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  :االهداء

  ".أمي الغالية" أهدي مثرة جهدي هذا إىل الروح الطاهرة، والنفس الطيبة 

  . رمحه اهللا" والدي"إىل 

  .إىل اخويت وأخوايت

رها وحلوها، وكن إىل كل من عرفت فأحببت، إىل أعز ما أملك يف هذا الوجود، إىل اللوايت قامسن معي احلياة مبُ 

  .وصبريةوفتيحة، سندا يل يف هذه احلياة سهيلة، 

  .إىل صديقايت زهية، وكرمية، و فاطمة، نصرية، و رشيدة، ونورة، و فتحية، وحليمة

إىل من . إىل من هم يف قليب ومل حتملهم ورقيت، إىل كل من علمين حرفا من الطور االبتدائي إىل املرحلة اجلامعية

  .أحبوين يف اهللا وأحببتهم فيه



:الشكر  

نتقدم بالشكر اجلزيل أوال إىل اهللا سبحانه وتعاىل الذي وفقنا إىل ما حنن عليه، وسدد خطانا الجناز هذا العمل، 

.احلمد هللا. وأنار دروبنا، وثبت خطانا  

 على ا�هودات اليت بذهلا من أجلنا،" الدكتور مدني مدني" كما نتقدم بالشكر و العرفان إىل االستاذ املشرف 

.وصربه معنا حىت انتهاء هذا العمل  

.كما أتقدم بالشكر اجلزيل إىل كل من علمين حرفا من الطور االبتدائي إىل املرحلة اجلامعية  

.إىل أساتذيت األجالء من كلية العلوم االنسانية واالجتماعية  

.إىل كل من ساعدين يف اجناز هذا العمل من قريب أو بعيد  



 مقدمة                                                                                                        
 

 1 

  :مقدمة

العاصفة يف عصر الصدمات احلضرية تأخذ  االجتماعيةويف نسق التغريات  ،غمرة التحوالت اإلنسانية اجلديدةيف 

بأساليبها املتنوعة أمهية بالغة اجلدية واخلطورة ففي الزمن الذي بدأت فيه األمم والشعوب  االجتماعيةالتنشئة 

تطل بدورها  االجتماعيةتتلمس خماطر وجودها وتلملم أطراف هويتها إزاء التغريات العلمية اجلديدة بدأت التنشئة 

أن دراستنا و يتها واحملافظة على وجودها، التارخيي اجلديد كصمام أمن وأمان مبنح األمم قدرة متجددة على بناء هو 

يف عصر بدأت األمم املتقدمة تدرك وعلى حنو علمي أن حتقيق التوازن  االجتماعيةاليت تناولت قضية التنشئة 

ذا�ا بوصفها إدامة  االجتماعيةتغريات عميقة وجوهرية يف طبيعة التنشئة أحداث،و  ،الوجودي املعاصر يقتضي

أن موضوع التنشئة  ،)جاذمنو االروضة (للطفل االجتماعيةا حول أثر البيئة يف التنشئة ا�تمع وتأيت دراستن

اجلوهري هو اإلنسان وحتديدا الطفل الذي يعيش يف مجاعة ويتفاعل مع جمتمعه ضمن إطار ثقايف يؤمن  االجتماعية

اإلنسان وتقدمت  ارتقى كل ماو  ،به ويتمسك مبحتواه من أجل احملافظة على تراثه املرتاكم عرب احلقب التارخيية

إىل واسطة تنقلها إىل األفراد بشكل منظم واليتتم ذلك إال  واحتاجللرتبية أكثر وأكثر  احتاجوسائل احلضارة لديه 

وهو  ،، واليت هي إليه تستخدم يف تنمية سلوك الفرد الفعلي يف مدى أكثر حتديدااالجتماعيةمن خالل التنشئة 

دامت االطفولة بل تستمر م بإ�اءواملقبول طبقا ملعايري اجلماعة اليت ينشأ فيها وهي عملية ال تنتهي  املدى املعتاد،

 .لة التعرف على أهم مؤثرات رياض األطفال اليت تلعب دور يف تنشئة الطفلو ياة، وتسعى دراستنا هذه إىل حمااحل

املقاربة، النظرية،واجلانب  و اإلجرائي و ،املنهجي باالقرتاو قد تناولنا يف هذه املذكرة ثالث فصول، تتمثل يف    

 خصصناوخصصنا ثالث فصول للمقاربة النظرية،حيث  واإلجرائياملنهجي  لالقرتابامليداين حيث خصصنا فصل 

،   و فصل عاجلنا فيه التنشئة االجتماعية و خصصنا فصل لدراسة املربية  ،فصل لدراسة الروضة و دورها الرتبوي

للربنامج الرتبوي أما اجلانب التطبيقي فقد عرضنا فيه خصائص العينة و خصصنا مبحثني لعرض نتائج و تطبيقها 

  .الفرضيات أي لكل فصل فرضية
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 .اإلطار المنهجي: المبحث األول

   :الموضوع اختيارأسباب : المطلب األول

املمارسة داخل  االجتماعيةسبب هو متعلق بأمهية املواضيع السوسيولوجية الىت متس جانب الروضة والتنشئة ال -

  .الروضة

لدا هامة ىف بالدنا  حبيث أصبحت تشكل مؤسسة تربويةفهم واقعه، ما للروضة من أمهية ىف دفع الطفل إىل  -

 .البد من إظهار وظيفتها و أمهيتها

كدارسني لعلم لرتبية و املربون  جاء دورنا حنن  نظرا لألمهية الىت أوليت للطفل ىف القرن العشرين من قبل علماء ا -

  .م بدراسة ىف هدا ا�الاالجتماع الرتبوي للقيا

  :أهمية الموضوع: الثانيالمطلب 

تكمن يف توضيح والتعريف بربنامج رياض األطفال  ومسامهة دوره يف التنشئة  وضرورياته البحثإن أمهية هذا 

املعارف  اكتسابومدى توافق حمتوى هذا الربنامج مع حمتوى قدراته وإمكاناته ملساعدته على  للطفل، االجتماعية

  .واخلربات

  :إشكالية البحث:المطلب الثالث

يف املستقبل  اجتاهاتهتعد مرحلة قبل دخول املدرسة من أهم املراحل ففيها تتكون شخصية الطفل وفيها تتحدد    

وينمي قدراته يف التفاعل  مع  االجتماعيةوقيم ا�تمع ومعايريه وفيها يكون الطفل عالقاته  يتالءموميوله وقيمه مبا 

اآلخرين املهمني يف حياته كما توجد لديه الرغبة القوية إلدراك ومعرفة ما حييط به من أشياء وحمسوسات وكيفية 

على نفسه ويتضح ذلك جليا خالل تعايشه مع عامله اخلارجي  واعتمادهالتعامل معها فضال عن زيادة وعيه بذاته 

عنا املعاصر أصبحت رياض األطفال أكثر من ضرورة فهي من تنضم للطفل حياة ومن جانب آخر فإنه يف واق

فيما  االجتماعيتسهل له عملية التكيف املتبادل وعليه فإن رياض األطفال تعترب نقطة حتول يف تطوره  اجتماعية

مية املهارات بسرعه مع ا�تمع ومع املدرسة خاصة جيب تن ،ولكي يتكيف الطفل يف مرحلة ما قبل التمدرس بعد
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رياض األطفال مؤسسة تربوية كباقي املؤسسات  وباعتبار واالجتماعيةعنده وبعض القيم اخللقية  االجتماعية

وقد زاد اإلقبال على  االجتماعيالرتبوية فإننا كثريا ما جند بعض املؤسسات التعليمية مل حتقق أهدافها يف ا�ال 

على حد  اآلباءاملريب  باهتمامبطفل ما قبل السادسة حيضى  هتماماالاألخرية وأصبح  اآلونةرياض األطفال يف 

الوعي يف ا�تمع بوجوب العناية بالطفل يف هذه  انتشارقد يكون أمهها  االهتمامبواعث هذا  اختلفتسواء وأن 

املستغامنية  داخل األسرة اجلزائرية عموما واألسرة  االهتماماتهذا ا�ال من  وباعتباراملرحلة األوىل من حياته 

  :إشكالية التاليةكذلك إرتئينا أن نطرح السؤال التايل ملعاجلة 

  للطفل؟ االجتماعيةإىل أي مدى تأثر رياض األطفال يف التنشئة 

  :فرضيات البحث: الرابعالمطلب 

  .يؤثر دور املربيات على توجيه وضبط سلوك الطفل -

  .للطفل االجتماعيةيساهم حمتوى الربنامج لرياض االطفال على التنشئة  -

  :أهداف البحث :الخامسالمطلب 

  .الكشف عن برنامج رياض األطفال ومدى مسامهته يف تطوير قدرات الطفل  -

  .معرفة الفروق املوجودة بني األطفال  -

  .أدوار احلياة على أسس سليمة وتنشئة صاحلة الستقبال�يئة الطفل  -

  .و املسامهة يف توسيع املعرفة يف هذا املوضوع اخلاص بتكوين املربية يف الروضة التحسيس -

  .اظهار  ما للروضة من أمهية يف حياة الطفل من خالل براجمها الرتبوية  -

  الطفل  اجتماعيةبالنشاطات الرتبوية باعتبارها تنمي  االهتمامالوصول ايل ضرورة  -

  .يف خدمة املهتمني مبثل هذه املواضيع اليت متس الطفل وجعلها اجناز مذكرة لنيل شهادة املاسرت -

  :تحديد المفاهيم اإلجرائية: المطلب السادس
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وهي مرحلة  هي مؤسسة تربوية تقبل األطفال من سن الثالثة حىت اخلامسة من العمر،: رياض األطفال: أوال

  .االبتدائيةختتلف عن املراحل التعليمية االحرى وهي تساعد الطفل على �يئته لدخول املرحلة 

هو جمموعة من العمليات املخططة من أجل حتديد األهداف و املضامني  :األطفالرنامج رياض ر ب :ثانيا

و  05ل الذين ترتاوح أعمارهم مابني واملساعي وإسرتاتيجيات التعلم وتقوميها داخل القسم الذي يستقبل االطفا

  .ويسمح بتنمية إمكانا�م املختلفة ،سنوات 06

 )05-03( يرتاوح عمره ما بني ،والسلوكات ،اخلصائصهو كائن بشري يتميز مبجموعة من : الطفل:ثالثا

وإدراكية وميول اليت يكتسبها واملعايري اخللقية  انفعاليةبيئته وخربات  انطباعاتحيث ميكن له أن حيمل  ،سنوات

  .االجتماعيةوكذا القيم 

  الدراسات السابقة: المطلب السابع

  : الدراسات العربية: أوال

 :م 1992دراسة وفاء محمد كمال عبد الخالق  -1

تعرف على استهدفت هذه الدراسة التعرف على عناصر املسؤولية االجتماعية، وطبيعتها لدى أطفال الروضة، وال

العالقة بني املسؤولية االجتماعية، والنشاط اللعيب بوصفه مهيمنا على طفل الروضة، و اهتمت هذه الدراسة 

بتحديد خصائص النشاط اللعيب بوصفه نشاط ُيسهم يف التنمية االجتماعية، أو أي من عناصرها لدى طفل 

  :طفال موزعة كالتايل 28ن الروضة، وقد طبقت هذه الدراسة على عينة  من األطفال مكونة م

 09  سنوات 04و  03أطفال من سن. 

 17  سنوات 05و  04طفال من سن. 

 12  سنوات 06و  05طفال من سن. 

  :وقد خلصت الدراسة إىل ما يلي
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  يعرف الطفل معايري السلوك االجتماعي الصحيح بطريقة غري واعية، ويُعرب ذلك لغويا باحلكم على سلوك أبطال

عاين من صعوبة تطبيق هذه املعايري يف مواقف حياته االجتماعية الواقعية تدفع الرغبة  يف اللعب القصة يف حني يُ 

واستمراره يف األدوار اليت مت توزيعها على األطفال إىل مقاومة األنانية، وتنشيط  عناصر عناصر املسؤولية 

باع حاجات طفل الروضة النفسية االجتماعية، ومن مث يعد النشاط اللعيب هو الباب الوحيد القادر على إش

 .واالجتماعية

  :م1990دراسة عزة خليل عبد الفتاح  – 2

وتكمن أمهية هذه الدراسة يف التأكيد على أمهية اللعب والنشاط احلر لدى األطفال، ودوره الفعال يف عالج  

طفال قامت  128وقد أجرت الباحثة الدراسة على عينة مكونة من  بعض املشكالت التقاربية والتباعدية،

     04طفال  وكانت أعمارهم ترتواح بني سن  32جمموعات جتريبية، يبلغ عدد كل مهنا  04بتقسيمهم إىل 

، وهو اختبار "دبالبلري"سنوات، أي سن ماقبل التمدرس، وكان االختبار املستخدم يف الدراسة هو اختبار  06و

لدراسة عالقة اللعب حبل املشكالت ، وقد توصلت "  دبالبلري"خصيصا لعدد من الدراسات قامت �ا  أُعدد

  :الباحثة إىل بعض التوصيات اليت تساعد يف حتقيق نتائج الدراسة ومنها

  تطوير برامج رياض األطفال مبا يتناسب مع احتياجات األطفال للعب احلُر املدروس بعناية باعتباره املناخ

 .كثر مالئمة للطفل يف تعلم الكثري من خصائص البيئة احمليطةاأل

   توفري اخلامات واألدوات املتنوعة لألطفال داخل الروضة وإتاحة استخدامها، وتناو�ا حبرية، وذلك من خالل

 .مواقف اخلامات، واألدوات املتعددة وإنتاج تركيبات أخرى جديدة

 ر يف تناول األفكارتشجيع الطفل على التفكري الناقد واالبتكا. 

  :  الدراسات األجنبية: ثانيا

  :مLorene 1984و  Qyayدراسة كياي  – 1

 تأثري مواد اللعب إجيابا وسلبا على السلوكيات االجتماعية يف مرحلة ما قبل املدرسة على البنني و البنات،

مرحلة ما قبل املدرسة على استهدفت  هذه الدراسة توضيح تأثري مواد اللعب على السلوكيات االجتماعية يف 
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 16ذكورا، و 08طفال  منهم  24البنني و البنات إجيابا، وقد طبقت الدراسة على عينة من األطفال كان عددهم 

 وقد قبل املدسة، مركزا للعب يف مرحلة ما 11سنوات، وكان هؤالء األطفال يرتددون على  06إناثا يف مدى عمر 

أثناء ممارستهم للعب والنشاط احلر، وقد توصلت هذه الدراسة إىل النتائج  مت مالحظة السلوك الغري االجتماعي

  :التالية

 يوجد اختالف يف ممارسة األنشطة بني البنني و البنات. 

  أن املراكز اليت توافرت فيها مواد اللعب حيدث فيها تفاعل مما يؤثر على السلوكيات االجتماعية، وتكون

 .اجيابية

 األنشطة  االجتماعية، ويكون التفاعل واملشاركة اجيابيان يف اللعب مييلون إىل األنشطة أن األطفال تتوافر مواد

 .الفردية

  .مMaxine  1989و ماكسيني Winter دراسة وينتري  – 2

اهتمت الدراسة ببيان أن اللعب االجتماعي  التغريات يف سلوك االجتماعي للعب كوظيفة لربامج ما قبل املدرسة،

لألطفال يتعني باعتباره عاما وهاما لتنمية وتطور املهارات اليت يأيت أداءها استجابة لتوقعات البيئة ملا قبل املدرسة، 

 05و  04، ترتاوح أعمارهم ما بني )الكندنني( طفال ما قبل املدرسة  54وقد اجريت هذه الدراسة على 

  .لت الدراسة إىل اعتبار أن اللعب االجتماعي عامل ومؤثر لتنمية املهارات لدى األطفالسنوات، وتوص

 .النظرية المفسرة: المطلب الثامن

  :نظرية التعلم : أوال

فمن بني  أثناء التنشئة االجتماعية، يتعلم الفرد تدرجييا سلوكيات متكنه من مسايرة حياته االجتماعية بصورة جيدة،

والذي ينقسم إىل التعلم املباشر  بالتعلم االجتماعي  أهم املكونات األساسية لعملية التنشئة االجتماعية؛ ما يسمى

                                                                                         :والتعلم غري املباشر

فيتم عن طريق إكساب وتلقني الكبار للصغار ما ينبغي وما ال ينبغي القيام به، وذلك بطريقة : التعلم المباشر -

مباشرة؛ حيث أن الكبار يعملون على حتفيز الصغار معنويا، وحىت ماديا يف بعض األحيان، كلما أتوا بسلوك 
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وكيات اليت تدر عليه املزيد من حسن، ويتم عقا�م كلما أتوا بسلوك قبيح، و بالتايل يعمل الطفل على تكرار السل

.. التحفيز و الدعم املعنوي، ويعمل يف نفس اآلن على االبتعاد عن السلوكيات اليت تشكل مصدر عقاب له

  .وهكذا

فيتجلى يف اكتساب الفرد لسلوكيات ومعارف بطريقة غري مباشرة، وغري مقصودة انطالقا  :التعلم غير المباشر -

  .و التقمص و التقليدمن حميطه، وذلك عرب اللعب 

  

خبصوص اللعب؛ فريى بعض علماء النفس االجتماعي؛ أن له دورا مهما يف تسريع عملية التنشئة االجتماعية 

وهذا ما يكسبه خربات . اخل..للطفل؛ إذ يقوم الطفل عادة يف لعبه بتقمص دور الطبيب أو املعلم أو األب و األم 

  .ه االجتماعيعديدة تؤهله للتكيف بصورة أفضل مع حميط

على أمهيته يف التعلم االجتماعي، فما دام الطفل يتقمص    Seward أما خبصوص التقمص؛ فقد أكد سيوارد   

  ،)1(دور األب أو األم ، فهذا ما يسرع عملية اكتسابه للقيم و املعايري السلوكية؛ وخاصة قيم والديه

   أنه منط من االستجابات املتعلمة،  Meller et Dollard  أما خبصوص التقليد؛ فريى كل من ميلر و دوالرد

  .و يلعب دورا كبريا يف عملية التنشئة االجتماعية

  :نظرية األدوار االجتماعية: ثانيا

والدور . أن التنشئة االجتماعية؛ هي عملية تعلم، يتعلم من خالهلا الفرد أداء أدوار معينة  "جونسون"يرى   

هو عبارة عن تتابع منطي ألفعال متعلمة، يقوم �ا فرد من األفراد يف موقف تفاعلي، أي أن كل دور  االجتماعي؛

التعليمي املنوط باملعلم أو - يرتبط باملركز االجتماعي للفرد، نتحدث مثال على سبيل املثال عن الدور االجتماعي

عارف للتالميذ، كما أن دور التلميذ يتجلى األستاذ، والذي يتجلى أساسا يف توجيه النصائح واإلرشادات و امل

بضرورة اإلنصات واحرتام املعلم، وذلك طبقا للمركز االجتماعي لكل واحد منهما؛ وبالتايل ومن خالل األدوار 

                                                           
   (

149، ص1996سيكولوجيا العدوان، مكتبة الشباب ، فرباير : أبو قرة ،خليل قطب 1 ) 

.وعامل االجتماع األملاين الشهري..نسبة إىل ماكس فيرب ؛ االقتصادي و القانوين ) 2(  
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االجتماعية، فان األفراد يتمكنون من تنظيم توقعا�م وسلوكيا�م وأمناط تصرفا�م، ما يضفي على أفعاهلم الصبغة 

  .  )1(باملفهوم الفيربياالجتماعية 

املكانة االجتماعية : ، تعتمد على مجلة من املفاهيم ولعل من أبرزها مفهوميالدور االجتماعي نستنتج بأن نظرية

والدور االجتماعي، فاملكانة االجتماعية للفرد هي اليت حتدد منط سلوكاته، ومنط توقعاته ألدوار اآلخرين كما 

اذ أن مكانة الطفل االجتماعية؛ هي اليت حددت له أن يتصرف اجتاه ) التلميذ و املعلم (بينت سالفا يف مثال 

كما ان مكانة املعلم االجتماعية، هي اليت حتتم عليه ان يتصرف جتاه تلميذه ..معلمه باالحرتام واملودة والتقدير

   ما هي إال ور االجتماع االجتماعيبالتوجيه و اإلرشاد و التعليم، وبالتايل فاحلياة االجتماعية وفق نظرية الد

  .عملية تعلم االدوار االجتماعية

  

  اإلجرائي االطار: المبحث الثاني

  :مجتمع البحث: المطلب األول

 اختيارنامنه، ولذلك فقد وقع  إن دراسة موضوع حبثنا ال يسمح بنا بأخذ كل عينات ا�تمع لذا أخذنا عينة ممثلة 

روضة مجعية علماء ( تعمل يف الروضة، يف كل من والية غليزان  مربية 30على جمموعة جتريبية تتكون من 

  ).روضة حلم الطفولة( ، ووالية مستغامن )، روضة اهليئة الوطنية لرتقية الصحة وتطوير البحثاملسلمني

  عينة البحث وكيفية سحبها: المطلب الثاني

أي مجيع مفردات الظاهرة اليت يدرسها الباحث، أو  هي فئة ُمتثل البحث أو مجهور البحث،: تعريف العينة :أوال

  .)2(مجيع األفراد، أو األشياء اليت تكون موضوع مشكلة البحث

                                                           
 

 ( 2) رجاء وحيد، دويوي.البحث العلمي. دمشق، سوريا: دار الفكر، 2000، ص306.
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روضات، واحدة بوالية ) 04(مربية روضة، وهي عينة قصدية وزعت على أربع  30عينة حبثنا متثلت يف  :ثانيا

  .مستغامن، وثالثة بوالية غليزان

 هوتقنيات منهج البحث: ثالثالمطلب ال

  :منهج البحث: أوال

  هو الطريقة اليت يتبعها الباحث يف دراسته للمشكلة من أجل اكتشاف احلقيقة اليت جنهلها : تعريف المنهج

  .)1(، أو من أجل الربهنة عليها لآلخرين اللذين ال يعرفو�ا

أو  ،ظاهرةأي الطريقة املوضوعية لدراسة  املنهج هو جمموعة منظمة من العمليات اليت تسعى لبلوغ هدف معني، 

مشكلة ما، وبالتايل فاملنهج ظروري يف البحث لذا اعتمدنا يف دراستنا على املنهج الوصفي يف إطار دراسة وصفية 

  .واليت تقوم على مجع البيانات و املعلومات املتعلقة بدور رياض األطفال يف تنشئة الطفل اجتماعيا

دقيق للعالقات املتبادلة بني ا�تمع، واالجتاهات، وامليول، والرغبات، والتصور حبيث  هو تصور: المنهج الوصفي

  )2(....يُعطي صورة للواقع احليايت، ووضع مؤشرات وبناء تنبؤات مستبقلية

  :تقنيات البحث: ثانيا

داخل الروضة من معاملة من  قبل اجلميع،  أثناء قيامنا بالدراسة قمنا مبالحظة كل ماجيري: المالحظة البسيطة -

حيث كانت املعاملة جيدة داخل الروضة خاصة معاملة املربيات لالطفال، وكذلك ما حلظناه يف تلك الروضة أ�ا 

 االطفال لتعليم وخمتلفة متعددة ألعاب على واحتوائها ،حتتوي على امكانيات متعددة تساعد على تعليم األطفال

  .سنهم مع تتماشى جيدة بطرق

                                                           

1) صالح الدين، شروخ. منهجية البحث العلمي. اجلزائر: دار العلوم للنشر والتوزيع، 2000، ص90.
 ) 

 وجیھ، محجوب.طرائق البحث العلمي ومناھجھ. دار الكتاب للطباعة والنشر: املو صل، 1991، ص219.
(2) 
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 أو موضوع حول معلومات على احلصول أجل من األفراد إىل توجه اسئلة جمموعة يضم امنوذج هي :االستمارة -

 طريق عن امليحوثني إىل تُرسل أن أو الشخصية، املقابلة طريق عن إما االستمارة تنفيذ ويتم موقف، أو مشكلة،

  )1(الربيد

 الفرضية بأسئلة خاص الثاين واحملور اسئلة، ثالثة يف وتتمثل العامة، بالبيانات خاص األول حماور، ثالث على اشتملت

 الثالث واحملور أسئلة، )10( عشرة وتتناول مغلقة، وشبه ومغلقة، مفتوحة، وشبه مفتوحة، أسئلة من وترتكب :األوىل

 .أسئلة )08( مثانية وتتناول مغلقة، وشبه ،ُمغلقة مفتوحة، وشبه مفتوحة، من وترتكب الثانية، الفرضية بأسئلة خاص

  :مجاالت البحث: رابعالمطلب ال

واليت اشتملت على جانبني، حيث بدأنا يف النظري من ) 04(لقد استغرقنا يف دراستنا ٍأربعة أشهر  :الزماني :أوال

توزيع االستمارات مث مجعها  شهر جانفي إىل غاية شهر مارس، وامليداين الذي تطرقنا فيه إىل الدراسة االستطالعية،

  .وحتليلها إىل غاية قائمة املراجع من بداية شهر أفريل حىت �ايته

على جمموعة من املبحوثني متثلوا يف .يف كل من والية غليزان ومستغامنلقد اجريت دراستنا  :المكاني: ثانيا

  .املربيات

  .مربية 30 دراستنا هذه ترتكز على جمتمع حبث يتكون من :يالبشر  :ثالثا 

  

                                                           
( 1) رشيد، زرواطي. تدريبات على منهجية البحث العلمي يف العلوم االجتماعية. ط01. اجلزائر: مطبعة دار هومة ، 2002، ص123.

 



 الفصل الثاني                                                                              روضة األطفال 
 

 13 

  روضة األطفال: الفصل الثاني

  :تمهيد

، إذ أن خروج املرأة للعمل جبانب الرجل ىف  أكثر منها كضرورة تربوية اجتماعيةلقد نشأت رياض االطفال كضرورة 

 األميعمل فيها الوالدين و خاصة  االطفال ىف هذه الفرتة الىت الستيعابكثري من الدول أدى إىل فتح هذه الدور 

، وهذا التحول قة الىت تعرضت هلا هذه ا�تمعاتولقد كان ذلك نتيجة التطورات االقتصادية واالجتماعية املتالح

كان من أبرز مظاهر الوعي بأمهية الرتبية ما   الذي طرأ على ا�تمعات بصفة عامة و على االسرة بصفة خاصة ،

  .قبل املدرسة و نتيجة للجهود الكبرية الىت قام �ا عدد كبري من العلماء املربني نشأت فكرة رياض االطفال

  .نشأة الروضة وتاريخها: األول بحثالم

  .نشأة الروضة: المطلب األول

أولت اهتماما كبريا  تسبق املرحلة النظامية، فاحلضارة اليونانيةلقد أشار التاريخ ايل وجود اهتمامات باملرحلة اليت 

 لالجتاهاتسن السابعة، أما الرتبية الرومانية فكانت مشا�ة  تبدأ هذه املرحلة من الوالدة حىت برعاية األطفال و

للطفل علي أنه رجل  بصفة إمجالية فإن هذين النظامني كانا ينظرانو  ،تربية األطفال يف سنوا�ا األوىلاليونانية يف 

  .يف قابليته و استعداده

هذا برتبية و  و مصححة للنظامني السابقني، ،أما يف صدر اإلسالم فقد أكدت هذه الديانة علي العناية باألطفال

و مناهج قيمة ، أفكاردينية و دنيوية، مع التأكد علي تلبية حاجات الطفولة و علماء اإلسالم الذين أضافوا 

  ....ابن تميمة و ابن خلدون و الغزالي : للفكر الرتبوي و التعليمي مثل 

  .تاريخ الروضة: المطلب الثاني

فريدريك " "وقد ظهرت فكرة رياض األطفال علي مراحل يف أوروبا يف القرن التاسع العشرة علي يد مؤسسات 

مييز  و بني أن املرونة أهم ما،حيث حول هذه األفكار ايل عامل ملموس ، )Frediric Frubl( "فروبل
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 ة،    شخصية الطفل يف مرحلة ما قبل املدرسة، لذا باستطاعة املريب أن يغرس يف نفوس األطفال األخالق احلميد

  :فيما يلي فروبل و السلوك و تتخلص األسس اليت تقدم عليها رياض األطفال عند  اآلدابو 

اليت توجه و  ،ني اليت تتحكم يف الكائنات احليةلطبيعة جماال لرتبية الطفل أل�ا مالئمة لنموه و تعلمه القوانـ جعل ا

  .مجيعها ايل قانون واحد و هو القانون األبدي الذي يشري ايل وجدانية و قدر اهللا

اللعب أمر ضروري ألن من خالله  مبدأو ،  وانفعاليا ،عقلياو تنمية احلواس اليت هي أساس تنمية الطفل جسميا، "ـ 

العمل علي تنمية صلته و  ،به يف رياض األطفال االهتمامالتعاون اجتاه ا�تمع جيب و ميكن تنمية و �ذيب احلواس، 

  .)1(ضروريبأقرانه شبه حيوي و 

يقول و  ،1814عام " نظرات جديدة للمجتمع"عن أرائه الرتبوية يف مقاالت نشرت يف كتابه  "اوين"و قد عرب 

البد أن يالحظ الطفل باهتمام، فقد تبني له أن الطفل يكتسب العديد "عن أمهية السنوات األويل يف حياة الطفل 

و أن بعد االنطباعات   من األشياء اجلديدة و السيئة يف سن مبكرة جدا قبل ان يصل ايل سن الثانية من العمر،

  )2(تتكرر عند الطفل من خالل السنوات األوىل

    ،عن التعليم الشكلي باالبتعادأساليب التعليم حيث طالب  "أوين"افة ايل هده اإلرشادات العامة ناقش باإلض 

مبكرة  إن التعليم يف مرحلة:" و عدم ازعاج األطفال بالكتب، حيث يقول  ،و ا�سمات،و استخدام النماذج 

م بسويسرا، كان بإنشاء ملجأ لأليتا )1827-1746(" باستالوزي"و قد قام  ."ن يكون مسليا و ممتعاأجيب 

و لقد ارتكزت معظم أرائه الرتبوية علي أن املالحظة و اإلدراك احلسي مها أساس عملية  ،ألطفالا يقوم فيها بتعليم

  .)3(ةواملربيو احلنان غذائان تبين عليهما العالقات ما بني الطفل و ، التعليم، و أن احملبة

) 1920 -1861( عام )Maria Manstsouri( )ماريا منتسوري"املربية اما يف ايطاليا فقد قامت 

  سنوات  07 - 03مدرستها األويل لألطفال بني  1907فأنشأت عام  أألطفالبدراسات عديدة يف جمال رياض 

                                                           

 ( 1)  محمد علي، بركات. الطفل يف الروضة. القاهرة: دار العلو م.1991، ص 21.

 ( 2)  هدى ، ناشف. رياض األطفال. مصر: دار الفكر العريب، 1976، ص38.

 ( 3) رناد يوسف، اخلطيب. روضة األطفال: واقع ومناهج. القاهرة: مؤسسة اخلليج العريب، 1987، ص27.
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حيث اعتمدت هذه املربية علي إعطاء احلرية  ،و كانت ترعي أبناء األمهات العامالت ،فعرفتها ببيت األطفال

 ذااأللعاب هلم ليستمتعوا �ا، وهلووفرت أحب  ،الكاملة بأن يقوموا بنشاطات تلقائية دون التدخل املباشر فيها

و قد ادخلت عليها بعض  الغرض صممت جمموعة من الوسائل احلديثة مازال معظمها يستخدم يف رياض األطفال

علي أمهية �يئة حياة  )Dikrouli( "أوفيد ديكرويل"  بلجيكا، فقد اكد الطبيب كذلك يفو ، التعديالت

  )1(.و تتمثل يف روضة خاصة، أين يتوفر الوسط اجليد لتلك احلياة أين تعمل بناء شخصية الطفل ،اجتماعية للطفل

  :في الجزائر واقع رياض األطفال :الثاني بحثالم

الفرنسي يف كثري من املؤسسات و ذلك خلدمة املعمرين و كانت  االستعماررياض األطفال يف ظل  تلقد نشأ

 آخرون، فيما حرم أطفال اجلزائرينياخلدمات املقدمة من طرف الروضة تقتصر علي أبنائهم و املوالني هلم من 

هم املسؤولني  حيث كانوا) من أجل بناء قاعدة تربوية(اعترب رياض األطفال قطاعا ثانويا  االستقاللأما بعد ،منها

 جديدة لكل اجلزائريني مث انتقلت ايل توسيع قاعدة اهلرم  عن ختطيط املنظومة الرتبوية، و هذا لبناء قاعدة تربوية

يف  المؤرخ 76/ 35 أمر رقمصدر  االهتمامالتعليمي يف مرحلة ما قيل املدرسة، و جتسيدا هلذا 

   للمقومات األساسية للبالد منها اللغة  االعتبارو املتضمن نظام الرتبية و التكوين و منها رد  16/04/1976

و اإلسالم و من مها صارت مرحلة التعليم التحضريي جزءا أساسيا تقوم عليه مراحل التعليم التالية، وقد حول 

و اهليئات العمومية يف إنشاء رياض أألطفال و إعداد املربني  ،و اإلدارات ،الشركاتإىل  21 المادةاألمر يف 

يتويل الوزير املكلف بالرتبية باإلشراف : "املذكور مايلي األمريف  23 المادهاملختصني ايل وزارة الرتبية، فقد ورد يف 

ي املخصص التعليم التحضري " من األمر السابق  19المادة أما يف " الرتبوي علي مؤسسات التعليم التحضريي

و الغاية منه استدراك جوانب النقص يف الرتبية العائلية �يئة "لألطفال الذين مل يبلغوا سن القبول اإللزامي للمدرسة 

  .األطفال للدخول ايل املدرسة األساسية و مساعد�م علي النمو اجلسمي و العقلي و العمل اجلماعي

املرافق، نوع من التعليم  لستة السنوات، و يوجد �ا زيادة عليفالروضة تقبل األطفال يف سن الثالثة ايل سن ا" 

          ، و الراحة ، وسائل التسليةو  ،أدوات اللعباملؤهالت، و املباين الصاحلة، و  و ،ألطفال بفضل املربياتا ايباشره

 05و 04فال الذين ترتاوح أعمارهم مابني و مع تشييد مؤسسة رياض األطفال اليت أصبحت تستقبل األط

                                                           

 (1) مليكة ،رمرام. دور اللعب املنظم يف تعليم األدوار االجتماعية. سنة 1989، ص 13
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و قد سارت املؤسسات الرتبوية علي نفس النصوص القانونية اليت كانت تسري عليها  ،سنوات لتحضريه للمدرسة

اللوايت كن يشرفن  "Sœurs Blanches"مؤسسة الرتبية ما قبل املدرسة بفرنسا حتت إشراف األخوات البيضاء 

،                "Gouts de lait"" قطرات احلليب"و هي  ،أيضا علي مؤسسات أخري ذات أهداف خريية

                                                                    "Les Pouponnières " "ديار احلضانة"و

ت ومل يبقي اّذا من مؤسسات الرتبية ما قيل املدرسة اليت شيدها املستعمر الفرنسي إال رياض األطفال  اليت بقي" 

من هذه السنة تسلم ا�لس الشعيب البلدي لبلدية  ابتداءو  ،1976سنة  األخوات البيضاء حىتحتت إشراف 

و من هذه  ،طفالأطفاهلا بروضة األ لاللتحاق مقاييس قانونية بشرط توفرها يف األسر 1985اجلزائر يف جانفي 

ة األم املريضة اليت يصعب عليها ، و حالىأو ميادين أخر  ،املقاييس أو الشروط نذكر عمل األم يف ميدان التعليم

)1(."رعاية أطفاهلا  

 .األهداف التربوية للروضة: الثالث بحثالم

املعاصرة عمدت وزارة الرتبية و التعليم يف اجلزائر اىل إصدار قرار  االجتاهاتمن اهتمامها و متاشيا مع  انطالقا

 ،      و من بني األهداف الرتبوية اليت ترمي اليها مؤسسة رياض األطفال يف بالدنا األطفالبتجسيد فكرة رياض 

  :يلي أو غريها من البلدان ما

  .لصحة العامة والنواحي االجتماعيةـ اكتساب الطفل املفاهيم و املهارات األساسية والرتبية احلركية و ا-

التنمية الشاملة و املتكاملة لكل طفل ىف ا�االت العقلية واجلسمية واحلركية واالنفعالية واالجتماعية واخللقية مع  -

  .االخذ بعني االعتبار االمكانيات الفردية والقدرات و االستعدادات واملستويات النمائية

  .التنشئة االجتماعية السليمة ىف ظل ا�تمع ومبادئه   -

  :اك بعض املزايا �دف بعض رياض اىل تثبيتها على تكوين الطفل السليم وهي ىل ذلك هنإ باإلضافة

                                                           
(1 )Fatima Moussa, Ces représentations prés scolaire en algérie, in nadia aich  
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،حيث أن فهم الطقل  وباآلخرينوهى أوىل مهام الروضة وهى تنمية شعور الطفل بالثقة يف نفسه  :الشعور بالثقة.أ

  .وىل يثق بكل من يرعاه ويعتىن به،فهو ىف السنوات اال وباآلخرينعلى أن يثق �ا  بقدرتهنفسه له إرتباط قوي 

و من يأخذ   ،و إخوته ،يرغب الطفل ىف بادئ االمر أن يصحب من يألفه مثل والديه: العيش مع األخرين . ب

 ،      بالغري، فريضي باللعب مع الطفل األخر أو أكثر و حني يلتحق بالروضة يستمتع بصحبة زمالئه االختالطيف 

 ،     دورا أيضا، فيتقبل فكرة التعاون لآلخرينمث يتعلم أن يكون له دور يف كل نشاط و  و املشاركة يف نشاطا�م،

  .و املشاركة و يبتعد عن األنانية و الفردية

إن للطفل أحاسيس قوية و هو حباجة ايل أن يعرب عنها و ايل ما يساعده : التعبير عن األحاسيس و الشعور.ج 

ن املعلمة مستودعا ألسراره فتشغله بالرسم، و التلوين، أو مساعه أحدي يف السيطرة عليها، و تستطيع أن تكو 

تعترب األناشيد و األغاين جماال و ، بري بكل حرية عن أفكاره و شعورهالقصص لتهدأ ثائرته، كما أن منحه فرصة التع

  .و أحاسيسه، و فيها جيد منطلقا للتعبري عن الفرح أو الغضب ،يفرغ فيه الطفل مشاعره

 وتؤدي وظيفة اجتماعية حن لاألطفايتفق معظم الباحثني علي أن رياض :  االجتماعيساعدة علي تكييف د ـ 

األطفال، و أن امللتحق �ا أقدر عن غريه من األطفال أن خيتلط بالغري و إقامة عالقات فيما بينهم، و أ�م أكثر 

و تكوين عادات  اآلخرينقباال علي مصاحبة إو اكثر  ،اجلماعيمنهم شعور باملن و اقدر علي العمل 

 .)1(اجتماعية

 

 

 

 

  

                                                           

 jardin d’enfant : apprendre en jouants in / Journal Moujahid, 25 Mai 199(1 ) 
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:خالصة   

تُعترب مرحلة رياض األطفال من أهم املراحل اليت مير �ا الطفل يف بداية حياته، فهي تقوم بتعريف العامل اخلارجي 

ويقل تعلقه بوالديه تدرجييا استعدادا للمدرسة،ويكتشف الطفل أن  له، كما يف هذه املرحلة تتبلور شخصية الطفل،

.هناك أشخاص حيبونه، ويعتنون به غري والديه، وإخوته، فيشعر باألمن واالطمئنان اجتاههم  

ويف هذه املرحلة ينمو الطفل منوا متكامال إذا اتيحت له الفرصة وتوفرت له كامل الوسائل الضرورية له من غذاء 

عضالته الصغرية، واملتمثلة يف أصابع اليد، وتآزرها مع العني  ب، توفري األنشطة اليت �تم بنموصحي، ألعا

. استعدادا للقراءة، والكتابة، والرسم  
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  .االجتماعيةالتنشئة  :الفصل الثالث

  :تمهيد

التنشئة االجتماعية عملية ضرورية الستمرار ا�تمع و ضمان بقائه من خالل نقل ثقافة ا�تمع من جيل ايل  تعترب

  هي عملية مستمرة من خالل السنو  ،جيل و إدماج األفراد فيه عن طريق اكتسا�م قيم تتيح التفاعل فيما بينهم

مع  �مسلوكاالدة، حيث تقوم بتكييف مواقف األفراد و ضمن الناحية الزمنية اليت تبدأ منذ الو  االجتماعيو ا�ال 

 .اليت حتدث باستمرار يف ا�تمع متغريات

         االجتماعيةباإلضافة ايل ذلك فهي عملية تفاعل بني الفرد و بيئته اليت يعيش فيها حيث يكتسب العناصر 

  يف مسار النشوء البيولوجي اجتماعيفهي تقوم بتحويل اإلنسان ايل كائن  الثقافية لوسطه و يدجمها يف شخصيته،و 

       ،املعارفذه و يتم اكتساب ه االجتماعيةاملعارف و القدرات اليت تتيح له املشاركة يف احلياة  حيث يكتسب

ف علي هذه اليت جيريها مع احمليطني به، ضمن مؤسسات تشر  االجتماعيةو القدرات عرب سلسلة من التفاعالت 

 اآلخرينالعملية امهها االسرة باعتبارها أول مؤسسة تستقبل الفرد منذ والدته، و يتعلم يف اطارها أمناط التعامل مع 

  .باملالحظة أو بطريقة عمدية تقصد تعليمه اياها سواء

  .وأشكالها، وأطورارها  ،اوخصائصه، االجتماعيةمفهوم التنشئة : المبحث األول

  .االجتماعيةمفهوم التنشئة  :المطلب األول

أي ابتدأ خلقه، ويف معىن " إنشاء اهللا اخللق"يف معىن " البن منظور"قد ورد يف لسان العرب : المفهوم اللغوي

ريب شيب، والنشأ هم أحداث الناس، وما التمسناه يف ضوء هذه املعاين أ�ا ُتشري إىل جمموعة : نشأ، ينشأ، ُنشوًءا 

  . )1(واحلركة، و التغري أعمال التكوين، والنمو،

                                                           

 (1) أمحد، زكي، بدوي. معجم مصطلحات العلوم االجتماعية ( اجنليزي، عريب، فرنسي). االسكندرية.1977.ص 40. 
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هي العملية اليت تنتقل الثقافة من جيل إىل أخر، والطريقة اليت يتم من �ا تشكيل األفراد : المفهوم االصطالحي

منذ طفولتهم حىت يكون بإمكا�م العيش يف جمتمع ذو ثقافة معينة، ويدخل يف ذلك ما يُلقنه األباء، واملدرسة، 

  .)1(ودين، وقيم، ومعلوماتوا�تمع لألفراد من لغة، 

التنشئة االجتماعية هي عملية اندماج الفرد يف ا�تمع يف خمتلف أمناط اجلماعات االجتماعية، واشرتاكه يف خمتلف 

فعاليات ا�تمع، وذلك عن طريق استيعابه لعناصر الثقافة، واملعايري، والقيم االجتماعية اليت تتكون على أساسها 

ية االجتماعية، واليت جتعله يتماثل مع األشياء املسموح �ا يف الثقافة، والتوقعات الثقافية مسات الفرد ذات األمه

  .)2(اليت يُعرب عنها يف ألفاظ وطرق احلياة االجتماعية

فهي تعلم وتعليم وتربية تقوم على التفاعل االجتماعي، �دف إىل اكتساب " حمي الدين خمتار"نظر  أما من وجهة 

  .)3(لألدوار االجتماعية، وتُيسر له االندماج يف احلياة االجتماعيةومعايري، واجتاهات مناسبة  الفرد سلوكات،

على أ�ا عملية تعليم تعتمد على تلقني وحماكاة والتوحد مع االمناط العقلية، والعاطفية، " بارسونز"ويُعرفها 

  .)4(هي عملية مستمرةوهي عملية دمج عناصر الثقافة يف نسق الشخصية، و  واألخالقية  عند الطفل الراشد،

عملية تعلم، وتعليم، وتربية تقوم على التفاعل االجتماعي، و�دف إىل اكتساب وتُعرف التنشئة االجتماعية بأ�ا 

متكنه من مسايرة مجاعتهن والتوافق االجتماعي الفرد سلوكا، ومعايري، واجتاهات مناسبة ألدوار اجتماعية معينة 

، مبعىن أخر عملية التشكيل ..معها، وتكسبه الطابع االجتماعي، وتيسر له االندماج يف احلياة االجتماعية

  .)5(حتويل الكائن البيولوجي إىل كائن اجتماعياالجتماعي خلدمة الشخصية وهي عملية 

حتول، وحتويل متنامية للفرد من كائن فطري  شئة االجتماعية بأ�ا عملياتويف ضوء ما تقدمنا به ميكننا تعريف التن

قائمة على التفاعل االجتماعي بني  بيولوجي إىل إىل راشد اجتماعي، تنطوي على عمليات تعلم، وتعليم، وتضع 

                                                           

 ( 1) صوهري ، كامل أمحد. تنشئة الطفل وحاجاته. مصر: االسكندرية، 1977، ص 47.

  (2) صواحلة، حممد. أساسيات التنشئة االجتماعية للطفولة. ط01. األردن: عمان. كندي للنشر،1991، ص199.

127مرجع سبق ذكره، ص. أمحد، زكي بدوي ) 3)  

 (4) حممد، الشناوي وأخرون. العلوم االجتماعية والطفل. عمان: دار صفاء للنشر والتوزيع، 2001، ص15،16.

 ( 5) حامد عبد السالم، زهران. علم النفس االجتماعي. القاهرة: عامل الكتب، 1984، ص234.
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لية، واجلسمية، على تنشئته يف املوافق احلياتية املختلفة، حيث يكتسب من خالهلا اخلصائص العقالفرد والقائمني 

واالجتماعية، كما يكتسب معايري السلوك، والقيم، واالجتاهات، والتوقعات، واملعرفة اخلاصة بثقافة جمتمع العام 

 .واخلاص، وبذلك ُحيدد دوره يف حميط جمتمعه وأسرته

  : االجتماعيةخصائص التنشئة : المطلب الثاني

  :التنشئة االجتماعية عملية تشكيل إجتماعى : أوال

تتوىل عملية التنشئة االجتماعية عملية تشكيل الفرد منذ والدته ، إذ أن االنسان يولد كمخلوق يعتمد على غريه   

غري مالك للقدرات االجتماعية الىت تؤهله للتعامل مع غريه من بين جنسه  فعملية التنشئة االجتماعية تعمل على 

   و االجتاهات ،واألفكار ،ساىن يكتسب من خالهلا العاداتحتويل االنسان من كائن بيولوجى حيواىن إىل كائن إن

املتفق عليها ثقافيا، وهويندمج يف جمموعته االجتماعية عندما يتعلم حقوق وواجبات مركزه مما جيعله كائنا ناضجا 

  .)1(اجتماعيا

  : التنشئة االجتماعية عملية  اجتماعية و مستمرة : ثانيا

خاصية فطرية ىف االنسان نسانني ، فهي تعرب عن جتماعى يتكون من أفراد إاالتنشئة االجتماعية حتدث ىف وسط 

و إثرائها  وفقا ملا  ،ج السلوكية بني االفراد وتعديلهاجتماعى بطبعه ، هذه العملية نؤدي إىل تبادل النماذ اوهى أنه 

الطفل و تتضمن تعليمهم التعاليم الدينية و الطقوس و املراسيم ،  تدعو إليه حاجة ا�تمع  فالتنشئة تبدأ منذ والدة

  .)2(فضال عن تدريبهم للقيام بأعمال منتجة تقوم بصناعتها هى بنفسها

  : التنشئة االجتماعية هى عملية تعلم : ثالثا

واملهارات االجتماعية الىت  لألدوارهناك من علماء االجتماع من جيعل عملية التنشئة االجتماعية  عملية تعلم   

تساعد الفرد على التأقلم مع احمليط االجتماعى و إشباع حاجاته االجتماعية من أجل حتقيق هذه الغاية تستعمل 

                                                           

سرحان، منیر. المرسى في اجتماعيات الرتبية. دار النهضة العربية، 1981، ص 11.
    1 ) 

  (2)  جابر حممد، سامية. الثقافة والشخصية. بريوت: دار النهضة، 1983، ص 225.
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ة من تواجده ىف ا�تمع أساليب الثواب والعقاب إذ كما يتعلم الفرد االشياء احلسنة فإنه يتعلم أيضا سلوكات سيئ

  .ياخلارج

  : التنشئة االجتماعية عملية نقل الحضارة : رابعا

هذه اخلاصية ترتكز على مضمون التنشئة االجتماعية فهي يف عمقها االجتماعى نقل القيم احلضرية �تمع ما   

باحملافظة عليها من االندثار ،أو للتغلب على قيم حضارية أخري وغزوها ، ويظهر هذا املفهوم بشكل واضح فيا 

إذ يستطيع ، يلة فعالة ىف التنشئة االجتماعيةعالم ، فوسائل االعالم ىف عصرنا أصبحت وسيعرض ىف وسائل اال

بشكل سريع و فعال أكثر ىف االطفال واملراهقني خاصة ، فاليوم مل  واألفكارالفرد أن يتعلم الكثري من املفاهيم 

قدر ما تفعل وسائل االعالم ، ولذا ب لألجيالتصبح االسرة وال  املدرسة فعالة ىف شرح و تفسري القيم احلضرية 

  .)1(باحلضارة الغربية واإلسالميةبية نرى هذا التأثر الذى عليه الشعوب العر 

  :التنشئة االجتماعية عملية تكيف إجتماعى  :خامسا

عندما يولد الطفل يكون فاقدا املهارات االجتماعية الىت تيسر له سبل احلياة حيث أنه أكثر الناس اعتمادا على 

غريه عند والدته وال يستطيع التأقلم اال إذا ملك اخلربات الىت متكنه من التعامل مع غريه من بىن جنسه و التأقلم 

اعية الىت هى ىف حد ذا�ا عملية تكيف إجتماعى للفرد مع والتفاهم معهم و هذا يتم عن طريق التنشئة االجتم

حميطه إذا اعتربنا أنه بواسطة التكيف االجتماعى يستطيع الفرد ان يستجيب ملطالب ا�تمع الذى يعيش فيه ، 

 حىت يستطيع العيش ألوامرهاإىل بيئة اخرى جديدة مل يعهدها من قبل كان عليه االمتثال  انتقلحىت ان الفرد إذا 

فعلى الفرد أن يكتسب خصائص  ،عملية التنشئة االجتماعيةفيها و التكيف مع طبيعة حيا�ا وكل هذا يتم عرب 

   ...) 2(الروضةاملدرسي ،مجاعة الرفاق ، وساط االجتماعية واملتمثلة ىف الوسطاأل

  

  

                                                           

 ( 1) خليل، عمر. علم اجتماع األسرة. عمان: دار الشروق، 1994، ص15 ،16.

 ( 2) مصباح، عامر. التنشئة االجتماعية: السلوك اإلحنرايف للتلميذ باملدرسة الثانوية. ط01.اجلزائر:  دار األمة، د ت، ص41
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  .االجتماعيةأشكال التنشئة : المطلب الثالث

  :االجتماعية شكالن أساسيان مهاللتنشئة  :أشكال التنشئة االجتماعية 

وهي اليت تتم يف مؤسسات وظيفتها األساسية هي التنشئة ومهمتها نقل : التنشئة االجتماعية المقصودة: أوال

  .النظام الثقايف ونسق املعايري والقيم وهذا النمط يتم خاصة يف األسرة واملدرسة

املؤسسات املسامهة يف عملية التنشئة االجتماعية  تتم من خالل : التنشئة االجتماعية غير المقصودة: ثانيا

 ...)1(الم من إذاعة وتلفزيون ومسرحكاملساجد ووسائل االع

  .وأهدافها ومؤسساتها االجتماعيةمراحل التنشئة : المبحث الثاني

  :مراحل التنشئة االجتماعية: المطلب األول

أي يكون خملوقا بشريا  ،100تتم عملية التنشئة االجتماعية للفرد على مراحل إذ أن االنسان يولد كائنا عضويا  

يأكل و يشرب ، يتنفس وخيرج ، وهذه كلها عناصر عضوية ، ومن مث يبدأ ىف االنتقال من هذه احلالة اىل احلالة 

 ارتباطوهنا يبدأ مع أمه الىت ترضعه وتعتىن به فيعد هذا أول  ،االجتماعية اي يبدأ بالتطبع بطباع اجلماعة احمليطة به

  .و عضوا فعاال ىف ا�تمع اجتماعياوتكون مراحل التنشئة االجتماعية أي جعل الفرد إنسانا .... جتماعى له ، ا

  : االستجابة الحسية :األولىالمرحلة  -

   أوىل  فتشمل عالقاته بأمه و أسرته وىف هذه البيئة تبدأتكون هذه املرحلة ىف بداية حياة الطفل ،أي منذ والدته  

مث يبدأ باإلحساس  ،به بإطعامه و العناية إلحساسهيتعرف غلى أمه الىت تستجيب فخطوات التنشئة االجتماعية 

أي أ�ا عملية حسية تعتمد على الغريزة البشرية بالدرجة  ،ومن حوله، االجتماعى حنو والده ومن مث حنو إخوته

 ،السمعو الشم ، و ، اللمسو   ،الذوقو  ملتمثلة ىف البصر،للبشر كما تعتمد على احلواس اخلمس للبشر وا األوىل

  ـ )2(ول يعد إحساسا عضويا حبثا و إرضاء جسدهاأل فاإلحساس

                                                           

 ( 1)  ابراهيم، ناصر. علم االجتماع الرتبوي. ط02.  عمان: مكتبة الرائد العلمية، 1996، ص 57.

 ( 2)  حممد، الشناوي. التنشئة االجتماعية للطفل. ط01.األردن: عمان. دار الصفاء للنشر و التوزيع، 2001،ص22.
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  الممارسة الفعلية : المرحلة الثانية -

وهى املرحلة الىت تبدأ بعد معرفة كافة أفراد العائلة و التعامل معهم ومعرفة طباعهم و قيمهم   وأسلوب حيا�م ،  

ممارسة حياته  فيبدأ بالتكيف مع العائلة و طريقة عيشها و تعترب هذه املرحلة من املراحل اهلامة ، إذ أن الطفل يبدأ

وره االجتماعى وتتضح ممارسته االجتماعية الىت تعتمد ىف جمملها على االجتماعية ىف عائلته وبني أقرانه و يظهر د

  .جتماعى معني ميليه عليه دوره ىف مجاعته الصغرية و العائلةاو يصبح له مركز   واستيعابهراته قد

  : التمثل االندماج و  :المرحلة الثالثة -

وهى املرحلة الىت ينطلق فيها الفرد اىل ا�تمع االكرب ففى البداية تكون املدرسة ، مث رفاق اللعب ، مث العمل ، و  

و يهضمها و يفرزها مبا  ، ينطبع بطباع اجلماعة و ميارس ثقافته بعد أن يعرفها جيدا عندما يصل اىل هذه املرحلة

، وتتكون لديها ما يسمى بالذات  خرينلآلصرها ،ومن مث يعطى يليق �ا  أو يعدل ما حيتاج اىل تعديل ىف عنا

  .يندمج مع اجلماعة و يصبح رمزا من رموزهاو  ،اجتماعيةاالجتماعية الىت تثمر تنشئة 

  :االجتماعيةأهداف التنشئة : المطلب الثاني

 ميكن تلخيصها و  ،، وأشكاهلاأنواعها اختلفتإن أهداف التنشئة االجتماعية واسعة  وهى أهداف عامة مهما 

  :يلى  فيما

  :أهداف التنشئة على مستوى الفرد : أوال

ما  فراد غالبابعض األفنجد مثال أن ) العضوية(بإمكان النظم االجتماعية تعديل االستجابات الفيزيولوجية   

إمنا من النظم االجتماعية الىت تطبع  ىف و  ،هذه العادات ال تأتى صدفةو ،جتماعياايبتعدون عن االفعال احملرمة 

و اخللقية ىف  ،مؤسسات ا�تمع ، أى أن هذه النظم متكن االنسان من ممارسة سلوكاته النابعة من القيم الدينية

  من  )1(و التوجيهات الىت تصون سلوكه ،حياته االجتماعية بشكل تلقائى و محاسي ، كما أ�ا تزود الفرد باملعارف

  

                                                           
.23نفسه، ص املرجع  ) 1 ) 
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افة منن خالل العادات تساعده على إستلهام الثقو  ،واملعايري ،أيضا بالقيموتزوده،االحنرافات االجتماعية

  .االجتماعية

  :سرة لتنشئة على مستوى األاأهداف : ثانيا

تتمثل ىف متثيل الفرد داخل االسرة بالتفاعل مع أعضائها والذى من خالله يتعلم الكثري من االمناط السلوكية    

كتقييم الذات و كذا �يئة االسرة الن تكون  احمليط االجتماعى املناسب لتنمية قدرات الطفل الشخصية عن 

ل االسرة جمموعة من العادات اخلاصة من االكل الطفل داخ اكتسابطريق شعوره باحلنان و الطمأنينة ومن أمهها  

  .ساليب السليمة لتكوينهماالبناء امللبس وطريقة الكالم مع االخرين ،أي تعليم اال

  :أهداف التنشئة االجتماعية على مستوى المدرسة: ثالثا

هامة وجدت من أجل التطبيق االجتماعى السوي للفرد ومن أبرز أهداف التنشئة  اجتماعيةتعد املدرسة مؤسسة   

وكذا إتاحة الفرصة للفرد  ة ىف تطبيع الفرد على احسنة وجهاالجتماعية ىف هذا النمط هى تكملة مهام االسر 

فعالة ووطيدة بني االسرة ن وكذا بناء عالقة اماألو  ،حاجاته االجتماعية كاحملبة إشباعو  ،جلماعة الرفاق نتماءباال

  .واملدرسة مبا يضمن التعاون بني هاتني املؤسستني عن طريق االتصال الدائم بينهما

  :أهداف التنشئة االجتماعية على مستوى المجتمع: رابعا

 ألخرىالتنشئة االجتماعية ىف عمقها هى رغبة ا�تمع ىف احملافظة على نفسه و جتديد اجياله من فرتة زمنية    

، وتلقينه لغة اجلماعة الىت توجيهه، االشراف على سلوكه و ،فردعندما نقول أن التنشئة االجتماعية تعىن تربية الو 

االستجابة للمؤثرات اخلاصة �م و  ،ينتمى إليها وتعويده على االخذ بعادا�م وتقاليدهم و أعرافهم و سنن حيا�م

ني خمتلف ميثل ا�تمع الذى ينتمى إليه فالتنشئة �دف اىل حتقيق التماسك االجتماعى ب اجتماعيافيصبح خملوقا 

  .)1(طبقات ا�تمع و فئاته

  

                                                           
(

.24املرجع نفسه، ص    1)  
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 مؤسسات التنشئة االجتماعية: المطلب الثالث

إن من أقوى اجلماعات تأثريا يف سلوك الفرد هي األسرة فهي املمثل األول للثقافة وهي اهليئة " :األسرة/1 

فهي اجلماعة الوحيدة اليت . االجتماعية األوىل للطفل والعامل األساسي يف صنع سلوكه بالصيغة االجتماعية

ماعية هي الوسيط الرئيسي بني شخصية يتفاعل فيها الفرد تفاعال مباشرا يف طفولته منذ والدته األسرة كهيئة اجت

الفرد وا�تمع الذي ينتمي إليه وأمناط وقيم ا�تمع تنفعل من خالل األسرة فالعالقات االجتماعية ماهي إال 

انعكاس للعالقة االجتماعية املنبثقة من االرتباط الوثيق بني األسرة وا�تمع، لذا فإن للمجتمع الدور الرئيسي يف 

  .ة االجتماعيةعملية التنشئ

ويف إطار األسرة يُكون الفرد أول عالقاته االجتماعية عن طريق التفاعل االجتماعي املتبادل بينه وبني حميطه 

األسري بواسطة ذلك التفاعل نكتسب القيم والعادات اخللقية واالجتماعية اليت من شأ�ا أن تعمل على تطبيع 

  .الفرد اجتماعيا

ية التنشئة االجتماعية يف األسرة، اعتماد الطفل على الكبار لفرتة زمنية طويلة وحاجة ومن العوامل اليت تسري عمل

  .) 1( الطفل إىل املوافقة من الكبار واعرتافهم �م واحرتامهم له ورضاهم عنه

  :ولألسرة عدة أساليب تستخدمها بغية الوصول إىل حتقيق التنشئة، ومن امها جند

  .االستجابة لسلوك الطفل حبيث تؤدي هذه االستجابة احداث تغريات يف سلوك الطفل_ 1" 

  .على سلوك الطفل السوي وتعزيزه) املادي واملعنوي(الثواب _ 2

  .على السلوك غري السوي وتغيريه أو تعديله) املادي واملعنوي(العقاب _ 3

  .قصد تعليم الطفل السلوك اإلجيايب املشاركة يف املواقف واخلربات االجتماعية املختلفة_ 4

التوجيه املباشر الصريح لسلوك الطفل وتعليمه املعايري االجتماعية للسلوك واالدوار االجتماعية والقيم _ 5

  .واالجتاهات

                                                           
   .77، 76ص ،  2008، الوطنيةدار املكتبة  .ب. د.أساليب التنشئة االجتماعية األسرية ودوافع االجناز الدراسية. ، فرج الزليتينحممد فتحي  )1(  
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تعترب املدرسة من اهليئات الرمسية اليت أسسها ا�تمع لتويل وظيفة تنشئة األبناء وتزويدهم مبهارات : المدرسة/2

كما تعد .وغرس القيم ويتعلم الفرد كيف يوسع من دائرة عالقاته مع اآلخرين خارج حميط األسرة. وقيم معينة

النضباط واالنتظام وكيفية التعامل مع الرفاق رسالة املدرسة بالغة االمهية يف حياة الفرد، إذ يتعود الفرد على ا

ن احلالل واحلرام وتتكون لديه الفكرة الدينية واخللقية والوطنية، كاألناشيد الوطنية، حب الوطن، تصورات اولية ع

  ..واخلري والشر

يقابلو�م كذلك تساعد الطفل بقضاء وقت كبري من حياته اليومية باملدرسة وأدى هذا إىل أن يكون ألولئك الذين 

  .)1(باملدرسة تأثريا هاما على سلوكه وتقييمه لألشياء ومواقفه إزاء خمتلف املعايري االجتماعية

وهناك العديد من ، كما اعتربت املدرسة أكرب ساعد يف تقدمي تعليم أفضل للدارسني، وتتيح فرصة التأمل والتفكري

  :ملية التنشئة االجتماعية مثليف التأثري على ع العوامل املتعلقة باملدرسة اليت تساهم

  .العالقة تبني التلميذ وغريه من التالميذ_ 

  .العالقة بني التلميذ واملعلم_ 

  .التعرض للمناهج الدراسية املختلفة اليت تنقل عناصر ثقافة ا�تمع للتلميذ_ 

  :االجتماعية والنفسية منها ويف سبيل اجناح عملية التنشئة االجتماعية املدرسية تتبع املدرسة جمموعة من األساليب

  .دعم القيم االجتماعية املرغوبة يف ا�تمع بطريق مباشر وصريح من خالل املناهج الدراسية_ 

توجيه النشاط املدرسي مبا حيقق أهداف التنشئة من تعلم األساليب السلوكية املرغوبة وتعلم املعايري واألدوار _ 

  .االجتماعية

  .اف التنشئة االجتماعية املدرسيةممارسة السلطة املدرسية يف سبيل حتقيق أهدممارسة الثواب والعقاب و _ 

                                                           
( 

.78،79املرجع نفسه، ص   1 ) 
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تقدمي مناذج للسلوك االجتماعي السوي لالقتداء �ا، يف شكل مناذج تدرس للتالميذ أو يقدمها املعلمون يف _ 

  .سلوكهم اليومي مع التالميذ

  :المؤسسات الدينية ودور العبادة/ 3

عليم االفراد التعاليم واملعايري السماوية اليت حتكم السلوك  ومتدهم باألطر السلوكية وتنمية تقوم املؤسسة الدينية بت

ضمائرهم والدعوة والتشجيع على ترمجة التعاليم السماوية إىل سلوك عملي واضافة إىل توحيد السلوك والتقريب 

تعمل على زرع املبادئ ...) الزوايا املساجد،(أنواعها  بني خمتلف طبقات ا�تمع، واملؤسسات الدينية مبختلف

  :ومن األساليب اليت تتبعها يف عملية التنشئة جند. والقيم العليا يف الفرد

  .الرتغيب والرتهيب والدعوة إىل السلوك السوي طمعا يف الثواب واالبتعاد عن السلوك املنحرف جتنبا للعقاب-أ"

  ممارسة الطقوس والشعائر الدينيةالتكرار واالقناع والدعوة إىل مشاركة اجلماعة يف -ب

  )1( ...اإلرشاد العملي للسلوك النموذجي-ج

  :جماعة الرفاق/4

إن جلماعة الرفاق الذين يقاربون الفرد يف السن والعقل وامليل تأثريا كبريا يف التنشئة االجتماعية حيث تساهم هذه "

ختلفة للفرد وتؤثر فيه، ومتكنه من القيام بادوار اجلماعة يف نقل العادات والتقاليد االجتماعية وامناط السلوك امل

فتختلف مجاعة الرفاق عن املدرسة واألسرة يف كو�ا تركز . اجتماعية متعددة وتساهم عضوية الفرد يف مجاعة الرفاق

اثري وبالتايل فإن الت." على املصاحل واالهتمامات اخلاصة باالعضاء فهي فهي متارس تاثريا على أعضائها تاثريا قويا

األفراد غما أن يكون الفرد يف هذه احلالة يتسم باألخالق الطيبة  الذي متارسه مجاعة الرفاق هو الذي حيدد طبيعة

فاجلماعة ...) العنف، احلقد، السرقة(وغما ان يكون يف األجتاه املعاكس ويتصف ب...) التسامح، احملبة، الكرم(

  .هي اليت حتدد سلوك الفرد

  

                                                           
.80صالمرجع نفسھ،  ) 1 ) 
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 :وسائل اإلعالم/5

سبب يف تالف قنوا�ا وأجهز�ا املتعددة تلعب وسائل االعالم دورا هاما يف عملية التنشئة االجتماعية، فاخ"

مشاركتها الفعالة يف تنشئة األفراد ملا تنشر من مضامني تربوية ودينية وخلقية واجتماعية ومعلومات وحقائق واخبار 

ية يف حياة ا�تمعات يف مجيع النواحي، وقدر�ا على تغيري ووقائع وأفكار وآراء وبذلك أضحى اإلعالم يؤثر بفعال

فهي تقدم الربامج واملواقف دروسا يف احلياة مليئة بالقيم واملعايري . وتكوين وتوجيه اجتاهات األفراد بطريقة مذهلة

بني الواقع  وأمناط السلوك املقبولة اجتماعيا، كذلك تستطيع أجهزة االعالم التأثري يف األفراد من خالل املزج

فهي تساعد الكبار والصغار يف فهم عاملهم ويربز . األمر الذي ال تستطيع أن حتققه أي وسيلة أخرى )1(واخليال

  :أثرها املميز على عملية التنشئة بأ�ا تعكس جوانب متنوعة من الثقافة، ومن آثارها على التنشئة االجتماعية جند

  .نشر املعلومات يف كافة ا�االت_ 

  .احلاجة للمعلومة، التسلية والرتفيه واملعارف والثقافة العامة: شباع بعض احلاجات النفسية مثلإ_ 

  :أساليب التنشئة االجتماعية ونظرياتها: المبحث الثالث

   :االجتماعيةأساليب التنشئة : المطلب األول

 ،         االنظمة االجتماعية باختالفختلف أساليب التنشئة االجتماعية من وسط ألخر ومن جمتمع ألخر ا  

و أمناط الثقافة السائدة ىف كل جمتمع و تعكس هاته االساليب طابع السلطة ىف ا�تمع و مؤسساته ، فمنها ما 

  .يعتمد على أسلوب  العقاب و التخويف و أخرى تعتمد على التسامح 

التأنيب اخلارجي ، الصراخ عن طريق  الوعد ، يعتمد هذا االسلوب على التهديد و: االسلوب التسلطى :أوال

وهى أمور سلبية هلا الطابع اهلجومى و يستخدم فيه أسلوب القسوة  ،و ختويفية ،و مراجع قمعية ،صور استحضار

   ...)2(التوبيخو و العنف بطريقة العقاب البدين والنفسي ،كالضرب، 

                                                           
 ( 1 .81نفسھ، صالمرجع  )

 ( 2) علي أسعد، وطفة. االرهاب الرتبوي. جريدة البعث األسبوعي، العدد 8420، دمشق، 1990، ص07.
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وهو االسلوب الذي يعتمد على التفهم و احلوار و املناقشة الدميقراطية بقبول بعض :سلوب الحوارياأل:ثانيا

االنتقادات املقدمة بشكل موضوعى ،فاملربية ىف هذه احلالة ال تعتمد على االلتزام و االضغام بل على احملاورة 

يتميزون "و كهذا هم أفراد الذين ينشؤون ىف ج واألفرادواالستماع ألراء االطفال وبذلك تصبح املربية صديقتهم 

بالتلقائية نشطون هجوميا ، فضوليون ميالون اىل التهكم قادرون على مواجهة الضغوط وتقبل املعايري 

  )1(.االجتماعية

  :نظريات التنشئة االجتماعية: المطلب الثاني

 : نظرية التحليل النفسي -1

الذي يرى ان مصدر التنشئة ) 1939 – 1856" (سيجموند فرويد " يتزعم هذه النظرية العامل النفساين 

الذي يتطور بتقمص الولد لدور احد الوالدين من جنسه قصد جتاوز عقدة " االنا األعلى " االجتماعية ناتج عن 

وتعترب هذه النظرية من النظريات احملورية يف التنشئة . عند اإلناث" ألكرتا " عند الذكور وعقدة " أوديب " 

علم النفس االجتماعي وحتليل االنا "  مقولة فرويد عن التقمص واليت عرضها يف كتابه االجتماعية وهي تستند إىل

 ،  والذي يعرفه بانه العملية النفسية اليت يتمثل من خالهلا الفرد مظهرا من مظاهر اآلخرين وخاصة من خواصه" 

 .أو صفة منه

 ليت يقيمها مع اآلخرين والذين همافمن خالل التقمص يتمثل الطفل عدة ادوار اجتماعية داخل العالقات 

موضوعات ومناذج لسلوكه كما تربز أمهية نظريته من خالل مكونات الشخصية والعالقة بينهما واليت تعكس عالقة 

   )2(البيولوجي باالجتماعي

من جهة، وجمموع القيم " اهلو " يتشكل اجلهاز النفسي عند الفرد من جمموع غرائز جنسية وعدوانية متثل 

الذي هو " األنا " من جهة أخرى والضمري جزء منها، ومن " االنا األعلى " واالنظمة االجتماعية اليت متثل 

اجلانب االجتماعي والثقايف وما حتمله " األنا األعلى"احلالة الفطرية يف حني ميثل  فاهلوا ميثل. لتوازن بينهماحماولة ا

يتدخل األنا حبيث تتم " األنا األعلى"و" اهلو"اك بني وعن طريق االحتك. من قيم وعادات مجعية للمجتمع

                                                           

.07ص املرجع نفسه،  1 ) 

.65، 64املرجع نفسه، ص   ) 2)  
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عملية التنشئة االجتماعية، فالتفاعل بني العضوي والثقايف واالجتماعي عند الفرد يتكون اجتماعيا ويأخذ مكانته 

  .يف ا�تمع

  :نظرية التعلم االجتماعي - 2

ا الفرد طريق إشباع دوافعه أو يصل عن عبارة عن العملية اليت يكتسب من خالهل" جيتس " التعلم كما يعرفه 

بأنه التغري املطرد الذي يقع يف السلوك ويرتبط من ناحية باملواقف " ماكونيل " طريقها إىل حتقيق أهدافه ويعرفه 

  : ونظريات التعلم نوعان .اجلديدة اليت يوجهها الفرد ومبحاوالته املستمرة لالستجابة مع احمليط بنجاح

 واليت ترى ان" لثورندديك) "االختبار والربط(وتضم خاصة نظرية التعلم باحملاولة واخلطأ  :السلوكيةالنظريات : أوال

فالكائن يتعلم ال بالتفكري ولكن . الكائن يرتاح للحركة الناجحة فيثبتها  وال يرتاح للحركة الفاشلة مما حيذفها

 )1( باحملاوالت اليت تؤدي إىل النجاح او الفشل

الذي يرى أن أساس التعلم قصدي ويرتبط " توملان " وهي خاصة النظرية املعرفية  :ات المجاليةالنظري :ثانيا

وعوامل متعلقة ) مثريات، حوافز، وراثية، خربات، نضج ( بعناصر ا�ال ايل تنقسم إىل عوامل مسببة يف السلوك 

وهي ) قدرات عقلية، عمليات نفسية ( وعوامل وسطية بينهما ) االجتاه، الكمية، الكفاية ( بالسلوك يف حد ذاته 

 .اليت تعقلها وقد مساها بالطاقة الكامنة

منا أن  تعترب عملية التنشئة االجتماعية عملية تعلم ال�ا تتضمن تغري السلوك وتعديال فيه أمام خربات معينة،

مؤسسات التنشئة تستخدم بالضرورة أساليب التعليم بقصد أو بغري قصد ومن جهة أخرى أيضا ختضع التنشئة 

 .لنفس قواعد التعلم من تعزيز وعقبات وإطفاء وتعميم ومتييز وغريها

شئة يرى البعض ان نظرية دوركامي تشكل إحدى الدعامات األساسية ف يفهم عملية التن :نظرية دوركايم -  3

االجتماعية من حيث اعتباره من االوائل الذين ذكروا مفهوم التنشئة االجتماعية يف سياق حديثه عن العملية 

يعترب دوركامي التنشئة االجتماعية عملية انتقال الفرد من خالته غري اجتماعية البيولوجية إىل احلالة . الرتبوية

                                                           

.  73نفسھ، صالمرجع   ) 1 ) 
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احة اجلانب البيولوجي من تركيبة الطفل لصاحل النماذج اخلاضعة االجتماعية الثقافية، فوظيفة التنشئة تتمثل يف إز 

  )1( للسلوك االجتماعي املنظم

  :أهمية األسرة في التنشئة االجتماعية: المبحث الرابع

  .إن األسرة هي املكان األول الذي يتم فيه باكورة االتصال االجتماعي _ 

إن القيم والتقاليد واالجتاهات والعادات تنمو بعملية تنقية من خالل األباء ليأخذها األبناء بصورة صحيحة _ 

  .وأكثر خصوصية

  .األسرة يف مرحلة الطفولة املبكرة، يتعلم اللغة واملهارات والتعبري، وال ميكن ألي وكالة اخرى القيام �ذا الدور_ 

  .عواطف واالجتاهات االزمة وهي اليت توصل الطفل بثقافة جمتمعهاألسرة هي اليت تزود الطفل بال_

  .األسرة تؤكد على الطفل يف مرحلة الطفولة املبكرة يف جمال التنشئة االجتماعية، هي األقوى واألكثر دوما_ 

  .يف األسرة جيد الطفل األمن والراحة النفسية_ 

دينيا وإرساء القيم األخالقية يف سنواته األوىل قبل  إن األسرة هدفها األساسي أ�ا حترص على تثقيف الطفل_ 

  .خروجه غلى العامل االوسع

األسرة هي اجلماعة املرجعية اليت يعتمد عليها الطفل عند تقييمه لسلوكه يف مرحلة االعتماد على النفس والرقابة _ 

  )2( .الذاتية

  :المربية في تطبيقها للبرامج وخصائص  دور: خامسال بحثالم

أن االجتاه السائد اآلن و املعروف هو أن يتوىل العمل يف رياض األطفال مربيات مؤهالت المربون ذلك الن املرأة  

أقرب من الرجل ايل الطفل بطبيعتها و خباصة يف هذه املرحلة املبكرة من الطفولة و هي أقرب من الرجل ايل فهمه،  

                                                           
.77، ص نفسھالمرجع  ) 1 ) 

 ( 2) ھدى، الناشف. األسرة وتربية الطفل. ط01. عمان:  دار المسیرة للنشر والتوزیع، 2007، ص.57



التنشئة االجتماعیة                       الفصل الثالث                                                      
 

 
34 

بالتعاون معه بشكل اليبعده كثريا عن البيت لذي كان  كما أ�ا أقدر حبكم طبيعتها مبعرفة األسلوب األنسب

�م من أول مقوما�ا لتويل مهما�ا، كما أن عدم وجود اميلها لألطفال و قدر�ا علي تقبلهم و تفهمها إلحتياج

ايل معرفتها بسيكولوجية الطفولة بشكل  باإلضافةتعقيدات عندما تعكس علي عملها شرط أساسي لنجاحها هذا 

ميكنها من التعرف علي األطفال و معرفة حاجا�م و ميوال�م للعمل علي إشباعها و أخريا ضرورة توفر الرغبة 

  .الذاتية يف القيام �ذا العمل

   :األدوار التي تقوم بها المربية :المطلب األول

تعلم األطفال كل احلركات السليمة و القدرات اجلسمية و العقلية اليت تعترباملربية احملرك الرئيسي يف الروضة، فهي 

و حرص حيت ينال هدفها و هدف ا�تمع، و جند من  ،ا عليها القيام بأدوارها بكل دقةتساعدهم يف حيا�م، هلذ

  :هذه االدوار اليت تقوم �ا

               ،    يتطلب هذا الدور أن متثل األم الثانية للطفل فتعزز القيم و املفاهيم :دورها كممثلة للمجتمع: أوال

و اإلنسانية السائدة يف ا�تمع، فتعطي القدوة احلسنة يف املظهر و السلوك و املشاعر اإلنسانية الصادقة، لينشأ 

فاملربية ال تستطيع أن تؤدي هذا الدور اهلام . رهالطفل حمبا �تمعه مثمثال لقيمه راغبا يف املسامهة يف بنائه و تطوي

و اخللقي يؤهلها ألن تكون   االجتماعيللطفل، إذا كانت هي نفسها علي قدر من النضج  االجتماعيةيف التنشئة 

حيث حترص  و متقبلة قيمه،، منوذجا اجيابيا لألطفال و قدوة حتتدي يف كا تصرفا�ا، ملمة بثقافة جمتمع و الرتاث

السليم الذي جيمع بني أصالة  االجتاهعلي توفر حاجات الطفل من خالل ما يسمح به ا�تمع، فتقود الطفل يف 

  )1(.املاضي و تطلعات املستقبل

ينمو الطفل من خالل تفاعل معطياته و قدراته و استعداده مع البيئة بكل  :دورها كمساعدة لعملية النمو: ثانيا

ميكن أن  اخلي نابع من ذاته، و رغم ذلك فعملية النمو حباجة ايل التوجيه و إتاحة فرص هذا مامكونا�ا بدافع د

فالطفل منذ الشهور األويل من " و برامج تقوم �ا يف املؤسسة  ،تقوم به مربية الروضة من خالل عدة نشاطات

  توفرت له مربية الذكية و املثقفة  و بالتايل ميكن تربيته إذا ما احلياة عبارة عن كائن مهذب بصورة جزئية يف غرائزه،

                                                           

  (1) هدى، الناشف. رياض األطفال،  نفس املرجع السابق، ص70.
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فعندما تغين يسمع هلا و عندما تبتسم يبادهلا ... الصحيح االجتاهو الودودة اليت تفهمه و تستطيع توجه رغباته إايل 

  .) 1(تلعب هي و هو يقلدها... االبتسامة

ىف الروضة من خالل النشاط الذاتى التلقائى  لطفليتعلم ا :دورها كمواجهة للعمليات التعلم والتعليم: ثالثا

،وباستخدام اسرتاتيجيات تعتمد على االكتشاف واللعب ومتثيل االدوار مع اجراء التجارب العملية وتناول االشياء 

ىف البيئة و فحصها و استخدامها للتوصل اىل استنتاجات و مفاهيم و اكتساب معارف تنمو مع  واألدوات

  ل املستمر مع البيئة التفاع

جهة هلذه التخطيط و التنظيم ،التقومي ، بصفتها مو : ىف كل مرحلة من مراحل العملية التعليمية  وللمربية دور هام

  : العملية و يظهر دورها يف

لكل   جعل املربية الطفل يتصرف و يتعود على حتمل املسؤولية و تقدمي مفاهيم مالئمة لالهتمامات الوقتية  -

كل طفل قيمته   ذلك ختلق جوا من السعادة  حيث يأخ، وتعطى له مفاهيم بسيطة للثقافة اجلسمية بذطفل 

 ،)االغنياء والفقراء(جعل االطفال متساوون ىف احلقوق والواجبات و فيصبح عنصرا مؤثرا و مسؤوال ىف ا�تمع ،

لذى جيمع بني املربية والطفل  يشعر  فمن خالل هذا التعامل االجتماعى ا...حبيث يشعر كل فرد بقيمته الفردية 

أن تظهر من وجود هدف حكمة قائمة ،  كل واحد حبدود شخصيته ىف وجود شخصيات اخرى ،هلذا على املربية

جيب  اخلري يقربنا من اهللا سبحانه ،إذفالتعايش االجتماعي يصبح طريقا جلعل الشخص يتطلع اىل القداسة فعمل 

  على احرتام الطفل كشخصتوفر مربية فطنة و مؤهلة قادرة 

دماج مع و ان اتصالالروضة تساعد الطفل على منوه اللغوى الذى يعترب مهما ىف النمو العقلى هلم ، فهي وسيلة  -

         مهارتا التحدث و االستماع  فلكى يتحدث الطفل لغة سليمة عليه ان يتعلمهاالغري عند اللزوم خصوصا 

   .و يسمعها سليمة 

                                                           

 ( 1 ) مرييال كياراندا.الرتبية اإلجتماعية يف رياض األطفال. دار الفكر العريب، القاهرة، ص22.
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ية أن تشرك االطفال ىف عملية ختطيط االنشطة و تشجيعهم على إعطاء أفكار تساعدهم ىف تنم على املربية -

حركيا ، و   ،من خالل ممارستهم  أنشطة حتقق هلم النمو بشكل متكامل جسميامهارا�م و تشبيع ميوال�م ، 

  .مجالياخلقيا، و و معرفيا ، و نفسيا ،و  ، اجتماعيا

و تشجيعهم عن  ،لديهم ياالبتكار مساعدة االطفال على اكتساب مهارات التعلم الذاتى وتنمية التفكري  -

  .التعبري عن أفكارهم ومشاعرهم 

التنويع ىف طبيعة االنشطة و اخلربات حىت تتاح الفرصة للطفل االستفادة من اخلربات و املشاركة فيها بشكل  -

  )1( .فعال

   :للمربيةالخصائص الشخصية : المطلب الثاني 

هذه  إن ملربية الروضة خصائص شخصية البد من توفرها فيها قبل قبوهلا ىف رياض االطفال فيجب مراعاة 

  :االستعدادات منها 

  :الخصائص الجسمية: أوال

   .أن تكون املربية ىف صحة جيدة ، فال تعاىن من أمراض قد تعيقها عن القيام بعملها على أكمل وجه -

من  ،على موقفها تؤثر ،أو العيوب اجلسمية الىت ميكن أنأن تكون سليمة احلواس ،وخالية من العاهات  -

  .كمشكل التأتأة مثال  خاطئأو تؤدى إىل تعلم  األطفال

جيلب هلم السعادة   أن تتمتع بالياقة البدنية ،كون يتوقع االطفال مشاركة مربيتهم ىف لعبهم ونشاطا�م ،هذا ما  -

  .الفرحة اىل قلو�مو يدخل 

   . لألطفال  ،زاهية ىف لباسها مثال كونه يىن الذوق الفىن أللوان كاختيارهاأن �تم مبظهرها دون مبالغة ،   -

  :الخصائص العقلية :ثانيا

                                                           
.26املرجع نفسه، ص  ) 1) 

 



التنشئة االجتماعیة                       الفصل الثالث                                                      
 

 
37 

 تتمثل ىف توفرها على عنصر الذكاء الذى يساعدها على التصرف احلكيم و حل املشاكل الىت تصادفها،  

، مع تطبيق املعلومات النظرية على  األفكارو  األشياءو العالقات بني  ،ويتضمن هذا الفهم إدراك احلقائق

  .مشكالت احلياة اليومية و كذا حتليل املواقف ،والتصرف بأسلوب الئق وحسن 

  استغاللأن يتوافر فيها عنصر الدقة فلى املالحظة حىت تتمكن من مالحظة أطفاهلا و تقييم تقدمهم اليومى مع  -

  .كل فرصة ملساعد�م على النمو 

  .تعاملها مع االطفال ىف فهمهم حىت يستفيد منها الطفل  أن تتوفر على رصيد معرىف يساعدها على -

  االنشطة و نوعية الوسائل ،  ملستمر ىف اجلو التعليمى يفاتكون قادرة علىا البتكار و التجديد  -

  .لتشجيعه على التعلم الذاتى 

   )1(.رصبعة الواعية للفكر الرتبوى املعاأن تدرك أن جمال العمل ىف رياض االطفال حيتاج اىل املتا -

  :الخصائص النفسية واالجتماعية : ثالثا

  . للعمل معهم بكل عطف و حب و صرب أيضا  قادرة  لألطفالأن تكون حمبة  -

          ،   أن يتميز سلوكها بالليونة وليس القسوة عند �ذيب سلوك االطفال بل عليها أن تعرف كيف متدح-

           و تشكر الطفل عند قيامه بأفعال حسنة 

وهذا من خالل حسن تعاملها  واحرتامهمأن تتمتع بالثقة بالنفس حىت تكسب مودة االطفال و حمبتهم  -

   .معهم

أن تكون قادرة على إقامة عالقات اجتماعية جيدة مع االطفال الزميالت و اولياء االطفال كون طبيعة العمل ىف -

  .الروضة يتطلب تعاون بني كل العامني فيها 

  

  

                                                           

  (1) عارف عنان مصلح. الرتبية اإلجتماعية.يف رياض األطفال، ط1، دار الفكر للنشر والتوزيع، ص80.
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  :الخصائص الخلقية : رابعا

       على مربية الروضة أن تكون متقبلة لقيم ا�تمع و عاداته هذا ما يتيح هلا القيام بدورها ىف التواصل الثقاىف  -

  .و ربط الطفل برتاثه و حضارته االنسانية 

أن حترتم أخالقيات املهنة وتلتزم بقواعدها و تشعر باالنتماء إليها ، وأن تكون مقتنعة بعملها كمربية ىف  -

  .ضة الرو 

  .و مبادئه، أن تساهم ىف تقوية الروابط الدينية  ىف نفوس االطفال ، و تسعى اىل تنشئتهم ىف ظل تعاليم الدين -

بناء شخصية الطفل أن جتعل من نفسها قدوة حسنة ىف كل تصرفا�ا تقديرا منها للدور الكبري الذى تلعبه ىف  -

   )1(.و توجيه سلوكه

   :وبرنامج رياض األطفال الروضة في بعض الدولمربية  إعداد :السادس بحثالم 

   :في بعض الدول ألطفالإعداد مربية  :المطلب األول

توافر خصائص شخصية معينة من مربية الروضة ساعد كثريا على  جناحها ىف اداء عملها إذ البد من تدريب إن 

املربية للعمل مع اطفاهلا ىف سن ما قبل املدرسة تدريبا مهنيا شخصيا يتماشى و املهارات املطلوبة منها وعلى 

و فرنسا  ،أ ، الدمنارك.م.دول مثل إجنلرتا ، ومستوى يتفق و املسؤوليات امللقاة على عاتقها إذ جند أن معظم ال

  .)2(تعتمد على إعداد مربية الروضة إعدادا جامعيا

أ .م.الو ، وحسب دراسة حديثة يفمتخصصة لتكوين مريب أطفال مؤهلنيحترص اجلامعات على إنشاء أقسام  كما  

يالحظ تزايد إقبال مربيات رياض االطفال  على متابعة دراسات جامعية للحصول على درجة املاجيستري ىف الرتبية 

الرتبوية املعاصرة يف  لالجتاهاتو علم النفس حىت تتمكن من فهم الطفل وخصائص منوه و تقوم باملتابعة الواعية 

متزايدا بإنشاء رياض االطفال ىف  اهتماماد مجهورية مصر العربية جمال العمل مع االطفال ما قبل امدرسة ،و تشه

سنوات تتوافر فيها الشروط الرتبوية مبا ىف ذلك املربية املؤهلة تأهيال ختصصيا عاليا حيث مت ) 6- 4(مرحلة عمرية 
                                                           

.89ص فسه،نملرجع ا 1)  

  08، ص اجلزائر.  كتاب الرتبية. مشيك وأخرون ،إبراهيم )2(
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     شعبة و وكلية أخرى باإلسكندرية ) 1996-1995(إنشاء كلية لرياض االطفال بالقاهرة ىف العام الدراسي 

اىل أقسام الطفولة املوجودة  ىف عدد من كليات الرتبية يف  باإلضافةهذا  ،رياض االطفال بكلية بور سعيدل

  .اجلامعات املصرية 

برامج روضة االطفال اجلزائرية اخلاص بفوج االطفال املتوسطني   ويشمل :أألطفالبرنامج رياض  :المطلب الثاني

الرتبية الرياضية ، : فوج االطفال كبار السن ذوى سن اخلامسة ، على مواد متنوعة  أمهها و  ،ذوي سن الرابعة

و الكتابة ،   ،اللغوية الىت تشمل مبادئ القراءة و ،الرتبوية األلعابو الرتبية احلسية و الفنية ، و  الرتبية االسالمية ،و 

كما أ�ا تعطى   ،مديرة كل روضة ألطفال اقرتاحاتغري أن كل روضة تقدم هذه املواد بكيفية خمتلفة حسب 

  . ملربيات االطفال حرية التصرف ىف ذلك الربنامج من حيث تنظيم الدروس و تسبيق موضوع على اخر 

،التعبري ، احملادثة ،  املالحظة: يدخل ضمن الرتبية اللغوية النشاطات الفرعية التالية : التربية اللغوية  :أوال

 .، و التمثيل بالعرائسمبادئ القراءةو الكتابة، مبادئ و ، تاحملفوظا

تنمية قدرات  اخلربات، كونه يساهم يف اكتسابيعترب نشاط املالحظة من الوسائل اهلامة ىف عملية : المالحظة -

يرمى نشاط ، و ...كما يعرفهم باحلقائق الطبيعية املكونة حمليطهم كالنبات واحليوانات   ،طفال احلسية من جهةاال

 ي،وتشجيعهم على التعبري التلقائاحلركية،  و ،إشعار االطفال مبكتشفا�م احلسية"ة ىف روضة االطفال اىل املالحظ

  )1(" ...و نباتات ،تعريفهم حبياة بعض الكائنات من حيواناتو 

إثرائه وتدريبهم على و  لألطفالاحملادثة هو تصحيح الرصيد اللغوى إن الغاية من التعبري و ": المحادثةو  التعبير -

  ."النطق السليم للكلمات و اجلمل و متكينهم من التعبري عن حاجا�م 

           ،   طفال من نقل أفكارهم و إبراز مشاعرهمحتتل الكتابة أمهية كبرية إذ يتمكن اال:  مبادئ الكتابة -

 .بالغا لتحقيق االهداف املرجوة منه  اهتماماو أحاسيسهم، فمن واجب املربية االهتمام بالكتابة 

                                                           
  .80رجع نفسه، صامل ) 1(
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وإ ثراء رصيدهم اللغوى و�دف القصص فلى الروضة اىل  األطفالحتتل القصة مكانة هامة ىف تعليم : القصص -

  .املتسلسل وغرس الصفات احلميدة لديهم و  تدريب االطفال على احلديث املنتظم املرتبط ،

إذن  ،و املعىن ،اللفظ و، تعترب القراءة عملية بصرية صوتية إدراكية تتضمن ىف نفس الوقت الرمز:مبادئ القراءة  -

هى مقرتنة مبهارة الكتابة ومنه االطفال يكتسبون القدرة على القراءة مىت أصبح بإمكا�م حتويل املعىن إىل رمز كتايب 

 .متعارف عليه 

 ،طفال يف تلقني االطفال بعض مبادئ احلسابالرياضية ىف روضة األ يتمثل هدف الرتبية :التربية الرياضية : ثانيا

االطفال بإمكانيتهم املعرفية وإكسا�م تدرجييا مفاهيم  إشعارتعريفهم بعض االعداد و عليه فإ�ا ترمى اىل و 

  ... . الزمنو الفضاء ، و العالقة، 

و الطلح ،  ، طفال اىل التمييز بني الصاحل�دف الروضة من تدريسها اىل الوصول باأل : التربية االسالمية: ثالثا

النبوية الشريفة مع  واألحاديث، القرآنيةتربية و تنمية روح التعاون لديهم ومتكينهم من حفظ بعض االيات والصور 

  الفهم البسيط 

ك االجتماعى لدى االطفال حبيث يؤدى اىل تنمية تسعى اىل إحداث تغيري ىف السلو :  التربية االجتماعية: رابعا 

  )1(اآلخرينالتعارف مع و ، ، التعاونوتنمية الروح اجلماعية لديهم ،اجتماعياتنشئتهم  لتايلاالخرين و با عالقا�م مع

  :خالصة

أمهية كبرية داخل ا�تمع دون إعادة تكرارها فلقد ذكرنا ذلك يف عناصر الفصل مبا فيه  هلا االجتماعيةالتنشئة إن 

أي ثقافة بالتايل أي و  ،حياة أي جمتمعو  ،من التذكري ألن حياة اإلنسان لكن رغم ذلك فال مناص، الكفاية

و هذه الثقافة، و التايل فإن  حضارة، ال ميكن هلا البقاء إال إذا انتشرت قيم و معايري و فلسفة حياة هذا ا�تمع

 أن ليس هذا فحسب بلو  ،هذه احلضارة تقوم علي عناصر هذا النسق املتمثل إما يف ا�تمع أو الثقافة أو احلضارة

                                                           
  88-83،ص  نفسهاملرجع  ) 1(
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إذا مت نقل هذه القيم و املعايري و هذه الفلسفة احلياتية  إال لالستمراريةوحده اليكفي، فهو ليس ضمان  االنتشار

  .بني األجيال

طيع بواسطته نقل تقل العلمي األمر نساحلالعاملني يف  أحد من وال ،غرينا من الباحثني الو  ،حنن ال ،نعرفوال

  .االجتماعيةالتنشئة  داو املعايري بني األجيال ع ،القيم

 االجتماعيةبواسطة التنشئة  إالهلذا السبب بالذات نقول أن استمرار ا�تمعات و الثقافات و احلضارات ال يتم 

  .املنتمية هلذا النسق العام املسمي جمتمع األخرىالنسق العام ايل مجيع األنساق  ليت تنقل قيم عناصرا

و القدرات ، احملرك األساسي يف الروضة فهي اليت تعلم األطفال كل احلركات السليمة، تعتربوأما بالنسبة للمربية 

تفوز  عليها القيام بعملها بكل دقة حىت للربنامج يف حيا�ا هلذا اجلسمية و العقلية من خالل األنشطة الرتبوية،

 حىتالصحيح  االجتاهو توجههم ايل ، بطاعة األطفال هلا و احرتامهم فيجب أن تكون دائما ايل جانبهم ترعاهم

  .يصبح فردا نافعا يف املستقبل
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:تمهيد  

ان ما تطمح اليه رياض االطفال هو تكوين وتنشئة الطفل يف شىت جوانبه، حبيث تشكل خمتلف هذه اجلوانب  

مجلة اهداف تعمل على حتقيقها، من خالل استقباهلا لألطفال وإمدادهم بالرعاية، واالهتمام ، ومساعد�م على 

وط حمددة خاصة اذا توفرت برامج مالئمة الن فروق فردية كبرية وتأثر كثريا يف مستقبل االطفال يف ظل ظروف وشر 

الربنامج يلعب دورا هاما يف تكوين سلوك الطفل مبا حيمله من مفاهيم اساسية وفرعية واهتمامات وميول وعادات 

الوسائل  :ومهارات واجتاهات وقيم حنو انفسهم وهذا الربنامج له حمتوى يتحدد من خالل املؤشرات التالية

حها، التجاوب معها، الربامج اليت تقدمها رياض األطفال نوع الربامج، كفاءة املربية وتأثريها املستعملة، مدى جنا

.على ضبط سلة الطفل  
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  :التغريف بخصائص البحوثين: المبحث األول 

                                                                                            .  يوضح سن المبحوثين): 01 (الجدول

 السن التكرار النسبة المائوية

%20 06 ]30-25] 

%47 14 ]35-30[ 

%16 05 ]40-35[ 

%10 03 ]45-40[ 

%7 02 ]50-45[ 

 ا�موع 30 %100

 

 20ونسبة 35- 30من املبحوثني نسبتهم ترتواح أعمارهم ما بني   %47أن نسبة )10(يتضح من اجلدول رقم

من % 10ونسبة  40-35فرتاوحت أعمارهم مابني  16%، أما نسبة 30- 25ترتاوح أعمارهم مابني 

  .50- 45تراوحت أعمارهم مابني 7، أما نسبة 45-40املبحوثني ترتاوح أعمارهم مابني 

سنة وهذا إن دل على شيئ فإنه يدل على حتقيق التكيف  35- 30 إن املبحوثني غالبهم ترتاوج أعمارهم ما بني

الناجح، والبناء يف احلياة االجتماعية، والقدرة على تزويدهم بأدوات املعرفة نظرا المتالكهن اخلربة، واملعرفة يف 

تنشئة طريقة العمل، و كذلك كفاء�م، وقدرا�ن، ومعارفهن منظمة، وجمندة، وبالتايل صقل بوادر شخصيتهم و 

.براعم املستقبل   
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. يوضح الحالة المدنية للمبحوثين): 02(جدول رقم   

 الحالة المدنية التكرار النسبة المائوية

 عزباء 22 %73

 متزوجة 2 %7

 مطلقة 3 %10

 أرملة 3 %10

 ا�موع 30 %100

 

تتفوقها العازبات، فأما األرامل، واملطلقات فلهم نسبة متعادلة،  %73أن نسبة ): 02(يتضح من اجلدول رقم 

  . %07، وأقل نسبة للمتزوجات حبيث قدرت ب 10%ومقدرة ب

و�ذا ميكن القول أن العازبات هلن حبا وشجاعة، ومحاسا هلذا العمل، وهذا إن دل على شي فإنه يدل على  

يف التعامل مع الطفل ألنه ليس آلة يظبط على وضع االستقبال  كفائتهن العملية أي معرفة الطرق الرتبوية املناسبة

وتفريغ املعلومات يف جعبته، بل هو بشر له عقل وروح، و إنفعاالت، وجسد، مير حباالت نفسية، وانفعاالت 

، خمتلفة، واملربية تتعامل معه يف كل احلاالت، الرتبوية ألنه من الواجب األساس للمربية أن تقدم للطفل الرعاية

واملعلومات، واخلربات البديهي أن فاقد الشيء ال يعطي، واالتصالية واإلملام بالطرق الرتبوية للتعامل مع الطفل 

فالبد من معرفة طرق ووسائل االتصال اليت اليت عن طريقها تتمكن املربية من إيصال ما لديها من معلومات 

من خرجيي وأفكار،واجتاهات، ومهارات، و�ذا الصدد أذكر أن معظمهن قسم االجتماع، وقسم علم النفس،  

وهذا مقارنة مع األرامل، واملطلقات اليت هلن خربة يف ذلك على عكس العازبات واليت اعتدلت نسبتهن، حيث 

تقدرت عليهن الظروف، ودفعتهن احلاجة املاسة للعمل كمربيات، ال شيء إال ألجل تلبية مقتضيات احلياة 

وحتسني املستوى املعيشي وحفظ البقاء، أما النسبة األدين فكانت للمتزوجات فاختيارهم االجتماعية، وتسوية، 

.هلذا العمل رمبا كان حلبهن، وميلهن نتيجة إحساسهن وعطفهن وجتربتهن هلذا  
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.يوضح المستوى التعليمي للمربيين): 03(جدول رقم  

 المستوى التعليمي التكرار النسبة المئوية

 جامعي 25 %83

 ثانوي 02 %7

 متوسط 03 %10

 ا�موع 30 %100

 

من املبحوثني هلم مستوى تعليمي جامعي مقارنة مع املستوى  %83أن نسبة ): 03(يتضح من اجلدول رقم 

  .07%ب واملستوى التعليمي املتوسط واملقدر %10التعليمي ثانوي واليت تقدر نسبته ب 

مستوى تعليمي جامعي ألن املستوى له دور وأمهية خاصة يف �يئة وانطالقا من هذا نستنتج أن غالبية املربيات هلن 

وتنشئته تنشئة صاحلة، و�يئته للحياة املدرسية، وتزويده  ،الطفل الستقبال أدوار احلياة على اسس سليمة

 باملعلومات اليت تتناسب مع منوه العقلي، وتشجيع نشاطه االبتكاري وتنمية الذوق اجلمايل عنده، وتدريسه على

املهارات احلركية وتعويده على العادات السليمة وتربية حواسه ومترينه على حسن استخدامها وتوجيه سلوكه لكي 

يستطيع أن يعرب عن احتياجاته لفظيا وبطريقة مهذبة وان يعتمد على ذاته يف حياته اليومية، وأن يقوم بإصالح 

بية عن نفسه، ومساعدته يف النقل من الذاتية املركزية إىل خطئه بنفسه، إضافة إىل تقوية ذاته، وتعزيز نظرته اإلجيا

احلياة االجتماعية املشرتكة مع أقرأنه ألنه كلما ارتقى املستوى، وارتفع عاد باإلجياب حنو األحسن والعكس صحيح 

امل يف تكوين وتنشئة الطفل، ألنه ثروة املستقبل وأن استثماره مؤشر حضاري لتفوق األمم وعلى ضوئه تتحدد مع

.املستقبل، فلذا كيف باستطاعتنا أن نزرع بذرة من دون أن نسقي جذورها ونريد أن نقطف مثارها  
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  . مناقشة معطيات ونتائج الفرضية: المبحث الثاني  

  .مناقشة معطيات الفرضية األولى: المطلب األول

  . يوضح دافعية القيام بهذه المهنة: )04(جدول رقم

 النسبة المائوية
 دافعية القيام التكرار

 حب األطفال 01 %03

 الظروف اإلجتماعية 03 %10

 حب املهنة 26 %87

 ا�موع 30 %100

 

إخرتن هذا العمل حبا للمهنة فأما من دفعتهم الظروف اإلجتماعية  %87أن نسبة ): 04(يتضح من اجلدول رقم

وهذا رمبا لتحسني املستوى املعيشي هلم أو لكسب القوة من أجل تلبية متطلبات حيا�ن % 10فكانت نسبتهم 

ُمتثل حب  01% ملبس، و مشرب، و ملجأ، أما نسبةو األسرية وضمان حياة سعيدة ألوالدهم من مأكل، 

صبات ال تستطعن األطفال، واليت عربت عن أدىن نسبة  يف الدافعية للقيام �ذه املنهة ألن بعض املربيات تكن متع

حتمل ضجيج األطفال و سلوكا�م وتصرفا�م وشعورهن بامللل والكراهية يف التعامل والتعاطف معهم وقاسية يف 

  .�ديدها لسلوك األطفال وهذا مما يؤثر سلبيا على التنشئة االجتماعية للطفل

بها للمهن جيعلها قادرة على العمل مع ومما ميكننا قوله أن حب املهنة للمربية له أمهية عظمى يف تنشئة الطفل، فح

االطفال بروح العطف و الصرب ومثابر�ا على العمل حبيث تعطي هلم الفرصة لالنتهاء مما يريدون قوله أو فعله مهما 

تطلب ذلك من الوقت وحتسن إثبا�م ومدحهم على العمل احلسن الذي يقومون به وتكون قادرة على إقامة 

يسودها احلب واالحرتام حيث تشعر الطفل باألمان واالطمئنان والراحة واحلرية مما يزيده عالقة جيدة مع األطفال 
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تعلقا وتأثرا وحبا للرياض مكل هذا ما يولد هلم الثقة بالنفس ولكن هذا إذا كانت دافعية املربية عن قناعة ويقني 

.لة و دور، واقع رياض األطفالووعي ومحاسة هلذا العمل مما ينعكس إجيابا على تنشئة الطفل و يعزز، وظيف  

. يوضح تأثير كفاءة المربية على ضبط سلوك الطفل): 05(جدول رقم   

 تأثير الكفاءة النسبة النسبة المائوية

 تؤثر 29 %97

 ال تؤشر 01 %03

 ا�موع 30 %100

 

مقارنة من كفاءة املربية تأثر على ضبط سلوك الطفل % 97أن نسبة ): 05(يتضح من خالل اجلدول

اليت اعترب�ا بعض املربيات أن ليس هلا تأثري على ضبط سلوك الطفل وهذا نتيجة لعدم خرب�م يف  03%بنسبة

  .احلياة والالمباالة وكذلك مشاكلهم الشخصية وانعكاسا�ا على الطفل

الطفل فيها  وما ميكننا قوله من خالل حتليل النتائج أن كفاءة املربية تلعب دورا هاما يف ضبط سلوك وتصرف

تستطيع حتديد قدرات االطفال واهتماما�م و ميوهلم و توجه طاقتهم وبالتايل تستطيع حتديد االنشطة واألساليب 

والطرائق املناسبة لتلك اخلصائص كما يتسىن هلا استخدام االساليب املناسبة للتقومي والتوزيع فيها يتناسب مع 

الضعف بينهم، وهنا تكمن أمهية الكفاءة ومدى تأثريها على سلوك  الفروق الفردية بني األطفال ومعاجلة نقاط

.الطفل  
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.يوضح خبرة المربية): 06(جدول رقم  

 الخبرة التكرار النسبة المائوية

أشهر إىل سنة 04من  01 %03  

سنوات 10من سنة إىل  26 %87  

سنوات فما فوق 10من  03 %10  

 ا�موع 30 %100

 

سنوات، أما  10، وهي من سنة إىل  %87أن خربة املربيات متثل أكرب نسبة ب ): 06(يتضح من اجلدول رقم

، وهذا نتيجة لعدم حرب�م وتكوينهم فأما من كانت خرب�م 10%سنوات فما فوق فكانت نسبتها ب  10من 

وهذا راجع لعدم اهتمامهم وعدم مسؤوليا�م  جتاه األطفال وما ميكن 03%أشهر قدرت نسبتهم ب  04من 

قوله من حتليل هذه النتائج يتبني لنا أغلب املربيات هلن خربة وهذا ما سهل عليهن املعاملة مع األطفال وضبط 

سلوكا�م، وتصرفا�م ألنه كلما زادت اخلربة أكثر كانت املعاملة وثيقة ووطيدة جتاه األطفال ومتكن املربية من 

  .ها تتعامل مع االطفال مبثابة األمالتعرف على عامله، وتكون أكثر ميزا وتعقال وهذا جيعل
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.يوضح مدى رضى المربيات على الراتب الشهري لهذا العمل): 07(جدول رقم  

 رضى المربيات بالراتب الشهري التكرار النسبة المائوية

 راضية 26 %87

 غري راضية 04 %13

 ا�موع 30 %100

 

املربيات بالراتب الشهري واختصاصهن هلذا العمل حبيث  أن هناك عالقة بني رضى ): 07(يتضح من اجلدول رقم

وهذا مقارنة باملربيات غري راضيات �ذا العمل اضطرارا خصوصا مع غالء  %87كانت أكرب نسبة مقدرة ب 

املعيشة وارتفاع األسعار فهذا يؤثر على عالقتهن باألطفال حيث يكن املربيات أكثر تذمرا وملال هلذا العمل وهذا 

  .بيا على األطفال ينعكس سل

ومما ميكن قوله أن املربيات اخرتن هذا العمل وهي راضيات �ذا االجر وهذا إن دل على شيء فإنه يدل على 

حبهن للمهنة وتقديسها واالقتناع �ا، واالجتهاد يف اتفاقها وتطويرها باستمرار وهذا مما يدفع املربية للعطاء أكثر 

.وتقدمي األحسن لألطفال  
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.يوضح حدوث الشجار): 08(جدول رقم  

 حدوث الشجار التكرار النسبة المائوية

 نعم 22 %73

 ال 08 %27

 ا�موع 30 %100

 

 من املربيات أكدن على وجود شجار بني االطفال مقارنة مع نسبة 73%أن نسبة): 08(يتضح من اجلدول

من املربيات اللوايت أحبنب بعدم حدوث شجار وهذا نتيجة حلبهن لألطفال وحضورهم الدائم ومشاركتهم  27%

  .يف اللعب

.يوضح نوع العقاب): 09(جدول رقم  

 حدوث الشجار ومعالجته التكرار النسبة المائوية

 مادي 11 %37

 معنوي 19 %73

 ا�موع 30 %100

 

الشجار حيدث بني األطفال خاصة أثناء اللعب حيث حتدث مشا حنات ان أغلب ): 09(يتضح من اجلدول رقم

وم واملعاتبة و لمعنوي وذلك بال%37ولكن كل هذا الشجار تتدخل املربية بفرض عقاب عليهم ويكون اغلبيته 

التكلم معه بشدة وغضب هذا من جهة، أما يف العقاب املادي فيحرم الطفل من اللعب ووضعه عند احلائط برفع 
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القدم ملدة من الزمن أما املربيات اللوايت أجنب بعدم حدوث شجار فهذا نتيجة حلبهن لألطفال وحضورهم  إحدى

  .%73الدائم ومشاركتهم يف اللعب، وقد قدرت نسبتهم ب

. يوضح أسباب مشاركة المربية في اللعب مع االطفال): 10(جدول رقم  

ل في اللعبأسباب مشاركة مربية األطفا  التكرار النسبة المائوية  

 بدافع من املربية 12 %40

 بطلب من االطفال 12 %40

 ال تشارك 06 %20

 ا�موع 30 %100

 

أن مشاركة املربية األطفال يف اللعب تساوت بني دافع منها وبني طلب من األطفال ): 10(يتضح من اجلدول رقم

االطفال يف اللعب وهذا نتيجة الالمباالة مقارنة مع املربيات اللوايت ال تشاركن  40%حيث قدرت نسبتها ب

  .%20وعدم اهتمامهن باألطفال و باملهنة، حيث قدرت نسبتهن ب

و ما ميكننا القول بان أغلب املربيات يشاركن األطفال يف اللعب رغبة منهن وطلبا منهم وهذا من اجل فهم سلوك 

يف عاملهم اخلاص يولد احلب و املودة بينهم  وتصرف الطفل ومراقبتهم وتصحيح سلوكا�م اخلاطئة، وأيضا التدخل

وهذا من جهة ومن جهة اخرى نظرا ملا للعب من فوائد كثرية يف تطوير وحتفيز النمو املعريف وينمي روح االبداع 

فهو يكسب حب التعاون واملبادرة مع رفاقه كما يتعلم احملافظة على أمالك الغري وعدم االستيالء عليها وينمي لديه 

.ماعة ويعترب اللعب عامل من عوامل التنشئة االجتماعية للطفلحب اجل  
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.يوضح استدعاء االولياء عند قيام الطفل بسلوك قبيح): 11(جدول رقم  

 استدعاء األولياء  التكرار النسبة المائوية

 نعم 28 %93

 ال 02 %07

 ا�موع 30 %100

 

يقمن بضبط  تصرف الطفل عند حدوث شجار أو ال  من املربيات % 07 أن): 11(يتضح  من اجلدول رقم

من املربيات اللوايت يقمن باستدعاء  %93مقارنة مع ,قيام الطفل بسلوكات قبيحة دون اللجوء اىل األولياء 

األولياء داللة على عجزهن على ضبط سلوك وتصرف االطفال ومعاجلة املشاكل اليت حتدث بينهم فهذا يعود رمبا 

  .ملهن أو ليس هلمن جتربة او خربة يف ذلك أو مل يتلقون تكويننا من قبلإىل كو�ن مل يقمن بع

. الدرس المربية االلعاب أثناء يوضح مدى استعمال): 12(جدول رقم  

 استعمال المربية االلعاب أثناء الدرس التكرار النسبة المائوية

 نعم 23 %77

 ال 07 %23

 ا�موع 30 %100

 

عملية تكوين املربية باستعمال األلعاب يف الدرس من حيث أن 77%  نسبةأن ): 12(يتضح من اجلدول رقم

نظرا لعدم مباال�م  ومللهم وعدم حبهم لألطفال  %23املربيات اللوايت اليستعملن اللعب أثناء الدرس ب 

  .وللمهنة، وليس هلن تكوين أي مل يتلقني تكويننا إن صح التعبري
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من حتليل النتائج يظهر أن التكوين يساعدهم املربية على فهم سلوك وتصرف األطفال ومعرفة الطرق اليت  وانطالقا

بواسطة تتمكن من إيصال املعارف واألفكار و مبا أ�م حيبون اللعب فهي الطريقة األكثر جناحا وجند أن التكوين 

.حاجات الطفل وميولهيساعد املربية على اختيار اللعب األفضل كونه يهدف إىل تلبية   

  :تحليل معطيات الفرضية الثانية: المطلب الثاني

  .يوضح البرامج المعتمدة للروضة): 13(جدول رقم

 البرامج التكرار النسبة المائوية

 تثقيفي 04 %13

 التسلية والرتفيه 02 %07

 تربوي 12 %40

 تعليمي 12 %40

 ا�موع 30 %100

 

         يف الربنامج التعليمي، %40الربامج اليت تقدمها الروضة أعلى نسبة ب أن ): 13(يتضح من اجلدول رقم

وهذا ما يؤثر ويؤدي إىل ارتقاء املؤسسة نتيجة لتنوع نشاطها الن  ،13%و الرتبوي أما التثقيفي قدرت نسبته 

      الربنامج التثقيفي حيمل يف طياته اهداف منشودة لكونه يشتمل على الرسم، و املوسيقى،  واالغاين اهلادفة،  

األنشطة و التمثيل، و الفن، و واألناشيد، و احملفوظات، واألشغال اليدوية، وسرد القصص، فمن خالل هذه 

تتشبع رغبات الطفل األساسية، والنفسية وتوجه ميوله وهذا ما يساعد على بناء شخصيته وحتديد معامله فلذا أي 

تقصري هلذا يعترب بال شك إساءة كربى وعظمى للطفولة وسببا إلضعاف الشخصية مما يعود بالسلب على التنشئة 

،كانت خمصصة للتسلية والرتفيه وهذا إن دل % 07 االجتماعية للطفل  هذا من جهة ومن جهة أخرى أن نسبة

على شيء فإنه يدل على عدم إشعار وإحساس الطفل بامللل، و الكراهية، و التقيد ألن اللعب يعد عامال من 
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عوامل التنشئة االجتماعية كما تتسع قدراته يف التفكري وينمي لديه روح اإلبداع كما يعترب وسيلة لالكتشاف 

  .للتعبري واخليال

.يوضح مدى تجاوب أو تفاعل الطفل والبرنامج المقدم) 14(جدول رقم  

جممدى  تجاوب الطفل مع البرنا التكرار النسبة المائوية  

 التسلية والتثقيف 09 %30

 التثقيف 07 %23

 كل من التسلية والرتفيه والتثقيف 14 %47

 ا�موع 30 %100

 

أن غالبية األطفال يتفاعلن مع التسلية و الرتفيه والتثقيف واليت بلغت نسبهم ب ): 14(يتضح من اجلدول

وهذا مما يدل على أن األطفال  %30وهذا مقارنة مع تفاعلهم مع التسلية والرتفيه واليت قدرت بنسبة  ،%47

مهاراته، أما بالنسبة للتثقيف فكانت  حيبون احلرية يتحرك، ويلعب، ويتكلم، ويصرخ، ويبدع، ويتفنن، وُتكتشف

  .مهذا ملا حتتويه من أنشطة متعددة %23نيبته مقدرة ب 

وما ميكن استنتاجه من خالل مدى جتاوب الطفل والربنامج املقدم أن معظم االطفال مييلون ويركزون على كل من 

ا�م، وتعلمهم األدوار،   و اكتساب التسلية والرتفيه والتثقيف وهذا ما حيفزهم على حتقيق تواز�م وبناء شخصي

ة الطفل تنشئة سليمة وجعل منه ئ،وبالتايل فإن كل هذا يساهم يف تنش.... اجتاها�م االجتماعية، والتشجيع بالقيم

.فردا هادفا حمبا لوطنه خملصا له  
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.يوضح مدى النجاح الذي حققته الروضة): 15(جدول رقم    

الذي حققته الروضةالنجاح  التكرار النسبة المائوية  

 نعم 27 %90

 ال 01 %03

 بدون جواب 02 %07

 ا�موع 30 %100

 

، وهي أعلى نسبة مقارنة بنسبة 90%أن نسبة النجاح الذي حققته الروضة  بلغ ): 15(يتضح من اجلدول

  .مل جينب على التساؤل %07من املبوحثات اللوايت أجنب بال، أما نسبة  03%
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  .يوضح لغة إلقاء الدرس): 16(رقمول جد

 لغة إلقاء الدرس التكرار النسبة المائوية

 العربية 04 %13

 الفرنسية 02 %07

 الدارجة 16 %53

 مجيعا 08 %27

 ا�موع 30 %100

 

أن املربيات يستعملن أكثر من لغة لكن اللغة األكثر استعماال تقدر أل�ا األقرب ): 16(يتضح من اجلدول رقم  

إىل األطفال وهي اللغة اليت يستعملو�ا يف البيت ومتكنه يف الفهم واإلستعاب لكن وحدها غري كافيه فلذا وجب 

إال من أجل اكتساب لغات جديدة تثري وهذا ال شيء  %27املزج بني اللغات حبيث قدرت نسبتها ب 

  .%07مقارنة مع اللغة الفرنسية اليت قدرت ب  %13رصيدهم املعرض وحتسني اللفظ أما العربية فبلغت نسبتها 

ومما ميكننا التوصل إليه من خالل حتليل هذه النتائج هو أنه املربيات يعتمدن على أكثر ما لغة يف توصيل 

.نمية القدرات العقلية و املهارات الفردية وطالقة اللسان و إمكانية التعبرياملعلومات لألطفال من أجل ت  
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.طريقة إلقاء الدرس): 17(جدول رقم  

 طريقة اإللقاء التكرار النسبة المائوية

 الصورة 13 %43

 التمثيل 03 %10

 اللحن 06 %20

 كل من الصورة، التمثيل، اللحن 08 %27

 ا�موع 30 %100

 

أن أكثر املربيات يستعملن يف طريقة إلقاء الدرس و الصورة واليت قدرت نسبتها ب  ):17(من اجلدول رقميتضح 

، وهذا الحتوائها على رسومات  %27مقارنة مع كل من الصورة والتمثيل و اللحن اليت كانت نسبتها  43%

أما ،  %20درة نسبة اللحن ب واللحن والتمثيل الذي جياب انتباه االطفال ويسهل استيعا�م للدرس حبيث ق

  .%10التمثيل فكان ب 

وما ميكن استنتاجه أن املربيات يف طريقة إلقائهم للدرس تستعملن الصورة وهذا نظرا ملا حتمله من الرسومات ملونة 

ان تسهل الشرح والفهم إليضاح املوضوع املراد دراسته لتسيري فهم الدراسة، وأن طبيعة األطفال حيبون الصور واأللو 

.أل�ا جتلب هلم النظر مما تساعدهم على القدرة على فهم الدرس من خالل حتليل الصورة  
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.يوضح الوسائل املستعملة يف تطبيق الربنامج الرتبوي): 18(جدول رقم  

 الوسائل المستعملة في تطبيق البرنامج التربوي التكرار النسبة المائوية

 سرد القصص 05 %17

الرتبويةاأللعاب  04 %13  

 األغاين اهلادفة 02 %07

 القصص واألغاين 03 %10

 األلعاب واأللعاب و األغاين والقصص 16 %53

 ا�موع 30 %100

 

أن املربيات يف تطبيقهن للربنامج الرتبوي ال يعتمدن على وسيلة واحدة فقط بل ): 18(يتضح من اجلدول رقم

احتلتها يف اجلميع بني األلعاب واألغاين وسرد القصص تتعدى ذلك حيث يظهر من خالل النسبة الكربى 

وهذا يدل على أن الطفل حيتاج إىل أكثر من وسيلة حىت ال يشعر بامللل وخيلق احلوار بني املربية، و  53%ب

الطفل، وتعترب هذه الوسائل املستعملة يف تطبيق الربنامج األكثر جناعة إليصال املعلومات لألطفال من تعلم التعبري 

وإثراء رصيدهم اللغوي من خالل سرد القصص اما االغاين تكون حول موضوع مثال نظافة املدينة فمن حالهلا 

يتمكن االطفال من النطق و التلفظ وتنمية الذاكرة الشفهية وتكسبهم صفات محيدة وأخالق حسنة أما األلعاب 

�م على التكيف االجتماعي، ذلك فهي �دف إىل تلبية حاجات الطفل وميوله إىل اللعب واحلركة ومساعد

  .بواسطة االلعاب اجلماعية اليت ميارسو�ا يف الروضة منها مثال لعبة ترتيب أيام األسبوع
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.يوضح مدى قدرة المستوى التعليمي بالبرنامج المستعمل): 19(جدول رقم  

 عالقة المستوى التعليمي بالبرنامج التكرار النسبة المائوية

 نعم 29 %97

 ال 01 %03

 ا�موع 30 %100

 

أ ن هناك عالقة كبرية بني املستوى التعليمي وتطبيق الربنامج املستعمل حيث بلغت ): 19(يتضح من اجلدول رقم

، وهذا نتيجة لعدم وعييهم ومستواهم 03%مقارنة مع املربيات اللوايت كانت إجابتهن بال ب %97أكرب نسبة ب

  .ليس عايل

هناك عالقة وطيدة بني الربنامج املستعمل واملستوى التعليمي وهذا يدل على وعي وما ميكن استخالصه أن 

املربيات بفائدة الربنامج و مدى جناعته وهذا إن دل على شيء فإنه يدل على أن مستواهم عايل وأن بعض 

.املربيات هلن مستوى جامعي ختصص علم االجتماع وعلم النفس  

:ية األولىالفرض مناقشة نتائج:لثالثاالمطلب ا  

''يساهم دور املربيات على توجيه وضبط تصرفات الطفل''  

 ىحبا للمهنة ألن حب املهنة جيعل املربية قادرة عل %87دافعية القيام �ذه املهنة نسبتها  :04الجدول رقم

فال العمل مع األطفال بروح العطف والصرب ومثابر�ا على العمل وتكون قادرة على إقامة عالقة جيدة مع األط

يسودها احلب واالحرتام حيث يشعر الطفل باإلطمئنان واألمان والراحة واحلرية مما يزيده تعلقا وتأثرا وحبا للرياض 

  .وكل هذا مايولد الثقة بالنفس مما ينعكس إجيابيا على تنشئة الطفل وضبط سلوكاته وتصرفاته
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فمن خالهلا نستطيع حتديد قدرات األطفال واهتماما�م وميوهلم  %97كفاءة املربية نسبتها : 05الجدول رقم

  وتوجيه طاقا�م

  .مما تسهل على املربية العمل على ضبط سلوك الطفل وحسن املعاملة  87%اخلربة نسبتها : 06الجدول رقم

راضيات براتبهن الشهري وهذا نتيجة حلبهن هلذا العمل  %87رضى املربيات بالراتب الشهري  :07الجدول رقم

  .وتقديسه واالقتناع به واالجتهاد يف إتقانه وتطويره باستمرار

  %73حدوث الشجار ومشاحنات بني األطفال بنسبة  :08الجدول رقم

  .معنوي وذلك بالوم واملعاتبة والتكلم مع الطفل بشدة وغضب %73نوع العقاب  :09الجدول رقم

بسبب دافع منها وطلبا من األطفال وهذا  %40أسباب مشاركة املربية يف اللعب مع األطفال  :10ل رقمالجدو 

من أجل فهم سلوك الطفل ومراقبته وتصحيح سلوكه اخلاطئ والتدخل يف عاملهم اخلاص مما يولد احملبة واملودة 

  .بينهم 

من املربيات الستدعي األولياء عند قيام  %93استدعاء األولياء عند قيام الطفل بسلوك قبيح : 11الجدول رقم

الطفل بسلوك قبيح ألن املربية تقوم بدورها دون اللجوء إىل األولياء وهذا خلرب�ا وتكوينها وقدر�ا على ضبط 

  .سلوك وتصرف الطفل

من املربيات يستعملن اللعب يف الدرس وهذا لكون  %77استعمال املربية اللعب يف الدرس :12الجدول رقم

  .الطفل حيب اللعب مما جيعل منها فهم تصرف الطفل وإيصال له املعارف واألفكار

من خالل حتليلنا لنتائج االستمارة متكنا من التحقق من الفرضية األوىل ،حبيث يساهم دور املربيات على توجيه 

الطفل يف هذه املرحلة من حياته يتمتع بقدرات واستعدادات هائلة وضبط سلوكات وتصرفات الطفل وذلك آلن 

حتتاج ألن تصقل وتوجه ولذلك فأي خطأ يرتكب يف تنشئته يف هذه املرحلة سوف تنعكس أثارها على الطفل 

ات وا�تمع يف املستقبل و�ذا الصدد وجدنا من خالل حتليلنا ملا مجعناه من معلومات بأن اخلربة والتكوين للمربي
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متثل حمددات أساسية لفاعلية الربنامج على اختالف أهدافها وطرقها فكلما كانت املربية معدة إعدادا أكادمييا 

.ومهنيا زادت قدر�ا على توفريا خلربة الرتبوية لنمو مدارك الطفل وحواسه ومجيع قدراته وضبط سلوكاته وتصرفاته  

  .تحليل نتائج الفرضية الثانية: المطلب الرابع

''يساهم حمتوى الربنامج الرتبوي للرياض على التنشئة االجتماعية للطفل ''  

وهذا ألمهيتها وجتاوب األطفال معها  %40الربنامج املعتمد يف الروضة تربوي وتعليمي نسبته  :13الجدول رقم

على األشكال من خالل تلقيهم يف الربنامج التعليمي تعلم احلروف ، فهم املعاين القدرة على التعبري ،التعرف 

احملافظة على العادات ،تعلم احلساب أما الربنامج الرتبوي فيمكنهم من حفظ القران ،واآلداب اإلسالمية و 

  .والتقاليد

لكل التسلية والرتفيه والتثقيف  %47تفاعل الطفل مع الربنامج املقدم يف الرياض كانت نسبته : 14الجدول رقم

ء شخصيا�م وتعلمهم االدوار واكتساب اجتاها�م االجتماعية والتشبع وهذا ماحيفزهم على حتقيق تواز�م وبنا

  .بالقيم 

وهذا نظرا ملا قدمته للطفل وساعدته على التكيف  %90النجاح الذي حققته الروضة ونسبته  :15الجدول رقم

 ،القلق ،خلوفلة بعض العوامل واملشكالت كاواالندماج مع اآلخرين وكيفية إكساب ثقافة ا�تمع إضافة إىل إزا

  .االنعزال ،السلوك العدواين ،الفردية،امليل اىل الوحدة

تستعمل املربية الدارجة يف إلقاء الدرس وذلك أل�ا أقرب إىل األطفال  %53لغة إلقاء الدرس  :16الجدول رقم

  .وهي اللغة اليت يستعملو�ا يف البيت 

الصورة تستعملها املربية يف إلقاء الدرس وهذا لكون طبيعة الطفل  %43طريقة إلقاء الدرس  :17الجدول رقم

  .حيب الصور امللونة من أجل الفهم وإيصال املعلومة اىل ذهنه 

األلعاب واألغاين والقصص نظرا ألمهيتها  53%الوسائل املستعملة يف تطبيق الربنامج : 18الجدول رقم

  .ومساعدة الطفل على التكيف االجتماعي 
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مدى قدرة املستوى التعليمي على الربنامج املستعمل أن املستوى التعليمي يلعب دورا يف : 19رقمالجدول 

.استعمال الربنامج وهذا نتيجة لوعي املربيات بفائدة الربنامج ومدى جناعته وأن مستواهم عايل   

الربنامج ما هو إال عبارة عن  من خالل حتليلنا لنتائج االستمارة متكنا من التحقق من الفرضية الثانية حبيث مبؤشر 

ختطيط وعن جمموع األنشطة واألساليب اليت تقدم من أجل إشباع حاجات الطفل وحتقيق االهداف املنشودة، 

األشغال اليدوية، األلعاب الرتبوية والرسم واملوسيقى ''حيث تنجز هذه األنشطة املتمثلة يف القصص، 

ربية فبمحتوى هذا الربنامج يساعد املربيات على إيصال املعلومات من طرف األطفال بقيادة امل'' ....احملفوظات

لألطفال ومتكينهم من استيعاب الدروس و بالتايل إمناء مجيع قدراته، العقلية واالجتماعية واجلسدية وأي حرمان يف 

وعناية بكل جماالته  هذه املرحلة يؤدي إىل مجيع اجلنوح االجتماعي وتنمية روح االنتقام ألن الطفل حيتاج إىل رعاية

ينمو منوا سلبيا وكامال وجب استغالل كل هذه الربامج الرتبوية املوجهة خلدمته، واهلادفة لنواقص منوه ومساعدته 

.على حتقيق النمو املتكامل السليم جسيما ونفسيا واجتماعيا وانفعاليا  

:خالصة  

واته األوىل، حبيث أن هذه األخرية تعترب مؤسسة تلعب رياض االطفال دورا هاما يف تنشئة الطفل اجتماعيا يف سن 

من املؤسسات الرتبوية اليت تقوم برتبية  الطفل، وقد عرفت عدة تطورات نظرا ملهامها املتزايدة، خاصة مع التغريات 

اليت حتدث يف ا�تمع، فهي تقوم بتنشئة الطفل تنشئة صحيحة،فتمده مبختلف القدرات من كل النواحي اجلسمية 

االجتماعية، والرتفيهية اليت تقدمها أثناء تواجده فيها، ألن الطفل حيتاج اىل الرعاية واالهتمام الكثريين يف و  ، 

مراحله األوىل لكون هذه املرحلة مهمة يف تكون أهم مقومات شخصية الطفل، وإضافة اىل ذلك فإن الطفل يف 

.ا وتنميتها و توجيههاهذه املرحلة من حياته يتمتع بقدرات واستعدادات حتتاج لصقله  

كما أن علماء الرتبية يرون أ�ا مرحلة ال تعوض لذلك جيب استغالهلا بكل الطرق والوسائل الرتبوية 

املختلفة، غري أن هذا يتوقف على نوعية الربامج اليت تقدم وطريقة التلقني من طرف املربية، فكلما كانت 

عمر الطفل ساهم ذلك يف عملية التنشئة االجتماعية الربامج مدعمة باألنشطة املنسجمة واملناسبة مع 

 فرياض األطفال تقوي عند الطفل عامل الشجاعة جتعله أكثر انضباطا أقرب اىل النظام وأكثر تقبل
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:النتائج العامة  

سنة، مث [ 35-  30[للذين ترتاوح أعمارهم  47%حيث كانت نسبة  :يوضح سن املبحوثني :01لجدول رقم ا

 %10، ونسبة [ 40-  35[من  %16سنة، ونسبة [ 30-  25[ للذين ترتاوح أعمارهم   %20تليها نسبة 

  .سنة[ 50- 45[كانت للذين ترتاوح أعمارهم   %07سنة ، وأخر نسبة [  45-  40[من 

 %10لفئة العزاب،  مث نسبة   %73أعلى نسبة قدرت ب : يوضح احلالة املدنية للمبحوثني :02الجدول رقم 

  .للفئة املتزوجة %07األرملة، أما أخر نسبة فقدرت بلكل من املطلقة و 

، ثانوي بنسبة %10، متوسط بنسبة %83جامعي بنسبة : يوضح املستوى التعليمي للمربني: 03اجلدول رقم 

07%.  

، %10، الظروف االجتماعية بنسبة %87حب املهنة بنسبة : يوضح دافعية القيام �ذه املهنة :04الجدول رقم

  .%03بنسبة ُحب األطفال 

  .%03، ال تؤثر بنسبة %97تؤثر بنسبة:  يوضح كفاءة املربية على ضبط سلوك الطفل :05الجدول رقم 

سنوات فما فوق  10من ، %87سنوات فما فوق بنسبة  10من سنة إىل: يوضح خربة املربية :06الجدول رقم 

  .%03أشهر إىل سنة بنسبة  04، من %10بنسبة 

راضيات، نسبة  %87نسبة : يوضح مدى رضى املربيات على الراتب الشهري هلذا العمل :07الجدول رقم 

  .غري راضيات 13%

  .أجنب بال %08أجنب بنعم، نسبة  %73نسبة : يوضح حدوث الشجار :08الجدول رقم 

  .مادي  %37عقاب معنوي، و نسبة    %73نسبة : يوضح نوع العقاب :09الجدول رقم

كانت بطلب من االطفال    %40اسباب مشاركة املربية يف اللعب مع االطفال بنسبة يوضح  :10الجدول رقم 

  .كانت التشارك   %20مث بنسبة 
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كانت بنعم مث نسبة %93يوضح استدعاء االولياء عند قيام الطفل بسلوك قبيح بنسبة  :11الجدول رقم 

  .كانت ب ال   07%

  %23مث نسبة  ، كانت بنعم  %77نسبة  :اثناء الدرس يوضح مدى استعمال املربية لأللعاب :12الجدول رقم 

  .كانت ب ال 

كانت   %40كذلك نسبة كانت تربوية،  و   %40 نسبة: ضح الربامج املعتمدة للروضةيو  :13الجدول رقم 

  .الرتفيه كانت للتسلية و   %07ونسبة  ,كانت تثقيفية  %13تعليمية مث نسبة 

كانت لكل من التسلية   % 47نسبة : تفاعل الطفل و الربنامج املقدم اويوضح مدى جتاوب :14الجدول رقم 

  .للتثقيف  %23و نسبة  ،كانت للتسلية و الرتفيه  %30نسبة ، و التثقيف، و و الرتفيه

بدون  % 07، مث نسبة نعم  % 90نسبة  :يوضح مدى النجاح الذي حققته الروضة :15 الجدول رقم

  .ال  % 03جواب،  وأخريا نسبة 

العربية،   % 13 نسبة ,مجيعا  % 27نسبة , الدارجة  % 53نسبة : يوضح لغة القاء الدرس :16 الجدول رقم

  .الفرنسية  % 07نسبة

 ، % 27بنسبة ن ،واللح ل،و التمثيالصورة مث  ،% 43الصورة  :طريقة القاء الدرسيوضح  :17الجدول رقم 

  . % 10بنسبة  10التمثيل  ، % 20نسبة  اللحن 

، واألغاين، و القصص بنسبة االلعاب  : يوضح الوسائل املستعملة يف تطبيق الربنامج الرتبوي :18الجدول رقم 

االغاين  ، %10و االغاين  ،القصص،  % 13االلعاب الرتبوية ،  % 17بنسبة  سرد القصص  ،% 53

  . % 07اهلادفة 

 03ال  ، ونسبة %  97م نسبة نع: يوضح مدى قدرة املستوى التعليمي للربنامج املستعمل : 19الجدول رقم 

% .  
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  :خاتمة

من خالل ما سبق ميكننا القول أن وجود الطفل يف مؤسسة خاصة بتنشئته، وتربيته، أمرا أصبح ضروريا اليوم، فهي 

وهو مقبل سنوات بعد سنوات قليلة  بيئة اعدت خصيصا ليعيش فيها بعد أن اعتاد حياة معينة وسط أفراد أسرته،

على التعليم االبتدائي، وفيه من النظم، وحمددات احلرية مامل يتعوده بني أفراد أسرته، ومنه فرياض األطفال هلا مناخ 

اجتماعي، و وجداين، وعقلي، جيمع إىل حد ما بني مميزات أعدها الطفل يف األسرة، وبني صفات يف مكتسبة من 

  .     يةاملدرسة االبتدائ

و رياض األطفال متثل املؤسسىة الرتبوية األوىل اليت تشكل مالمح شخصية الطفل املستقبلية، وتشكل عاداته، و 

اجتاهاته، وتنمي ميوله، وحتدد مسارات منوه، ومن بينها التنشئة االجتماعية، حيث تعمل هذه األخرية على ارساء 

من خالل توفريها للطفل املناهج االجتماعية املالئمة، االمر الذي  قواعد التنشئة االجتماعية السليمة عند الطفل،

  .جيعله يبتعد عن االنطواء والوحدانية

كما أن رياض  األطفال ُحتقق للطفل االستقاللية من صحبة األقران ورفقة الكبار معا، وتنمية بعض القيم  اخللقية 

القيم املتصلة ياجلد، واملثابرة، و التقبل، والتقدير  واالجتماعية باعتبارها األساس  يف تكوين شخصيته، وخاصة

وبالتايل جند أن هذه املؤسسة  هلا وظيفة . االجتماعي، و الشعور باآلمن وتأكيد أمهية التعاون، والسرعة، والنظام

يما اجتماعية حنو األطفال، وأن امللتحق �ا أقدر من غريه من األطفال على االختالط بالغري، وإقامة عالقات ف

 .بينهم، وأقدر على العمل وأكثر اقباال على مصاحبة اآلخرين

 



 

 

 

 املالحق
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