم البرنامج.الروضة على المجموعة التجریبیة من حیث الذات والرفاق و ألطفال ال

 روضة) 2توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسطات درجات األطفال األكبر سنا (الصف  -4

ة التجریبیة من حیث تقبل الذات ) في المجموع2ومتوسطات درجات األطفال األصغر سنا ( الصف 

 فال األكبر سنا.الرفاق و الروضة على القیاس الالحق لتقدیم البرنامج لصالح األطو 

ال توجد فروق بین متوسطات درجات أطفال المجموعة التجریبیة بعد تطبیق البرنامج و متوسطات  -5

روضته ن حیث تقبل الطفل لذاته ورفاقه و ذلك مابعة و درجات نفس المجموعة بعد مرور شهرین من المت

 على المقیاس المستخدم في دراسته 

 هدفت هاته الدراسة إلى ما یلي: أهداف الدراسة:

 روضته .صمیم برنامج لتقبل الطفل لذاته ورفاقه و ت-1

 الموضوعیة .م األطفال تقبل الذات الواقعیة و تعلی -2

 ٕاكسابهم مهارة بناء عالقات اجتماعیة بناءة مع الرفاق.لجماعي و األطفال في العمل اترغیب  -3

 ٕاضعاف السلوك غیر السوي سواء كان اتجاه رفاقه أو روضته.عزیز السلوك السوي لدى األطفال و ت -4

 قیاس مدى فعالیة البرنامج المقترح. -5
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موعتین یتضمن مجتجریبي و استخدم الباحث في دراسته المنهج شبه أدوات جمع البیانات: المنهج و 

للبرنامج  التي تتعرضتتعرض للبرنامج المقترح واألخرى مجموعة ضابطة و إحداهما مجموعة تجریبیة و 

 المستخدم في الدراسة.

 أدوات جمع البیانات:

 .إستخدام اختبار رسم الرجل لجود أنف-1

 الثقافي .لمستوى االجتماعي  ، االقتصادي و استمارة ا -2

 تصمیم برنامج لتقبل الذات لطفل ما قبل المدرسة . -3

 تصمیم برنامج لتقبل الرفاق لطفل ما قبل المدرسة . -4

 برنامج لتقبل الروضة لطفل ما قبل المدرسة .تصمیم  -5

 مجتمع روضته "بطاقة مالحظة"ج المقترح في تقبل الطفل لذاته و مقیاس لقیاس مدى فاعلیة البرنام -6

 العینة و كیفیة اختیارها: 

اإلناث مقسمة إلى مجموعتین قوام طفال) من الذكور و  120ة قوامها (طبقت هذه الدراسة على عین

مستوى ثاني كل )30() و) مستوى أول ( الصف األول روضة30مقسمة إلى (طفال  60كل مجموعة 

 ) إناث.15() ذكور و15مستوى (

جموعتین في كل من السن سنوات ثم التجانس بین الم 6-4تتراوح أعمار العینة الزمنیة ما بین 

 مستوى الذكاء.تصادي والثقافي لألسرة و والجنس والمستوى االجتماعي واالق

 بناء على ما ورد في الدراسة بشقیها النظري و التطبیقي توصل الباحث إلى نتائج و هي : نتائج الدراسة:

متوسطات درجات أطفال المجموعة الضابطة و  وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسطات-1

مج من حیث تقبل الذات و الرفاق الالحق لتقدیم البرنادرجات أطفال المجموعة التجریبیة على القیاس 

  0.001الروضة لصالح أطفال المجموعة التجریبیة عند مستوى داللة و 
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التجریبیة على القیاسین إحصائیة بین متوسطات درجات أطفال المجموعة وجود فروق ذات داللة  -2

الروضة لصالح القیاس الالحق عند مستوى و یم البرنامج من حیث تقبل الذات والرفاق الالحق لتقدالسابق و 

  0.001داللة 

متوسطات اإلناث ألطفال ائیة بین متوسطات درجات الذكور و عدم وجود فروق ذات داللة إحص -3

الروضة على القیاس الالحق لتقدیم البرنامج عند أي ة التجریبیة من حیث تقبل الذات والرفاق و المجموع

 مستوى داللة 

متوسطات درجات اإلناث ألطفال ائیة بین متوسطات درجات الذكور و ت داللة إحصوجود فروق ذا -4

الروضة على القیاس الالحق لتقدیم البرنامج عند أي یة من حیث تقبل الذات والرفاق و المجموعة التجریب

  0.001مستوى داللة 

درجات اإلناث متوسطات ائیة بین متوسطات درجات الذكور و عدم وجود فروق ذات داللة إحص -5

 )2005حاتة سلیمان محمد سلیمان ،ش(.الروضةة التجریبیة من حیث تقبل الذات والرفاق و ألطفال المجموع

 التعلیق على الدراسة:

جمع المعلومات  اختلفت هذه الدراسة عن الدراسة عن دراستنا في المنهج المتبع و العینة و أدوات

اطعت مع دراستنا في دراسة الطفل ، الروضة ، العالقات مكان إجراء الدراسة ، وتقإضافة إلى زمان و 

 أفادتنا في بلورة فكرة شاملة عن كیفیة صیاغة األهداف و فرضیات الدراسة.االجتماعیة و 

 دراسات جزائریة -7-3

  دور ریاض األطفال في تنمیة ثقافة الطفل"عنوان الدراسة" 

 . 2008تم تطبیق الدراسة المیدانیة بوالیة سطیف  زمان إجراء الدراسة:مكان و 

 صاحب الدراسة : مزهود نوال

كذا التعرف األطفال في تنمیة ثقافة الطفل و  تهدف إلى التعرف على دور ریاضأهداف الدراسة :

على أثر بعض المتغیرات ( المعلمة ، البرامج ، الوسائل ) على الدور الذي تلعبه ریاض األطفال في 

 أطفال ما قبل المدرسة .تنشئة 
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تثقیف األطفال ت والمدرسة في تواصل تعلیم و التعرف على أهمیة ریاض األطفال كحلقة وصل بین البیو 

 في مرحلة الطفولة المبكرة.

 تبرز أهمیة الدراسة في أهمیة الدراسة :

 أهمیة الظاهرة المدروسة باعتبارها ظاهرة اجتماعیة تربویة. -

 تنمیة الثقافة وهو دور الروضة.من أدوار تنشئة األطفال و  ا مهماأنها تدرس دور  -

 كون الروضة مؤسسة من مؤسسات التنشئة تعني بمرحلة ذات أهمیة حاسمة هي الطفولة المبكرة. -

 : و تسعى هذه الدراسة إلى اإلجابة عن التساؤل الرئیسي الفرضیاتالتساؤالت و 

 وات ؟سن 5-4ما دور الروضة في تنمیة ثقافة الطفل من 

 التساؤالت الفرعیة : 

 سنوات. 5-4ماهو دور معلمة الروضة في تنمیة ثقافة الطفل من -1

 سنوات. 5-4تنمیة ثقافة الطفل من ما هو دور أنشطة الروضة في  -2

 سنوات. 5-4ما هو دور الوسائل التعلیمیة في تنمیة ثقافة طفل الروضة من  -3

 ثقافة الطفل.للروضة دور في تنمیة الفرضیة الرئیسیة: 

 :تمثلت فیما یلي  الفرضیات الفرعیة

 سنوات. 5-4لمعلمة الروضة دور في تنمیة ثقافة الطفل من -1

 سنوات. 5-4لألنشطة في الروضة دور في تنمیة ثقافة الطفل من  -2

 سنوات. 5-4للوسائل التعلیمیة دور في تنمیة ثقافة طفل الروضة من  -3
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 ختیارها:العینة و كیفیة ا

اختیار العینة بطریقة عشوائیة فتم سحب العینة المقترح حجمها باستخدام طریقة القصاصات  تم

وذلك بكتابة جمیع ریاض األطفال على قصاصات الورق وتم سحب عینة قدرها عشر ریاض  الورقیة

 روضة. 73أطفال من أصل 

    المنهج و أدوات جمع البیانات

ج الوصفي الذي یعتمد على وصف الظاهرة المدروسة و المنهج المتبع في هذه الدراسة هو المنه

 تصویرها كمیا عن طریق جمع المعلومات المقننة عن المشكلة .

 فتمثلت فیما یلي : أما أدوات جمع البیانات

: فتم تخصیص مدة ثالث أیام لكل روضة یبدأ الیوم من الصباح إلى غایة  المالحظة بالمشاركة -

 مغادرة األطفال في المساء مع تسجیل المالحظات و تحلیلها.

محور سؤاال موزعة على أربع محاور، محور البیانات الشخصیة ، 43 تمثلت في استمارة المقابلة: -

یة الفرعیة الثانیة ، محور یقابل الفرضیة الفرعیة یقابل الفرضیة الفرعیة األولى ، محور یقابل الفرض

 الثالثة.

    :نتائج الدراسة

 سنوات. 5-4تلعب معلمة الروضة دورا في تنمیة ثقافة طفل الروضة من  -

 سنوات في الروضة دور كبیر في تنمیة ثقافتهم. 5-4لألنشطة المسطرة لألطفال من  -

(نوال .المختلفة وبطریقة یفضلها الطفل الروضة هو نقل المعلوماتأبرز دور تلعبه الوسائل التعلیمیة في  -

 )15-8، 2009مزهود، 

 التعلیق على الدراسة: 

ة ثقافة الطفل من خالل األنشطة ساعدت هذه الدراسة على إبراز الدور الذي تلعبه الروضة في زیاد

 الذي تتركه الروضة في تطویرالوسائل التعلیمیة التي تعتمدها ، هذا ما ساهم في التعرف على األثر و 
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ت جمع البیانات أدواالدراسة عن دراستنا في المنهج و  تختلف هذهالنمو المعرفي واالجتماعي للطفل و 

 طریقة اختیار العینة.إضافة إلى مكان وزمان إجراء الدراسة و 

 بتدائي"صیل الدراسي عند تالمیذ الطور االعنوان الدراسة:" ریاض األطفال و التح 

: تم تطبیق الدراسة المیدانیة بالمدارس االبتدائیة التابعة لوالیة الجزائر  مكان وزمان إجراء الدراسة

 . 2005العاصمة عام 

كذا التوصل إلى ور التحضیري للطفل قبل المدرسة و : التأكد من حقیقة أهمیة الدأهداف الدراسة

تشجیع األساسي و مرحلة التعلیم كمرحلة تمهیدیة تحضیریة للطفل و  تحدید نقطة التواصل بین دور الروضة

 دور هذه المؤسسات التحضیریة.

المدرسة االبتدائیة باعتبارها لعالقة بین مؤسسة ریاض األطفال و إبراز أهمیة ا أهمیة الدراسة:

 سي.االجتماعي بمستواه الدراة تربویة في االهتمام بالتلمیذ وتهیئته للوسط المدرسي و مؤسس

 التساؤل الرئیسي:  

 إلى أي مدى تساهم روضة األطفال في عملیة التحصیل الدراسي؟

 التساؤالت الجزئیة:

هل تحقق ریاض األطفال نموا اجتماعیا لألطفال مما یجعلهم أكثر قدرة على التحصیل الدراسي بعد -

 التحاقهم بالمدرسة االبتدائیة ؟

المفاهیم التعلیمیة لألطفال مما یجعلهم أكثر قدرة على اعد الروضة في اكتساب المهارات و هل تس-

 التحصیل الدراسي بعد التحاقهم بالمدرسة االبتدائیة ؟

 هل تساهم الروضة في إعداد التالمیذ إعدادا حسنا للمرحلة االبتدائیة في التعلیم االبتدائي؟-

 الطور االبتدائي  الفرضیة العامة: ریاض األطفال لها الدور في التحصیل الدراسي لتالمیذ

 الفرضیات الجزئیة:
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ریاض األطفال لها الدور في النمو االجتماعي للتالمیذ الملتحقین بها مما یجعلهم أكثر قدرة على -

 التحصیل الدراسي.

االستعدادات المعرفیة للتالمیذ الملتحقین بها مما تجعلهم ال لها دور في اكتساب المهارات و ریاض األطف-

 لتحصیل الدراسي.أكثر قدرة على ا

 ریاض األطفال تساهم في إعداد التلمیذ إعدادا حسنا للمرحلة الدراسیة.-

 05تم سحب وحدات العینة بطریقة عشوائیة من ثم وقع االختیار على :  ختیارهاالعینة و كیفیة ا

 أولى.مدارس ابتدائیة أقسام سنة  06وحدة أي تلمیذ موزعین في  102مقاطعات من والیة الجزائر شملت 

 :المنهج و أدوات جمع البیانات 

الدراسة هو المنهج الوصفي التحلیلي حیث أن هذا األخیر یتمثل في وصف  المنهج المتبع في هذه

الظاهرة أو المشكلة االجتماعیة ثم یقوم بتحلیلها من حیث الخصائص التي تمیزها وتحدید العوامل التي 

ذي ینظر للظاهرة االجتماعیة على أنها وقائع إحصائیة ، أما تدفع إلیها، إضافة إلى المنهج اإلحصائي ال

 من حیث أدوات جمع البیانات فقد استعملت الباحثة ثالث أدوات منهجیة.

بین ظة المعاملة بین تالمیذ الروضة و : وذلك بحضور إلقاء الدروس في القسم و مالحالمالحظة 

 زمالئهم.

، أسئلة تالمیذ العینة فشملت أربع محاور أولیاء أموراألولى و ي استهدفت معلمین السنة الت االستمارة:

 المحاور الثالثة األخرى تضم الفرضیات الثالث .تخص بیانات المفحوص و 

 كانت مع معلمین السنة األولى الذین یقومون بتدریس المبحوثین.: و المقابلة

 :نتائج الدراسة

 الروضة تحقق النمو االجتماعي . -

 المعارف التعلیمیة.في اكتساب المهارات و ضة لها دور الرو -

 )15-13،ص 2013-2012(حمدي مریم ،.الروضة تحضر الطفل للدخول المدرسي-
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 التعلیق على الدراسة:

 لقد أفادتنا هذه الدراسة في الكشف عن الدور الذي تلعبه الروضة في إكساب الطفل المهارات

اتفقت مع دراستنا في النتائج التي انتهت علیها و  خاللاالجتماعي من والمعارف وتطویر نموه المعرفي و 

أدوات جمع البیانات ، غیر أنها تختلف في تغیر المستقل وهو ریاض األطفال وكذلك منهج الدراسة و الم

 المكاني إلجراء الدراسة .راسة إضافة إلى المجال الزماني و مواطن كعینة الد

 شئة االجتماعیة"عنوان الدراسة: "دور مؤسسة ریاض األطفال في التن 

 أمزیان وناسصاحب الدراسة :

  2007- 2006أجریت هذه الدراسة في خمسة روضات لألطفال تقع في والیة باتنة بالجزائر سنة 

لبیة الحاجات وقد اعتمد الباحث في هذه الدراسة على فرضیة عامة مفادها أن ریاض األطفال تساهم في ت

 االجتماعیة .ترقي تنشئتهم التربویة لألطفال و 

 الفرضیات الجزئیة :

 البرامج التربویة لریاض األطفال تفي بالحاجات التربویة لألطفال -

 البرامج التربویة لریاض األطفال ترقي التنشئة االجتماعیة للطفل.-

 مربیات ریاض األطفال تتوفر فیهن الشروط الضروریة للقیام بالمهام التربویة.-

 إلمكانیات الضروریة ألداء مهمتها التربویة.لوسائل واوفر ریاض األطفال على اتت-

قد تم اختیار عینة البحث المالحظة، المقابلة ، االستمارة والتي تتألف وقد اعتمدت على المنهج الوصفي و 

 سؤال وقد توصلت الدراسة إلى النتائج التالیة: 40من 

ها الحاجة إلى التربویة لألطفال ومن أن البرامج التربویة التي تقدمها ریاض األطفال تفي بالحاجات-

اجة إلى الحجة إلى اكتساب المهارة اللغویة وتنمیة المهارات العقلیة و الحاالبحث والمعرفة واالستطالع و 

 االجتماعي.النمو االنفعالي و 
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ماعیة للطفل من الجانب المعرفي البرامج التربویة التي تقدمها ریاض األطفال ترقي التنشئة االجت-

 السلوكي.تماعي الوجداني و واالج

 أن مربیات ریاض األطفال تتوفر فیهن الشروط الضروریة للقیام بالمهام المنوطة بهن.-

محمد (.المرافق ألداء مهمتها التربویةتتوفر على الوسائل واإلمكانیات الضروریة كالمباني و ریاض األطفال -

 ) 34-32،ص  2009رغیوة،

 التعلیق على الدراسة:

قد اتفقت مع األطفال في تنشئة الطفل و أفادتنا هذه الدراسة في معرفة الدور الذي تقوم به ریاض 

المتبع و أدوات جمع المعلومات  كذلك في المنهجغیر المستقل وهو ریاض األطفال و دراستنا في المت

 إلجراء الدراسة.المكاني ختیار العینة والمجال الزماني و اختلفت معها في مواطن أخرى منها طریقة او 

 الدراسات السابقة عام على تعلیق

كما عالقة الطفل بها ، عن وضعیة ریاض األطفال و في الكشف أفادتنا هذه الدراسات السابقة 

كان لها الفضل من اسة وقد رسمت لنا مسار دراستنا و فرضیات الدر ساعدتنا على صیاغة األهداف و 

الذي تفقت مع دراستنا أیضا في الهدف و مع دراستنا ، حیث اخالل النقاط التي تناولتها والتي تتقاطع 

حیث المتغیرات  یكمن في دور ریاض األطفال في تنمیة جمیع جوانب الطفل أما االختالف فكان من

في حجم العینة وطریقة اختیارها والمنهج المتبع حیث اعتمدنا على  البعض منهااختلفت األخرى التابعة و 

 یقة قصدیة.المنهج الوصفي وكانت طریقة اختیار العینة طر 
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 تمهید :

فال لم تكن ولیدة العصر الحدیث إن فكرة ظهور المؤسسات االجتماعیة الخاصة باالهتمام باألط

بعد جهود كبیرة بذلها العلماء  الروضة كمؤسسة تربویة اجتماعیة لم یكن ظهورها صدفة بل ظهرتو 

"فردریك فروبل" الذي  حامل لوائهاالفكرة إلى مؤسسها و یعود الفضل في تجسید هاته والمفكرون العربیون و 

تعلیم األطفال عن طریق  خطى بریاض األطفال خطوات كبیرة و كذلك ما قدمته "ماریا منتسوري" في

تطورها وقد تطرقنا في هذا الفصل إلى على ظهور ریاض األطفال و  هذا كله ساعدغیرها و الحواس و 

فات النموذجیة للروضة وصوال التعریف بالروضة ولمحة تاریخیة عن نشأة ریاض األطفال وأهم المواص

ومحتوى المنهج في ریاض األطفال ختاما بتعریف  فلسفة وأسسإلى وظائف وأهمیة وأهداف الروضة و 

 معلمة الروضة وأهم الخصائص الشخصیة لها. 
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 تعریف الروضة:-1 

دورها امتداد لدور ه أن باعتبار  : " هي مؤسسة تربویة تنشئ الطفل فن الحیاة تعریف هدى قناوي

میة ، حیث توفر الرعایة الصحیة وتحقق مطالب نموه وتشبع حاجاته بطریقة ٕاعداد للمدرسة النظاالمنزل و 

یتشرب ثقافة وعة فیكتشف ذاته ویعرف قدراته ویعمل على تنمیتها و تتیح له فرص اللعب المتنسویة و 

 )22،ص  2006فرحان القضاة ، محمد عوض الترتوري،(محمد ."دا متوافقا مع ذاته و مع مجتمعهمجتمعه فیعیش سعی

لذین أكملوا  الرابعة من عمرهم : " هي مدارس لألطفال الصغار اتعریف نجم الدین علي مرادن

تخصص ن ، السنة األولى تعرف بالروضة و مدة الدراسة فیها سنتاوالتي تسبق المرحلة االبتدائیة و 

تخصص لألطفال الذین أكملوا السنة الثانیة تعرف بالتمهیدي و الذین أكملوا الرابعة من عمرهم و لألطفال 

 )75،ص  2007(مراد زعیمي،  .الخامسة من عمرهم"

ة الطفــل مــن جمیــع نواحیهــا :"مؤسســة تربویــة تســتهدف تنمیــة شخصــی تعریــف رنــاد یوســف الخطیــب

تقـوم علـى أسـاس مـنهج  لمؤسسـةالعقلیة، اللغویة، االجتماعیة، االنفعالیة، الروحیـة، كمـا أن هـذه ا الجسمیة

"(رنــاد یوســف المبــدأ الــذي یقــوم علیــه المــنهج هــو التعلــیم عــن طریــق العمــلواد ثابتــة معینــة و لــیس لهــا مــمــرن و 

 )59ص 1987لخطیب، ا

على النحو التالي "روضة األطفال هي مؤسسة  كما عرفت المصادر الروسیة ریاض األطفال

تربیة  سنوات و هدفها ضمان 7إلى  3ال ما بین السن حكومیة من مؤسسات التعلیم العام، لتربیة األطف

 .تنمیتهم نموا متكامال"األطفال في هذه المرحلة و 

 بأنها "نشأت في معجم مصطلحات العلوم االجتماعیة kindergartenروضة األطفال  وقد عرفت

سع في استخدام الوسائل التو طبیق المبادئ التربویة الحدیثة و تل قبل مرحلة التعلیم االبتدائي و األطفا لتعلیم

 )233،ص 1986(أحمد زكي بدوي، .البصریة " السمعیة و 

"هي مؤسسة لألطفال یلتحق بها األطفال منذ الرابعة من عمرهم  child nurseryوروضة الطفل 

تربویة الحدیثة في تربیة الطفل حتى السادسة و تسبق المرحلة االبتدائیة و تسعى لتطبیق بعض المبادئ ال

البصریة ، وتقدم خبرات تربویة لوسائل السمعیة و تعتمد على استخدام افیه بعض الصفات الجیدة و تغرس و 
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علي أحمد (أحمد حسین اللقاني ، و  .تتیح له النمو في جمیع جوانبه"یة على اللعب والخبرات السارة و متكاملة مبن

 )184،ص  2003الجمل، 

سي تتعهد األطفال للتهیئة لمرحلة التعلیم األسا أنها مؤسسة تعلیمیة " وتعرف ریاض األطفال تربویا

(نادر السادسة"بین الثالثة و تقبل األطفال الذین تتراوح أعمارهم بویة الموظفة فیها أكثر تنظیما و الخبرات التر و 

 )40،ص2009أحمد جرادات،

األطفال من التي تستقبل ى التي تسبق المرحلة التمهیدیة و وهناك من یعرفها " أنها الصفوف األول

ذلك ب للدخول إلى الصفوف التمهیدیة و تؤهلهم عن طریق اللعالسنتین إلى عمر األربع سنوات و  عمر

التعلم عن طریق اره ألعابه و استنادا إلى الطرق التربویة الحدیثة التي تقوم بإطالق حریة الطفل في اختی

درا على تقبل ما یتعلمه جعله قاتعلیمي و لبصریة لتنمیة إحساسه الاالستعانة بالوسائل السمعیة او التجربة 

 )319،ص2005(جرجس میشال ،." ثقةبسهولة و 

الذین تتراوح  جتماعیة تستقبل األطفالتخلص أن الروضة هي مؤسسة تربویة افي األخیر نسو 

ها تهتم بقدر كبیر بتنمیة ) سنوات ، حیث یكون دورها مكمل لدور األسرة كما أن6-3أعمارهم ما بین (

ذلك عن طریق ما تقدمه نفعالیة و االلنفسیة والجسمیة والخلقیة و شخصیاتهم من جمیع الجوانب كاو قدراته 

الحیاة المدرسیة ه للحیاة االجتماعیة بصفة عامة و هذا بهدف تحضیر أنشطة مناسبة لعمر الطفل و من 

 .بصفة خاصة

 لمحة تاریخیة عن نشأة ریاض األطفال. -2

الطون " أكد على أهمیة التربیة هو قدیم قدم الحضارات " فأف هتمام بالطفل لیس حدیثا بلإن اال

تعود نتیجة  مع هذا فإن نشأة ریاض األطفالاء داخل البیت أو خارجه و فوائدها للصغار عند الیونان سو و 

" كومنیوس " " جون جاك روسو "  صحة األطفال أمثاللجهود بعض المربین والفالسفة والمهتمین بتربیة و 

م الفیلسوف " كومنیوس " إذ كان 17لعل من بین األوائل الذین اهتموا بالطفل في القرن " و  بستالوزي"

ي البیوت بدال من مدرسة الروضة یفضل أن تتم تربیة الطفل ما قبل المدرسة على أیدي األمهات ف

 "روسو " جون جاكم على الفلسفات السابقة ظهر18قرن سماها بمدرسة األم ، ونتیجة الطالع فالسفة الو 

هو یعلن " إننا ال عتبر " روسو " من حماة الطفولة و قد الیطالب في كتاباته التربویة و  )1712-1778(
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عن الطفولة وكلما مضینا في تربیة األطفال ونحن على جهل بطبیعتهم وازددنا تورطا في األمر  شیئانعلم 

 )376،ص  2008.(مجدي صالح طه المهدي، "بعدا عن الصواب وضالال في الطریق و 

) حیث وقع عدة أفكار یعبر بها عن مدارس األطفال 1827-1746ثم جاء " هنریش بستالوزي " (

جسمیة الب بإطالق قوى الطفل الطبیعیة وتربیة أبناء الشعب تربیة عقلیة وخلقیة و التي أنشأها ، وقد ط

هدفه إعداد "و  أنفردانغار في " صقد فتح معهد إلعداد معلمي الض النظر عن اإلمكانیات المادیة و بغ

كذلك على أهمیة تبر الطفل محور اهتمام التربیة وأكد على النمو كهدف للتربیة و المعلم الصالح ، كما اع

 التعلم الجید یؤسس على خبرة الطفل نفسه.د الطفل في التعرف على األشیاء و الحواس عن

 1840ة سنة أول روض ) المؤسس األول لریاض األطفال حیث أنشأ1782-1752بل "(و ویعد "فر 

.(سعید عونا نوفر حیاة سعیدة ألطفالنا" دلثة والسابعة من عمرهم تحت شعارالثا جعلها لألطفال بینو 

 )16،ص1988بوشینة،

قد نظر فروبل إلى ریاض األطفال على أنها المكان الذي یجب أن تتوفر فیه سعادة الطفل بدرجة و 

لهذا نادى طفل بأنها الخبرات التربویة له و عتبر حاجات الاى النمو السوي في جمیع مظاهره، و نساعده عل

 التفاعل مع األقران.ل للقدرة على التعبیر عن الذات و بضرورة إتاحة الروضة لألطفا

أكد على أهمیة األنشطة التلوین، و موسیقى والتشكیل والرسم و الوقد أكد فروبل قیمة كبیرة للعب و 

 )436، ص  1986سي أحمد ، (سعد مر .الیدویة ودراسة الطفل للطبیعة

(محمد الرحالت و  متحفهالروضة حسب فروبل حدیقة المدرسة و من بین الوسائل النافعة في او 

 )188،ص1963آخرون، السرغیني و 

اإلنسان بین اهللا والطبیعة و  قد أسس فروبل روضته على الفلسفة الدینیة التي ترتكز على التكاملو 

ها من بینهم  تطور ل كبیر في انتشار ریاض األطفال و الذین یساهموا بشكجاء بعده العدید من العلماء و و 

أیضا األختان " مارغریت و راشیل ماكمیالن م و 1780ي أنشأ روضة لألطفال سنة الذ"فردریك أوبرلین" و 

هو العنایة  الهدف من ذلكم و 1911الهواء الطلق بلندن عام  " حیث أنشأتا أول روضة لألطفال في

   )65،ص2008.(فتیحة كركوش،الفقراءهملین و باألطفال الم

 



 ریاض األطفالماهیة ..........................الفصل األول.............................
 

32 

ة اإلیطالیة " ماریا منتسوري " من بین رواد هذه الحملحركة تجدید لعمل ریاض األطفال و  ثم ظهرت

حریة شبیهة باألسرة معلنة " أن األطفال ینبغي أن ینالوا قدرا كبیرا من الكان هدفها من البیوت أن تجعلها و 

األهم من ذلك أن یكون لكل طفل أدواته التي وأن المقاعد رمزا لالستبداد و في عملهم تحت رعایة مشرفة 

بهذا الشكل تكوین نظام  تستطیع المربیةنادي المشرفة لترى ما یفعل .... و یختارها بنفسه و یعمل بها ثم ی

  )110زكریاء الشربیني و یسریة صادق، دس ، ص( .فلیس النظام شیئا مجردا قائما على الرهبة

م) " إریك اریكسون" 1940م) "أرنولد جیزل" (1913لقد كانت ألعمال كل من " سیغموند فروید" (و 

غیرهم مكانة مرموقة ، حیث أعدوا روادا في مضمار الطفولة لما م) و 1964م) و" جان بیاجیه" (1963(

الجنسیة ة و السیكولوجییة واالجتماعیة و قدموه من معارف جدیدة خاصة بنمو الطفل في المجاالت المعرف

 )73،ص 2008.(فتیحة كركوش ، هذا ما دفع لالهتمام بالطفولة بشكل أكبرو 

بتأسیس ریاض األطفال فقد جاء متأخرا ، إال أنه عربیة فقد كان االهتمام بالطفل و أما في البالد ال

ام أو الخاص غیر رسمیة سواء كان ذلك في القطاع العات األخیرة ظهرت اتجاهات رسیمة و في السنو 

ى على أساس هي تضم على األكثر أبناء الطبقات الغنیة أو أبناء الطبقات الوسطإلنشاء دور الروضة و 

 )80،ص 1990.(رابح تركي ، األولى هي عملیة استثماریة منها تربویةأن الغایة األساسیة و 

 ریاض األطفال في الجزائر-3

العالم ، إذ مرت بعدة مراحل تعد ریاض األطفال في الجزائر كغیرها من الریاض األخرى في 

تیجة للظروف شهدت فیها تطورا حتى وصلت إلى ما هي علیه اآلن إذ أن حالتها الحاضرة ما هي إال ن

 یمكن تقسیمها إلى مرحلتین:والشروط المتعددة والمختلفة التي نشأت وتطور في كنفها و 

 أثناء االستعمار:

الخدمات عامة مؤسسات اإلنتاج و ي كغیرها من لقد وظفت ریاض األطفال أثناء االستعمار الفرنس

التعلیم خاصة في خدمة المستعمرین إذ كانت هذه المؤسسة تقتصر على أبناء مؤسسات التربیة و و 

المعمرین و فئة قلیلة من أبناء الموالین لالستعمار ، في حین لم یكن بمقدور األطفال الجزائریین االنضمام 

كانت ریاض األطفال جیدة بما تحتویه من مناهج و أنشطة صور نها ، و ه المؤسسات واالستفادة مإلى هات

عدم فسح المجال مستعمر على استبعاد الجزائریین و حرص الق األصل لما كان یطبق في فرنسا و طب
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ال حتي لالنضمام إلیها ، ألن هذه المؤسسات موجهة لخدمة المستعمرین لیس أمامهم ال لإلشراف علیها و 

 إال .

 االستقالل: بعد

ومنها مجال التربیة لقد عملت الجزائر على محو كافة مخلفات االستعمار في مجاالت الحیاة 

ت على توجیه معظم الجهود ذلك بتطبیق مبدأ إجباریة التعلیم على كافة الجزائریین حیث عملالتعلیم و و 

لى توسیع قاعدة الهرم التعلیمي عاإلمكانیات المادیة المتوفرة إلى هذه القطاع الحیویة ، وعملت البشریة و 

 76\35تجسد ذلك في األمر رقم األطفال قاعدة الهرم التعلیمي و  اعتبر التعلیم التحضیري ریاضو 

لقد كان إلصدار األمم والمتضمن تنظیم التربیة والتكوین في الجزائر و  م 1979\04\16الصادر بتاریخ 

م عاما دولیا للطفل أكبر األثر في  1979عام اعتبار م من إعالن حقوق الطفل و 1958عام المتحدة 

بهذا أصبحت مرحلة ن الكبار مع توفیر ما یحتاجونه و توجیه االهتمام إلى إعطاء الطفل وقتا أكبر م

 قاعدة متینة تقوم علیها المراحل التعلیمیة الموالیة.التحضیري جزءا أساسیا و  التعلیم

هو المسیر من طرف األطفال : النوع األول و  من ریاضتشهد الجزائر في وقتنا الراهن نوعین و 

كالهما یستقبل األطفال ما ني تشرف علیها الشركات الوطنیة والهیئات الحكومیة و البلدیات أما النوع الثا

بین ثالث إلى ست سنوات ، إال أن الجزائر مقارنة بالدول األوروبیة فإنها تشهد نقصا كبیرا في هذه 

غیرة لدلیل على وعي القول أن انتشار ریاض األطفال حتى في المدن الصالمؤسسات لكن رغم ذلك یمكن 

   )79-78،ص2007.(مراد زعیمي،وزارة التربیة خاصة إلى أهمیة هذه المرحلة التحضیریةالشعب عامة و 

من بین هذه ید من العوامل إلى ظهور الروضة وتعاظم دورها في المجتمع الحدیث و قد أدت العدو 

 یلي:العوامل نذكر ما 

 التعلیم ، وبالتالي وجود الوالدین ساعات طویلة خارج البیت مما أدى میدان العمل و  خروج المرأة إلى

 تربیته أثناء وجودهما خارج البیت .ؤسسة بدیلة تعتني برعایة الطفل و إلى وجود م

 كما أن رغبة الطفل في البحث والتنقیب  ضیق المساحات المخصصة للعب في الشقق السكنیة ،

فظة على نظافة المسكن ونظامه  لجریب فیما حوله من أشیاء یقیدها حرص الكبار على المحااو 

لغیره فیها یتوافر له و ها بنوع من الحریة و لذلك فإن الطفل یحتاج إلى أماكن ینطلق منها و ینشط فیو 
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بالتالي فإن حساس بأن المكان أعد لهم خصیصا وأنه ینتمي لهم و ینتمون إلیه  و اإلالشعور باألمن و 

 الروضة خیر مكان لتحقیق ذلك.

  تعقد الحیاة في مجتمعنا الحاضر جعلت خروج الطفل بمفرده خارج البیت طرف المدینة الحدیثة و

المواصالت كما أن عوامل اإلغراء بارتیاد ن الشوارع مزدحمة بوسائل النقل و مسألة خطیرة ، إذ أ

ه ، إضافة إلى ذلك فإن اآلباء أن یظل طریق المناطق المجهولة أو اكتشافها للطفل قد تعرضه

بالتالي الحركة حارج البیت و لالنطالق و  األمهات لم یجدو الوقت الكافي إلشباع حاجة الطفلو 

 أصبحت الروضة ضرورة ملحة. 

وهي  لیست بدیال عنهوالروضة مكملة للبیت وامتداد له في تربیة الطفل ورعایته وتنشئته اجتماعیا و 

(عمر أحمد  فرصة یختلطون فیها معا خارج بیوتهم بعیدا عن مراقبة األمهات.توفر لهم أول 

 )341،ص2013الهمشري،

 المواصفات النموذجیة لریاض األطفال.-4

هناك عدة خصائص أو شروط یجب أن تتوفر في روضة األطفال من عدة جوانب (موقع ، مبنى ، حجم 

 إدارة ) من أجل تأدیة مهامها على أحسن وجه:

 حیث الموقع: من -

كبیرة إلقامة مبنى الروضة ،حیث وجب وجود الروضة في مكان  یعتبر الموقع المناسب ذات أهمیة

قریب من سكن األطفال حتى یتمكنوا من الوصول إلیها بدون إرهاق ، سواء بمفردهم أو بصحبة األولیاء 

الطرق لضوضاء و ایدة عن مصادر التلوث و كما یأخذ الموقع بعین االعتبار تخصیص أراضي بع

نطقة تحیط بها األراضي الخضراء یفضل أن تقان الروضة عامة في مق و األسواالمزدحمة بالمواصالت و 

 )77،ص1995(هدى محمود الناشف،.الحدائقو 

 حجم الروضة: -

الروضة تتمیز عن المدرسة بحجمها الصغیر بحیث یفضل القائمون على تربیة طفل منذ نشأتها و 

المناخ العام المدرسة في حجمها و تجهیزاتها و  تكون الروضة أقرب إلى البیت منما قبل المدرسة أن 

 .فیها
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من طابق واحد یحیط بها األشجار والساحات الواسعة ویفضل أن تكون الروضة على شكل فیال 

) 2م2.6أو  2م2.3ا دولیا لكل طفل في غرفة الفصل ما بین (تبلغ المساحة الموصي بهمن كل جهة و 

 )66،ص1987.(رناد یوسف الخطیب،قدما مربعا 50دل أي ما یعا

اخل غرفة النشاط أو في أن توفیر مساحة كافیة لكل طفل تعطیه حریة الحركة د مما ال شك فیهو 

تعتبر من حات اللعب هو أمر حیوي و أساسي و في سافي حدیقة الروضة و خارج األقسام سواء الممرات و 

 مبررات وجودها.مقومات الروضة و 

تطور كبیر في أبنیة الروضة نتیجة للدراسات الحدیثة التي أخذت حاجات الطفولة بعین  وقد حدث

 العمران.هر ذلك أیضا على مستوى األبنیة و ظساس أن الروضة عامل مكمل للبیت و االعتبار على أ

بشكل یقودهم نحو البحث طورهم و تي الریاض الساحات الكافیة للعب و لذا یجب أن تتوافر ف

ال ل یحول دون تعرض األطفال للحظر و لى العمل ، كما یجب أن یكون بناء الروضة بشكاالكتشاف إو 

.(محمد عبد الرحیم عدس ، تطلى بنایة الرضة بألوان زاهیة تبعث في األطفال البهجة و السرورتكون ضیقة و 

 )70،ص1999عدنان عارف مصلح،

 األثاث و التجهیزات  -

 :ات التربویة منهاالمستلزمریاض األطفال توفیر التجهیزات و  على إدارة

 ،الكراسي المناسبة لحجم الطفل ، األلواح ، رفوف لحفظ حاجیات الطفل. : الطاوالتاألثاث -

التربویة والتعلیمیة المجسمات والوسائل العلمیة ألعاب الفك والتركیب إضافة إلى الكرات الوسائل  -

 رة.الدراجات و السیارات الصغیو 

 الفنیة والموسیقیة.ائل تنمیة المواهب والمیول المهنیة و وس -

 مستلزمات الروضة .توفیر شروط الحمایة والسالمة العامة في لعب األطفال و  -

 األدلة منها األدلة التربویة لمربیات الروضة.الكراسات التدریبیة والكتب و  -

التربویة والتعلیمیة واالجتماعیة  تغطى النواحيبویة الهادفة بحیث تكون متنوعة و القصص التر  -

 العلمیة.الثقافیة التراثیة الدینیة و و 

 2007.(وجیه الفرج،معارفهذلك من أجل تنمیة مهاراته و فل و توفیر الكتب المتماشیة مع عمر الط -

 )220-219ص
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 مرافق الروضة : -

 :نذكرها وفق العناصر التالیةم الروضة بمرافق التعلیم واإلدارة و الخدمات و تدع

 المرافق التعلیمیة:

أو  األغراضیفضل تسمیتها بغرف النشاط وساحات اللعب والحدائق والقاعات المتعددة األنشطة و  

طفل تعتبر  25فیها یخص حجم غرفة النشاط فإنها قاعة كبیرة تتسع لحوالي ما یعرف بالبیئة التعلیمیة و 

مراكز مع توفیر مساحة لى أركان و ل حتى یتسنى تقسیمها إمناسبة كما یفضل أن تكون مستطیلة الشك

 )80ص 2008.(فتیحة كركوش،كافیة للمرات داخل الغرفة لكي تتیح للطفل حریة الحركة

لألطفال الحق في السریة والخصوصیة وعلیه یجب تخطیط األثاث وتوفیر األدراج والرفوف و 

یعرضون فیها ات التي توفیر بعض الخبر الخاصة بكل طفل، وٕاعطائهم فرصة تملك بعض المواد و 

 )257،ص1997(مواهب إبراهیم عیاد، لیلى محمد الخضیري،.أفكارهم الخاصةممتلكاتهم و 

درجة الحرارة ، إضافة إلى اعاتها في غرفة النشاط اإلضاءة والتهویة و التي یجب مر  ومن األمور

 تقل توفر بأعداد كافیة (الاألطفال بحیث تكون قریبة منهم و  تخصیص مرافق صحیة لكل مجموعة من

 أطفال) مع وجود عدد كبیر من حنفیات میاه الشرب.10عن مرحاض و حوض صغیر لكل 

) أنه یتم تنظیم األطفال في الروضة وفق أسالیب 2001ومن حیث التنظیم ترى حنان العناني (

 منظمة على شكل:

: حیث یكون التجانس إما في العمر على اعتقاد أن هذا یقضي على الفوارق  تنظیم متجانس

 الفردیة بین األطفال أو حسب الجنس بأن یفصل البنات عن الذكور أثناء فترة الروضة.

(عائلي) تضم الصفوف في هذا التنظیم أطفاال من أعمار مختلفة و كأنهم في  تنظیم غیر متجانس

 أسرة واحدة 

و یمثل هذا التنظیم الحل الوسط بین التنظیم المتجانس و غیر المتجانس و یظهر  تنظیم متوازي

 هذا النمط في إنشاء فصول متوازیة بحیث یتوجه الطفل من التنظیم المتجانس إلى غیر المتجانس. 

 :اإلدارة 
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والممرضة تقبال أو السكرتاریة قاعة لالسوالمساعدة أن وجدت والمربیات و  تشمل عادة غرفة المدیر

، عدنان عارف عدس محمد عبد الرحیم( ستقبال األولیاء أو االجتماع بهمقاعة تصلح لالوالمشرفة االجتماعیة و 

 )81،ص1999مصلح،

 الخدمات :

ن تشمل الخدمات الصحیة مثل غرفة اإلسعافات األولیة و یستحسن أن یوضع فیها سریر أو اثنا

خزانة لحفظ السجالت ألولیة في حالة إصابة األطفال و ااإلسعافات باإلضافة إلى مجموعة األدویة و 

یعتبر عادة من المرافق التعلیمیة حیث لمطبخ الذي یكون مفتوحا أمامهم و الصحیة لألطفال باإلضافة إلى ا

 )62،ص1987الخطیب، یوسف رناد(.یمثل جزءا من أماكن النشاط في الروضة

 وظائف ریاض األطفال -5

حاول عرض الوظائف األساسیة لها روضة إلى أخرى ، ونحن سنتختلف وظائف الروضة من 

 المتمثلة في :و 

ینتقل الطفل من األسرة إلى مؤسسة ریاض األطفال التي أعدت خصیصا  التنشئة االجتماعیة:

الستقبالهم  وفیها یتساوون من حیث المعاملة ، إذ یجد هؤالء األطفال صعوبة في التكیف مع بعضهم 

نفس السن إذ أن عملیة التطبیع االجتماعي التي یتلقاها الطفل سواء في األسرة أو  البعض رغم أنهم في

هذا ما یوصله إلى تحقیق و في الروضة سیعرف تعلمه تدریجیا كیف یسلك السلوك المناسب نحو اآلخرین 

تفهم العالقات مع غیره ، وهو أول السلم نحو بناء اإلحساس باالنتماء للمجتمع الذي هو عضو ذاته و 

 فیه. 

ٕانما االجتماعیة و االتجاهات االجتماعیة ال تنمو تلقائیا بمجرد احتكاك الطفل في بیئته إن األخالق و 

یمیل نحو التمركز حول  خلقیا و خاصة أن الطفل بطبعهر هام في تربیة الطفل اجتماعیا و للكبار دو 

المنشئة في الروضة لیس مجرد دور المربیة و و  تشكیل السلوكوهنا یأتي دور التربیة في توجیه و  الذات

 )83،ص2007(مراد زعیمي، ٕانما تعوید األطفال على معاییر السلوك التي یطلبها المجتمع.و  تنظیم السلوك 

االجتماعي إذ یواكب نموه االنفعالي والجسمي و كاملة جوانب النمو عند الطفل مت :التنشئة العقلیة

االنفعالي في مرحلة ما قبل المدرسة نفس أنه لكي یكون النمو العقلي و نموه العقلي ، إذ أكد علماء ال
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فر البیئة االجتماعیة المناسبة والتي یتفاعل الطفل فیها مؤثرا سائرین في طریقها الصحیح وجب أن تتو 

 متأثراو 

ل المدرسة تهیئة المواقف و األجهزة و األدوات التي تساعد الطفل على هذه وعلى مؤسسات ما قب

، التخیل، المالحظة.....إلخ و یعد هذا بمثابة تهیئة ضروریة ، التفكیریة العقلیة التي تتمثل في الذكاءالتنم

أسهل ساب) أسرع و لقراءة، الكتابة، الح،إذ سوف یجعل تقبله لما یتعلمه (ا بتدائیةاال النتقال الطفل للمدرسة

 )83-82،ص1987.(سعد مرسي أحمد ،كوثر حسین كوجك،أبقىو 

ها یحب األطفال منذ نعومة أظافرهم التعامل مع األشیاء على أن  تنمیة االتجاهات نحو العمل:

علماء یقصدون به تدریجیا یتحول لعب األطفال هذا من سلوك ال غرضي إلى سلوك غرضي و اللعب و 

 هذا ال یتم إال بتوفر ما یلي:وین مفهومه عن الفرق بین اللعب والعمل الجاد و یبدأ بتكهنا السلوك الموجه و 

 نوعیة معینة من المربیات أو المنشئات المؤهالت تربویا و نفسیا و اجتماعیا. -

القدوة الحسنة ضروریة إذ ال بد للمربیة أن تكون المثال األعلى في تصرفاته أو هیئتها حتى یقتدى  -

 بها الطفل.

 رورة التدرج في تكوین الطفل على العمل الجاد تدرجا یتماشى مع إمكانیات الطفل.ض -

 السلوك حتى یشب الطفل على القیم األخالقیة كالتعاون و الدقة. ستمراریة فياال األهمیة -

المرافق المناسبة لیقوم طفل ما أو مجموعة ما صغیرة من األطفال قد ال یعود علیه أو علیهم  تهیئة -

 )84،ص2007.(مراد زعیمي،نیة عند األطفالتحطیم اتجاه األنا فبفائدة مباشرة بهد

االجتماعیة إذ یمكن أن قف بل تسانده التنمیة الفعلیة و نجد أن النمو الجسمي ال ی التنمیة الجسمیة:

 ر إلى تربیة الجسم من خالل النقاط التالیة:ینظ

 العنایة بالصحة. -

 التغذیة. -

 تنمیة العضالت الكبرى و الصغرى. -

 )85،ص1987.(سعد مرسي أحمد ،كوثر حسین كوجك،تربیة الحواس -
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یعتبر من الوظائف التقلیدیة التي أنشئت من أجل ریاض األطفال في  رعایة أطفال المرأة العاملة:

هذا الدور یعتبر من الوظائف المهمة لها في الحیاة العصریة الحدیثة فالتحاق المرأة  ومازال لبدایة ا

بالعمل في قطاعات واسعة كانت في السابق حكرا على الرجل ، و زیادة عدد النساء العامالت بغرض 

رعایة  الحاجة الموضوعیة لوجود مؤسسات ریاض األطفال لمساعدة المرأة العاملة في أداء عملها و

 )42،ص 2014(منى الربیعي،.طفلها

 أهمیة ریاض األطفال-6

اتفق المجتمع على إنشائها بقصد المحافظة على ثقافته و استمرارها لكي تساهم في تنشئة و تربیة 

النشء في مراحل حیاتهم األولى إلرساء دعائم الشخصیة السویة و تقوم الروضة بتوفیر فرص النمو 

جمیع الجوانب الجسمیة و العقلیة و الوجدانیة و الحركیة .....إلخ و من ثم تعتبر المناسبة لألطفال من 

هم في ترسیخ دعائم شخصیة الروضة من أهم وسائل و آلیات التنشئة االجتماعیة بعد األسرة و التي تسا

 المساهمة في استوائها بشكل یتناسب مع قیم و عادات و تقالید المجتمع. الطفل و 

تأثیر یتلقاه الطفل في حیاته هو تأثیر أفراد اسرته و المحیطین به ، فإن تأثیر جماعة ٕاذا كان أول و 

كیف منهم كیف یعترف بحقوق اآلخرین و  الرفاق في الروضة له مغزاه و أهمیته على الطفل ، حیث یتعلم

رات لمختلفة و یكتسب الخبیكون مقبوال منهم و كیف یتعاون و یتسامح و یضبط سلوكه في المواقف ا

 )186،ص2007(السید عبد القادر شریف،.الجدیدة

تمثل المرحلة األساسیة في عملیة التطبیع االجتماعي للطفل و ربطه ببیئته و تعریفه بمسؤولیاته  -

و الحركي و النفسي و االنفعالي االجتماعیة و حقوقه و كذلك تنشیط عملیة نموه الفیزیولوجي 

 كانیاته المختلفة.العقلي و تطویر قدراته و مواهبه و إمو 

تجعل ألطفال لدخول مرحلة االبتدائیة و تمهید و تهیئة اتأتي أهمیة ریاض األطفال على أنها مرحلة  -

 .نتقال من البیت إلى المدرسة أقل صعوبةاال

البیئة التربویة للروضة و إمكانیاتها الكثیرة و وجود المربیات المدركات لطبیعة نمو األطفال في هذه  -

ة بحاجاتهم و الجهود التي تبذل في سبیل توفیر الجو المالئم لنمو السلوك االنفعالي و السن و الملم

 )171،ص2007.(وجیه الفرج،االجتماعي تجنب األطفال العدید من الصعوبات و المشكالت النفسیة
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 ارتباط مرحلة ریاض األطفال الوثیق بمرحلة الطفولة المبكرة التي تعد مرحلة حیاتیة مهمة تقاس بها -

حظیت فولة باهتمامات الشعوب و االمم و مدى استقرار المجتمعات و تحضرها لذا فقد استأثرت الط

 .بكل المراسالت السماویة و التشریعات الكونیة و اإلبداعات العلمیة

التشكیل احل و أخطر المراحل في التكوین و أكثر مراحل نمو اإلنسان أهمیة و تأثیرا فیما یلي من المر  -

 یة و تكوین أنماط السلوك و العادات تشكل مرحلة جوهریة و تأسیسیة تبنى علیهاو بناء الشخص

یة والعقلیة واللغویة اإلدراكمراحل النمو التي تلیها و أن االستثارة االجتماعیة والحسیة والحركیة و 

ستمرار نموه السوي في حیاته المقبلة سواء في سنوات تعلمه المختلفة أو مواجهة شؤون الحیاة وا

توقف للنمو ة مرحلة ملحقة و تالقي أي تأخر و العملیة المتعددة ، فیما بعد و لذلك فإن مرحلة الروض

على ضرورة  موكرجيو لقد أكد  یحتاج إلى بدل جهد إضافي مضاعف في المراحل التي تلیها

 هتمام بالطفولة المبكرة لألسباب التالیة:اال

 یخ المفاهیم المدرسیة و االجتماعیة حیث یتعرفون السنوات المبكرة في حیاة الطفل هي سنوات ترس

على أنفسهم و عالقاتهم باآلخرین خارج األسرة و أن الترسیخ الحاسم لشعورهم حول أنفسهم 

 سیؤثر على ما سیكون علیه في مستقبل حیاتهم .

 ي تكیف أفاق إن السنوات األولى المبكرة هي سنوات تشكل فیها المفاهیم األساسیة و التعلم ف

 أن هذا النمو یأخذ مكانه بالضرورة في استمرار الطفل في التعلم.القدرات العقلیة ، و 

  إن السنوات األولى مهمة ألن النمو اللغوي یأخذ قراره في هذه السنوات و أن اللغة تكون أساسا

ما و فعاال في في التفكیر و في االتصاالت و أن التطویر المبكر للمهارات اللغویة یكون أمرا حاس

 هذه المرحلة.

 ي مرحلة تجمیع اإلبداع و االبتكار لدى الطفل یظهر في البدایات المبكرة فالطفولة المبكرة ف

 )89-88،ص2009(رانیا عبد المعز الجمال، اإلبداع لدى األطفال.وتبدیل القدرات و 

  178،ص2008العجمي محمد حسین  (علي السید الشخبیني،.النمو االجتماعيتتیح لهم فرص التدریب و( 
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 من بین أسباب التي أدتاألخیرة نظرا ألهمیتها الكبیرة و هتمام بالروضة في السنوات لقد تزاید االو 

 إلى هذا االهتمام:

 تزاید عدد األطفال الذین یلتحقون بهذه المؤسسة. -

في المیدان  العنایة بتنمیة أطفال هذه المرحلة من قبل المنظرینالهتمام الزائد ببرامج الطفولة و ا -

 التربوي.

على رأسها خروج المرأة طرأت على بنیة األسرة المعاصرة و هناك سبب آخر یتصل بالتغیرات التي  -

األمهات في أن تكون الروضة ا في الروضة وكذلك رغبة اآلباء و للعمل مما یدفعها إلى ترك أطفاله

ذلك االستفادة من خبراتهم كمن الراشین واألطفال اآلخرین و فرصة تهيء للطفل أن یلتقي بغیره 

 شموال من البیئة المنزلیة.الجتماعي في مواقف أكثر اتساعا و وتعلم مهارات التفاعل ا

دعوتها إلى التركیز على حاضر واعتباره محور العملیة التربویة و  اهتمام التربیة الحدیثة بالطفل -

لیس رجل الغد كما كانت فالطفل هو ابن مرحلته العمریة و  الطفل أكثر من التركیز على مستقبله

 )26،ص2006.(محمد فرحان القضاة، محمد عوض الترتوري،تنادي الفلسفات التربویة التقلیدیة

 أهداف ریاض األطفال-7

 تنمیة عامل الثقة:

 في اآلخرین ي في الطفل شعوره بالثقة بنفسه و إن أول ما یجب أن تعتني به الروضة هو أن تنم

قدرات وما عنده من قدرة على اإلنجاز، له وفي فهم االنسان لنفسه والوقوف على ما عنده من مواهب و 

في بأهمیته ودوره في بیئته المحلیة و بشعوره قوي بمدى ما عنده من ثقة بنفسه وباآلخرین ، و ارتباط 

 المجتمع الذي یعیش فیه.

ه كما أنه یقوم بتقلید ما یراه مالحظته لتصرفات غیر و یتعلم الكثیر عن طریق مراقبته  إن الطفل

یسمعه من كل شخص له عالقة ودیة معه أو من یرعاه و له اهتمام به ، وعلیه كان من واجبنا نحن و 

تجاههم ، حتى یكون لتصرفنا أن نفكر في كل خطوة یخطوها ار أن نتصرف بحذر أمام األطفال و الكب

 .معهم األثر اإلیجابي الذي نرجوه 
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 عن العالم الذي یعیش فیهیة تتصل بأحاسیس الطفل عن نفسه و إن نمو الثقة بالنفس هي مسألة فرد

مناخ ودیا ناجما عن وهو في هذا كله یتأثر بتأثر المناخ العاطفي الذي یحیط به الكبار فإذا كان هذا ال

خرین ة لإلفصاح بمشاعره لآلالظروف المناسب،توفرت له البیئة المناسبة و  تفهمهم الحتیاجاتهتقدیرهم له و 

دون أن یشعر بجرح في ذلك وٕاذا أحاطه جو من القسر واإلكراه وكثرة إصدار األوامر والنواهي انطوى 

ك خالجه الشعور في مودتهم له، األمر الذي یمیل به إلى أن یسلعلى نفسه وشعر بفتور تجاه من حوله و 

عن شعوره وما یحس به تجاه نفسه ة للطفل لیعبر هذا یدعونا إلى ضرورة توفیر الفرصسلوكا عدوانیا و 

ذا ما ال یتفق مع عادات ثقة دون أن تشعره بعقدة الذنب إذ كان في تعبیرهم هوتجاه اآلخرین بحریة و 

  )86-85،ص2008.(مریم الخالدي، ما یؤمنون من مثل وقیمالكبار و 

 ستقالل:النزوع إلى اال

 االعتماد علیها في تولیة شؤونه بنفسهوبناء الثقة باآلخرین و الطفل في النزوع نحو االستقالل یأخذ 

 تزداد هذه النزعة عنده:ات الشخصیة التي تتمثل في ذاته وفي شخصیته و على صفمركزا على ذاته و 

 كلما قویت ثقته بنفسه. -

 األشیاء.بة في اكتشاف ما حوله من الناس و كلما أصبحت لدیه رغ -

 في المجاالت التي تصلح لها.اته وقدراته الخاصة و تخدام مهار كلما قویت رغبته في اس -

 تولي شؤونه الخاصة بنفسه دون االعتماد على أحد.في تصمیمه و  -

لقیام بجهد عقلي كما یحب كل ما یتطلب منه األعاب البناء و التركیب و إن طفل الروضة یحب 

االستماع إلى القصص و یحب أیضا التلوین و الكتب المصورة و الملونة منها بشكل خاص الرسم و 

یجب كذلك أن یستمع ویصغي إلیها وتشد انتباهه بشكل ملحوظ وبخاصة في أوقات الراحة واالسترخاء و 

لك یحب أن یعرف الكثیر عن هو فوق ذواألناشید وٕالى معلمته ومع أنداده من األطفال و  إلى األغاني

ن بعض األسئلة التي یطرحها ابة عاالستفهام عن كل ما یخطر على باله حتى تصعب علینا اإلجنفسه و 

 )88-87،ص2008(مریم الخالدي،. علینا
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   العیش مع اآلخرین:

ٕاخوته ، ثم ویكثر اختالطه به مثل والدیه وأخواته و  یرغب الطفل في بادئ أمره أن یصحب من یألفه

أنشطتهم مشاركته نه ویأخذ باللعب معهم و بخاصة من هم في سذ فیما بعد على االختالط بغیره و یأخ

شاط یشترك وحین یلتحق بالروضة یستمتع بصحبة زمالئه و مشاركتهم ثم یتعلم أن یكون له دور في كل ن

یبتعد المشاركة و فكرة التعاون معهم و  یعرف أن لكل من اآلخرین دوره كذلك فیتقبلبه معهم ، كما یتعلم و 

عیة یدرك معها أنه فرد من تجارب اجتمابذلك عن األنانیة وحب الذات ویدخل معهم في ممارسات و 

مع ازدیاد اجة إلیهم كما أنهم بحاجة إلیه و أنه فرد بحفیه أساس في التفاعل معهم و مجتمع یكون التعاون 

نظرا لقدرته على االتصال بهم والتعبیر عن أفكاره لهم  ثروته اللغویة یصبح أقدر على التفاعل مع غیره

 القدرة على حلها.الغیر والقیام بالتعامل مع مشاكله و و یسهل علیه االتصال مع  استقبال أفكارهمو 

یقوم بالمسؤولیة الملقاة ر للطفل الفرصة لیمارس مهاراته و األنشطة الجماعیة یتوفومن خالل اللعب و 

مع هذا علینا أن نحذر من أن فید منه خبرات اجتماعیة متعددة و یى عاتقه في الدور الذي یقوم به و عل

أداؤه أو لم یتوفر له ممارسته  ه موقف المنافس مع الكبار في شيء یصعب علیهنزج به في نشاط یقف فی

القیام به ، واكتساب الخبرة الالزمة بشأنه حتى ال تضعف ثقته بنفسه ، ویقع في شباك الیأس والقنوط  و 

إذا كانت لدیه القدرة على ذلك وله  فالطفل غالبا ما یحب أن یدخل في منافسات مع أقرانه و بخاصة

 )90-89،ص2008.(مریم الخادي،النجاحاألمل في الفوز و 

 :اكتشاف البیئة و المحیط

الوقوف على حقیقته ، فرغبة حب ل رغبة قویة في اكتشاف ما حوله والتعرف علیه و للطف

لیس له معرفة به ، یتعرف و  على كل ما یجهلهقویة یحب أن یتعرف على كل جدید و االستطالع عنده 

یتعامل معه ، فهو یحب أن یعرف كل شيء تقع خالل مشاهدته للغیر وهو یمارسه و نفسه أو من علیه ب

لك ٕان راوده في ذضمن تفكیره أو كان ضمن تجربته وممارسته، وهو یقوم بذلك حتى و  علیه حواسه أو یقع

مرة تدل على ما عنده من مغامرة التردد و قد یقحم نفسه أحیانا في مغابعض الخوف أو شيء من الحیرة و 

 ٕان حذره الكبار من اإلقدام على مثل هذه المغامرة.ومن رغبة في حب االستطالع حتى و 
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حد ذاتها عملیة  عقله هي فيتخدام الطفل ألي أداة بین یدیه وتفحصها و اختیارها بحواسه و إن اس

الیومیة ، وأخرى  من هنا اقتضت الضرورة أن توفر الروضة برنامجا یضمن تجاربهاستكشاف كبیرة و 

  )91-90،ص2008(مریم الخالدي، یكون بعضها ما یقدر على القیام به .ب انتباهه وتعمل على إثارته و تجل

 تقدیر الذات و االعتماد علیها:

كل من یمتلك هذا بر حجر الزاویة في بناء سعادته و بأهمیته و قیمته یعتر الفرد بكیانه و إن شعو 

 وهدوء.الشعور اإلیجابي قادر على أن یعیش حیاته بمرح 

أسالیب مختلفة یتعلم منها كیف یساعد الروضة تزود الطفل بطرق عدیدة و  إن الحیاة الجماعیة في

لید ما یعملون معتمدا على نفسه من خالل مراقبته لما یقوم به األطفال اآلخرون من أعمال ثم یعمد إلى تق

ذاتي ینمو عند اإلنسان ببطء كما العون العتماد على الذات و االانتظار المساعدة من أي أحد و  دونذاته و 

 یحتاج إلى درجة معینة من النضج.

 التعبیر عن المشاعر و األحاسیس:

للطفل أحاسیس قویة شأنه شأن أي إنسان آخر یشعر بحاجته إلى التعبیر عنها و إلى ما یساعده 

 )89،ص2008(مریم الخالدي،في السیطرة علیها.

حوله المناسبات التي تجعله یقر ضة تنمي في الطفل حب العطاء من تلقاء نفسه و تثیر من و فالر 

(فتیحة .أن یعیشهه قادر على أن یحسن هذا المبدأ و العطاء في الحیاة كما تجعلویألف مبدأ األخذ و 

 )82،ص2008كركوش،

 ویمكن أن تنحصر أهداف ریاض األطفال في النقاط التالیة:

 )110،ص1998.(محمد منیر مرسي ،تهذیبه في غیر تدلیل أو إرهاقطفولة وٕاسعاده و الوفاء بحاجات ال -

رعایة األطفال و إدارة شؤونهم في السنوات األولى من أعمارهم و تأهیلهم للحیاة المدرسیة التي  -

 )51،ص1970.(عبد اهللا بوقس،تأتي فیما بعد

 )31،ص1994.(عزة خلیل ،مختلفةفي مواقف تفاضلهم تنمیة التفضیل وذلك من خالل العب و  -

 المجتمع.جتماعیة مع اآلخرین من األسرة والروضة و تعلم الطفل لكیفیة تكوین العالقات اال -
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.(عبد القادر ممارساتهم للمهارات الحركیةعضائهم و استخدام افیة العنایة بأجسامهم و تعلم األطفال لكی -

 )59،ص2007شریف،

 )230،ص2010(صالح محمد أبو جادو،.عتمادیةباالتنمیة اإلحساس باالستقاللیة مقال اإلحساس  -

 إكساب األطفال مهارات لغویة تساعدهم على التهیؤ للمدرسة. -

التعامل مع اآلخرین واحترام ملكیة الغیر جتماعیة و تدریب األطفال على أسس المشاركة اال -

 القیمو  والعادات

 )176،ص2003آخرون،و (إبراهیم یاسین الخطیب .تدریب الطفل على اللعب مع الجماعة بثقة -

 ینمي الجسم نموا سلیما.لحركي بما یحقق الصحة البدنیة  و اوجود النشاط الریاضي و  -

یحتاج الطفل أن یعامل باحترام و تقدیر حسب طبیعته المتمیزة ألنه كائن حي متكامل بحاجة  -

  )100،ص2008عامر، .(ربیع محمد ،طارق عبد الرؤوفللنمو من جمیع النواحي

 ستعدادات الطفل للحیاة المدرسیة .ة اتنمیة و تهیئ -

 )196،ص 2013.(سمیح أبو مغلي ،عبد الحافظ سالمة،التمركز حول الذاتمساعدة الطفل على االستقالل و  -

تسعى إلى تكوین عادات مدرسیة و تعزز لدیه الحیاة الاالتجاهات االیجابیة لدى الطفل و تعزیز  -

 )280،ص 2001الهمشري،.(عمر أحمد ات إیجابیة لدیهیسلوكو 

 أسالیب التربیة في ریاض األطفال-8

 یمكن تصنیف طرق و أسالیب تقدیم برامج طفل الروضة وفقا لألهداف المراد تحقیقها كما یلي:

 أسالیب و طرق تحقق األهداف المعرفیة:

 هناك أكثر من طریقة و أسلوب لتحقیق األهداف المعرفیة لبرامج طفل الروضة منها ما یلي:

الحظ الطفل أوجه ستقراء یبدأ بعرض مجموعة من الحقائق ثم ی: اال اك طریقتان لتعلیم المفاهیمهن

تصنیف الحقائق نباط فیبدأ بالمفهوم ثم ینتقل إلى ستمن ثم التوصل إلى المفهوم أما االالتشابه بینها و 

 الموجودة في البیئة وفقا لهذا المفهوم.

ما في تنمیة التفكیر حیث أن الطفل یحتاج ألن یفكر لیعبر عن المناقشة دورا هاكما یلعب الحوار و 

 )126،ص2007.(عاطف عدلي فهمي،شيء ما بالكالم
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یث یستعمل كتشاف الموجه من األسالیب التي تثري البناء المعرفي للطفل ، حكما یعتبر أسلوب اال

ي حیاته یمیة التي تواجهه فذلك بإعطاء الطفل موقف تعلیمي مشابه للمواقف التعلحواسه الكتشاف بیئته و 

 تجعله أكثر نشاطا.هتمامه و ذلك حتى تثیر االیومیة و 

 أسالیب و طرق تحقق األهداف الوجدانیة:

هناك العدید من الطرق و األسالیب أثبتت فاعلیتها في تنمیة االتجاهات اإلیجابیة لدى األطفال 

 منها:

تصال المناسبة لطفل الروضة و المحببة إلیه لتعلیمیة الذي یعتبر من وسائل االأسلوب التمثیلیات ا

كتشاف بعض القیم الهامة كما یساعد على اكتساب األطفال مسلي یؤدي إلى الوب تربوي هادف و فهو أس

 تنمیتها من خالل األدوار.المواهب و 

االهتمامات لدى طفل ألسالیب الهامة في تنمیة القیم واالتجاهات و فلعب األدوار یعتبر أحد ا

 حیث یقوم بتمثیل دور معین یجسد الشخصیة التي یرغب فیها.الروضة 

أحد أنماط التفاعل في ركن األسرة حیث یعتمد على خیال الطفل فیضفي ویعتبر اللعب التمثیلي 

.(عاطف عدلي اجتماعیةامل معها ، فیقلد أنماط سلوكیة و عنصر الحیاة على األشیاء المختلفة التي یتع

 )128-127،ص2007فهمي،

 أسالیب و طرق تحقق األهداف النفس حركیة:

یمارس داخل غرفة النشاط أسالیب متنوعة تحقق األهداف النفس حركیة بعضها هناك طرق و 

 من هذه األسالیب المستخدمة ما یلي:والبعض اآلخر في فناء الروضة و 

تتابعیا حیث یتم تسلسلها لمهمة یهتم هذا االسلوب بتحلیل وتجزئة المهام التعلیمیة و أسلوب تحلیل ا

من مزایا أسلوب تحلیل المهمة علم طفل الروضة في سالسل قصیرة ومتتابعة ومتدرجة من الخطوات و ت

 أنه ییسر عملیة التعلم الذاتي حیث یتحرك كل طفل وفقا لسرعته الخاصة أثناء اداء مهمته.

اكتساب المهارات سلوك و نماط الالتعلم بالنموذج دورا هاما في تعلم أكما یلعب التعلم بالمالحظة و 

.(عاطف عدلي یتضمن هذا األسلوب إنتاج الطفل الستجابات مماثلة لسلوك النماذج التي یالحظهاو 

 )129-128،ص2007فهمي،
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   األطفال ریاض في المنهج -9

 األطفال ریاض منهج 

 العوامل االعتبار بعین تأخذ تربویة أفكار أساس على یبنى الروضة في الطفل تربیة منهج إن

 ذلك المجتمع لفلسفة شاملة أبعاد ذات تكون أن یجب النظریة وهاته تنفیذه وكذا وضعه عملیة في المؤثرة

 بها تزویده یرید التي المعرفة ونوع تربیتهم على یعمل الذي المتعلم وطبیعة

  المنهاج مفهوم

 الحصول إلى یؤدي دراسي مقرر بأنه وعرفه م1856 عام وبستر قاموس في له ظهور أول كان

 المقررات مجموعة هو المنهاج بأن یقول م1955 علم للمنهاج آخر تعریف أضیق كما علمیة، درجة على

 )19،ص2009.(ناهد فهمي حطیبة،تربوي معهد یقدمها التي

     : الروضة في المنهج مفهوم

 بأسالی وأنشطة وخبرات مواقف من الروضة علیه تحتوي ما األطفال ریاض في بالمنهج یقصد

 2009(ناهد فهمي حطیبة، .المختلفة الطفل نمو مظاهر في التكامل تحقیق نحو مجموعها في تتجه ووسائل

 )16ص

 واألنشطة الخبرات مجموعة یشمل م1990 أحمد الزبادي تصوره كما الحدیث بمفهومه كل وهو

 فتیحة(.المتعلم لهذا الشامل النمو وتحقیق السلوك تعدیل بهدف إشرافها وتحت الروضة تقدمها التي

                                                                    )90 ص ،2008كركوش،

 منهم فلكل وقدراتهم، الجمیع أذواق یالئم حتى أنشطته، وتنوع بالمرونة الروضة في المنهاج یتصف

 تختلف التي وقدراته وتتناسب غیرها بها یتمتع عما تختلف بأمور تتمتع والتي والمستقلة، الفریدة شخصیته

 .وموهبته غیره قدرات عن

 هذه بلوغ على كلها تعمل وألعاب أنشطة من الطفل به یقوم ما طریق عن المنهاج هذا یتمو 

 .المجرد وأخیرا المحسوس شبه ثم أوال والمحسوسات الحواس استخدام في التدرج طریق عن وذلك األهداف
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 الطفل مواهب تنمیة على العمل إلى تهدف والتي للمنهاج المعاصرة الرؤیة مع یتماشى الروضة منهاج إن

 )161 ص ،2008 عامر، الرؤوف عبد طارق و محمد ربیع( .علیها والتعرف استكشافها بعد وقدراته

 فلسفة و أسس منهج ریاض األطفال-10

 فلسفة منهج ریاض األطفال-1

 فریدیریك جون" و" روسو جاك جون" و"  لوك جون"  إلى الروضة منهج فلسفة جذور تمتد

 یعود المبكرة الطفولة في التربیة مبادئ إرساء في األكبر الفضل لكن تربویة إسهامات له كل"  هاربرت

 وسیلة أحسن هو اللعب أن ورأى ذاته من النابع للنداء إال یستجیب ال الطفل أن یرى الذي فروبل إلى

 على ركزت أنها فلسفتها یمیز ما وأبرز" فروبل" طریقة من وعدلت منتسوري الدكتورة وجاءت الطفل لتنشئة

 استعملتها التي الوسائل ومعظم المربیات جانب من سلیم تحت بنفسه التعلیم اكتساب في الطفل حریة

 .العالم دول معظم في األطفال ریاض في مستخدمة  مازالت منتسوري

 :التالي النحو على الروضة مناهج علیها تقوم التي الفلسفة تلخیص یمكن تقدم ما ضوء وفي

 الفروق مراعاة مع واجتماعیا انفعالیا و وعقلیا جسمیا للطفل المتكامل و الشامل بالنمو االهتمام -

 .األطفال بین الفردیة

 واالعتماد التلقائي الذاتي النشاط خالل من فاعلیته وعلى التعلم عملیة في الطفل دور على التأكید -

 .المرحلة هذه في الطفل وطبیعة تتماشى التي واألنشطة الفعلیة وممارسته اللعب على

 األشیاء مع بالتعامل لألطفال الفرصة بإتاحة حوله من الطبیعیة والبیئة الطفل بین العالقة توثیق -

 .مباشر بشكل

 لتكون التربویة واأللعاب والخدمات واإلمكانیات واألدوات الحسیة التعلیمیة الوسائل من عتباراال -

 .الذاتي التعلیم مهارات فیه تنمي للطفل بالنسبة المعلم بمثابة

 أماكن وتوفیر الطفل بصحة واالهتمام المختلفة الحركیة المهارات وتنمیة الحركیة الجسم طاقة إطالق -

 .الطلق الهواء في اللعب

 على الطفل تساعد التي االجتماعیة المهارات وتنمیة السویة والخلقي االجتماعي للنمو الفرص توفیر -

 .الجماعة في العیش
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 مراعاة مع نفسه عن إیجابیة صورة وتكوین واستعداداته قدراته وتنمیة ذاته لتحقیق الفرصة إتاحة -

 .األطفال بین الفردیة الفروق

 .الشاملة التنمیة جانب إلى للطفل واللغوي المعرفي بالنمو االهتمام -

 الروضة و البیت بین الوثیق التعاون تحقیق -

 واألنشطة األطفال تقویم في الحدیثة والتقنیات أسالیب واستخدام حدى على طفل كل نمو متابعة -

 )89-88 ص ،2007 زعیمي، مراد(.المعلمة ومهارات التعلیمیة

  :األطفال ریاض منهج أسس-2

 المناهج بناء عند مراعاتها ینبغي أسس هناك كانت وٕان األطفال ریاض تقدمها التي البرامج تختلف

 :نجد األسس هذه مقدمة وفي وتطویرها

  التنمیة أسباب تحقیق على العمل مقدمتها وفي المنشودة األهداف تحقیق على المناهج تساعد أن -

 .لألطفال النضج مستویات حول العلمیة الدراسات عنه كشفت لما مناسبة المناهج تكون أن -

 .لألطفال ممكن نمو أقصى لتحقیق وسیلة التعلم وظروف بالبیئة االهتمام یكون أن -

 .والمفاهیمالفكر و  اللغة مجاالت في نموهم تحقیق على األطفال یساعد ما كل المناهج تتضمن أن -
 )71 ،2008 الخالدي، مریم(

  الجمیع أمام الفرص تكافؤ مبدأ وتحقیق الفردیة الفروق مراعاة على تساعد بحیث متنوعة تكون أن -

 القدرات تنمیة إلى ذلك یؤدي بحیث والطفل المعلمة من كل بمبادرة تسمح أن -

  )102 ص ،2007زعیمي، مراد(.وبیئتهم األطفال بحیاة الصلة وثیقة تكون أن -

 :یلي كما وهي وفلسفیة معرفیة نفسیة اجتماعیة تربویة أسس على یقوم المنهج أن كما

 وتعلمه الطفل نمو نظریات خالل من ویتم :النفسي األساس

 .المعرفي نموه تناسب بطرق للطفل المعارف عرض بفضل: المعرفي األساس

 إلى تهدف التي والمشكالت والحاجات للمجتمع الثقافي التراث یضم الذي :االجتماعي األساس

 .تحقیقها على یحرص التي واألهداف حلها
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 المنهج فأسس المجتمع من المتوارثة االیجابیة القیم تثبیت إلى المنهج یسعى: الفلسفي األساس

 فتیحة(.ودوافعه الطفل خصائص عن وال ومشاریعه التربویة المجتمع فلسفة عن تنبع أن یمكن ال التربوي

 )91-90 ص،2008 كركوش

 :األطفال ریاض في المنهج محتوى-11

 ومفاهیمهم مهاراتهم تنمیة أجل من وذلك ألطفالها توفرها أن ینبغي أساسیة نشاطات روضة لكل

 والموسیقى والحركة اللغة خالل من التعبیر على قدرتهم وتنمیة واالجتماعیة والریاضیة والعلمیة اللغویة

 التي البرامج مختلف ضمن الممارسة األنشطة هاته بین ومن ابتكاریة بطریقة وذلك اللعب وخاصة والفنون

 :یلي ما نجد تصنیفاتها باختالف الروضة علیها تقوم

 وتنمیة الجدیدة المفردات واكتساب االستماع مهارة المهارات هذه مقدمة في وتأتي :اللغویة المهارات

 الصورة في واالختالف التشابه وٕادراك لألشیاء البصري التمییز ثم والمشاعر األفكار عن والتعبیر األشیاء

 وتحقیق لألصابع الدقیقة للعضالت الحركیة المهارات وتنمیة والكلمات للحروف الصحیح واللفظ والصوت

 .والكتابة القراءة لعملیتي ممهدة كمهارات والعین الید حركة بین والعصبي العضلي التآزر

 المهارات هذه تنمیة ویمكن مبكرة سن في التحدث على الطفل قدرة تنمي فهي التحدث مهارات أما

 :خالل من

 األطفال على جذابة صور عرض -

 التحدث على األطفال ومساعدة المالحظة تنمیة على تساعد التي األسئلة لبعض المعلمة توجیه  -

 .والتعبیر

 لغة باستعمال فهمهم حسب روایتها إعادة األطفال من یطلب ثم األطفال على القصص قراءة  -

 .بسیطة

 وكذلك والكلمات للحروف لفظها طریقةو  المربیة صوت األطفال لسمع بمسجل االستعانة یمكن  -

 .للحروف ونطقهم حدیثهم وطریقة أصواتهم إلى یستمعون

 من أنواع أربع وهناك المنطوقة اللغة تفسیر لمحاولة االستماع هوو ) اإلنصات(  االستماع ومهارات

 .تحلیلي انتباهي، تقدیري، هامشي، اإلنصات
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 والتحلیلي نتباهياال اإلنصات وخاصة اإلنصات مع المختلفة األنواع تنمیة في المعلمة دور یأتي وهنا

 .وتنمیتها السمعي والتمییز االستماع على طفل كل قدرة ومعرفة لألطفال مختلفة أنشطة بتوفیر وذلك

 واألعداد باألرقام تتعلق التي لألطفال الریاضیة المفاهیم أهم من :الریاضیة والمهارات المفاهیم

 باإلضافة بالكل، الجزء عالقة معرفة على الطفل یساعد أنه إذ فهمها یستطیع التصنیف عملیة وبواسطة

 األولى السنوات ألطفال 5ــ1 من األعداد عادة الروضة فتقدم السلیم التسلسلي العد بتعلم التصنیف إلى

 )149 ــ141 ص ص ،1995 الناشف، محمود هدى(.الثانیة السنة ألطفال 10ــ1 من واألعداد

 في عادة الروضة تنمي ذلك إلى إضافة الثالث، الثاني، األول، الترتیبي العد األطفال یتعلم كما

 محسوس هو ما خالل من وذلك الحجم، الوزن، كالطول، بالقیاس المرتبطة المفاهیم بعض األطفال

 الروضة من الثانیة السنة وفي المربع، المثلث، كالدائرة، الهندسیة األشكال بعض ویتعلم مثال كاأللعاب

 مرحلة في الریاضیات منهج وتحضیر بإعداد وذلك البسیطة الكسور وكذلك والطرح الجمع مفهوم یقدم

 .األساسي التعلیم

 الطفل یكتسبها التي االجتماعیة المفاهیم من:الخلقیة واالتجاهات االجتماعیة والمهارات المفاهیم 

 :نجد الروضة في

 .واجبات وعلیه حقوق له بالطبع اجتماعي اإلنسان ألن مشاركة االجتماعیة الحیاة  -

 النشء. لتربیة خلیة وأحسن األساسیة المجتمع وحدة األسرة  -

 .یحترمها قوانین فیه بلد في یعیش الناس من مجموعة فكل مجتمعات في الناس یعیش -

 .المجتمعات كافة عن یمیزه به خاص تراث له مجتمع كل  -

 إلى الروضة في االجتماعیة التربیة وتهدف الجمیع یحترمها التي تقالیده و وعاداته قیمه مجتمع لكل  -

 :اآلتیة األهداف تحقیق

 .االبتدائیة المدرسة إلى الروضة ومن الروضة إلى البیت من التدریبي االنتقال على الطفل مساعدة -

  إلیها االنتماء على ومساعدته الروضة ببیئة الطفل تعریف -

 والجیدة الحسنة السلوكیة والعادات الخلقیة واالتجاهات القیم بعض اكتساب -

 



 ریاض األطفالماهیة ..........................الفصل األول.............................
 

52 

 والروضة واالبتكار باإلبداع المدرسة قبل ما مرحلة في الطفل تعبیر یتمیز  :التعبیریة الفنون

 وما الیدویة واألشغال بالرسم التعبیر خالل من وذلك واالبتكار اإلبداع  روح الطفل في تنمي أن تحاول

 ومساعدتهم األطفال خبرات إلثراء المختلفة والوسائل الكافي والوقت المناسب الجو توفیر إال المربیة على

 تعتبر فهي والموسیقى  بالحركة التعبیر أما وأحاسیسهم وأفكارهم أنفسهم عن التعبیر في اإلبداع على

 .الموسیقیة وقدراته الفنیة الطفل مهارات لتنمیة مرحلة أنسب المبكرة الطفولة

 بحواسه الروضة لطفل المناسبة العلمیة والمهارات المفاهیم ترتبط :العلمیة المهارات و المفاهیم

 إلى باإلضافة األشیاء مع حقیقي وتفاعل مباشرة خبرات خالل من یكتسبها التي الشخصیة ومالحظاته

 في المربیة دور ویأتي الفصل غرفة في بها یقوموا أن لألطفال یمكن التي البسیطة التجارب بعض

 الداخلي المحیط ومعرفة والجسمیة العضویة مكوناته حیث من كإنسان به متعلقة مفاهیم الطفل اكتساب

 )94-92 ص ،2007 زعیمي، مراد(.للروضة والخارجي

 :الروضة طفل معلمة-12

 :الروضة معلمة تعریف 

 الضروریة األمور من مهاراتها تنمیة عملیة تصبح بحیث الزاویة حجر األطفال ریاض معلمة تمثل

 المهتم العالم یسعى الطفل، عمر من المهمة الباكرة المرحلة هذه في األطفال مع التعامل تستطیع حتى

 خالله من نقدم أن نستطیع جدید، عمل أسلوب بوضع" الذاتي التعلم"  تغذیة غلى األطفال بریاض اآلن

 العملیة في النجاح مفتاح فهي األطفال، ریاض لمعلمة نقدمها التي والمهارات الفنیات من مجموعة

 )15 ص ،2003 صبحي، سید(.األطفال لهؤالء التربویة

 المعلمة طرق وعن بالروضة، التعلیمیة العملیة في األساسي كن الر األطفال ریاض معلمة وتعتبر

 إعدادا أعدت قد المعلمة تكون أن یجب وعلیه المجتمع في مفیدا فردا لیكون اجتماعیا الطفل توجیه یتم

 )199 ص ،2013 ناجي، سامي وفاطمة شعالن محمد السید(.عاتقها على الملقاة المهمة مسؤولیة لتتحمل صحیحا

 یتطلبها التي التربویة األهداف تحقیق إلى وتسعى الروضة مرحلة في الطفل بتربیة تقوم التي هي

 النشاط غرف في وتنظیمه النشاط بإدارة یقوم التي وهي المرحلة، لتلك العمریة الخصائص مراعیة المنهاج
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 عن تمیزها التي والتربویة واالجتماعیة الشخصیة الخصائص من بمجموعة تمتعها إلى إضافة وخارجها

 .األخرى العمریة المراحل المعلمات من غیرها

 في تؤثر فالمعلمة الصاعدة األجیال بإعداد والكفیلة التربویة العملیة في الفعالة العناصر أهم هي

 .شعوریة ال أو شعوریة بطریقة عنها الطفل ینقلها التي تصرفاتها وسائر ومظاهرها وأفعالها بأقوالها الطفل

 )94 ص ،2007زعیمي، مراد(

 :الروضة لمعلمة الشخصیة الخصائص 

 وجه أكمل على بعملها للقیام تؤهلها شخصیة بصفات الروضة) مربیة( معلمة تتحلى أن یجب  

 :المربیة في تتوفر أن ینبغي التي الخصائص من جملة یلي وفیما بها، والسمو رسالتها وأداء

 :الجسمیة الخصائص

 ال  تكون بحیث المربیة في تتوفر أن یجب التي األساسیة الشروط من شرط جیدة بصحة التمتع إن  -

 .وجه أكمل على بعملها القیام عن تعیقها أن یمكن أمراض من تعاني

 من موقفها على تؤثر أن یمكن التي الجسمیة والعیوب العاهات من وخالیة الحواس سلیمة تكون أن  -

 فیها تتوفر أن یجب كما النطق عیوب من وغیرها التأتأة مثل خاطئ تعلم إلى تؤدي أو األطفال

 )95ص ،2007 زعیمي، مراد(.ونشیطا مرحا جوا الدرس جو من تجعل حتى والنشاط الحیویة

 الفني الذوق ینمي بشكل األلوان في البساطة تتوخى حیث المبالغة دون وهندامها بمظهرها تهتم أن  -

 )248ص ،2007 شریف، القادر عبد(.األطفال في

 :المعرفیة و العقلیة الخصائص

 في تصادفها التي المشكالت حل و الحكیم التصرف على یساعدها الذكاء من قدر على تكون أن  -

 وتقییمهم أطفالها مالحظة من تمكنها المالحظة في بالدقة تتمیز وأن المختلفة التعلیمیة المواقف

 أداة أهم المالحظة تعتبر و ومتكامل شامل بشكل النمو على لمساعدتهم فرصة كل واستغالل الیومي

 .لدیهم التعلم وأنماط األطفال واحتیاجات تتفق تعلیمیة استراتیجیات إلى للتواصل
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 في والفنون واللغة والریاضیات العلوم في األساسیة المفاهیم إلدراك والقابلیة القدرة لها تكون أن  -

 مجاالت من وغیرها االجتماع وعلم النفس علم نظریات جانب إلى ذلك أمكن إن العلوم جمیع

 .الدراسة

 األنشطة طبیعة وفي والمناخ التعلیمي الجو في المستمر والتجدید االبتكار على قادرة تكون أن  -

 االهتمام ومتابعة الذاتي التعلم على لتشجیعهم لألطفال توفرها التي التعلیمیة الوسائل ونوعیة

 التعلیمیة الخبرة بموضوعات

 المعاصر، التربوي للفكر الواعیة المتابعة إلى یحتاج األطفال ریاض في العمل مجال بأن تدرك أن  -

  المدرسة قبل ما سن في ألطفال كمعلمة المهني والنمو االطالعو  الدراسة مواصلة على فتحرص

 :الخلقیة الخصائص

 التواصل في بدورها القیام لها یتیح مما التوافق من قدر وعلى وعاداته المجتمع لقیم متقبلة تكون أن  -

 .حضارته و بتراثه الطفل وربط الثقافي

 بعملها تماما مقتنعة تكون وأن إلیها باالنتماء وتعتز بقواعدها وتلتزم المهنة أخالقیات تحترم أن -

 .أطفال روضة في كمعلمة

 الدین تعالیم ظل في تنشئتهم إلى وتسعى األطفال نفوس في الدینیة الروح تقویة على تعمل أن  -

 .ومبادئه

 بناء في تلعبه الذي الكبیر للدور منها تقدیرا تصرفاتها كل في الحسنة القدوة نفسها من تجعل أن  -

 .بإحكام سلوكه وتوجیه الروضة طفل شخصیة

 :واالجتماعیة النفسیة الخصائص

 الفرصة تعطي بحیث والصبر والحنان العطف بروح معهم العمل على قادرة لألطفال محبة تكون أن  -

 .وقت من احتاج مهما قوله أو فعله یرید مما لالنتهاء للطفل

 .مدحه تحسن وأن األطفال لسلوك تأدیبها و تهذیبها في قاسیة تكون ال أن  -

 األطفال احترام موضع وأنها معه تشعر نفسها عن ایجابي مفهوم ولدیها النفس في بالثقة تتمتع أن  -

 خالل من الكبار على یحكمون فاألطفال لهم معاملتها حسن خالل من إال ذلك یكون وال ومحبتهم،

 .یقولون وما یفعلون ما
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 وغیرهم األمور، وأولیاء والزمیالت األطفال مع سویة إنسانیة عالقات إقامة على قادرة تكون أن  -

 التعاون تتطلب الروضة في العمل طبیعة و بهم االتصال العمل یستدعي الذین األشخاص من

 مراد(.الجماعي العمل على القدرة المربیة تمتع ضرورة یعني مما فیها، العاملین جمیع بین والثقة

 )97-95ص ،2007 زعیمي،

  :الروضة طفل معلمة دور 

 الذي األساسي اإلعداد أن في دورها یكمن حیث الروضة أطفال تربیة في فعاال دورا المعلمة تلعب

 من الرئیسي الجزء أن إذ الكافي، العلمي، التدریب على یقتصر التدریس مهنة مزاولة قبل المعلمة تتلقاه

 مزاهرة، سلیمان أیمن(.الطلبة مع التعامل على كاف بشكل یرشد وال الدراسیة البرامج إلى یرشد المناهج

 )189 ،ص2008

 مختلفة فنیة مهارات تتطلب ومتنوعة كثیرة مهمات وتؤدي عدیدة بأدوار األطفال ریاض معلمة تقوم

 كل نمو حول توجیهه مهمة جانب إلى الطفل یتعلمه ما كل عن مسؤولة فهي وتفصیلها، تحدیدها یصعب

 وتنتهي بالتنفیذ وتستمر بالتخطیط المرحلة هذه تبدأ و حیاتهم، من حساسة مرحلة في أطفالنا من طفل

. األطفال مع دائما متواجدة ألنها التربویة العملیة تطویر في رئیسیا دورا للمعلمة أن كما والمراجعة بالتقویم

 :یلي كما الروضة معلمة أدوار ذكر یمكنو 

 تلقین و التدریس على یقتصر ال الروضة معلمة دور إن : لألم كبدیلة الروضة معلمة دور

 مع التعامل حیث من لألم بدیلة فهي متعددة وخصائص وجوه ذات أدواراً  لها إن بل لألطفال المعلومات

 مهمتها فإن لذا مألوف غیر ومحیط جدیدة بیئة في أنفسهم وجدواو  مرة ألول ومنازلهم أمهاتهم تركوا أطفال

 .واالنسجام التكیف على مساعدتهم

 في الخبیرة المعلمة دور یكون أن یجب دورها أن كما : التعلیمو  التربیة في كخبیرة المعلمة دور 

 بطرق واإللمام والتوجیه والتنظیم الصبر من الكثیر إلى یحتاجون أفراد مع تتعامل أنها حیث ، التدریس فن

 . الحدیث التدریس

 مرتبطة اجتماعیة تنشئة األطفال تنشئة مهمة وعلیها :)قدوة( المجتمع لقیم كممثلة المعلمة دور

 .اجتماعیاً  المقبول السلوك إلكساب المناسبة األسالیب وتستخدم فیه یعیشون الذي المجتمع وتقالید بقیم
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 األطفال خصائص اكتشاف على القادرة فهي :والروضة المنزل بین اتصال كقناة المعلمة دور 

 .التعلیمیة مسیرتهم في أبنائهم طریق تعترض التي المشكالت حل في الوالدین مساعدة وعلیها

 للمعلمة التربوي العمل أساسیات من :فیه النظام حفظ و الصف إدارة عن كمسئولة المعلمة دور

 والمعلمة العمل في المعوقات أكبر من الفوضى وتعد األطفال ریاض في الحریة مع المرتبط النظام توفیر

 في الخالق الحر التعبیر على الطفل وتشجع وحریته الطفل انضباط بین ما بالجمع تقوم التي هي الناجحة

 . الطاعة حب من روح

 ما كل على تطلع أن الروضة معلمة على: ذاته الوقت في ومتعلمة كمعلمة الروضة معلمة دور

 التربویة األسالیب متبعة قدراتها من وتطور ثقافتها من تجدد وأن النفس وعلم التربیة مجال في جدید هو

 . زمیالتها مع الخبرات وتتبادل الحدیثة

 األطفال قدرات بتحدید الروضة معلمة تقوم: وتربویة نفسیة وموجهة كمرشدة الروضة معلمة 

 لتلك المناسبة والطرائق واألسالیب األنشطة تحدید تستطیع وبالتالي طاقاتهم توجهو  ومیولهم واهتماماتهم

 مع بالتعاون القیام و الطفل منها یعاني التي المشكالت تحدید من الروضة لمعلمة البد كما. الخصائص

 أخرى نفسیة مشكالت ظهور قبل للطفل الوقائیة التدابیر واتخاذ المشكالت تلك عالج في النفسیة المرشدة

 )68-65 ص ص ،2005 عزیزة، الیتیم(. بالنفس والثقة الذات تقدیر تنمیة مثل

 بالبیئة واالجتماعي والوجداني العقلي نموه في الطفل یتأثر: النمو لعملیة كمساعدة الروضة معلمة

 نموه على مباشرا تأثیرا تأثر التي المربیة خاصة به بالمحیطین یتأثر الروضة في والطفل به المحیطة

 الطفل یشجع الذي وأمن استقرار من ناسبمال الجو توفیر خالل من والنفسیة العقلیة قدراته بتوجیه وذلك

 مواثیق من المربیة تقدمه ما طریق عن النمو هذا تحقیق إلى الطفل ویصل مختلفة بنشاطات القیام على

 بنفسه وثقته الطفل شخصیة تحقیق أجل من األسرة مع بالعمل وذلك وخارجها الروضة داخل وخبرات

 على تعمل أن المربیة على ویجب  والتسجیل والوصف المالحظة على وتدریبه وتطورها نموه ومتابعة

 وتشجیعه الطفل بصحة االهتمام یجب كما واالجتماعیة والنفسیة والعقلیة الجسمیة الطفل حاجات إشباع

 مقارنته تجنب المربیة على ویجب والیأس والفشل باإلحباط الطفل یشعر ال وحتى المواقف مواجهة على

 األطفال من بغیره نجاحه أو فشله تقارن ال أي األطفال بین الفردیة الفروق لمراعاة وذلك اآلخرین مع
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 والتفاعل االندماج على بتشجیعه وذلك اآلخرین مع الحسنة عالقاته على والمحافظة نشاطه بتقدیر وذلك

 )98 ص ،2007 زعیمي، مراد(.اجتماعیة عالقات تكوین إلى الذات دائرة من یخرج حتى اللعب في رفاقه مع
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 خالصة الفصل

لقد خصصنا هذا الفصل للحدیث عن ماهیة ریاض األطفال فعرفنا هذه المؤسسة ثم نشأتها 

هذه الجوانب تمكنا من وضع تصور عن ل...إلخ ، فمن خالل معرفتنا وتطورها وأهدافها وأهم خصائصها .

األدوار التي تلعبها وتقوم بتجسیدها على أرض الواقع من رعایة وتنشئة ، فهي ریاض األطفال من خالل 

أصبحت ضرورة ملحة تتطلبها المناهج الدراسیة الجدیدة والتي تتطلب أطفاال یملكون حدا معینا من 

فاهیم التي تمكنهم من االندماج فیما بعد بسهولة مع الحیاة الدراسیة والحیاة االجتماعیة المعلومات والم

 عامة.

فمرحلة ریاض األطفال مرحلة مهمة من مراحل نمو االنسان إذ أن هذه المرحلة تؤثر في مراحل 

كذلك ألنها  النمو القادمة لإلنسان فإذا مرت مرحلة ریاض األطفال جیدا تجد المراحل التي تلیها جیدة

                     أخطر المراحل في التكوین وبناء الشخصیة.
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 تمهید

إن سیكولوجیة النمو نقطة البدایة فیها هو الطفل ،وهي تتخذ من الوصف الزمني وسیلة هامة 

لدراسة أنماط سلوك الطفل خالل مراحل طفولته ودراسة الطفل هنا ال تستهدفه لذاته إنما إلى جانب ذلك 

تستدف دراسة نموه المبكر والذي یؤثر فیها بعد قیامه بوظائفه ویعتبر النمو المعرفي واالجتماعي من أهم 

والنمو االجتماعي حیث تطرقنا  مراحل النمو عند الطفل حیث تطرقنا في هذا الفصل إلى النمو المعرفي

عوامل المؤثرة فیه وصوال إلى في النمو المعرفي إلى تعریفه وأهم مالمح وجوانب النمو المعرفي وأهم ال

نظریات النمو المعرفي أما في النمو االجتماعي فقد تطرقنا إلى تعریف النمو االجتماعي وأهم مظاهره 

 وخصائصه وأهم جوانب النمو االجتماعي وصوال إلى أهم نظریات النمو االجتماعي.
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 النمو المعرفي-1

 :المعرفي تعریف النمو-1-1

إلى التغیرات التي تطرأ على تفكیر الطفل وطرق تعرفه على العالم  مفهوم النمو المعرفي یشیر

الخارجي حیث یمر الطفل خالل مرحلة ما قبل المدرسة بتحوالت معرفیة واسعة ،فحواس الطفل تلتقط 

الذي یعیش الكثیر وهي تدور في البیئة فما یتوجه له الطفل بانتباهه وما یلتقطه من معلومات من العالم 

 فیه یحددان مفاهیمه عن الكون.

ویقصد به تنمیة الطفل على التفكیر العلمي بحیث یصبح قادرا على الربط بین الظواهر واألسباب 

كما یصبح قادرا على حل المشكالت التي تواجهه في حیاته الیومیة والحواس لدى الطفل هي المدخل 

هر الحیاة المحیطة به فیتعرف الطفل على بیئته الطبیعیة لإلدراك ووسیلته في االتصال ببیئته وفهم مظا

 )55، ص2005(عدنان یوسف عتوم وآخرون ،.والبشریة ویحاول أن یتكیف معها

النمو المعرفي هو حالة التفكیر التي تسود ذهن المتعلم في مرحلة من مراحل النمو المعرفي 

التفاعل بین الخبرات والمواقف ألن الخبرة ویفترض أن هذه البنیة تنمو وتتطور مع  العمر عن طریق 

تتضمن التفاعل ویترتب على ذلك أن الطفل كلما نما وتطور وتفاعل مع المواقف والخبرات أدى ذلك إلى 

تغیر في حالة البنیة الذهنیة المعرفیة إذ أن كل جزء یسهم في تطور حالة البناء المعرفي الذي یملكه 

 )45، ص2000(قطامي یوسف ،.الطفل

والنمو المعرفي من وجهة نظر "بیاجیه" هو عبارة عن سلسلة من عملیات اختالل التوازن واستعادة 

التوازن أثناء التفاعل مع البیئة ، وذلك باستخدام عملیتي التمثل والموائمة بصورة متكاملة ویحدث االنتقال 

منظمة في نسق هرمي تشكل من مرحلة نمائیة عقلیة إلى المرحلة التي تلیها بصورة تدریجیة نامیة ، 

 )109،ص 2003(خلیل میخائیل ، .المرحلة الحركیة قاعدته ومرحلة العملیات المجردة قمته

ویقصد بالنمو المعرفي أیضا نمو الوظائف العقلیة المختلفة كاإلدراك و التذكر واالنتباه والتخیل 

 )46، ص 2006ضاة ، محمد عوض الترتوري ،.(محمد فرحان القوالتفكیر والقدرة الفعلیة العامة والقدرة الخاصة

وتعریفنا للنمو العقلي هو : جانب من جوانب النمو عند االنسان كما أنه تطور القدرة على التفكیر 

والتعلم وحل المشكالت ما یستعمله الطفل من أسالیب لحل هذه المشكالت فعملیات التفكیر لدى الطفل 
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هدف إلى حلها والنمو العقلي  عملیة متسلسلة ومستمرة تتأثر تسیر بشكل متتابع محدد تثیرها مشكلة وت

وتؤثر في مراحل النمو األخرى فالنمو العقلي یؤثر في النمو اللغوي ویتأثر به وكذلك النمو االجتماعي 

 والحركي والجسمي .

 مالمح النمو العقلي لطفل الروضة-1-2

لطفل الروضة نذكر ثالث من هذه المظاهر وهي التخیل والتذكر  ومن بین مالمح النمو العقلي

 واالدراك:

: هو عملیة علیا قائمة على إنتاج عالقات جدیدة بین الخبرات السابقة التي لم یسبق للفرد التخیل-أ

 تناولها بهذا الشكل.

سبق للفرد تناولها بهذا عملیة عقلیة تقوم على إنشاء عالقات جدیدة بین الخبرات السابقة التي لم ی والتخیل

 الشكل.

عملیة عقلیة تقوم على إنشاء عالقات جدیدة بین الخبرات العقلیة، تنتظم في صور وأشكال جدیدة  والتخیل

 لیس للفرد خبرة بها من قبل.

 ویمر خیال الطفل بمراحل هي:

العالم الخیالي عند الطفل : تتمیز بأن الطفل یعطي لألشیاء حیاة وفى تلك الفترة یكون لهذا المرحلة األولى

الحیوانات عامة حب الطفل للقصص الخرافیة و  م الواقع الذي یعیش فیه ، ویالحظقیمة أكبر من عال

 .والساحرات

وتتمیز بتطابق خیال الطفل مع عالمه الواقعي ولكن بفضل الجهد الذي یبدله الطفل  المرحلة الثانیة:

 ناء تعامله معها نشهد نوعا جیدا من التكیف عند الطفل.للتغلب على مقاومة األشیاء له ولرغباته أث

في هذه المرحلة یزداد ضغط الواقع على الطفل مما یؤثران على خیاله ویظهر ذلك في  المرحلة الثالثة:

 )27، ص2004إبراهیم البسیوني ،مها (.وغیرها بالمكعبات لعب اإلنشاء والتركیب

اإلیهامي، كأن یتخیل نفسه في أثناء لعبه قائد طائرة إذا ویسمى لعب الطفل في هذا السن اللعب 

 .عض فإنه مهندستجول في حجرته وٕاذا وضع بعض المكعبات بعضها فوق ب
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والتخیل هنا یبدأ من الواقع ولكنه ال یلتزم بأي قیود وهو تخیل انطالق بعض القوى الجسمیة 

 )195، ص 2009.(عالء الدین كفافي ،الكبار والعقلیة للطفل ومن ناحیة یعوض عجزه على أن یفعل ما یفعله

بصریة أو سمعیة یعرف التذكر بأنه عملیة عقلیة یستطیع بها الفرد استرجاع الصورة الذهنیة  التذكر:-ب

 أو غیرها من الصور التي مرت به في الماضي والحاضر. 

هو استحیاء ما سبق أن تعلمناه واحتفظنا به ویتضمن التعلم واالكتساب كم یتضمن الوعي  والتذكر

 واالحتفاظ.

عند الصغار یعتمد على نوعیة المادة التي تستدعى (اللفظیة أو المصورة) كما یعتمد  التذكرأما 

راتهم المعرفیة على نوعیة التذكر (قصیر أو بعید المدى) وتذكر األطفال یعتمد على نموهم ومعدل قد

 وأنظمة ترتیب سلوكهم. 

غیر أن طفل الروضة یتذكر األشیاء المادیة المحسوسة ثم األعداد فالكلمات المجردة ولكل طفل 

  هذه المرحلة العمریة المبكرة ال یستفید من تجاربه لقصور ذاكرته على استدعاء األحداث التي مرت به

 لذا فإن الطفل یتسم باآللیة ویعتمد على التكرار.

 وتتأثر ذاكرة الطفل بعدة عوامل منها:

ترتبط بانخفاض مستوى تفكیر الطفل عموما عندما یرغم على االنتقال من مستوى اإلدراك  عوامل عقلیة:

 الحسي المباشر إلى مستوى اإلدراك التصوري.

 فل العضویة التي تؤثر بدورها  قدرته على التركیز ومداه.: ترتبط باستعدادات الط عوامل فیسیولوجیة

: ترتبط بالخوف والحرمان وهذا یعوق عملیة تثبیت الحقائق في ذاكرة الطفل ألنها تؤدي عوامل وجدانیة

 إلى ملل الطفل.

ها ترتبط بطبیعة الموضوع المراد تثبیته في ذاكرة الطفل كما ترتبط بالطریقة التي یتم ب عوامل موضوعیة:

 هذا التثبیت.
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وقد تبین أن األنشطة التي ترتبط باهتمامات الطفل تكون أشد ثباتا في ذاكرته من غیره وتنمیة 

ذاكرته ال تعني تخزینه للحقائق التي اكتسبها بل تعني إعادة تنظیم الحقائق والمعلومات التي حصل علیها 

 )26-25،ص ص  2004(مها إبراهیم البسیوني ،.بالبحث والتجریب

: هو قدرة معرفیة متعددة الجوانب یشتمل أنشطة معرفیة عدیدة ففي أوائل مراحل اإلدراك یقرر اإلدراك -جــ

االنسان ما ینتبه إلیه ، وعندما یركز انتباهه  تكون له قدرة على إیجاد معنى المعلومات التي یجمعها 

 على:ورطها بالخبرة السابقة واستدعائها فیما بعد وٕادراك لألشیاء یعتمد 

 إدراك ناتج عن تمركز یده وقبضتها على جزء من مساحة هذا الشيء. -

نشاط حس حركي یقوم بربط التمركزات لید الطفل ونقل نتائج تمركز إلى التمركز الذي یلیه وفي نهایة  -

 األمر تترابط التمركزات وتتكامل مع بعضها البعض.

 الموقف الراهن.یتأثر إدراك الطفل لألشیاء بالعالقات التي یدركها في  -

 6إلى  3یتأثر بالعالقات المضمرة التي أدركها في مواقف سابقة ویالحظ في مرحلة الطفولة من  -

اتجاه الیمین أو الیسار  سنوات أن اإلدراك الحسي لألشیاء وعالقتها المكانیة صعب فال یفرق الطفل بین

، ویعتمد طفل الثالثة في إدراكه على أشكال أكثر مما یعتمد على ألوانها ویستجیب 2،7،6،8أو بین الرقم 

 الكبیرة ثم الصغیرة فالمتوسطة.ع الطفل المقارنة بین األحجام للمثیر ككل ال ألجزائه المنفصلة ویستطی

بین األوزان المتقاربة ، ولكنه یمیز بین القلو والكثرة  إدراك الفرق وعن إدراك األوزان فال یستطیع

 .(مهاویختار لنفسه الكثرة وٕاذا عرضت علیه صورة وطلبت منه وصفها فإنه یكتفي بتعداد ما فیها من أجزاء

 )23-22، ص ص 2004البسیوني   إبراهیم

ماما عناصر الزمن أما عن إدراك الزمن فنجد أن هناك قصور في بدایة هذه المرحلة فهو ال یدرك ت

المتسلسلة والممثلة في الماضي والحاضر والمستقبل وال یدرك العالقة بینهما فهو ال یعیش في بدایة 

 المرحلة إال حاضره والماضي خبرات عاشها وقد یخلط بینها وبین ما یحدث في الحاضر.

أن المستقبل ال یعني له شیئا ویترتب على ذلك أنه ال یفهم كثیرا معنى التأجیل واالنتظار فهو  كما

.(عالء الدین كفافي  في بدایة هذه المرحلة طفل له حاجات یرید إشباعها وتأجیل اإلشباع لدیه یساوي الرفض

 )196-195،ص ص  2009
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 جوانب النمو العقلي:-1-3

 عقلي عند الطفل ما یلي:من بین أهم جوانب النمو ال

  الجانب الحس حركي:-أ

وهو الجانب الذي یستخدم فیه الطفل األشیاء المحسوسة التي یتلقاها من العالم الخارجي ویتعامل 

 معها حركیا عن طریق الیدین ویتشكل هذا الجانب من أربع جوانب أخرى هي:

خاللها إلى الدقة في العمل كاإلمساك : وفیه یقوم الطفل بحركات یتوصل من العضویةجانب المرونة 

فمثال یؤدي إمساك الطفل بالرضاعة إلى قیامه بحركات  والتحریك (حركة الرأس والعینین و القدمین)

عة إن هذه عشوائیة أوال  ومن ثم تمتاز هذه الحركات لتصبح موجهة في بدایة األمر عشوائیا نحو الرضا

العصبي في الجسم حیث یظهر في وظیفة الدماغ وهي المتمثلة  جازیة مع الجهازالمرونة ترتبط بعالقة ای

 في العقل.

وفیه یقوم الطفل بتكییف األعضاء الداخلیة لدیه لتستجیب إلى المنبهات الخارجیة  جانب التكیف الداخلي:

التي في فمه فقد أشارت الدراسات إلى أن حاسة اللمس هي أولى عند الطفل نظرا إلى الوظیفة الغذائیة 

 مص وتحریك الشفتین هي أول ما یواجه الطفل من العالم الخارجي.ال

یقوم الطفل بحركات مختلفة یقارن بینها وبین البیئة التي من حوله  جانب التوازن واالستقرار العقلي:

 ستقرارا.كیر تدمجه في بیئته وتجعله أكثر اوینتج عن هذه المقارنة أنواع جدیدة من التف

والحركة: یكون هناك توافق بین حركات الطفل واحساساته المختلفة  جانب الترابط بین الحس

ئمه كأن یتناول األطعمة الحلوة مع إحساساته ورفض التي ال تال تالؤمفیتمكن من قبول األشیاء التي 

 یرفض المالحة وهذا دلیل على ترابط الحركات.و 

یعتبر مظهرا من مظاهر إن هذه الجوانب مجتمعة تعمل على تكوین الجانب الحس حركي والذي 

 النمو العقلي عند الطفل.
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سنوات وهنا یعمل الطفل على  7-2یظهر هذا الجانب عند الطفل من عمر  جانب ما قبل العملیات:-ب

لطفل أن یعمم لها فقط بطریقة حسیة حركیة فمثال یستطیع ا ستجیبترمیز وتمثیل المؤثرات البیئیة وال ی

   )43ص 2004 .(امتثال زین الدین الطفیلي ینسج قصة خیالیة من خیاله خاصیة الطیران على كل الطیور أو

سنة یتمكن الطفل من تطبیق األشیاء المحسوسة  12-7یظهر عند الطفل من عمر  الجانب المادي:-جـ

 ومقارنتها فمثال یستطیع أن یربط ما بین العناصر المتشابهة في مجموعتین من حیث الشكل واللون.

فما فوق وفیه یتمكن الطفل من إدراك المفاهیم  12یظهر عند األطفال من عمر  :الجانب المجرد-د

المجردة مثال: یتمكن الطفل من معرفة العدالة والصدق ویربط هذه المفاهیم بمواقف محسوسة یكون قد 

.(نبیل عبد الهادي، دخل في الجانب المعرفي وهذه الجوانب مجتمعة تشكل الوظیفة العقلیة لإلنسان

 )53،ص2002

 حاجات الطفل إلغناء مدركاته:-1-4

لكي یكون النمو المعرفي عند الطفل سلیما البد من توفر ثالث حاجات أساسیة متصلة مع بعضها 

البعض حتى توفر الفرص للطفل إلغناء مدركاته المعرفیة وهذه الحاجات هي الحاجة إلى االكتشاف 

 واالستطالع الحاجة إلى اكتساب مهارة اللغة والحاجة إلى تنمیة القدرة على التفكیر. 

 :  اجة إلى البحث و االستطالعالح-

رتباطا وثیقا بعضها البعض فهي متصلة ومترابطة اال یمكن فصل جوانب النمو عند الطفل عن 

بالنمو الحسي الحركي یسیر جنبا إلى جنب مع النمو النفسي والعاطفي واالجتماعي ومع النمو الجسدي 

الحركة والتنقل وهذا یحمل الطفل إلى قدرة على والنمو العقلي الذهني فاكتساب مهارة السیر تمنح الطفل ال

اللعب والمعرفة واستطالع مما یؤدي إلى التعلم واالكتساب وتكوین الحصیلة المعرفیة ولكن تحقیق هذه 

المرحلة ال یكون إال من خالل صیانة النمو الذهني والعقلي من المعوقات التي تمنحه تأدیة وظیفته 

علومات یكون عن طریق احتكاكه بالبیئة وما ینتج عنها من الخبرات المعرفیة في اكتساب الطفل للم

المختلفة التي یمارسها سواء من خالل استعماله لعضالته أو من خالل استعماله لحواسه المختلفة كالنظر 

و السمع والذوق والشم واللمس ألن الحواس تحتاج إلى النمو النفسي الذي یساعدها على االكتساب 

 السلیم.
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 اجة إلى اكتساب مهارة اللغة:الح-

یساعد اكتساب اللغة في النمو العقلي شرط أن یكون قد بلغ الدرجة المناسبة من النمو الحسي  

الحركي الذي یمنحه القدرة على التحرك واالستفادة من حواسه في مسیرة البحث واالستكشاف واالتصال 

حواسیة یعاني مع اآلخرین والتواصل، فالطفل الذي لم یكتمل نمو جهازه العضلي أو الذي یعاني إعاقة 

أیضا تأخر في مختلف المجاالت النمائیة فتصاب اللغة بالقصور والطفل الذي یتصل بمحیطه بشكل 

مباشر من خالل اللغة التي تساعده على طرح األسئلة في شأن األمور التي یالحظها في محیطه أو 

إلیه فیحفظ تلك األلفاظ األلعاب التي یعالجها ویتفحصها یتمكن من أن یفه معاني الشروحات التي تصل 

إلى التفاعل الكالمي مع محیط  والشروحات ویستعملها في إطارها الصحیح والمناسب ولذلك یحتاج الطفل

دائم االستعداد إلشباع رغباته المعرفیة التي یولدها نمو الحواس التي علق علیها العلماء األهمیة الكبرى 

 في مسیرة النمو المعرفي عند الطفل.

دما یذهب الطفل إلى الروضة كان قد تعرف إلى شيء واحد هو الروضة أما من خالل فمثال عن

انتسابه إلیها یدرك الكلمات التالیة المعلمة ،الزمالء ، النشاطات ، االستراحة ، المطعم  المدیرة ، لذلك 

وه العقلي فإن الطفل السوي الذي ال یعاني أي إعاقة أو خلل في حواسه المختلفة سیتوصل إلى تحقیق نم

 بواسطة الحاجتین األساسیتین للنمو هو حب االستطالع واكتساب مهارة اللغة.

 الحاجة إلى تنمیة القدرة على التفكیر:-جـ

إن نمو التفكیر مظهر من مظاهر النمو العقلي وهو عملیة تقوم على االستعداد الفطري وعلى 

له مع بیئته وعلى مرحلة النضج التي یكون الخبرات الحسیة الشخصیة التي یكونها الطفل من خالل تفاع

 الطفل قد حققها.

یسیر النمو الفكري كاالتي : یالحظ الطفل شیئا معینا في بیئته یلفت انتباهه فیحاول التعرف إلیه 

من خالل حواسه ثم یدركه ویكون صورا ذهنیة كلما اضطر إلى ذلك في سیاق نشاطه العقلي هكذا یعمل 

ع بإبداء االهتمام بالعالم الخارجي وبموجوداته غیر أن الطفل الذي یجدي الكالم التفكیر منذ بدأ الرضی

قادر على إدراك نسبة أكبر من المعلومات بسبب تمتعه بقاموس لغوي یساعده على طرح األسئلة والتعبیر 

في ذهنه  عاني وضوحا ما یساعده على تثبیتهاعما یود اكتشافه واختباره فترتفع حصیلته اللغویة وتزید الم

المعاني وأن یسترجعها مع الصورة الذهنیة الخاصة بها ما یسهل علیه یسهل علیه أن یتذكر تلك  وعندئذ
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استخدام المعاني في التفكیر والمقارنات والتمییزات وادراك العالقات بین األشیاء والمواضیع والتعبیر عن 

 رأیه.

الثالثة والخامسة من العمر ال یتعدى  ومع هذا فإن تفكیر الطفل في المرحلة الممتدة ما بین

اإلدراكات الحسیة فالطفل عاجز في هذه المرحلة عن فهم األفكار والمعاني البعیدة عن إطار المحسوسات 

یتضح أن المالحظة الدقیقة لألشیاء و األمور و التعرف إلیها من خالل الممارسة الحسیة الحركیة 

ة التي تغذي قدرة الطفل على التفكیر وتنمیة قدراته الفكریة  واكتساب مهارة اللغة هي الشروط األساسی

لكنها وحدها ال تكفي إذا لم تتوفر للطفل البیئة الفنیة بالمحرضات القادرة على إشباع حاجته إلى المعرفة 

خرة من خالل المالحظات واالختبارات الحسیة فالبیئة الفقیرة تعوق نمو التفكیر والنمو العقلي أما البیئة الزا

بشتى مجاالت اللعب والبحث واالختیار واالتصال المباشر مع الصغار ومع الكبار فهي بیئة قادرة على 

تنمیة قدرات الطفل الفكریة والمعرفیة والذهنیة تتمیز المرحلة الزمنیة الممتدة ما بین السنة الثالثة والرابعة 

یهامیة الرمزیة فیتمكن من استعمال اإلوعلى ممارسة األلعاب  بنمو قدرة الطفل على استعمال الرموز

الرموز والصور الذهنیة معتمدا في ذلك على المالحظة الدقیقة التي تساعده على التقلید والتي توفر له 

فرصة التباهي بالشخص الذي یقلده فینشط الطفل في تحویل الدمیة إلى طفلة تبكي ، یعطي لنفسه دور 

رسومات التي یعتبر من خاللها الطفل عن خبراته ومكتسباته الكبیر وتكثر أیضا في هذه المرحلة ال

ومشاكله ورغباته فجمیع هذه األنشطة التي یزاولها الطفل تشیر إلى مدى النمو الفكري وٕالى قدرة الفكر 

 )95.(یوال حریقة ،دس،صعلى االلتقاط والتخزین وتحویل الملتقطات إلى مواد معرفیة تشكل زاد الفكر وذخیرته

 امل المؤثر في النمو المعرفي: العو -1-5

تتفاعل مع بعضها البعض ومنها  یتأثر النمو المعرفي عند الطفل بجملة من العوامل التي

ستعدادات الفردیة للطفل وطبیعة عالقته بأمه وبمحیطه والمستوى الثقافي للوالدین وغنى المحیط اال

بوي وغیرها من العوامل المختلفة التي رأى بالمثیرات المحرضة على االستطالع واالكتشاف واألسلوب التر 

العلماء أنها تنطوي جمیعها تحت عنوان واحد وجامع لها هو البیئة المنزلیة على اعتبار أن الطفل یبقى 

على اتصال وثیق بتلك البیئة یتفاعل معها ویتلقى منها التعلم والتوجه ویستقى منها الخبرات وذلك طیلة 

میالد وبدایة الحیاة المدرسیة لذلك اعتبرت "ماریا منتسوري "أن تلك المرحلة المرحلة الممتدة ما بین ال

نفسیة واالجتماعیة والمعرفیة تشكل الحقبة الحساسة من حیاة الكائن االنساني إذ تبنى في خاللها سویته ال

 ضطرابه النفسي وعدم تكیفه االجتماعي وقصوره الذهني والمعرفي. أو ا
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لعامل المهم والرئیسي في النمو المعرفي عند الطفل ال یتعلق فقط بمجرد كما اكتشف العلماء أن ا

توفیر الظروف المالئمة للطفل لكي یعمل على تنمیة قدراته الذهنیة بل إن من المهم أیضا التفاعل بین 

الطفل واألهل ومساعدة الطفل على إدراك األسالیب الناجحة من أجل تنمیة القدرات الذهنیة ومعرفة طرق 

الستفادة من الظروف المتوفرة ، فالمحیط الذي یؤمن للطفل درجات عالیة من التنبه لألمور أو األشیاء ا

الموجودة فیه ویشجع الطفل على اكتشاف المثیرات التي تدفع إلى االستطالع والتعلم والمثابرة والصبر 

یساهم في ارتفاع مستوى  والشرح بأسلوب سهل ذلك المحیط قادرا على إغناء خبرات الطفل المعرفیة ما

 )315، ص2003م ،.(مریم سلیذكائه

 :عالقة النمو العقلي بجوانب النمو المختلفة-1-6

من خالل الدراسات واألبحاث المتعلقة بمظهر النمو العقلي تم التأكید على أن النمو العقلي ال ینمو 

بصورة تكاملیة عامة إال أنه قد مستقال عن باقي مجاالت النمو األخرى ، وٕانما یسیران جنبا إلى جنب 

یتفوق جانب على اآلخر عند بعض األفراد وهذا ما یسمى بالفروق الفردیة ونتیجة للدراسة والتمحیص وجد 

أن عملیة النمو العقلي تتحدد بطبیعة المرحلة العقلیة وهذا ما جاءت به النظریات المعرفیة ویتم ذلك من 

سماتها المختلفة التي تمیزها عن  أي أن لكل مرحلة نمائیة عقلیة  المرحلة الواحدة وتناسقها خالل تكامل

 لتغیرات التي تتم داخل المرحلة الواحدة فیها نوع من التكامل والتناسق.باقي المراحل ولذلك نجد أن ا

نخلص من ذلك أننا ال نستطیع فصل النمو العقلي عن جوانب النمو األخرى حیث أكد علم النفس 

و یتم بشكل متكامل ومتناسق على صعید بیولوجي واجتماعي وانفعالي وعقلي بالرغم من التطوري أن النم

 )13ص،2000(نبیل عبد الهادي ،.االختالف بین االفراد الذین یعزى إلى الفروق الفردیة

 اللعب والنمو المعرفي:-1-7

نظرا ألهمیة اللعب بمختلف مظاهره والذي یعتبر عنصر مهم وحیوي خاصة في مرحلة الطفولة 

فیه تعریف المبكرة لما یحققه من وظائف كبیرة في تحقیق النمو المعرفي خصصنا له هذا الجزء وتناولنا 

 ستعمال اللعب لطفل الروضة .اللعب وأهمیة وأسباب ا

 : للعبریف اعت-أ
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لى مجموعة من الحركات الجسمیة والنفسیة یندفع إلى القیام بها الصغار تحت یطلق عادة اللعب ع

 )207،ص2007.(كریمان بدیر،تأثیر میل فطري

(محمد أحمد خطاب وأحمد عبد .یعرفه فروبل هو میكانیزم موحد للخبرة وهو أكثر أنشطة الطفل روحانیة

 )20،ص2008الكریم حمزة ،

األطفال یتیح لهم االكتشاف ومراجعة أفكارهم وتشكیل وسائل فاللعب هو نشاط غریزي یقوم به 

 تمكنهم من استخدام تلك األفكار فهو لیس مجرد طریقة لتمضیة الوقت وماء الفراغ.

 وظائف اللعب: -ب

لذي منعوا من اللعب لفترة طویلة لدى الطفل فقد أثبت أن األفال ا یكشف عن مدى التوافق االجتماعي -

 في عالقاتهم االجتماعیة.یعانون من اضطراب 

 یكشف اللعب عن قدرات الطفل العقلیة وعن مدى نمو هذه القدرات. -

یكشف عن الحالة الوجدانیة للطفل فالطفل الهادئ العواطف یتعامل مع اللعبة بكیفیة تختلف عن ذلك  -

 الطفل المضطرب.

آلخرین ألعابهم یتحمس لها ، فالطفل الذي یشارك األطفال اشف عن عالقات النمو الجسمي للطفلیك -

 ویتقنها الشك في أنه طفل سلیم الجسم.

 اكتساب الطفل المزید من المعارف والخبرات مما ینمي قدراته العقلیة كالتفكیر والتمثیل. -

 التسلیة والترویح عن النفس بما یمنحه اللعب من راحة ولذة وسعادة. -

   أهمیة اللعب:  -جـ

 المعرفیة عند األطفال الذین یمارسونه بكفایة.تطویر القوى العقلیة  - 

یساعد في إدراك المتغیرات البیئیة وتطویر اللغة والقدرة على التعبیر عن الذات والحوار واكتساب  -

 األطفال مهارات عقلیة في مواجهة المشكالت والتغلب علیها .
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القیاسي وغیر ذلك من أسالیب اكتساب العقل تنوعا في أسالیب التفكیر االستقرائي واالستكشافي و  -

 تساعد األطفال على التحكم باألفكار وتنظیمها لتطویر سلوكهم العقلي.

یشجع األطفال على مزید من البحث واالستقصاء من خالل توجیههم لألسئلة التي تعتبر مظهرا من  -

 .)136-135،ص ص 2004(محمد أحمد صوالحة ،مظاهر السلوك االستطالعي

 ن خالل اللعب الكثیر عن نفسه وعن قدراته لذا یمكنه أن یكون رویة صحیحة عن نفسه.یتعلم الطفل م -

تحقیق التطور الجسمي والحركي والتآزر العصبي العضلي وتنمیة مهارة االكتشاف لدى األطفال وتنمیة  -

ن للتعبیر عالخیال واالبداع والكشف عن القدرات والمواهب الكامنة لدى األطفال وٕاتاحة الفرصة 

 )287،ص2008.(صالح محمد علي أبو جادو ،الذات

فاللعب ما هو إال العنصر المستوى أساسا من الحاجة إلى التقلید أو أنه استیعاب للواقع وفق تفسیره أو  -

 )23،ص1995(جبریل كالفي،.احتیاجاتنا له

 أسباب استخدام اللعب في تعلم طفل الروضة :-د

للتفاعل مع موقف حقیقیة مشابهة للواقع البیئي وتساعدهم على  األلعاب تمد الطفل بالفرض الالزمة -

 التفاعل االجتماعي المرغوب فیه.

األلعاب تمد المعلمة بالمعلومات التشخیصیة عن قدرات األطفال والتي من خاللها یمكن مساعدة  -

 األطفال وتصحیح أخطائهم أو تحسین بیئة التعلم.

 والتشویق كما یتوفر فیها السهولة والبساطة و المتعة. ةاأللعاب تتوفر فیها عناصر اإلثار  -

 ویجب عند استخدام أسلوب اللعب أن تراعي مجموعة من المعاییر هي:

 أن تكون اللعبة مناسبة للقدرات العقلیة واالحتیاجات الحیاتیة للطفل. -

 أن تكون اللعبة سهلة وبسیطة وذات قواعد مرنة حتى یمكن تغییرها. -

 المناخ لتشجیع األطفال على اللعب وذلك باختیار المكان المناسب للعب.یجب تهیئة  -
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یجب تنظیم األنشطة المرتبطة باللعب تنظیما جیدا بحیث یعطى لكل طفل مهما كان مستواه الفرصة  -

 المناسبة للنجاح والتفاعل مع موقف الخبرة.

 التنوع في األلعاب حتى ال یمل األطفال من لعبة واحدة. -

أن تحدد األهداف المراد تحقیقها من اللعب وتحدید األنماط التي یجب أن یمارسها الطفل كبدیل یجب  -

      )159-158،ص ص 2007.(عاطف عدلي فهمي ،تحقیق األهدافعن 

 نظریات النمو المعرفي-1-8

  جان بیاجیه نظریة-1

 حیاته: -1-1

 سنة من جامعة  22حصل على الدكتوراه وعمره أقل من م 1980في عام جان بیاجیهولد 

neuchatel  نشر العدید من البحوث بدایة من  1919-1918وقام بدراسته في التحلیل النفسي عام

عن الدكاء، ثم توالت  1921سنوات، نشر أول دراسة له في علم النفس عام  10وعمره  1907عام 

شتهر بیاجیه بنظریته في النمو المعرفي االجتماعي بشكل خاص او المعرفي و دراسته عن الطفولة والنم

والتي جعلت منه واحدا من أهم المؤطرین في علم النفس المعاصر وقد قضى بیاجیه أكثر من خمسین 

 ) 167، ص 2007(محمد جاسم محمد، عاما في دراسة النمو العقلي عند اإلنسان 

 طبیعة النمو المعرفي  -1-2

طفال ال تسیرهم الغرائز وال یصبون في قوالب بسبب تأثیر البیئة بل ینظر إلى یرى بیاجیه أن األ

وفقنا لفهمهم لمالمحها األساسیة  وعلي هذا مكتشفین نشیطین للبیئة األطفال على أنهم محبین لالستطالع 

.(خلیل میخائیل فإن أي طفل یمكن أن یستجیب ألي بیئة بطریقة مختلفة على طفل آخر

 )106-105،ص2003معوض،

یحس بها االنسان فیما حوله من خالل جمع   ولقد طور بیاجیه نموذجا یصف الطریقة التي 

وقد ركزت نظریته على عدد من المراحل المتمیزة التي یتطور من خاللها التفكیر  معلومات وتنظیمهالا

ابالت غیر مبنیة إذ طلب من عند الفرد واستخدم المنهج االكلینیكي في دراسته لألطفال من خالل مق

األطفال تأدیة مهام معینة وتحدث معهم حول الحلول التي كانوا یتوصلون إلیها  ، وینظر بیاجیه إلى 
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النمو المعرفي من زاویتین هما البنیة العقلیة والوظائف العقلیة ویرى أن النمو المعرفي ال یتم إال بمعرفتهما 

یر التي توجد لدى الفرد في مرحلة ما من مراحل نموه أما الوظائف ویشیر البناء العقلي إلى حالة التفك

.(صالح العقلیة فتشیر إلى العملیات التي یلجأ إلیها الفرد عند تفاعله مع مثیرات البیئة التي یتعامل معها

 )94-93،ص2008جادو محمد علي أبو 

ات التي تمكنه من فهم العالم بیاجیه یرى أن الفرد دائم التفكیر فهو باستمرار یجري عدد من العملی

 من حوله والتعامل معه بكفاءة أكبر وهذه العملیات هي التنظیم والتكیف.

هو القدرة على ترتیب وتصنیف الخبرات الجدیدة في العقل حیث أن العقل  :organization التنظیم-

البشري ینظم كل المالحظات التي یكتسبها خالل تفاعالته المختلفة وذلك لفهم العالم المحیط كأن یفصل 

 )119،ص2006ق،.(أحمد یحي الر العقل بین األفكار المهمة واألفكار األقل أهمیة

نزعة الفرد إلى التالؤم والتآلف مع البیئة التي یعیش فیها فالطالب الجدید  وتعني :adaptationالتكیف-

یبقى فى حالة عدم إتزان حتى یتكیف مع  صفه الجدید ویحدث التكیف عند الفرد من خالل عملیتین هما 

 )60،ص200(أمل بكري ، جاسر الرفاعي ، .التمثل والموائمة

هو عملیة تعدیل المعلومات التي یكتسبها الطفل بما یناسب المعلومات التي اكتسبها عن  :التمثل-

موضوع ما أي أنه یستخدم المعلومات السابقة لفهم الموضوع الحالي ، مثال یرى الطفل سیارة تخبره أنها 

 سیارة ثم یشاهد قطار یشیر إلى أنه سیارة.

ته المعرفیة الستیعاب المعلومات أو المواقف أو المشكالت هي تعدیل وتغییر المتعلم ألبنی :الموائمة-

 )119،ص2006ق،الر  .(أحمد یحيالجدیدة هنا یدرك أن القطار ال یمكن أن نصنفه ضمن فئة السیارات

اهتم بیاجیه بالتمثیالت والعملیات العقلیة واستخدم مصطلح (سكیما) أو المخططات العقلیة حیث 

ي مخططات أشبه ما تكون باألوعیة التي تستوعب من خاللها المعلومات أن الفرد وهو ینمو معرفیا یبن

أو المخططات العقلیة هي نماذج أو أطر تصب فیها المعرفة الجدیدة ویستخدمها الفرد  السكیماوالحقا 

 )119،ص2006ق، .(أحمد یحي الر لتفسیر المعلومات
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 أربع عوامل تؤدي إلى االنتقال من مرحلة سابقة إلى مرحلة أخرى وهي: وقد حدد بیاجیه

: إن جوانب النمو المختلفة تؤثر في النمو المعرفي فمثال إذا لم تتطور قدرة الطفل على التنسیق  النضج-

 الحركي لن یستطیع المشي وبالتالي تكون قدرته في اكتشاف بیئته محدودة ولن یتعلم الكثیر.

مالحظة الطفل لما یدور حوله من أشیاء وقدرته على التحكم فیها یؤدي تدخل  برة المادیة:تفاعل الخ-

 عملیات تفكیر معقدة ولهذا فإن تفاعل الطفل مع البیئة المادیة یزید من نسبة النمو.

وهنا تتدخل اللغة والتفاعل االجتماعي مع مجموعة الرفاق واألقران  التفاعل مع البیئة االجتماعیة :-

 كل هذا یؤثر في النمو المعرفي.و 

هو عملیة تنظیم ذاتي تتضمن استیعاب حاالت التوازن في فترات عدم االتزان التي تمر بها  التوازن :-

عملیة یكتسب من خاللها الفرد وظائف معرفیة علیا من خالل سلسلة النهائیة من عملیات العضویة إنها 

 )95،ص2008.(صالح محمد علي أبو جادو،التمثل والموائمة

  :االفتراضات األساسیة في نظریة بیاجیه-1-3

 یرى بیاجیه أن كل طفل یولد مزود بإمكانات أكیدة ومحددة للتفاعل مع البیئة. -

تعتبر هذه االمكانات البسیطة نقطة بدایة لنمو تفكیر األطفال فالطفل یتفاعل مع البیئة من خالل هذه  -

 هذه االمكانات تنمو وتتعدل وتتغیر نتیجة الخبرة مع البیئة. االمكانات األساسیة والبسیطة كما أن

تكون هذه االمكانات واالستراتیجیات التي یمارسها الطفل أفعاال انعكاسیة في بدایة حیاة الطفل ثم ال  -

تلبث أن تصبح موضوعا للضبط المقصود من الطفل ، فالطفل یكتشف األشیاء عن عمد وقصد كما 

 وممارسة طرق جدیدة لالكتشاف.یجرب دائما استخدام 

تحدث عملیة االكتشاف في تسلسل منطقي فالطفل مثال ال یستطیع اكتشاف مبادئ الروضة حتى یدرك  -

 ث ببطء وبشكل تدریجي.ل هذه السلسلة من االكتشافات یحدأن الموضوعات ثابتة كما أن التقدم خال

، 2007(حسین أبو ریاش، زهریة عبد الحق،.النمو الذي یسیر فیه ثر البیئة التي ینشأ فیها الطفل في معدلتؤ  -

 )123ص
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یعد النمو العقلي أو المعرفي سلسلة من عملیات اختالل التوازن واستعادة التوازن في أثناء التفاعل مع  -

.(أدیب عبد اهللا محمد النوایسة ، ایمان طه طایع القطاونه، البیئة باستخدام عملیتي التمثیل والموائمة بصورة متكاملة

 )100،ص2010

 مراحل النمو المعرفي عند بیاجیه-1-4

 ومن أهم مراحل النمو المعرفي عند بیاجیه:

 المرحلة الحسیة الحركیة: -أ

ز من الوالدة حتى سنتین وصف بیاجیه هذه المرحلة بأنها التفكیر عن طریق الحواس والحركة تمتا

وتطور الحركات وهذا یساعد الطفل على إدراك العالم الخارجي    بنشاط مهم ینحصر في نمو الحواس

ومن أهم المفاهیم التي تظهر في هذه المرحلة بقاء األشیاء أي أن األشیاء تبقى موجودة رغم أنه ال یراها  

موجودة كما أن تفكیر الطفل في  ألن الطفل قبل الثمانیة شهور یعتقد أن األشیاء التي لم یعد یراها لم تعد

هذه المرحلة محدود بهنا واآلن ، أي ال یستطیع أن یفكر في الماضي أو المستقبل وال یستطیع أن یتخیل 

ما هو غیر ماثل أمامه كما الحظ بیاجیه أن تفكیر الطفل في هذه المرحلة یعتمد على المحاولة والخطأ 

ما ألقیت على األرض فإنه یقوم بإلقائها ویقترح بیاجیه ما  فلكي یكتشف ما الذي یحدث للبیضة مثال إذا

 )315،ص  2003م ،یل.(مریم سیلي لتطویر النمو العقلي عند أطفال هذه المرحلة

 توفیر أشیاء ذات أحجام وألوان وأشكال متنوعة لیلعب بها األطفال الرضع في هذه المرحلة .-

جودة في بیئتهم ألن ذلك یساعدهم على النمو العقلي إلى السماح لألطفال باللعب والعبث باألشیاء المو  -

أقصى حد ممكن وال بد أن نسمح لألطفال أن یلمسوا األشیاء وغیرها من األفعال التي تنمي لدیهم 

 )58،ص2005.(عدنان یوسف العتوم وآخرون ،الجوانب المعرفیة العقلیة

 :مرحلة ما قبل العملیات -ب

سنوات وهي المرحلة التي یمر بها الطفل ویطلق علیها مرحلة التفكیر التصوري 7إلى من سنتین 

 )198،ص2010(فخري عبد الهادي،.

سنوات) الطور  4-2حیث یقسمها بیاجیه إلى طورین مختلفین الطور األول ما قبل المفاهیم (من

ع تكوین المفاهیم وبإمكانه سنوات) فطفل ما قبل المفاهیم ال یستطی 6-4الثاني هو الطور الحدسي (من 
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أن یقوم بعملیات التصنیف البسیطة وأن یفرق بین التناقضات البسیطة أما الطفل الحدسي فیتمكن من 

تعلم وتكوین المفاهیم المحسوسة غیر أن تفكیره یبقى حدسي معناه أنه قد یجیبك عن كثیر من األسئلة 

لى هذه االجابة، ومن مظاهر التطور في هذه إجابة صحیحة غیر أنه ال یستطیع أن یفسر كیف توصل إ

المرحلة اكتساب القدرة على التفكیر الرمزي معناه أنه یبدأ اكتساب الرموز اللغویة والمعاني وهذا یتیح له 

الفرصة على فهم األشیاء بشكل مستقل عن الخبرة أو التماس المباشر مع هذه األشیاء غیر أن الطفل في 

ن التفكیر المنطقي بمعنى أنه ال یستطیع استخدام األفكار والرموز للتوصل هذه المرحلة یبقى عاجز ع

المنطقي ألنه  إلى مبادئ بطریقة منطقیة فتفكیره یوصف بأنه ذاتي وحدسي وهو غیر قادر على التفكیر

 في صعوبة یجد مدرسة غیر قادر على إجراء العملیات العقلیة الالزمة لهذا التفكیر ، فطفل ما قبل المر

فمثال یعرف أن  منها بدأنا التي األولى الحالة إلى یوصلنا اإلجراءات من سلسلة أو ما فعل عكس أن فهم

هو صحیح وطفل هذه المرحلة ال یدرك مفاهیم االحتفاظ مثال  5=3-8لكنه ال یفهم أن العكس  8=5+3

 ألنه ال یستطیع أن یتخیل عقلیا بأن عكس االجراء یؤدي إلى الحالة األولى.

ممیزات تفكیر الطفل في هذه المرحلة التمركز حول الذات یشیر بیاجیه بهذا إلى عدم قدرة  ومن

 )60،ص 2006ق،(أحمد یحي الر .الطفل على التمییز بین ما یدركه هو وما یدركه اآلخر

 ومن بین النشاطات التي تساعد طفل الروضة أو طفل مرحلة ما قبل العملیات على التفكیر ما یلي 

 أن یطلب المعلم من األطفال تقلید حیوان . -

 .للعب الرمزي، اشخص آخر أو أنه نائم مثالأن یمثل الطفل أنه ل -

 ، الرسم.همأن یرسم األطفال األشیاء كتعبیر غیر مباشر عن مستوى ونمط تفكیر  -

 تدریب األطفال على تكوین صور عقلیة لألشیاء التي شاهدوها التخیل العقلي. -

 ،2005 (عدنان یوسـف العتـوم وآخـرون، .فرصة أمام األطفال للتحدث مع اآلخرین ومع بعضهم البعضتوفیر ال -

 )60ص

 : المادیة العملیات مرحلة-جـ

 التفكیر حدوث على تدلّ  التي العقلیة العملیات طفل یستطیع ال سنة) 11-7( بین ما فترة تشمل

 المرحلة هذه في الطفل ویصبح الملموسة المادیة بالخبرات وثیق نحو على مرتبطة أنها غیر المنطقي
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 المستوى على وكـكن المستقبلیة بالحوادث والتنّبؤ نتائج من األفعال على یترّتب فیما التفكیر على قادرا

 وجهات فهم على قادرا الطفل یصبح إذ الضعف إلى الذات حول التمركز حالة ،وتمیل الملموس المادي

 حیث من حتفاظاال مفهوم ویتطّور متزاید نحو على جتماعياال الطابع الطفل لغة تأخذ كما اآلخرین نظر

 تصنیف على قادر ویصبح لألشیاء واحد بعد على تفكیره تركیز من ویتخّلص ، والحجم والوزن الكتلة

 )100،ص2008 جادو، أبو علي محمد صالح(. نفسه الوقت في متعّددة أبعاد ضوء في األشیاء

 : المجّرد التفكیر مرحلة-د

 ستداللاال المرحلة هذه بدایة في ویظهر سنة 12 و 11 عن تزید التي الفترة  المرحلة هذه تشمل

 مع والتعامل ختبارهاوا الفرضیات وضع األطفال معظم یستطیع المرحلة هذه وفي الرمزي المجّرد

 إلى الرجوع دون المنطقیة النتائج إلى ویصل مجّرد نحو على الطفل هنا من یفكر المختلفة المشكالت

 وسجل مجردة بطریقة فسیفّكر المقلوبیة مفهوم كتسبا ،فطالما المباشرة الخبرات أو المادیة األشیاء

 )120ص ،2008 جادو أبو علي محمد صالح(. المشكالت

 نظریة جیروم برونر -2

 إفتراضات النمو عند برونر:-1

 عددا من االفتراضات في تفسیر تطور التفكیر وتطور التمثیالت المعرفیة: یضع برونر

تطور التفكیر یتم عن طریق تمثل الطفل للخبرات الجدیدة وادماجها مع خبراته السابقة للخروج منها ببنیة -

 معرفیة یستخدمها في تطویر خبرات ومعارف أخرى.

 ى أن تكون قد تهیأت له الخبرات بطریقة مناسبة.یستطیع الطفل تطویر مهارة التفكیر في أي سن عل -

اته ویستغرق ذلك وقتا لیس قصیرا حیث یرى األشیاء بمنظار مدركاته 1یتمركز تفكیر الطفل حول ذ -

 ویشوه المعرفة التي یطورها نتیجة لذلك.

 قد یساعد النضج على تطویر التفكیر ولكنه لیس أساسیا في تحقیق ذلك. -

 ل المعرفیة بثالث مراحل هي العمل والحركة التصور والخیال والرمزیة.تمر تمثیالت الطف -

 الذكاء لیس فطریا إنما هو القدرة على الربط بین األبنیة المعرفیة في البیئة الثقافیة. -
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 ،2008 .(صالح محمد على أبو جادو،التخیل والتصور عملیات معرفیة تسهم في نمو التفكیر لدى األطفال -

 )161ص

 مراحل النمو المعرفي عند برونر:-2

عندما ینمو األطفال یجب علیهم أن یكتسبوا طرق لتمثیل النظم السائدة في عالمهم ویتضمن ذلك 

وجهة نظر "برونر" تفاعال نشطا بین القدرات االنسانیة األساسیة التي تطورت عبر سنوات عدیدة  من

یر هذه القدرات وتوسیعها ، واعتمادا على الدراسات وبین المخترعات التقنیة الثقافیة التي تسهم في تطو 

التي قام بها "برونر" على النمو المعرفي فقد اقترح ثالثة أنظمة لمعالجة المعلومات والتي من خاللها یفهم 

الفرد العالم وتحدیدا فقد افترض "برونر" أن الفرد یستجیب لبیئته من خالل العمل والحركة أو من خالل 

اك وأخیرا من خالل اللغة واالستدالل وتشكل هذه القدرات أساس التمثیالت المعرفیة التي التصور واإلدر 

 سماها برونر التمثیالت العملیة والتمثیالت األیقونیة والتمثیالت الرمزیة.

ومن كل هذا یمكن الحدیث عن طبیعة النمو المعرفي عند برونر وتطوره من خالل عملیة التمثیل 

اسیا في النمو المعرفي عنده ، ویقصد برونر "بالتمثیل " الطریقة التي یترجم أو یرى التي تحتل مركزا أس

 )130،ص2007.(حسن أبو ریاش ،زهریة عبد الحق ،فیها الفرد ما هو موجود حوله في بیئته

 والمراحل التي وضعها برونر هي:

 مرحلة التمثیل العملي:

عن طریق ما یقوم به هؤالء األطفال من أفعال أول نمط من التفكیر یظهر عند األطفال ویكون  هو

نحو األشیاء إن سلوك الطفل الحركي یقوده إلى تمثیل العالم الخارجي تمثیال حركیا ، فما یقوم به الطفل 

ود من أفعال نحو شيء ما یشكل تماما فكرته عن ذلك الشيء ومن الخبرات الیومیة عند الطفل التي تق

" أن تعریف الطفل لألشیاء "برونرالتذوق ، تحریك األشیاء واإلمساك بها یرى إلى التمثیل العملي ،اللمس ،

(عدنان یوسف .یكون في ضوء ما یفعله الطفل لهذه األشیاء فالسیارة هي التي نركبها والخبز هو الذي نأكله

 )66،ص2005العتوم وآخرون ، 
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 مرحلة التمثیل الصوري التخیلي:

هي المرحلة التي یمر بها الطفل وهنا ینمو لدى الطفل إدراك الخبرات التي یتفاعل معها والتي 

یواجهها عن طریق التطورات البصریة المكانیة والخیاالت حیث یتسنى للصورة أن تحل محل تمثیالت 

لة وتطور الذاكرة العمل أو الحركة وعلى الرغم من التطور الكبیر الذي یحرزه النمو المعرفي في هذه المرح

الصوریة غیر أن الطفل یبقى اثناءها سجین عالمه اإلدراكي الذي یقوم أساسا على مبادئ تنظیم االدراك 

 كالتقارب والتشابه وسد الثغرات ویتمیز إدراك األطفال في هذه المرحلة بأنه: 

إدراكي إلى آخر  كما غیر قابل للتحویل واالنتقال : إذ یصعب على الطفل أن ینتقل إرادیا من وضع  -

 یعجز عن بناء صورة عن مجموع أجزائها.

یتأثر إدراك األطفال بانفعاالتهم وعواطفهم ، فالطفل یحرف المجال اإلدراكي كما یحرف الخیاالت التي  -

 یتذكر بها المجال عن طریق تمثیله لحاالته االنفعالیة الخاصة.

ن الطفل في هذه المرحلة یفتقر إلى العملیات إدراك الطفل متشعب في تنظیمه ویعزى ذلك إلى أ -

المعرفیة التي تتضمن تمثیالت محددة من أجل مساعدته على إدراك البیئة المحیطة ومن ثم یتسنى له 

 إدراكها.

ف إدراكات الطفل مستمرة النشاط وتوصف بأنها دینامیكیة وذلك یسعى الطفل المستمر إلى تعر  -

ختالل التوازن من الناحیة المرتبطة بإمكاناته التي یسعى نحو تحقیقها الظروف البیئیة المحیطة وحالة ا

ولذا ترتبط دینامیكیة النشاط المعرفي لدى الطفل بشعوره بعد السیطرة وعدم تمثله للظروف فتشكل دافعا 

یسعى نحو تحقیقه في كل نشاط یقوم به كما أن استمرار نشاطه اإلدراكي یتیح له فرصا جدیدة لالختیار 

لمعرفة والسیطرة والتحقق وكذلك فالطفل في هذه المرحلة مدفوع ذاتیا بهدف تحصیل أكبر عدد من وا

 الصور التي تسهم في نضوج تمثیالته المعرفیة .

إدراكات الطفل في هذه المرحلة مادیة أكثر منها مجردة ألن سعة تمثیالت الطفل العادي تحد من  -

 تطورها لتصل إلى تمثیالت مجردة.
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بر التمركز حول الذات ومحدودیة األخذ بعین االعتبار وجهات نظر اآلخرین من المالمح البارزة یعت -

إلدراكات الطفل في هذه المرحلة كما أن الطفل یحاكم األشیاء من وجهة نظره هو وال یستطیع أن یضع 

 نفسه مكان اآلخرین.

بسبب ضعف قدرته على السیطرة  یتصف انتباه الطفل بالتشتت والتنوع واالنتقال من مثیر إلى آخر

 )118-117، ص2008.(صالح محمد علي أبو جادو،على الحواس التي یدرك بها البیئة

 مرحلة التمثیالت الرمزیة:

یتزاید هذا النمط من التفكیر مع تطور اللغة وتعقدها عند الطفل في سن السادسة فتأخذ الكلمات 

ال تكون موجودة بالضرورة ویستطیع الطفل الذي ما زال في تحل تدریجیا مكان األشیاء التي تمثلها والتي 

ن السابقتین من النمو المعرفي أن كمیة المعلومات التي تخزن أو تسترجع من أنظمة اللغة إحدى المرحلتی

والرموز عند االنسان هائلة جدا ومن خصائص هذا النمط من التفكیر أنه یلخص كثیرا من المعلومات 

.(عدنان یوسف العتوم غة في محاكمة األمور والتفكیر فیها وحل المشكالت التي تواجههویستخدم االنسان الل

 )66،ص2005وآخرون ، 

 :االجتماعي النمو-2

 :االجتماعي النمو تعریف-2-1

 :بعضها ذكر إلى نتطرق سوف و االجتماعي النمو حللمصط تعریفات عدة هناك

 التعامل في الدقة و المهارة كسبه و المرء نضج": هو االجتماعي النمو بأن ویترمان ألیس یقصد

 "العطاء و األخذ أساسه الذي الغیر مع بالتعامل إال االجتماعي النمو یأتي وال المیادین، كل في الناس مع

 إال یهتم وال ذویه على حیاته في یعتمد الذي بالطفل تبدأ باطنیة عملیة االجتماعي النمو فإن ومنه

 یصبح والخبرة الرعایة طریق وعن المقبلة لحیاته تنظیم وضع على وال أفكاره تركیز على یقوى وال بحاجاته

 عملیة عن االجتماعي النمو یعبر كما الذات، احترامو  باألمن یشعر بها واثقا نفسه على معتمدا الطفل

 الرفاق جماعة وفي المجتمع و المدرسة و األسرة في للفرد االجتماعي التطبیع و االجتماعیة التنشئة

 العزیز وعبد البهي فؤاد ت ویترمان، ألیس(. االجتماعیة واألدوار االجتماعیة المعاییر منها یكتسب بحیث

 )7 ص ،1955العرضي،
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 االجتماعیة، المواقف في التصرف على القدرة "بأنه االجتماعي النمو زهران السالم عبد ویعرف

 السلوك مالحظة على القدرة و الوجوه و األسماء تذكر على القدرة و للمتكلم النفسیة الحالة على والتعرف

 النكتة فهم على القدرة و والمرح الدعابة روح و البسیطة األدلة أو المظاهر بعض من به والتنبؤ اإلنساني

 )23ص ،1932 زهران، السالم عبد حامد( " مرحهم في اآلخرین مع واالشتراك

 هو الرئیسي محورها شاملة، مستمرة، متشابكة، معقدة عملیة "أنه على االجتماعي النمو یعرف كما

 )101 ص ،2007الخوالدة، اهللا عبد محمد و الشوارب أكرم أسیل( " المجتمع في للخوض تأهیله و نفسه الشخص

 :االجتماعي النمو مظاهر-2-2

 فالطفل ذلك علیه تفرض البیولوجیة طبیعته ألن مجتمع في إلى یعیش أن اجتماعي كائن اإلنسان

 خالل من إال المتنوعة حاجاته یشبع أن یستطیع ال األخرى الحیة الكائنات صغار لكل خالفا و الصغیر

 .آخر شخص

 عملیة أهمها عاطفیة روابط شكل على ذلك و أمه مع بتفاعله للطفل اجتماعي سلوك أول ویبدأ

 أفراد وباقي األب دور یأتي ثم له، معاملتها خالل من الطفل أمام التفاعل نموذج األم وتعتبر الرضاعة،

 اهللا عبد محمد و الشوارب أكرم أسیل(والكالم المشي على قادرا الطفل یصبح عندما االجتماعي النمو في األسرة

 ) 100ص ،2007الخوالدة،

 السلیمة االجتماعیة المعاییر وكذلك االجتماعي والتوافق والتلقائیة بالثقة الشعور منه فیتعلم

 )42ص ،2003 آخرون، و الخطیب یاسین إبراهیم(.والحنان والتقبل ذلك على وٕاثابته اآلداب مراعاة على وتشجیعه

 سلوكه تحدید و الطفل شخصیة تشكیل حیث من حساسیة المراحل أكثر الروضة مرحلة تعد كما

 :یلي ما المرحلة هذه في األطفال لدى االجتماعي السلوك أشكال أهم من و االجتماعي،

 اللعب رفاق لتشمل االجتماعیة الطفل عالقات دائرة تتسع :الطفل لدى االجتماعیة العالقات اتساع-أ

 داخل تلقاها قد یكون التي االجتماعیة الخبرات على رفاقه مع التوافق في الطفل نجاح مدى ویعتمد

 .بأقرانه عالقته تتأثر متطلباته كل انجاز في والدیه على یعتمد الذي فالطفل المنزل،

 



 النمو المعرفي واالجتماعي للطفل...................الفصل الثاني ..........................
 

83 

 والتوحد أواخرها في أقصاه یصل و المرحلة هذه بدایة في التقلید یتم: التقلید یعني الطفل لدى التوحد -ب

 سيء والد مع یتربى عندما فالطفل لذلك األم، مثل البنت و األب مثل یكون أن في الطفل رغبة یعكس

 )219ص ،2009كفافي، الدین عالء(.سلبیات من فیها بما جمیعها صفاته یكتسب فإنه الخلق

 أن أي معه تتناسب الطفل لدى سلوكیة سمات تمنیة بذلك یقصد :الطفل لدى الجنسي الدور تحیدي -ج

 .مثال الذكوریة صفات الذكر الطفل یكتسب

 الذكور عند األقل على العدوان رد أو العدوان، سلوك أو بالخشونة یمتاز الذكور سلوك نجد

 والنظام الترتیب عن یتم الذي السلوك و الودیع، و الهادئ السلوك فتشجع األنوثة صفات األنثى وتكتسب

 .الفني والحس والرقة

 في ذروته یبلغ حیث الروضة مرحلة في األطفال لدى التنافس یظهر :الطفل لدى التنافس إلى المیل -د

 على التفوق في الطفل رغبة خالل من المرحلة هذه في األطفال عند المنافسة وتظهر الخامسة، سن

 .الجنسین من أطفال األسرة في یوجد عندما أو غیورین، أقران أو أشقاء وجود مع وخاصة اآلخرین

 العمر من والسادسة الرابعة السنة بین ما ذروتها وتبلغ الطفل عند األنانیة تزداد :الطفل عند األنانیة -ه

 إخفاء تدریجیا یحاول یجعله وهذا األنانیة، منهم الطفل یتعلم اآلخرین األطفال مع الطفل لعب خالل ومن

 .بالجماعة متصلة میول محلها تحل لكي األنانیة المیول تلك

 الثانیة السن في خاصة تزداد و لإلحباط، استجابته هي الطفل عند العدوانیة :الطفل عند العدوانیة -و

 اآلخرین األطفال مع حب وعالقات صداقات تكوین إلى الطفل فیمیل ذلك بعد وتقل العمر من والرابعة

 الحب من المحرومین األطفال أن كما العدواني، النموذج تدعیم طریق عن األطفال عند العدوان وینمو

 ،2005خلیفة، خلیفة إیناس(.غیرهم مع عالقاتهم في العدوان إلى أمیل ویكونون باستمرار ینتقدون واالهتمام

 )150ص

 :یلي ما الروضة طفل عند االجتماعي النمو مظاهر أهم ومن

 شخصیتهم ولآلخرین شخصیة له أن ویعرف وشخصیته بفردیته الثالثة طفل شعور یزداد :الثالثة طفل

 أن إلى یمیل وهو باللعب السن هذه طفل یتمیز و وملكه له شيء فكل ذاته حول تمركزه یزداد المختلفة،

 أصدقائه أخلص مع بمنازعات الفترة هذه في ویقوم الخیالي الرفیق ظاهرة فتظهر آخر، طفل مع یلعب

 )57-56 ص 2000رشوان، أحمد الحمید عبد حسین(.للعبة تملك أجل من المنازعات تلك تكون ما وغالبا
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 في ارتقاء ویحدث السابقة السنة من حجما أكبر مجموعات في اللعب الرابعة طفل یفضل: الرابعة طفل

 الظهور حب علیه ویغلب بیئته في بهم یعجب الذین اآلخرین أدوار تقمص من فیكثر الخیالیة قدراته

 مجتمعین فیلعبون لدیه التي اللعب في اآلخرین األطفال فیشارك بینهم، والخصام النزاع ویتضاءل

 اتجاه ظهور على دلیل وهذا الراشدین مع ویتعاونون اآلخرین، األطفال من غیرهم عن األذى ویدفعون

 تتحدد وفیها واالجتماعیة األخالقیة واالتجاهات القیم من كثیرا األطفال نفوس في تغرس كما التعاون،

 لشخصیة األولى الجذور تعتبر التي هي المرحلة هذه أن حیث والشر والخیر والخطأ الصواب مفاهیم

 .المستقبلیة الطفل

 مجموعة في فیلعبون سنه نفس من األطفال مع اللعب إلى یمیل صندوق الخامسة طفل :الخامسة طفل

 )15 ص ،2004البسیوني، إبراهیم مها(.التقلید و التمثیل إلى یمیل الكبار، علیها یشرف

 تتصرف التي الحیوانات حول تدور التي الحكایات یفضل وهو الكتب في ما بعض علیه یتلى أن ویجب

 أحمد الحمید عبد حسین(.الطفل حیاة في تحدث التي الحوادث لقصص ملحوظا شغف ویبدي اإلنسان، تصرف

 )59-58 ص ،2006رشوان،

 :االجتماعي النمو خصائص-2-3

 :یلي ما المرحلة هذه في االجتماعي النمو یمیز ما أهم

 یكون ما االنفرادي واللعب العزلة إلى میال وأكثر الجماعیة المشاركة إلى میال أقل یكون الرابعة طفل -

 المرحلة هذه في الطفل یقضیه الذي الوقت نصف أو ثلث أن الدراسات أظهرت فقد الخامسة، في علیه

 أطفال ثالثة عن یزید أفرادها عدد یكون ما وناذرا أكبر مجموعة في الطفل یلعب وقد انفرادیا، لعب یكون

 .خیالیا رفیقا لهم یجدون عادة فإنهم ینفردون اللذین وأما

 الجماعي اللعب في بعضهم مع تعامال أكثر عمرا األكبر األطفال أن أخرى دراسات أظهرت كما -

 وأقل االجتماعي التفاعل في رغبة أكثر عمرا األكبر األطفال أن معناه وهذا عمرا، األصغر من التعاوني

 .واالنفراد االنعزال إلى میال

 عن عادة التحول هذا ینتج وقد االستقاللي، السلوك إلى تدریجیا الطفل عند االتكالي السلوك یتحول  -

 التي الخبرات....له الكبار تشجیع ذلك في وساعده الكبار معاونة دون له یستجیب لموقف الطفل تعرض
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 القیام طریق عن قدراته وفي نفسه في ثقة یكسبه مما بنجاح االستقاللي السلوك الطفل فیها یمارس

 .المختلفة باألعمال

 هذه أن  معهم یلعب الذین األطفال اختیار وفي العب في الجنسین بین یفرق ال المرحلة هذه طفل -

 بتحفظ الطفل ترحیب یظهر المرحلة هذه وفي لدیه واضحة غیر تكون الجنس اختالف على المبنیة التفرقة

 .به خاصة لعبة طفل لكل یكون أن على العدد محدودة جماعات في الجماعي اللعب

 عن اإلخبار كثیر یكون حیث ضعیفا، المرحلة هذه في مجموعة فغي كعضو الطفل دور یكون -

 ص ،2006الفرج، حسین وجیه.(ما شيء أخذ أو بعمل للقیام دوره انتظار في الصبر قلیل یكون كما أصدقائه،

 )68-65 ص

 مجموعة كل في متزعما طفال یظهر أن یمكن حیث األطفال، بعض لدى والتزعیم السیطرة نزعة ظهور -

 اآلخرین من قوة أكثر بكونه عادة یمتاز القیادي أو المتزعم الطفل و تقریبا األطفال مجموعات من

 زعامته لقبول التهدید ویستخدم

 أترابه من اآلخرین بین االجتماعیة مكانته على تأثیر للطفل والفسیولوجیة البدنیة للصفات أن كما -

 من أقرانه بین قبوال وأكثر االجتماعیة الناحیة من نجاحا أكثر األنیق الجذاب القوي البدن الصحیح فالطفل

 .الجذاب غیر البنیة الضعیف الطفل

 به یقومن عما واالستفسار األسئلة من واإلكثار اآلخرین بأعمال المرحلة هذه في الطفل اهتمام یوجد -

 اللغوي وبمستواه مبسطة بصورة استفساراته على ترد أن بل السكوت على الطفل ترغم أال المعلمة وعلى

 .العقلي نموه ومستوى

  :االجتماعي النمو جوانب-2-4

 توكل المجموعة خصائص من خاصیة بأنها وتعرف لألطفال اجتماعي نفسي كمفهوم یستخدم :القیادة-أ

 وضبط كالسیطرة معینة بخصائص تتسم مجموعة أو لفرد الهامة األنشطة من بأنواع القیام مسؤولیة فیها

 مع تفاعله أثناء في القیادي الفرد یؤدیه اجتماعي دور إلى تشیر القیادة إذن معینة جسدیة وممیزات النفس

 النفسي مظهرها في والقیادة مكانة قوة مجرد ال وموجه مؤثر نشط تفاعل وهي. المجموعة أعضاء

 الثالثة السنة في واضحة القیادة وتظهر المجموعة أفراد وباقي القیادي الطفل بین قائمة عالقة واالجتماعي

  )111 ص ،2007الخوالدة، اهللا عبد محمد و الشوارب أكرم أسیل(العمر من
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 :القیادة عناصر

 :القیادي الطفل صفات من و بهم، یتأثر و المجموعة أفراد باقي على یؤثر الذي الشخص هو

 النشاط على ویحافظ الجدید یبتكر أن القیادي الطفل على یجب :الطموح و المثابرة و االبتكار و المبادأة

 .أقرانه من أكثر الفعال

 مساهمة ویساهم االجتماعي الذكاء من معینة بدرجة القیادي الطفل یتحلى أن البد: االجتماعي التفاعل

 .االجتماعي التفاعل في ایجابیة

 في غیره من أكثر برغبة یتمتع كما المجموعة، باقي أنظار محط یكون أن القیادي الطفل یحب :السیطرة

 .السیطرة

 .الهدف على الجماعة أعضاء انتباه وتركیز االجتماعي السلوك وتنظیم بتخطیط یقوم :التنظیم و التخطیط

 یكون وحتى اآلخرین من والخوف والخجل التردد عن االبتعاد من البد :التعبیر حسنو  اللسان طالقة

 .الروضة داخل المجموعة أمام اللسان بطالقة یتمتع أن یجب قیادیا الطفل

 .أقرانه أعمال تفوق بأعمال یقوم و وجرأة بثقة غیره یناقش رأیه، طرح یستطیع حیث: الشخصیة قوة

 المجموعة أفراد باقي تفهم على قادرا القیادي الطفل یكون :المجموعة أفراد باقي مع العاطفي االندماج

 .بینهم والمحبة الود روح وتنمیة

 یتدخل األوقات بعض وفي والنشاط الحیویة و الجسم بصحة القیادي الطفل تمتع أي :جسدیة خصائص

 .القیادي الطفل شخصیة إلثبات قویا داعما ویصبح المظهر، جمال

  :المجموعة أعضاء-ب

 جدا ضروري بینهم التوافق و االنسجام ألن القیادي، الطفل أهمیة عن المجموعة أهمیة تقل ال

 الناحیة من بینهم التقریب في دوره له وهذا متقاربة أعمار في أطفاال یظم مجتمع عن عبارة هي والروضة

 الطفل إظهار من كثیرا یزید سویا األطفال فلعب النواحي، من غیرها و واالنفعالیة واالجتماعیة النفسیة

 بالشخصیة المتمتع الطفل على حرصا ولیست للجمیع ملك والقیادة المجموعة باقي مع وانسجامه القیادي
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 ینمو أن ویستطیع أقرانه باقي ومحبة ثقة على یحوز أن یستطیع الذي هو الذكي القیادي الطفل و القیادیة

  )115 ص ،2007الخوالدة، اهللا عبد محمد و الشوارب أكرم أسیل(.سلیما اجتماعیا نموا

 :المشترك ناسبمال الهدف-جـ

 إلى یسعى مشكلة أو تحقیقه أجل من یعملون مشترك هدف المجموعة أطفال لدى یكون أن البد

 حل في باالشتراك األطفال یقوم لذلك الروضة في الدروس بعض حل أو اللعب، من لعبة تكون كأن حلها

 هذه تكون أن یجب و قیادة، هناك تكون فلن لحلها األطفال یتقدم لم وٕان علیها، والتغلب المشكلة هذه

 .األطفال متطلبات وفق للتغییر قابلة مرنة مقبولة حقیقیة األهداف

 ویظهرها التفاعل و التبادل على تقوم أقرانهم و األطفال بین تتشكل التي االجتماعیة فالعالقات

 القائد الطفل ویتمیز یظهر و المشترك الهدف و الموقف خالل من بعضهم على األطفال بعض میزات

 أعضاء بدخول أو األطفال جماعة تغیرت إذا یتغیر المشترك الهدف أن القول یمكن وهكذا األتباع عن

 المدیرة أو المعلمة كتدخل الخارج من تأتي التي الضغوط أو منها األصلیین األعضاء بخروج أو لها، جدد

 .صفوفهم إلى األطفال تفرق أو اللعب لتوقف الروضة في

 :االجتماعي التفاعل-د

 وسیلة هو االتصال و بینهم اتصال هناك یكون أن البد الجماعة أعضاء بین تفاعل هناك یكون لكي

 األشخاص لحاجات واالستجابة والود واالنسجام والتعرف التقبل فهو التفاعل أما األطفال، بین التفاعل

 وهدف قیادي وطفل أطفال مجموعة هناك یكون أن یجب تفاعل هناك یكون لكي و اجتماعیا، المتفاعلین

  )116 ص ،2007الخوالدة، اهللا عبد محمد و الشوارب أكرم أسیل(.األطفال بین یربط مشترك

 :األقران بین العالقة-ه

 لعب خالل من انفعالیا، اتزانه و اجتماعیا نضجه في أساسیا دورا أقرانه مع الطفل عالقة تلعب

 تحملها التي المواقف یواجه وكیف اجتماعیة عالقات وٕاقامة والتعاون المشاركة یتعلم اآلخرین مع الطفل

 .مختلفة وأدوار مسؤولیات من العالقات تلك
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 متساویین أعضاء من تتكون و المودة بعالقات و بالتماسك تتمیز أولیة جماعة هي الرفاق وجماعة

 حیاة في أهمیة ذات هي و صداقة جماعات األطفال عند اللعب جماعة تعتبر لهذا و المكانة، حیث من

 .الحیاة مجتمع في خوضه و الطفل روابط و بالعالم معرفته تقوي ألنها االجتماعیة الطفل

 الثالثة سنوات في تزداد الودیة االتصاالت أن الروضة داخل الصداقات تناولت التي الدراسات وجدت وقد

 تقتصر وال السنوات هذه خالل عموما األولى صداقاتهم األطفال یكونو  العمر، من الخامسة غایة إلى و

 عبد محمد و الشوارب أكرم أسیل( السواء حد على الجنسین تشمل بل الخاص جنسهم أفراد على الصداقات هذه

 )119-118 ص ،2007الخوالدة، اهللا

  :االجتماعي النمو في األطفال ریاض أثر-2-5

 التي االجتماعیة واألسس المبادئ تبنى وفیها اإلنساني، النمو مراحل أهم من المبكرة الطفولة مرحلة إن

 وتؤثر نوعیة نقلة انتقل قد یكون األطفال ریاض إلى المنزل من انتقاله عند والطفل الشخصیة، علیها تقوم

 أي األسرة هو الطفل عالم یعد فلم عالمه یتسع حیث االجتماعي النمو خصوصا و جوانبه بكافة نموه على

 تكمل أشیاء المربیة من یتعلم حیث الصغار واألطفال المربیة لیشمل اتسع ولكنه واألقارب واألم األب

 .األطفال یقلده الذي والمثال القدوة هي فتكون الوالدیة التربیة

 األدوار وتمثیل والتعلم اللعب بین وقته معهم ویقضي معهم یتوحد الذین األقران هم الصغار واألطفال

 مركزیة من الروضة في ینتقل لطفلاو  االجتماعي الطفل عالم إلنماء غنیة فرصة هي األطفال فروضة

 التعاون فیتعلم كثر أطفال مع ویجتمع قبل من یراهم یكن لم أناسا یرى خبراته، وتتسع عالمه فیتسع الذات

 ودفاعهم العفویة بحركتهم االنتباه یجذب الروضة في األطفال ومالحظة والمحاورة واللعب األدوار وتبادل

 أن الروضة في ونجد التخیلي، اللعبو  المجتمع في والسلبیة االیجابیة األدوار وتقمص أصدقائهم عن

 أما والمربیة، والمعلمة األم كدور المستقبل في دورهن تمثل أوار فیلعبن بعضهن إلى تنجذب البنات

 ذهابه بدایة في الطفل یعاني وقد الطبیب، و والشرطي كاألب الذكوریة األدوار تبني إلى فیمیلون الذكور

 فأصبح اآلن أما معه، الوقت طوال وجودها وعلى علیها تعود التي أمه عن لبعده یبكي و الروضة إلى

 الرضا له یهیئ الذي المكان هذا في معهم ویتفاعل  الروضة یكره وقد الساعات بعض أسرته عن بعیدا

 في األسري التعاون هو المرحلة هذه في المهم واألمر اآلخرین وعن نفسه عن واالجتماعي النفسي

 الروضة أما اإلمكان، قدر والتجمیل والراحة بالحنان وٕامداده للطفل العون األسرة تقدم حیث الروضة،

 



 النمو المعرفي واالجتماعي للطفل...................الفصل الثاني ..........................
 

89 

 والتعاون الثقة ویزرع والمبادئ القیم الطفل إلى ینقل الذي الجدید االجتماعي العالم عن نموذج للطفل فتقدم
 )109-108ص ،2007الخوالدة، اهللا عبد محمد و الشوارب أكرم أسیل(.

 :االجتماعي النمو و اللعب-2-6

 أجل من اللعب یستثمر فالطفل اللعب طریق عن یتم الروضة داخل بعضهم مع األطفال تعامل إن

 المشاركة یعلمه اللعب أن حیث محبوب، غیر أنانیا یصبح اللعب فبدون االجتماعیة، مشاعره تنمیة

 الطفل كان فإذا الرفاق وسط مقبولة مكانة یكسبه كما العطاء، و األخذ مهارات على والتدرب والتعاون

 في ویساعده الجماعة مع ارتباطا أكثر یجعله الجماعي اللعب فإن المبكرة الطفولة في ذاته حول متمركز

 من یقلل مما االجتماعیة مشكالته حل في یساعده كما الجماعة، أنشطة في واالنخراط األدوار تبادل

 .ذاته حول تمركزه

 بشعور اإلحساس على القدرة أن حیث للطفل، االجتماعي اإلدراك نمو في یساعد الجماعي اللعب

 األول الشكل یظهر و الطفل لها یتعرض التي االجتماعیة العالقات خالل من وتتطور تنمو اآلخرین

 ذاته عن صورة تكوین عن ویبدأ به، المحیط العالم بموضوعات عالقتها ففي الطفل لدى بالذات لإلحساس

 هذا و به المحیط الوسط في الموجودة الموضوعات أو اآلخرین ذوات عن متمیز نحو على وٕادراكها

 عفاف(.یعیشها التي األنشطة في الطفل خبرات بتزاید والتطور النمو في یأخذ الذات عن األول المفهوم

 )18-17،ص2005خالیلة، الكریم وعبد اللبابیدي

 صادقة إیحاءاتهم و مشاعرهم و حقیقیة دوما تكون اللعب في المساهمین حركات و سلوك أن كما

 مع أو دمیة، أنها یعلم أنه رغم مشاعر لها یكرس صغیر دب أو إنسان بدمیة یلعب عندما مثال فالطفل

 بعدم و السطوة و الجرأة و الشجاعة بذروة یشعر أنه إال بحریا مالحا أو فضاء رائد لیس أنه یعلم كونه

 لنا البد اللعب في األدوار هذه مثل  ویفي فوزه بخبرات یتفاخر قد أنه حتى و یهدده خطر أي من الرهبة

 ألنه باإلبداع مزودا بل بسیطا تقلیدا یعد ال اللعب أثناء الطفل قبل من الكبار دور تمثیل أن نعترف أن

 أن الطفل وبمقدور الجماعة مع تعایشه من اكتسبها خبرات هي و الشخصیة خبرات على خالله یستند

 )1992 ص ،2004 موثقي، هایدة(.اللعب خالل من ذاته عن یعبر و وجوده یثبت

 الغیر ومعاشرة االجتماع تكسبه والتي الجماعیة األلعاب في الطفل مساهمة ضرورة یحتم ما وهذا

 عنه یقولون فیما یفكر فهو تصرفاته في الناس رأي إلى ینتبه یجعله مما اللعب في زمالئه مع واالشتراك

 )18 ص ،2005خالیلة، الكریم عبد و اللبابیدي عفاف(.االجتماعي السلوك األساس هو هذا و ذم أو مدح من
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 في تتمثل جماعیة بروح المشكالت حل في اجتماعیة مهارات األطفال الجماعي اللعب یكسب كما

 قدرات بین المقارنة وحسن وأدوارهم اآلخرین جهود وتقدیر األصدقاء واختیار اآلخرین مع التواصل

 الدور مع والتكیف أهدافه تبني و للفریق واالنتماء به وااللتزام النظام وقبول الجهود وتنسیق األشخاص

 االجتماعي النمو على یساعد اللعب أن لنا یظهر كله وهذا والهزیمة واالنتصار والخسارة الربح قبولو 

 والمصلحة الجماعي العمل قیمة یدرك و واحترامها، الجماعة بروح ویؤمن النظام یتعلم أنه حیث للطفل

 إلى ویمیل ذاته حول متمركزا أنانیا، یكون فإنه اآلخرین األطفال مع اللعب الطفل یمارس لم وٕاذا العامة

 اآلخرین مع ومتوازنة جیدة اجتماعیة عالقات یقیم أن له یمكن اللعب خالل ومن اآلخرین ویكره العدوان

 )133 ص ،2004صوالحة، أحمد محمد(.مشكالت من یعترضه ما یحل أن ویستطیع

 :االجتماعي النمو نظریات-2-7

  :فروید موندسیغ نظریة-1

 ودرس FREIBURG MORINIA مورینیا فرویبرق مدینة في م1856 عام في فروید موندسیغ ولد

 البحث كان األعصاب، طب في تخصص ثم م1883 عام منها وتخرج فیینا جامعة في الطب

 ذلك بعد انتقل ،"بروك رانس" مختبرات في عمل لدى اهتمامه محور فأصبح األول همه الفسیولوجي

 عالج في استخدامها وكیفیة المغناطیسي التنویم طریقة علمه الذي" شاركوه" الفرنسي الطبیب مع للعمل

 .الهستیریة

 سما علیه وأطلق الشعوري الجانب وراء یستتر و النفس من خفي جانب وجود افترض و فروید جاء

 كاألحالم الغامضة الخفیة الموضوعات على الضوء الكشف هذا وألقى الالشعور، أو الالشعوري الجانب

 عن تنشأ التي الشاذة واألمراض وألعابهم األطفال ورسوم البدائیة الشعوب وأساطیر النسیان و واإللهام

 حماسة سنوات الطفل حیاة من األولى الخمس السنوات أن فروید واعتبر والعقلیة النفسیة األمراض

 في الطفل علیه یربى الذي السلوكي النمو أن واعتبر اإلنسانیة، للشخصیة النهائي التكوین في وأساسیة

 جمیع فروید وأرجع الالحقة السنوات في الشخصیة نمو تحدید في أثر أكبر له حیاته من األولى السنوات

 على قادرة فالطفولة األولى الطفولة مراحل في التأنیب ضروب إلى الرشد مراحل في النفسیة االضطرابات

 أحمد الحمید عبد حسین(. البلوغ مراحل في واسترجاعها الخارجیة والتأثیرات االنطباعات جمیع تقبل

  )112ص ،2006رشوان،
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 من األولى تبدأ مرحلتین على تتم بیولوجي نفسي نمو عملیة الشخصیة نمو عملیة أن فروید ورأى

 على فتساعد األب مع التوحد وهي الثانیة أما للمیالد، األولى األیام من تبدأ والتي باألم التوحد عملیة

 .األخالقیة القیم فیه تنسجم التي األنا تكوین

 .األعلى األنا األنا، الهو،: هي جوانب ثالث للشخصیة أن فروید أوضحو 

 طبیعة فهو الفردیة، للرغبات مستودع وهو الموروثة، الغریزیة الرغبات و الدوافع جمیع یشمل :الهو

 الطفولة مذكرات من األكبر الجزء یشمل فهو لذلك و بالتهذیب المجتمع یتناولها أن قبل الحیوانیة اإلنسان

 .المحظورة بالدوافع منها اتصل ما خاصة و المبكرة

 یسعى لذلك و الواقع خالل من یعمل و تهوره، و الهو اندفاعات مواجهة في للعقالنیة الممثل هو و :األنا

 .الواقع لمقتضیات وفقا الهو رغبات إلشباع

 البیئة أو بالواقع اتصالها طریق عن للشخصیة الهادفة األخالقیة المظاهر یحدد الذي هو :األعلى األنا

 واألنا الهو عند الحال هو كما الجسدي الواقع على لیس و االجتماعي الواقع على مقصور هنا واتصالها

 عملیة خالل من نموها فیحدث األعلى األنا أما المبكرة، الطفولة في یحدث واألنا الهو نمو أن حیث

 )46ص ،2004الخیر، أبو قاسم الكریم عبد( .والدینیة األخالقیة القیم تشمل التي االجتماعیة التنشئة

 :فروید عند النمو مراحل

 من الثاني النصف حتى الوالدة من تبدأ هي و الفمیة المرحلة هذه على فروید أطلق :الرضاعة مرحلة-

 )32 ،ص2002المغلي، أبو سمیح(. األول العام

 على تعمل و قلبه إلى السرور تدخل التي الفمیة الناحیة إلى الرضاعة أهمیة فروید أرجع وقد 

 ثدي یمتص الذي الرضیع فإن القول لهذا طبقا بعدها، وما لفمه استخدامه لحظات خالل توتراته تخفیض

 الغداء على یحصل أنه أي منه یعاني الذي التوتر وٕازالة االنشراح على یحصل ثم غدائه على یحصل أمه

 هذه أن كما بالخوف شعر كلما علیه یحصل الذي المتكرر الثواب نوع الثدي مص أن فیتعلم واالنشراح

 إشباع كیفیة و أمه مع عالقاته بطبیعة االجتماعیة عالقاته ونمط الطفل شخصیة تحدد التي هي المرحلة

 .حاجاته
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 هذه وفي) الطفل عمر من والثالث الثاني العامین( :المبكرة الطفولة مرحلة أو الشرجیة المرحلة -  

 ویتركز جنسیة بلذة ویتبرز فیتبول اإلخراج  بعملیة االستمتاع على الطفل اهتمامات تنصب المرحلة

 إال هي ما فروید حسب الطفل یجنیها التي المتعة هذه الشرجیة، المنطقة على لذته و متعته على حصوله

 نظام فرض على یعمالن فالوالدین وهكذا االستقاللیة نحو تدفعه التي وهي لذاته الطفل اكتشافات من

 ناحیة ومن ناحیة من  ألمه إرضاء النظام لهذا فیخضع والتبرز، التبول عملیة لتنظیم الطفل على دقیق

 ما المتجسدة العالقة لتنظیم منه كمحاولة األنا تكوین في تبدأ ثم ومن ذاتها االستمتاع عملیة لتنظیم ثانیة

  )47ص ،2004 الخیر، أبو قاسم الكریم عبد(. المحیط الواقع وبین الحیوانیة الجنسیة الرغبات یمثل الذي الهو بین

 مرحلة هي المرحلة فهذه الطفل عمر من) والسادس الثالث العام(  بین وفترتها :القضیبیة المرحلة -

 في الطفل یرغب حیث بأمه الذكر الطفل ارتباط فهي أودیب عقدة أما" إلكترا" وعقدة" أودیب" عقدة

 أبیها مع البنت بین القوي االرتباط فهي إلكترا عقدة وكذلك. علیها والده من والغیرة أمه بحب االستئثار

  )33ص ،2002وآخرون، مغلي أبو سمیح( .أمها تجاه العدوانیة و بالغیرة وتشعر

 الكبت بطریقة إما ما، بطریقة منها یتخلص حتى وتعذبه الطفل نفس في تعمل العقدة هذه تظلو 

 النمو في یأخذ الوالد بشخصیة التلبس مرحلة في و أخرى جهة من الوالد بشخصیة التلبس أو جهة، من

 من یمتصها التي والنواهي األوامر نفسه على ویفرض الداخلیة، مشاعره كبت بنفسه یتولى ویبدأ النفساني،

 .سلوكه تدریجیا ویتحكم به، المحیط المجتمع

 من الجنسیة اشباعاته على الحصول على الطفل اهتمامات تتركز المرحلة هذه خالل من أنه كما

 السنة حتى الثالثة العمریة السنة من األوضاع هذه وتستمر الجنسیة، المناطق إلى الشرجیة المنطقة

 الشرجیة المنطقة من لتحولها فقط لیس الجنسیة، المناطق مرحلة المرحلة هذه وتسمى السادسة العمریة

 من الرغبة وتتحول لدیه، االهتمام محور تصبح للذكور الجنسیة المنطقة ألن ولكن التناسلیة األعضاء إلى

 المزید إلى ذلك یقوده أن الطفل یتوقع حیث. التناسلیة باألعضاء الجنسي اإلعجاب إلى الجنسي اإلشباع

 .الجنسین عن المعرفة عن

 شخصیة بتقمص الذكر الطفل فیها ویبدأ) البلوغ سن حتى السادسة( بین ما وفترتها: الكمون مرحلة-

 وكل األم به تقوم أو األب به یقوم شيء كل التقمص هذا ویتضمن أمها، شخصیة تتقمص البنت و والده

 الطفل اهتمام یبتعد المرحلة هذه في دیالتحد في العلیا األنا تبدأ هنا و وآراء معتقدات من به یؤمنون ما
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 الحادیة حوالي في أي البلوغ فترة بدایة حتى المرحلة هذه وتستمر اللعبة أفراد الذكور فنجد الجنس عن

 )47ص ،2004الخیر، أبو قاسم الكریم عبد(.العمر من عشر الثانیة أو عشر

 الجنس أفراد مع وصالت إحیاء إال هي ما المرحلة هذه: المراهقة مرحلة أو :الجنسیة المرحلة-

 )33ص ،2002 آخرون، و مغلي أبو سمیح(اآلخر

 بعبارة الكامل النضج مع مرونتها تظهر جامدة متسلطة فتبدأ وجودها تأكید محاولة العلیا الذات تصل وهنا

 والمختلفة المتتابعة نموه مراحل من مرحلة كل في ارتبط إذا الفرد شخصیة نمو أن فروید یرى أخرى

 عن بعیدة سویة شخصیة ببناء سینتهي ذلك فإن لدیه صراعات تؤجج ال وبطریقة لرغباته تام بإشباع

 فإنه والمتتابعة المختلفة نموه مراحل خالل عقبات الفرد صادفت ما إذا أما السلوكیة، االضطرابات

 ،2004الخیر، أبو قاسم الكریم عبد(االستقرار وعدم االضطراب عنه ینتج الذي والصراع لإلحباط سیتعرض

 )48ص

 :إریكسون أریك نظریة-2

 في رساما عمل و م1902 سنة األلمانیة فرانكفورت لمدینة تابعة ضاحیة في" إریكسون إیریك" ولد

 من ارتحل م،1933 عام في و لألطفال أشكال و صور على رسوماته تركزت فیینا، في صغیرة مدرسة

 استمر. النفس علم في تخصص ثم هارفارد بجامعة الطب كلیة في عمل هناك و بوسطن مدینة إلى فیینا

 نمو في تبحث التي الموضوعات نحو شدیدا میال أظهر أنه إال سلوكیا المضطربین األطفال معالجة في

 )55ص ،2004الخیر، أبو قاسم الكریم عبد(.م1996 سنة توفي العادیین الرضع األطفال وتطور

 في األساسیة بالمنطلقات آمنوا الذین فروید أتباع من وهو الفرویدیین أحد إریكسون اعتبار ویمكن

 على البیولوجیة الجوانب إلى ما درجة إلى انحاز قد فروید أن وجدوا لكنهم و النفسي، التحلیل نظریة

 نظریات بعضهم صاغ و آرائه بعض عن تالمیذه من عدد تحول لذا و االجتماعیة، الجوانب حساب

 لكن و المبكرة الطفولة في محددة تكون ال الشخصیة أن یرى الذي إریكسون بینهم من و بهم خاصة

 نموذجا طور قد إریكسون أن الكثیرون شعر المعنى بهذا و اإلنساني الكائن حیاة طوال نموها یستمر

 ).136،ص2012 مغلي، أبو وسمیر حویج أبو مروان(.فروید نموذج من إنسانیة و شموال أكثر النفسي للنمو جدیدا

 تفاعل هو أو واالجتماعي البیولوجي المجالین في تحدث تغیرات مجموعة هم إریكسون عند والنمو

 )87ص ،2009كفافي، الدین عالء(.بالطفل المحیطة االجتماعیة األوضاع و البیولوجیة اإلمكانات بین
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 :إریكسون عند االجتماعي النمو مراحل

 )العمر من األولى السنة حتى الوالدة من(  :الثقة عدم مقابل الثقة مرحلة

 هذه وتؤثر. للرضیع الغذاء وتقدیم والقرب والرعایة واالهتمام الحب عالقات المرحلة هذه وتتضمن

 مراحل في المشاعر هذه وتؤثر المحیطة البیئة في الثقة عدم أو للثقة األساسیة المشاعر بناء في العالقة

 فإذا الطفل یحتاجه ما تقدیم في األم وخاصة الوالدین على شدیدا االعتماد ویكون الخالقة اإلنسان حیاة

 تام شعور لدیه یتطور االهتمام إلى یحتاج عندما أمه به اهتمت و یجوع عندما جاهزا طعامه الطفل وجد

 هذا تطویر في الرئیسیة العوامل من و بالثقة، الشعور إریكسون یسمیه ما هذا و الطمأنینة و بالراحة

 )229ص ،1998 جادو، أبو صالح محمد( .الملحة حاجاته وتلبیة یلزمه ما تقدیم في االنتظام الرضع لدى الشعور

 )الثالثة إلى الثانیة السنة بدایة من(  :الشك و بالخجل الشعور مقابل االستقاللیة مرحلة

 مقابل في الجسمیة األنشطة أو الجسم على السیطرة هي المرحلة لهذه الرئیسیة االنفعالیة االزدواجیة

 اإلحساس على الحصول سبیل في العمل الطفل یبدأ بالثقة اإلحساس فبتكون والخجل، للشك النزعة

 والعقلیة الحركیة مهاراته تتطور حیث والكالم المشي تعلم الطفل یبدأ السن هذه في أن ویالحظ باالستقالل

 .الكبار یفعل كما طعامه تناول في وبدأ الرضاعة عن فطم قد الطفل یكون كما

 إرادة له بأن الشعور في والرغبة باالستقاللیة باإلحساس یبدأ ألن الفرصة الطفل یعطي هذا كل 

 في الحریة نعطیه أن اإلحساس هذا الطفل عند ینمو لكي والبد اآلخرین، عن مستقال وكیانا خاصة

 في األبوین سلوك ویؤثر واإلخراج، الضبط عملیات المرحلة هذه في الطفل ویتعلم والتصرف الحركة

 بدأ أو جدا، صارمة الوالدیة التنشئة أسالیب كانت فإذا الشخصیة، تكوین في المهارتین هاتین تعلیمه

 اإلحساس هذا خاللها من یكون أن یستطیع التي الفرصة یفقد الطفل فإن جدا مبكر وقت في التدریب

 )88ص ،2009كفافي، الدین عالء( .بالخجل اإلحساس إلى أقرب یكون إنه بل باالستقالل

 :بالذنب اإلحساس مقابل بالمبادأة اإلحساس مرحلة

 واالستقاللیة بالثقة الشعور خالل فمن. الطفل عمر من سنوات 6-3 بین ما المرحلة هذه تكون

 لفضوله ویطلق غریبة أماكن إلى یذهب أن یستطیع فهو بالمبادأة الشعور یطور أن الطفل یستطیع

 والبد بالمسؤولیة، اإلحساس إلى الطفل یقود المرحلة هذه لتحدیات المناسب و الصحیح الحل إن العنان،
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 في مقامها یقوم من أم الوالدین على االعتماد دون بیئته في واالنطالق التحرك من المرحلة هذه في للطفل

 في الطفل استمر إذا أما بالمبادأة، شعورا طور قد الطفل إن یقال ذلك حدث فإذا عمله، یرغب ما كل

 تلبیة عن عاجزا مازال أنه یشعر ألنه بالذنب، شعورا یطور سوف فإنه والدیه على الشدید االعتماد

 .والدیه عن مستقال بیئته مع التفاعل في المجتمع توقعات

 والخطأ بالصواب اإلحساس بتطویر أي الضمیر، بتطویر بالمبادأة اإلحساس مرحلة في الطفل ویبدأ

 .اإلحساس هذا تطویر في مهما دورا المعلمون و الوالدان ویلعب

 مساهمتهم وأن مقبولة مبادأتهم بأن الراشدین، من تأكیدات إلى المرحلة هذه في األطفال ویحتاج

 ومرة لذاتهم، مقبولون بأنهم إحساسهم إلى المرحلة هذه في األطفال ویتوق قیمة بساطتها درجة بلغت مهما

 تدخل دون ولكن أطفالهم على المناسب اإلشراف توفیر المرحلة هذه في الراشدین على فإن أخرى

 )230 ص ،1998جادو، أبو علي محمد صالح(.مباشر

 :بالنقص الشعور مقابل اإلنجاز مرحلة

 طور طفل إن عشر، الثانیة سن إلى السادسة من تمتد إذ أطول سنوات المرحلة هذه تستغرق

 یحسم أن یرام ما على شيء كل سار إن مرشح، المبادرة على والقدرة باالستقاللیة، والشعور الثقة، مشاعر

 من به یكلف فما المدرسة في أو البیت في إن اإلنجاز، على بالقدرة الشعور لصالح المرحلة هذه أزمة

 هذا یكون أن على ویحرص یؤدیها مهمات من الرفاق جماعة علیه تفرضه وما أسریة أو مدرسیة واجبات

 خاصة الدراسیة و الحیاتیة المهارات اكتساب إلى یسعى فإنه آخر وبتعبیر. الممكنة وبالسرعة جیدا األداء

 من الدنیا المعرفیة العملیات إتقان من التمكن كذلك. والحساب واالستماع والتحدث والكتابة القراءة مهارات

 التعلم إلى یندفع معلومات من یدیه بین یقع لما أو معلومات من له یقدم لما تطبیق و فهم و معرفة

 .السابقة نموه مراحل تشهدها لم بحماسة

 فإن بالذنب واإلحساس الشكو  بالخجل والشعور الثقة بعدم بدءا السلبي المسار لنفسه اتخذ إن أما

 أو اإلنتاج على قادر غیر أنه یقتنع معها النقص مشاعر لتطویر ترشحه األولى الست المدرسة سنوات

 أو المشاعر هذه مثل تطویر في قویا دورا تلعب معلمیه مع الطفل خبرات أن الشك و أقرانه مع المنافسة

 )72 ص ،2003 الریماوي، عودة محمد( .معاكسة إیجابیة مشاعر تطویر
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 :الهویة اضطراب مقابل الهویة تحدید مرحلة

 أن ویرى العمر، من عشر الثامنة حتى عشر الثانیة السنة من إریكسون حسب المرحلة هذه تمتد

 فعملیة تشویشها أو الهویة اضطراب مقابل في األنا هویة هي المرحلة هذه خالل الرئیسیة االزدواجیة

 أولئك خاصة له اآلخرین نظرة بین و بنفسه نظرته بین المراهق یقارن أن تتطلب األنا هویة تشكیل

 من األنا هویة إذن لسلوكه، توقعاتهم إلى باإلضافة تكوینه، كیفیة وفي حیاته في أثر لهم الذین األشخاص

 واستمراریة األنا تنظم التي للطرق الوعي هذا واستمراریة ذواتهم بحقیقة الوعي هي المراهقین نظر وجهة

 )59ص ،2004 الخیر، أبو قاسم الكریم عبد( .حوله من اآلخرین إلى بالنسبة مراهقا یافعا قیمته معنى

 أن یمكن التي األدوار هي ما أهدافه، هي ما هو، من تحدید إلى المرحلة هذه في المراهق ویسعى

 أن هي لها یسعى التي فالمهمة. هویته تحدید إلى یسعى أنه أخرى بعبارة المستقبلیة، حیاته خالل یلعبها

 یحل فلكي اآلخرین عن والتمیز باالستقاللیة یشعره و بالرضا یشعره بالذات وواعیا متكامال إحساسا یطور

 المهنة اختیار: مثل بنفسه حیاته تخص التي القرارات یتخذ ألن یحتاج ناجح بشكل الهویة أزمة المراهق

 . واألصدقاء الدراسة

 یظهر هذا و الدور اضطراب من یعاني فإنه ناجح بشكل الهویة أزمة یحل ال الذي المراهق أما

 ،2006 الزق، یحیى أحمد(. األسرة وقرارات ومواقف أراء تبني أو واألسرة الرفاق عن وعزلة انسحاب شكل على

 )133ص

 :بالعزلة اإلحساس مقابل باأللفة اإلحساس مرحلة

 إنشاء على القدرة الهویة تكوین على یترتب. المبكر الرشد مرحلة بدایات مع المرحلة هذه تبدأ

 اإلحساس تكوین یستطع لم ومن. اآلخر الجنس من أو الجنس نفس من اآلخرین مع والتآلف الود عالقات

 اإلحساس ویتبلور نفسه، مع و بل اآلخرین مع التآلف و بالود الشعور تنمیة إمكانیة في یكون ال بالهویة

 فإنه اآلخرین مع عالقات إنشاء في لذلك المراهق ویرغب المراهقة مرحلة من األخیر الطور في بالتآلف

 اآلباء على ویجب والتلقائیة الدفء ینقصها سطحیة اآلخرین مع عالقته وتظل سیكولوجیة عزلة في یعیش

 إلنماء الفرص أفضل لهم یتیحوا بحیث أبنائهم على والسیطرة االستبدادیة من یتخلصوا أن والمعلمین

 شخصیة عالقات إنشاء إلى بهم یؤدي تعرف هویتهم على یتعرفوا لكي و والمبادأة باالستقالل اإلحساس

 )90ص ،2009 كفافي، الدین عالء(. اآلخرین مع
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 :اإلنتاجیة مقابل الركود مرحلة

 تصل حتى وتمتد المبكر الرشد تلي التي السنوات أي سنة 50 و 25 السنوات تقابل المرحلة هذه

 أكثر والعطاء اإلنتاج تتضمن حیث والركود العطاء بصراع المرحلة هذه تتمیز. العمر منتصف مرحلة إلى

 تلك خصوصا الحیاة مجاالت من عدد في ومبدعا منتجا تكون أن على القدرة تعني فهي األبوة، مجرد من

 التي العناصر تلك في بحیویته لیشارك الراشد أو البالغ للفرد التالیة األجیال برعایة اهتماما تظهر التي

 )61ص ،2004 الخیر أبو قاسم الكریم عبد(. ثقافته تتطلبها

 إلى االفتقار و الجحود و الملل و الركود في مشاعر ظهور إلى فیؤدي ذلك العمل في الفشل أما

 بخلق وذلك بالعمل إنتاجیة یحقق أن یمكن أطفال عنده یوجد ال الذي الفرد. التبادلیة الشخصیة العالقات

 ) 92ص ،2004الخیر، أبو قاسم الكریم عبد( لهم والمحبة المساعدة طریق عن اآلخرین الناس ألطفال أفضل عالم

 :بالیأس الشعور مقابل بالتكامل اإلحساس مرحلة

 یراجع المرحلة هذه وفي المتأخرة الرشد مرحلة أو الشیخوخة مرحلة بدایات مع المرحلة هذه تبدأ

 حال حیاته من السابقة األزمات حل في نجح الذي والفرد الحیاة في انجازه في فشل وما أنجزه ما الفرد

 بالیأس یشعر فإنه السابقة األزمات حل في فشل إذا أما السابقة، خبراته إلى الرضا بعین ینظر فإنه سلیما

 إریكسون یقصده الذي والیأس الحظ وسوء والخیبة الفشل في سلسلة أنها على حیاته إلى ینظر أنه بحیث

 لكي الفرد هذا أمام متاحة الفرصة أنها بل الكامل الیأس أو العمل، على اإلنسان یقعد الذي الیأس لیس

 ،2009 كفافي، الدین عالء( .له الدقة مصادر بتوفیر وذلك االیجابیة الجوانب یقوي وأن شخصیته یحسن

 )92ص

 

 

 

 

 

 

 



 النمو المعرفي واالجتماعي للطفل...................الفصل الثاني ..........................
 

98 

 خالصة

لطفل ، بالتطرق إلى أهم مالمح خصصنا هذا الفصل للحدیث عن النمو المعرفي واالجتماعي ل

نب هذا النمو ، وكذلك النمو االجتماعي بالتطرق إلى أهم مظاهر وخصائص وجوانب النمو وجوا

عند الطفل ، وتعتبر هذه االجتماعي ، حیث یعتبر النمو المعرفي واالجتماعي من أهم مراحل النمو 

المرحلة مرحلة حرجة في حیاة الطفل حیث إذا حدث أي خلل في النمو عنده یؤدي إلى تدهور نمو الطفل 

فضرورة االهتمام بالنمو المعرفي واالجتماعي ضرورة ال بد منها ، حتى یكون النمو عند الطفل نمو سلیم 

 وصحیح.
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 تمهید

تشهد السنوات الخمس األولى من حیاة الطفل أسرع فترة نمو خاصة في المجال الحسي الحركي 

مما یجعل أثرها باقیا على مر السنین ، فالتعلیم في السنوات األولى یشكل األساس الذي یقوم علیه التعلم 

واالهتمام ولذلك وجب في المراحل الالحقة ، كما أن األطفال في مرحلة ما قبل المدرسة یحتاجون للرعایة 

تلبیة حاجاتهم قدر اإلمكان حتى یشعروا بالسعادة واألمان والعمل باستمرار على تقویة شخصیاتهم بالتربیة 

السلیمة مما یجعلهم أكثر إقباال على التعلم وأكثر حبا للحیاة ولآلخرین وٕان عدم إشباع هذه الحاجات 

المرحلة وهذا ما سنتطرق إلیه في هذا الفصل في هذه  یؤدي إلى الوقوع في إعاقات بالغة لعملیة النمو

لب النمو في هذه المرحلة حیث سنتناول تعریف الطفولة المبكرة ، أهمیة الطفولة المبكرة ، وأهم مطا

، وتطرقنا إلى أهم مظاهر النمو وخصائصه في مرحلة الطفولة المبكرة وصوال إلى أهم العوامل الحاسمة

 نمو في مرحلة الطفولة المبكرة.والمشاكل المؤثرة علو ال
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 تعریف الطفولة المبكرة-1

: وهي المرحلة التي تمتد من عامین إلى خمسة أعوام  Early childhoodالطفولة المبكرة  -

وفیها یكتسب الطفل المهارات األساسیة مثل المشي واللغة مما یحقق قدرا كبیرا من االعتماد على النفس 
 )12، ص2005بني یونس ،(محمد محمود 

العام الثاني من حیاة الطفل لتستمر بأنها المرحلة التي تبدأ بنهایة  الطفولة المبكرة أیضاوتعرف  -

حتى العام السادس ، وهي المرحلة التي یمر بها طفل ما قبل المدرسة وأهم ما یمیز هذه المرحلة كما 

 تقدیم البعض منها :  في الكثیر من النقاط یمكن 2001أظهرته حنان العناني 

إنها سنوات ترسیخ المفاهیم النفسیة واالجتماعیة التي یتعرف األطفال من خاللها على أنفسهم  -

وعلى اآلخرین داخل األسرة وخارجها وهذا الترسیخ الحاسم لشعورهم حول أنفسهم وفكرتهم عن ذاتهم 

 سیؤثر على ما سیكونون علیه في المستقبل.

المفاهیم األساسیة وترسیخ آفاق القدرة العقلیة والنمو في هذه المرحلة یؤثر في إنها سنوات تشكیل  -

 قبال الطفل نحو التعلم .

إنها مرحلة اإلبداع واالبتكار فالطفولة المبكرة هي مرحلة تجمیع وتبدیل لقدرات االبداع لدى  -

 )17-16،ص2008(فتیحة كركوش، األطفال 

اء مرحلة الرضاعة وتستمر حتى نهایة العام الخامس أو وتعرف أیضا هذه المرحلة عقب انته -

بعده بقلیل أي حتى دخول المدارس تقریبا ، ویطلق على هذه المرحلة مسمیات متعددة مثل مرحلة ما قبل 

.(عصام المدرسة أو مرحلة الحضانة إال أن الكثیرین من دارسي علم النفس أطلقوا علیها الطفولة المبكرة

 )81، ص2015نور

د والتي ینمو لص مما سبق أن الطفولة المبكرة هي مرحلة من المراحل التي یمر بها الفر نستخ

ویتطور من خاللها في جمیع مظاهر نموه المختلفة، كما تعمل جملة من الخبرات التي یتعرض لها الطفل 

  على تشكیل سلوكیاته وتثبیتها باالعتماد على غیره.
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 أهمیة مرحلة الطفولة المبكرة-2

، وبأن خبرات الطفل تتمیز الطفولة المبكرة بأنها ترسي الدعائم الرئیسیة التي تقوم علیها الشخصیة 

في السنوات الخمس األولى من الحیاة تقوم بدور مهم في إرساء دعائم الصحة النفسیة التي یحملها الطفل 

رات التعبیر والتواصل ، كما معه إلى المراحل التالیة وتتصف هذه المرحلة بالنمو اللغوي وباكتساب مها

تتصف بطاقة عالیة من الخیال والتمركز حول مع النزعة إلى االستطالع واالستكشاف والتجریب وحب 

اللعب وقد أفادت التجارب السیكولوجیة بأثر الطفولة غیر السعیدة والخبرات الصادمة أو غیر المواتیة في 

م مما شاع في هذا الشأن من توجیهات نفسیة تربویة هذه الفترة في نمو اضطرابات الشخصیة وعلى الرغ

عن تأثیر السنوات األولى والخبرات المبكرة في الطفولة على تطور الشخصیة ونموها وصحتها 

 )78، ص 2004(مریم سلیم، .النفسیة

وتعتبر مرحلة المبكرة من المراحل المهمة في حیاة االنسان والتي بدأها باالعتماد الكامل على الغیر 

المبكرة یقل اعتماد ثم یتطور في النمو ویتجه نحو االستقالل واالعتماد على الذات ففي مرحلة الطفولة 

الطفل على الكبار ویزداد اعتماده على نفسه وذاته ویتم فیها االنتقال من بیئة المنزل إلى البیئة الخارجیة 

 المهد. المحیطة به مما یمكنه من التعامل بوضوح مع بیئته مقارنة بمرحلة

وفي هذه المرحلة تبدأ عملیة التنشئة االجتماعیة وٕاكساب القیم واالتجاهات والعادات االجتماعیة ویتعلم 

.(عبد الرحمان محمد السید فیها التمییز بین الصواب والخطأ وٕان كان ال یفهم لماذا هو صواب أو خطأ

 )687ص1998

  مطالب النمو في مرحلة الطفولة المبكرة-3

 عادات النظافة.تعلم  -

 تعلم الكالم . -

 تعلم استعمال العضالت الصغیرة. -

 تعلم التفریق بین الجنسین. -

 تعلم مهارات القراءة والكتابة والحساب. -

 تعلم استكشاف البیئة المحیطة به. -

 تعلم التمییز بین الصواب والخطأ. -
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 تعلم التفاعل مع اآلخرین. -

 االحساس بالثقة بالذات وباآلخرین. -

 المسؤولیة.تعلم تحمل  -

 تكوین مفهوم الذات االیجابي. -

 السلیمة.تعلم العادات االجتماعیة  -

 تعلم القواعد والقوانین للعب الجماعي. -

 )40، ص2002.(العزة سعید حسني، تعلم ممارسة االستقالل الشخصي -

 مظاهر النمو وخصائصه في مرحلة الطفولة المبكرة-4

بالنمو تقدم الكائن الحي في مختلف الجوانب بدایة من نشوئه إلى غایة وفاته ویتم ذلك عبر  یقصد

 )20، ص2010(فتیحة كركوش، مستویات مختلفة.

 نذكر: مظاهرومن بین أهم هذه ال

یقصد بالنمو الجسمي نحو الحواس المختلفة كالبصر والسمع والشم والذوق : النمو الجسمي -1

 )64، ص1994.(حامد زهران ، ة كاإلحساس باأللم والجوع والعطش واألكلواالحساسات المتنوع

والنمو الجسمي یتضمن في مرحلة الطفولة المبكرة التغیر التشریحي كما وكیفا وحجما وشكال 

 )161، ص2010.(فتیحة كركوش، ووضعا ونسیجا فهو یشمل النمو الهیكلي كنمو الطول والوزن والحجم 

 ویمكن القول أن النمو الجسمي في مرحلة الطفولة المبكرة یمتاز بجملة خصائص أهمها ما یلي :

 یكون نمو األطراف سریعا. -

 األسنان اللبنیة تبدأ في التساقط تدریجیا لتحل محلها األسان الدائمة. -

 بطیئا.، یكون النمو 4،5،6سم ابتداء من السنوات  90یصل طول الفئة في السنة الثالثة حوالي  -

 كغ في السنة ویكون التغیر في الشكل والحجم أبطأ من المرحلة السابقة.1یزداد الوزن بمعدل  -
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ومنه البد في هذه المرحلة من االعتناء بصحة الطفل الجسمیة وذلك بتوفیر الشروط الضروریة 

للطفل النمو الجسمي  كالمراقبة الطبیة المستمرة والتغذیة الجیدة والراحة والرعایة الصحیة والنفسیة لتضمن

  السلیم.

ویقصد به نمو وظائف األعضاء كالجهاز العصبي ونبض القلب وضغط  النمو الفیسیولوجي: -2

الدم وعملیة التنفس والهضم واالخراج وساعات النوم الیومي والتغذیة ونشاط الغدد الصماء ویتمیز بجملة 

 من الخصائص أهمها:

% من وزنه 90نمو الجهاز العصبي حیث یصل وزن المخ في نهایة هذه المرحلة إلى  یزداد -

 الكامل.

 یزداد نمو الجهاز العضلي ویالحظ أن العضالت الكبیرة أسرع نموا من العضالت الصغیرة. -

 یصبح التنفس أكثر عمقا. -

 )65، ص1994.(حامد زهران ، في هذه المرحلة یبدأ الطفل في ضبط االخراج -

یقصد به نمو الحواس المختلفة كالرؤیة والسمع والذوق واالحساسات الداخلیة و الحسي: النم-3

  )64، ص1994.( حامد زهران ، كاإلحساس باأللم والجوع والعطش والشبع

 ومن أهم خصائصه أنه یتأثر بالعوامل التالیة:

 یتأثر بمدى نضج الحواس المختلفة. -

 هم في زیادة النمو الحسي.مستوى نمو جهاز العصبي المركزي له دور م -

 البیئة المحیطة بالمستوى المعیشي االجتماعي والثقافي والمهني. -

 ال یستطیع الطفل التمییز بین الیمین والیسار وبین الحروف ذات االتجاه الیمیني والیساري. -

 یمیز بین األعلى واألسفل وبین الیمین والیسار. -

وتتسع قدرته الفضائیة مقارنة بالمرحلة السابقة ، فمثال یزید الطفل إدراكا للبعد الزماني والمكاني  -

 )64ص 1994(حامد زهران،.في سن الثالثة یدرك الیوم الموالي وفي الخامسة یزید إدراكه الزماني
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ویقصد به عملیة السیطرة على الحركات الجسمیة من خالل النشاطات المنظمة  النمو الحركي:-4

واألعصاب والعضالت وهذه العملیة تبدأ بالتحكم بالحركات الجسمیة العامة التي تساعد  للمراكز العصبیة

 )118، ص2010(فتیحة كركوش،الطفل على القیام بحركات أساسیة مثل المشي والركض والقفز والتنقل.

ي وتشكل المهارات الحركیة بعدا هاما في مرحلة الطفولة المبكرة ومن أهم صفات المهارة الحركیة ف

هذه المرحلة سرعة االستجابة والشدة والتنوع في الحركة وٕاذا كانت النشاطات الحركیة غیر منسجمة في 

 البدایة فإنها تتحسن مع التدریب المستمر من خالل ممارسته الناشطات الریاضیة المختلفة.

 ومن أهم خصائص النمو الحركي ما یلي : 

 مهما في هذه المرحلة مرحلة النشاط الیدوي والعقل المكثف. تلعب المهارات دورا -

 یأخذ اللعب الشكل الفردي ولكن مع زیادة السن یتحول إلى لعب جماعي. -

 )118، ص2010فتیحة كركوش، .(تعبیر الحركي في مهارة الكتابةیتم ال -

ویعرف النمو العقلي بأنه الزیادة التدریجیة في الوظیفي العقلیة مع التقدم في  النمو العقلي:-5

العمر  وعادة ما ینطق هذا على الذكاء وتعتبر السنوات األولى من أهم مراحل النمو العقلي ، ففي تلك 

% من حجمه 75السنوات تبلغ سرعة نمو الخالیا أعلى مستوى لها حیث یبلغ حجم المخ في بدایتها 

 لكلي.ا

ذه المرحلة مرحلة ما قبل العملیات وفیها یمكن للطفل أن یتصور األشیاء والوقائع ویسمى بیاجي ه

واألحداث ویظهر ذلك من خالل ردود أفعاله الیومیة التي أصبحت تعتمد على قدراته العقلیة وهذا تزامنا 

كاء االجرائي لنمو وظیفة الكالم مما مع النمو السریع لقدراته اللغویة وقدرته على التذكر وتتمیز مرحلة الذ

یساعد الطفل في تمثیل األشیاء والرمز لها حتى في غیابها من خالل القدرة على التخیل والتذكر ویستطیع 

االسترجاع واالستحضار الذهني للحوادث السابقة ، مثال یستطیع أن یروي حادث وقع له ، كما یستطیع 

 )56، ص1987.(السید البهي فؤاد ، الخیالي تخیل القصص كما یزید میله إلى اللعب
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اللغة دور كبیر في التحكم أكثر في الوظیفة التعبیریة والترمیزیة كما الكتساب النمو اللغوي: -6

 هو عنصر أساسي إذ یساعد في فهم احتیاجات الطفل وفي نمو ذكائه.

كلمة حتى  50لغ حجمه فالطفل إذا أنهى عامه الثاني یكون قد بدأ یجتمع لدیه قاموس لغوي یب

 )81،ص2004.(مریم سلیم، كلمة في السن الخامسة 2000یصل إلى 

مرحلة الفهم   واتفق علماء النفس أن النمو اللغوي یمر بمراحل عدیدة یمكن تلخیصها فیما یلي :

مرحلة استخدام الكلمة ، مرحلة التمییز بین االسم والفعل ، مرحلة تكوین الجمل القصیرة ، مرحلة الجمل 

 )63، ص2010.(فتیحة كركوش ،البسیطة

وأنماط حیاتیة وقیم  كتساب الطفل للسلوك االجتماعي من عادات وتقالیدهو االنمو االجتماعي: -7

 1989.(شارلز شیفر وهوارد میلیان،تفاعل والعیش في انسجام بین أفراد مجتمعهومعاییر مما یساعده على ال

    )101،ص

في هذه المرحلة تتسع دائرة االتصال االجتماعي وتزداد التنشئة والتطبیع االجتماعي وخاصة مع 

الجدید دخول الطفل مؤسسا ما قبل المدرسة كریاض األطفال والمساجد ومراكز الترفیه ثم انتقاله للمحیط 

سنوات  5المتمثل في المدرسة ، ویبدأ توجه الطفل بطریقة إرادیة نحو االیجابیة مع اآلخرین  في سن 

عن رفقائه وتكثر الصداقات ویزداد ویكون اللعب جماعیا ومن خالله یتعلم الطفل الكثیر عن نفسه و 

 اعیة ومن أهم خصائصه:التعاون بین الطفل ورفقائه وتمون المنافسة في البدایة فردیة ثم تصبح جم

 یكتسب الطفل المعاییر االجتماعیة التي تعزز التطبیع االجتماعي. -

 یستقل الطفل نوعا ما عن األهل وینمو عنده الضمیر الجماعي. -

 )175،ص2010(سمیة محمد ،تكثر الصداقات ویزداد التعاون بین الطفل ورفاقه. -

 المبكرة:العوامل المؤثرة على النمو في مرحلة الطفولة -5

صنف العلماء العوامل المؤثرة في النمو إلى عوامل وراثیة وعوامل بیئیة ، وعوامل متعددة تطوریة  

فالعوامل الوراثیة هي تلك العوامل التي تؤثر على الجنین ولذلك فإن مرحلة الطفولة المبكرة تتأخر بتأثیرات 

 الوراثة في المراحل السابقة علیها.
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 الجتماعیة:العوامل البیئیة وا-أ

البیئة هي مجموعة من العوامل الخارجیة المحیطة بالفرد والتي تؤثر تأثیرا مباشرا أو غیر مباشر 

على الفرد منذ لحظة االخصاب وحتى نهایة الحیاة ، وسنتحدث عن أهم العوامل البیئیة المؤثرة في طفل 

 مرحلة الطفولة المبكرة وهي:

سنوات ، وفي أواخر الطفولة  5فالطفل یظل مالزم للمنزل  : طفل هذه المرحلة طفل المنزلاألسرة 

سنوات وفي أواخر الطفولة  5-2المبكرة ینتقل الطفل إلى الروضة وعلیه خالل هذه الفترة في أغلبها 

فهو ال یفارقهم إال  اقا بوالدیهصالمبكرة ینتقل الطل إلى الروضة وعلیه فالطفل في هذه المرحلة أكثر الت

جود األم بجواره وبالذات في بدایة الطفولة المبكرة نوع من األمان لذاته ولذلك فاألسرة هي نادرا ویعتبر و 

الحضن األول للطفل وهي المؤسسة الغیر رسمیة األولى التي تتولى رعایة وحضانة الطفل ، ولذلك 

ة وذلك ألن فالطفل انعكاس ألسرته ولقیم هذه األسرة وتبرز أهمیة األسرة في عملیة التنشئة االجتماعی

االعتقادات والعادات التي یكتسبها الفرد في طفولته تكون نتیجة تقلید وتلقین الوالدین ، ولقد واعتقاداته 

تتأثر بشكل كبیر بأسلوب التنشئة كما یتأثر الطفل كثیرا بالعالقة بالوالدین ، فالبیئة التسلطیة تعیق نمو 

 )117،ص2001.(المفدي عمر بن عبد الرحمان ، األطفال السلیم

ین یعملون وبشكل ایجابي نحو سیر نمو الطفل وفق السواء ، فهم الذین یكسبان الطفل الثقة دالوال

في ذاته وقدراته ، ویشعرانه بقدرته على االستقالل واالعتماد على الذات مما یؤهل الطفل إلى المبادأة 

 والقیام بأعمال مختلفة دون الشعور بالخوف واالحساس بالذنب.

: في الفترة المتأخرة من الطفولة المبكرة یدخل الطفل إلى جو شبیه بجو المدرسة غیر أنه ضةالرو 

یغلب علیه اللعب في ریاض األطفال تتوسع العالقات االجتماعیة لدى الطفل لتشمل معلمة الصف ورفاق 

عالقات االجتماعیة الصف ، والذین یشكلون أول نواة لجماعة الرفاق ویتعلم الطفل في هذه الفترة قوانین ال

المبسطة بل ویبدأ في ممارسة بعض هذه االستراتیجیات ، إن استخدام اللعب في تعلیم االطفال في ریاض 

األطفال لیس مضیعة للوقت كما یعتقد البعض بل هو أسلوب فعال وممتع یعلم الطفل أشیاء كثیرة عن 

 )157،ص2002عبد الحمید،.(العناني ، حنان نفسه وعن اآلخرین والبیئة التي یعیش فیها

كما یستطیع الطفل في ریاض األطفال التخلص من الذاتیة والتمركز حول الذات من خالل اللعب 

لكثیر من وجهات النظر الجماعي ، وسماع آراء زمالئه حول نفس الموضوع ویتعلم أن للموضوع الواحد ا
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استثارة ذلك عن طریق طرح العدید من جهة نظره ، وتستطیع المعلمة أو المعلم العمل على المخالفة لو 

 )158،ص2002.(العناني ، حنان عبد الحمید الموضوعات واتاحة الفرصة لكل طفل في إبداء رأیه في هذه القضیة

تعتبر مرحلة الطفولة المبكرة من أهم مراحل النمو السریع نوعا ما، ولذلك فالطفل یحتاج  التغذیة:

ه المرحلة ویحتاج الطفل من التغذیة الجید فنمو العضالت ونمو إلى تغذیة جیدة لمواجهة متطلبات هذ

العظام والجهاز العصبي یحتاج لغذاء فإذا نقص الغذاء أو كان غیر متوازن أدى ذلك إلى تأخر النمو 

 )83،ص2001.(عالونة شفیق، الجسمي والمعرفي أیضا

طیرة وذلك لتأثیره على نمو إن سوء التغذیة نقص البروتین باألخص في غذاء األطفال یترك أثار خ

الدماغ والجهاز العصبي عموما وعلى النمو الجسمي بل على سائر مظاهر النمو األخرى فسوء التغذیة 

في الطفولة المبكرة قد یؤثر على جوانب كثیرة من الشخصیة وقد كون من الصعب تعویضه في المراحل 

 )84،ص2001.(عالونة شفیق، الالحقة

: یتعرض الطفل في هذه المرحلة ألمراض الجهاز التنفسي تي تصیب الطفلاألمراض والحوادث ال

بشكل متكرر ، یتعرض الطفل في هذه المرحلة للسقوط من األماكن المرتفعة لعدم قدرته على تقدیر 

االرتفاع المناسب للفقر وهذا یعود لضعف النمو العقلي المعرفي وعدم قدرة الطفل على تمثل مفهوم 

 )84،ص2001نة شفیق،.(عالو االرتفاع

 العوامل المختلطة التطوریة (المتعددة)-2

إن مظاهر النمو تعتبر عوامل مؤثرة فیما بینها فالنمو العضوي یؤثر على النمو العقلي مؤثر في 

الخلقي واللغوي وكالهما مؤثر في النمو االجتماعي وهكذا نالحظ أن النمو العضوي یؤثر على  النمو

رى فالنمو العقلي المعرفي یتأثر بالنمو اللغوي ویؤثر فیه ویظهر ذلك من خالل جمیع مظاهر النمو األخ

أن الطفل ال یستطیع أن یتحكم أو یصف أشیاء هي لیست ضمن بناه المعرفیة ، كما أن تمكن الطفل من 

ذا اللغة یؤدي إلى اكساب معارف جیدة یضیفها إلى بناه المعرفیة كذلك فالنمو الخلقي مرتبط بالمعرفي فإ

كان ضمن البنى المعرفیة للطفل القیم والصواب والخطأ واألخالقي وغیر األخالقي عند ذلك یتسم الطفل 

بالتفكیر األخالقي ولذلك یعتبر النمو المعرفي شرط الزم غیر كافي للنمو الخلقي وهذا یدل على الترابط 

رفي واللغوي واالخالقي ، فالنمو العقلي الكبیر بینهما كذلك الحال بالنسبة للنمو االجتماعي فهو یتأثر بالمع

المعرفي یختزن األسالیب اللیاقة التي تعمل على اكساب الفرد الكفاءة االجتماعیة والنمو اللغوي یكسب 
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الفرد المهارات والعبارات االجتماعیة المرغوبة ، یتأثر النمو االجتماعي بعوامل كثیرة ومنها النمو الجسمي 

النمو العقلي المعرفي وبمستوى الذكاء وسالمة الجهاز العصبي وبالصحة النفسیة والحركي والفیزیولوجي و 

 )32،ص1999حطب ، فؤاد وصادق وأمال ، .(أبووالرضا نحو ذلك

 مشاكل مرحلة الطفولة المبكرة-6

 یعاني الطفل في مرحلة الطفولة من مشكالت عدة أهمها:

یقصد بالتبول الالإرادي عدم قدرة الطفل على التحكم بالتبول لیال في سن  التبول الالإرادي:-أ

 یفترض أن تكون لدیه القدرة على ذلك وهذا یرجع ألسباب عدة أهمها:

لتهابات في مجرى البول أو اإلصابة بمرض السكري ، عدم نضج أجهزة : كوجود ا عضویة أسباب

 اإلخراج لدى األطفال .

: تشیر دراسات أن بعض آباء األطفال الذین یعانون هذه المشكلة كانت موجودة  األسباب الوراثیة

 لدیهم حال الصغر .

كقسوة الوالدین وضعف الثقة بالنفس ومشاعر الخوف والقلق من فقدان الطفل  األسباب النفسیة:

 لمكانته بسبب المولود الجدید الذي شد أنظار األسرة إلیه.

 من هذه المشكلة یمكن تقدیم جملة الحلول التالیة: وللتخلص أو التقلیل

الباعثة على الیأس واالحباط والمولودة للشعور  باأللقاب عاقبة الطفل بالضرب والشتم والنعت عدم م-

 باإلهانة.

 منع الطفل عن شرب السوائل لیال.-

 تدریب الطفل على االستقاظ لیال لیذهب للحمام.-
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ة الطفل على حل أزمة عدم الثقة واالستقاللیة مقابل عدم االستقاللیة : إن عدم قدر  قلق الغرباء-ب

وعدم تمكنه من الشخص السلیم عن والدته ، یؤدي إلى التصاق الطفل بوالدیه واعتمادیة علیها ما یقلل 

من كفاءته االجتماعیة فیصبح لدیه قلق عن الغرباء وخشیة من مواجهة المواقف االجتماعیة. ویظهر قلق 

اء قبل عمر خمس سنوات ویبدي األطفال المصابون بهذا االضطراب خوفا مستمرا من الغرباء أو الغرب

تجنبا لهم ولذلك فیمكن االشارة إلى دور األم كونها جدیرة وقادرة على حل أزمات الطفل بحلول مرضیة 

 )647،ص1998.(أحمد عكاشة،سلیمة تؤدي إلى نمو سلیم یساهم في نمو الشخصیة النفس اجتماعیة للفرد

حركات یقوم بها الطفل في األصابع األلى من عمره نتیجة الشعور بالجوع  مص األصابع:-جـ

وأیضا عند ظهور األسنان وهي عادة تشیع عند األطفال في سنواتهم األولى والثانیة وهي إن استمرت بعد 

ن الطفل الذي یمارس هذا السنة الثالثة فإن هذا یدل على استمرار التوتر والقلق وهذا یدل أیضا على أ

 .السلوك یعاني من وجود توتر داخلي وتلف ذاتي وصراعات نفسیة للفرد

: یقف الطفل غالبا في أول حیاته من أعضائه التناسلیة موقفا بریئا ، ولكن ضطرابات الجنسا-د

المشكلة اآلباء قد یكون عندهم اتجاه الخوف والشعور بالجرم نحو اللقب الجنسي المرضي وقد تحدث 

نتیجة میل اآلباء واألمهات إلى حمل الطفل واالسراف في تقبیله وضمه مما یثیر األطفال ویجعلهم میالین 

أحیانا إلى اشتقاق اللغة من اللمس مما یترتب علیه احراف االتجاه الجنسي ، ولعالج هذه المشكلة على 

م تربوي سلیم ، تعدیل السلوك توفر البیئة المربي القیام بالخطوات التالیة: التوعیة الجنسیة ، قیام نظا

 )648،ص1998.(أحمد عكاشة ، الطبیعیة
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 خالصة

إن مرحلة الطفولة المبكرة مرحلة جد مهمة في حیاة الطفل فهي تعتبر بمثابة حجر األساس لحیاة 

وسماتها وتلبیة الفرد المستقبلیة لذلك وجب على الوالدین والمهتمین بهذه الفئة العمریة معرفة صفاتها 

مطالب وحاجات الطفل التي تساعده على النمو السلیم في جمیع جوانبه الجسمیة والعقلیة واالنفعالیة 

واالجتماعیة باإلضافة إلى ما یتعرض له من مشكالت تعوق هذا النمو السلیم وتحل بشخصیة مما 

شكالت وتعتبر ریاض خفیف من حدة المتیستدعي وجود مؤسسات اجتماعیة تعمل على المساعدة لل

األطفال والمدارس إحدى هذه المؤسسات المهمة التي وجب االهتمام واالعتناء بها لكي تعطي مردودا 

 أفضل.
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 تمهید 

ربط الظاهرة المدروسة  بالواقع المیداني وسنتطرق إلى تحدید أهم اإلجراءات  لنحاول في هذا الفص

المنهجیة للدراسة ألن لها مكانة هامة في البحث التربوي وفیها نقوم بتحدید مجاالت الدراسة (المجال 

عینة  الزماني ، المجال المكاني ، المجال البشري ) وكذلك نوع المنهج المستخدم مع تحدید كیفیة اختیار

الدراسة وتحدید أدوات جمع البیانات والمعلومات ثم نتطرق إلى أسالیب المعالجة اإلحصائیة التي تعتمدها 

 الدراسة في تفریغ البیانات وتحلیل نتائجها.
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 مجاالت الدراسة-1

 المجال الجغرافي:-1-1

الدراسة المیدانیة ، ووقد تم ویقصد بالمجال الجغرافي للدراسة الحیز المكاني الذي ستجرى فیه 

روضات خاصة و روضة واحدة حكومیة وهي  5روضات ببلدیة جیجل وهي 6إجراء دراستنا المیدانیة في 

 كالتالي :

 روضة األطفال فلة:

مربیة  11طفل وتوجد بها  65یحضر إلیها  2م 180مساحتها تقع في حي الشاطئ ببلدیة جیجل ،

حمام +حدیقة صغیرة للعب +  أقسام +مطبخ +مكان مخصص لألكل + 5تتمثل المرافق التابعة لها في :

 مكان مخصص للنوم .

 البراعم: روضة األطفال

مربیة   13طفل  وتوجد بها  50یحضرها   2م 159تقع في حي الفرسان ببلدیة جیجل ،مساحتها 

 خ .أقسام + قاعة ألعاب +حمام +مكان مخصص لألكل +مطب 4تتمثل المرافق التابعة لها في 

 :روضة األطفال إیالف

طفل ، وتوجد  52یحضرها  2م 150تقع في شارع اإلخوة حریش "الوزیز" ببلدیة جیجل ، مساحتها 

أقسام +مطبخ +حمام +قاعة ألعاب +  مكان  5مربیات ، تتمثل المرافق التابعة لها في  10بها 

 . مخصص للعب + مكان مخصص للنوم + حدیقة صغیرة للعب

  :األمیرة زینةروضة األطفال 

 9طفل ، ویوجد بها  50یحضر إلیها  2م 200تقع في شارع اإلخوة بوشامة (الفرسان) مساحتها 

 أقسام +حجرة اللعب +مطبخ +مكان مخصص لألكل +حمام.5مربیات  تتمثل المرافق التابعة لها في 
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 :روضة اإلسراء

طفل ، ویوجد بها  70لیها ، یحضر إ 2م 220تقع في شارع الصومام ببلدیة جیجل ، مساحتها 

أقسام + مطبخ + حجرة اللعب + مكان مخصص لألكل +   5، تتمثل المرافق التابعة لها في مربیة 15

 حمام.

 :روضة األطفال خرشي ملیكة

تقع في حي الفرسان بمحاذاة مفتشیة التربیة والتكوین ، وهي تابعة للصندوق الوطني للتأمینات 

طفل   64، یحضر إلیها  2م 300الحكومیة الوحیدة في والیة جیجل ، مساحتها االجتماعیة وهي الروضة 

ام + قاعة ألعاب واسعة + مكان مخصص أقس 6وتتمثل المرافق التابعة لها في  مربیات ، 10ویوجد بها 

 لألكل + وحمام + مطبخ + حدیقة واسعة للعب.

 :المجال البشري -1-2

 68وهو المربیات الالتي یعملن في هذه الریاض ویقدر ب  وهو یمثل المجتمع الذي شملته دراستنا

مربیة ونجد أن أغلبهن نساء ، وقد شملت دراستنا كل مربیات هذه الریاض كون أن عدد الروضات كثیر 

علیها دراستنا المیدانیة  راء روضات إلج 6جدا ، وال یمكن إجراء دراسة لها كلها ، ولهذا قمنا باختیار 

 قریبة من بعضها البعض ، ولهذا اخترنا هذه الریاض.وهي تقع في مواقع جغرافیة 

 :المجال الزمني -1-3

ویقصد بالمجال الزمني للدراسة المدة الزمنیة التي استغرقتها الدراسة ، بهذه الروضات وهذه الدراسة 

انطلقنا في الجانب النظري في بدایة شهر فیفري  ، وقد 2017-2016تم إجراءها في الموسم الجامعي 

إجراء الدراسة االستطالعیة وقد مرت  2017مارس  2-1وذلك بجمع المعلومات من الكتب ،وتم بتاریخ 

 دراستنا بعدة مراحل :
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 الدراسة االستطالعیةأوال :

الباحث من أجل تعتبر الدراسة االستطالعیة الخطوة األولى في إعداد البحث العلمي یقوم بها 

اإللمام بجمیع جوانب الموضوع ، هذا ما یمكنه من اكتشاف الجوانب الخفیة التي تخص المشكلة 

المدروسة ، وذلك من خالل احتكاكه بواقع المشكلة وتهدف دراستنا هذه إلى معرفة تصورات وأراء 

ن أهم أهداف الدراسة المربیات عن دور ریاض األطفال في تطور النمو المعرفي واالجتماعي للطفل وم

 االستطالعیة هي مساعدة الباحث في بناء وضبط محاور االستمارة وعبارات االستمارة.

 أداة الدراسة االستطالعیة-1-1

واالجتماعي للطفل فإننا مادامت الدراسة تتعلق بدور ریاض األطفال في تطور النمو المعرفي 

راد عینة الدراسة االستطالعیة وهم المربیات داخل عتماد على مجموعة من أسئلة وجهت إلى أففضلنا اال

 على النحو التالي:ریاض األطفال وكانت 

 هل تساهم ریاض األطفال في النمو المعرفي واالجتماعي للطفل ؟-

 هل تعتبر طرق التعلیم التي تقدم في الروضة مناسبة لسن الطفل؟-

 ما نوعیة األنشطة المقدمة داخل الروضة ؟ -

 ه األنشطة في تطور النمو المعرفي واالجتماعي للطفل ؟هل تساهم هذ-

 عینة الدراسة االستطالعیة-1-2

وقد تم اختیارهم من بین  نة من ریاض األطفالأفراد عینة الدراسة هم مربیات األطفال في عی

 في بلدیة جیجل. مجموعة من الریاض

 تحلیل نتائج الدراسة االستطالعیة-1-3

بعد طرح مجموعة من األسئلة والتي كانت على الصیغ التالیة : هل تساهم ریاض األطفال في 

تطور النمو المعرفي واالجتماعي للطفل ؟ هل تعتبر طرق التعلیم التي تقدم في الروضة مناسبة لسن 
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یرجع  الطفل ؟ ما نوعیة األنشطة المقدمة داخل الروضة ؟ حیث تحصلنا على عدة إجابات مختلفة وهذا

 إلى أراء المربیات.

 ومن هنا نقدم نتائج الدراسة االستطالعیة حسب الجدول التالي:

 ال  نعم  اإلجابات األسئلة
 تنمیةهل تساهم ریاض األطفال في 

 النمو المعرفي واالجتماعي للطفل؟
 اكتساب اللغة في سن مبكرة. -
 االندماج مع األطفال. -
 مختلف السلوكیات االجتماعیة. اكتساب -
 اكتساب االنضباط واالعتماد على النفس.-
 

06 00 

نوعیة األنشطة المقدمة داخل  هل 
 ؟جیدة الروضة 

 أنشطة لغویة وعلمیة .-
 أنشطة ریاضیة .-
 أنشطة ثقافیة وترفیهیة .-
 أنشطة اجتماعیة ودینیة .-
 أنشطة بدنیة وتشكیلیة.-
 

05 01 

هل تساهم هذه األنشطة في تطور  
 النمو المعرفي واالجتماعي للطفل ؟

 تنمیة الذكاء .-
 اكتساب مهارات جدیدة.-
 اكتساب رصید لغوي ال بأس به.-
 التحلي بروح الجماعیة.-
 اكتساب اآلداب التربویة المختلفة.-
 

06 00 

هل للمربیة دور في تطور النمو  
 المعرفي واالجتماعي للطفل ؟

 اختیار المعارف المقدمة. حسن-
 الطریقة الجیدة في تقدیم المعلومة .-
 تقلید سلوك المعلمة.-
 تجعل الطفل یندمج مع اآلخرین.-
 المعاملة الجیدة لهم.-
 

06 00 
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هل تساهم البیئة في تطور النمو  
 المعرفي واالجتماعي للطفل ؟

 تعلم الطفل كل العادات االجتماعیة.-
 نظافة مكانه.تعلم المحافظة على -
 اكتساب ثقافة االحترام .-
 یزداد احتكاكهم ببعضهم البعض.-
یتأثر الطفل بالبیئة التي یسودها النشاط  -

 والحیویة.
 

06 00 

هل تستغل بیئة الروضة في تقدیم  
 األنشطة لألطفال ؟

المساحة الضیقة تعرقل تقدیم بعض 
 األنشطة.

منه  كونها فضاء تربوي ترفیهي أكثر-
 تعلیمي.

 نقص ملحوظ في اإلمكانیات الالزمة.-
  

06 00 

 

 ستمارة:اء المقابلة والمالحظة وتوزیع االإجر ثانیا :

 مع مدراء هذه الریاض مارس) قمنا بإجراء المقابلة أوال 10إلى  5دامت أسبوعین ، األسبوع األول (

وعرفونا ببعض األنشطة والبرامج المقدمة للطفل ، ثم بع بعض المربیات ذوي األقدمیة والخبرة في هذا 

المجال لمعرفة كیفیة تطبیق البرامج واألنشطة المقدمة داخل الروضة وما الهدف من كل األنشطة المقدمة 

أفریل) فقد كانت  25-24عهم ، أما األسبوع الثاني (لألطفال وطبیعة األسالیب المستعملة في التعامل م

إلجراء المالحظة داخل أفواج الروضة ، وفي الیوم األخیر تم توزیع االستمارة على المربیات واسترجاعها 

 في نفس الیوم.

 منهج الدراسة:-2

سة أو حتى تكون دراستنا علمیة ال بد أن تحتوي على منهج علمي تبنى علیه وتسیر وفقه هذه الدرا

البحث ونوع المنهج یتحدد وفقا لنوع الموضوع أو المشكلة أو الظاهرة المراد دراستها والمنهج في البحث 

 یعتبر خطوة هامة وضروریة.
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بأنه " عبارة عن مجموعة العملیات والخطوات التي یتبعها الباحث بغیة تحقیق بحثه ویعرف المنهج 

وهو ضروري في البحث إذ هو الذي ینیر الطریق ویساعد الباحث في ضبط أبعاد، مساعي، أسئلة  

  )176، ص2008(رشید زرواتي ،وفرضیات البحث" 

ي دراسة األوضاع الراهنة للظواهر الوصفي الذي یستخدم فوقد اعتمدنا في دراستنا على المنهج 

من حیث خصائصها ، أشكالها وعالقاتها ، وقد عرف المنهج الوصفي بأنه " طریقة لوصف الظاهرة 

المدروسة وتصویرها كمیا عن طریق جمع معلومات مقننة عن المشكلة وتصنیفها وتحلیلها وٕاخضاعها 

بالمجاالت االنسانیة ومازال استخدامها في  للدراسة الدقیقة ، وهو مرتبط بدراسة المشكالت المتعلقة

الدراسات االنسانیة حتى اآلن وذلك نتیجة لصعوبة استخدام األسلوب التجریبي في المجاالت االنسانیة " 
 )138، ص2007(عمار بوحوش ، محمد محمود الذنیبات ، 

علمي یختلف  واختیارنا هذا المنهج الوصفي لیس من باب المصادفة أو العشوائیة ألن أي منهج

عن غیره من المناهج العلمیة في طبیعة الموضوعات التي تطبق علیها وطبیعة الموضوع وطبیعة العالقة 

التي تربط بین المتغیرات الموضوع هي التي تحدد مناهج البحث وتفرض على الباحث المنهج المالئم 

 .للدراسة ومن أبرز خطوات المنهج الوصفي 

 جمع البیانات.-

 البیانات. تصنیف-

 التحلیل الكمي والكیفي للبیانات.-

 استخالص النتائج.-

 الوصول إلى تعمیمات بشأن موضوع الدراسة.-

 والمنهج الوصفي یشتمل على مجموعة من األسالیب منها المسح الشامل.

ولقد استخدمنا في دراستنا أسلوب المسح الشامل وهذه الطریقة تستهدف دراسة الظروف االجتماعیة 

 التي تؤثر بمجتمع ما.
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" الدراسة الشاملة لجمیع مفردات البحث حیث تؤخذ البیانات من جمیع أفراد  والمسح الشامل

 )122، ص2003(خالد حامد، المجتمع المبحوث لوصف وتحلیل وتفسیر الوضع الراهن لهذا المجتمع " 

دقیقة وصادقة ، حیث تم والمسح الشامل ال یقوم بدراسة حالة فقط وهذا ما یسمح ویعطینا نتائج 

 مربیة. 68اعتماد مسح شامل لكل المربیات الالتي یعملن في هذه الریاض والبالغ عددهن 

 المجموع عدد المربیات الروضات

 11 روضة األطفال فلة

68 

 10 روضة األطفال إیالف

 10 روضة األطفال خرشي ملیكة

 13 روضة البراعم 

 15 روضة األطفال اإلسراء

 09 روضة األطفال األمیرة زینة

 

 ارها:عینة الدراسة وكیفیة اختی -3

تعتبر مرحلة اختیار العینة من أهم الخطوات المنهجیة األساسیة في البحث االجتماعي والذي یجب 

 على كل باحث القیام به، إذ أنه یعبر عن المجتمع بحیث تتوفر في هذا الجزء خصائص المجتمع. 

إن العینة تمكن فریق البحث من القیام بإنجاز العمل في الوقت الممنوح له ألن هدف البحث هو 

 )149، ص2000(بشیر صالح الرشیدي،.محاولة التوصل إلى نتائج یمكن تعمیمها على المجتمع 

مربیة في الروضات التي أجرینا  68المتمثلة في و  ار عینة الدراسة بطریقة قصدیهوقد قمنا باختی

لیها الدراسة ألن المربیات هن األقرب إلى موضوع بحثنا في دور ریاض األطفال في النمو المعرفي ع

 واالجتماعي للطفل كون المربیة هي التي تساعد على نمو الطفل من جمیع الجوانب.                     
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 أدوات جمع البیانات:-4

  المالحظة:

هي إحدى أدوات جمع البیانات وتستخدم في البحوث المیدانیة لجمع البیانات التي ال یمكن 

اإلداریة أو اإلحصاءات الرسمیة الحصول علیها عن طریق االستمارة أو المقابلة أو الوثائق والسجالت 

ن كالما أو التقاریر أو التجریب، ویمكن للباحث تبویب المالحظة وتسجیل ما یالحظه الباحث سواء كاو 

 .)148،ص2008(رشید زرواتي،سلوكا.

وقد استخدمنا المالحظة البسیطة بدون مشاركة وذلك من اجل إعطائنا فرصة جیدة لرؤیة الواقع 

المالحظ عن قرب و المتمثل في أطفال الروضة، فمن خاللها أردنا التحقق من المعلومات المصرح بها 

 تقدمها المربیات لألطفال وكیف یتم ذلك. في المقابلة ومالحظة مختلف النشاطات التي

 المقابلة:  

تعتبر المقابلة من أدوات جمع البیانات، ویتوقف نجاحها على مستوى التخطیط لها من جهة، وعلى 

الكیفیة التي تتبع في تسجیل المعلومات و البیانات التي تفسر عنها هذه المقابلة من جهة أخرى وتعرف 

ظي یتم عن طریق موقف مواجهة یحاول فیه الشخص القائم بالمقابلة أن یستشیر المقابلة بأنها: تفاعل لف

آخرین للحصول على بعض البیانات الموضوعیة معلومات أو أراء أو معتقدات شخص آخر أو أشخاص 
 ).143،ص2008زرواتي، (رشید

كل حوار معهن وقد كان حوارا وقد استخدمنا المقابلة مع بعض مربیات بعض الروضات في ش

 وهذا بعدما تقابلنا مع المدیرات وسمحن لنا بذلك.منظما 

قمنا بتسجیل آراء المربیات حول الموضوع و االحتفاظ ببعض الشروحات التي أفادتنا في عملیة 

ي التحلیل وفي التعرف على كیفیة تقدیم النشاطات لألطفال وما الهدف من ذلك إضافة إلى الصعوبات الت

 تواجه المربیات في هذا المجال.
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  االستمارة:

تعتبر أداة االستمارة من األدوات المهمة في جمع البیانات واختبار الفروض للدراسة بحیث أن كل 

  محور من محاورها یقیس فرضیة أو مؤشر منتظم یحقق أهداف البحث

نموذج یضم مجموعة أسئلة توجه إلى اإلفراد من اجل الحصول على معلومات حول  "وتعرف بأنها:

موضوع أو مشكلة أو موقف ویتم تنفیذ االستمارة إما عن طریق المقابلة الشخصیة أو أن ترسل إلى 

 .)144،ص 2008(رشید زرواتي، ."المبحوثین عن طریق البرید

البیانات المرغوب فیها حول لمعلومات و اوالهدف من وضع االستمارة في أي دراسة هو جمع 

توزیعها على بعض األساتذة تكون نتائج الدراسة المحصل علیها ذات فائدة مرجوة فقد تم ،وحتى  الموضوع

من أعضاء هیئة التدریس في كلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة وقد استجبنا إلى أراء المحكمین  لتحكیمها

، وقد قمنا بإجراء ما یلزم من تعدیالت صیفور سلیم واألستاذة مشري زهیة اذالذین أسماؤهم كالتالي: األست

 في ضوء مقترحاتهم.

 تعدیلها العبارة المعنیة بالتعدیل الجامعة إسم ولقب األستاذ
: مساعدة 38العبارة رقم  جیجل صیفور سلیم

الطفل على االستقالل 
التدریبي من الروضة إلى 

 المدرسة

مساعدة الطفل على 
االستقالل التدریجي من 

 الروضة إلى المدرسة

: العد وترتیب 05العبارة رقم  جیجل مشري زهیة

 األرقام

یجید العد وترتیب 
األرقام وٕاجراء بعض 

 العملیات الحسابیة
: یتعرف على 06العبارة رقم 

 المكان والموقع
 

النشاط العلمي یمكن من 
التعرف على المكان 

 والموقع
: یجید الحفظ 09العبارة رقم 
 واالسترجاع

یجید حفظ واسترجاع 
 بعض السور واألناشید
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وباإلضافة إلى االعتماد على آراء المحكمین ورأي األستاذة المشرفة في بناء االستمارة فقد اعتمدنا 

سة االستطالعیة التي أیضا على الرجوع إلى الجانب النظري لدراستنا وكذلك االعتماد على نتائج الدرا

وقد ضمت استمارة دراستنا مجموعة من األسئلة مغلقة، وتتكون من محاور حددت حسب أجریناها 

)،أما 04إلى س 01فرضیات الدراسیة احتوى المحور األول على بیانات شخصیة عن المربیات (س

 12حیث ضم  للطفل المعرفي واالجتماعي النمو تطور دور األنشطة فيتحت عنوان حور الثاني الم

الروضة في تطور  سؤاال یدور حول دور معلمة 12) والمحور الثالث أیضا یضم16الى س05سؤاال (س

سؤاال 12فقد ضم  الرابع) وكذلك بالنسبة للمحور 28الى س17االجتماعي للطفل(من سالنمو المعرفي و 

) كما 40س  الى29س و یتمحور حول دور البیئة في تطور النمو المعرفي واالجتماعي للطفل(من

 موضح في الجدول اآلتي:

 عدد األسئلة عدد المحاور

 04إلى س  01من س المحور األول

 16إلى س  05من س  المحور الثاني

 28إلى س  17من س  المحور الثالث

 40إلى س  29من س  المحور الرابع

  

األخیر وبعد بناء وتصمیم االستمارة النهائیة قمنا بتوزیعها على عینة دراستنا والتي اشتملت  وفي

 مربیة من مربیات ریاض األطفال. 68
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 أسالیب التحلیل اإلحصائي-5

وهو عبارة عن مجموعة من القواعد المنطقیة واألسالیب والطرق الریاضیة  : األسلوب الكمي -

واإلحصائیة تستخدم في تحلیل المشكالت واتخاذ القرارات وقد سمي هذا األسلوب بهذا االسم ألنه یتناول 

 دراسة المشكالت من الجوانب القابلة للقیاس بهدف تحویل البیانات إلى جداول وأرقام تعبر عنها.

𝑓𝑒 =
[(r)(c)]

[𝑛  

r=  التكرار الخاص بكل اجابة 

cالنسبة المئویة = 

n=  عینة الدراسة 

ارة عن مجموعة من األسالیب التي تتناول دراسة الظواهر والعملیات : وهو عباألسلوب الكیفي -

والمشكالت من جوانبها الكیفیة غیر قابلة للقیاس الكمي وهي بحذ ذاتها أسالیب یغلب علیها الطابع الكیفي 

مد صالح  .(محمود عبد الحلیم مسني ، أحكالوصف والتصنیف والرسم البیاني والمناقشة والحوار والمقابلة والتحلیل 

 )129، ص2001

وقد تم استخدام هذا األسلوب في دراستنا من أجل تحلیل وتفسیر البیانات والمعلومات التي تحصلنا 

 علیها من الواقع.
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 خالصة 

لقد تم في هذا الفصل توضیح أهم الخطوات المنهجیة التي تم استخدامها في هذا البحث وكذلك 

جمع البیانات وتحلیلها ، حیث قمنا بتحدید مجاالت الدراسة وعرفنا أدوات المنهجیة التي استخدمت في 

المجال المكاني وهو الروضات التي أجریت فیها دراستنا وحددنا الفترة الزمنیة التي استغرقتها الدراسة 

والمجال البشري ، ویضم المربیات واعتمدنا على المنهج الوصفي ، األدوات وهي المالحظة والمقابلة 

 رة وأسلوب تحلیل البیانات األسلوب الكمي واألسلوب الكیف وهذا یعد بدایة للجانب التطبیقي.االستما
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ف لبعد عرض مختلف اإلجراءات المنهجیة للدراسة من مجاالت الدراسة ومنهج وأدوات لجمع مخت

البیانات فإننا في هذا الفصل سنحاول عرض وتحلیل معطیات الدراسة المیدانیة من خالل الخصائص 

 للوصل إلى إجابة منطقیة وموضوعیة لتساؤالت الدراسة. العینیة والبیانات المتحصل علیها من المبحوثین

 عرض الجداول:-1

 : یمثل البیانات الشخصیة األولالمحور 

  الجنس :)01العبارة رقم (

 العینة
 االحتماالت

 النسب المئویة التكرارات

 %03 02 ذكر

 %97 66 أنثى

 %100 68 المجموع

 المستجوبة) یمثل جنس الفئة 01جدول رقم(              

) یتضح لنا أن فئة اإلناث تمثل أكبر فئة في العینة المدروسة التي بلغت 01من خالل الجدول رقم(

 من إجمالي العینة. %03من إجمالي العینة، أما فئة الذكور فقد بلغت نسبتها  %97نسبتها 

المدروسة أن أغلبیتهم إذ نالحظ من خالل هذه النتائج أن من بین السمات المسیطرة ألفراد العینة 

إناث أي تفوق الجنس الذكوري في ریاض األطفال، وهذا قد یرجع إلى أن المربیة هي التي تأخذ دور األم 

 في تربیة األطفال داخل الروضة وأن طبیعة العامل في الروضة یالءم ویتالءم أكثر مع العنصر النسوي
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 ): المستوى التعلیمي 02العبارة رقم (

 العینة
 االحتماالت

 النسب المئویة التكرارات

 %4 03 متوسط

 %24 16 ثانوي

 %72 49 جامعي

 %100 68 المجموع

 ) یتعلق بالمستوى التعلیمي للفئة المستجوبة 02جدول رقم (          

% 24% تمثل المربیات ذو المستوى جامعي ، وتلیها نسبة 72أن نسبة  )02رقم (یبین الجدول 

% من المستوى 4من المربیات ذو مستوى ثانوي ، أما المستوى المتوسط فیمثل أدنى نسبة حیث یمثل 

التعلیمي للفئة المستجوبة ، وهذا یعني أن المربیات أغلبهن ذو مستوى جامعي وهذا ما یساهم ویساعد في 

وهذا یدل على أن أغلبیة المبحوثات یتمتعن بقدرات   لطفل وتطویر نموه المعرفي واالجتماعياالهتمام با

فكریة وتعلیمیة تمكنهن من أداء مهامهن بطریقة أفضل فمستوى التأطیر جید  ما یساعد ذلك في التحقیق 

 .األمثل لألهداف التعلیمیة والتربویة لهذه المؤسسة
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 سن ال): 03العبارة رقم (

 العینة
 االحتماالت

 النسب المئویة التكرارات

 %57 39 سنة 30أقل من 

 %28 19 سنة 35إلى 30من 

 %15 10 سنة40سنة إلى  35من

 %100 68 المجموع

 .) یمثل سن الفئة المستجوبة03الجدول رقم(           

سنة وهي تقدر  30الذین تكون أعمارهم أقل من  ) یبین أن معظم المبحوثین03من خالل الجدول رقم (

سنة  35-30وهي الفئة التي تتراوح أعمارهم ما بین  %19وهي أعلى نسبة، تلیها نسبة  %57بنسبة 

 سنة. 40-35وهي الفئة المحصورة بین  %10وأخیرا نسبة 

مرتبة األولى وما یالحظ حول توزیع هذه النسب أنها كانت مرتفعة عند فئة الشباب والتي تصدرت ال
وهي الفئة التي تملك طاقات بدنیة، عقلیة، نفسیة، جسدیة تتالءم مع طبیعة العمل داخل  %57بنسبة 

 الروضة وكذلك القدرة على التعامل ورعایة األطفال

 الخبرة): 04العبارة رقم (

 العینة
 االحتماالت

 النسب المئویة التكرارات

 %78 53 سنوات 5أقل أو یساوي 

 %22 15 أو أكثر سنوات5

 %100 68 المجموع

 .) یمثل سنوات الخبرة لدى المربیات04الجدول رقم (         
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% تمثل عدد سنوات الخبرة عند المربیات في هذه الروضات 78) أن نسبة 04یبین الجدول رقم (

بینه سنوات ، وهذا یدل على أن معظم المربیات  خرجي جامعات جدد كما  5حیث تقل أو تساوي ب

سنوات أو أكثر فقد بلغت  5أما ذو الخبرة  وأصحاب خبرة جدیدة في هذا المجال )02الجدول رقم (

ویدل كذلك على أن  ات في الروضات التحقوا بها حدیثاعلى أن معظم المربی وهذا یدل% 22نسبتهم 

بطریقة أفضل فزیادة للمربیات معرفة أكبر بالطفل فقد اكتسبن سنوات خبرة كافیة تسمح لهن بالتعامل معه 

 .سنوات الخبرة معناه زیادة في التحكم في الطرق الصحیحة والسلیمة في تقدیم األنشطة بطرق أفضل 

 : دور األنشطة في تطور النمو المعرفي واالجتماعي للطفل.الثاني  المحور

 عد وترتیب األرقام وٕاجراء بعض العملیات الحسابیة.ال): یجید 05العبارة رقم(

 العینة
 االحتماالت

 النسب المئویة التكرارات

 %79 54 نعم

 %21 14 ال

 %100 68 المجموع

 وٕاجراء بعض العملیات الحسابیة  بیمثل قدرة الطفل على العد والحسا )05الجدول رقم (        

) یتضح لنا أن الطفل في هذه المرحلة یبدأ بالعد وترتیب األرقام وٕاجراء 05من خالل الجدول رقم (

وهذا راجع إلى الدور اإلیجابي لألنشطة التعلیمیة  %79العملیات الحسابیة حیث یمثل هذا نسبة  بعض

المقدمة في الروضة  وذلك من خالل  ما یحتویه البرنامج من القیام ببعض العملیات البسیطة (الجمع 

واستعمال األصابع أیضا  القریصات والخشیبات موالطرح) وكذلك األنشطة التي تعلم الطفل العد باستخدا

وهي تمثل نسبة  %21إضافة إلى احتواء البرنامج على تحفیظ الطفل سور قرآنیة وأدعیة، ثم تلیها نسبة 

أفراد العینة الذین یرو أن الطفل ال یجید العد وترتیب األرقام وٕاجراء بعض العملیات الحسابیة، ربما قد 

ر السن وال یمكنه تعلم كل هذا أو إلى أن نمو الطفل أرجعوا ذلك إلى أن الطفل في هذه المرحلة صغی

 العقلي في مرحلة الروضة غیر مكتمل.
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 ): النشاط العلمي یمكن من التعرف على المكان أو الموقع.06العبارة رقم(

 العینة
 االحتماالت

 النسب المئویة التكرارات

 %84 57 نعم

 %16 11 ال

 %100 68 المجموع

 .قدرة الطفل على التعرف على المكان أو الموقعمساهمة النشاط العلمي في یمثل  )06الجدول رقم (   

) یوضح لنا دور أنشطة الروضة وباألخص النشاط العلمي في مساعدة الطفل 06الجدول رقم (

، أما  %84على التعرف على المكان أو الموقع حیث نجد أن نسبة التي الفئة التي أكدت ذلك قدرت بـ 

الفئة التي ترى أن الطفل ال یمكنه أن یتعرف على المكان أو الموقع من خالل األنشطة  فهي %16نسبة 

العلمیة المقدمة له في الروضة وهذا قد یكون راجع إلى الفروق الفردیة بین األطفال وكذلك االختالف في 

عود أیضا إلى القدرات العقلیة والمعرفیة لكل طفل إضافة إلى رغبة الطفل في االكتشاف والتعلم وقد ی

 عوامل أخرى كدور المعلمة وأسلوبها في تعلیم الطفل.

 ):یتعرف على األشكال07العبارة رقم (

 العینة
 االحتماالت

 النسب المئویة التكرارات

 %99 67 نعم

 %01 01 ال

 %100 68 المجموع

 یمثل تعرف الطفل على األشكال )07الجدول رقم (            
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مساهمة أنشطة الروضة في تمكن الطفل من التعرف على األشكال حیث نجد  )07یمثل الجدول رقم (

من المبحوثین الذین یؤكدون على الدور اإلیجابي لألنشطة وهي نسبة مرتفعة جّدا، أما نسبة  %99نسبة 

فهي تمثل الفئة التي ترى أن الطفل ال یتعرف على األشكال من خالل األنشطة المقدمة له في  1%

نسبة شبه منعدمة وضعیفة جدا، وقد أرجع ذلك إلى أسباب وعوامل أخرى كدعم قدرة الطفل الروضة وهي 

على استیعاب األنشطة وعدم تالئمه معها أو عدم قدرة الطفل على التركیز بسبب ارتفاع عدد األطفال 

 داخل الروضة

 .اللغویة هتزاید مفرداتت )08رقم ( العبارة

 العینة
 االحتماالت

 المئویة النسب التكرارات

 %99 67 نعم

 %01 01 ال

 %100 68 المجموع

 .تزاید مفردات الطفل اللغویةدور األنشطة في یمثل  )08الجدول رقم (             

اللغویة وذلك  م) یتضح لنا أن معظم األطفال الذین یلجأ للروضة تتزاید مفرداته08من خالل الجدول رقم(

من أفراد العینة الذین یؤكدون  %99من خالل األنشطة التعلیمیة المقدمة في الروضة حیث نجد نسبة 

وهي نسبة ضعیفة جّدا مقارنة بالنسبة األخرى وهي الفئة التي ترى أن  %1ذلك في حین تبقى نسبة 

ة، فقد ترجع إلى أن هذه األنشطة ال الطفل ال تتزاید مفرداته اللغویة من خالل األنشطة المقدمة في الروض

تتناسب وسن األطفال في هذه المرحلة، أو إلى الفروق الفردیة للطفل أو قد یكون الطفل یعاني اضطرابات 

 نفسیة
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 .حفظ واسترجاع بعض السور واألناشید :یجید )09رقم ( العبارة

 العینة
 االحتماالت

 النسب المئویة التكرارات

 %91 62 نعم

 %09 06 ال

 %100 68 المجموع

 .حفظ واسترجاع بعض السور واألناشیدیمثل دور األنشطة في قدرة الطفل على  )09الجدول رقم (

من الفئة المستجوبة التي تؤكد على أن طفل الروضة  %91) نجد نسبة 09من خالل الجدول رقم(

لدیه القدرة على حفظ واسترجاع بعض السور واألناشید وذلك من خالل األنشطة التعلیمیة المقدمة له في 

فتمثل الفئة التي ترى أن الطفل ال یجید حفظ واسترجاع بعض السور واألناشید  %9الروضة، أما نسبة 

یة في الروضة وذلك قد یعود إلى عدم اكتمال النمو العقلي للطفل ولصغر سنه من خالل األنشطة التعلیم

 أو تعود إلى ملل الطفل من تكرار األنشطة المقدمة له یومیا.

 .الروضةعند دخوله تحسن النطق  )10رقم ( العبارة

 العینة
 االحتماالت

 النسب المئویة التكرارات

 %99 67 نعم

 %01 01 ال

 %100 68 المجموع

 منذ دخوله الروضة. تحسن النطق عند الطفل دور األنشطة في یمثل  )10الجدول رقم (       

) أن الطفل في مرحلة الروضة یتحسن النطق لدیه وهذا من 10نالحظ من خالل الجدول رقم(

فهي تمثل نسبة المبحوثین الذین آلو إلى أن الطفل في هذه المرحلة ال  %1، أما نسبة  %99خالل نسبة 
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یتحسن النطق لدیه من خالل األنشطة المقدمة في الروضة وقد یرجع ذلك هذا إلى أن الطفل یعاني من 

مشكالت في النطق أو إلى عدم إتباع المعلمة األسلوب المناسب لذلك أو إلى اكتظاظ الروضات 

إخوته باألطفال وعدم قدرة المعلمة على االهتمام بكل طفل على حدى أو ترجع إلى غیرة الطفل من 

 األصغر منه سنا.

 .احترام الوقت المقدم في الروضة یساعد الطفل على النشاط التعلیمي :)11رقم ( العبارة

 العینة
 االحتماالت

 النسب المئویة التكرارات

 %87 59 نعم

 %13 09 ال

 %100 68 المجموع

 .النشاط التعلیمي في تعلم الطفل احترام الوقت یمثل دور :)11الجدول رقم (       

 %87) یوضح لنا دور النشاط التعلیمي في تعلم الطفل احترام الوقت حیث نجد 11الجدول رقم(
من المبحوثین الذین یؤكدون على الدور اإلیجابي للنشاط التعلیمي في تعلم الطفل احترام الوقت، في حین 

ن الطفل ال یتعلم احترام الوقت من خالل النشاط التعلیمي المقدم له من الفئة المستجوبة ترى أ %13نجد 
في الروضة وقد ترجع إلى أن الطفل ال یتمكن من معرفة قیمة الوقت لصغر سنه أو قد یعود ذلك إلى 

 دور الوالدین والتنشئة الوالدیة
 .الطفل آداب الزیارةیعلم  المقدم في الروضة النشاط  : )12رقم ( العبارة

 العینة
 االحتماالت

 النسب المئویة التكرارات

 %90 61 نعم

 %10 07 ال

 %100 68 المجموع

 .النشاط  في تعلم الطفل آداب الزیارة مساهمةیمثل  )12الجدول رقم (          
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هي نسبة الفئة المستجوبة التي ترى أن  %90) یتضح لنا أن نسبة 12من خالل الجدول رقم(

النشاط التعلیمي المقدم للطفل في الروضة یمكنه من تعلم آداب الزیارة وهي نسبة مرتفعة جّدا، أما النسبة 

فهي تمثل الفئة التي ترى أن النشاط التعلیمي المقدم للطفل في الروضة ال یمكنه من  %10األخرى وهي 

منخفضة، وقد یرجع إلى عدة أسباب من بینها أن الوالدان هما المسؤوالن عن تعلم آداب الزیارة وهي نسبة 

 تعلم أبنائهم آداب الزیارة من خالل زیارة األقارب وحثهم على هذا.

وما یالحظ من خالل هذه النتائج أن النشاط التعلیمي یساهم بدور إیجابي في تعلم الطفل آداب 

 تحدث على صلة الرحم وتغرس في نفسه آداب الزیارة. الزیارة من خالل البرامج التعلیمیة التي

  :النشاط المقدم في الروضة یغرس في الطفل قیم التكافل االجتماعي والتسامح.)13رقم ( العبارة

 العینة
 االحتماالت

 النسب المئویة التكرارات

 %90 61 نعم

 %10 07 ال

 %100 68 المجموع

 .اكتساب الطفل قیم التكافل االجتماعي والتسامحمساهمة األنشطة في یمثل  )13الجدول رقم ( 

من الفئة المستجوبة تؤكد أن األنشطة  %90) یتضح لنا أن نسبة 13من خالل الجدول رقم(

التعلیمیة المقدمة في الروضة تغرس في الطفل قیم التكافل االجتماعي والتسامح وهي نسبة مرتفعة في 

 من األفراد یروا أن المعلمة ال تغرس في الطفل قیم التكافل االجتماعي والتسامح. %10حین نجد أن 

وما یالحظ من خالل هذه النتائج أن لألنشطة التعلیمیة المقدمة للطفل في الروضة دور إیجابي 

في وفعال في إكساب الطفل قیم التكافل االجتماعي والتسامح وذلك من خالل ما یحتویه البرنامج المتناول 

الروضة من مواد دراسیة قیمة كالتربیة اإلسالمیة التي تعمل على تلقین األطفال مبادئ وقیم إسالمیة زهي 

 التي تحث األطفال على قیم التسامح والتكافل االجتماعي

 

 



 البیانات ..عرض الجداول وتحلیل..الفصل الخامس .....................................

140 

 بالنفس لدى الطفل. ةثقالتعزیز  :)14رقم ( العبارة

 العینة
 االحتماالت

 النسب المئویة التكرارات

 %96 65 نعم

 %04 03 ال

 %100 68 المجموع

 .یمثل تعزیز الطفل ثقته بنفسه )14الجدول رقم (          

) أن الطفل في مرحلة الروضة تزاد ثقته بنفسه من خالل األنشطة التعلیمیة 14یمثل الجدول (

وهي  %4التي أكد علیها أفراد العینة المدروسة، في حین نجد  %96المقدمة له وهذا من خالل نسبة 

 الفئة التي ترى أن األنشطة ال تساهم في زیادة ثقة الطفل بنفسه إال أنها نسبة ضئیلة جّدا.

وما یالحظ من خالل هذه النتائج أن األنشطة التعلیمیة المقدمة للطفل في الروضة تعزز ثقته 

لطفل بإبراز وذلك من خالل التنویع في هذه األنشطة والتي تسمح ل  %96 بنفسه والتي قدرت نسبتها بـ

قدراته وٕابراز ذاته من خالل قیامه باألعمال التي تطلب منه، في حین نجد الفئة التي ترى أن األنشطة 

التعلیمیة ال تساهم في تعزیز الطفل ثقته بنفسه وذلك قد یرجع إلى أن الطفل في هذه المرحلة یكون لدیه 

 نوع من الخجل سواء من معلمته أو من أقرانه
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 واحترام الغیر. بناء عالقات مع أقرانه على الطفلیساعد الروضة  :النشاط المقدم في )15رقم (العبارة 

 العینة
 االحتماالت

 النسب المئویة التكرارات

 %99 67 نعم

 %01 01 ال

 %100 68 المجموع

 واحترام الغیر یمثل مساهمة أنشطة الروضة في بناء الطفل عالقات مع أقرانه )15الجدول رقم (

) یتضح لنا أن النشاط المقدم في الروضة یساعد الطفل على بناء 15من خالل الجدول رقم(

من المبحوثین الذین یؤكدون على ذلك وهي   %99عالقات مع أقرانه واحترام الغیر حیث نجد نسبة 

لیدویة واألنشطة نسبة عالیة جّدا وذلك من خالل القیام ببعض األنشطة الجماعیة كأنشطة األشغال ا

األخرى تمثل  %1البدنیة وهذا ما یخلق جو من الصداقات والمحبة واالحترام بین األطفال، في حین نجد 

نسبة المستجوبین الذین آلوا إلى أن األنشطة ال تساهم في بناء الطفل عالقات مع أقرانه وقد یكون هذا 

 بیئة األسریة التي عاش فیها.راجع إلى طبیعة الطفل االجتماعیة أو یعود إلى طبیعة ال

 .تعلم آداب الكالم مع اآلخرینی :)16رقم ( العبارة

 العینة
 االحتماالت

 النسب المئویة التكرارات

 %99 67 نعم

 %01 01 ال

 %100 68 المجموع

 .تعلم الطفل آداب الكالم مع اآلخرینمساهمة األنشطة في یمثل  )16الجدول رقم (         
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) أن الطفل یتعلم آداب الكالم مع اآلخرین من خالل األنشطة 16یتضح لنا من خالل الجدول رقم(

وهي نسبة  %99المقدمة له في الروضة ویتجلى هذا في نسبة المبحوثین الذین أكدوا ذلك وهي نسبة 

اإلنصات إلى عالیة جّدا وذلك من خالل التنویع في المواد التي تقدم للطفل في الروضة وكذلك من خالل 

المتبقیة تمثل  %1معلمته أثناء تكلمها وأیضا اإلنصات إلى زمالئه وانتظار دوره في الكالم، في حین نجد 

األفراد الذین یرون أن الطفل ال یتعلم آداب الكالم مع اآلخرین من خالل األنشطة المقدمة له في الروضة 

 قد یرجعوها إلى أسباب أخرى.

 ة الروضة في تطور النمو المعرفي واالجتماعي للطفل.المحور الثالث: دور معلم

 الكتشافواللفحص والتجریب إتاحة الفرصة للطفل :  )17رقم ( العبارة

 العینة
 االحتماالت

 النسب المئویة التكرارات

 %82 56 نعم

 %18 12 ال

 %100 68 المجموع

للفحص والتجریب إتاحة الفرصة للطفل  مساهمة المعلمة فيیمثل  :)17الجدول رقم (       

 .الكتشافوا

) یتضح لنا أن معظم أفراد العینة یؤكدون على الدور اإلیجابي لمعلمة 17من خالل الجدول رقم(

الروضة من خالل إتاحتها الفرصة للطفل للفحص والتجریب واالكتشاف حیث قدرت نسبتهم بـ  وذلك 

الروضة مع األطفال وٕاعطائهم الحریة من أجل الفحص وذلك من خالل التعامل الجید لمعلمة  82%

والتجریب واالكتشاف وهنا تبرز خاصیة من خصائص معلمة الروضة ، أما األفراد الذین یرجعوا الفرص 

وهي نسبة  %18التي تمنح للطفل للفحص والتجریب واالكتشاف إلى عوامل أخرى فقد قدرت نسبتهم بـ 

 فراد العینة.ضعیفة مقارنة بالعدد اإلجمالي أل
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 باحترام واإلجابة عنها. ستماع ألسئلة الطفلالا :)18رقم ( العبارة

 العینة
 االحتماالت

 النسب المئویة التكرارات

 %93 63 نعم

 %07 05 ال

 %100 68 المجموع

 باحترام واإلجابة عنها. استماع معلمة الروضة ألسئلة الطفلیمثل  :)18الجدول رقم (     

هي نسبة أفراد العینة الذین یؤكدون على أن  %93) یتضح لنا أن نسبة 18الجدول رقم(من خالل 

المعلمة تستمع ألسئلة الطفل باحترام وتجیبه علیها وهي نسبة عالیة جّدا وهذه سمة من سمات معلمة 

ة ال فهي نسبة أفراد العینة الذین یرون أن المعلم %7الروضة فهي تعتبر األذن الصاغیة للطفل ، أما 

تستمع ألسئلة الطفل وال تجیبه علیها وهذا قد یرجع إلى كثرة أسئلة الطفل في هذه المرحلة وحبه 

 لالستكشاف وفضوله لمعرفة كل ما یراه

 .فرص للطفل للمقارنة والتصنیفالتوفیر  :)19رقم ( العبارة

 العینة
 االحتماالت

 النسب المئویة التكرارات

 %84 57 نعم

 %16 11 ال

 %100 68 المجموع

 .فرص للطفل للمقارنة والتصنیفالیمثل توفیر المعلمة  :)19الجدول رقم (     

هي نسبة األفراد الذین یرون أن المعلمة  %84) یتضح لنا أن نسبة 19من خالل الجدول رقم(

وهي نسبة  توفر فرص للطفل للمقارنة والتصنیف وذلك من خالل خلق المعلمة جو للتنافس بین األطفال
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عالیة جدا مقارنة بنسبة األفراد الذین یرون أن المعلمة ال توفر للطفل فرص للمقارنة والتصنیف وهي نسبة 

 من النسبة اإلجمالیة وهي نسبة منخفضة 16%

 وحل المشكالت. اإلبداععلى شجع الم التربويمناخ التوفیر  :)20رقم ( العبارة

 العینة
 االحتماالت

 المئویةالنسب  التكرارات

 %71 48 نعم

 %29 20 ال

 %100 68 المجموع

وحل  یشجع الطفل على اإلبداعالتربوي الذي مناخ الیمثل مدى توفیر المعلمة  :)20الجدول رقم (    

 المشكالت

من أفراد العینة یؤكدون على أن المعلمة  %71) یتضح لنا أن نسبة 20من خالل الجدول رقم(

توفر المناخ الذي یشجع الطفل على اإلبداع وهي نسبة مرتفعة وذلك من خالل استعمال األسالیب 

المناسبة لتعلیم األطفال وكذلك تشجیعهم على اإلبداع من خالل تقدیم بعض الهدایا لألطفال الذین 

من المستجوبین الذین یرفضون فكرة أن المعلمة  %29 یجیبون إجابات صحیحة مثال، في حین نجد نسبة

 توفر المناخ المشجع للطفل وقد یرجع ذلك إلى أسباب مختلفة.
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 .بین األطفال فرص للنقاش والمنافسة فتح :  )21رقم ( العبارة

 العینة
 االحتماالت

 النسب المئویة التكرارات

 %84 57 نعم

 %16 11 ال

 %100 68 المجموع

 .یمثل فتح المعلمة للطفل فرص للنقاش والمنافسة: )21الجدول رقم (       

من المستجوبین الذین یرون أن المعلمة تتیح  %84) یتضح لنا أن نسبة 21من خالل الجدول رقم(

للطفل فرص للنقاش والمنافسة وذلك من خالل فتح المعلمة المجال لألطفال من أجل المشاركة والمناقشة 

في موضوع معین وٕابداء آرائهم وهي نسبة عالیة جّدا مقارنة مع نسبة األفراد الذین یرون أن المعلمة ال 

 وهي نسبة منخفضة. %16منافسة وهي نسبة تتیح للطفل فرص للنقاش وال

 .احترام رأي الطفل ومنحه حریة التعبیر: )22رقم ( العبارة 

 العینة
 االحتماالت

 النسب المئویة التكرارات

 %99 67 نعم

 %01 01 ال

 %100 68 المجموع

  .یمثل احترام المعلمة رأي الطفل ومنحه حریة التعبیر: )22الجدول رقم (

من المستجوبین التي تؤكد على أن المعلمة  %99) یتضح لنا أن نسبة 22الجدول رقم(من خالل 

تحترم آراء األطفال وتمنحهم حریة التعبیر وذلك من خالل فتح المجال له من أجل المشاركة بآرائه وأفكاره 
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بارة شبه في المواضیع المطروحة واالستماع آلرائه، في حین نجد نسبة األفراد الذین یرفضون هذه الع

 من النسبة اإلجمالیة. %1منعدمة وهي 

دراسیة التي تسمح للطفل بممارسة األدوار ال): االهتمام باألنشطة القصصیة و 23( العبارة رقم

 .االجتماعیة

 العینة
 االحتماالت

 النسب المئویة التكرارات

 %94 64 نعم

 %06 04 ال

 %100 68 المجموع

دراسیة التي تسمح للطفل بممارسة الباألنشطة القصصیة و  المربیة االهتمام): یمثل 23الجدول (       

 األدوار االجتماعیة

% تمثل اهتمام المربیة داخل الروضة بتقدیم مختلف األنشطة 94) أن نسبة 23یبین الجدول رقم (

لیها نسبة القصصیة والدراسیة المختلفة التي تسمح للطفل بممارسة األدوار االجتماعیة المختلفة ، وت

% تمثل عدم اهتمام المربیة بتقدیم هذه األنشطة ، فاألنشطة المختلفة التي تقدم في الروضة تمكن 06

الطفل من التعلم والتفاعل مع غیره واكتساب العادات المختلفة وهذا ما الحظناه على األطفال في الروضة 

له نوعا من التفاعل االجتماعي  فهم یقلدون كل ما یروه أو یسمعوه وكل من یحیطون به وهذا یخلق

 ویمكنه من إثبات ذاته في المستقبل.  
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 .) : توفیر خبرات مباشرة للطفل24رقم ( العبارة

 العینة
 االحتماالت

 النسب المئویة التكرارات

 %81 55 نعم

 %19 13 ال

 %100 68 المجموع

 یتعلق بتوفیر المعلمة خبرات مباشرة للطفل. ) :24الجدول رقم (         

) یتضح لنا بأن أغلب المربیات توفرن خبرات 24حسب المعطیات اإلحصائیة في الجدول رقم (

% من اإلجابة بنعم ، حیث أن المعلمة تقوم بتوفیر مختلف 81مباشرة للطفل ، وهذا ما مثلته نسبة 

ها حتى یتمكن الطفل من اإلحاطة واإللمام بمختلف األنشطة الضروریة لتنمیة خبرات الطفل وتنوع فی

% تبین عدم توفیر المربیة لمختلف الخبرات للطفل ، وهذا ما یثبت 19المعلومات والخبرات ، وتلیها نسبة 

  أن للمعلمة دور كبیر في تنمیة معارف الطفل.

 .ألطفال بابتسامةتستقبل المعلمة ا) : 25( العبارة رقم

 العینة
 االحتماالت

 النسب المئویة التكرارات

 %99 67 نعم

 %01 01 ال

 %100 68 المجموع

 ) : یمثل استقبال المعلمة لألطفال بابتسامة25الجدول (

) أن معظم المربیات یستقبلن األطفال بابتسامة حیث قدرت نسبة من أجابوا 25یمثل الجدول ( 

% وهذا یدل على أن المربیة لها الدور الفعال في حیاة الطفل وهي تعتبر كاألم الثانیة لذا یجب 99بنعم 
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ذین أجابوا بأن % من ال01أن تتعامل مع الطفل بكل هدوء حتى یتمكن من التأقلم معها ، وتلیها نسبة 

 المعلمة ال تستقبل األطفال بابتسامة .

 .مختلف األنشطة الترفیهیة ( المسابقات ، الحفالت) تمارس) : 26رقم ( العبارة

 العینة
 االحتماالت

 النسب المئویة التكرارات

 %99 67 نعم

 %01 01 ال

 %100 68 المجموع

 یمثل ممارسة المعلمة مختلف األنشطة الترفیهیة ( المسابقات ، الحفالت). ) :26الجدول رقم (     

) أن أغلبیة المعلمات في الروضة تمارسن مختلف األنشطة الترفیهیة 26یبین الجدول رقم (

% وهي نسبة عالیة جدا ، حیث أن األنشطة الترفیهیة لها 99كالمسابقات والحفالت وقد قدرت نسبتهم ب 

سیخ القیم والمعارف عند األطفال كما تساعدهم على اإلحاطة بكل ما یحیط بهم ، أما دور فعال في تر 

 % فتمثل نسبة المعلمات الالتي ال تمارسن مختلف األنشطة الترفیهیة وهي نسبة ضعیفة جدا.01نسبة 

 .إعطاء فرص للطفل لمشاركة أفكاره مع أقرانه :) 27( العبارة

 العینة
 االحتماالت

 النسب المئویة التكرارات

 %93 63 نعم

 %07 05 ال

 %100 68 المجموع

 یمثل إعطاء المعلمة فرص للطفل لمشاركة أفكاره مع أقرانه. :)27الجدول (        

 



 البیانات ..عرض الجداول وتحلیل..الفصل الخامس .....................................

149 

% تمثل نسبة إعطاء المعلمة للطفل فرص لمشاركة أفكاره 93) أن نسبة 27یوضح الجدول رقم (

للطفل وحریة المناقشة تولد لدیه الثقة بنفسه وتهیئه لمواجهة مع أقرانه وٕابداء رأیه فإعطاء حریة التفكیر 

% فتمثل عدم إتاحة المعلمة للطفل فرص لمشاركة أفكاره مع أقرانه  وهذا 07المواقف الصعبة ، أما نسبة 

 ما قد یؤثر على نفسیة الطفل.

 .مواقف تعلم خارج الروضة (الزیارات المیدانیة)م تنظ): 28( العبارة

 العینة
 االحتماالت

 النسب المئویة التكرارات

 %57 39 نعم

 %43 29 ال

 %100 68 المجموع

 .مواقف تعلم خارج الروضة (الزیارات المیدانیة)):  یمثل تنظیم المعلمة 28الجدول (       

% تمثل تنظیم المعلمة لمواقف التعلم خارج الروضة مثل 57) أن نسبة 28یمثل الجدول رقم (

الزیارات المیدانیة وهذا ما یكسب الطفل خبرات جدیدة ویولد لدیه حب االكتشاف واالضطالع ، هذا ما 

وضة وهذا قد % فتمثل عدم تنظیم المعلمة لمواقف التعلم خارج الر 43یزید من خبراته ومعارفه أما نسبة 

 یكبح رغبة الطفل في االكتشاف والتعلم. 
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 .البیئة نشاط الطفل نحو البحث والتقصي تثیر:)29رقم (العبارة 

 العینة
 االحتماالت

 النسب المئویة التكرارات

 %59 40 نعم

 %41 28 ال

 %100 68 المجموع

 .): یمثل استثارة البیئة نشاط الطفل نحو البحث والتقصي29الجدول رقم (      

% تمثل استثارة بیئة الروضة نشاط الطفل نحو البحث والتقصي 59) أن نسبة 29یمثل الجدول (

عن كل ما یراه ، وتجعله دائما في بحث مستمر على فهم  حیث أن البیئة تلفت انتباه الطفل وتجعله یسأل

% توضح أن بیئة الروضة ال تتیح للطفل وال تستثیر لدیه حب البحث 41ة كل ما یحیط به ، وتلیها نسب

  والتقصي.

 .البیئة حساسیة الطفل للمشكالت تستثیر: )30رقم ( العبارة

 العینة
 االحتماالت

 النسب المئویة التكرارات

 %75 51 نعم

 %25 17 ال

 %100 68 المجموع

 .البیئة حساسیة الطفل للمشكالت): یمثل استثارة 30رقم ( الجدول        

% تمثل دور البیئة داخل الروضة في استثارة حساسیة الطفل 75) أن نسبة 30یمثل الجدول (

للمشكالت  حیث تغرس فیه حب الفضول واالكتشاف وحب االطالع وهذا ما یساعد على تطور نموه 
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ستثارة حساسیة الطفل لحل % تبین أن البیئة ال تسمح با25المعرفي واالجتماعي ، وتلیها نسبة 

 المشكالت وهذا ما قد یعرقل نموه المعرفي الجید.

 .سرعةاعدة البیئة الطفل في التعلیم ب): مس31رقم (العبارة 

 العینة
 االحتماالت

 النسب المئویة التكرارات

 %79 54 نعم

 %21 14 ال

 %100 68 المجموع

 .سرعةالطفل في التعلیم باعدة البیئة ): یمثل مس31الجدول رقم (       

 ) أن البیئة داخل الروضة لها دور في مساعدة الطفل في التعلم بالسرعة31یبین الجدول رقم (

فالطفل في هذه السنوات یكون صفحة بیضاء ، ولهذا تكون قدرة الطفل على التعلم سریعة وهذا ما بینته 

تعلیم الطفل بسرعة ، وتلیها نسبة  % من دور البیئة في79المعطیات اإلحصائیة حیث مثلت بنسبة 

 % تبین أن البیئة داخل الروضة ال تمكن الطفل من التعلم بسرعة.21

 .إدراك ما یحیط به البیئة الطفل على تمكن): 32(رقم  العبارة

 العینة
 االحتماالت

 النسب المئویة التكرارات

 %96 65 نعم

 %04 03 ال

 %100 68 المجموع

 إدراك ما یحیط به ): یمثل مساعدة البیئة الطفل على32الجدول رقم (      

 



 البیانات ..عرض الجداول وتحلیل..الفصل الخامس .....................................

152 

تساعد الطفل على إدراك كل ما   الروضة% تمثل أن بیئة 96) أن نسبة 32جدول رقم (یبین ال

یحیط به فالجو داخل الصف والمعلمة وكل ما یتعلق بالروضة یؤثر على الطفل ویساعده على إدراك ما 

یحیط به  فأغلب األطفال یتزاید نموهم باستمرار وبطریقة إیجابیة داخل الروضة من خالل تربیتهم وفق 

ل أراء المستجوبین الذین أجابوا بــــ " ال " وأن الروضة % فتمث04مناهج خاصة تتالءم وسنهم ، أما نسبة 

  ال تساعد الطفل على إدراك ومعرفة ما یحیط به.

 .قدرات الطفل المعرفیةتعكس البیئة ): 33رقم ( العبارة

 العینة
 االحتماالت

 النسب المئویة التكرارات

 %75 51 نعم

 %25 17 ال

 %100 68 المجموع

 .): یمثل انعكاس البیئة لقدرات الطفل المعرفیة33الجدول رقم (       

) أن البیئة داخل الروضة تعكس قدرات الطفل المعرفیة أي أن لطفل قدرة 33یبین الجدول رقم (

على استیعاب ما یقدم له داخل الروضة وتزاید النمو العقلي للطفل واتجاهاته نحو التفكیر المعقد والفضول 

ط به لفهم المبهم وتوضیح الغموض وهذا ما أدت به المعطیات الذي یدفعه إلى اكتشاف ما یحی

% أي انعكاس البیئة لقدرات الطفل المعرفیة في حین 75اإلحصائیة حیث مثلت نسبة اإلجابة بنعم 

  % المتبقیة ممن أجابوا بـــ ال أي أن البیئة ال تعكس قدرات الطفل المعرفیة.25
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 .لاطفالبیئة مشكالت نفسیة عند األ تخلق: ) 34رقم(العبارة 

 العینة
 االحتماالت

 النسب المئویة التكرارات

 %40 27 نعم

 %60 41 ال

 %100 68 المجموع

 .لاطف) : یمثل خلق البیئة مشكالت نفسیة عند األ34الجدول رقم(      

تخلق مشكالت % تمثل رأي الفئة المستجوبة في أن بیئة الروضة 40) أن نسبة 34یبین الجدول (

% رأي الفئة المستجوبة التي ترى بأن البیئة ال تخلق مشكالت نفسیة 60نفسیة لدى األطفال بینما یمثل 

عند األطفال ، فمعظم األطفال الملتحقین بها ینخرطون في الجو االجتماعي للروضة ویشكلون صداقات 

 تماعیین عند التحاقهم بالروضة.بین بعضهم البعض وحتى األطفال االنطوائیین المنعزلین یصبحون اج

 .في تكوین عالقة صداقة بین األطفال تساهم: )35رقم ( العبارة

 العینة
 االحتماالت

 النسب المئویة التكرارات

 %99 67 نعم

 %01 1 ال

 %100 68 المجموع

 .الروضة في تكوین عالقة صداقة بین األطفال بیئة ): یمثل مساهمة35الجدول رقم (        

% وهي نسبة عالیة جدا ترى أن 99) أن نسبة 35تبین المعطیات اإلحصائیة في الجدول رقم (

الروضة تساهم في تكوین عالقات صداقة بین األطفال مما یوحي إلى نمو اجتماعي جید للطفل  
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% فتمثل عدم مساهمة الروضة في 01فالروضة تسمح للطفل باالستقاللیة والحریة في تصرفاته أما نسبة 

 كوین عالقات صداقة بین األطفال.ت

 .الطفل على تحمل المسؤولیةتشجع : )36رقم ( العبارة

 العینة
 االحتماالت

 النسب المئویة التكرارات

 %87 59 نعم

 %13 9 ال

 %100 68 المجموع

 .مثل تشجیع البیئة الطفل على تحمل المسؤولیة: ی)36الجدول رقم (        

البیئة داخل الروضة تساعد الطفل على تحمل المسؤولیة حیث بلغت نسبتها ) أن 36یبین الجدول (

% وهي نسبة مرتفعة حیث أن الطفل داخل الروضة یعتمد على نفسه ویتحمل كل مسؤولیاته كاألكل 87

% فتمثل عرقلة 13بمفرده وارتداء لباسه والنوم وهذا ما یمكنه من تحمل مختلف المسؤولیات أما نسبة 

 ل في تحمل المسؤولیة.البیئة الطف

 .غیر مألوفةالمناقشة الطفل لألفكار : تعرقل )37رقم ( العبارة

 العینة
 االحتماالت

 النسب المئویة التكرارات

 %53 36 نعم

 %47 32 ال

 %100 68 المجموع

 .غیر مألوفةال): یمثل عرقلة البیئة لمناقشة الطفل لألفكار 37الجدول رقم (       
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من المستجوبین یرون أن البیئة داخل الروضة قد تعرقل مناقشة  %53) أن نسبة 37(یبین الجدول 

% 47الطفل ، لبعض أفكاره الغیر المألوفة فتجده كثیر األسئلة یجب معرفة كل ما تراه عینه أما نسبة 

  من المستجوبین یرون أن البیئة داخل الروضة تسمح للطفل بمناقشة مختلف أفكاره غیر مألوفة.

 .: مساعدة الطفل على االستقالل التدریجي من الروضة إلى المدرسة)38رقم ( بارةالع

 العینة
 االحتماالت

 النسب المئویة التكرارات

 %99 67 نعم

 %01 1 ال

 %100 68 المجموع

 .الطفل على االستقالل التدریجي من الروضة إلى المدرسة البیئة ):یمثل مساعدة38الجدول رقم (     

% تمثل قدرة البیئة على مساعدة الطفل على االستقالل التدریجي 99) أن نسبة 38یمثل الجدول رقم (

من الروضة إلى المدرسة فهي تمكن الطفل من التعود على االستقاللیة وتمكنه من التأقلم مع الجو 

یئة االستقالل % فتمثل عرقلة الب01الدراسي وهذا ما یمكن الطفل من االلتحاق بالمدرسة وأما نسبة 

 التدریجي للطفل من الروضة إلى المدرسة. 

 ندماج مع األطفال اآلخرین.ال ا: )39رقم ( العبارة

 العینة
 االحتماالت

 النسب المئویة التكرارات

 %99 67 نعم

 %01 01 ال

 %100 68 المجموع

 اندماج الطفل مع األطفال اآلخرین.مساعدة البیئة في ): یمثل 39الجدول رقم (
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) أن الروضة تساعد الطفل على االندماج مع أقرانه من األطفال حیث مثلت 39یمثل الجدول رقم (
% فالروضة تمكن الطفل من االندماج االجتماعي وتشكیل صداقات وهذا ما یساعده على نمو 99بنسبة 

 % فتمثل عرقلة البیئة اندماج الطفل مع األطفال اآلخرین.01الطفل اجتماعیا ، أما نسبة 

 الطفل عادات أخرى تختلف عن عادات أسرته. تكسب: )40رقم ( العبارة 

 العینة
 االحتماالت

 النسب المئویة التكرارات

 %82 56 نعم

 %18 12 ال

 %100 68 المجموع

الطفل عادات أخرى تختلف عن عادات البیئة في إكساب  مساهمة  :یمثل )40الجدول رقم (     

 أسرته.

% تمثل إمكانیة البیئة من اكتساب الطفل عادات تختلف عن 82أن نسبة  )40یبین الجدول رقم (

% 18أما نسبة  استقاللیته عنهم تعلمه و  عادات أسرته فتعلمه المسؤولیة بعد أن كان یعتمد على الوالدین

 لطفل عادات تختلف عن عادات أسرته.فتمثل عدم اكساب البیئة ل
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 :الفرضیاتتفسیر نتائج الدراسة في ضوء -2

 دور األنشطة في تطور النمو المعرفي للطفل في ضوء الفرضیة الجزئیة األولى :-2-1

 العینة
 االحتماالت

 النسب المئویة التكرارات

 %92 374 نعم

 %08 34 ال

 %100 408 المجموع

 ):یمثل دور األنشطة في تطور النمو المعرفي للطفل41الجدول رقم (          

خلص إلى أن األنشطة داخل ریاض حصل علیها فیما یخص هذه الفرضیة نالنتائج المتمن خالل 

دور في النمو المعرفي للطفل وذلك من خالل عدة مؤشرات أكد علیها المبحوثین حیث أقروا لها األطفال 

وهم بأن الطفل منذ التحاقه بالروضة  أصبح یجید العد وترتیب األرقام وٕاجراء بعض العملیات الحسابیة 

 ب معارف مختلفة % وذلك من خالل األنشطة المقدمة والتي تساعد الطفل على اكتسا79یمثلون نسبة 

إضافة إلى أن مختلف األنشطة المقدمة في الروضة وخاصة النشاط العلمي یمكن األطفال من التعرف 

األنشطة تمكن % من المستجوبین ترى أن تلك 99% ، كما أن نسبة 84على المكان أو الموقع ونسبتهم 

لتحاقه یة ، حیث أن الطفل ومنذ االطفل من التعرف على األشكال وتعمل على تزاید مفردات الطفل اللغو 

داخل الروضة  بالروضة یكون صفحة بیضاء مما یسهل ترسیخ المعلومات في ذهنه فاختالف األنشطة

األشیاء وجماعة الرفاق  وتنوعها تمكن الطفل من اإللمام بكم هائل من المعارف فاتصال الطفل مع

والمعلمة داخل الصف یمكن من تزاید حصیلته اللغویة شیئا فشیئا ، فتقدیم مختلف المهارات اللغویة كل 

مهارة على حدى فمهارة التحدث مثال تنمي قدرة الطفل على التحدث في سن مبكرة ویمكن تنمیتها من 

ل فیها الطفل تفسیر اللغة المنطوقة وكذلك خالل الصور وقراءة القصص ، أما مهارة االستماع فیحاو 

أكدت معظم المربیات أن أطفال الروضة لدیهم القدرة على الحفظ وتخزین المعلومات واسترجاع بعض 

السور القرآنیة واألناشید وهذا یدل على أن أطفال الروضة لدیهم القدرة على تخزین المعلومات أي أن 

% من األنشطة المعرفیة 99ن أن ت النتائج التي أدلى بها المبحوثیقدرتهم العقلیة ال بأس بها ، كما أكد
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المقدمة داخل الروضة تمكن من تحسین النطق عند األطفال حیث أنها تقدم المعلومات للطفل تدریجیا 

من اإلحاطة برصید ومن البسیط إلى المعقد ، وكذلك احتكاك الطفل بأقرانه والمعلمة داخل الروضة یمكنه 

 .س بهلغوي ال بأ

والطفل في هذه المرحلة یفضل نشاط اللعب على بقیة األنشطة ألنه باللعب یتعلم وتزید قدراته 

نشاط اللعب العقلیة فحب الطفل لأللعاب التركیبیة والتفكیكیة هو دلیل على نوع من أنواع الذكاء فربط 

 .ات األطفال العقلیة والمعرفیة بالمنهج العلمي یؤدي إلى تفعیل عملیة التعلیم والتعرف على قدرات وٕامكانی

 خالل ما إن مختلف النشاطات التي تقدمها الروضة تنمي الطفل في الجانب المعرفي والعقلي ومن

 یقدم له والذي یتالءم مع طبیعة تفكیره وقدراته العقلیة وهذا ما وضحه الجدول التالي :

%  توضح  92یتضح لنا أن نسبة  أعاله المعطیات اإلحصائیة الموضحة في الجدول من خاللف

نسبة أراء المبحوثین الذین یرون أن لألنشطة في ریاض األطفال دور في زیادة وتطویر النمو المعرفي 

 . عند الطفل في هذه المرحلة

في ضوء الفرضیة الجزئیة الثانیة : دور األنشطة في تطور النمو االجتماعي -2-2

 للطفل.

 العینة
 االحتماالت

 النسب المئویة التكرارات

 %93 380 نعم

 %07 28 ال

 %100 408 المجموع

 ): یمثل دور األنشطة في تطو النمو االجتماعي للطفل.42الجدول (        

النتائج المتحصل علیها في هذه الفرضیة أن لریاض األطفال دور كبیر في تطور النمو  أكدت

االجتماعي للطفل وذلك من خالل عدة مؤشرات اكد علیها المبحوثین (مربیات الروضة) ، من خالل 

إجاباتهم حیث یؤكدون أن النشاط التعلیمي المقدم في الروضة یساعد الطفل على احترام الوقت وتعلم 
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% فتمثل دور النشاط المقدم في الروضة في تعلیم 90% ن أما نسبة 87النضباط وهم یمثلون نسبة  ا

الطفل آداب الزیارة فبفضل األنشطة التعلیمیة المقدمة تعلم الطفل توطید صلح الرحم وتغرس في نفسه 

ل یم التكاف% تمثل مساهمة األنشطة المقدمة في الروضة غي غرس ق90أداب الزیارة ، كما أن نسبة 

االجتماعي والتسامح فمن خالل أنشطة التربیة الدینیة والخلقیة واالجتماعیة یكتسب الطفل مختلف القیم 

% تمثل قدرة األنشطة 96االجتماعیة التي تمكنه من اكتساب قیم وعادات وتقالید المجتمع ، وكذلك نسبة 

ه كیفیة االعتماد على النفس وتنمیة المقدمة في الروضة على تعزیز الثقة بالنفس لدى الطفل فتعلم

% 99شخصیتهم ، وهذا حتى یتمكن من التفاعل مع أفراد مجتمعه في مراحل العمر المختلفة ، أما نسبة 

فتمثل أن مختلف األنشطة تمكن الطفل على بناء عالقات مع أقرانه واحترام الغیر وذلك من خالل 

م و احترام الطرف اآلخر فمختلف األنشطة التعلیمیة احتكاكه بأقرانه داخل الروضة وتعلمه أداب الكال

التربویة المقدمة في الروضة بطریقة صحیحة تعلم وتكسب الطفل سلوكیات مرغوب فیها تمكنه من التأقلم 

% حیث 99مع أقرانه ویتعلم أداب الكالم مع اآلخرین وهذا ما مثلته أراء المستجوبین الذي قدر ب 

 لمقدمة تساعد الطفل على النمو االجتماعي الجید .نستنتج أن مختلف األنشطة ا

األطفال للعب والمشاركة فیه دلیل على اندماجهم في المجتمع والتفاعل معه ، فالطفل كما أن حب 

عندما یتقمص أحد هذه األدوار فإنه یخرج كل انفعاالته ویسقطها أمامه ، وهذه األدوار هي بمثابة إعداد 

مهیأ إلقامة عالقات اجتماعیة بسهولة ، فأنشطة الروضة أصابت في تعلیم الطفل للحیاة مما یجعله 

األطفال المبادئ األخالقیة و السلوكیات المناسبة واكسبتهم السلوك االستقاللي والثقة بالنفس في القیام 

 بأعمالهم.

ایش إن مختلف النشاطات التي تقدمها الروضة تنمي الطفل في الجانب االجتماعي وتمكنه من التع

% توضح  93مع أفراد مجتمعه فمن خالل المعطیات الموضحة في الجدول أعاله یتضح لنا أن نسبة 

نسبة أراء المبحوثین الذین یرون أن األنشطة المقدمة في ریاض األطفال دور في تطویر النمو االجتماعي 

 عند الطفل في هذه المرحلة.
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مة الروضة في تطور النمو المعرفي معل : دور الثالثةفي ضوء الفرضیة الجزئیة -2-3

  للطفل.

 العینة
 االحتماالت

 النسب المئویة التكرارات

 %85 348 نعم

 %15 60 ال

 %100 408 المجموع

 ): یمثل دور معلمة الروضة في تطور النمو المعرفي للطفل43الجدول رقم (       

لها دور فعال في تطور النمو  أكدت النتائج المتحصل علیها في هذه الفرضیة أن معلمة الروضة

المعرفي لألطفال وتبین ذلك عدة مؤشرات أكدت علیها الفئة المستجوبة (مربیات الروضة) من خالل 

إجاباتهم على أسئلة هذا المحور حیث یؤكدون أن المعلمة تساهم بشكل كبیر في تنمیة قدرات الطفل 

ال من أجل االكتشاف والفحص والتجریب والبحث المعرفیة والعقلیة وذلك من خالل إتاحتها الفرصة لألطف

فهي  %93من النسبة اإلجمالیة، أما نسبة  82في كل ما هو مجهول بالنسبة له وقد قدرت نسبتهم بـ 

تمثل فهي تؤكد على دور المعلمة في تنمیة مهارة االستماع لدى األطفال من خالل استماعها لألسئلة 

ون انزعاج أو ملل من ذلك فالمعلمة هي األذن الصاغیة لألطفال التي یطرحها الطفل واإلجابة علیها د

من النسبة اإلجمالیة التي تمثل  %84وهي التي توضح كل ما هو مجهول في ذهنه كما نجد أیضا نسبة 

توفیر المعلمة فرص للطفل للمقارنة والتصنیف حیث تفتح المعلمة المجال للطفل من أجل أن یقارن كل 

كل ما یبدو له غریبا ویحتاج مقارنة من أجل أن یكتشف الفروق الموجودة بین  ما یجده متشابها أو

األشیاء وأوجه التشابه واالختالف بینها وكذلك فتح الفرص من أجل تصنیف األشیاء كل حسب نوعه وهذا 

تشیر إلى توفیر المعلمة المناخ الذي یشجع  %71ما یؤدي إلى نمو الذكاء عند الطفل، كما أن نسبة 

فل على اإلبداع فالمعلمة لها دور فعال في تطور إبداع الطفل وذلك من خالل إعطاءه حریة التجریب الط

 %84في كل ما یرغب في تجریبه وتسمح له بتجسید كل ما یجول في ذهنه في أرض الواقع، أما نسبة 

النقاش في فتشیر إلى فتح المعلمة للطفل فرص للنقاش والمنافسة من خالل خلق جو لألطفال من أجل 
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موضوع معین وٕابداء آرائهم حوله وتسمح لهم بالنقد البناء كما تخلق بینهم جو المنافسة من خالل طرح 

أسئلة تنافسیة بینهم وتقدم لهم هدایا وجوائز وتقدیرات وتشكرهم على كل مجهود یقومون به وعلى كل 

المعلمة رأي الطفل ومنحه  التي تؤكد على احترام %99إجابة صحیحة یتوصل إلیها، كما نجد نسبة 

حریة التعبیر بحیث تتقبل كل األسئلة التي یطرحها الطفل واإلجابة علیها دون ملل أو تدمر من ذلك ألن 

 الطفل في هذه المرحلة یكون فضولي جدا ویحب أن یكتشف ویفهم كل ما تراه عیناه .

رفي لطفل الروضة من خالل ومن هنا یمكن أن نستنتج أن للمعلمة دور كبیر في تطور النمو المع

الصفات الجیدة التي تمتاز بها وكذلك من خالل الطرق واألسالیب التي تختارها للتعامل مع األطفال 

 وكیفیة التعامل معهم.

 توضح آراء المبحوثین %85ویتضح لنا من خالل المعطیات الموجودة في الجدول أعاله أن نسبة 

 الذین یؤكدون على الدور اإلیجابي لمعلمة الروضة في تطور النمو المعرفي للطفل.

     الرابعة : دور معلمة الروضة في تطور النمو في ضوء الفرضیة الجزئیة-2-4

 االجتماعي للطفل.

 العینة
 االحتماالت

 النسب المئویة التكرارات

 %87 355 نعم

 %13 53 ال

 %100 408 المجموع

 للطفل االجتماعي : یمثل دور معلمة الروضة في تطور النمو)44(الجدول رقم        

أكدت النتائج المتحصل علیها في هذه الفرضیة أن لمعلمة الروضة دور فعال في تطور النمو 

االجتماعي لألطفال وقد أكدت على ذلك عدة مؤشرات دل علیها المستجوبون تؤكد على أن المعلمة 

كبیر في نمو الطفل االجتماعي حیث تهتم المربیة تهتم بتقدیم األنشطة القصصیة والدراسیة تساهم بشكل 

من النسبة اإلجمالیة حیث تقوم  %94التي تسمح للطفل بممارسته األدوار االجتماعیة وقد بلغت نسبتها 
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األنشطة  المعلمة بتقدیم األنشطة التي تسهم في تعلم الطفل وتفاعله مع أقرانه من خالل ممارسته

فهي نسبة تشیر  %81الجماعیة التي تسهم في تكوین األطفال عالقات اجتماعیة مع األقران، أما نسبة 

إلى توفیر المعلمة خبرات مباشرة للطفل من أجل نموه االجتماعي فالمعلمة تقدم له خبرات مباشرة یتمكن 

ل المعلمة األطفال بابتسامة وهي تمثل استقبا %99الطفل من تجسیدها في أرض الواقع، كما تجسد نسبة 

تمثل أغلبیة الفئة المستجوبة، حیث تعتبر المربیة ذات دور فعال في حیاة الطفل فهي تعتبر كاألم الثانیة 

ولهذا یجب على المربیة أن تتعامل بلطف وهدوء مع األطفال واالبتسامة هي أبسط مثال على ذلك، أما 

مختلف األنشطة الترفیهیة كالمسابقات والحفالت حیث نجد  فهي تشیر إلى ممارسة المعلمة %99نسبة 

أن المربیة هي التي تهتم بالحفالت والمسابقات التي تقام داخل الروضات وتتكفل باألطفال كما أنها هي 

التي تنظم لبعض األعمال التي تقام في تلك الحفالت كالمسرحیات حیث تقسم أدوار تلك المسرحیات على 

یأخذ دوره وكل هذا یهدف إلى خلق جو اجتماعي بین األطفال وهذا یؤدي إلى نمو  أطفال الروضة وكل

فهي تمثل إعطاء المعلمة من خالل إعطائها بعض األنشطة وتوزیعها  %93الطفل اجتماعیا، أما نسبة 

ا على األطفال بعد تقسیمهم إلى جماعات حیث یتشاركون العمل فیما بینهم ویتبادلون األفكار واآلراء فیم

بینهم مما یخلق جو المنافسة بین األطفال ومن هنا أیضا یبدأ الطفل في تشكیل عالقات صداقة مع أقرانه 

تشیر إلى تنظیم المعلمة لمواقف تعلم خارج  %57وكل هذا یهدف إلى نمو الطفل اجتماعیا، ونجد نسبة 

فالمعلمة هي المسؤولیة عن  الروضة زیارات میدانیة وهنا نالحظ أنه عند القیام وبالزیارات المیدانیة

 تنظیمها.

ومن هنا یمكن أن نستنتج الدور اإلیجابي الفعال للمعلمة في تطور النمو االجتماعي للطفل من 

خالل كل ما تقدمه المعلمة من أجل ذلك ویتضح لنا من خالل المعطیات الموجودة في الجداول أعاله أن 

لدور اإلیجابي لمعلمة الروضة في تطور النمو توضح آراء المبحوثین الذین یؤكدون ا %87نسبة 

 االجتماعي.
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 للطفل. المعرفي: دور البیئة في تطور النمو الخامسةفي ضوء الفرضیة الجزئیة -2-5

 العینة
 االحتماالت

 النسب المئویة التكرارات

 %71 288 نعم

 %29 120 ال

 %100 408 المجموع

 في تطور النمو المعرفي للطفل البیئة: یمثل دور )45(الجدول رقم       

أكدت النتائج المتحصل علیها في هذه الفرضیة أن بیئة الروضة لها دور في تطور النمو المعرفي 

للطفل وذلك من خالل عدة مؤشرات أكد علیها المبحوثین حیث اقروا أن بیئة الروضة تستثیر نشاط 

حیث أن البیئة تلفت انتباه الطفل و تثیر لدیه حب   %59الطفل  نحو البحث والتقصي وذلك بنسبة 

االكتشاف والبحث والتقصي وهي التي تجعل الطفل یسأل عن كل ما یراه وتجعله دائما في بحث 

فهي تمثل دور البیئة في استثارة حساسة الطفل للمشكالت وهي التي تغرس في  %75 مستمرأما بنسبة

ع على كل ما هو موجود في البیئة المحیطة به  بحیث نجد الطفل حب الفضول واالكتشاف وحب االطال

تمثل دور البیئة في مساعدة الطفل على التعلیم بسرعة ألن الطفل في مرحلة الروضة یكون  %79نسبة 

تمثل  %96في سنواته األولى وهو صفحة بیضاء ولهذا تكون قدرته على التعلیم بسرعة كما نجد نسبة 

دراك ما یحیط به فالطفل یتأثر بكل ما هو موجود في الروضة من معلمات مساعدة البیئة الطفل على إ

وأطفال وأثاث وكل ما ینتمي إلى الروضة وهذا بدوره یسهم في تطور نمو الطفل المعرفي وذلك من خالل 

تمثل انعكاس  %75قدرته على إدراك ما یحیط به أي تنمیة اإلدراك لدى الطفل، كما نجد أیضا نسبة 

رات الطفل المعرفیة وذلك من خالل أن لكل طفل قدرته على استیعاب ما یقدم له داخل الروضة البیئة لقد

وتزاید النمو المعرفي والعقلي للطفل واتجاهه نحو التفكیر المعقد والفضول الذي یدفعه إلى اكتشاف به 

وسة أكدت على من العینة المدر  %60لفهم المبهم وتوضیح الغامض بكل ما یتعلق بالروضة، ونجد نسبة 

أن بیئة الروضة ال تخلق مشكالت نفسیة عند األطفال في األغلبیة یتأقلمون مع الروضة ومع بعضهم 

ویشكلون صداقات فیما بینهم حیث نجد أن األطفال الذین یعانون من العزلة واالنطواء یصبحوا اجتماعیین 

 عند التحاقهم بالروضة.
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توضح آراء  %71وجودة في الجدول الموضح أعاله أن نسبة ویتضح لنا من خالل الجدول المعطیات الم

المبحوثین حول دور البیئة في تطور النمو المعرفي للطفل ومن هنا یمكننا أن نستنتج أن بیئة الروضة 

 تساهم بشكل إیجابي في تطور النمو المعرفي.

 للطفل.: دور البیئة في تطور النمو االجتماعي السادسةفي ضوء الفرضیة الجزئیة -2-6

 العینة
 االحتماالت

 النسب المئویة التكرارات

 %86 352 نعم

 %14 56 ال

 %100 408 المجموع

 للطفل االجتماعيفي تطور النمو  البیئةیمثل دور  ):46(الجدول رقم        

من خالل النتائج المتحصل علیها فیما یخص هذه الفرضیة یتضح لنا أن البیئة لها دور فعال في 

 %99النمو االجتماعي للطفل داخل الروضة وهذا ما أكدته نتائج الفئة المستجوبة حیث نجد نسبة تطور 

وهي نسبة تقریبا إجمالیا تتعلق بمساهمة بیئة  الروضة في تكوین عالقات صداقة بین األطفال وذلك من 

بیئة ومع األطفال خالل توفیر الروضة الحریة واالستقاللیة للطفل من أجل التكیف والتأقلم مع هذه ال

الموجودین فیها وهذا یحفز الطفل ویدفعه إلى تكوین عالقات مع أقرانه بحیث یشكلون جماعات الرفاق 

وهي األخرى نسبة مرتفعة تمثل دور بیئة الروضة على  %87داخل الروضة وخارجها، كما نجد نسبة 

من أجل حل المشكالت التي تشجیع الطفل على تحمل المسؤولیة وكل هذا یكمن في منح الطفل فرصة 

تعترضه ومواجهتها وهذا ما یخلق عند الطفل روح تحمل المسؤولیة ومواجهة المشكالت، ونجد أیضا 

وهي النسبة التي  عبرت عن عرقلة البیئة مناقشة الطفل لألفكار الغیر المألوفة التي یحتاج إلى  53%

هي األخرى عبرت عن دور الروضة في  %99تفسیرها وتوضیحها وٕازالة إبهامها، ونجد أیضا النسبة 

مساعدة الطفل على االستقالل التدریجي من الروضة إلى المدرسة، فالروضة تعتبر تمهیدا لحیاة الطفل 

الدراسیة فالطفل یتلقى تعلیما أولیا في الروضة مع زمالئه  ومعلمته وهذا ما یساعده على التكیف والتأقلم 

نالحظ أن أغلب األطفال الذین التحقوا بالروضات قبل دخولهم إلى بسهوله عند التحاقه بالمدرسة إذ 
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المدرسة كانوا أكثر انسجاما وتوافقا مع جو المدرسة والرفاق ألن الروضة تدرب الطفل تدریجیا على 

انتقاله من الروضة إلى المدرسة وهذا لتوفر الروضة على أقسام ومعلمات وزمالء وهو جو شبیه بجو 

التي  %99أیضا بروز دور البیئة في اندماج األطفال اآلخرین وذلك ما أكدته نسبة  المدرسة، كما نجد

تعبر عن آراء الفئة المستجوبة فالروضة تجعل الطفل متمكن وقادرا على تكوین صداقات مع أقرانه ومع 

وضة اآلخرین وبهذا یكون الطفل لدیه القدرة على الخروج إلى المجتمع واالندماج معه بسهولة ألن الر 

التي تمثل دور  %82تمثل البیئة االجتماعیة التي تعیش فیها الطفل سنواته األولى، وكذلك نجد نسبة 

بیئة الروضة في إكساب الطفل عادات أخرى تختلف عن عادات أسرته ألن الطفل عند التحاقه بالروضة 

م ومن هنا یبدأ فهو سوف یتعرف على أطفال من أسر مختلفة وسیبني عالقات صداقة معهم ویحتك به

الطفل في اكتساب العادات التي تكون مختلفة عن عادات أسرته وقد یبرز ذلك في تقلید الطفل لبعض 

 السلوكیات أو األلفاظ التي یقوم بها أحد األطفال الموجودین معه في الروضة سواء كانت حسنة أو سیئة.

تمثل  %86أعاله أن نسبة یتضح لنا من خالل المعطیات المتحصل علیها في الجدول الموضع 

نسبة أفراد العینة المدروسة الذین یؤكدون أن بیئة الروضة لها دور ایجابي وفعال في تطور النمو 

 االجتماعي.

 النتائج العامة للدراسة:-3

یعتبر الجانب المعرفي واالجتماعي للطفل من أهم الجوانب في نموه ولهذا وجب تنمیته معرفیا 

سلیمة وذلك من أجل تكوین شاب في المستقبل قادر على تحمل المسؤولیة یملك الثقة واجتماعیا بطریقة 

بالنفس وذو قدرات عقلیة عالیة ، وتلعب الروضة دورا هاما في تكوین الطفل وٕاعداده للغد وذلك عن 

هبه طریق عدة أنشطة على رأسها نشاط اللعب إذ تعمل على إثراء معارفه وتوفیر الجو المالئم إلبراز موا

وتنمیة قدراته المختلفة كما تساهم فضاءاتها في النمو االجتماعي  مما یجعل منه فردا فاعال في جماعته 

 وعنصرا فعاال في مجتمعه.

بتعاد على النتائج المحصل علیها في دراستنا المیدانیة توصلنا إلى أن حقیقة لریاض األطفال فباال

 طفل ، فقد تحققت جل أهداف دراستنا حیث أن :دور إیجابي في النمو المعرفي واالجتماعي لل

قد ساعدت على تطور النمو المعرفي للطفل وكذلك النمو االجتماعي من خالل األنشطة العلمیة -

المقدمة داخل الروضة وهذه األنشطة ساعدت على إثارة تفكیر الطفل من خالل نشاط التعبیر الذي یضم 
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رة ، وكذلك نشاط الریاضیات یساعده على العد وترتیب مشاهدة صورة ، سرد مشهد ، تكوین جمل قصی

 األرقام وٕاجراء بعض العملیات الحسابیة.

كما علمت الطفل االستقاللیة واالعتماد على النفس وقد بدا ذلك واضحا في تعود على ترتیب -

 لعبه وأغراضه بنفسه.

، وجعلته یتجاوب ومن خالل نشاط اللعب نزعت عنه ذلك الخجل الذي یشعر به بعض األطفال -

 مع غیره بعیدا عن التمركز حول الذات وتخلیصه من األنانیة.

أكسبته األخالق الحمیدة وقیم المجتمع وذلك عن طریق نشاط التربیة البدنیة والخلقیة و -

 االجتماعیة حیث علمته التحیة والبسملة وآداب األكل وبعض السور القرآنیة.

الحظناه خالل جولتنا االستطالعیة وما أقرته كذلك المربیات  نضباط في أموره وهذا ماعلمته اال-

 فوقت اللعب محدد و وقت الجد محدد وكل طفل یدرك هذا ویستمع ألوامرهن.

تعزیز مشاعر  ساهمت في اإلقفال من مظاهر السلوك العدواني الغیر مرغوب فیه عن طریق-

 التعاون وحب الغیر والمشاركة في األلعاب.

ة الحس الجمالي والتذوق الفني من خالل إخراجهم إلى الطبیعة والمبادرة بغرس ساعدت في تنمی-

   األزهار واألشجار.

 التوصیات والمقترحات-4

انطالقا من المعطیات النظریة والمیدانیة المتعلقة بموضوع بحثنا والذي یدور حول دور ریاض 

 جموعة من النصائح و التوصیات منها :االطفال في النمو المعرفي واالجتماعي للطفل نصل إلى تقدیم م

 .لسقوط األطفال وتعرضهم لألذى إصالح أرضیة الروضة وذلك تجنبا-

توفیر مساحات خضراء لكي یجد الطفل متعة واألصل في الروضة أن تكون ذات مساحة خضراء -

 وجمیلة یجد فیها الطفل راحته.

نوع من الحریة وعدم تقییده ألن الطفل ال ینمو نموا سلیما جسمیا و عقلیا بترك الطفل یلعب -

مقید داخل الحجرة واجتماعیا إال إذا ترك حرا ، وما الحظناه في هذه النقطة هو العكس حیث أن الطفل 
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في أغلب األحیان ومقید عند خروجه منها ، حیث یكون محروسا من قبل المربیة وذلك المكان الذي 

 یه محدود ولیس جمیل.یخرج إل

تنظیم رحالت قصیرة ألنها تفید األطفال وتقوي أجسامهم بالمشي والحركة وتزودهم بالمعلومات -

 النافعة.

توفیر األلعاب التربویة المالئمة التي تساهم في تنمیة ذكائهم كلعب التفكیك والتركیب مع ترك -

 الحریة للطفل ألن یختار أي لعبة یرید.

إجهاد عقل الطفل من خالل وضع برنامج مكثف بل ال بد من ترك المجال  كذلك نوصي بعدم-

 أمامه للعب والتعبیر به عما یدور في باله.

نوصي بضرورة الحرص على أن تكون المعلمة ذات اختصاص وخبرة بمعاملة األطفال وأن تكون -

ال بد أن تعتمد على أسلوب األم البدیلة له یجد فیها كل الحب والحنان والعطف وحتى ترتاح نفسیته كما 

 معین في معاملتها للطفل فال تعاقبه على فعل سيء أحیانا وتسمح له أن یقوم به أحیانا أخرى.
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من خالل هذه الدراسة بجانبیها النظري والمیداني والمتمثلة في دور ریاض األطفال في النمو 

المعرفي واالجتماعي للطفل ، توصلنا من خاللها إلى أن لدار ریاض االطفال دور كبیر في تحقیق نمو 

في التغیرات  عقلي واجتماعي سلیمین للطفل من خالل البرامج المسطرة والهادفة إلى ذلك ، ویظهر هذا

الواضحة على تفكیر الطفل وتطور قدراته العقلیة والذهنیة وكذلك في قدرته على بناء عالقات اجتماعیة 

سلیمة بعیدة عن العزلة واالنطوائیة وتمركزه حول ذاته ، وتتبع هذه الروضة برامج مسطرة من قبل 

نتائج الدراسة تبین أن الرضة  المختصین تكون مرتبطة بین الطفل ، وذات عالقة بصدارته ومن خالل

فعال تسهم إیجابیا في تحقیق النمو المعرفي واالجتماعي للطفل ، وهذا بناء على ما عبر عنه أغلب أولیاء 

 األطفال في محاور االستمارة.

وقد دلت النتائج والبیانات االحصائیة المتوصل إلیها أن العوامل المتوفرة داخل الروضة ، معلمة  

 فق ، لعب ، مواد تعلیمیة كلها تؤثر تأثیر إیجابیا في نمو الطفل معرفیا واجتماعیا.أطفال ، مرا

سنوات من  ثوفي األخیر نتمنى أن نكون قد وفقنا في إنجاز هذا العمل المتواضع والذي یمثل ثال

 الدراسة في مجال علوم التربیة.
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 .1963ط ،  محمد السرغیني وآخرون : التربیة ، منشورات مكتبة الرشاد ، الجزائر ، د-78

 .2007، 1قافة للنشر والتوزیع ، األردن ، طمحمد جاسم محمد : نظریات التعلم ، دار الث-79

، 1محمد شعالن ، فاطمة سامي ناجي : ثقافة طفل الروضة ، دار الكتاب الحدیث ، مصر  ط-80

2013  

، األردن 1محمد صالح أبو جادو: علم النفس التربوي، دار المسیرة للنشر والتوزیع والطباعة، ط-81

1998. 

عارف مصلح : ریاض األطفال ، دار الفكر للنشر والتوزیع  محمد عبد الرحیم عدس ، عدنان -82

 .1999، 3األردن  ط

 1محمد عودة الریماوي: علم النفس النمو الطفولة والمراهقة، دار المسیرة للنشر والتوزیع والطباعة، ط-83

 .2003األردن، 

القرائي عند طفل محمد فرحان القضاة ، محمد عوض الترتوري ، تنمیة مهارات اللغة واالستعداد -84

 . 2006الروضة ، دار حامد للنشر والتوزیع ، األردن ، د ط، 

محمد محمود بني یونس : سیكولوجیة الطفولة المبكرة نحو االستثمار األمثل في تربیة الطفولة -85

 .2005، 1المبكرة  دار الثقافة للنشر والتوزیع ، األردن ، ط

 . 1998لیج ، عالم الكتب ،  مصر ، د ط، محمد منیر مرسي : التعلیم في دول الخ-86

 



178 

 محمود عبد الحلیم مسني ، أحمد صالح : التقویم التربوي ومبادئ اإلحصاء ، مصر ، د ط،-87

2001. 

 .2007، 1مراد زعیمي : مؤسسات التنشئة االجتماعیة ، دار قرطبة للنشر والتوزیع ، الجزائر، ط-88

ل إلى علم النفس التربوي، دار الیازوري العلمیة للنشر مروان أبو حویج وسمیر أبو مغلي: المدخ-89

 .20012والتوزیع، د ط، األردن 

 1مریم الخالدي : مدخل إلى ریاض األطفال ، دار صفاء للطباعة والنشر والتوزیع ، األردن ، ط-90

2008. 

 .2004، 1مریم سلیم : علم النفس التربوي ، دار النهضة العربیة للنشر والتوزیع ، لبنان ، ط-91

 .2003، 1مریم سلیم : علم النفس التعلم ، دار النهضة العربیة للنشر والتوزیع ، لبنان ، ط-92

مها ابراهیم البسیوني : مجلة طفل الروضة ودورها في تنمیة قدراته ، دار الفكر العربي ، مصر  -93

 .2004، 1ط

وجیهه في األسرة أو دور الحضانة  مواهب ابراهیم عیاد ، لیلى محمد الخضیري : إرشاد الطفل وت-94

 .1997، 1منشأة المعارف ، مصر ، ط

: منهجیة البحث العلمي في العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة ، تر، بوزید صحراوي  موریس أنجرس-95

 .2006ط،  وآخرون دار القصبة للنشر والتوزیع ، الجزائر ،د

دلیل معلمي ریاض األطفال المكفوفین األكادیمیون للنشر والتوزیع ، األردن  نادر أحمد جرادات :-96

 .2009، 1ط

ناهد فهمي حطیبة : منهج األنشطة في ریاض األطفال ، دار المسیرة للنشر والتوزیع والطباعة  -97

 . 2009، 1األردن ط

 .2002، 1یع ، األردن ،طنبیل عبد الهادي : النمو المعرفي عند الطفل ، دار وائل للنشر والتوز -98

 .2004، لبنان، 1هایدة موثقي: علم النفس اللعب، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزیع، ط-99

 



179 

  .1995، 1هدى محمود الناشف : ریاض األطفال ، دار الفكر العربي ، مصر ، ط-100

: إدارة ریاض األطفال ، دار الكتاب الجامعي ، اإلمارات العربیة المتحدة   هند ماجد الخثیلة-101

 .2000، 1اإلمارات ، ط

وجیه الفرج : التنشئة االجتماعیة لطفل ما قبل المدرسة ، دار الوراق للنشر والتوزیع ، األردن ، -102

 .2007 1ط

یة من الحمل إلى البلوغ ، نوبلیس ، یوال حریقة : موسوعة األسرة الحدیثة بسیكولوجیا نفسیة تربو -103

 ، لبنان .1ط 8ج

 المذكرات-ب

حمدي مریم : روضة األطفال وعالقتها بالتحیل الدراسي لدى تالمیذ المرحلة االبتدائیة من وجهة -104

 .2013-2012نظر معلمي السنة األولى، مذكرة لیسانس تخصص تربیة ، جامعة جیجل ، 

: نحو منهج ریادي ألطفال الروضة ، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر معهد علم النفس  سعید بوشینة-105

 .1988وعلوم التربیة ، 

سنة وعالقته بظهور السلوك  12إلى 9كروش نوال : التربیة األسریة للطفل المتمدرس من -106

 .2011-2010 العدواني  مذكرة ماجستیر تخصص علم النفس وعلوم التربیة ، تیزي وزو ، الجزائر ،

مزهود نوال : دور ریاض األطفال في تنمیة ثقافة الطفل ، رسالة ماجستیر كلیة العلوم االنسانیة -107

 .2009واالجتماعیة ،(منشورة) ، بسكرة،

منى الربیعي : روضة األطفال وعالقتها بالتغیرات الوظیفیة لألسرة الجزائریة ، مذكرة لنیل شهادة -108

 .2014-2013ماع التربوي ، جامعة جیجل ،الماستر في علم االجت

 

 

 

 



180 

  المجالت -ج

محمد رغیوة : مجلة األساتذة ، دورة أكادیمیة محكمة تعنى بالدراسات في مجال التعلیمات والعلوم -109

 .2009االنسانیة ، الجزائر ، العدد الخامس والسادس ، 

 المعاجم-د

االجتماعیة (انجلیزي ، فرنسي ، عربي) مكتبة لبنان  أحمد زكي بدوي : معجم مصطلحات العلوم -110

 .1986بیروت ، د ط، 
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 : قائمة األساتذة المحكمین )01الملحق رقم (

 الجامعة األستاذ المحكم الرقم

 جیجل صیفور سلیم 01

 جیجل زبیدة مشري 02

 

 



 الجمهوریة الجزائریة الدیموقراطیة الشعبیة

 -جیجل– حمد الصدیق بن یحي جامعة م

 كلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة.

 .قسم علم النفس وعلوم التربیة واألرطوفونیا

 التربويتخصص: علم النفس 

 عنوان المذكرة

 

 

 

 

 

 لیسانس " في علم النفس التربوي. مذكرة مكملة لنیل شهادة "

أمام  )X(نرجو منكم اإلجابة عن األسئلة المدونة أدناه ،بكل دقة وموضوعیة بوضع العالمة 

سریة وال تستخدم إال ألغراض البحث العلمي  االستمارةالخیار المناسب والبیانات الواردة في هذه 

 على حسن تعاونكم. وشكرا مسبقا

 تحت إشراف األستاذة                                                                     إعداد الطلبة

 جردیر فیروز                                                                  كیموش أمینة 

 ولطاف سعیدة 

 

 م 2017-2016السنة الجامعیة 

جتماعي للطفلطفال في تطور النمو المعرفي واالدور ریاض األ  

لدیة جیجمیدانیة بریاض األطفال بل دراسة  
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 البیانات الشخصیةر األول :المحو 
 ذكر            أنثى           الجنس:-1

 جامعي     ثانوي                متوسط       المستوى التعلیمي-2

 سنة40إلى  35من         سنة 35إلى 30من           سنة30:   أقل من السن-3

 سنوات أو أكثر5                سنوات 5أقل أو یساوي    الخبرة:-4
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 تطور النمو المعرفي 
   .وٕاجراء بعض العملیات الحسابیة یجید العد وترتیب األرقام-5

   یمكن من التعرف على المكان أو الموقعالنشاط العلمي  -6

   .یتعرف على األشكال-7

   .یةتتزاید مفرداته اللغو -8

   .بعض السور واألناشیدیجید حفظ واسترجاع -9

   .تحّسن النطق عند دخوله الروضة-10

 تطور النمو االجتماعي

النشاط التعلیمي المقدم في الروضة یساعد الطفل على -11
 احترام الوقت.

  

   النشاط المقدم في الروضة یعلم الطفل آداب الزیارة.-12

في الروضة یغرس في الطفل قیم التكافل النشاط المقدم -13
 االجتماعي والتسامح.

  

   .تعزیز الثقة بالنفس لدى الطفل-14

النشاط المقدم في الروضة یساعد الطفل على بناء عالقات -15
 .مع أقرانه واحترام الغیر
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 تطور النمو المعرفي

   إتاحة الفرصة للطفل للفحص والتجریب واالكتشاف. -17

   االستماع ألسئلة الطفل باحترام واالجابة عنها. -18

   توفیر الفرص للطفل للمقارنة والتصنیف. -19

توفیر المناخ التربوي المشجع على االبداع وحل  -20

 كالت.المش

  

   فتح فرص للنقاش والمنافسة بین األطفال. -21

   احترام رأي الطفل ومنحه حریة التعبیر. -22

 تطور النمو االجتماعي

االهتمام باألنشطة القصصیة والدراسیة التي تسمح للطفل  -23

 بممارسة األدوار االجتماعیة.

  

   توفیر خبرات مباشرة للطفل. -24

   المعلمة األطفال بابتسامة. تستقبل -25

   تمارس مختلف األنشطة الترفیهیة (المسابقات، الحفالت) -26

   إعطاء فرص للطفل لمشاركة أفكاره مع أقرانه. -27

   تنظم مواقف تعلم خارج الروضة (الزیارات المیدانیة). -28
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 حساسیة الطفل للمشكالت البیئة  تستثیر -30  

 الطفل في التعلیم بالسرعة البیئة  تساعد -31  

 الطفل من إدراك ما یحیط به البیئة  تمكن -32  

 یةقدرات الطفل المعرف البیئة تعكس  -33  

 مشكالت نفسیة عند األطفال البیئة تخلق  -34  

 تطور النمو االجتماعي
 تساهم في تكوین عالقة صداقة بین األطفال -35  

 تشجع الطفل على تحمل المسؤولیة -36  

 مألوفةالغیر تعرقل مناقشة الطفل لألفكار  -37  

ضة إلى ي من الرو اعدة الطفل على االستقالل التدریجمس -38  
 المدرسة

 االندماج مع األطفال اآلخرین -39  

 تكسب الطفل عادات أخرى تختلف عن عادات أسرته -40  
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 :ملخص الدراسة

تناولـت هــذه الدراســة موضــوعا تحــت عنــوان دور ریــاض األطفــال فــي تطــور النمــو المعرفــي واالجتمــاعي  
سات ریاض األطفـال فـي بلدیـة عند الطفل ولمعرفة دور هذه المؤسسات  تم إجراء الدراسة المیدانیة ببعض مؤس

هل ریـاض األطفـال دور فـي تطـور النمـو المعرفـي واالجتمـاعي  نطلقت هذه الدراسة من تساؤل رئیسي:واجیجل 
 للطفل وحاولنا اإلجابة عنه من خالل الفرضیات التالیة :

ة كـأداة وقد اعتمدت هـذه الدراسـة علـى المـنهج الوصـفي وتـم جمـع المعطیـات المیدانیـة بواسـطة االسـتمار 
 رئیسیة لجمع المعطیات باإلضافة إلى المالحظة والمقابلة .

 مربیة وتم اختیارهم بطریقة قصدیة. 68كما تم اختیار حجم عینة الدراسة التي قدرت ب 

 وقد أظهرت النتائج المتوصل إلیها في الدراسة ما یلي:

 لألنشطة المقدمة في ریاض األطفال دور في النمو المعرفي واالجتماعي للطفل  -

 للمربیة داخل الروضة دور في تطور النمو المعرفي واالجتماعي للطفل. -

   للبیئة داخل الروضة دور في تطور النمو المعرفي واالجتماعي للطفل -

ــة : الروضــة ، ال ــة التالی نمــو المعرفــي ، النمــو االجتمــاعي ، الطفــل وتضــمنت الدراســة الكلمــات المفتاحی
 الطفولة المبكرة

Résumé de l’étude 
Le projet de mémoire traite comme sujet Le Role des Maisons de crèche dans le 
Developement  cognitif et social chez l’Enfant. 
ET pour bien conaitre ces intitertion, une étude sur terrain a été menue dans quelques  
maissons de créche (matérnelle) a ou niveau de la comnune de jijel. 
Cette étude a fait dépaart d’une question principle : 

- Les maissons de crèche, ont –elle un role dans le dévelopemnt cognétif et social 
chez l’enfant ? 

Assi, l »exemple de l’etude a été defini a un nombre  de 68 institutrice choisi 
intentionellement. 
Les résultats ont montré que : 

-  Les activités  planifiés ont un role dans le developement cognitif  et social  chez 
l’enfant . 

- L’intitutrice dans la maisson de chérche (la matérnelle) a un role indispensable 
dans le  developement cognitif et social de l’enfant. 

- L’environement dans la maisson de crèch a un role positif /consédérable dans le 
develepment cognitif et social de l’enfant 

- Les mots Glefs de l étude sont 
La crèche . dévelopement convectif  . dévelopement social . l’enfant . la petite 
enfant . 
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