


 

 

 

 

في تمام ىذا    ىدانا ووضعناالشكر لو إذ    ، والحمد هلل الذي بحمده تتم النعم
 العمل

والصالة و السالم على نبيو األعظم   لنيتدي،ف لو اله لما كنا     

مع نياية ىذا العمل العلمي المتواضع نتوجو بالشكر و العرف ان إلى كل المعلمين  
دنا بالعلم من الطور اإلبتدائي إلى اللحظة  و األساتذة الذين ساىموا في تكويننا و تزوي

 ،كما ال يسعنا إال نتوجو بالشكر إلى  

شرفة على ىذه المذكرة ،ىذه األستاذة  مأستاذتنا الف اضلة سيدي موسى ليلى ال
منحتنا إياه من دعم نفسي و    ما  التي لم تبخل علينا بعلميا و نصائحيا ،ليا الشكر على

صورة ،فنرجوا أن نكون قد وفينا ليا حقيا في    مادي إلخراج ىذا العمل في أفضل
 تقديم عمل يليق بإسميا و مكانتيا .

و كذلك نتقدم بالشكر إلى كل أعضاء لجنة المناقشة الذين قبلوا مناقشة ىذه  
 المذكرة قصد إنارتنا بما يفيدنا في أبحاثنا المستقبلية  

 

 



 

 

 أىدي ىذا العمل إلى أمي و أبي أطال اهلل في عمرىما  

 إلى اإلخوة و األخوات األعزاء و إلى كل أفراد عائلة "موساوي" 

كما ال أنسى زوجي العزيز بلق اسم الذي لم يبخل علي بنصائحو السديدة و كان لي نعم  
"لطار"   ةالمرشد ، و إلى عائلتو الكريم  

و طبعا األصدق اء الذين وقفوا إلى جانبي طوال المشوار الد راسي العملي :لينة ،ف لة ،أسماء  
 ،أمينة ،خيرة ،إيمان  

 إلى جميع طلبة علم اإلجتماع التربوي  

عيم ق لبي و لم يكتبيم ق لمي.. سإلى كل من و    

تقديس  إلى كل من يتخذ من العلم سبيال للدنيا و األخرة ،ويسعى جاىدا لرفع رايتو و  
مكانتو ،فمن أراد الدنيا فعليو بالعلم ،ومن أراد االخرة فعليو بالعلم و من أرادىما معا فعليو  

 بالعلم......

 أقدم ىذه الدراسة المتواضعة  .

 

  

 

 

 

 نور اليدى  



 

 

 أىدي ثمرة جيدي المتواضع  

ن  ضيء لي دروب الحياة ،إلى مصدر الحنان ومنبع األماإلى الشمعة التي إحترقت لت  

نان  التي تحت قدمييا تنال الج  

 أمي الحنونة  

 إلى من كان لي سندا في الحياة إلى من علمني معنى اإلرادة و الثبات  

 إلى من رسم لي درب النجاح  

 أبي الغالي  

ينبض الحب في ق لبي    طوال عمري ،جواىر حياتي و ليم  إلى من غذاني حبيم  

 أخي حاتم و أختي ىند  

باب 'ىدى ،ف لة ،أسماء ،أمينة ،خيرة ،إيمان ،محجوبة ،ىيف اء و إلى  إلى كل األصدق اء واألح
 جميع األىل و األق ارب و األحباب من قريب أو من بعيد  
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األؽفبه األصبس اىق٘ٛ ىغَٞغ اىَشاحو اىزشث٘ٝخ اىالحقخ ثئػزجبسٕب اىَنبُ رؼزجش سٗػخ       

ٗ ٝزؼشف  ٔضبّٞخ فٜ حٞبح اىطفو ،حٞش ٝؼزَذ ػيٚ ّفضاىىَشحيخ ٗااألٗه اىزٛ ٝزغٔ إىٞٔ األٕو 

ٗ ٝنزضت ٍٖبساد رضبػذٓ فٜ حٞبرٔ اىٍٞ٘ٞخ ٗ مو ٕزا رؼَو ػيٚ  ػيٚ اىجٞئخ اإلعزَبػٞخ

رحقٞقٔ اىَشثٞخ ٗ إُ طح اىق٘ه اىَؼيَخ فٖٜ رشبسك األصشح ثشنو سئٞضٜ ٗفؼبه فٜ ثْبء 

ٗ اىَؼشفٞخ ىيطفو ،فبىطفو فٜ ٍشحيخ اىشٗػخ ،ٝنُ٘ صشٝغ اىزأصش ثَب ٝحٞؾ اىقبػذح اىْفضٞخ  

 ٞخ مجٞشح .ثٔ ،فئُ ىشػبٝزٔ فٜ ٕزٓ اىَشحيخ إَٔ

خ ثذٗس ٍشثٞخ اىشٗػخ فٜ رْشئخ ٕزا اىَ٘ػ٘ع عبءد دساصزْب اىَؼّْ٘ألَٕٞخ ٗ ّظشا    

ٗاىزٜ مبُ إخزٞبسّب ىٖب إقزْبػب ثبىذٗس اىزٛ ريؼجٔ اىَشثٞخ فٜ اىزْشئخ  اىطفو إعزَبػٞب ،

اإلعزَبػٞخ ىيطفو ،حٞش قشسّب دساصخ ٕزا اىَ٘ػ٘ع ىينشف ػِ ؽجٞؼخ اىؼالقخ ثِٞ ٍشثٞخ 

ٗ اىضؼٜ ىَؼشفخ إرا ٗػخ ٗ اىزْشئخ االعزَبػٞخ ٍٗؼشفخ ٗاقغ ٍشثٞبد اىشٗػخ ٗأدٗاسِٕ اىش

ىَؼشفخ ٍ٘قف األصش  أٝؼبٍب مبّذ اىَشثٞخ ٗصٞيخ رْشئخ اعزَبػٞخ ٍِ خاله اىشٗػخ ٗ 

ثحضْب ٍِ حٞش ؽجٞؼخ اىَ٘ػ٘ع ّفضٔ فذساصخ  إَٔٞخارغبٓ ٍشثٞخ اىشٗػخ، مَب رغيذ 

رخذً اىزْشئخ  األدٗاسٍَٞزاد خظبئض اىَشثٞخ  ٗ أدٗاسٕب فٜ اىشٗػخ ٗإرا ٍب مبّذ ٕزٓ 

رْشئخ ص٘ٝخ ٗ ر٘عٖٞٔ ألُ   إىٚاالعزَبػٞخ ىيطفو ثئػزجبس أُ اىطفو فٜ ٕزٓ اىَشحيخ ٝحزبط 

زىل فبُ ٕزٓ اىذساصخ رشمز ػيٚ ى، اإلّضبٍُشحيخ اىطف٘ىخ ٍِ إٌٔ اىَشاحو اىزٜ َٝش ثٖب 

اىزْشئخ االعزَبػٞخ ،مَب مبّذ  إٔذافؽجٞؼخ أدٗاس اىَشثٞخ فٜ اىشٗػخ ٗ ٍذٙ ر٘افقٖب ٍغ 

 األؽفبهٕزا اىَ٘ػ٘ع ٍْٖب اإلّزشبس اى٘اصغ ىشٝبع  الخزٞبسىذْٝب أٝؼبً ػذح أصجبة دفؼزْب 

شثٞبد فٜ اىشٗػخ ٗ دساصخ ٍٖبً اىَ،اىزٜ رٖزٌ ثبىطفو ٗ اخزظبص اىَشثٞبد فٜ اىزْشئخ 

فقؾ ٕٜ اىزٜ رْشأ  األصشحاىْظشح اىضبئذح ثأُ ,رزاٝذ االٕزَبً ثزشثٞخ اىطفو ٍب قجو اىَذسصخ،

اىطفو ٝقؼٜ أغيت ٗقزٔ ٍغ  أطجحاىطفو ػنش ٍب ٕ٘ ٍالحظ فٜ اى٘اقغ االعزَبػٜ حٞش 

ُ فٜ اىشٗػخ ، ٍؼشفخ ٍب إرا مب أؽفبىٖبٍؼشفخ أصجبة ٗ غبٝبد األصش ٍِ ٗػغ ،اىَشثٞخ

ىيَشثٞبد مفبءح ٗ قذساد فٜ ٍغبه رشثٞخ اىطفو ٗ رْشئزٔ اعزَبػٞبً ٍٗؼشفخ ٍضبَٕبد اىَشثٞخ 

 فٜ اىزْشئخ االعزَبػٞخ .
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ب  
 

ٍَٗب الشل فٞٔ أّٔ ػْذ إعشاء ثحش ٍٞذاّٜ ص٘ف ٝزؼشع اىجبحش ىجؼغ اىظؼ٘ثبد ٗ       

ٕزٓ اىظؼ٘ثبد اىؼشاقٞو ،ىنِ ٕزا ال َْٝغ ٍِ ٍ٘اطيخ اىجحش ٗ اىحظ٘ه ػيٚ ّزبئظ ، إٌٔ 

 : اىزٜ ٗاعٖزْب فٜ اىذساصخ

قيخ اىَشاعغ اىخبطخ ثَ٘ػ٘ع اىذساصخ اىَزْبٗىخ ،ػٞق اى٘قذ، ػذً إصزقجبىْب داخو      

اىَقبثيخ ثضجت إّشغبه اىَشثٞبد ثبألؽفبه،ػذً  ٗػبد ثضجت طشاٍخ اىَذٝشاد ، قيخ ٗقذشاى

ب ٍِ أصشاس اىَؤصضخ ٗأٍ٘س إدالء اىَشثٞبد ثنو اىَؼيٍ٘بد اىنبفٞخ ح٘ه اىشٗػخ ثئػزجبسٕ

 شخظٞخ ال رَْٖب. 

عبءد خطخ اىذساصخ اىَقضَخ إىٚ صالس فظ٘ه ٕٜٗ مبألرٜ : اىفظو األٗه ٗ ٕ٘ ٗ     

مَب ٗ رحذٝذ اىَفبٌٕٞ اى٘اسدح فٜ اىذساصخ ،ٍْٖغٞخ اىجحش ،رْبٗىْب فٞٔ اإلشنبىٞخ ٗ اىفشػٞبد 

ٗحذدّب ٍغزَغ ثحضْب ٗ اىؼْٞخ اىزٜ مبّذ ػشػْب ثؼغ اىذساصبد اىضبثقخ ىٖزا اىَ٘ػ٘ع ،

 اىزقْٞخاىَقبسُ أٍب  ٗ ػيٚ اىَْٖظ اى٘طفٜ اػزَذّبػِ فئخ ٍِ اىَشثٞبد ٗ األصش ،ٗ ػجبسح 

 اىَزجؼخ فٖٜ اىَقبثيخ. 

ٍفًٖ٘ اىَشثٞخ ٗطفبرٖب ٗ أدٗاسٕب ٗ ٍفًٖ٘ اىشٗػخ ٗ  إىٚأٍب اىفظو اىضبّٜ رطشقْب    

فٜ  األؽفبهٗ ٍحز٘ٙ اىَْٖظ فٜ اىشٗػخ ٗ سٝبع ٗ إَٔٞخ ٗ إٔذاف ٗ ٍجبدا ّشأرٖب 

ٗ رطشقْب إىٚ إٔذافٖب ٗ طفبرٖب ٗ أشنبىٖب ٗ  اىغزائش ٗ مزىل ػشفْب اىزْشئخ اإلعزَبػٞخ

ٗ إٕزٌ اىفظو اىضبىش ٗ األخٞش ثبىغبّت اىَٞذاّٜ ىيجحش قَْب ثؼشع  آىٞبرٖبششٗؽٖب ٗ 

 .ّزبئظ اىذساصخ  ٍغبالد ٗ ٍؼطٞبد اىجحش ٗ رحيٞيٖب ٗ فٜ األخٞش إصزخيظْب
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  اإلشكبنيت :-1

ذاف اٌزشث٠ٛخ اٌّشعِٛخ رؼذ ِم١بعب ألهفبٌٙب ٚ رٛع١ٗ ُّٔٛ٘ ٔؾٛ األ٘ئْ سػب٠خ األُِ      

ٌزمذِٙب ٚ ئْ اٌؼٕب٠خ ثُٙ ٚ رشث١زُٙ ٚ رؼ١ٍُّٙ ٚاعت أعبعٟ ٌىً ِغزّغ ٠طّؼ ٌٍٕٙٛك ٚ 

٠خ فٌٛخ اٌّجىشح ٟ٘ اٌّشؽٍخ اٌؼّش١ٌَٛ ٘ٛ ِغزمجً اٌغذ ٚ ِشؽٍخ اٌطاٌزمذَ ،فبٌطفً ا

 عّبدٚ خ اٌزأصش ثّب ٠ؾ١و ثٗ ِٓ خقبئـ اٌؾبعّخ ٌؾ١بح اٌطفً ٚ اٌزٟ رزُ ف١ٙب ػ١ٍّ

٠زٛلغ أْ ٠ىْٛ ِالئّب ِغ صمبفخ اٌّغزّغ ،ِّب ٠غبػذ ػٍٝ رٛع١ٗ ّٖٔٛ اإلعزّبػٟ اٌزٞ 

اٌزٞ ٠ٕزّٟ ئ١ٌٗ ،ٚٔظشا أل١ّ٘خ اٌطفٌٛخ ٚ ل١ّخ ِشدٚد اٌغٙٛد اٌزٟ رغزضّش فٟ سػب٠زٙب 

خ االهفبي ،ِٕٙب اٌشٚمخ اٌزٟ رؼذ ِٓ اٌّشاؽً اٌزؼ١ّ١ٍخ اٌّّٙخ فٟ أٞ ،أؾئذ دٚس ٌشػب٠

شث٠ٛخ فٟ اٌشٚمخ ٚ ػ١ٍٗ رؼزجش ِؾٛس اٌؼ١ٍّخ اٌز ْ اٌطفً ،٘ٛرؼ١ٍّٟ فؼبي وّب أ ٔظبَ

عزّبػ١خ اٌزٟ رٍٟ األعشح فٟ ،ٟٚ٘ اٌّإعغخ اإلاٌشٚمخ االعبط فٟ ثٕبء ؽخق١خ اٌطفً 

شح ٚ ٠ّنٟ ف١ٗ ٌزٞ ٠ّٕٛ ف١ٗ اٌطفً خبسط االعئ٘زّبِٙب ثزشث١خ اٌطفً ،فٟٙ اٌٛعو ا

رؼزجش ،فذٚس٘ب اٌزشثٛٞ ٠ىّٓ فٟ اٌزٕؾئخ اإلعزّبػ١خ اٌزٟ ّجىشح اٌ أغٍت ٚلزٗ فٟ هفٌٛزٗ

ٌٝ وبئٓ ،ٚرؾ٠ًٛ اٌىبئٓ اٌج١ٌٛٛعٟ ا ّبػٟزرشث١خ ٚ رؼ١ٍُ ٚرؼٍُ ٚ رفبػً ئع خػ١ٍّ

ػٍٝ  اإلعزّبػ١خ ٌٍطفً ئعزّبػٟ ٌٗ رار١ٗ ٚ صمبفخ ِؾذدح ،ٚرؼزّذ اٌشٚمخ فٟ اٌزٕؾئخ

 فٟ اٌزشث١خ ٚ رٕؾئخ اٌطفً ٚ رغؼٝ ِشث١خ اٌشٚمخ اٌّشث١بد اٌٍٛارٟ ٠ٍؼجٓ دٚسا اعبع١ب

ه ٍإٌّٙبط ِشاػ١خ اٌخقبئـ اٌؼّش٠خ ٌز اٌٝ رؾم١ك األ٘ذاف اٌزشث٠ٛخ اٌزٟ ٠زطٍجٙب

اٌّشؽٍخ فٟٙ رىْٛ ثّضبثخ اٌؼّٛد اٌفمشٞ ٌٍشٚمخ ،فجذْٚ ٚعٛد٘ب ال رؾذس رٕؾئخ  

بػ١خ ع٠ٛخ ،فٟٙ أوضش ِٓ أٞ ؽخـ ٠زؼبًِ ِغ اٌطفً فٟ اٌشٚمخ ،فبٌطفً ٠منٟ ئعزّ

عؼٍٕب ٔؾبٚي دساعخ ِٙبَ  ثٙب ٚ ٠زؼٍُ ِٕٙب ٚ ٠ىزغت ؽخق١زٗ ٚ ٘زا ِب ف١زأصشوبًِ ٚلزٗ 

ؽىبي اٌزبٌٟ ؾئخ اإلعزّبػ١خ ٚ ِٓ ٕ٘ب ٔطشػ اإلاٌّشث١خ ٚ ئرا ٠زّبؽٝ فؼال ِغ أ٘ذاف اٌزٕ

 ؟ ي تسبيت انطفم و تُشئته إختًبػيبسوضت فيدي يسبهًت يسبيت ان يب:

 انفسػيت: األسئهت-

و١ف رؼًّ ِشث١خ اٌشٚمخ ػٍٝ رؾم١ك أ٘ذاف اٌزٕؾئخ االعزّبػ١خ اٌّغطشح ِٓ هشف 

 ؟اٌّغزّغ
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 ؟  فٟ رٌه اٌّشث١خِب ٘ٛ دٚس 

 االعشح ؟  سً٘ اٌّشث١خ رىًّ دٚ

 انفسضيبث :  -2

 . ؾئخ  اإلعزّبػ١خزٕػ١ٍّخ اٌ دٚس فٟ ٍّشث١خٌ -

 .ي اٌّشث١خ أ٘ذاف اٌزٕؾئخ اإلعزّبػ١خ ِٓ خالاٌشٚمخ رؾمك -

 . اٌّشث١خ رىًّ دٚس األعشح-

 تحديد انًفبهيى :  -3

  زوضت األطفبل :تؼسيف -3-1

ثمٌٛٗ يساد شػيًي" ر٘ت ئ١ٌٗ " ٟ٘ ِإعغخ ِٓ ِإعغبد اٌزٕؾئخ اإلعزّبػ١خ ؽغت ِب

س شاٚػ أػّبسُ٘ ِبث١ٓ صالاٌز٠ٓ رز رشث٠ٛخ ئعزّبػ١خ رغزمجً األهفبياٌشٚمخ ِإعغخ 

عٕٛاد ئٌٝ عذ عٕٛاد دٚس٘ب ِىًّ ٌذٚس األعشح ،ؽ١ش رٙزُ ثمذس وج١ش ثز١ّٕخ لذسارُٙ 

ٚ   االعزّبػ١خ، االٔفؼب١ٌخع١ّغ اٌغٛأت إٌفغ١خ ،اٌغغ١ّخ ،اٌخٍم١خ  ٚ ؽخق١برُٙ ِٓ

ِٕبعجخ ٌؼّش اٌطفً ،ٚ٘زا ثٙذف رؾن١شٖ  ٚ رٌه ػٓ هش٠ك ِب رمذِٗ ِٓ أٔؾطخ اٌشٚؽ١خ

ٌٍؾ١بح اإلعزّبػ١خ ثقفخ ػبِخ ٚ اٌؾ١بح اٌّذسع١خ ثقفخ خبفخ.
1

 

 :  يؼهًت انسوضتتؼسيف -3-2

وجش فٟ رؾم١ك سعبٌخ ٟ٘ ػقت اٌؼ١ٍّخ اٌزشث٠ٛخ فٟ اٌشٚمخ فؼٍٝ ػبرمٙب ٠مغ اٌؼتء األ

ؽ١بح اٌطفً  خ ِٓخ ٚ اٌقؼجخ ، ٚٔغبػ اٌّؼٍّخ فٟ ِّٙزٙب فٟ ٘زٖ اٌّشؽٍخ اٌٙبِاٌشٚم

فٟ رؾم١ك أ٘ذافٙب . بؽب ٌٍشٚمخ٠ؼذ ٔغ
2

 

 :  يفهىو انتُشئت اإلختًبػيت-3-3

ٟ٘ اٌؼ١ٍّخ اٌزٟ ثٛاعطزٙب ٠زؼٍُ اٌطفً لٛاػذ اإلٔذِبط ٚ اٌمذسح ػٍٝ اٌزفبػً ِغ    

اإلرغب٘بد ٌزىْٛ ِٕغغّخ ِغ عّبػزٗ وّب رزؾىً ٌذ٠ٗ ِغّٛػخ ِٓ اٌّؼب١٠ش ٚ اٌّٙبساد 

                                      

 75، ؿ  2007،  1، ه االعزّبػ١خ ،داس لشهجخ ،اٌغضائشٕؾئخ ِإعغبد اٌز.صػ١ّٟ ِشاد -
1
  

.  75، ؿ  2009، ١ٔ1خ اٌٙبؽ١ّخ ،ػّبْ ،ه األسد اٌٍّّىخِؼٍّخ اٌشٚمخ ،. ع١ّخ أثٛ غش٠جخ-
2
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ثبألدٚاس اٌّزٛلؼخ  ٌزٟ رّىٕٗ ِٓ اٌم١بَاٌّإعغبد اإلعزّبػ١خ اٌزٟ ٠ٍزؾك ثٙب رذس٠غ١ب ٚ ا

ش ٚ اٌّغزمجً . ِٕٗ فٟ اٌؾبم
1

 

  :يدتًغ انبحث -4

فٟ أٞ ثؾش ئعزّبػٟ ٕ٘بن ِغّٛػخ ِٓ اٌخطٛاد اٌزٟ ٠غت ئرجبػٙب إلػذادٖ فأٚال      

ِغ اٌشٚمخ ،ٚ  ٠زؼبٍِِْٛغزّغ ثؾضٕب اٌزٞ ُ٘ فئخ اٌّشث١بد ٚ األعش اٌز٠ٓ لّٕب ثاخز١بس 

خًيغ انًشبهداث يىضغ اندزاست،أو هى كبفت يفسداث ّغ اٌجؾش : " ٔمقذ ٕ٘ب ثّغز

فساد أو األشاب  انريٍ يكىَىٌ يدتًغ اندزاست ،إذ يًثم يدتًغ انبحث خًيغ األ

ىضىع انبحث " ي
2

 

ػٓ غ١ش٘ب ِٓ ٚ ٘ٛ ِغّٛػخ ػٕبفش ٌٙب خبف١خ أٚ ػذح خقبئـ ِؾزشوخ ر١ّض٘ب 

ٟ زمقأٚ اٌ خشٜ اٌزٟ ٠غشٞ ػ١ٍٙب اٌجؾشاٌؼٕبفش األ
3

 

 : ػيُت انبحث-4-1-

ل١بَ اٌجبؽش ثذساعخ ػ١ٍٗ أْ ٠زقً ثّغّٛػخ ِٓ  أِب اٌخطٛح اٌضب١ٔخ فٟٙ اٌؼ١ٕخ فؼٕذ

ٚ ثبٌزبٌٟ ػ١ٍٕب اٌٍغٛء ئٌٝ اٌّجؾٛص١ٓ ٌطشػ ِغّٛػخ ِٓ األعئٍخ ٚ ١ٌزؾقً ػٍٝ ئعبثخ ، 

ت انتي اندصئي  ػهً أَهب انًدًىػتأخز اٌؼ١ٕبد ِٓ اٌّغزّغ األفٍٟ ،ٚرؼشف اٌؼ١ٕخ :" 

يقىو انببحث بتطبيك دزاسته ػهيهب و هي تكىٌ يًثهت باصبئص يدتًغ اندزاست انكهي 

"
4
 

ِغزّغ ثؾش  ٚ ٟ٘ رٍه اٌّغّٛػخ ِٓ اٌؼٕبفش أٚ اٌٛؽذاد اٌزٟ ٠زُ ئعزخشاعٙب ِٓ

ِٓ  زُ ئعزخشاعٗ ِٓ أعً ئِىب١ٔخ اٌزؾمكاٌزٞ ٠ِؼ١ٓ ،ئٔٙب رٌه اٌغضء ِٓ اٌىً 

اٌفشم١بد . 
5

 

                                      

18، ؿ  2000ٓ فٟ ِؼبٍِزٗ ٚ ِٛاعٙخ ِؾىالرٗ ،داس اٌفىش اٌؼشثٟ ، رٕؾئخ اٌطفً ٚ عجً اٌٛاٌذ٠. فبدق٠غش٠خ  صوش٠ب اٌؾشث١ٓ.. -
1
 

 140، ؿ 2009،  1اٌجؾش اٌؼٍّٟ ِفِٙٛٗ ٚ أدٚارٗ ٚ أعب١ٌجٗ ،داس اٌفىش ،اٌغضائش ، ه د رٚلبْ ػج١ذاد ٚأخشْٚ . -
2
 

 298، ؿ  2004،  2ِٕٙغ١خ اٌجؾش اٌؼٍّٟ فٟ اٌؼٍَٛ اإلٔغب١ٔخ ،داس اٌمقجخ ٌٍٕؾش ،اٌغضائش ،ه ِٛس٠ظ أٔغشط . -
3
 

 318، ؿ  2004ِٕٙغ١خ اٌؼٍَٛ االعزّبػ١خ ،داس اٌٙذٜ ٌٍطجبػخ ٚ إٌؾش ، اٌغضائش د ثٍمبعُ عاله١ٕخ ٚ اخشْٚ .
4
 

،ؿ  2012،  2اٌّزوشاد ٚ اٌشعبئً اٌغبِؼ١خ فٟ ػٍُ اإلعزّبع ،داس اٌمقجخ ٌٍٕؾش ،اٌغضائش ، ه اٌذ١ًٌ إٌّٙغٟ فٟ ئػذاد عؼذْٚ . عؼ١ذ -5

135 
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ٚ رؼ١ٍُّٙ  ثشػب٠خ االهفبي ٠مّٓرٟ ٕب ػٍٝ ِشث١بد اٌشٚمخ اٌٍٛاخ ثؾضٚؽٍّذ ػ١ٕ

خ ٚ اهفبٌُٙ فٟ اٌشٚم ٠مِْٛٛ ثزأ١ِٓ ؽٍّٙب ثؾضٕب ٟ٘ االعش اٌز٠ٓ اٌزٟ  خ،ٚاٌؼ١ٕخ اٌضب١ٔ

 ػٍٝ ػبرمٙٓ . ثبٌخقٛؿ ػٕذ ِشث١بد ٠زؾٍّٓ اٌّغإ١ٌٚخ اٌٍّمبح 

 : انًُهح انًتبغ-4-2

إٌّٙظ  ِٕٙغ١ٓ ئص١ٕٓ ٚ ّ٘ب ئػزّذٔب فٟ ثؾضٕب ػٍٝ وّب أٔٗ ٌىً ثؾش ِٕٙظ ٠زجؼٗ اٌجبؽش ٚ

األٔغت فٟ ِؼبٌغخ اٌزغبؤالد اٌزٟ هشؽٕب٘ب فٟ ثؾضٕب   بّاٌٛففٟ ٚ إٌّٙظ اٌّمبسْ ألٔٙ

انتحهيم و انتفسيس بشكم ػهًي  يٍ طسقأَه طسيقت ،٠ٚؼشف إٌّٙظ اٌٛففٟ ػٍٝ :"

 .شكهت أو إَسبَيت يُظى يٍ أخم انىصىل إنً أغساض يحددة نىضؼيت إختًبػيت أو ي

اٌٛففٟ " أ١ِٓ اٌغبػبرٟ " رؼش٠فب ؽبِال ٌٍّٕٙظ اٌٛففٟ ف١مٛي : ٠ؼزّذ إٌّٙظ ٠ؼطٟ    

دل١مب ٚ ٠ؼجش ػٕٙب و١ف١ب  ٚففب ٙزُ ثٛففٙبخ اٌظب٘شح وّب رٛعذ فٟ اٌٛالغ ٚ ٠ػٍٝ دساع

،فبٌزؼج١ش اٌى١فٟ ٠قف ٌٕب اٌظب٘شح ٚ ٠نؼ خقبئقٙب"
1

 

ٗ أٚعٗ اإلخزالف ث١ٓ ١ٍّخ ػم١ٍخ رزُ ثزؾذ٠ذ اٚعٗ اٌؾجػٗ :"إٌّٙظ اٌّمبسْ ف١ؼشف ثأٔأِب 

ؽبدصز١ٓ ئعزّبػز١ٓ اٚ اوضش رغزط١غ ِٓ خالٌٙب اٌؾقٛي ػٍٝ ِؼبسف أدق ،١ّٔض  ثٙب 

وب٠ُ" :"٘ٛ  ٚ ٠مٛي "دٚسِٛمٛع اٌذساعخ اٚ اٌؾبدصخ فٟ ِغبي اٌّمبسٔخ ٚ اٌزق١ٕف" 

االداح اٌّضٍٝ ٌٍطش٠مخ اإلعزّبػ١خ" 
2
ػٍٝ إٌّٙظ اٌّمبسْ ٌّمبسٔخ ّبد ، ٚوبْ اإلػز  

اٌّؼط١بد اٌزٟ خشعٕب ثٙب ؽٛي ِٙبَ اٌّشث١خ ، ٚدسٚ٘ب فٟ رٕؾئخ اٌطفً ٚؽٛي ٔظشح 

 .األعش ٌّشث١خ اٌشٚمخ 

 : أداة اندزاست-4-3

أِب ف١ّب ٠خـ اٌزم١ٕخ اٌزٟ ئعزخذِٕب٘ب فٟ ثؾضٕب ٟ٘ اٌّمبثٍخ اٌزٟ رؼزجش أداح ِٓ أدٚاد 

وّب أٔٙب رؼذ ِٓ أوضش ٚعبئً  شح ِٓ أوضش األدٚاد ئٔزؾبسااٌجؾش اٌؼٍّٟ ؽ١ش ٘زٖ األخ١

 ثؾش .  ألٞعّغ اٌّؼط١بد ٚ فبػ١ٍخ فٟ اٌؾقٛي ػٍٝ اٌج١بٔبد اٌنشٚس٠خ 

                                      

 129، ؿ  1995ٚ هشق ئػذاد اٌجؾٛس ،د٠ٛاْ اٌّطجٛػبد اٌغبِؼ١خ، اٌغضائش ،  ِّٟٕب٘ظ اٌجؾش اٌؼٍ. ػّبس ثٛؽٛػ-
1
  

- https://ar.m.wikipedia.org 
2
  

https://ar.m.wikipedia.org/
https://ar.m.wikipedia.org/
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ٛي ظب٘شح أٚ اساء اٌّجؾٛص١ٓ ؽٚ اٌّمبثٍخ رم١ٕخ رمقٟ رغزؼًّ ِٓ أعً اٌؾقٛي ػٍٝ 

اٌجؾش  ثأ٘ذافظٛا٘ش ِؼ١ٕخ ِشرجطخ 
1

،ٟٚ٘ ِغؼٝ والِٟ ِؾبدصزٟ ث١ٓ اٌجبؽش ٚ  

اٌّجؾٛس ٚ ٠زجبدي ِؼٗ  غِؼ١ٓ ،ؽ١ش ٠غت أْ ٠ىْٛ اٌجبؽش ِ اٌّجؾٛس فٟ ئهبس رفبػً

 اإلدالءأهشاف اٌؾذ٠ش ؽٛي ِغأٌخ أٚ ِغبئً ِب،ؽ١ش رؼطٝ ٌٍّجؾٛس ؽش٠خ ِؼ١ٕخ فٟ 

خ ْٚ أٞ رٛع١ٙ١خ فٟ اإلعبثدٌٙزٖ  اٌّغبئً ،ِٓ  ٗرّضالرٚ اٌزؼج١ش ػٓ  ثشأ٠ٗ
2

،وّب أٔٙب  

ػ١ٍّخ ف١ٕخ ٌغّغ ِؼط١بد ١ِذا١ٔخ ؽٛي ِٛمٛع اٌذساعخ ِٓ هشف ِشث١بد اٌشٚمخ ٚ 

 االعش ٚ لذ ئعزغٛثٕب اٌّجؾٛص١ٓ ثطش٠مخ ٔقف ِٛعٙخ . 

ٌٝ اٌؾٛاط ٚ اإلٔزجبٖ ارٛع١ٗ وّب ئعزؼٕب أ٠نب ثزم١ٕخ اٌّالؽظخ اٌزٟ رؼشف ثأٔٙب : " 

اٌىؾف ػٓ ففبرٙب اٚ خقبئقٙب  سغجخ فٟظب٘شح ِؼ١ٕخ أٚ ِغّٛػخ ِٓ اٌظٛا٘ش 

ثٙذف اٌٛفٛي ئٌٝ وغت ِؼشفخ عذ٠ذح ػٓ رٍه اٌظب٘شح " 
3

 اعزخذِٕب٘ب،ٚ٘زٖ األداح  

ٚ إلصشاء  حاٌّمبثالد اٌزٟ أعش٠ٕب٘ب ِغ ِشث١بد اٌشٚمخ ٚ االعش ًخبفخ فٟ رؾ١ٍ

اٌزٟ ادٌٛا ثٙب ١خ ،ٚوزٌه ٌٍزأوذ ِٓ فؾخ ثؼل اٌّؼٍِٛبد ٍِّٛمٛع اٌجؾش ثّبدح ػ

ص١ٓ ،ٚ ئػزّذٔب ػٍٝ اٌّالؽظخ  اٌجغ١طخ فٟ ِالؽظخ ؽنٛس األهفبي فٟ اٌشٚمخ جؾٛاٌّ

ي فبي أصٕبء رٛاعذُ٘ ِغ اٌّشث١خ ،ِالؽظخ و١ف١خ ئعزمجبثشفمخ اٌٛاٌذ٠ٓ ،ِالؽظخ عٍٛن األه

 اٌّؼٍّبد ٌألهفبي . 

 اندزاسبث انسببقت : -5

غ١ش ػٍٝ خطب٘ب ِٓ ثٙب ٚ اٌ ٌالعزئٕبطثؾضٕب ٘زا ػٍٝ ػذح دساعبد عبثمخ  ئعزؼٕب فٟ  

 : ث١ٕٙب ٔزوش

فٟ ػٍُ اإلعزّبع اٌؼبئٍٟ ٌٍطبٌت ثٓ ؽذٚػ ػ١غٝ ١ًٌٕ ؽٙبدح ِبع١غزش  ِزوشح رخشط -1

ثؼٕٛاْ :سٚمخ األهفبي ٚػاللزٙب ثبٌزغ١شاد  2008،  2007عبِؼخ اٌؾبط ٌخنش ،ثبرٕخ 

 اٌٛظ١ف١خ فٟ االعشح اٌغضائش٠خ .

  خ اٌزٟ رغّغ األعشح ثبٌشٚمخ؟ِب هج١ؼخ اٌؼاللبد اٌزفبػ١ٍ: اٌغإاي اٌّطشٚػ

                                      

 181ِشعغ عجك روشٖ ، ؿْٚ .ذؼعؼ١ذ ع -
1
  

 173ؿ  . اٌغبثك ٔفظ اٌّشعغ-
2
 

 71ِشعغ عجك روشٖ ، ؿّبس ثٛؽٛػ .ػ
3
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األعش اٌزٟ ٌذ٠ٙب هفً اٚ أوضش فٟ : إٌّٙظ اٌى١فٟ ٚ اٌىّٟ ،ػ١ٕخ اٌجؾش: إٌّٙظ اٌّزجغ

 سٚمخ األهفبي.

 َتبئح اندزاست :

نؼ أْ االعشح اٌؾب١ٌخ رؼزجش سٚمخ االهفبي ِّٙخ ٚ مشٚس٠خ فٟ ؽ١بح اٌطفً ٚ ٌمذ ئر -

 غ أهفبٌٙب ئٌٝ اٌشٚمخ . االعشح،ٚأفجؾذ ِمزٕؼخ ثنشٚسح ئدخبي ع١ّ

٠زّضً ِٛلف االعشح ِٓ ئِىب١ٔخ أْ رىْٛ اٌشٚمخ ِمبَ االعشح فٟ رٕؾئخ االهفبي فٟ -

رٍه اٌؼاللخ اٌزىب١ٍِخ اٌزجبد١ٌخ ث١ٓ االعشح ٚ اٌشٚمخ ،فبألعشح رخٍذ ػٓ عضء ِٓ 

 فٟ ػ١ٍّخ اٌزٕؾئخ .  ٌألعشحٚظ١فزٙب ٌزٕؾئخ أهفبٌٙب ٚ اٌشٚمخ رمَٛ ثذٚس ِىًّ 

رمذِٙب سٚمخ األهفبي ِمجٌٛخ ئٌٝ ؽذ وج١ش ِمبسٔخ ِغ اٌّجٍغ اٌزٞ  جش اٌخذِبد اٌزٟرؼز -

 رذفؼٗ األعشح . 

ِزوشح رخشط ١ًٌٕ ؽٙبدح اٌّبعزش فٟ ػٍُ اإلعزّبع اٌؼبئٍخ ٌٍطبٌت د٠ٚظ ١ِغَٛ -2

 ،ثؼٕٛاْ :االعشح اٌغضائش٠خ ِٚإعغخ اٌشٚمخ . 1013/2014،عبِؼخ ِغزغبُٔ 

ألزقبد٠خ ٌألعش اٌزٟ رٍغأ ئٌٝ خذِبد اٌشٚمخ ٌشػب٠خ ِب ٟ٘ اٌخقبئـ اٌغٛع١ٛ 

 اهفبٌٙب؟ 

 إٌّٙظ اٌىّٟ ٚ اٌى١فٟ.: إٌّٙظ اٌّزجغ    

 أ١ٌٚبء،ٔغبء ػبِالدٍ،سٚمبد.: ػ١ٕخ اٌجؾش

 َتبئح اندزاست : 

خ ٌّبٌٙب ِٓ خقٛف١بد رغؼً اٌطفً ٠زشثٝ فٟ ث١ئخ رؾغ١غ األعش ٌٍغٛء ئٌٝ اٌشٚم-

  .ِٕظّخ ٚ ٘بدفخ

 ح ػبًِ أعبعٟ ٌٍغٛء ٌٍشٚمخ ػًّ اٌّشأ-

 فٟ اٌشٚمخ . اٌخذِبد اٌّمذِخػٓ سمب االعشح -

 نًىضىع اندزاست : انًقبزبت انُظسيت و انًُهديت -6

 : َظسيت انتُشئت اإلختًبػيت-6-1

ػً اإلعزّبػٟ اٌزٞ ٠ز١ؼ ٌُٙ رزنؼ لذسارُٙ ٚ رّٕٛ ٚ رٕنظ ِٓ خالي اٌزفبئْ األهفبي    

ػٟ ٚصمبفخ اٌّغزّغ ِٓ خالي اٌزٕؾئخ اإلعزّبػ١خ ٚ ِٓ فشفخ ئوزغبة اٌغٍٛن اإلعزّب
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ع٠ٛخ ػٓ هش٠ك رٕؾئخ أثشص ِإعغبد اٌزٕؾئخ سٚمخ األهفبي اٌزٟ رٙذف ٌزٕؾئخ اٌطفً 

ػٍٝ عٍّخ ِٓ األّٔبه اٌغٍٛو١خ ٚ اٌم١ُ ٚاٌّؼبسف اٌزٟ رؾذد ٌٍطفً  اٌّشث١خ اٌزٟ رٕؾئٗ

فً ثبٌطفً ٚ سػب٠زٗ ٚ رٕؾئزٗ ِؼبٌُ اٌّغزّغ اٌزٞ ٠ؼ١ؼ ف١ٗ فٟٙ رٍٟ األعشح فٟ اٌزى

ئعزّبػ١ب ٚ رىًّ خذِبرٙب ٚ رؾنش اٌطفً ٌٍّذسعخ وّب أٔٙب رؼٛدٖ ػٍٝ إٌظبَ ٚ اٌؼبداد 

زا ٠ّىٓ اٌمٛي اْ ىخ ٚ ١ّ٘بة خجشاد ئعزّبػ١خ ٚ ػٍاٌقبٌؾخ ٚ رز١ؼ ٌٗ فشفخ ئوزغ

إلعزّبػ١خ اٌّشث١خ ِغإٌٚخ ػٓ رٕؾئخ اٌطفً ئعزّبػ١ب ٚ٘زا ثاػزّبد٘ب ػٍٝ أ١ٌبد اٌزٕؾئخ ا

ِٓ رٛع١ٙبد ِجبؽشح ٌغٍٛن اٌطفً ، ٚ اٌضٛاة ٚ اٌؼمبة ٌنجو عٍٛوبد اٌطفً ٚ رؼ١ٍّٗ 

عٍٛوبد عذ٠ذح.
1

 

: رزخز ٘زٖ إٌظش٠خ ِفِٟٙٛ اٌّىبٔخ اإلعزّبػ١خ ٚ اٌذٚس  َظسيت اندوز اإلختًبػي -6-2

دٚاس اإلعزّبػ١خ ٌألخش٠ٓ ٚ ٌٕفغٗ ؽزٝ ٠ؼشف أْ ٠ؼشف األ عزّبػٟ ،فبٌفشد ٠غتاإل

ٚمغ اٌفشد فٟ ئْ اٌّمقٛد ثبٌّىبٔخ اإلعزّبػ١خ ٚو١ف ٠غٍه ٚ ِبرا ٠زٛلغ ِٕٗ غ١شٖ ،

ئِز١بصاد  ثٕبء ئعزّبػٟ ٠زؾذد ئعزّبػ١ب ٚ رشرجو ثٗ ئٌزضاِبد ٚٚاعجبد رمبثٍٙب ؽمٛق ٚ

2
،ٚ اٌّشث١خ ثاػزجبس٘ب ػنٛ فؼبي فٟ اٌشٚمخ فأٙب ٠زٛلغ ِٕٙب ػذح أدٚاس ٚٚاعجبد 

بي اٌشٚمخ ،فؼٍٝ اٌّشث١خ أْ رؼشف ِبرا ٠زٛلغ ِٕٙب األ١ٌٚبء ٚ ٠غت أْ رإد٠ٙب ئرغبٖ أهف

فٟ اٌشٚمخ ِٓ  بغت اٌّشث١خ دٚس٘ززٍٙب ٚ رىا ؽغت ِىبٔزٙب اإلعزّبػ١خ اٌزٟ رؾ٘ز

 : يخال

ِشث١بد رٚ ِٓ لجً ِى١ٔٛٓ أٚ  رزٍمبٖٓ اٌزٞ : ٚ ٘زا ػٓ هش٠ك اٌزى٠ٛ انتؼهيى انًببشس-أ

 خجشح عبثمخ فٟ ٘زا  اٌّغبي .

رؾزذٞ ثٙب ٚ رمزذٞ : رزخز اٌّشث١خ ِٓ اٌّشث١بد اٌمذاِٝ رٚ اٌخجشح ّٔبرط  بذجانًُ -ة

 ٙٓ فٟ ػٍّٙب ٌزغبُ٘ أوضش فٟ اٌم١بَ ثذٚس٘ب ػٍٝ أفنً ؽبي . ث

                                      

. 172، 1975بدح ،اٌمب٘شح ٌٛخ ،ِطجؼخ اٌغؼاإلعزّبػ١خ ٚسػب٠خ األعشح ٚ اٌطفاٌخذِخ ِؾّذ وّبي إٌؾبعخ ٚ أخشْٚ .-
1
  

2
  32، ؿ  2000ٚ عجً اٌٛاٌذ٠ٓ فٟ ِؼبٍِزٗ ٚ ِٛاعٙخ ِؾىالرٗ ،داس اٌفىش اٌؼشثٟ ،اٌمب٘شح ،  ٕؾئخ اٌطفًثغش٠خ فبدق ،رصوش٠ب اٌؾشث١ٕٟ .-
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 : مربية الروضة: المبحث االول

 تمهيد : 

األولى لبناء المجتمع ،فالطفل قبل دخوله  تربٌة األول هو الطفل ألنه الخطوةإن إهتمام ال   

للمدرسة ٌمر بمرحلة الروضة بإعتبارها مرحلة تربوٌة هامة ال تقل أهمٌتها عن المراحل 

التربوٌة و إعداد طفل سوي  التعلٌمٌة األخرى و لكً تنجح الروضة فً تحقٌق رسالتها

وواعً علٌها أن تتوفر على مربٌات مإهالت إلحتضان الطفل و القٌام بتنشبته و تطبٌعه 

 إجتماعٌا و هذا ما سنتناوله فً هذا الفصل. 

 : الروضة مفهوم معلمة -1

ٌارها بعناٌة بالغة من  هً الركن األساسً فً روضة االطفال ،وهً شخصٌة ٌتم إخت      

بالسمات  و الخصابص  الجسمٌة و العقلٌة اإلجتماعٌة  ٌر الخاصةوعة من المعاٌخالل مجم

و األخالقٌة المناسبة لمهنة تربٌة الطفل . 
1

 

التً  ًسلوكهم و ه تدى به األطفال فًاض االطفال تعبتر النموذج الذي ٌقإن المعلمة فً رٌ

رات المهارات و الخبهم فً إكتساب االمحٌطة بهم ،وتس تساعد على التوافق مع البٌبة

مؤنٌنة النفسٌة ،وتساعدهم على غرس القٌم األخالقٌة و الدٌنٌة المختلفة ،وتشعر األطفال بالط

الصحٌحة ،والمعلمة كمسإولة عن تعلٌم األطفال هً بمثابة المخطط لنمو األطفال ،وتقوم 

إكتشاف البٌبة بعمل البرامج التً من خاللها  ٌتم  النشاط الذاتً لألطفال و تساعدهم على 

المحٌطة بهم . 
2

 

و المعلمة هً بمثابة المحور للعمل فً الروضة و عمودها الفقري .
3

 

فالمعلمة تقوم بدور هام فً توجٌه االطفال نحو التربٌة البناءة نظرا لطبٌعة عملها مع 

ح األطفال الحب و العطف ،وٌتمثل نمبدور بدٌلة األم ،وبذلك ٌجب أن تاالطفال ،فهً تقوم 

                                      

1 26،ص  6002، 9األطفال )التنشبة اإلدارة ،األنشطة ( دار أسامة و دار المشرق للنشر ،عمان ،ط رٌاض .عصام فارس-
  

2 11،ص  6002، 9الثقافة ،القاهرة ،ط  اإلتجاهات الحدٌثة لرٌاض األطفال ،المإسسة العربٌة للعلوم وطارق عبد الرإوف . -
  

3 22،ص  6001،  9معلمة الروضة ،المملكة األردنٌة الهاشمٌة ،عمان ،طسمٌة ابو عربٌة . -
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لك فً معاملة األطفال برفق ، وأن تكون ثابتة فً معاملتها لهم وحازمة فً نفس الوقت و ذ

ممثلة لقٌم المجتمع و ثقافته . 
1

 

هداف المعلمة هً التً تقوم بتربٌة الطفل فً مرحلة الروضة و تسعى إلى تحقٌق األ

،وهً التً تقوم التً ٌتطلبها المنهاج ،مراعٌة الخصابص  العمرٌة لتلك المرحلة التربوٌة 

اضافة الى تمتعها بمجموعة من  خارجهانشاط و تنظٌمه فً غرفة النشاط و بإدارة ال

الخصابص الشخصٌة و اإلجتماعٌة التً تمٌزها عن غٌرها من معلمات المراحل العمرٌة 

األخرى . 
2

 

ل وتعتبر المعلمة من أهم العوامل المإثرة فً تكٌف الطفل ،وتقبله للروضة ،فهً أو     

الراشدٌن الذٌن ٌتعامل معهم الطفل خارج نطاق األسرة مباشرة ،وتساعده على نمو مواهبه 

،فمعلمة الروضة تحتل المرتبة  الثانٌة فً األهمٌة بعد األسرة مباشرة من حٌث دورها فً 

و مٌال لها من  استعداداتربٌة الطفل ،حٌث أن الطفل ٌكون أكثر تقبال لتوجٌه معلمته ،وأكثر 

ص أخر ،وذلك اإلرتباط العاطفً بمعلمته أي شخ
3

 . 

 : صفات و أدوار مربية الروضة2-

 :  الروضة صفات مربية 1-2

إن نجاح رٌاض األطفال فً تحقٌق رسالتها السامٌة ٌتوقف على مدى وجود معلمات      

حٌاة الطفل و ٌنبغً  نمإهالت تؤهٌال تربوٌا متخصصا للعمل فً هذه المرحلة الحساسة م

مع نوعٌة من تصف معلمة الروضة بكفاءة ممٌزة ،ألن وظٌفتها تضطرها للتعامل أن ت

 األفراد بحاجة إلى أسالٌب ووسابل ،بل و معلمة من نوع خاص بحٌث تتصف بماٌلً : 

 أن تلم بمبادئ علم النفس ،وتربٌة الطفل ،وعلم اإلجتماع ،ومزاٌا مراحل النمو المختلفة.-9

فل وتوجٌهه فهً مرشدة تراقب و تكشف قدرات الطفل الخاصة أن تهٌا البٌبة لنمو الط -6

و تعمل على تهٌبتها ،وتدرٌب مهاراته ،وتنمٌة خبراته فً و طبٌعً محبب للطفل ٌحس فٌه 

 بجو من األمن ،والطمؤنٌنة ،وبذلك ٌتمكن من التعبٌر بحرٌة تامة ،ودون تدخل أو ضغط .

                                      

.  85، ص  6002أسالٌب تربٌة الطفل بٌن النظرٌة و التطبٌق ،مركز اإلسكندرٌة للكتاب ، القاهرة ،سهٌر كامل احمد .- 1
  

2 85،ص  6002تربٌة الطفل بٌن النظرٌة و التطبٌق ،مركز االمكندرٌة  للكتاب ، القاهرة  اسالٌبسهٌر كامل أحمد . -
  

3  55نفس المرجع السابق ، ص عصام فارس .-
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  : صٌة ٌجب توفرها فً معلمة الروضةصفات شخ -3

 الجرأة و القدرة على التعبٌر و اإلهتمام بالمظهر العام .-أ

 النواحً الجسمٌة التً تتضمن الحٌوٌة و النشاط و الخلو من العاهات .  -ب

 على التفاهم و المودة ،والتسامح و البهجة . لباألطفااأللفة بحٌث تبنً عالقتها  -ج

تستطٌع ان تقنع األخرٌن بسرعة و الصفات العقلٌة كالذكاء و القدرة على التصرف بحٌث -د

 بسهولة . 

 خالص فً العمل و التمسك بالمبادئاإلتزان اإلنفعالً و الصفات الخلقٌة المرغوبة كاإل -ه 

 و المثل العلٌا . 

أن تإهل للقٌام بمهمتها على أكمل وجه  -4
1

 . 

فال صفات أخرى و هً أن ٌكون لمعلمة هواٌة شخصٌة تستطٌع أن تكون رابدة لألط -8

فٌها ،وكذلك مزاولة النشاط الرٌاضً و اإلجتماعً ،وقدرة المعلمة على حل مشكالت 

 بما ٌكسبها حبهم .   لاألطفا

 . دة الطفل لتحقٌق االهداف المرجوةبؤسرة الطفل كؤن تقٌم عالقات صداقة مع وال اتصالها-2

  توفرها في معلمة الروضة هي : و هناك أيضا عدة خصائص و سمات يجب-

حب األطفال و حب مهنتها و تعتبر هذه الصفة االهم و الممٌزة التً ٌجب أن تتمتع بها  -9

 معلمة الروضة . 

لذاتً للطفل و تقدٌر التوقٌت المناسب للحصول على التعلم القدرة على توجٌه النشاط ا -6

و للتعلم الذاتً و ٌم لألن اإلسراع فً إحدى عملٌة التعلٌم و عدم توفٌر الفرص للتع

 كتشاف ٌقلل من فاعلٌة التعلم الذي ٌحدث . اإل

اإلستعداد النفسً و التحلً بالصبر فً التعامل مع األطفال و البقاء معهم لمدة طوٌلة  -2

 و تتفاعل و تستمع إلى أفكارهم . تالعبهم و تعلمهم 

                                      

1 25، ص 6002،القاهرة ، ابتربٌة الطفل بٌن النظرٌة و التطبٌق ،مركز  اإلسكندرٌة للكت أسالٌب  .سهٌر كامل أحمد -
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 الثقة بالنفس وتقدٌر الذات و حمل مشاعر إٌجابٌة تجاه مهنتها و قدراتها و إدراكها -4

التً تحملها معلمة الروضة ألهمٌة الدور الذي تقوم به ، و قد بٌن التربوٌٌن أن المشاعر 

 تإثر على األطفال .  ًبالتالتإثر على العملٌة التربوٌة و 

تذى به و قدوة بالنسبة لألطفال فً كل على خلق ٌإهلها ألن تكون مثال ٌح أن تكون -8

  قها صحٌحاً.كما أن تكون لغتها سلٌمة و نطتصرفاتها .

أن تتمتع بالمرونة الفكرٌة التً تساعد على اإلبتكار ،و أخذ زمام المبادرة فً المواقف  -2

  وتكون لها قدرة التؤثٌرعلى االخرٌن. التً تواجهها . 

ٌفضل أن تكون إمراة بدال من الرجل الن  غرٌزة األمومة أقرب على مشاعر الطفل و  -2

حٌاته . 
1

 

على مستوى عال وال تستخدم  اتصالٌةذات صفات قٌادٌة ،ومهارات أن تكون المعلمة –5

 التعامل مع أطفال الرٌاض .  أسلوب القسر أو التعسف فً

أن تكون المعلمة دٌمقراطٌة فً سلوكها اثناء الفصل ،مما ٌعنً ضرورة إكتسابها -1

 التعامل الدٌمقراطً الحر مع األطفال .  مهارات

لٌب متنوعة و طرق مختلفة فً التدرٌس و التعامل مع القدرة على إستخدام أسا –90

و البحث عن الحلول للمشاكل مع األطفال وتستثٌر قدرة الخلق واإلبداع والتوجٌه األطفال .

 والتساإل عند األطفال.

 : الروضةر مربية ادوأ -2-2

األمة إن معلمة رٌاض األطفال تلعب دورا بارزا فً تربٌة و تنشبة الجٌل الجدٌد من ابناء 

،فهً تقوم بدور االم ، حٌث تستقبل الطفل الذي ٌنتقل فجؤة من جو المنزل إلى حجرة 

قوم بدور عظٌم داخل الروضة كمرشدة وموجهة الدراسة بٌن رفاق لم ٌؤلفهم ،فهً ت

لجماعات األطفال و تهٌبهم للمراحل التعلٌمٌة الالحقة ،وٌمكن إجمال أدوار معلمة الروضة 

 ٌلً :   فٌما

  دورها كبديلة لألم : -2-9

                                      

1  52،56، ص  6002،  9فال )التنشبة ،اإلدارة ،األنشطة ( دار أسامة ودار المشرق للنشر ،عمان ، ط رٌاض األطعصام فارس . -
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ضة على التدرٌس و تلقٌن المعلومات لألطفال بل إن لها ٌقتصر دور معلمة الرو ال   

ذات وجوه و خصابص متعددة فهً بدٌلة لألم من حٌث التعامل مع أطفال تركوا أدوارا 

لذا فإن  مؤلوفأمهاتهم و منازلهم ألول مرة ووجدوا أنفسهم فً بٌبة جدٌدة و محٌط غٌر 

 . همتها هً مساعدتهم على التكٌف و اإلنسجام م

 :  دورها في التربية و التعليم--2-6

كما أن دورها ٌجب أن ٌكون دور المعلمة الخبٌرة فً فن التدرٌس ،حٌث أنها تتعامل     

 مع افراد ٌحتاجون إلى الكثٌر من الصبر و اإللمام بطرق التدرٌس الحدٌث . 

  مع :دورها كممثلة لقيم المجت--2-2

ألطفال تنشبة إجتماعٌة مرتبطة تمثل معلمة الروضة قٌم المجتمع و علٌها مهمة تنشبة ا    

 م و تقالٌد المجتمع الذي ٌعٌشون فٌه و تستخدم األسالٌب المناسبة الحدٌث . بقٌ

 :  دورها كقناة إتصال بين المنزل و الروضة --2-4

كتشاف خصابص زل فهً قادرة على إتعتبر المعلمة حلقة إتصال بٌن الروضة و المن   

عدة الوالدٌن فً حل المشكالت التً تعترض طرٌق أبنابهم فً األطفال و علٌها مسا

مسٌرتهم التعلٌمٌة . 
1

 

  دورها كمسؤولة عن إدارة الصف و حفظ النظام فيه-2-8

من أساسٌات العمل التربوي للمعلمة توفٌر النظام المرتبط مع الحرٌة فً رٌاض     

الفوضى من أكبر الفوضى من اكبر المعوقات فً العمل و المعلمة  تعتبرفال و األط

ته ٌربٌن إنضباط الطفل و حالمعوقات فً العمل و المعلمة الناجحة هً التً تقوم بالجمع ما

 .و تشجع  الطفل على التعبٌر الحر الخالق فً روح من حب الطاعة

  دورها كمعلمة ومتعلمة في الوقت نفسه :-2-2

ى معلمة الروضة أن تطلع على كل ما هو جدٌد فً مجال التربٌة و علم النفس وأن تجدد عل

 من ثقافتها و تطور من قدراتها متبعة األسالٌب التربوٌة الحدٌثة . 

 دورها كموجهة نفسية و تربوية :  -2-7

                                      

1 50، ص  6002،  9رٌاض األطفال )التنشبة ،اإلدارة ، األنشطة ( ،دار اسامة ودار المشرق لنشر ،عمان ، ط رس .عصام فا -
  



 شئة اإلجتماعية للطفل مربية الروضة ودورها في التن                            الفصل الثاني      

64 

 

م و معلمة الروضة بتحدٌد  قدرات األطفال و إهتماماتهم و مٌولهم و توجه طاقاتهتقوم    

و األسالٌب و الطرابق المناسبة لتلك الخصابص و التً تمٌز بالتالً تستطٌع تحدٌد األنشطة 

الروضة من تحدٌد المشكالت اللتً ٌعانً منها الطفل و القٌام  لمعلمةكل طفل ،كما ال بد 

فً عالج تلك المشكالت و اتخاذ التدابٌر الوقابٌة قبل ظهور رشد النفسً مبالتعاون مع ال

ت نفسٌة أخرى .مشكال
1
  

 مفهوم روضة األطفال  -3

ورد فً لسان العرب معنى فعل " راض " فٌقال: راض الّدابة ٌروضها روضا لغة: -1-3

ورٌاضة: وّطؤها وّذللها أو علمها السٌر 
(2)

نفسه بالتقوى "، وجعلها مسخرة مطٌعة، وراض 

" أي مرنها علٌها 
(3)

. 

التالٌة: الروضة هً األرض ذات الخضرة، وورد فً " المعجم الوسٌط " المعانً  -

 والبستان الحسن، وٌقال: مجلسه روضة: بمعنى جمٌل ممتع.

 مشتقة من الفعل " راض ".  و الروضة -

 Kinder gartenو ٌعتمد إسم   
(4)

للداللة على روضة األطفال ، و ٌقصد به برنامج  

سنوات لتهٌبتهم لدخول (  7و  5ٌسجل فٌه األطفال الذٌن تتراوح أعمارهم ما بٌن ) 

المدرسة 
5

 jardin »إلى الفرنسٌة نجد أنها تعنً  (kinde rgarten). و الترجمة الحرفٌة

d’enfants » 
(6)

من خالل المعانً السابقة الذكر ، تحمل كلمة الروضة مدلوالت مختلفة  

تدل ، و الحدٌقة ذات األزهار ، كما  البستانتدل على معانً مادٌة كاألرض الخضراء و 

على معانً مجردة كالتذلٌل و التهذٌب ، التفسٌر ، الطاعة ، اإلستقامة. و هذه المعانً 

                                      

1 59نفس المرجع السابق ، ص عصام فارس . -
  

  )2 280لسان اللسان ) تهذٌب لسان العرب ( ص ظور .نإبن م -(

.  222، ص 9119، مإسسة للكتاب ، الجزابر ،  9القاموس الجدٌد للطالب ، ط  ة و آخرون .علً بن هادب -( 3(
  

انجلٌزي (، دار الراتب الجامعٌة ، بٌروت، -ثمار حسن المً : المتقن المزدوج ) عربً ار رودٌك عونً.جلن -( 4(  

 ( .212،224، ص ) 6004

. 220، ص  6002،  9طلس للنشر ، طاألعربً ( دار  –طلس ) انجلٌزي األ قاموس -( 5(  

.865، دار السابق للنشر ، بٌروت ، ص 9معجم اللغات ) إنجلٌزي ، فرنسً ، عربً ( ، ط السابق . مروان -( 6( 
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األخٌرة تكسب كلمة الروضة مدلوالت إجتماعٌة خاصة ، أصطلح المجتمع على تسمٌة ) 

 روضة األطفال ( لتشٌر إلى تلك المإسسات التً تهتم بالطفل ما قبل المدرسة بشكل عام .  

 ضة إصطالحا:مفهوم الرو2-3

ٌنظر علماء التربٌة إلى الروضة على أنها بٌبة تربوٌة تستهدف األطفال من الفبة العمرٌة 

( سنوات لتهٌبتهم لدخول المدرسة ، وٌطلقون علٌها إسم المدرسة التحضٌرٌة ، أما 5-7)

علماء اإلجتماع فٌعتبرونها مإسسة إجتماعٌة تكمل األسرة فً تنشبة الطفل و تطبٌعه 

فٌعتبرونها ظاهرة حضارٌة تربوٌة و مطلبا قومٌا  األنثروبولوجٌنعٌا و أما إجتما

للمجتمعات الواعٌة 
(1)

 ، و ضرورة تفرضها التغٌرات الوظٌفٌة التً طرأت على األسرة. 

بٌنما ٌعتبر علماء النفس روضة األطفال مإسسة لرعاٌة األطفال و تحقٌق النمو المتكامل  -

لسلوكات اإلٌجابٌة من خالل التوجٌه و ٌراها البعض بؤنها المرحلة لهم ببٌبتهم و تزوٌدهم با

التً ترعى الطفل ما بٌن الثالثة و السادسة و حتى السابعة فً مإسسات تربوٌة إجتماعٌة 

تهدف إلى تحقٌق النمو المتكامل و المتوازن لألطفال فً جمٌع النواحً الجسمٌة و العقلٌة و 

افة إلى تدعٌم و تنمٌة قدراتهم عن طرٌق اللعب و النشاط النفسٌة و اإلجتماعٌة ، باإلض

الحر 
(2)

. 

و عرفها " عبد الحمٌد عطٌة " و " حافظ بدري " : "الروضة مإسسة إجتماعٌة لرعاٌة فبة 

من األطفال المحرومٌن من رعاٌة أمهاتهم فً فترة إنشغالهن بؤعمالهن الخارجٌة ، فهذه 

هار ، و لمرحلة محدودة من العمر تكون من ثالث الرعاٌة لبعض الوقت خالل ساعات الن

سنوات إلى ستة سنوات " 
(3)

 . 

و لقد عرفها " جاٌة محمد أوقاسً " بؤنها " تلك المإسسات التربوٌة التً تستقبل األطفال 

بدءا من سن بلوغهم سن الثالثة من العمر حتى مشارف دخولهم المدرسة ، تنمً فٌهم دقة 

                                      

.22،ص6002، ،(9)،طدار المٌسرة  اض األطفالالتربٌة اإلجتماعٌة و الدٌنٌة فً رٌ السٌد عبد القادر الشرٌف . -( 1(  

.95، ص6001، ، 9، طدار المٌسرة مدخل إلى رٌاض األطفال  سهام محمد بدر . -( 2(  

الخدمة اإلجتماعٌة و مجاالتها التطبٌقٌة ، المكتب الجماعً ، مصر ، سنة عبد الحمٌد عطٌة و حافظ بدري . -( 3(
  

. 602، ص  9115  
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نحو المشاركة اإلجتماعٌة الفعالة مع  باه كً ٌكون لدٌهم إتجاهٌز اإلنتالمالحظة و ترك

اآلخرٌن ، باإلضافة إلى تعلٌمهم مبادئ الحساب و القراءة و الرسم و الكتابة " 
(1)

. 

هنا و قد حدد القانون الجزابري مفهوم " روضة األطفال " فً المرسوم التنفٌذي رقم 

م ٌتضمن 3::2أكتوبر سنة  24/ ه2524ربٌع الثانً عام  27المإرخ فً  4932:3

( بؤنها مراكز إلستقبال 6.5-4-3 -2تنظٌم إستقبال األطفال و رعاٌتهم ، و السٌما المواد ) 

األطفال و رعاٌتهم والذٌن لم ٌبلغوا سن التمدرس اإلجباري ، أي األطفال الذٌن تقل 

 سنوات ، و تتم الرعاٌة حسب شكلٌن : 7أعمارهم عن 

 فً مراكز اإلستقبال .الرعاٌة المنظمة  -

الرعاٌة المقٌدة فً المنازل ، التً تتضمن قٌام أشخاص مإهلٌن برعاٌة األطفال فً  -

 منازلهم .

و تهدف هذه العملٌة إلى إستقبال األطفال و رعاٌتهم حسب شروط األمن و النظافة ، و 

تفتحهمتنظٌم أنشطة اللعب التربوي و اإلٌقاضٌة لمواهبهم لمساعدتهم على نموهم و 
(2)

. 

 : نشأة رياض األطفال -4

إن اإلهتمام بالطفولة لٌس ولٌد الٌوم، فقد إهتمت المجتمعات على مر العصور بتربٌة 

 األطفال ورعاٌتهم وصون حقوقهم، وتحفظ آثار القدماء ما ٌشٌر إلى ذلك. 

قل على أنه إذا كان اإلبن طفال فإن ثلث الح :2-25ففً قانون حمورابً تنص المادتٌن  -

أو البستان سوف ٌعطى ألمه من أجله و أمه سوف تقوم بتربٌته ، و ٌنص القانون على أنه 

 (.3-3إذا إختطف رجل طفال ) إبن ( رجل سوف ٌقتل )

أما فً مصر القدٌمة فنجد فً نصابح الحكٌم المصري القدٌم ) ٌتاح حتب ( بشؤن تربٌة  -

ولدا من نعمة اإلله ...و إستقام لك هذا  األطفال إذ ٌقول " إذا نضجت و كونت دارا و أنجبت

                                      

أثر اإللتحاق بالروضة فً تنمٌة اإلستعداد الذهنً لدى الطفل الجزابري ، معهد علم ً .جاٌة محمد أوقاس -( 1( 

. 62، ص  9114النفس ، جامعة قسنطٌنة ،    

. 9129عدد  9116أكتوبر  95بتارٌخ  98الجرٌدة الرسمٌة للجمهورٌة الجزابرٌة ، العدد  -( 2(  
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له الخٌر كله و تحرى كل شًء من أجله ، فإنه ولدك و فلذة  فلتمسالولد و وعً تعالٌمه 

 (.:6-9كبدك و ال تصرف سك " )

و قد أكد أفالطون و منذ ألفً عام على فوابد التربٌة للصغار ، و منذ ذلك الوقت إتخذ  -

 البٌت أشكاال عدة . توجٌه الصغار و تربٌتهم خارج

أما فً شبه الجزٌرة العربٌة فقد إهتم العرب بؤطفالهم و كانت األم تقوم بتربٌة أطفالها  -

بحنان ، و ٌرسل أبناء األغنٌاء إلى البادٌة لٌنشإا فً رعاٌة مرضعات من البادٌة لٌتعلموا 

 .منذ الصغر  مهعلى تعلٌم أطفال لفصاحة و الشجاعة ، و ٌركز العرباللغة و ٌشبوا على ا

و قد عنً اإلسالم بالطفولة عناٌة خاصة ، و العالم الغربً ٌفخر بؤن أول إقرار لحقوق  -

من تؤدٌة   2:59،:2:6،:2:8تاله ذلك فً أعوام  م و ما2:35الطفل ٌرجع إلى عام 

لحقوق الطفل ، لكن الوطن العربً ٌجب أن ٌفخر بما كان له من سبق فً مجال حقوق 

جاء اإلسالم الحنٌف منذ ما ٌزٌد على ألف و أربعمابة سنة لٌقرر حقوق الطفل الطفل ، فقد 

-35)251بغٌر علم " سورة األنعام آٌة  شفعا، قال تعالى " قد خسر الذٌن قتلوا أوالدهم 

 ة فؤمر األمهات اٌعأمن اإلسالم للطفل الغذاء و الر( ، كما 32

لوالدات ٌرضعن أوالدهن حولٌن كاملٌن أن ٌرضعن الطفل حولٌن كاملٌن قال تعالى : " و ا

( و أمر اآلباء برعاٌة األطفال و 344لمن أراد أن ٌتم الرضاعة " )سورة البقرة : من آٌة 

 اإلنفاق علٌهم .

و فً أوابل القرن الثامن عشر أقٌمت فً برٌطانٌا مراكز للصغار هدفها توفٌر الحماٌة 

 الصحٌة و الدٌنٌة .

أنشبت دور للحضانة فً كل من برٌطانٌا و إٌطالٌا و  م2941-م2921و ما بٌن عام 

ألمانٌا ، ثم أصبحت الرٌاض فً ألمانٌا مؤلوفة على ٌد " فروبل " فً أواخر القرن التاسع 

عشر ، و كانت تهدف إلى مساعدة األطفال على تنمٌة قدراتهم و مواهبهم ، فقد أسس " 

م بعد أن أمضى عدة 2948لعام فروبل " أول روضة لألطفال فً مدٌنة بالكنبرغ فً ا

 سنوات فً مدارس خاصة .
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م ، و التً أسستها األختان مارغرٌت ، و :2:1و قد تؤسست أول روضة فً لندن عام 

راشٌل مكمٌالن ، و كانت تهدفان إلى العناٌة باألطفال الفقراء المهملٌن ، و كان برنامجهما 

 ٌتضمن تشجٌع التغذٌة و الرعاٌة الصحٌة .

ت نظرٌتهما فً تربٌة األطفال فً العدٌد من البلدان ، خاصة فً مجال دراسة و قد أثر

نظرٌات التعلٌم و طرقها و نتابجها ، و التً لم تكتمل بشكلها الحالً إال فً أواخر القرن 

 العشرٌن .

نى باألطفال الذٌن تعمل أمهاتهم خارج البٌوت ، فؤنشؤت تو كانت اإلٌطالٌة د.منتٌسوري تع

تً تشجع األطفال على إستخدام مواد مختلفة لتنمٌة المهارات العقلٌة و الحركٌة الرٌاض ال

عندهم 
(1)

. 

لقد إهتم التربوٌون و الفالسفة و علماء اإلجتماع و علماء النفس ، بمرحلة الطفولة التً 

 تعتبر من أهم المراحل األساسٌة التً ٌمر بها اإلنسان و تنشبته و تربٌته و تؤهٌله للحٌاة 

جتماعٌة و السٌما فً السنوات الخمس أو الست األولى بحٌث ٌعود اإلهتمام بالطفولة إلى اإل

قرون سابقة ، من خالل إهتمام اآلباء و األمهات بتربٌة أطفالهم و رعاٌتهم ، و تزوٌدهم 

بالمعرفة لٌتمكنوا من العٌش بإنسجام مع أفراد مجتمعهم 
(2)

 . 

كضرورة إجتماعٌة فً أول األمر أكثر منها ضرورة و قد أنشبت رٌاض األطفال فً الواقع 

تربوٌة ، إذ أن إنشغال المرأة و الرجل فً مواقع اإلنتاج و الخدمات فً كثٌر من دول العالم 

، أدى إلى فتح هذه الدور إلستٌعاب األطفال فً الفترة التً ٌعمل فٌها الوالدان ، و قد كان 

عٌة المتالحقة التً تعرضت لها هذه المجتمعات ذلك نتٌجة للتطورات اإلقتصادٌة و اإلجتما

، و لم ٌكن التوسع الكبٌر لهذه الدور فً أول األمر نتٌجة إقتناع تربوي و نفسً بؤهمٌة 

العملٌة التربوٌة فً هذه المرحلة المبكرة من عمر األطفال، و لتحقق الحاجات النفسٌة لهم ، 

                                      

األنشطة (،دار أسامة و دار المشرق للنشر ، عمان ،الطبعةرٌاض األطفال)التنشبة ، اإلدارة ،  عصام فارس . -( 1(  

.5،2،2، ص  6002األولى ،   

الروضة و المجتمع ، منشورات جامعة دمشق ، قسم رٌاض األطفال ،  عٌسى الشماس و جالل السناد . -( 2(  

.99، ص  6004- 6002  
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ن حٌث أنها ضرورة إقتصادٌة و مطلب و مهما كان األمر فقد حققت هذه الدول أغراضها م

 من مطالب المجتمع المعاصر ، و من حٌث أنها ضرورة تربوٌة و نفسٌة أٌضا .

و بذلك فقد نشؤت فكرة رٌاض األطفال نتٌجة لجهود عدد كبٌر من المربٌن و الفالسفة و 

العلماء المختصٌن فً علم نفس الطفل و العلوم التربوٌة 
(1)

. 

فً روترتاون  2866ٌاض األطفال سنة أنشؤت أول مدرسة لر
(2)

 . 

كان كومٌنوس أول من نظم المدارس تنظٌما دقٌقا واضحا ، ثم جاء جون جاك روسو 

حٌث كان معتقدا أن  Ethelمبرزا أهم أفكاره فً تربٌة األطفال فً كتابة  2823-2889

هتماماته ، ثم بعد التربٌة البد أن ترتكز على النمو الحر لطبٌعة الطفل و مٌوله و قواه و ا

 ذلك تطورت رٌاض األطفال . 

 إرتبط إسم فروبل بإسم رٌاض األطفال المبدع لفكرتها ، و  2963-2893و فً عام 

 .روضة لكً ٌتعلم من أوجب الواجباتالمنشا لكٌانها ، و قد رأى فروبل أن دخول الطفل ال

ٌد مارٌا متنسوري ظهرت فً إٌطالٌا فكرة بٌوت األطفال على  2:19 -2:18و فً عام 

 و قامت بتربٌة األطفال الذٌن تتراوح أعمارهم بٌن الثالثة و السابعة . 

، و هً مرحلة إختٌارٌة ال  2948أما فً فرنسا فإن مرحلة رٌاض األطفال ٌرجع الى عام 

سنوات من السنتٌن حتى السادسة ، و تقع هذه  5تدخل ضمن سن اإللتزام ، و مدتها 

 ف المباشر لوزارة التربٌة .المدارس تحت اإلشرا

و هذا اإلهتمام و الوعً بضرورة التربٌة قبل المدرسة أو رٌاض األطفال تسرب بقدر أو 

 بآخر إلى األقطار العربٌة ، و ذلك تحت تؤثٌره عدة عوامل من بٌنها :

عوامل إجتماعٌة تمثلت فً خروج المرأة إلى العمل أو الدراسة لرفع المستوى  -2

سرتها مما جعل هناك أهمٌة لوجود من ٌقوم برعاٌة الطفل أثناء وجود والدٌه اإلقتصادي أل

، و السٌما فً حدٌث لى زواجخارج المنزل ، و تحول األسر من الشكل التقلٌدي الممتد إ

 . المدن

                                      

ة العربٌة للعلوم و الثقافة، القاهرة ،الطبعةاإلتجاهات الحدٌثة لرٌاض األطفال ، المإسس طارق عبد الرإوف . -( 1(  

.68، ص  6002األولى ،   

. 940،ص  9116اإلتجاهات المعاصرة فً التربٌة المقارنة ، عالم الكتب ،  محمد منٌر مرسً . -( 2(  
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 عوامل ناتجة عن اإلتصال الجماهٌري و تطوٌر وسابل اإلعالم . -3

فً التعلٌم اإلبتدابً و ٌرجع ذلك إلى عدم  عوامل ناتجة عن مسالك اإلهدار المدرسً -4

تهٌبة الطفل ذهنٌا و نفسٌا و إجتماعٌا لدخول المدرسة ، و من هنا برزت ضرورة وجود 

رٌاض األطفال تقدم لألطفال تربٌة ما قبل المدرسة 
(1)

. 

 : االطفال  ةروض و أهداف أهمية -5

 أهمية دار رياض االطفال  -5-1

ٌة كبٌرة فً حٌاة الطفل، إذ أنها إمتداد للحٌاة األسرٌة، وتتطلب لدور رٌاض األطفال أهم -

من المعلمة أن تكون أما ومربٌة، وتقدم للطفل الحنان والعطف، وتوجه سلوكه، وترشده، 

 وتعلمه، وتشجعه على إكتساب المفاهٌم والمعلومات، وتعلم السلوكٌات المرغوبة.

التً تساعد على النمو فً المجاالت المختلفة  و تهتم الروضة بتقدٌم األنشطة و المعلومات -

للطفل فً مرحلة الطفولة  المختلفة، و تلعب الروضة دورا هاما فً تنمٌة نواحً النمو 

المبكرة ، سواء كان هذا النمو جسمٌا ، أم إجتماعٌا ، أم عقلٌا ، كما أن مرحلة الروضة 

وهً بٌبة أكثر إستثارة للطفل ،  تساعد على إكتساب الطفل التعاون فً اللعب مع الجماعة ،

لما تهٌبه له من بٌبة ملٌبة بالمزاٌا عن البٌبة المنزلٌة ، و تإكد الدراسات تمٌز األطفال الذٌن 

إلتحقوا برٌاض األطفال على الذٌن لم ٌلتحقوا بها فً جمٌع مظاهر النمو ، كما أن البرامج 

اإلجتماعً . هذا بجانب أن  التً ٌمارسها األطفال تساهم فً نمو سلوكهم الشخصً و

الخبرات التً ٌتعرض لها الطفل بإلحاقه فً الروضة قبل دخوله المدرسة تإثر تؤثٌرا 

 إٌجابٌا على تفوقه الدراسً فٌما بعد .

 و ترجع أهمٌة روضة األطفال لألسباب الثالثة اآلتٌة و هً : -

لجنٌن ، و لذلك فهً أن الروضة هً مستهل الحٌاة ، فهً تكملة و إمتداد لمرحلة ا -2

مرحلة قبلٌة ، لما ٌتلوها من مراحل النمو ، و بناءا على ذلك تكون األساس الذي ترتكز 

علٌه حٌاة الفرد من المهد إلى أن ٌصٌر كهال 
(2)

. 

                                      

. 65،62مرجع سبق ذكره ، ص  طارق عبد الرإوف . -( 1(  

.84،86مرجع سبق ذكره . ص  طارق عبد الرإوف . -( 2(  
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 أهداف روضة األطفال:--5-2

 اعٌة و الحنان لهم. توفٌر جو الرعاٌة الو -1

 بسٌطة التً تفتح مواهبهم و مٌولهم الخاصة .إعطاء األطفال بعض المعانً و الحقابق ال -3

 تلطٌف الجو الدراسً بوسابل الموسٌقى و األناشٌد و الرٌاضة . -4

إكسابهم العادات الخلقٌة السلٌمة كاإلعتماد على النفس و الشجاعة و تحمل المسإولٌة و  -5

 النظافة و الصدق .

 طفولة .توفٌر العناٌة الصحٌة لهم ، و تحصٌنهم ضد أمراض ال -6

و تهدف رٌاض األطفال أٌضا إلى تهٌبة الظروف المناسبة لنمو الطفل نموا شامال ٌتضمن 

النواحً الجسمٌة و العقلٌة و اإلجتماعٌة ، و تنمٌة مهارات التفاهم و اإلتصال التً تعٌنهم 

 على اإلنفتاح على بٌبتهم .

وكذلك تنمٌة مهارات  تنمٌة مهارات التفاعل اإلجتماعً مع زمالبهم من األطفال . -7

القراءة والفهم الصحٌح للمواقف المختلفة لدٌهم .وذلك من خالل زٌارات تقوم بها الروضة 

 لمكتبات األطفال.

تحدٌد أهم مهارات اإلنفعال اللفظً و تنمٌة قدراتهم األدبٌة من خالل حكاٌات قصص  -8

 األطفال .  

 قٌم المجتمع و مبادبه ، و أهدافه. التنشبة اإلجتماعٌة ، و الصحٌة السلٌمة فً ظل -9

تلبٌة حاجات و مطالب النمو الخاصة بهذه المرحلة من العصر لتمكٌن الطفل من أن  -:

ٌحقق ذاته ، و مساعدته على تكوٌن شخصٌته القادرة على التعامل مع المجتمع 
(1)

. 

ٌجً من جو . و ذلك عن طرٌق اإلنتقال التدراالبتدابً تهٌبة الطفل لمرحلة التعلٌم -21

واإلهتمام بالطفل وإشباع رغباته وتلبٌة حاجاته من خالل األسرة إلى جو المدرسة .

 األنشطة.

                                      
)

.26،29،ص6002اإلتجاهات الحدٌثة لرٌاض األطفال،المإسسة العربٌة للعلوم و الثقافة،القاهرة،الطبعة األولى، طارق عبد الرإوف. - 1(  



 شئة اإلجتماعية للطفل مربية الروضة ودورها في التن                            الفصل الثاني      

26 

 

إشباع الحاجات األساسٌة للطفل مثل الحاجة إلى التغذٌة و األمن و الحب ، و الحاجة  -22

لذات و إلى األمان و النظام ، و اللعب و النشاط ، و الحرٌة و اإلختالط ، و اإلعتماد على ا

 حب اإلستطالع .

توفٌر التجهٌزات و األلعاب و الخامات المتنوعة اآلمنة التً تتٌح للطفل الفرص  -23

 المناسبة للتعبٌر عن الذات ، و اللعب الموجه الذي ٌساعده على النمو فً اإلتجاه السلٌم.

إذا ما تم ومن خالل ذلك ٌمكن النظر إلى الروضة بحسبانها بٌبة تربوٌة مناسبة، خاصة    

تجهٌزها باألسلوب العلمً، وتزوٌدها بمربٌات مإهالت لدٌهن القدرة والرغبة فً التعامل 

مع الطفل بؤسلوب علمً سلٌم وعاطفة وأمومة تعٌنه على النمو السلٌم 
(1)

. 

 رياض األطفال:و محتوى المنهج في مبادئ -6

حٌث تعمل برامجها فً  تعتبر رٌاض األطفال أحد المداخل الهامة لتنمٌة شخصٌة الطفل،

 توجٌهه الوجهة السوٌة.

 وتتمثل هذه المبادئ فٌما ٌلً:-6-1  

إن طبٌعة الطفل هً النقطة األساسٌة لكل العالقات فً الحٌاة، االهتمام بطبيعة الطفل: -أ

 وعلى التربٌة أن تكٌف نفسها لهذه الطبٌعة فٌنمو الطفل كذاتٌة، وكعضو فً المجتمع.

فالتربٌة فً الطفولة المبكرة تهدف إلى تحقٌق النمو المتكامل، وإلى ل: مبدأ تكامل الطف-ب

مراعاة الخصابص العامة والممٌزة للمرحلة العمرٌة، وخصابص الطفل الذاتٌة )مٌوله 

 وحاجاته(، وتحقٌق التوازن بٌن النمو الذاتً والنمو الداخلً فً المجتمع.

ٌة، مثل المٌل إلى التجرٌب، وحب وركزت على االهتمام بمٌوله وغرابزه الطبٌع    

 االستطالع، واالستفسار عن كل ما ٌحٌط به.

أشار معظم العلماء إلى أهمٌة الطبٌعة الطبيعة هي مصدر المعرفة ووسيلة التربية: -ج

كمصدر أساسً لتنمٌة قدرات الطفل المختلفة، كما أكدوا على أهمٌة التعلٌم من خالل 

 مثٌرات البٌبة.

                                      

. 22،28مرجع سبق ذكره ، ص  طارق عبد الرإوف . -( 1(  
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ٌعتبر تدرٌب الحواس من المبادئ األساسٌة فً التربٌة بتدريب الحواس: التربية تبدأ -د

 والتعلٌم فً الطفولة المبكرة، فالطفل أثناء النشاط ٌحرك عضالته وأعضابه.

فٌستعمل ٌده فً اللمس و التركٌب ، و ٌرى و ٌحرك ببصره األشكال و األلوان ، و ٌسمع 

بؤذنٌه الكالم و األناشٌد 
(1)

. 

 أكد جمٌع علماء التربٌة على أهمٌة اللعب والحركة، وخاصة لعاب: اللعب واأل-ي

جون لوك ، و فروبل و أكدوا على أن ٌتم اللعب بالذاتٌة ، و على أهمٌة اللعب فً تنمٌة 

اإلجتماعٌة (، و على  -الرٌاضٌة  -العلمٌة  -المفاهٌم و المهارات المختلفة ) اللغوٌة 

 اللعب الصغٌرة ، و المجسمات لتنمٌة مهاراتهم الغنٌة.إستخدام األنشطة الغنٌة فً إعداد 

وٌعنً إتاحة الفرصة لألطفال للتعبٌر عن ذواتهم ورغباتهم ومٌولهم حرية التعبير: -ه

 وإحساساتهم، من خالل التعبٌر اللفظً والحركً بحرٌة طبٌعٌة.

فً بنابه وهو ما نادى به روسو، وفروبل، وأكده جون دٌوي النشاط والتعليم الذاتي: -و

التعلٌم على وحدة الخبرة التً تحقق الثقة بالنفس، والنمو الشامل للشخصٌة، فالشًء الذي 

ٌتعلمه الطفل برغبته، وٌمارسه بحرٌة، ٌقوده إلى التفتح واالبتكار، فعن طرٌق النشاط 

 الذاتً ٌنمو الفرد وٌتعلم وٌترك ذاته، وٌتعرف على الطبٌعة من حوله.

وهو المبدأ الذي ٌبنى علٌه نجاح العملٌة التربوٌة والتعلٌمٌة فً : مبدأ الحب والمودة-ن

الطفولة المبكرة، فقد أكد " بستالوزي " على أن الطفل ٌحتاج كثٌرا إلى الشعور بؤن ٌحب 

من ٌربٌه وٌعلمه، وٌحب هو نفسه، وٌشعر بهذا القبول من حوله، فالحب والعطف هما 

 مفتاح وصفتان ٌجب غرسهما فً الطفل. 

إن الغرض األخالقً فً التربٌة، وأهمٌة غرس غرس الفضيلة والتربية الخلقية: -*-

الفضٌلة فً نفوس األطفال، وتعوٌدهم على السلوك األخالقً، وقد إعتبر بعضهم مثل " 

فروبل " أن الموسٌقى والتعبٌر الفنً دعامة من دعامات التربٌة األخالقٌة وبالتالً فإن أهم 

 التً ٌمكن إستخالصها من آراء وأفكار العلماء هً: المبادئ واإلتجاهات 

                                      

الثقافة ، القاهرة ،اإلتجاهات الحدٌثة لرٌاض األطفال ، المإسسة العربٌة للعلوم و  طارق عبد الرإوف . -( 1(  

. 25،22،22، ص 6002الطبعة األولى ،   
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اإلهتمام بطبٌعة الطفل و ضرورة أن تكون المعلمة على دراٌة بطبٌعة األطفال و  -2

 خصابص نموهم . 

تهدف التربٌة فً الطفولة المبكرة إلى النمو المتكامل للطفل ، لذلك ركزت على اإلهتمام  -3

 مثل: المٌول إلى التجرٌب، و التعلم بالمحاولة بمٌول الطفل و غرابزه الطبٌعٌة ، 

 و الخطؤ . 

 أهمٌة التعلٌم من خالل مثٌرات البٌبة ، و أن الطبٌعة هً المثٌر األول للطفل . -4

أكد جمٌع علماء التربٌة على أهمٌة اللعب و الحركة الجسمٌة للطفل ، فالطفل ٌتعلم من  -5

فال فً توفٌر األلعاب التعلٌمٌة المختلفة خالل اللعب ، و من هنا ظهر دور رٌاض األط

 لتنمٌة المهارات الفكرٌة عند األطفال مثل : المكعبات . 

تبنً نجاح العملٌة التربوٌة التعلٌمٌة فً الطفولة المبكرة على مبدأ الحب ، فالحب و  -6

العطف من أهم الجوانب الوجدانٌة التً ٌكون الطفل فً حاجة لها 
(1)

. 

 محتوى المنهج في رياض األطفال: -6-2

إن منهج رٌاض األطفال ال ٌقوم على أسس أكادٌمٌة أو خبرات محددة و إنما ٌقوم على 

توفٌر مختلف الخبرات و التجارب التً تخدم الطفل و تكسبه الخبرة الالزمة و تعمل على 

 تنمٌته فً مختلف مجاالت النمو . 

ل المعاصرة مسمى منهج األنشطة و بالتالً فهو و ٌطلق على معظم مناهج رٌاض األطفا

ٌقوم على الحركة و اللعب و اإلنطالق و الحرٌة المنظمة و اإلستقاللٌة و البحث و 

اإلستكشاف و هً المعاٌٌر التً ترتبط بها عملٌة التعلم فً هذا المنهج و الذي ٌرتكز على 

 مبدأ التعلم الذاتً أي على نشاط الطفل و حركته . 

ب ذلك التنظٌم و التخطٌط ، فتنظٌم األنشطة فً رٌاض األطفال تحكمه ضوابط فهو و ٌتطل

ٌتطلب تحدٌد األهداف و رسم الخطط و إختٌار الطرابق و إعداد الوسابل أي أن منهج 

األنشطة فً الروضة ٌعنً سلسلة النشاطات العملٌة و التحاورٌة و غٌرها من الجهود 

 و حٌاة مجتمعهم المحٌطة بهم . المنظمة المشتقة من حٌاة األطفال

                                      

. 40مرجع سبق ذكره ، ص  طارق عبد الرإوف . -( 1(  
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 أوال : الخبرات اللغوية : 

 و هً إكتساب الطفل أكبر قدر من الخبرات و التجارب و تشجٌعه على التعبٌر الشفوي    

عن األحداث و عن نفسه ، و هنا ٌجب أن ٌوجه الطفل إلى معرفة بعض الكلمات و تسمٌة 

تمٌٌز البصري لألشكال و إدراك التشابه و األشٌاء و التعبٌر عن األفكار و المشاعر و ال

اع ، كما ٌجب أن ٌة مهارات التحدث و اإلستماإلختالف فً الصوت و الصورة . و تنم

ٌوجه الطفل إلى معرفة بعض الكلمات و رسمها و قراءتها و بذلك ٌتحقق اإلتجاه نحو 

لكل طفل ٌظهر مٌل القراءة ، و بهذا ٌجب أال تضٌع الروضة فرصة تعلٌم القراءة و الكتابة 

و قدرة على ذلك و إحترام الفروق الفردٌة و كل ذلك ٌتم من خالل المواقف التً تحتمل 

 -التعبٌر و المناقشة و التشجٌع علٌها و إحداث المتعة عن طرٌقها مثل : سماع القصص 

توجٌه األسبلة لألطفال لتنمٌة  -مشاهدة الصور و تفسٌرها  -غناء األغانً و األناشٌد 

لمالحظة و مساعدتهم على التحدث و التعبٌر مما ٌبرز دور اللغة كوسٌلة للتفاهم و تبادل ا

الخبرات 
(1)

. 

 ثانيا : الخبرات اإلجتماعية : 

ٌجب تنظٌم الحٌاة داخل الروضة بحٌث توجه األطفال إلى التعاون و تشعرهم بفابدته لهم    

ماعٌة لدى الطفل إحترام القواعد و و أهمٌته لتحقٌق أغراضهم . كما تنمً األنشطة اإلجت

التعلٌمات و أهمٌة إحترام ممتلكات الغٌر و الجماعة و مناقشة المشكالت محترما قواعد 

 المناقشة و أن لكل منا حقوق و علٌه واجبات . 

الحٌاة اإلجتماعٌة  -و من المفاهٌم التً ٌكتسبها الطفل فً الروضة القٌم و العادات و التقالٌد 

لكل فرد من  -المجتمع ٌحتاج إلى أعمال مختلفة ٌقوم بها أفراد ٌجب إحترامهم -مشاركة 

األدوار  -اإلجتماعٌة التواصل ضروري للحٌاة  -أفراد األسرة حقوق و واجبات 

 . اإلجتماعٌة

وٌتم ذلك فً الروضة من خالل فرص اللعب والعمل مع أطفال آخرٌن فً مثل سنه    

 وتمثٌل القصص وتقمص األدوار.  واللعب الدرامً فً ركن األسرة

                                      

. 964،ص 6008مدخل إلى رٌاض األطفال ، عالم الكتب ، القاهرة ، الطبعة األولى ،  أمل خلف . -( 1( 
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 ثالثا: الخبرات الرياضية: 

و ٌقصد بها تقدٌم الرٌاضٌات للطفل فً شكل ألعاب و مواقف ٌشعر معها الطفل بحاجته    

 لها فٌقبل علٌها و ٌدرك أهمٌتها .

و من أمثلة المفاهٌم الرٌاضٌة : التصنٌف و التسلسل و المفاهٌم المرتبطة بالقٌاس مثل:     

لطول و الوزن و الحجم و ذلك من خالل المحسوسات و األلعاب التعلٌمٌة ، و كذلك تعوٌد ا

الطفل على التفكٌر الحسابً و إستخدام المفاهٌم العددٌة فً التعبٌر عن المواقف، و هذا 

ٌتطلب أن نوجد الطفل فً خبرات عددٌة فً سٌاق نشاطه الٌومً ، و هً تلك الخبرات 

لعالم المادي المحٌط بالطفل فهما كمٌا و التعبٌر عنها و ٌإدي هذا إلى التً تإدي إلى فهم ا

تنمٌة القدرة على المقارنة بٌن األشٌاء على أساس عددها و ترتٌب األشٌاء حسب عالقاتها 

العددٌة 
(1)

 . 

 رابعا : الخبرات العلمية : 

ه و بمالحظاته إن المفاهٌم العلمٌة المناسبة لطفل الروضة ترتبط بصفة أساسٌة بحواس  

الشخصٌة التً ٌكتسبها من خالل خبرات مباشرة و تفاعل حقٌقً مع األشٌاء و بالتالً ٌجب 

أن تكون الروضة غنٌة بالمواقف التعلٌمٌة التً تشجع األطفال على توجٌه األسبلة 

 اإلستطالعٌة ما هذا ؟ ماهً ؟ كٌف ؟ لماذا ؟ .

آالت و كٌف  -لعلم و اإلختراعات كهرباء فالطفل البد و أن ٌعرف كٌف تقوم حٌاته على ا

 تعٌش الحٌوانات و الطٌور فً البٌبة التً ٌعٌش فٌها . 

ومالحظة الظواهر الطبٌعٌة مثل األمطار و غٌرها و إجراء التجارب البسٌطة مع مراعاة 

عوامل األمن و السالمة و ٌستغل فً كل هذه األنشطة العلمٌة مٌل الطفل للعب و 

 اإلستكشاف .

 مسا : المفاهيم الدينية و الروحية و الخلقية :  خا

 إن التربٌة الدٌنٌة و الروحٌة و الخلقٌة تلتقً فً غاٌة واحدة و هً حسن المعاملة .  

                                      

.  968مرجع سبق ذكره ، ص  أمل خلف . -( 1(  
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معاملة النفس )الذات( و معاملة اآلخرٌن و حسن التعامل مع مخلوقات هللا من حٌوان ونبات 

 و جماد . 

اإلسهام فً مجاالت اإلحسان و التضحٌة و و أن ٌنشؤ الطفل على حب فعل الخٌر و 

مساعدة اآلخرٌن . و تنمٌة القٌم الخلقٌة كالصدق و األمانة و المشاركة و ٌتم ذلك من خالل 

 األنشطة القصصٌة و الموسٌقٌة و من خالل القدوة الحسنة و الخبرات الحسٌة المباشرة .

 سادسا : الخبرات الفنية و الموسيقية و الحركية : 

بر األطفال عن ذواتهم بطرق شتى من خالل الرسم و النحت و التشكٌل و األشغال ٌع   

الٌدوٌة و الموسٌقى و التمثٌل و التعبٌر بالحركة و اإلٌقاع . لذا البد و أن توفر المعلمة 

 العدٌد من الخامات لألنشطة الفنٌة مثل : الورق بؤنواعه و األلوان و غٌرها .

ة المشً و الجري و القفز و الزحف و الصعود و الهبوط و و من أنشطة التربٌة الحركٌ

 الدحرجة و تنمٌة حركات التوازن و التوافق و تمثٌل القصة بالحركة . 

وٌمكن تقدٌم الموسٌقى على شكل غناء مصحوب بالحركة حول موضوعات تهمهم وبنغمات 

وكلمات ٌسهل علٌهم أداإها 
(1)

. 

 رياض األطفال في الجزائر:-7

البوادر األولى لظهور فكرة رٌاض األطفال فً الجزابر بشكل رسمً إلى أواخر  ترجع    

ربٌع الثانً عام  27المإرخ فً:  87/46السبعٌنات من القرن العشرٌن بمقتضى أمر رقم 

 الجزابر ،المتضمن تنظم التربٌة والتكوٌن فً  2:87أفرٌل سنة  27ه الموافق ل 2487

 هذا من خالل فً رٌاض األطفال قاعدة الهرم التعلٌمً ،و الذي أعتبر التعلٌم التحضٌري 

القانون بدأ اإلهتمام باألطفال ما قبل التمدرس بتخصٌص أقسام فً المدارس اإلبتدابٌة . و 

بذلك إرتبطت الروضة فً البداٌة بوزارة التربٌة و التعلٌم التً كانت تشرف مباشرة على 

. و نظرا للتطورات و التغٌرات التً حدثت فً العملٌة التحضٌرٌة لألطفال لدخول المدرسة 

المجتمع الجزابري مع نهاٌة الثمانٌنات و بداٌة التسعٌنات من القرن الماضً ) القرن 

العشرون ( ، تجسدت فكرة الروضة بشكل فعلً و أصبح لها وجود مستقل ، و معنى 

                                      

. 962،962بق ذكره ، ص مرجع س أمل خلف . -( 1(  
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المإرخ فً  3/493:واضح لدى عامة الناس و خاصتهم من خالل المرسوم التنفٌذي رقم 

ٌتضمن تنظٌم استقبال  3::2أكتوبر سنة  24الموافق ل  2524ربٌع الثانً عام  27

 ( سنوات .7صغار األطفال و رعاٌتهم و الذٌن تقل أعمارهم عن ست )

قبل صدور المرسوم التنفٌذي السابق ، كان وجود الروضة عبارة عن نشاط تابع للمإسسات 

الذي ٌهتم بؤبناء النساء العامالت ، و ٌشرف علٌه مصلحة  اإلنتاجٌة و الخدماتٌة المختلفة و

الخدمات اإلجتماعٌة للعمال لكل مإسسة و تطور هذا النشاط و أصبح ٌضم أطفال جمٌع 

 فبات المجتمع الجزابري .

إن الوضع القابم حالٌا ، و بموجب المرسوم التنفٌذي السابق ، ٌضم إلى جانب مإسسات 

طاع العام ، التً تتولى اإلشراف علٌها المإسسات التابعة للدولة ، رٌاض األطفال التابعة للق

أصبح ٌضم أٌضا مإسسات رٌاض األطفال التابعة للقطاع الخاص مهمتها القٌام بإستثمارات 

 فً مجال الطفولة المبكرة مقابل الخدمات التً تقدمها لألسرة و الطفل .

قطاع الخاص أو القطاع العام و تشرف على مإسسات رٌاض األطفال سواء التابعة لل

مدٌرٌات النشاط اإلجتماعً الموجودة فً كل والٌة من القطر الجزابري ، و هذه األخٌرة 

تابعة لوزارة التشغٌل و التضامن الوطنً ، إن اإلشراف الذي تقوم به مدٌرٌات النشاط 

رٌاض اإلجتماعً ٌتعلق أساسا بالجانب اإلداري الذي ٌحدد شروط فتح و سٌر مإسسات 

األطفال الذي تشرف علٌه مصلحة المإسسات المتخصصة بالمدٌرٌة و مهمتها متابعة 

الملف التقنً إلنشاء الروضة ، و ٌتولى متابعته من طرف مكتب اإلستثمار و تجهٌز 

المإسسات ، أما الجانب البٌداغوجً ٌتولى متابعته مكتب المتابعة البٌداغوجٌة عن طرٌق 

لمدٌرٌة ، تتكون من ممثل اإلدارة و أخصابً نفسانً ، مساعدة تشكٌل لجنة على مستوى ا

 إجتماعٌة ، طبٌب ، و مفتش التربٌة .

تهتم الدولة الجزابرٌة برٌاض األطفال من خالل تشجٌع إنتشارها وبناء المراكز 

مشروع إنجاز روضة أطفال فً  3117المتخصصة إلستقبال األطفال، حٌث بدأ منذ عام 

توى الوطنً، وتشرف على تكوٌن " المربٌات " المتخصصات فً تربٌة كل بلدٌة على المس

األطفال، حٌث أدرج مإخرا هذا التخصص فً مراكز التكوٌن المهنً والتمهٌن على 
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المستوى الوطنً بعد ما كان مقتصرا فقط على تربصات تجرٌها مإسسات الدولة عند 

الحاجة 
(1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      

. 9129ه ، ص 9492ربٌع الثانً  69، بتارٌخ  28الجرٌدة الرسمٌة للجمهورٌة الجزابرٌة / العدد  -( 1(  
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 :نشئة اإلجتماعيةالت :المبحث الثاني

  مفهوم التنشئة اإلجتماعية-9    

التنشبة اإلجتماعٌة أدق عملٌة نفسٌة و إجتماعٌة ٌواجهها الفرد و ٌخضع لمإثراتها و تعد   

ا إجتماعٌا مواكبا للمراحل الده و إنتهاءا بوفاته لكً ٌصبح شخصصٌرورتها بدءا من مٌ

ٌمكن تجاوزها أو إنكارها فً أٌة مرحلة من  العمرٌة التً ٌمر بها وٌعٌش فٌها ،فهً إذن ال

)مراحل حٌاته الفردٌة و اإلجتماعٌة 
1

)  

فالتنشبة اإلجتماعٌة هً عملٌة إندماج الفرد فً المجتمع فً مختلف أنماط الجماعات 

م على التفاعل اإلجتماعً و تهدف إلى ً عملٌة تعلم و تعلٌم و تربٌة تقواإلجتماعٌة و ه

و إتجاهات  مناسبة ألدوار إجتماعٌة معٌنة تمكنه من مساٌرة  رمعاٌٌ إكساب الفرد سلوكا و

جماعته و التوافق اإلجتماعً معها ،وتكسب الطابع اإلجتماعً و تسٌر له اإلندماج فً 

 الحٌاة اإلجتماعٌة . 

أن التنشبة اإلجتماعٌة عملٌة تحوٌل الفرد من كابن عضوي حٌوانً  "فوزية دياب"و ترى 

أدمً بشري التصرف فً محٌط أفراد أخرٌن من البشر بتفاعل  السلوك على شخص

بعضهم مع بعض و ٌتعاملون على  أسس مشتركة من القٌم التً تبلور طرابفهم فً الحٌاة 

(
2

). 

التنشبة اإلجتماعٌة بؤنها :"تشكٌل الفرد عن طرٌق ثقافته حتى  "سعد جالل"لقد  عرف 

 ٌتمكن من الحٌالة فً هذه الثقافة . 

التنشبة اإلجتماعٌة بؤنها :عملٌة التفاعل اإلجتماعً التً ٌكتسب " المرسي محمد"ف كما عر

)فٌها الفرد شخصٌته اإلجتماعٌة التً تعكس ثقافة مجتمعه 
3

) . 

                                      

1 95ص  6090،  9التنشبة اإلجتماعٌة ،دار الشروق للنشر ،عمان ، ط معن خلٌل العمر .-
  

2
، ص  6006اته بٌن النظرٌة و التطبٌق ،مركز اإلسكندرٌة للكتاب ،اإلسكندرٌة ، شحاتة سلٌمان محمد ،تنشبة الطفل و حاج سهٌر كامل احمد .- 

4،2  

3 98، ص  6009، 9التنشبة االجتماعٌة  للطفل دار صفاء للنشر ،عمان ،ط محمد الشناوي و اخرون . - 
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ملٌة تعلٌم تعتمد على التلقٌن  و المحاكاة و التوحد مع األنماط  بؤنها ع"ر بارسون"و ٌعرفها 

د الطفل و الراشد و هً عملٌة دمج عناصر الثقافة فً العقلٌة و العاطفٌة و األخالقٌة عن

 نسق الشخصٌة و هً عملٌة مستمرة . 

وهً عملٌات التشكٌل و التغٌٌر و اإلكتساب التً ٌتعرض لها الطفل  مع األفراد و 

الجماعات و المإسسات التً فً المجتمع الذي ٌنتمً إلٌه ،فٌتحول من كابن بٌولوجً إلى 

لى التكٌف و اإلنتاج و  هً عملٌة تربوٌة بها المجتمع من أ جل كابن إجتماعً قادر ع

)شخصٌة قادرة على التفاعل اإلجتماعً ضمن اإلطار القانونً .   تكوٌن
1

) 

 :و صفاتها أهداف التنشئة اإلجتماعية   -2

 أهداف التنشئة اإلجتماعية -2-1 -

 لوصول إلٌها :من أبرز الوظابف و األهداف التً تسعى التنشبة  اإلجتماعٌة فً ا

 تؤسٌس األعضاء الجدد الذٌن ٌؤتون إلى المجتمع عن طرٌق الوالدة  -9

 تكٌٌف الفرد الموجود أصال حسب نظم المجتمع القابمة فً المجتمع  -6

 جتماعٌة .اإل لألدوارلعام من خالل ممارسته ربط الفرد بجماعة معٌنة أو المجتمع ا -2

 الخبرات الجدٌدة  التً ٌواجهها المنشؤ . تعمل على ربط الخبرات القدٌمة مع -4

تعمل  على تحوٌل جسم اإلنسان العضوي الى كابن إجتماعً من خالل تعلٌمه رموز  -8

ذلك المجتمع ،ألن جسم اإلنسان ٌحمل طاقات غرٌزٌة  تتؤثر بالرموز المحٌطة بها 

)المتضمنة طاقات حضارٌة خاصة بمجتمعها . 
2
 ) 

جتماعٌة المتوقعة منه بحسب جنسه و مهنته و مركزه اإلجتماعً و و ٌتعلم اٌضا األدوار اإل

 طبقته اإلجتماعٌة التً ٌنتمً إلٌها . 

تلقٌن الفرد النظم األساسٌة التً تبدأ من التدرٌب على األعمال و العادات حتى ٌتحقق 

 اإلمتثال لثقافة المجتمع . 

ن منسقا مع العادات و التقالٌد و التوافق اإلجتماعً ٌتم من خالل تغٌٌر سلوك المنشؤ لٌكو-

 اإللتزامات اإلجتماعٌة .

                                      

1 92مرجع سبق ذكره ، ص محمد الشناوي و آخرون . -
  

2 42،42ص سابق ذكره ،  مرجع.معن الخلٌل العمر  -
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)إكتساب العناصر الثقافٌة للجماعة التً تصبح جزءا من تكوٌنه الشخصً -
1

) 

ٌجب أن ٌقوم  هو مفٌد و نافع و ما بلورة طموحات  مؤمولة :إذ ٌتعلم الطفل عبر التنشبة ما-

 به من أجل كسب إحترام األخرٌن 

مع األخرٌن فً ادوارهم  المنشؤو من خالل تفاعل  اجتماعًر سٌاق النمو تنمٌة الذات عب -

 (2)و مواقعهم . 

 :  الصفات العامة للتنشئة  اإلجتماعية-2-2 -

 ٌمكننا  تلخٌص الصفات العامة لعملٌة التنشبة اإلجتماعٌة بالتالً : 

ن خالل التفاعل ٌرى بؤن الفرد ٌتعلم م ينوكومبإنهاء عملٌة تعلم إجتماعً ، والعالم   -9

 اإلجتماعً : المعاٌٌر و االدوار  و اإلتجاهات 

إنها عملٌة نمو : فالفرد ٌتحول من تركزه حول ذاته الى فرد ناتج ٌدرك معنى المسإولٌة  -6

 اإلجتماعٌة . 

إنها عملٌة مستمرة : ٌنتقل بها الفرد من الطفولة الى المراهقة فالرشد ثم الهرم و  -2

 مرحلة فً نموه خصابص و احتٌاجات معٌنة . الشٌخوخة و فً كل 

إنها عملٌة دٌنامٌكٌة :فهً عن طرٌق التفاعل و التغٌر تتضمن عملٌات األخذ و العطاء  -4

 الذي بدورها تكون عند اإلنسان الشخصٌة الناضجة . 

تستهدف مهاما كبٌرة و أسالٌب متعددة لتحقٌق ما  آلنهاإنها عملٌة معقدة متشابكة :   -8

)إلٌه .  تهدف
3

) 

 :  التنشئة اإلجتماعيةو شروط أشكال -2

 : أشكال التنشئة اإلجتماعية-2-1

 ٌة شكلٌن ربٌسٌٌن هما : تؤخذ التنشبة اإلجتماع

ة فً كل من االسرة و : وٌتم هذا الشكل من التنشب التنشئة اإلجتماعية المقصودة -9

لسلوك وفق نظامها الثقافً  تعلم ابناءها اللغة و اداب الحدٌث  و ا فاألسرةالمدرسة ،

                                      

1 60، ص  6002المدرسة مإسسة الوراق للنشر ،عمان ، ط  لما قبالتنشبة اإلجتماعٌة لطفل وجٌه الفرج .-
  

2 29مرجع سبق ذكره ، صمعذ خلٌل العمر .-
  

3 60/ ص  6002، 9المدرسة ،مإسسة الوراق للنشر ،عمان ،ط  لما قبالتنشبة اإلجتماعٌة للطفل  لفرح .وجٌه ا -
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د لم الطرق و االسالٌب و االدوات التً تتصل بتسرب  هذه ومعاٌٌرها  و اتجاهاتها  و تج

)الثقافة و قٌمها و معاٌٌرها 
1

) . 

كما أن التعلٌم المدرسً بمختلف مراحله ٌكون تعلٌما مقصودا له اهدافه و طرقه واسالٌبه و 

)بطرق معٌنة . نشؤتهماالفراد و نظمه و مناهجه  التً تتصل بتربٌة 
2

) 

و ٌتم هذا الشكل من التنشبة من خالل المسجد التنشئة االجتماعية غير المقصودة :  -6

ووسابل اإلعالم و اإلذاعة و التلفزٌون و السٌنما و المسرح ..و غٌرها من المإسسات التً 

 دوار التالٌة : تساهم فً التنشبة االجتماعٌة من خالل األ

م فٌها الفرد  المهارات و المعانً عن طرٌق اكتسابه المعاٌٌر االجتماعٌة التً تختلف ٌتعل-أ

 باختالف هذه المإسسات . 

تكسب الفرد االتجاهات و العادات المتصلة بالحب والكره و الجنس و النجاح و الفشل و  -ب

 حمل المسإولٌة .الواجب و المشاركة الوجدانٌة و تاللعب و التعاون و 

ذلك من أنواع  كسب الفرد العادات المتصلة بالعمل  و اإلنتاج و اإلستهالك و غٌرت –ج 

 السلوك و اإلتجاهات و المعاٌٌر و المراكز و األدوار اإلجتماعٌة 

عملٌة التنشبة اإلجتماعٌة وفقا لنمط الحٌاة فً المجتمع ففً المجتمعات البسٌطة  تختلفو 

)ة المباشرة . تقوم التنشبة على اسس التقلٌد و الخبر
3

) 

أما فً المجتمعات المتحضرة و المتقدمة فتقوم التنشبة اإلجتماعٌة فٌها على أسس التفكٌر و 

التمٌز و اإلختٌار لذلك فإن هذه المجتمعات تتنوع وتكثر من مإسسات التنشبة اإلجتماعٌة  

ل غٌر المقصودة كاإلذاعة و التلفزٌون و المجالت ....و غٌرها من وسابل االتصا

)الجماهٌري من أجل ضبط و توجٌه عملٌة التنشبة اإلجتماعٌة . 
4

)  

 

 

                                      

- 60، 91مرجع سبق ذكره ، ص فرح .وجٌه ال 1
  

2 91، ص  6009، 9التنشبة االجتماعٌة للطفل ،دار صفاء للنشر ،عمان ط محمد الشناوي و اخرون . -
  

3 91/60مرجع سبق ذكره ، ص وجٌه الفرح . -
  

4 60، ص 6002، 9التنشبة االجتماعٌة لطفل ماقبل المدرسة ،مإسسة الوراق للنشر ،عمان ،طوجٌه الفرح .-
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 : شروط التنشئة اإلجتماعية--2-6

ان هناك ثالث  شروط هامة للتنشبة      handelو هاندل  elkinٌإكد كل من ألكٌن 

 االجتماعٌة : 

  المجتمع القائم:  الشرط األول -9

دته ،لهذا المجتمع معاٌٌره  ومثله و ضوابط لد  الطفل فً مجتمع قابم موجود قبل والٌو

السلوكٌة و فٌه نظمه و مإسساته التً تمارس التنشبة اإلجتماعٌة و تتحدد للطفل شكل 

السلوك المرغوب و طرق التفاعل معه لٌتمكن من القٌام باألدوار المطلوبة منه ،وٌمكن أن 

لتنشبة اإلجتماعٌة ،وفٌه مجموعة ٌنظر للمجتمع القابم على أنه المجال الذي تتم فٌه عملٌة ا

 من العوامل التً تساعد على حدوث هذه اللعملٌة و نجاحها و هً : 

 المعاٌٌر و القٌم   -أ

 المكانة والدور  -ب

 المإسسات االجتماعٌة  -ج

للمجتمع القابم اقسامه الفرعٌة و الثانوٌة و الطبقٌة و االجتماعٌة واحدة من هذه االقسام  –د 

 .  الفرعٌة له

التغٌر اإلجتماعً ) -ه
1

) 

  الشرط الثاني :-6

المٌراث البٌولوجً او الوراثة البٌولوجٌة التً تسمح لعملٌات التعلم  بالحدوث والوراثة 

البٌولوجٌة هً مجموعة الصفات و االستعدادات التً ٌرثها الطفل و تنتقل الٌه عن طرٌق 

الهضمً و القلب و غٌرها من أجزاء  الجٌنات فهو ٌولد مزودا بالعقل و الجهاز العصبً و

جسم اإلنسان التً تعتبر متطلبات أساسٌة و ضرورٌة لعملٌة التنشبة اإلجتماعٌة ،وبالرغم 

من أهمٌتها إال أنها غٌر كافٌة ألن هنالك عوامل أخرى قد تعٌق أو تإثر فً عملٌات التنشبة 

 اإلجتماعٌة و التفاعل مثل  الطول الشدٌد و القصر الشدٌد . 

  الشرط الثالث : الطبيعة اإلنسانية -2

                                      

- 

1 92التنشبة االجتماعٌة للطفل ،مرجع سبق ذكره ، ص.محمد الشناوي و اخرون .
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الطبٌعة اإلنسانٌة فً كل المجتمعات البشرٌة بعد من الصفات تمٌز اإلنسان عن تتصف 

على التصمٌم ،وهً  على التعامل مع اللغة و الرموز و القدرة ةغٌره من الحٌوان، كالقدر

م بدور االخرٌن و القدرة للتفاعل االجتماعً و منها كذلك القدرة على القٌا قدرات ضرورٌة 

 لألفكارعلى الشعور مثلهم و القدرة عموما فً التعامل بالرموز و هذا ٌعنً اعطاء المعنً 

المجردة و معرفة الكلمات و االصوات و اإلٌماءات ،وبصفة عامة نستطٌع القول ان هذه 

)دون غٌرهم من المخلوقات .  ٌعٌة و ٌتفرد بها البشر االشٌاء طب
1

) 

  التنشئة اإلجتماعيةأليات -4

لٌمه عناصر د إلى شخص من خالل تعام بواسطتها تحوٌل االفرالتنشبة لعملٌة صٌرورٌة ٌت

دمجه فً النسق اإلجتماعً ،إذ لها ألٌات خاصة بها تستخدمها فً الثقافة اإلجتماعٌة و

 تحقٌق اهدافها المهمة ،من جملة هذه األلٌات هً : 

جا فرد خبرات و مهارات  لم ٌخضع لها سابقا و ٌكون محتا: الذي ٌعنً إكساب ال التعلم -1

ب عضوٌة مجتمعٌة متضمنة سلوكٌات و أفكار و إتجاهات و لها ،وعندما ٌتم ذلك فإنه ٌكتس

معتقدات حصل علٌها من خالل تفاعله بشكل مباشر مع ابوٌه و افراد اسرته و مجتمعه 

 التعامل معها . لتجعله قادرا على مواجهة ظواهر و مشكالت الحٌاة و 

 ولهذه األلٌة التعلٌمٌة التنشبة شروطا ٌجب توفرها هً :  

جدٌد  وما ه:أي أن ٌكون الفرد قادرا أو له ملكة التفرٌق اإلدراكً و المعرفً بٌن  التمييز-أ

و قدٌم ،وان تكون عنده القابلٌة فً تشخٌص السبب او األسباب التً انتجت الشًء و جعلته 

 ما موجود محٌطه ،وهذا أول خطوة فً تعلم الفرد لما هو جدٌد . جدٌدا و مختلفا ع

هذا الشرط ٌستخدمه المنشا مع المنشؤ عندما ٌعلمه سلوكا جدٌدا :  و العقوبة  المكافأة -ب

إذا لم ٌإدي ذلك بإجادة فإنه ٌحصل فٌه ٌحصل على مكافؤة من عند المنشا، و ،فإذا أجاء

مكافؤته ،وكلما كان  ن دقٌقا و صحٌحا فً أدابه زادتعلى عقوبة من قبل المنشا ،وكلما كا

و  حاألص،أي ال ٌكون هناك إختالف بٌن السلوك  مكافؤةمتسقا حصل على  سلوك المنشؤ

سرٌعة و بشكل مباشر بعد أدابه  مكافؤةالرضى عنه من قبل المنشا ،وقد ٌحصل على 

                                      

1 95مرجع سبق ذكره، ص محمد الشناوي و اخرون .-
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ب فً تهذٌب و بناء شخصٌة ااكثر فاعلٌة من العق المكافؤةؤن السلوك الصح ،وعلٌه نقول ب

)الطفل.
1

) 

غٌر مستحبة الن الحرمان إذ كون لهذه العقوبات استجابة  فرض العقوبات الصارمة : -ج

نع ،وٌجعل المنشؤ مستجٌبا  لتعلم سلوك او معٌار اجتماعً اال ان الحرمان فً من شًء مم

هم اسبابه و فً حاالت ال ٌف ألنهال ٌكون معنى له  لبداٌة السنتٌن االولٌٌن من حٌاة الطف

 اخرى ٌإدي الحرمان الى السلوك العدوانً و العنفً  عند الكبار . 

: حٌث ٌخضع الفرد  لتذبذبات ثنابٌة متناقضة داخل مجتمعه  نظم ممارسة األدوار -د

تتراوح بٌن قطبٌن مختلفٌن ٌتعلم من خالل هذا التذبذب أدواره اإلجتماعٌة مثل : 

 ،التخصص و اإلنتشار .ٌة و األداء ،والتؤثٌر لنوعالخصوصٌة و العمومٌة ،ا

من السلوكٌات و المهارات و المواقف و االتجاهات ٌتم العدٌد توجيهات مباشرة :  -6

اكتسابها و تعلمها بشكل مباشر ،مثال على ذلك االم او االب عندما تعلم ابنها او ابنتها كٌف 

عدة  احد و كٌف تتحدث مع االخرٌن و تؤكل بالشوكة ،وكٌف تلبس ثٌابها بنفسها دون مسا

 هو ممكن و غٌر ممكن .  تعلمها ما

غالبا ٌقوم األبوان بسرد أحادٌث وقصص عن حٌاتهما الماضٌة و يد او المحاكاة : لالتق -3

هما و خبرتهما ك،اذ ٌقوم األبوان بشرح و تفسٌر ادراربٌا و تعلما قٌمتهما و سلوكهما كٌف ت

على أبنابهم و ٌتصرفوا مثلهم  لٌإثرواالتً عاشوها و مارسوها   و معتقداتهما االجتماعٌة

او ٌشتبهوا بهم وٌقلدوهم ،كما ٌقوم األبناء بمحاولة تقلٌد ابابهم من خالل بعض صفاتهم 

صوتً أثناء الكالم والحدٌث مع األخرٌن أو عند إنفعالهم وردود ٌزة مثل : الوزن الالمم

)قلٌد و التعلم أفعالهم إذ أن الطفل ٌكون سرٌع الت
2

)  

 

 

 

 

                                      

1 26/22/24، ص  6090،  9التنشبة اإلجتماعٌة ،دار الشروق للنشر ،عمان ،ط  ر .ممعن خلٌل الع-
  

22، 28مرجع سبق ذكره ، ص معن خلٌل العمر . -
2
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 خالصة :

بما أن الروضة من أبرز مإسسات التنشبة اإلجتماعٌة خاصة فً ٌومنا هذا ،فإنها        

تعمل جاهدة الى جانب األسرة لتربٌة و تعلٌم الطفل و تنشبته تنشبة إجتماعٌة تتوافق مع 

لٌة التربوٌة التعلٌمٌة المجتمع الذي ٌعٌش فٌه،ٌكون هذا إال بالمربٌة التً تعتبر عصب العم

 . فً الروضة و أصبحت تمهد للطفل إندماجه فً مجتمعه

 



 الجانب المٌدانً                 الفصل الثالث                                                          

- :? 

 

 تمهٌد:

على عٌنة المربٌات و األسر فً هذا الفصل سنقوم بتحلٌل المقابالت التً أجرٌت 

 . حٌث سنتناول بالتفصٌل نتائج كل محور على حدى

 : عرض مجاالت البحث-1

 تتم ضمنها معالجة موضوع الدراسة تلك المجاالت هً :  تإن ألي دراسة مجاال

  المكانً:المجال 

 ة عٌنة تتكون من ثالث روضات و هم كاألتً : لقد تم إجراء هذه الدراس

روضة االطفال ببلدٌة سٌدي لخضر وروضة الٌاسمٌن ومالئكة السالم ببلدٌة "

 سٌدي علً . 

 : بسٌدي لخضر األطفالروضة  -1

بجانب حً كاسطور  <899/?9/=7التً أنشؤت فً  األطفالتوجد بها روضة 

فٌها فناء للعب و قاعة د قاعات وٌوج ;مربٌات ولدٌها  ;،والتً تحتوي على 

 أما. إسسةمبساعات مخصصة نظرا للتنظٌم المبتع داخل الاألطفال  أولٌاء إلستقبال

 األقربوتعد هذه الروضة , فً هذه الروضة لم نستطٌع الحصول علٌه األطفالعدد 

 . و الوحٌدة على مستوى بلدٌة سٌدي لخضر

 : بسٌدي علً األطفالروضة  -2

 : وجد بها روضتان همات

رف و هً روضة خاصة معتمدة من ط ;897تؤسست روضة الٌاسمٌن فً أكتوبر 

 مربٌات . ;حراس و  9عامل نظافة و مطبخ و  و قاعات :9الدولة ،وتتوفر على 
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،ٌوجد  ;897روضة "مالئكة السالم" تقع فً حً كاسطور ،تؤسست فً سبتمبر  أما

لم ٌسمح  األطفالدد وفٌما ٌتعلق بعغرف ومطبخ و مرحاض .  9مربٌات و  :فٌها 

 . لنا بالحصول علٌه

 المجال الزمانً :-

دامت الفترة الزمنٌة المخصصة إلجراء الدراسة المٌدانٌة  ثالثة اشهر إبتداءا من لقد 

 و تم إجراإها على مرحلتٌن :  =897إلى اواخر شهر ماي  =897مارس  <9

شهر ،حٌث قمنا  : دامت فترة الدراسة اإلستطالعٌة حوالًالمرحلة اإلستطالعٌة

بزٌارة الروضات لتقدٌم أنفسنا كباحثٌن ومعاٌنة مجتمع البحث ،كما أجرٌت مقابلة 

مع مدٌرات الروضات حٌث اطلعنا على المعلومات الخاصة بالروضة ،والسماح لنا 

 بإجراء البحث المٌدانً . 

:إستمرت هذه المرحلة حوالً شهرٌن ونصف ،وقمنا  مرحلة القٌام بالمقابالت

قابلة المربٌات و األسر ،وكانت هذه المقابلة مع المربٌات و كذلك االسر ال تتجاوز بم

 نصف ساعة .

  :المجال البشري 

ألننا وجدنا صعوبة فً لقائهم بسبب  مربٌة13 ٌشمل المجال البشري للدراسة على 

 أسر . 7إنشغالهم مع االطفال ،وكذلك أجرٌنا مقابالت مع

 : عرض المعطٌات و تحلٌلها-8

 المحور األول :أهداف الروضة  من خالل المربٌة 

لعٌنتنا الحظنا أن المهام التً تقدمها الروضة من خالل المربٌة المقابالت من خالل 

تتماشى مع أهداف التنشئة اإلجتماعٌة ،بإعتبارها الروضة مإسسة من مإسسات 
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من معرفٌة إلى  تخدمها فً تحقٌق غاٌاتها التً تتنوعالتنشئة اإلجتماعٌة فالمربٌة 

 .المبحوثٌنصرح به  خلقٌة إلى نفسٌة و هذا حسب ما

  المهام التً تقدمها المربٌة :1- 

وكما ذكرنا سابقا المهام التً تقدمها المربٌة أهدافها تتناسب مع أهداف التنشئة 

سنة ،دركً ،متقاعد ،مستوى  9:،أباإلجتماعٌة ،وهذا ما صرح به المبحوث )

ٌ  و  ح   اف  ز  ا ب  دن  وال  ً أل  عط  ة ت  ٌ  ب  ر  الم  ثانوي ( :"   اه  ا ب  ه  د  ن  ع   ي  د  ل  و   ت  ٌ  ط  ح   نا  ،أ   ح  ج مال  ا

ٌ  ٌ  رب  د الم  ن  ع   ةوض  ً الر  ف   او  ر  ً ق  ل   د  ال  و   اف  ز  ب   ت  ف  ،ش   ةس  ر  ا  د  ل  ل   ه  د  ج  و  و ت   ل  ه  ؤ  ت  ٌ   و ف  ر  ع  ة 

ٌ  ر  ٌد ت  اش  أن   اف  ز  و ب   ام  ق  و األر   اب  س  الح    ."ٌةرأن  ور ق  ً ص  ش   ة وبو

فالمربٌة تعطً ألوالدنا الكثٌر من األمور ،أنا وضعت إبنً هنا لكً ٌتعلم و ٌتؤهل و 

لكً أحضره للدخول المدرسً ،فقد رأٌت الكثٌر من األطفال الذٌن ربتهم المربٌة 

 .  القرآنٌةٌجٌدون الحساب و العد و الكثٌر من األناشٌد التربوٌة و السور 

ٌ  :"ك  جامعً( سنة مشرفة تربوٌة،مستوى =9،أموثة )وأضافت المبح  اف  ز  ب   ن  ا

 كآداب اباآلد  ة و ٌ  ع  األد  و  رآن  الق  و  ق  ال  و األخ  لم  ع  ً ت  ،ه   ة ٌ  رب  الم   م  ه  ٌر  د   ح  وال  ص  

ٌ  و  و ح  د   اع  و ك   ل  األك    . وي"رب  ع الت  اب  م الط  ٌه  ل  ع   لب  غ  ٌ   ج  ا

و األدعٌة  القرآنو هم المربٌة فهً تعلم األخالق ٌوجد الكثٌر من المهام التً تقوم ب

 األكل و كل هذه األشٌاء ٌغلب علٌها الطابع التربوي . كآداب اآلدابو 

و التؤهٌل للدخول المدرسً و إذا فمهام المربٌة تنحصر فً تعلٌم لبعض األساسٌات 

السور و األخالق الحمٌدة عن طرٌق األناشٌد التربوٌة الهادفة و  اآلدابتلقٌنه 

و من هذا نفهم بؤن مهام المربٌة تتنوع من معرفٌة إلى خلقٌة و تربوٌة  القرآنٌة

فً الجانب التربوي و الخلقً أو بصفة عامة فً التنشئة فتعلٌمٌة و أن لها إسهامات 

 اإلجتماعٌة .
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:"  جامعً ( مستوى،سنة ،أستاذة الطور المتوسط  99،أمصرحت المبحوثة )

ً ...ل   ح  ال  و  ص   اف  ز  م ب  ه  م  ل  ع  وي و ت  رب  الت   لً  ائ  و الع  الج   اك  ي ،ذ  د  ولٌ  ل   ر  وف  ٌة ت  رب  الم  

ب   دي ٌ  ل  و  ا ل  ه  م  ل  ع  ا ن  ن  أ   ش  ر  د  ق  ن  م   س  و  ان  م  ا ل  ٌه  ف   ر  ٌ  د  ن  ا ل  ص  ال  ً الب  ،وه   ت  ق  ة الو  ل  ق   ب 

   " م  د  خ  ن   ون  ك  ً ن  ا ك  ٌ  ان  ا ه  ي و أن  ٌد  ل  ً و  ل  خ  ن  

توفر ذلك الجو العائلً التربوي للطفل و تعلمه الكثٌر من األمور التً ال أقد  المربٌة

أنا على تعلٌمها له بسبب قلة الوقت و ضٌقه كما أنها هً المكان الوحٌد األمن الذي 

 أتركه فٌه إبنً أثناء فترة عملً و أنا مرتاحة الضمٌر . 

الدان فً تربٌة ابناءهم أثناء فالمربٌة هً الشخص الوحٌد األمن الذي ٌعول علٌها الو

غٌابهم ،فهً توفر للطفل ذلك الجو العائلً برفقتها و رفقة األطفال و تعلمهم العدٌد 

من المهارات الهامة التً ٌحتاجها الطفل فً حٌاته كما قالت إحدى المبحوثات 

ٌ  ا  م ب  ه  ن  او  ع  ٌة ت  ب  ر  الم  سنة ،ماكثة فً البٌت ،مستوى جامعً ( :" <8،أم) اف ز  و ب  م  ه  ف  ه 

اب وا على د  و  ع  ت  ٌ   اه  م ب  ه  اون  ع  الح و ت  و  ص    ٌ ٌ   ال  ب  ا و ك  ب   ال  م ب  ه  ات  ه  م  أ  غ   م  ل  ع  وا و ت  س  ح  ما

 ن  ٌ  ان  و  و و الق  ر  ٌ  غ   م  ر  ت  ح  ٌ   ف  ٌ  و وك  ت  م  ل  ع  و و م  اب  ح  و ص   ه  ع  م  ت  ج  م   ع  م   لم  ق  ؤ  ت  ٌ   ف  ٌ  ك   ل  ف  الط  

ٌ  ٌ  ى ،ك  ض  و  ف   ال  ب   د  ع  ق  ٌ   ف  ٌ  ا ك  م  ع  م ز  س  ق  ال   اع  ت   ٌ   ت  ك  س  ف  و  تكلمٌ   ب  ح  ٌ   ن  ٌم   ه  ٌ  د  ٌ   ع  ف  ر  و 

ٌ  ان  ت   ه  م  ل  ع  ت    ن  ٌ  ا م  م  ع  ه ز  ٌ  د  ال  ة من و  ون  ا  ع  م   ال  و ب  وح  على ر   د  م  ت  ع  ٌ   ف  ٌ  و ك   ن  ذ  اإل    ي  د  ً 

ٌ  ً ط  ٌنق   ل  اك  ٌ   ٌ  س  غ  ابلة و   .ٌه و غٌرها"د  ل 

ة تساعد األطفال على الفهم األكثر لألشٌاء و تساعدهم على التعود على المربٌ

كٌف ٌتؤقلم مع المجتمع و رفقائه و اإلبتعاد عن األم بسهولة دون بكاء ،وتعلمه 

مربٌته ،وتعلمهم إحترام قانون الصف ، مثل الجلوس دون إصدار فوضى و الصمت 

مساعدة مثل التنظٌف بعد األكل و االستئذان عند الكالم و االعتماد على النفس دون 

 غسل الٌدٌن . 
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إذن المربٌة تساعد الطفل على اإلندماج فً مجتمعه و تفتحه علٌه من خالل فهم 

ماٌحٌط به ،كما تنتمً فٌه الجوانب النفسٌة ،كاإلعتماد على النفس فً القٌام بواجباته 

ٌش فٌه روح إحترام المجتمع الذي ٌعو تساعده اٌضا على التؤقلم مع الغٌر فً إطار 

 .الحوار آدابالقانون و تعوده على ضبط النفس من خالل إخضاعه لقانون الصف و 

فٌما نجد فئة قلٌلة لم ترضى بالمهام التً تقدمها المربٌة و لم تعترف بها حتى مبررة 

 ذلك بالمستوى المتدنً لهته المربٌات . 

وطن ،مستوى سنة ،عامل فً شركة خارج ال 99،أب)حٌث صرح المبحوث 

 ع  م   ل  ام  ع  ت  ا ت  اه  ة ر  ض  و  ي ،الر  ار  ر  د  دة ل  ٌ  ا  م و ال ف  د  ق  ت   ما   ٌات  ب  ر  ة للم  ب  س  :" بالن   متوسط(

ٌ  ر  م   ٌ  ذ  و ه   ا ٌ   ن  ه  و ال م  ال أخالقٌا  ت  ال  ه  إ  م   ش  م  ات ب ك ر  ب  م راه  ال الد  و على ج  م  د  خ  و 

 " . يار  ر  د  م و ال عالقة مع ه  د  ن  ،ماع  

لألطفال ،فالروضة تتعامل مع مربٌات غٌر مإهالت ال مربٌات ال تقدم أي فائدة ال

 النقود فقط لٌست لهن عالقة باألطفال . أخالقٌا و ال مهنٌا و هن ٌعملن من أجل 

فالبعض ٌنظر للمربٌة نظرة سلبٌة و ٌرون أنهن ال ٌقدمن أي منفعة ألطفال الروضة 

خالل مقابالتنا  لحظناهالمهنً ، وهذا ما ال  وهذا كله بسبب نقص التؤهٌل الخلقً و

 التً أجرٌناها حٌث البعض ٌبدي تضمره من مستوى هته المربٌات .

 :هاوضع الطفل فٌأسباب  و الروضةضرورة -2

تضع األسرة طفلها فً الروضة بٌن ٌدي المربٌة هباءا ،بل كانت هناك أسباب و لم  -

اراء األولٌاء ،حٌث قال أحد  غاٌات تنتظرها االسرة من المربٌة ،وهذا حسب

 اف  ز  ي ب  د  انت عن  ك   دركً متقاعد ،مستوى ثانوي ( : ،سنة 9: ،أبالمبحوثٌن )

ٌ  الم   ند  ع   نا  دي ه  لٌ  و   ط  ح  ً ن  الون  ً خ  ل   اٌج  و  ح   ٌ   م  ل  ع  اه ٌت  ة ب  رب و ت  ب  ي ج  ٌد  ا ول  هل ..أن  تؤ  و 
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ٌ  ت  ٌ   اه  ا ب  الص  ي الب  د  ه  ل   و و اوع  ت   ف  عار  م   لو  نمٌ  هارات لً ت  م   ف  زا  ب ب  س  ك  علم و 

 ة" . تاب  ءة و الك  را  ٌتعلم أولٌات الق  اه  ب  

كان عندي الكثٌر من األمور جعلتنً أضع إبنً هنا بٌن ٌدي المربٌة لكً ٌتعلم و 

 اإلنجازاتٌتؤهل ،أنا إبنً أتٌت به إلى هذا المكان لكً ٌتعلم و ٌكتسب الكثٌر من 

 لكً ٌتعلم أولوٌات القراءة و الكتابة .  التً تنمً معارفه و

فالتعلٌم التحضٌري فً الروضة جزء من النمو المعرفً لطفل ، فاألولٌاء ٌضعون 

أبناءهم بٌن ٌدي المربٌة لكً تعطً الطفل بعض المعانً و الحقائق البسٌطة التً 

 تنمً المهارات و تنمً قدراته . 

" أنا  (:متوسط ،مستوى جامعً أستاذة طور،نة س 99،أم )و صرحت المبحوثة 

ٌ  ه  ن  م   الح  و  ص   اف  ز  ب   ال  ا على ج  ن  ٌته ه  ط  ح   ٌ  س  ات الح  لوك  ٌدي الس  ل  تعلم و  م باه   ز  ٌ  م  نة و 

ٌ  ٌح  ل  م   ش  السلوكات لً م    ٌها"ل  د ع  ع  ب  ة و 

لوكات الحسنة و ٌمٌز أنا وضعت إبنً هنا للعدٌد من األمور منها لكً ٌتعلم الس

 مٌمة و ٌبتعد عنها . ذالسلوكات ال

اب أبناءهم العادات الخلقٌة السلٌمة كالصدق ذا فبعض األولٌاء ٌهدفون إلى إكسإ

ها إلٌهم و تذمٌم الممارسات لٌمهم الممارسات الحمٌدة و تحبٌب،والنظافة و تع

 المذمومة لهم . 

ٌ   اه  ه ب  ت  ٌ  ط  أنا ح  وأضافت المبحوثة: "  ٌدة ع  ون ب  ك  ً ن  ه ك  س  ف  ن  ف   س  ٌو  ف  ون  الك   ر  ٌ  د  ٌتعلم 

  ٌ ٌ  و  داك الخ   ع  ل  ق  علٌه و   " د على الدارع  ب  ف كً 

 أنا وضعت إبنً لكً ٌتعلم الثقة فً النفس عند بعدي عنه و عند البعد عن البٌت . 

فهناك من األولٌاء من غاٌته إكتساب الطفل السلوكات الجٌدة كثقة بالنفس و الشجاعة 

على الخروج من ذلك الجو األسري المغلق و التفتح  و تحمل المسإولٌة و تعوٌده
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على المربٌة فً تلبٌة حاجات طفلها و مطالب النمو على الغٌر ،فاألسر تعتمد 

الخاصة بهده المرحلة من العمر لتمكٌن الطفل من تحقٌق ذاته و مساعدته على 

 تكوٌن شخصٌته القادرة على التعامل مع المجتمع . 

:"أنا ولٌدي  ( عامل فً شركة ،مستوى متوسط،سنة  99 ،أبو صرح المبحوث )

ٌ  ه  و ل  ٌت  اط  قبل وح   ن  م   ل  ز  نع  كان م   ً  رس  و المد  الج   ك  اود  على ذ  ع  ت  نا على جال باه 

ٌ  ل غد  ك  ش  ى و ال م  لق  ن   ،وباه ما ٌ  دخ  وة كً   " ول  ك  ل لل

درسً ولكً ال إبنً كان منعزل من قبل و أتٌت به إلى هنا لٌتعود على الجو المأنا 

 .  أي شكل عند دخوله للمدرسة ىأتلق

فالمربٌة تنمً مهارات التفاعل اإلجتماعً مع األطفال و تعودهم على الجو التعلٌمً 

المدرسً لكً ال ٌتلقى األولٌاء أي صعوبة أثناء الدخول المدرسً ،فهً تهٌئهم 

ن معظم األولٌاء للحٌاة المدرسٌة و تساعد الطفل على التواصل مع أقرانه خاصة و أ

ٌعملون فال ٌجد الطفل فرصة للتخاطب معهم فالروضة بقٌادة المربٌة تساهم فً 

 .تربٌة الطفل و تشجٌعه على اإللتحاق بمقاعد الدراسة دون مشكل 

:" أنا حطٌت  جامعً ( سنة ،مشرفة تربوٌة ،مستوى =9،أم)و صرحت المبحوثة 

مساعدة الطفل باه ٌتجاوز صعوبات  بنتً هنا باسكو المربٌة تعاون الوالدٌن على

 التعلم ،وتعلم الطفل بزاف مهارات فً حٌاتو تولً تخلٌه ٌتؤقلم فً هذا المجتمع " 

أنا أتٌت بإبنً هنا ألن المربٌة تساعد الوالدٌن على مساعدة الطفل فً تجاوز 

صعوبات التعلم و تعلم الطفل الكثٌر من المهارات الالزمة فً حٌاته التً تجعله 

 تؤقلم فً مجتمعه. ٌ

:"كٌما قلت سنة ،ماكثة فً البٌت ،مستوى جامعً( <8أم و أضافت المبحوثة )

و ٌصرالهم مشكل كٌفو خلٌتهم  حطٌت بناتً هنا باه متتكررلٌش الغلطة تاع ولٌدي
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داك الجو اإلجتماعً اال عند المربٌة رغم أنً مانٌش خدامة قادرة نوفرلهم كلش 

 "  جو هنا و ٌتعلمو من صحابهممنقدرش نوفرو حبٌتهم ٌندم

إبنً و ٌقعوا فً نفس المشكل كما قلت أكرر أن أتٌت ببناتً هنا لكً ال ٌتكرر هفوة 

فً البٌت و قادرة على توفٌر كل حاجٌات مثله ،تركتهم عند المربٌة رغم أننً ماكثة 

ا مع لهم ماعدا ذلك الجو اإلجتماعً ال أقدر على توفٌره ،أحببت أن ٌندمج أوالدي هن

من أصدقاءهم فاألسر تطمح من المربٌة تهٌئة الظروف المناسبة  ٌتعلموااألطفال و 

...و تنمٌة مهارات لنمو أطفالها نمو شامل فً كل النواحً اإلجتماعٌة ،عقلٌة ،

 . التفاهم و التواصل التً تساعدهم على التفتح على بٌئتهم 

 أي أنا ملقٌت"  : عً (مستوى جام ،سنة ،ممرضة 99أم هذا وصرحت المبحوثة )

غٌر الروضة ...المربٌة هً الحل كً تكون نخدم ،طمعت بالصة نحط فٌها ولٌدي 

و تخلٌه ٌلعب قدامها بال برك تشدلً ولٌدي و تعطٌه ذاك األمن و توكله فً غٌابً 

  ما تقرٌه ،أنا ولٌدي نقرٌه وحدي"

اء عملً رغبت فقط ل أثنإبنً غٌر الروضة فالمربٌة هً الحلم أجد مكان ألي أنا 

فً غٌابً و تتركه ٌلعب أمامها دون أن تؤوي إبنً و تعطٌه ذلك األمن و تغذٌه 

 تعلٌمه ،أنا إبنً أعلمه بنفسً . 

حطٌته مستوى جامعً( :"،عاملة فً مكتبة ،سنة  98،أم)و أضافت أٌضا المبحوثة 

  عند المربٌة باه تشدهلً وقت الخدمة ،مالقٌت وٌن نخلٌه"

 عند المربٌة لكً تؤوٌه وقت عملً ،فؤنا لم أجد مكان أخر أتركه فٌه . تركت إبنً 

ها األمهات لم ٌكن هدفها من وراء وضع أن بعضو من خالل هذا التصرٌح ٌتضح 

عند المربٌة التعلٌم و التربٌة ،بل و فقط إٌواء الطفل و توفٌر جو إلبنها فً الروضة 
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ساسٌة له مثل التغذٌة و األمن ،اللعب الرعاٌة و الحنان للطفل و إشباع الحاجات األ

 ،النشاط ، الحرٌة . 

ومع هته المبررات المتباٌنة لألسر من وراء وضعها لإلبنها فً الروضة تبادرت فً 

ذهننا فرضٌة إذا ما أصبحت هذه الروضة ضرورة بالنسبة لألسر، فكانت اإلجابات 

 مختلفة لكنها تصب فً مجرى واحد أال و هو حتمٌة الروضة

أصبحت الروضة فً الوقت الحالً تمثل ضرورة من ضرورٌات الحٌاة التً ال 

تستطٌع األسر التخلً عنها لما تقدمه من فائدة للطفل ،كما أنها الملجؤ األمن الذي 

ٌلجؤ إلٌه األمهات و العامالت بسبب عملهن ،وهً المتنفس االول لألسر بحكم 

  التغٌرات الوظٌفٌة

الروضة سنة ، دركً متقاعد ،مستوى ثانوي ( :" 9:حٌث صرح المبحوث: )أب،

والت ضرورة ،الزم منخلوهش الطفل غٌرها لدار الزم ٌخالط دراري و ٌتعلم منهم 

حاجات و قدرات تعاونو باه ٌواصل حٌاتو و الروضة راها تعاون الطفل فً قراٌتو 

األولى كاع اللً دخلو لٌها مالقاوش صعوبات فً الدراسة  و والو  ٌحتلو المراكز 

 ". 

الروضة أصبحت ضرورة ٌستلزم أن ال تترك الطفل فً البٌت فقط بل ٌستلزم أن 

ٌحتك باألطفال و ٌتعلم منهم حاجات و قدرات تساعده على مواصلة حٌاته و 

الروضة تساعد الطفل فً دراسته ، كل الذٌن دخلوها لم ٌتلقو صعوبات دراسٌة و 

 أصبحوا ٌحتلون المراكز األولى .

ألباء ٌرون أن اإلعتماد على الروضة و إحتكاك أبنائهم باألطفال و المربٌٌن فبعض ا

ٌساعدهم على النجاح فً الدراسة و كذا اكتساب قدرات جدٌدة فً الحٌاة ،كما أن 

المربٌة تكسب الطفل بعض المعارف األولٌة قبل التمدرس ،مما ٌجعل الطفل ناجحا 
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و هذا  عام لً فات كنت مدخلة بنتً "الفً حٌاته حٌث أضاف هذا المبحوث قائال "

 وري و هذا لفائدتها. اإلقبال الكبٌر على الروضة حً أصبحت أمر ضر ٌإكد ما

:" الروضة سنة ،مشرفة تربوٌة ،مستوى جامعً (  =9و أضافت المبحوثة )أم،

ضرورٌة خاصة باوالئك الذٌن تعودوا على الوحدة فً البٌت و كذلك الذٌن ٌعانون 

  ."سٌة من مشكالت نف

فالروضة أصبحت ضرورة لألطفال خاصة المنعزلٌن من الضرورة و ان ٌشارك 

الطفل االخرٌن فً اللعب للتخلص من خوفه و خجله ،وكذلك األطفال الذٌن ٌشعرون 

بالنقص ، فالمربٌة تساعدهم على تجاوز هذه المشاكل و تعمل على مساعدتهم 

 للتواصل مع األقران . 

:"نحٌر فً ذوك سنة ،ممرضة ،مستوى جامعً(  99،و صرحت المبحوثة )أم 

األمهات لً ٌخلوا المربٌات ٌربوا والدهم و هوما صغار ومانبا مش عارفٌن 

سنٌن و تشبعه بتربٌتً و  3التربٌة لً راها تقدمها المربٌة على األقل حتى ٌقفل 

  من بعد تدخله للروضة هكا ماراحش ٌتؤثر"

تركن المربٌات ٌربٌن أوالدهن و هم صغار وهن إستغرب من تلك األمهات اللواتً ٌ

ال ٌعملن بالتربٌة التً تقدمها المربٌة ،على األقل حتى ٌبلغ ثالث سنوات و أشبعه 

 بتربٌتً بعدها ادخله للروضة هكذا لن ٌتؤثر .

" سنة ،أستاذة فً الطور المتوسط ،مستوى جامعً( :  99وصرحت المبحوثة )أم،

دي هنا بصح هللا غالب والت الٌوم الروضة ضرورة لوكان مش الخدمة منخلٌش ول

 نعتمدو علٌها ماكانش علٌها وٌن....و هاذي المرة الزاوجة لً دخلت فٌها ولدي" 
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إلى المربٌات ن بؤبنائهن ٌقلم ٌستطع فهم األمهات الالتً ٌل فالبعض إستغرب و

سلوبها الخاص أ تلقٌن أوالدهن أول دروسهم فً الحٌاة فكل أم لهااللواتً ال ٌعرفهن 

 . فً تربٌة أبنائها

أصبحت الروضة فً الوقت الحالً تمثل ضرورة من ضرورٌات الحٌاة التً ال 

تستطٌع األسر التخلً عنها لما تقدمه من فائدة للطفل ،كما أنها الملجؤ األمن الذي 

ٌلجؤ إلٌه األمهات و العامالت بسبب عملهن ،وهً المتنفس االول لألسر بحكم 

ال تستطٌع األسر اإلستغناء عنها مع هذه  حتمٌة وضرورة  و لوظٌفٌةالتغٌرات ا

 الوظٌفٌة وخروج المرأة للعمل التغٌرات

أول خطوة تقوم بها األسرة قبل وضع إبنها فً الروضة هً  هو متعارف و كما   

إختٌار الروضة المناسبة التً توفر متطلبات الطفل و التً تحوي على إمكانٌات و 

 بمواصفات المربٌة المثالٌة .  مربٌات تتمتع

مستوى متوسط( : ،فً شركة عامل ،سنة  99،أبفحسب ما صرح به المبحوث )

  ا وراهالً ،أنا حوست علٌها و حدي"حد م"الروضة توا

 بحثت عنه لوحدي .  الً أن الروضة و ال أحد نعتها

التجاهل  فهناك من ٌختار الروضة عشوائٌا ،وبهذا ٌكون إختٌارهم غٌر موفقا ،فهذا

فً اإلطالع على المربٌة و اإلمكانٌات التً فً الروضة ٌإثر علٌهم فً نهاٌة 

مع المبحوث حٌث وصل به  لحظناهالمطاف و ٌخلق صعوبات و مشاكل و هذا ما 

بسبب تدنً المستوى األخالقً للمربٌة و هذا األمر لعزل إبنه عن الروضة و توقٌفه 

سنة  9:،أبإلمكانٌات و صرح المبحوث )كله ٌرجع للتجاهل فً اإلطالع على ا

الروضة والحد ورهالً أنا لقٌتها وحدي باسكو ،دركً متقاعد ،مستوى ثانوي ( :" 

 جاٌة حدى داري" 
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ٌف ٌبة  من بٌتً و تضها بنفسً ألنها قرا أي أحد أنا وجدتلم ٌرنً إٌاهالروضة 

قالً حدى هو ختارها :" زوجً مستوى جامعً(  ،سنة ،ممرضة 99،أم) المبحوثة

 خدمتك من ثم قرٌبة ندهم ولٌدي و نجٌبو" .

فبعض األولٌاء ال ٌراعون اإلمكانٌات و ال ٌهمهم أي شًء سوى القرب سواءا من 

 ر القرب . اإنطالقا من معٌالبٌت أو مكان العمل و ٌكون إختٌارتهم للروضة 

" دخلت ( :سنة ،دركً متقاعد ،مستوى ثانوي 9:، ) أبو أضاف المبحوث 

 روضة من قبٌلة ووصٌت المربٌة على ولدي بصح مانٌش شاٌف كً ٌقرو"لل

 .دخلت للروضة و أوصٌت المربٌة على إبنً ،لكن لم أطلع على كٌفٌة التعلٌم داخلها

و هذا كله ٌثبت عدم إهتمام األولٌاء شخصٌة المربٌة و مستواها و إمكانات الروضة 

 و فعالٌة البرامج لألطفال . 

" الروضة  سنة ،مشرفة تربوٌة ،مستوى جامعً( :  =9،أم وثة )ت المبحفٌما صرح

 قالولً ملٌحة " وراوها لً صحاباتً

دٌقاتً و صرحوا بؤنها جٌدة ، و أضافت فً نفس لً ص هاتو الروضة نعت

" وراوها سنة ماكثة فً البٌت مستوى جامعً (:  <8أم الموضوع المبحوثة )

 فٌها " لً المربٌات ٌقرو غاٌة ا جاراتً و قالو

 .  ادٌجن ونً بؤن المربٌات التً فٌها ٌعلمن و ٌدرسأرانً إٌاها جارتً و أخبر

فبعض األمهات ٌكون إختٌارها للروضة حسب تجارب بعض األقارب أو األصدقاء 

 أبناءهم .أو الجٌران حول الروضة التً كانت تؤوي 
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مستوى ،سنة ،عاملة فً مكتبة  98،أمالمبحوثات فصرحن قائالت: )أما بعض 

ها كٌف داٌرة عجبتنً بانتلً متخلقة و " دخلت و لقٌت المربٌة شفتجامعً ( : 

 الخدمات مالح".

 و التقٌت بالمربٌة و عاٌنتها بدت لً متخلقة و خدمات جٌدة .  دخلت للروضة

دخلت و تلقاتنً ،مستوى جامعٌة( :"سنة مشرفة تربوٌة 99، أمو أضافت المبحوثة:)

 هلٌن و الغاٌب ربً ٌعلمو"معلمة بانولً مالح ومت

 دخلت و إلتقٌت بالمعلمة و بدت لً المعلمة تهتم باألطفال األمر األخر ٌعلمه هللا . 

إن البعض ٌكون إطالعهم على الروضة ،والمربٌة إطالعا بسٌطا محصورا على 

به ،دون التركٌز على محتوى  االهتمامو توصٌتها على الطفل و مقابلة المربٌة 

 ررة فً الروضة . البرامج المق

سنة ،أستاذة طور متوسط ،مستوى جامعً( :فصرحت قائلة  99،أمأما المبحوثة )

و مع حنا خدامٌن هللا حنا برواحنا عدنا غٌر هذي الروضة فً سٌدي لخضر :"

 غالب الزم نخلو والدنا هنا مكانش وٌن " 

ال ترك نحن عندنا روضة واحدة فقط فً سٌدي لخضر و مع العمل لٌس لدٌنا حل إ

 . أوالدنا هنا

و هذا التصرٌح ٌوضح أن الكثٌر ٌخفق فً إختٌار الروضة المناسبة ألطفالهم إذ نجد 

تفكٌرهم فً كٌفٌة الحصول على مكان ألبناءهم فً وقت غٌابهم البعض منهم ٌنصب 

دون اإلهتمام و البحث عن الجودة و األفضل ألبناءهم و هذا ما ٌبرره عدم اإلطالع 

 ات أو المإهالت العلمٌة و المهنٌة للمربٌة . على اإلمكان

و هناك من األسر رغم علمهم بالمستوى المتدنً للمربٌات إال أنهم ال ٌجدون سبٌال 

سنة  99،أم)  أخر سوى المربٌة لتربٌة الطفل أثناء غٌابهم ،حٌث صرحت المبحوثة
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لٌح ماهمش مإهالت ممعجبتنٌش الحالة المربٌات ،مستوى جامعً( :" ،ممرضة 

االطفال و تعب تاع هدي الخدمة ،ولو كان مانٌش نخدم منحطش باش ٌتحملو 

 ولٌدي هنا"

بمستوى المربٌات و امكانات ٌبرر أنه مهما كان هناك إطالع و علم  و هذا ما

ان هذا ال ٌإثر على االختٌار الن ظروف العمل هً التً تجعل االم  إالالروضة 

 دون اإلهتمام بتفاصٌل الحٌاة داخل الروضة .  تبحث عن مكان آمن فقط إلٌواء طفلها

 : الثانً :إسهام المربٌة فً تربٌة و تعلٌم و تنشئة الطفل إجتماعٌة المحور

 : و أسالٌبها فً ذلك طبٌعة التنشئة التً تقوم بها المربٌة فً الروضة-1

عملٌة نفسٌة و اجتماعٌة ٌواجهها الفرد و ٌخضع أدق  االجتماعٌةتعد التنشئة 

لكً ٌصبح شخصا إثراتها و صٌرورتها بدءا من مٌالده إلى أخر لحظة من حٌاته لم

مإسسة من مإسسات التنشئة  األطفالإجتماعٌا مواكبا للتطورات ،و بإعتبار روضة 

فً سنواته األولى إبتداءا من مٌالده إلى غاٌة اإلجتماعٌة فهً تهتم بتنشئة الطفل 

 .دخوله المدرسة و ذلك بواسطة المربٌة 

أجرٌتها مع مجموعة من المبحوثٌن إختلفت األراء و مقابالتنا التً و من خالل 

الطفل تنشئة سوٌة موافقة تعددت حول إذا ما كانت المربٌة تقوم فعال بتنشئة 

 . للمجتمع

: "هً  جامعً( ،مستوى سنة ،أستاذة الطور المتوسط 99،أمفصرحت المبحوثة )

تمعنا االسالمً و تعلمهم األخالق و شً تربٌة على حساب مجتمعنا اإلسالمً مج

حواٌج على دٌنا و رسول تاعنا و شعال من مرة لعٌاد الدٌنٌة كٌما المولود و ال 

 "عاشورى دٌرلهم حفالت و تحكٌلهم عاله نحتفلو بهذا الٌوم
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دٌننا و رسولنا و  األمور عنهً تربٌة وفق مجتمعنا اإلسالمً و تعلمهم الكثٌر من 

لهم  مرات فً األعٌاد الدٌنٌة مثل المولد النبوي و عاشوراء تعدفً الكثٌر من ال

 حفالت و تحكً لهم سبب اإلحتفال بهذا الٌوم . 

ة تقوم بتنشئة الطفل تنشئة اسالمٌة متماشٌة مع دٌننا الحنٌف و ترسخ فمربٌة الروض

 فً نفوسهم الكثٌر من األمور الدٌنٌة .

:"المربٌة تربً  (ثانوي مستوى،د سنة ،دركً متقاع 9:،أبكما صرح المبحوث )

لوالد تربٌة صحٌحة و تنشئهم على حساب المجتمع و تعلمهم الحواٌج ل ٌقبلهم 

 المجتمع تاعنا و الحواٌج لً ماهومش مقبولٌن مثل لباس الفاضح" 

المربٌة تربً األوالد تربٌة سوٌة و تنشئتهم حسب المجتمع و تعلمهم العدٌد من 

 ،و األمور التً هً غٌر مقبولة مثل اللباس الفاضح . مجتمع األمور التً ٌتقبلها ال

المربٌة تقوم بالتنشئة اإلجتماعٌة السوٌة فً ظل قٌم المجتمع و مبادئه و أهدافه و 

تهدف إلكساب الطفل العناصر الثقافٌة للجماعة التً ٌعٌش فٌها لتصبح جزءا من 

 شخصٌته  .

: " تعلمهم  (لبٌت ،مستوى جامعًماكثة فً ا ،سنة <8 ،أم)تصنٌف المبحوثة  و

مش ملقري ٌغلطوا و تسامحهم ما تعقابهداٌمن ٌقولوا الصح و تقلهم الكذب حرام ،

 ا تربً فٌهم التسامح " و هكا راه

،ورغم أنهم ٌخطئون  برهم بؤن الكذب حرامتعلمهم قول الحقٌقة و الصدق و تخ

 تسامحهم و ال تعاقبهم و هكذا هً ترسخ فٌهم التسامح .

المربٌة تعمل على التربٌة و ترسٌخ السلوكات الحسنة فً األطفال كالصدق و ف

التسامح و المحبة بٌن األطفال لألخذ بهم إلى التوافق اإلجتماعً الذي ٌتم من خالل 

تغٌٌر سلوك المنشؤ لٌكون متسعا مع العادات و التقالٌد االسالمٌة ،وبٌن كل هذه 
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ة للمجتمع اال ان هناك االجتماعٌة الموافق االعتراضات بدور المربٌة فً التنشئة

: حٌث صرحت المبحوثة ,بعض المبحوثٌن الذٌن كانت لهم وجهات نظر متناقضة 

:" هً المربٌة تعلمو شً صوالح مالح ،  سنة ،ممرضة ، مستوى جامعً( 99،أم)

،تانٌك ٌدي الحاجة بصح الجو لً فٌه ولٌدي كٌما ٌدي الحاجة الملٌحة من المربٌة 

  مش ملٌحة من االطفال الطاٌشٌن لً معاه"لً 

كما ٌؤخذ هً المربٌة تعلمه العدٌد من األمور الجٌدة ،لكن الجو الذي ٌسود الروضة 

من المربٌة ،كذلك ٌؤخذ األمور السلبٌة من األطفال الطائشٌن الذٌن االمور االٌجابٌة 

 معه . 

المربٌة فإنه كذلك ٌكتسب إذا فكما ٌكتسب الطفل التربٌة و التنشئة السوٌة من طرف 

سلوكات أخرى من محٌطه و أقرانه الذٌن فً الروضة ففً الروضة لٌست المربٌة 

فً  الوحٌدة على الطفل بل ٌوجد مإثرات أخرى فاألم تضع طفلهاهً المإثرة 

قته و هناك ٌتعلم و ٌكتسب ممارسات تتنوع بٌن الروضة مع أقرانه لٌقضً جل و

 .الجٌدة و الذمٌمة أحٌانا 

: " المربٌة  سنة ،عامل فً شركة ،مستوى متوسط ( 99،أب)و قال أحد المبحوثٌن 

متربٌش ...ولٌدي مادا من عندها والو بالعكس كان مسقم و خسرو و ال خفٌف و 

  تعلم الكالم الشٌن لً تلفظ بٌه المربٌة"

و  إبنً ٌؤخذ من عندها أي شًء ،بل بالعكس كان جٌد و فسد سلوكه المربٌة ال تربً

 أصبح عنٌف و تعلم الكالم القبٌح الذي تتلفظ به المربٌة . 

 ،مستوى جامعً ( سنة ،عاملة فً مكتبة 98،أم)وهذا و أضافت المبحوثة  

:"الروضة األولى لً كانت فٌها بنتً المربٌات كارثة ال مستوى وال مراقبة 

شٌقها مع ع،المربٌة تخلً دراري مضاربٌن و متعلمهمش و تظل تحكً فً تلفون 
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كٌفاش مادرٌش كٌفها ماما ،حتى كانت تجً بنتً تقولً المربٌة شعرها صفر ،

 . ها كاع لٌمانٌار تاعها و طرٌقة تاع الهدرة"بوٌ،تنقل ع

المربٌات كارثة ال مستوى و ال مراقبة السابقة التً كانت فٌها إبنتً الروضة 

تتكلم فً الهاتف مع ،المربٌة تترك األطفال متخاصمٌن و ال تعلمهم  و كانت تبقى 

عشٌقها ، حتى ان ابنٌت تقول لً مربٌتً شعرها اصفر جمٌل ،إفعلً مثلها و كانت 

 تقلدها فً تصرفاتها و طرٌقة كالمها . 

فالمربٌة فً بعض األحٌان ال تكون نموذج مثالً فً التنشئة السوٌة بل تكون 

كله راجع لعدم التؤهٌل متناقضة مع مهامها و ال تمٌز بصفات المربٌة المثالٌة و هذا 

المربٌة من طرف و المستوى المتدنً للمربٌة خلقٌا و مهنٌا و العشوائٌة فً إختٌار 

 حظناه .الروضة و هذا ما ل

حٌث أن أغلب المربٌات لم ٌتلقوا تكوٌنا مهنٌا عملهم ال ٌالئم شهاداتهم و 

 تخصصاتهم الجامعٌة .

 أسالٌبكانت تستخدم  فإذا أسالٌبها لتنشئة من خاللد صالحٌتها االمربٌة تحد  و   

 .تتماشى مع التنشئة و التربٌة ففعال هذه المربٌة تقوم بتنشئة موافقة للمجتمع

تستخدم آلٌات متعددة لتحقٌق أهداف التنشئة اإلجتماعٌة ،ومهما تعددت و فهً     

تنوعت هذه األسالٌب إال أنها تخدم التنشئة اإلجتماعٌة حٌث صرح المبحوث 

األسالٌب لً تبعتها هً تحبه فً سنة دركً متقاعد ،مستوى ثانوي( : "  9:،أب)

 الحاجة الملٌحة و تكرهلوا الحاجة لً مش ملٌحة "

األسالٌب التً تتبعها تحبب له األمور الجٌدة و تذمم له األشٌاء الغٌر جٌدة و هذا 

ثقافة األسلوب هو أسلوب الضبط الذي تنظٌم سلوك الفرد بما ٌتفق و ٌتوافق مع 

 المجتمع أي الترغٌب و التذمٌم . 
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:" على حساب سنة، مشرفة تربوٌة ،مستوى جامعً(  =9و صرحت المبحوثة )أم،

  بنتً المعلمة تحبهم و متضربهمش إال لً ٌقباحو واه تعاقبهم"

 حسب كالم إبنتً المربٌة تحبهم و ال تعاقب إال الطائشٌن .

فً البٌت، مستوى جامعً (  سنة، ماكثة <8وصرحت أٌضا المبحوثة )أم ،

المعلمة تعلم الدراري و تحاول تضبطهم و لً ٌسمع لكالمها و ٌتعلم تكافؤه و :"

ا هداٌا بسٌطة كمكافؤة و كاٌن لً لهطٌتشجعه كٌما بنتً تعطلٌها شاطرة و دٌما تع

 تعاقبهم إذا ماحترموش قانون الصف "

مع ألوامرها بهداٌا بسٌطة مربٌة الروضة تضبط األطفال بمكافؤة و  تحفٌز من ٌست

أو كلمات طٌبة مثل شاطرة ،و إما عن طرٌق معاقبة الذٌن ال ٌحترمون قانون 

 الصف . 

وهذا األسلوب ٌعد نوعا من أسالٌب التنشئة اإلجتماعٌة ٌطلق علٌه بؤسلوب العقاب و 

الثواب إذ ٌستخدم الثواب فً تعلم السلوك المرغوب و العقاب لكف السلوك الغٌر 

غوب ،فهذا األسلوب ٌستخدمه المنشئ مع المنشؤ عندما ٌعلمه سلوكا جدٌدا ،فإذا المر

أجاد فٌه ٌحصل على مكافؤة من عند المنشئ و إذا لم ٌإدي ذلك فإنه ٌحصل على 

عقوبة من قبل المنشئ ،لذلك نقول أن المكافؤة أكثر فعالٌة من العقاب فً تهذٌب و 

 بناء شخصٌة الطفل . 

هم و :"المربٌة تعنفجامعً( مستوى،ممرضة  ،سنة 99 أم،وصرحت المبحوثة:)

دٌما تعاقبهم إال مغلطوش ،خطرة دخلت على غفلة لقٌت ولٌدي معاقب على جال 

 . أنو ماسمعش أوامر المربٌة متستحملش دراري"

المربٌة تعنفهم عند الخطؤ ،مرة دخلت فً غفلة وجدت إبنً معاقب بسبب عدم 

 ً ال تستحمل األطفال . إلتزامه بؤوامر المربٌة الت
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متوسط ،مستوى  ل فً شركة خارج الوطنمعا،سنة  99أب ،)و أضافت المبحوث  

: " تتعامل المربٌة مع دراري بقسوة و تعنفهم وصل بها األمر أنها ضربت ( 

ولٌدي و عاٌراتو و قالتلو نتامش مربً و نعتاتو بالحٌوان "كلب" غٌر على جال 

 و" أنو محبش ٌتعلم بسبة تقالش

المربٌة تتعامل بقسوة حتى أنه وصل بها األمر لحد ضرب إبنً و تسبه و تنعته 

 بقلٌل التربٌة والحٌوان " كلب" و هذا كله بسبب عدم حبه لتعلم بسبب التدلٌل . 

و هذا النوع من ألٌات التنشئة اإلجتماعٌة هو فرض العقوبات الصارمة إذ ٌكون لهذه 

ن الحرمان من شًء ممتع ٌجعل المنشؤ مستجٌبا العقوبات إستجابة غٌر مستحبة أل

لتعلم سلوك أو معٌار إجتماعً ،إال أن ال ٌفهم الطفل أسبابه و ٌإدي إلى سلوك 

العدوانً و العنفً عند الكبار ،لكن فً بعض األحٌان هذا األسلوب تتعدى الحدود 

 حوثٌن  . إلى حد الطعن فً شرف العائلة عند الروضة و هذا ما أخبرنا به احد المب

:" سنة، عاملة فً مكتبة، مستوى جامعً(  98و صرحت المبحوثة فً :)أم ،

 المربٌة تعلمهم سلوكات باألوامر لً تعطٌهملهم مثال تعلمه كً ٌاكل و ٌتكلم"

المربٌة تعلمهم السلوكات عن طرٌق األوامر ،مثل تعلمه آداب األكل و الكالم حٌث 

باشرة ،حٌث الكثٌر من السلوكات و المهارات هذا النوع ٌسمى بؤسلوب التوجهات الم

 و المواقف و اإلتجاهات ٌتم إكتسابها بشكل مباشر . 

 :  مساهمة المربٌة فً تكوٌن الطفل لعالقاتهم اإلجتماعٌة-2

من أبرز األهداف التً تسعى المربٌة لتحقٌقها تحوٌل الفرد من كائن بٌولوجً إلى 

إلى الجو اإلجتماعً المتفتح و  المنغلقسري كائن إجتماعً بمعنى نقله من الجو األ

 هذا من خالل المربٌة. 
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هذا التعبٌر الجوهري فً عالقات أبناءهم مع  الحظواحٌث أن أغلب المبحوثٌن 

 ،مستوى جامعً ( سنة ،مشرفة تربوٌة =9،أم)غٌرهم حٌث صرحت المبحوثة 

وضة و تلقى للر:"بنتً دارت بزاف صحابات و كل ٌوم تقارع بفرحة وٌنتا تروح 

كنت صحباتها ،ومن قبل مكانش كاع عندها صحابات ،وماكنتش نخلٌها تخرج ،

 . نخاف علٌها" 

إبنتً أقامت العدٌد من العالقات وأصبح لدٌها العدٌد من الصدٌقات و كل ٌوم تنتظر 

لكً تلتقً بصدٌقاتها ،من قبل لم تكن لدٌها صدٌقات بفرحة متى تذهب الى الروضة 

 خوفً علٌها .بسبب ها تخرج و لم أكن أترك

إذا فالروضة وسعت فً عالقات الطفل ففً مراحله األولى كانت عالقاته 

أسرته فقط لكن و بدخوله للروضة تعمل المربٌة محصورة مع أفراد اإلجتماعٌة 

على توسٌع هذه العالقات مع أقرانه من خالل النشاطات المشتركة و اللعب الجماعً 

 قات مع أفراد مجتمعه .،وبهذا ٌكون الطفل عال

:"ولٌدي  تعرف  ثانوي( مستوى ،سنة ،دركً متقاعد 9:أب )و ٌضٌف المبحوث 

على بزاف صحاب ووال إجتماعً ،بكري كان ٌلعب وحده و بصح دروك وال ٌبغً 

 " ٌلعب مع صحابو و ٌذمملً باه نخلٌه ٌخرج معاهم

ل كان ٌلعب لوحده على الكثٌر من االصدقاء و اصبح إجتماعً ،من قب تعرفولدي 

 و األن أصبح ٌحب اللعب مع أصدقاءه و ٌترجانً لكً أتركه ٌلعب و ٌخرج معهم . 

فالمربٌة تعمل على خلق ذلك اإلحتكاك بٌن األطفال و تعوٌدهم على اللعب الجماعً 

و نقله من عالم العزلة  الى التكٌف اإلجتماعً مع أفراد المجتمع و بهذا فالمربٌة 

 فل و تغٌر فً حٌاته . ابنً شخصٌة الط



 الجانب المٌدانً                 الفصل الثالث                                                          

- <? 

 

:"ولٌدي  جامعً (ى ،مستو سنة ،أستاذة الطور المتوسط 99،أم)أضافت المبحوثة 

 صحاب داٌمن ٌحكٌلً علٌهم فً الدار من كثرة لً تعلق بٌهم "وال عندو بزاف 

 هم .صدقاء ٌحكٌلً عنهم من شدة تعلقه بأصبح لدٌه الكثٌر من األإبنً 

:"  ،مستوى جامعً( سنة،ماكثة فً البٌت <8،أم)و أٌضا صرحت المبحوثة 

رام لهم لهذي الصحبة و تبٌنها على الحب و االحت دهالمربٌة تكونلهم عالقات و تم

تحبه،وتتعمد باه دٌرلهم االنشطة الثنائٌة وك الزم و معاونة بٌناتهم ،تقولو ذا خ

نة و كؤشغال و هذا كلو تبالً عندو و هدف من عند المربٌة باه تكون عالقاته متٌ

  مبنٌة على المعاملة الحسنة"

المربٌة تكون لهم و تمهد لهذه الصداقة و تبنٌها على الحب و االحترام و التعاون 

فٌما بٌنهم،و تخبرهم بؤنهم إخوة من الواجب المحبة بٌنهم و تتعمد إقامة األنشطة 

قاته الثنائٌة كاألشغال و هذا كله على ما أعتقد له هدف عند المربٌة لكً تكون عال

 متٌنة و مبنٌة على المعاملة الحسنة . 

باألنشطة  عه من خالل ٌعتمد القٌامفالمربٌة تخطط مسبقا لدمج الطفل مع أفراد مجتم

مع بعضهم فً إطار جماعة و إكتساب الثنائٌة و الجماعٌة و تدرٌبهم على التعاٌش 

الناشئة  السلوك اإلجتماعً و العمل بروح الفرٌق مع توجٌهم و ترسٌخ فً نفوس

 سلوكٌات المعاملة الحسنة من إحترام مودة تسامح ،التعاون ،وغٌرها . 

هذا الجانب فصرحت المبحوثة  بٌنما نجد أن بعض األسر قد واجهوا صعوبات فً

" مكونتش عالقات ملٌحة مع أقرانو : سنة ،ممرضة ،مستوى جامعً (  99،أم)

ت متخلٌهش ٌلعب معاهم المربٌة ،درتلو عقدة من لبنات وال،بصح كلش دارتو 

  ...ٌلعب مع لوالد برك"
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فؤهداف الروضة قد ال تنجح فً بعض األحٌان و هذا راجع لإلختٌار الغٌر إذا 

الصائب للمربٌة ،فهناك بعض المربٌات تجهل أساسٌات التربٌة و التنشئة ،و قد 

 علىكرها ى تسٌرها لهذه العالقات و تفرض أفتكون مذاهبها الدٌنٌة تسٌطر عل

لدى  هإالء البراعم من خالل التمٌٌز بٌن الذكر و األنثى و هذا ما قد ٌولد عقدة

 بعض األطفال مستقبال .

    صعوبات التعامل مع الطفل بعد الروضة :-3

بإعتبار الروضة مإسسة من مإسسات التنشئة اإلجتماعٌة فهً تإثر على الطفل       

ألحٌان ال ٌستطٌع الطفل التوافق مع هذه إما باإلٌجاب و إما بالسلب ففً الكثٌر من ا

 تصرفات الطفل تظهر فً ما ٌولد له و األولٌاء صعوبات الغٌر مؤلوفة له هذا البٌئة

صبت بزاف :"( سنة ، ممرضة ،مستوى جامعً 99،أمحٌث صرحت المبحوثة )

فٌه بسبب االختالط مع دراري صعوبات ....ولٌدي تعلم حواٌج مش مالح لً مكانش 

 "بزاف سلوكات عنٌفة  تعلمو 

السلبٌة التً لم تكن فٌه  وجدت الكثٌر من الصعوبات ،إبنً تعلم العدٌد من األمور

 .بسبب اإلختالط مع األطفال فتعلم سلوكات عنٌفة 

فكما ذكرنا سابقا هذه البٌئة الجدٌدة للطفل تحوي عقلٌات و شخصٌات مختلفة و 

و هذا ٌإثر على الطفل ،فهو ٌتؤثر  متنوعة من حٌث التربٌة السوٌة أو غٌر السوٌة

،وهذا أمر بدٌهً ،فهو ٌتعلم عن طرٌق و التقلٌد إما ٌكون إٌجابً أو باألخر و ٌقلده 

سلبً ،فٌتعلم بعض السلوكات غٌر السوٌة و الممارسات الطائشة وهذا ما ٌخلق 

صعوبات لألولٌاء فً التعامل مع طفلهم و فً بعض األحٌان تكون المربٌة هً 

 فً ظهور هذه الصعوبات . السبب
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سنة ،عامل فً شركة أجنبٌة ،مستوى متوسط(  99 ،أبحٌث صرح المبحوث )

ملً دخلتو للروضة ماتهنٌت كل ٌوم ٌجٌنً ٌشكً مربٌة ضربتنً ،وأنا ولدي :"

 واحد مقلشو" 

إن تغٌر البٌئة التً كان فٌها الطفل تإثر علٌه ،فبعدما كان الطفل فً جو أسري 

التقدٌر و التدلٌل ٌجد نفسه بٌن ٌدي مربٌة تختلف عن أمه ومعاملتها  مملوء بالحب و

ٌسمع أوامرها و  التوافق مع المربٌة و التختلف عن معاملة أهله فال ٌستطٌع 

نقص الخبرة و التؤهٌل فإن مربٌات الٌوم ال تراعً هذا التغٌر توجٌهاتها و بحكم 

لجؤ لمعاملته بقسوة ظنا منها أن هذا الذي طرأ على نفسٌة الطفل و ال تتفهم مواقفه فت

 السلوك الصادر منه هو عصٌان و تمرد. 

سنة  99،أم )االسر لم تتلقى صعوبات و هذا حسب قول المبحوثة فٌما هناك بعض 

ال ملقٌت و ال صعوبة ،بلعكس المربٌة قضات على ،ممرضة ،مستوى جامعً( :" 

 " ولٌدي شً صوالح كانو فً ولدي كالحشمة و اإلنطواء

لم أجد أي صعوبة ،بالعكس المربٌة قضت على بعض األمور التً كانت فً إبنً 

 منها الخجل و اإلنطواء .

ملقٌت و ال :" ( سنة ،دركً متقاعد ،مستوى ثانوي 9: ،أب) و أضافت المبحوث

 صعوبة حمد هلل المربٌات مالح و جامً غبنونً "

الجامعً و لم ٌزعجونً و هذا  لم أتلقى أي صعوبة الحمد هلل المربٌات فً المستوى

 .ٌبقى حسب حظ كل أسرة فً المربٌة التً سوف ٌجدونها فً الروضة 
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 المحور الثالث : عالقة المربٌة باآلسرة 

 : أثر المربٌة على الطفل-1

تغٌر بٌئته المعتادة ٌتغٌر هو كذلك ،فالطفل بعد خروجه من عالمه ال شك أن الطفل ب

حصرها فً الطفل قبل و بعد تطرأ علٌه عدة تغٌرات نة األسري الى عالم الروض

الروضة ،فهذه المقارنة تفضً إلٌنا بعض التغٌرات السلبٌة التً تبرز لنا فشل 

 المربٌة فً تغٌٌر شخصٌة هذا الطفل .

 سنة ،أستاذة الطور المتوسط،مستوى جامعً( :" ،99 ،أم)حسب تصرٌح المبحوثة 

المربٌة و هذي حاجة ماننكرهاش ،قبل والدي تحسنو ملً دخلو للروضة عند 

ماٌدخل للروضة مكان ٌعرف والوا وهللا سورة مكان حافظها بصح دروك وال 

  ٌعرف بزاف صوالح كاأللوان و الحساب و الحروف و األشكال"

مربٌة و هذا األمر ال أنكره قبل لأوالدي تحسنوا منذ دخولهم للروضة عند ا      

ي شًء و هللا سورة لم ٌكن حافظها و لكن اآلن دخوله للروضة لم ٌكن ٌعرف أ

 أصبح ٌعرف العدٌد من األمور مثل األلوان و الحساب و الحروف و األشكال و

 : مستوى ثانوي( ،دركً متقاعد، سنة 9:،أب ) المبحوث أضاف

تعلم الحساب و الحروف داٌمن مٌن ٌلقانً نقرا فً جورنال ٌبدا ٌورٌلً فً 

 شًء ٌفرح" الحروف لً ٌعرفهم و هذا

تعلم الحساب و الحروف دائما عندما ٌجدنً أقرأ فً الجرٌدة ٌرٌنً الحروف التً 

 ٌعرفها وهذا شًء مفرح . 

هذه التغٌرات برزت فً الجانب المعرفً للطفل ،فمعارف الطفل تتوسع بإسهامات 

المربٌة هذا ما ٌإكد أن دور المربٌة لٌس محصورا على  التربٌة فقط بل ٌشمل كذلك 

لتعلٌم لكن أبسط مما هو فً المدرسة اإلبتدائٌة فالتعلٌم فً الروضة هو تعلٌم أولً ا
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ٌشمل  تعلٌم االساسٌات فقط كالحروف و الحساب و االعداد و االشكال و االلوان 

،كما ان المربٌة تنمً مهارات وتكشف ابداعات الطفل و تبرز المواهب التً كانت 

....التً لم تستطع االسرة إكتشافها أو تعلٌمها  كامنة فٌه كالرسم ،الغناء ،وغٌرها

 للطفل .

"  متوسط( : مستوى، سنة ،عامل فً شركة أجنبٌة99 ،أب)و أضاف المبحوث 

الحاجة الملٌحة لً درتها الروضة ولٌدي من قبل كان منعزل و دروك وال مندمج و 

 ٌخالط الدراري" 

من قبل منعزل و االن أصبح األمر المستحسن الذي حققته الروضة هو أن إبنً كان 

 مندمج و ٌحتك باالطفال .

كان سنة ،أستاذة الطور المتوسط ،مستوى جامعً( : "  99،أمو أضافت المبحوثة )

 " داٌما منطوي وٌحب ٌقعد وحدو ،بصح دروك الحمد هلل

 كان دائما  منطوي وٌحب الجلوس لوحده ،لكن اآلن الحمد هلل . 

فً دمج إبنها فً المجتمع ،ولكن بعد إدخال فاألسرة فً بعض األحٌان تفشل 

للروضة ٌندمج الطفل مع أقرانه و ٌكون عالقات مع أفراد المجتمع ،مما ٌبرر أن 

هناك فعال عالقة بٌن المربٌة و االسرة فالمربٌة تحقق و تكمل ما عجزت علٌه 

 األسرة . 

ا :"على حساب شثانوي( سنة دركً ،متقاعد ،مستوى 9:،أب)وصرح المبحوث 

شفت ولٌدي تحسن ،وهذا شفته سٌرتو فً الجانب النفسً تاعه و ال ٌثق فً 

 نفسه و حاب ٌبخل للمدرسة " .

حسب ما رأٌت إبنً تحسن ،وهذا الحظته فً الجانب النفسً له ، أصبح ٌثق على 

 فً نفسه و ٌثق الدخول للمدرسة .
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ء و الخوف و فالطفل قبل دخوله للروضة ٌكون شدٌد التعلق باألم و كثٌر البكا

فتبرز فٌه اإلتكالٌة ،أما بعد دخوله تظهر علٌه تغٌرات تبرر فً الجانب النفسً  

الثقة بالنفس و عدم المباالة لغٌاب أفراد العائلة و اإلعتماد على النفس فً قضاء 

 .حوائجه و هذا أمر تحسب على المربٌة 

و ٌولً ٌمٌز بٌن الخلق  تانً فً الجانب الخلقً ٌتعلم األخالق:" و أضاف أٌضا قائال 

 ملٌح و لً مش ملٌح".

 مٌد و الخلق القبٌح .حالجانب الخلقً ٌتعلم األخالق و ٌصبح ٌمٌز بٌن الخلق الفً 

الطور المتوسط ،مستوى جامعً ( سنة ،أستاذة  99 ،أمو أضافت المبحوثة )

 " والٌعرف بزاف صوالح و اداب و الحاجة لً تقولهالو المربٌة ٌدٌرها:"

ٌعرف الكثٌر من األمور و األداب و األمر الذي تؤمره به المربٌة ٌقوم به و  اصبح

نوعا ما بنتً سنة ،مشرفة تربوٌة ،مستوى جامعً( :" =9،أماضافت المبحوثة )

تسقمت سٌرتو من الجانب الخلقً تعلمت بزاف سور و تعلمت شً حواٌج مالح و 

 " األداب

لقً ،تعلمت الكثٌر من السور و تعلمت نوعا ما إبنتً تحسنت خاصة فً الجانب الخ

 الكثٌر من األمور اإلٌجابٌة و األداب . 

فالمربٌة تعتبر النموذج المثالً أمام الطفل ،فهو ٌقوم بكل ماتطلبه منه ،وكذلك ٌتعلم 

منها الكثٌر من األخالق و السور التً لم تستطع األم تعلٌمها له ،لكن إذا كانت 

فالجانب الخلقً للمربٌة ٌإثر على  الطفلعكس على المربٌة غٌر متخلقة فهذا ٌن

 الطفل و كذلك طرق تسٌٌر و ضبط الصف ٌإثر علٌه .
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:"بالعكس والت سنة ،ممرضة ،مستوى جامعً(  99 ،أمحٌث صرحت المبحوثة )

تصرفاتو طاٌشة والٌدٌر صوالح مش مالح و ٌقباح و ٌضرب و كل مرة ٌجٌبلً 

 كلمة كٌما حمارو ٌقلد الدراري ".

 بسلوكٌاتبالعكس تصرفاته أصبحت طائشة و أصبح ٌقوم بؤمور سلبٌة و ٌقوم 

 قبٌحة و ٌضرب و كل مرة ٌسمعنً كلمة مثل حمار و ٌقلد األطفال. 

 و هذا راجع لعدم سٌطرة المربٌة الصف و ضبطه . 

                                                                             المربٌة تكمل دور االسرة : -2

بل لها أدوار لألطفال  ال ٌقتصر على التدرٌس و تلقٌن المعلومات دور الروضة إن 

ذات وجوه و خصائص متعددة ،فهً بدٌلة عن األم من حٌث التعامل مع األطفال 

تهم و منازلهم ألول مرة ووجدوا أنفسهم فً بٌئة و محٌط غٌر مؤلوف لذا تركوا أمها

دتهم على التكٌف و اإلنسجام وتوفٌر األمن للطفل لكً ال ٌشعر فإن مهمتها مساع

 بهذا التغٌر . 

كانت  فً فرضٌة إذا ماو فً المقابالت التً أجرٌتها مع المبحوثٌن حول رأٌهم  

 المربٌة تكمل دور االسرة ،فقد إختلفت األراء بٌن مإٌد و معارض .

:"المربٌة تكمل دور ي( سنة ،دركً متقاعد ،مستوى ثانو 9:أب فصرح المبحوث )

األسرة ،النسا ٌختالفوا من ناحٌة المستوى ،كاٌن لً تعلم ولٌدها وحدها و كاٌن لً 

متقدرش تعلمهم فتربٌهم برك و تعتمد على المربٌة فً الصوالح الباقٌن باه تقرٌه 

  كٌما مرتً" .

على  المربٌة تكمل دور االسرة ،النساء ٌختلفون من حٌث المستوى ،ٌوجد من تقدر

تعلٌم إبنها بنفسها و ٌوجد من ال تقدر على تعلٌمهم فتربٌتهم فقط و تعتمد على 

 المربٌة فً األمور الباقٌة لكً تدرسه مثل زوجتً . 
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بٌن األسرة و المربٌة ،فالمربٌة تقوم ببعض المهمات التعاون و التكامل و هنا ٌكمن 

تعلٌمً المحدود للوالدٌن ، بسبب المستوى الالتً عجزت األسر على تقدٌمها لطفلها 

سنة ،أستاذة  99،أمو أحٌانا لظروف العمل و ضٌق الوقت كما صرحت المبحوثة )

ٌمكن نقول واه الحواٌج لً دٌرهم المربٌة كان طور متوسط ،مستوى جامعً( :"

ٌلزم أنا ندٌرهم بصح بسبة الوقت و ظروفً روحت للمربٌة باسكو رانً تاكال بلً 

 " لً نجٌبلو مرا ذات مستوى محدود تقعد معاهتعلملً ولٌدي خٌر م

ٌمكن أن  أصرح بؤن األمور التً تقوم بها المربٌة كان ٌلزم علٌا أنا أن أقوم بها لكن 

بسبب الوقت و ظروفً لجؤت للمربٌة ألننً متؤكدة ب ؤنها تعلم إبنً أفضل من أن 

 . أحضر له إمرأة ذات مستوى محدود تجلس معه 

ت على :"المربٌة قضلبٌت ،مستوى جامعً( ،ماكثة فً ا سنة <8،أم و صرحت )

اإلنعزال و الوحدة لً كانت عند ولٌدي و قدرت تدمجو و هذا شًء لً أنا 

مقدرتلوش ،لكن تتعاون مع األسرة و معلومات لً مدٌناها للمربٌة قدرت تخرج 

هاش ولٌدي من ذاك العالم و تخلٌه ٌخالط ،ففعال المربٌة كملت المهمات لً مقدرتل

 . أنا "

دمجه و هذا  استطاعتالمربٌة قضت على اإلنعزال و الوحدة التً كانت عند إبنً و 

للمربٌة  قدمناهاشًء لم أقدر علٌه ،لكن بتعاون مع األسرة و المعلومات التً 

ٌندمج فعال المربٌة كملت المهمات  من ذلك العالم و تتركهأن تخرج إبنً  استطاعت

 التً لم أقدر علٌها. 

مع األسرة و إمداد االسرة المعلومات لها حول المشاكل الصحٌة و عاون المربٌة بت

 النفسٌة للطفل ،تستطٌع المربٌة معالجة مشاكل الطفل كاإلنعزال . 

منقدرش سنة ،مشرفة تربوٌة ، مستوى جامعً( صرحت قائلة : " =9،أم) قالتو

 نقولك المربٌة تكمل دوري ،ال بالك ضف علٌه و تساهم" 
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تضٌف ة تساهم فٌه ،فهناك من أستطٌع أن أقول أن المربٌة تكمل دوري ،ال ربما ال 

لم ٌتقبل فكرة تعوٌض المربٌة لألم ،بل رأها أنها تضٌف بعض اإلسهامات التربوٌة 

 البسٌطة . 

 ٌل المإٌدة كانت هناك تصرٌحات معارضة لهذه الفكرة .وبٌن هذه األقاو

بالطبع ال ،أنا :"ستوى جامعً(،مضةسنة،ممر 99 ،أم)صرحت المبحوثة حٌث 

متستحملش الطفل كفاه تكمل دور األسرة مارنٌش مع هاذي الفكرة المربٌة لً 

 ،هً متقدرش تحمله كٌفاه توفر له واش ٌحتاج من حنانة و عطف" 

بالطبع ال ،أنا لست مع هذه الفكرة المربٌة التً ال تستحمل الطفل كٌف تكمل دور 

 ٌحتاج من حنان و عطف .  حمله كٌف توفر له مااألسرة هً ال تقدر على 

ال سنة،عامل فً شركة أجنبٌة ،مستوى متوسط( :" 99، أبو أضاف المبحوث:)

 متكملش دور تاع الزوجة و متوفرلهمش واش ٌلزم من حب و حنانة"

 ٌلزم من حب و حنان .  ال تكمل دورا لزوجة و ال توفر لهم ما

 ما ات الطفل ال تستطٌع أن توفر له كلفالمربٌة التً ال تستطٌع إستعمال تصرف

 و حب و حنان .   ٌحتاج من عطف

: "أنا تبالً تقدر سنة ،عاملة فً مكتبة،مستوى جامعً(  98،أموقالت المبحوثة )

 تكمل دور األم غٌر توفر له الماكلة و الشراب و النوم و تعلمه حاجات بسٌطة و

 األم ،ٌبقى غٌر الجانب النفسً واهمات ها تقرٌبا دارت نصف مهتربٌة ،را

 ماتقدرش تعوض حنانة األم".

دور األم بتوفٌر األكل و الشرب و النوم المرٌح و تعلٌمه حاجات ٌبدو لً أنها تكمل 

األم ٌبقى فقط الجانب النفسً الذي  مهماتبسٌطة و تربٌته فهً تقرٌبا قامت بنصف 

 نة األم . ال تقدر أن تعوض حنا
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من خالل الطفل و رعاٌته هو أمر مكمل لدور األم  احتضانإن دور المربٌة فً 

توفٌر اإلحتٌاجات البٌولوجٌة من مؤكل و مشرب و نوم و نظافة و تربٌته وتوجٌهه 

بترسٌخ السلوك السوي فً حٌاته ،ثم تعلٌمه ما ٌستوعبه عقله من خالل البرامج 

مئنان له إال فً الجانب العاطفً تعجز المربٌة على المسطرة و توفٌر الراحة و اإلط

 تعوٌضه فال تستطٌع تعوٌض حنان األم و هذا األمر بدٌهً .
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 حلٌل المقابالت مع المربٌات: ت

  المحور األول : أهداف الروضة من خالل المربٌة

فً  و واقع التكوٌن واهم الصعوبات المواجهةدوافع عمل المربٌة فً الروضة  -1

 : التنشئة

ال ٌلجؤ اإلنسان للعمل إلى العمل إال لظروف تجبره على الولوج لعالم الشغل ،ومهنة 

المربٌة من بٌن المهن التً غالبا ما نجد النساء تمتهنها ،ومن خالل مقابلتنا لعدة 

مربٌات إكتشفنا دوافع مختلفة لكل مربٌة و دفعها للعمل حٌث صرحت 

الدافع لً خالنً نخدم فً ستوى جامعً ،متزوجة (:"سنة ،م 9:المربٌة:)مربٌة ،

 الروضة هو أنً مالقٌت حتى خدمة قدامً على دٌك توجهت للروضة" 

الدافع الذي دفعنً للعمل بالروضة هو أننً لم أجد أي عمل أمامً لذلك توجهت 

 للروضة . 

سنة ،مستوى جامعً ،متزوجة ،روضة سٌدي لخضر  >8و أضافت المربٌة )مربٌة،

 الدافع هو الظروف العائلٌة" "( :

سنة ،مستوى جامعً ،متزوجة ،روضة مالئكة  ?8و صرحت المبحوثة )مربٌة،

 هادي لخدمة اللً لقٌتها" السالم ،بمنطقة سٌدي علً ( :"

 هذا هو العمل الذي وجدته 

سنة ،مستوى جامعً ،عزباء ،روضة الٌاسمٌن >8كما أضافت المربٌة )مربٌة، 

تاة تكمل قراٌتها واجب علٌها تخدم و توفر لنفسها متطلباتها أي ف سٌدي علً ( :"

 و إحتٌاجاتها" 

 تكمل دراستها من الواجب علٌها العمل لتوفر لنفسها متطلباتها و إحتٌاجاتها.  فتاةأي 
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مربٌات لدٌهم ظروف مادٌة دفعتهم للعمل حٌث أن أي إنسان أفنى عمره فً  هناك

أن متطلبات الحٌاة و اإلحتٌاجات قد كثرت الدراسة ٌطمع فً منصب عمل خاصة و 

فً الوقت الحالً ،وهناك أٌضا بعض المربٌات لدٌهن ظروف عائلٌة تدفعهن للعمل 

 ،مع أن وقتنا قد تعقد و كثرت فٌه المشاكل األسرٌة و العائلٌة .

سنة ،مستوى ثانً ،عزباء ،روضة األطفال سٌدي  =8و اضاف المبحوثة) مربٌة،

الخدمة توالم المرا بحكم المرا تقدر باش تقدم لحنانة لدو  باسكو ديلخضر( :"

 دراري ،وتمثل مهم فً غٌابها" 

األطفال و ألن هذه المهنة مناسبة للمرأة بحكم قدرة المرأة على تقدٌم الحنان لهإالء 

 تمثٌل أمهم خالل غٌابها .

سنة ،مستوى جامعً ،متزوجة،روضة مالئكة  99و صرح المبحوثة  : )مربٌة،

الدافع لخالنً نخدم فً الروضة والروضة البالصة األمنة لً لسالم سٌدي علً (:"ا

 توالم المرا المتزوجة و تساعدها باه تقدم لوالدها تربٌة هادفة"

بعض  المربٌات لجؤ لهذه المهنة بصفة مهنة المربٌة هً المهنة المالئمة للمرأة و 

بصفتها أم و كذلك تستفٌد منها خاصة المتزوجة لمقدرتها على تقدٌم الحنان للطفل 

 المرأة فً حٌاتها .

سنة، مستوى جامعً ،متزوجة روضة الٌاسمٌن بمنطقة  98كما صرحت:)مربٌة، 

الدافع اللً خالنً نخدم فً الروضة هو أنً رحت باش نحط ولٌد سٌدي علً ( :"

خوٌا لما تكلمت مع المدٌرة لقٌت عندها مشكل فً نقص المربٌات وعلى دٌك 

 منً نخدم فً الروضة"طلبت 
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الدافع الذي تركنً أعمل فً الروضة هو أننً ذهبت إلٌها لكً أدخل إبن أخً ولما 

تكلمت مع المدٌرة وجدت عندها مشكل فً نقص المربٌات على ذلك طلبت منً 

 العمل فً الروضة " 

سنة ،مستوى جامعً ،متزوجة روضة الٌاسمٌن  <8و أضافت المربٌة )مربٌة،

الدافع لً خالنً نخدم هو إختٌار المدٌرة لً بصفتً أم و نعرف "سٌدي علً ( :

كٌف نتصرف مع دراري وثاتٌا مع أنا متحصلة على لٌسانس فً علم النفس 

 التربوي " 

الدافع الذي جعلنً أعمل فً الروضة فً إختٌار المدٌرة لً بصفتً اوال أم و -

سانس فً علم النفس أعرف كٌف أتصرف مع األطفال وثانٌا ألنً متحصلة على لٌ

 التربوي .

هناك بعض المربٌات من تم توظٌفهن فً الروضة على أساس إختٌار مدٌرة 

الروضة و ٌتم اإلنتقاء على أساس معٌار مالئمة الشهادة خاصة المتحصالت على 

شهادات فً علم النفس التربوي أو علم اإلجتماع التربوي او على أساس معٌار 

ٌة المتزوجة خبرتها فً هذا المجال أفضل من المربٌة حدٌثة الحالة العائلٌة ،فالمرب

 التجربة . 

سنة ، مستوى جامعً ،عزباء روضة االطفال  <8هذا وصرحت المبحوثة  )مربٌة،

الدافع لول هو حبً لألطفال و تانً الخدمة فً الروضة تناسبنً سٌدي لخضر( :"

 و تخلٌنً مرتاحة." 

و ٌجعلنً مرتاحة ناسبنً لك العمل فً الروضة ٌالدافع األول هو حبً لألطفال و كذ

سنة ،مستوى جامعً ،عزباء  ،روضة  ;8وأضافت فً نفس الصدد فً )مربٌة،

الدافع اللً خالنً نخدم فً الروضة هو حبً مالئكة السالم بسٌدي علً ( :" 

 لألطفال و تخصص تاعً دفعنً باه نخدم ذي المهنة " 
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هو حبً لألطفال و تخصصً دفعنً لكً  الدافع الذي تركنً أعمل فً الروضة

 أمارس هذه المهنة .

سنة ،عزباء ،مستوى ثانوي ،روضة سٌدي  99 مربٌة،و صرحت أٌضا المبحوثة:)

نحب نربً األطفال و تعودت على هذا شً هذا لً خالنً لخضر بمستغانم ( :"

 نخدم هذي الخدمة " 

 وجه الى هذه المهنة .حبً لتربٌة األطفال التً تعودت علٌها ،هذا  جعلنً أت

سنة ،مستوى جامعً ،متزوجة ،روضة  =8وصرحت أٌضا المبحوثة )مربٌة،

دافع هو أنً نعرف نتعامل مع األطفال و نحبهم و مالئكة السالم بسٌدي علً( :"

 نحب نربً مع أنا مزوجة ٌعنً نقدر نسلك روحً فً ذي خدمة و نقدرلها" 

األطفال و أحبهم و أحب التربٌة مع أننً الدافع هو أننً أعرف كٌفٌة التعامل مع 

 متزوجة ٌعنً أقدر على هذا العمل .

إذا هناك من إخترن مهنة المربٌة بسبب مٌوالتهن لألطفال و حبهن لهإالء البراعم و 

تحكمهن فً طرٌقة التعامل معه بحكم تجاربهن السابقة فً تربٌة ابناءهن و أفراد 

 العائلة أو بحكم التخصص المشابه . 

وهو أن أغلب أمر غرٌب أال  إستجواباتنا للمربٌات لفت انتباهنا من خالل مقابالتنا و

فً الروضة لم ٌتلقوا تكوٌنا مهنٌا فً هذا المجال ،حٌث ن المربٌات الذٌن ٌعمل

 صرحت كل مربٌات روضة سٌدي لخضر و كل مربٌات روضة مالئكة  السالم

مر أدهشنا ،تركنا فً حٌرة من أمرنا أي تكوٌن و هذا األبسٌدي علً أنهن لم ٌتلقٌن 

ته المربٌات هإالء االطفال و هن لم ٌتلقٌن دروسا فً عالم الطفل و فكٌف تربً ه

ٌجهلن مراحل نموه و كل إحتٌاجاته فً هذه المرحلة الحساسة ،وما مستوى األداء 

 بدون تكوٌن ؟ 
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ارس مختصة و فٌما كانت هناك أقلٌة ممن تلقٌن تكوٌنا لكن لٌس فً معاهد أو مد

إنما من قبل مدٌرة الروضة نفسها و التً ٌحكم تخصصها الذي كان فً تربٌة الطفل 

 وخٌرتها فً هذا المجال و التخصص.

سمٌن سنة ،مستوى جامعً ،عزباء روضة الٌا >8 ،مربٌة (حٌث صرحت المبحوثة 

صة اسكو هً مختفً تربٌة الطفل من المدٌرة ب واه تلقٌنا تكوٌنبسٌدي علً ( : "

سنة خدمت فً هاذي سبٌسٌالٌتً ،وكان التكوٌن  33فً تربٌة الطفل و عندها 

تاعها هادف ،وٌخدم هاذي الخدمة و ستفدنا منو بزاف و كل ٌوم نتعلموا كٌف 

اونً بزاف كنت نتكون و نعرفوا واش ٌحتاجو وهذا تكوٌن عنتعاملو  مع دراري 

 و نخدم أومامتو"

مختصة فً تربٌة  ألنهافال من طرف المدٌرة نعم تلقٌت تكوٌنا فً تربٌة األط

سنة عمل فً هذا التخصص وكان التكوٌن هادف و ٌخدم  99األطفال ولدٌها خبرة 

المهنة و إستفدت منه كثٌرا و كل ٌوم أتعلم و اعرف كٌف أتعامل مع األطفال وما 

  الذي ٌحتاجونه وساعدنً كثٌرا هذا التكوٌن فكنت أعمل و أتكون فً نفس الوقت .

مستوى جامعً ،متزوجة ،روضة الٌاسمٌن ،سنة  <8مربٌة،و أضافت المربٌة )

تلقٌت تكوٌن فً تربٌة األطفال من عند المدٌرة بروحها و  واهبسٌدي علً ( : "

 فادنً بزاف فً حٌاتً باسكو أنا أم و دٌت بزاف تجارب" 

فً تربٌة  نعم تلقٌت تكوٌنا فً تربٌة األطفال عند المدٌرة نفسها بصفتها مختصة

األطفال  األطفال و قد إستفدت من هذا التكوٌن كثٌرا و أفادنً فً عملً و فً تربٌة

 أخذت تجارب كثٌرة .  مو فً حٌاتً بصفتً أ

سنة ،مستوى ثانوي ،عزباء ،روضة األطفال بسٌدي  99مربٌة،)و أضافت المربٌة 

 ائلتً" ماتلقٌتش تكوٌن كونت روحً بروحً مٌن ربٌت أفراد عال لخضر ( :"
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 .تربٌة أفراد عائلتً لم أتلقى تكوٌنا ،بل كونت نفسً بنفسً من خالل 

وكما الحظنا فإن أغالب المربٌات لم ٌتلقٌن تكوٌنا ،إال بعض المدٌرات اللواتً لهن  

خبرة فً هذا المجال فٌقمن بتكوٌن المربٌات تكوٌنا بسٌطا ،و بعض المربٌات ٌكون 

ة و ٌإثر على أداء المربٌات و ٌخلق صعوبات أثناء رقابٌبٌن عدم ال أنفسهن هذا ما

القٌام بالمهام تختلف من صعوبات فً التعامل مع األطفال وإدارة الصف و حل 

 النزاعات بٌن األطفال وهذا حسب تصرٌحات المربٌات

خالل مقابالتنا مع بعض المربٌات عرضت لنا مربٌة مشكلتها و صعوباتها فً من     

 و هناك من  أرجعتها إلى نفسها . التعامل مع الطفل 

سنة ،مستوى جامعً ،متزوجة روضة مالئكة السالم (  ?8فصرحت المبحوثة :)مربٌة ،

صعوبات مع األطفال فً لول كً ٌكونو جدد و تانً هوما ماٌكونو  أكٌد نواجه:" 

عاٌشٌن فً عالمهم غٌر مع والدٌهم و اهلهم و كً ٌدخلو للروضة ٌلقاو صعوبة باش 

نً ،بصح مع الوقت زال هداك الخوف ووالو قراب لٌا و نفهم قاع واش راهم ٌوالف

 حابٌن" 

أواجه صعوبات مع األطفال ٌكونون جدد ألنهم كان ٌعٌشون فً عالمهم مع والدٌهم أكٌد 

و أهلهم و عندما ٌدخلون للروضة ٌتلقون صعوبة فً التعود علٌا ،لكن مع الوقت زال 

 ً أفهم ماذا ٌرٌدون . ذلك الخوف و أصبح متقربٌن من

سنة،مستوى جامعً ،متزوجة ،روضة الٌاسمٌن بسٌدي علً (  98و أضافت )المربٌة ،

صحٌح فً البداٌة لقٌت صعوبة حتى الطفل فً لول ٌلقى صعوبة كً ٌبعد على :"

دراهم و ٌجً لبالصة جدٌدة و تانً كل واحد و عقلٌة دراهم على دٌك نتالقاو و 

 م فً الروضة باش ٌوالفها و ٌوالفو صحابهم "صعوبة بصح نحاول ندمجه
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سنة ،مستوى ثانوي ،عزباء  99أٌضا فً نفس الصدد المربٌة)مربٌة،و صرحت 

لكل طفل مٌزاته كاٌن لٌتعاسرو كاٌن لً متسرع ،روضة األطفال ،سٌدي لخضر ( : "

 بصح مع الوقت ٌجاوب الطفل من خالل التوحٌد و الترهٌب " 

العنٌد و المتسرع ،لكن مع الوقت ٌتجاوب الطفل معً من خالل مٌزاته فهناك لكل طفل 

 التوجٌه و الترغٌب. 

سنة ،مستوى جامعً ،عزباء روضة مالئكة سالم  ;8و صرحت أٌضا المربٌة:)مربٌة، 

:"كاٌن دراري لً عندهم فرط فً الحركة نواجه صعوبة فً تحكم فً سٌدي علً ( 

 تصرفاتهم "

 رط فً الحركة أجد صعوبة فً التحكم فً تصرفاتهم.ٌوجد بعض األطفال من لدٌهم ف

من بٌن الصعوبات التً تواجهها المربٌة فً التعامل مع الطفل صعوبات سلوكٌة ففً 

البداٌة تكون سلوكات الطفل غٌر سوٌة فهناك العنٌد و هناك المتسرع و اٌضا العنٌف و 

عوبات تعرقل هناك من ٌعانً من إضطرابات مثل فرط الحركة و هذا ما ٌخلق ص

عملٌة التنشئة اإلجتماعٌة لكن بإعتبار المربٌة موجهة سلوكات الطفل فعلٌها أن تعالج 

 هذه الصعوبات و تعمل على ضبط الطفل بؤسالٌبها الخاصة ،لتكون سلوكاته سوٌة . 

سنة ،مستوى جامعً ،متزوجة روضة المالئكة سٌدي  99وصرحت المربٌة )مربٌة،

النٌفو تاعً مٌلٌقش بهذي الخدمة فؤول ما كانت عندي ال نعم لقٌت صعوبة علً( :"

خبرة فً تربٌة دراري بصح مع الوقت تعلمت بزاف تقنٌات فً التربٌة و التعامل مع 

 دراري"

نعم تلقٌت صعوبة ألن مستوى الدراسً ال ٌلٌق بوظٌفتً فً األول لم تكن عندي خبرة 

ر من تقنٌات التربٌة و التعامل مع فً تربٌة األطفال لكن مع مرور الوقت تعلمت الكثٌ

 األطفال . 
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سنة ،مستوى جامعً ،متزوجة ،روضة الٌاسمٌن سٌدي  98وأضافت المربٌة )مربٌة، 

صحٌح فً البداٌة لقٌت صعوبات مع كنت جدٌدة و نعرف شًء خفٌف على علً (:" 

 "تربٌة األطفال

ة عندما ٌبتعد عن فً البداٌة واجهت صعوبة حتى أن الطفل فً البداٌة ٌواجه صعوب

بٌتهم و ٌؤتً لمكان جدٌد و كذلك كل طفل و تربٌة أهله لذلك نجد صعوبة لكن نحاول أن 

 ندمجهم فً الروضة لكً ٌعتادوا علٌها و ٌعتادوا على رفاقهم. 

سنة، مستوى جامعً ،عزباء ،روضة سٌدي لخضر  <8وصرحت المربٌة )نوال ، 

و أضافت بعض األطفال من الروضة  صعوبات طفٌفة تتمثل فً تخوفمستغانم( : 

:"الصعوبات  سنة ،مستوى ثانوي ،عزباء سٌدي لخضر ( =8،كذلك المربٌة )فاطمة 

تكون فبداٌة دخل الروضة و تتمثل فً صعوبة تاع باه ٌوالف الدراري معاه فً 

الروضة ،و االضطرابات النفسٌة و شعورهم بالبعد تاع  االم علٌهم بصح مٌن ٌوالفو 

 لم الطفل فً الروضة ( صاي ٌتؤق

الصعوبات  تكون فً بداٌة الدخول للروضة تتمثل فً صعوبة تؤقلم هإالء األطفال فً 

جو الروضة ،و إضطرابات نفسٌة لألطفال و شعورهم باإلبتعاد األم علٌهم ،ولكن 

 بالتعود ٌتؤقلم الطفل فً الروضة . 

ول الروضة هً صعوبة تؤقلم إذن من بٌن الصعوبات التً تواجه المربٌة فً بداٌة الدخ

األطفال مع جو الروضة و تخوفهم من المربٌة لكن لكن مع الوقت تزول هذه الصعوبة 

 و ٌتعود الطفل مع رفاقه و اقرانه على المربٌة .

كانو سنة،مستوى جامعً ،متزوجة ،مربٌة سابقة( :" 9:و صرحت المربٌة )مربٌة،

 " عندي بعض الدراري العنٌدٌن بزاف و ٌدابزو 

سنة ،مستوى جامعً،عزباء ،روضة األطفال بسٌدي  <8و قالت المربٌة )مربٌة،

 صعوبات طفٌفة ...العنف عند بعضهم أو السلوكات العدوانٌة" لخضر( : "
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سنة، مستوى جامعً ،عزباء ،روضة الٌاسمٌن بسٌدي علً(  >8و أضافت )المربٌة، 

 دٌرو واش ٌقولهم راسهم" :"كاٌن بعض الدراري لٌتعاسرو و ماٌسمعوش الكالم و ٌ

 هناك بعض األطفال العندٌن الذٌن ال ٌسمعون الكالم و ٌفعلون ما ٌحلو لهم .

صحٌح فً البداٌة واجهت صعوبات مع أننً كنت جدٌدة و أعرف شًء بسٌط من تربٌة 

 األطفال . 

سنة، مستوى جامعً ،عزباء ،روضة األطفال سٌدي لخضر (  >8وصرحت: )المربٌة ،

عوبة فً لول بصح بإصراري و تعامل معاهم بحنان و ٌفهمونً و ٌبغونً صبت ص: "

" 

واجهت صعوبة فً األول لكن مع إصراري و التعامل معهم بحنان أصبحوا ٌفهموننً و 

 ٌحبوننً .

سنة،مستوى جامعً ،عزباء ،روضة مالئكة  ;8و أضافت أٌضا المربٌة )مربٌة، 

 هً صعوبة توصٌل المعلومات"  الصعوبة لً واجهتنًالسالم سٌدي علً ( .."

 الصعوبة التً واجهتنً هً صعوبة توصٌل المعلومات . 

هناك بعض المربٌات من أرجعت هذه الصعوبات إلٌها بسبب عدم تالإم التخصص و 

سنة =8المستوى مع المهنة ،وهناك من فسرتها بنقص الخبرة و أضافت )مربٌة،

 أيالال إلى حد االن ماتلقٌت ( :" ،مستوى جامعً  ،متزوجة ،روضة مالئكة السالم

 صعوبة مع األطفال هوما ٌحبونً و أنا تانً نحبهم وداٌرتهم كٌما اوالدي" 

 ال لحد األن لم أتلقى اي صعوبة مع األطفال هم ٌحبوننً و أن كذلك أحبهم مثل أوالدي. 

خاصة أغلب المربٌات ٌواجهن صعوبات و مشاكل متفاوتة أثناء التنشئة االجتماعٌة     

تعامل مع األطفال و هذا حسب ما أظن راجع لعدم تالإم التخصص الجامعً مع الفً 

المهنة  و انعدام التكوٌن فقلة من المربٌات من ٌقمن بالتنشئة بكل إرتٌاح و هذا ٌنحصر 

على المربٌات اللواتً لدٌهن خبرة فً الحٌاة الزوجٌة ومن عشن األمومة التً تشبه 
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لٌسوا  ;اٌضا الطور الذي ٌلعب دورا كبٌرا حٌث أن أطفال سن التربٌة فً الروضة و 

 سنوات . 9أو  8كؤطفال سن 

 خبرة المربٌة فً مجال تنشئة الطفل :  -2

و اإلحتكاك  تكتسب المربٌة خبرتها فً مجال التربٌة من خالل الممارسة الٌومٌة

ً هذا المجال بزمٌالتها و األخذ منهم بعض فنون و تقنٌات التربٌة كما أن القدم ف

 ٌكسب صاحبه الخبرة أوتوماتٌكٌا .

 =ومن خالل المقابالت توصلنا إلى أن أغلب المربٌات خبرتهن تتراوح من سنة الى 

 سنوات .

عزباء ،روضة الٌاسمٌن  ،مستوى ثانوي ،سنة =8،مربٌةحٌث صرحت المربٌة )

 " واه عندي خبرة عامٌن فً دي خدمةبسٌدي علً (:"

 ٌن فً هذه المهنة .نعم عندي خبرة سنت

حٌث تبٌن لنا أن هاتٌن المربٌتٌن كؤقصى حد لدٌهن خبرة سنتٌن فٌما نجد بعض 

 ث سنوات منهن :هن خبرة ثالالمربٌات عند

عندي سنة ،مستوى جامعً ،عزباء روضة مالئكة السالم ( :" ;8،مربٌةالمربٌة )

 خبرة مهنٌة فً هذا المجال تاع ثلث سنٌن" 

 هذا المجال ثالث سنوات .  عندي خبرة مهنٌة فً

سنة ،مستوى جامعً ،عزباء روضة األطفال ،بسٌدي لخضر(  <8،مربٌةواضافت )

 عندي خبرة ثالث سنوات" :"

سنة ،مستوى جامعً ،متزوجة روضة الٌاسمٌن   98،مربٌةوصرحت المربٌة )

 سنوات فً ها المجال"  3عندي خبرة بسٌدي علً(:"
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،مستوى جامعً ،متزوجة ،روضة مالئكة السالم  سنة =8مربٌة،و أضافت المربٌة )

  سنٌن هاكا" 3نعم عندي خبرة تاع بسٌدي علً :"

 سنوات . 9نعم عندي خبرة 

 سنوات . 9بعض المربٌات لدٌهن خبرة 

عندي خبرة سنة ،عزباء ،مستوى ثانوي( :" 99،مربٌةوصرحت  إحدى المربٌات )

 سنٌن وزٌد علٌها ثانً كنت نربً بنات خوٌا" 4

 .على ذلك أقوم بتربٌة بنات أخً سنوات و إضافة  :ندي خبرة ع

مستوى ثانوي ،عزباء روضة األطفال بسٌدي ،ة سن 99مربٌة،)وصرحت المربٌة 

 سنٌن هكا "  4عندي خبرة فً ذا المجال تاع لخضر ( :"

 سنوات هكذا . :فً هذا المجال عندي خبرة 

واه عندي متزوجة(:" ،معًسنة ،مستوى جا 9:و أضافت إحدى المربٌات مربٌة،

 سنٌن فً ذا المجال وكنت نقري بالكونطرا من قبل " 5خبرة 

 من قبل .سنٌن فً هذا المجال وكنت ادرس بالتعاقد  ;نعم عندي خبرة 

سنوات فً هذا  ;الى  :وهناك بعض المربٌات من عندهن خبرة تتراوح بٌن 

 المجال . 

ً ،متزوجة ،روضة مالئكة سنة ،مستوى جامع 99 مربٌة،: (وصرحت المربٌة

واه حاجة باٌنة مع انا مزوجة وفاتت علٌا التربٌة سً السالم بسٌدي علً ( :"

 نوغمال عندي خبرة " 

 نعم أمر بدٌهً مع أننً متزوجة ومرت علٌا التربٌة فؤمر واضح عندي خبرة .
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سنة ،مستوى جامعً ،متزوجة  <8،مربٌةو أضافت فً نفس الصدد المربٌة )

 :"واه عندي خبرة مع أنا أم لطفل"اسمٌن سٌدي عٌل ( ،روضة الٌ

 نعم عندي خبرة بصفتً أم لطفل 

سنة ،مستوى جامعً ،متزوجة ،روضة  ?8 مربٌة،وصرحت إحدى المربٌات:)

"واه عندي خبرة مع أنا مزوجة و عندي زوج مالئكة السالم بسٌدي علً ( : 

 دراري "

  واه عندي خبرة بصفتً متزوجة و عندي طفلٌن .

مرحلة  اجتٌازهناك بعض المربٌات إكتسبن خبرتهن فً مجال التربٌة عن طرٌق 

 األمومة و تربٌة أبناءهن هذا ما أكسبهم العدٌد من الخبرات فً هذا المجال . 

سنة ،مستوى جامعً ،عزباء ،روضة األطفال  >8مربٌة،: )و صرحت المربٌة

 معندٌش هذي أول تجربة لً فالتربٌة" "بسٌدي لخضر (:

 لدي خبرة هذي أول تجربة لً فً التربٌة .  لٌس

 هناك بعض المربٌات جدٌدات  الخبرة وهن مبتدئات فً المهنة .

  المحور الثانً : إسهامات المربٌة فً التربٌة و التعلٌم و تنئشة الطفل إجتماعٌا  

 : وأسالٌبها فً ذلك الجوانب التً تهتم بها المربٌة فً التنشئة اإلجتماعٌة-1

بع إحتٌاجاته فً جوانب متعددة لذلك ٌجب فل عدة مهام متنوعة و تشطلم المربٌة لتقد

أن تكون كفإ فً كٌفٌة التعامل مع الطفل و تربٌته لتقدر على اإلحاطة على المربٌة 

اعٌة و من خالل مقابالتنا التً مٌحتاجه الطفل و ما تتطلبه التنشئة اإلجت بكل ما

بها المربٌة فً التنشئة لجوانب التً تهتم أجرٌتها مع بعض المربٌات حول ا
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اإلجتماعٌة تلقٌنا اراء مختلفة لكنها كلها تصب فً مجرى واحد أال وهو التنشئة 

 اإلجتماعٌة . 

روضة مالئكة ،سنة ،مستوى جامعً ،متزوجة  99 مربٌة،صرحت المبحوثة:)

ف و نعلمه :" أنا نهتم بكامل الجوانب النفسٌة للطفل و نقلعو داك الخوالسالم ( 

  الشجاعة و الجرأة كٌف ٌفرض روحو "

روضة مالئكة ،سنة ،مستوى جامعً ،متزوجة  =8مربٌة،و أضافت المبحوثة )

ٌن على القراٌا نعلمهم لبمقٌري و هوما ضبصفتهم طور تحالسالم بسٌدي علً( :"

 "  و نقلعلهم الخوف تاع المدرسة

مهم و أزٌل لهم رهاب على الدراسة أعلبصفتهم طور تحضٌري و هم مقبلٌن 

سنة ،مستوى جامعً ،عزباء ،روضة سٌدي  <8 )مربٌة،المدرسة و قالت المبحوثة 

أهتم بالجانب الوجدانً و نفسً للطفل و تربٌته على الشجاعة و الثقة " لخضر (:

" 

من بٌن الجوانب التً تهتم بها المربٌة هو الجانب النفسً عل ضبط نفسٌة الطفل إذا 

شجاعة و اإلعتماد على النفس و الجرأة و فرض الذات و هذا كله من على الثقة و ال

 للحٌاة و للمدرسة . تحضٌرهأجل 

سنة ،مستوى جامعً ،عزباء ،روضة الٌاسمٌن سٌدي  >8مربٌة،وصرحت المربٌة )

علٌه ،أنا نعلمه اهتم بكل الجوانب بصفته طفل ما ٌعرف والو واش ٌدٌر علً ( :"

 ت و التقالٌد الجزائرٌة و نعزز له حب لبالد" القٌم اإلجتماعٌة كالعادا

ٌدور حوله أعلمه القٌم اإلجتماعٌة  أهتم بكل الجوانب بصفته طفل ال ٌعً كما

 .كالعادات و التقالٌد الجزائرٌة و أعزز له حب الوطن 

 إنتماء فل جزائري له طفل الذي ٌترعرع على ٌدي هذه المربٌة طبإعتبار هذا ال
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ب الوطن و ترسٌخ العادات و على تعزٌز هذا اإلنتماء وحلمربٌة وطنً تعمل ا

 و فً حٌاته .التقالٌد الوطنٌة فً نفسٌته 

مستوى ثانوي ،عزباء ،روضة األطفال بسٌدي  ،سنة 99،مربٌةو أضافت المربٌة )

 أهتم بالوازع الدٌنً و تنشؤته على الدٌن الحنٌف " لخضر (: "

 ن الحنٌف .أهتم بالوازع الدٌنً و تنشؤته على الدٌ

عزباء ،روضة الٌاسمٌن  ،سنة ،مستوى جامعً >8مربٌة،وصرحت المربٌة: )

و الشًء  أهتم بكل الجوانب...و بالطبع ماننساش القٌم اإلسالمٌة،سٌدي علً ( :"

 و المحبوب فً دٌننا اإلسالمً"  المكروه

الروضة فٌها مربٌة سابقة (:" ،مستوى جامعً ،متزوجة سنة 9:، )مربٌةوصرحت 

 و الحدٌث و األذكار و األدعٌة"  القرآنبرنامج تعتمده لتعلٌم الطفل 

و من أهم هته الجوانب التً تهتم بها المربٌة هً الجانب الدٌنً حٌث تقوم بتعزٌز 

الكرٌم و األحادٌث النبوٌة  القرآنلهذا الدٌن الحنٌف بتعلٌمه القٌم اإلسالمٌة و  انتماءه

 مستقبال ٌصبح مواطن سوي و األذكار المختلفة و االدعٌة ل

،عزباء ،روضة األطفال ،سٌدي لخضر سنة ،مستوى ثانوي  <8مربٌة، وصرحت )

نهتم بتربٌته كً تكون أمه غاٌبة و نشاط تاعهم هو نشاط ترفٌهً غٌر اللعب ( :"

 و تالعبهم و نوكلهم فً وقت و بنظام و نقدمله الحنان و العطف "

نشاط األطفال هو نشاط ترفٌهً ٌتمثل ففً اللعب أهتم بتربٌته فً فترة غٌاب األم و 

 بانتظامحٌث أالعبهم كما أننً كذلك أهتم بتغذٌة هإالء األطفال فً التوقٌت المحدد 

 و أقدم لهم الحنان و العطف . 

إذا أٌضا من أهم الجوانب التً تهتم بها المربٌة هو الجانب البٌولوجً بتوفٌر المؤكل 

األمان و الحب و العطف علٌه ،وكذا النظافة  و المشرب للطفل و توفٌر جو

 الشخصٌة للطفل. 
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سنة ،مستوى جامعً ،متزوجة ،روضة مالئكة  ?8مربٌة،و صرحت المبحوثة )

نهتم بكل الجوانب و نعلمه األخالق الحسنة و التعامل مع السالم ،سٌدي علً ( :"

 الناس بإحترام "

سٌدي عً ،عزباء،روضة سنة ،مستوى جام >8مربٌة،وصرحت أٌضا المبحوثة )

أهتم بتنمٌة بعض الخصال كالتعامل و التسامح و األخوة و التعاون و لخضر (:"

 األكل و الكالم"  كآداب اآلدابالمحافظة على نظافة القسم و البٌئة و 

سنة ،مستوى ثانوي ،عزباء ،روضة  99)مربٌة،و أضافت فً نفس العدد المبحوثة 

 ة جوانب منها نضبط سلوكه و نوجهه . هناك عداألطفال سٌدي لخضر ( :"

 هناك عدة جوانب منها ضبط سلوكه و توجٌهه -

روضة األطفال سٌدي لخضر  ،مستوى ثانوي ،سنة 99مربٌة،وصرحت المبحوثة )

"نسقمله كل سلوكاته على حساب واش هو مقبول واش هو مخدوم فالمجتمع و ( :

 ي شًء و ٌولً واعً" نوجه رغباته الإرادٌة و نخلٌه ٌفكر قبل ماٌدٌر أ

مرغوب وما هو مذموم فً المجتمع و  هو الطفل حسب ما سلوكٌاتأهتم بصقل 

 إرادٌة ،وجعله ٌفكر قبل القٌام بؤي شكل واعً.  صقل رغباته ال

سنة ،مستوى جامعً ،عزباء ،روضة األطفل سٌدي  ;8مربٌة،و أضافت المبحوثة )

 القٌة" بكل الجوانب السلوكٌة و األخأهتم لخضر ( : "

من بٌن أهم الجوانب التً تركز علٌها المربٌة فً تربٌتها للطفل الجانب السلوكً و 

أحمد شوقً:" إنما األمم األخالق مابقٌت ،فإن هم ذهبت األخالقً حٌث قال 

 أخالقهم ذهبوا "

و فالمربٌة ترسخ فً الطفل سلوكٌات أخالقٌة كالنظافة ،النظام اإلحترام و التعاون 

عض الخصال من تسامح و أخوة و غٌرها و تعلمه بعض األداب من أداب تنمً فٌه ب

األكل ،الجلوس الكالم و غٌرها و تقوم صقل سلوكاته حسب ما هو مرغوب و 

 مذموم فً مجتمعنا . 
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مستوى جامعً ،عزباء ،روضة األطفال سٌدي  ،سنة >8مربٌة،و أضافت المبحوثة )

هناك عدة " : وأضافت المربٌة ،"رسم (:" أهتم بتنمٌة مهارات التلوٌن و اللخضر

 جوانب منها إكتشاف مواهبه" 

الطفل و اإلهتمام بها و المربٌة تعمل أٌضا على إكتشاف المواهب الكامنة فً 

 تنمٌتها. 

سٌدي وضة عزباء ،مستوى جامعً ،ر ،سنة >8مربٌة،و صرحت المبحوثة )

و الحساب و روف أهتم بتنمٌة الجانب الفكري تاعهم و نعلمهم الحلخضر ( :"

 مهارات التلوٌن و الرسم" 

أهتم بتنمٌة الجانب الفكري لدٌهم و تعلٌمهم الحروف و الحساب و مهارات التلوٌن و 

 الرسم . 

مستوى جامعً ،عزباء ،مربٌة سابقة فً ،سنة  9: مربٌة،و أضافت المربٌة:)

ج نعتمده الجوانب فً تلك المرحلة اللً راه فٌها برنام نهتم بكاملالروضة( :"

و األدعٌة و القصص االناشٌد كلها  و األحادٌث و األذكار القرآنلتعلٌم األطفال 

 ٌتعلمها بظروف بسٌطة تتناسب مع سنه "

 بكامل الجوانب فً تلك المرحلة التً ٌمر بها الطفل و أعلمه الحساب و كل ما نهتم

و  القرآنطفال فٌها برنامج تعتمده لتعلٌم األٌستوعبه عقله ،وكما نعلم الروضة 

الحدٌث و األذكار و األدعٌة و الرسم و القصص و األناشٌد كلها ٌتعلمها بطرق 

 بسٌطة تتناسب مع سنه . 

سنة ،مستوى ثانوي ،عزباء روضة األطفال بسٌدي  99مربٌة،وصرحت المبحوثة )

 "  كاٌن بزاف جوانب منها أعداده للدراسة و تكوٌنه خلقٌا و ذهنٌالخضر ( : " 

 خلقٌا و ذهنٌا .دة جوانب منها إعداده من أجل الدراسة و تكوٌنه هناك ع

سنة ،مستوى جامعً،متزوجة ،روضة مالئكة  ،?8، مربٌةهذا و صرحت أٌضا )

ٌعرف حتى حاجة و أنا  وما بالطبع راه الطفل ماٌفهم والوالسالم بسٌدي علً( :" 
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ٌه الجانب الفكري بصفتً مربٌة نقضً معاه كامل وقتً نهتم بكل الجوانب و نمً ف

 و نعلمه الحروف و الحساب " 

بالطبع هو طفل ال ٌفهم شًء و ال ٌعرف أي أمر و أنا بصفتً مربٌة أقضً معه 

.أنمً فٌه الجانب الفكري و أعلمه الحروف و الجوانب.كامل وقتً أهتم بكل 

 الحساب. 

مستوى جامعً ،عزباء روضة  ،سنة <8 )مربٌة،و صرحت إحدى المربٌات 

 "أهتم بتنمٌته فكرٌا "فال سٌدي لخضر (األط

سنة ،مستوى جامعً ،متزوجة ،روضة الٌاسمٌن سٌدي علً (  98مربٌة، :) و أضافت

 :"أهتمٌت بكل الجوانب و علمتهم الحساب " 

سنة ،مستوى جامعً ،متزوجة روضة المالئكة السالم  99مربٌة ،)  و صرحت أٌضا

 "  لفكري فٌهو ا أنمً الجانب المعرفً"،سٌدي علً  ( :

سنة ،مستوى جامعً،متزوجة ،روضة  =8،مربٌةو أضافت أٌضا إحدى المربٌات )

و هو ما مقبلٌن على الدراسة  تحضٌريبصفتهم طور مالئكة السالم بسٌدي علً ( : " 

أدوارهم و نهً قواهم العقلٌة و تطور إدراكهم و إنتباههم  ....توعٌتهم بكامل

 وتفكٌرهم" 

إحدى أهم الجوانب التً تهتم بها المربٌة أال  اتضحتصرٌحات من خالل كل هذه الت

وهً الجانب المعرفً تعمل على تنمٌة الجانب الفكري للطفل بتعلٌمه أبجدٌات القراءة و 

و الحساب و تنمٌة قواهم  العقلٌة من ذاكرة و ذكاء و إنتباه و تفكٌر و الوعً و  الكتابة

 تظرها منهم المجتمع .ٌن اإلدراك و توعٌتهم بؤدوارهم التً ال

أسالٌب  تعتمد مربٌة الروضة على عدة ألٌات و أسالٌب فً التنشئة ،فكل مربٌة لها    

 . ر المخصص له ،وحسب الصف و مدى انضباطهخاصة بها حسب الطو
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:"أنا مربٌة سابقة (  ،سنة ،مستوى جامعً ،متزوجة 9:مربٌة ،فصرحت المربٌة )

فادنً بزاف  ٌخافو من العقوبات ملقري نخوفهم برك أستعمل أسلوب الجزاء و العقاب 

 بهمش " قمانع

سنة ،مستوى جامعً ،عزباء ،روضة مالئكة السالم سٌدي  ;8مربٌة ،أضافت المربٌة )

قباحٌت ندلك من الفوضى ،زعما ،إال  سلوب التخوٌف لتخفٌفأنا نستعمل أعلً ( : " 

،وأسلوب الجزاء من ٌدٌر  ٌخافعقوبة متلعبٌش بصح بال ما ندرٌها ،غٌر نقوله هاك 

 بة و هكا نشجعهمش" حاجة كشا

قبٌحة أعاقبك  بسلوكٌاتأنا أستعمل أسلوب التخوٌف للتخفٌف من الفوضى مثال إذا قمت 

و لن تلعب لكن بدون أن أحرمه ،فقط أهدده فٌخاف ،وأسلوب الجزاء عندما ٌقوم 

 إٌجابٌة أشجعه .  بسلوكٌات

سنة،مستوى ثانوي ،عزباء ،روضة األطفال سٌدي  99، مربٌةو صرحت المربٌة:)

أسلوبً شوفً إذا غلط ودار حاجة خاطٌة وال قال حاجة مش ملٌحة لخضر ( : "

نعاقبه ،وإذا دار حاجة ملٌحة زعما فقط سورة وال هاكا نكافؤه و لو كان بحاجة خفٌفة 

 " 

م بفعل إٌجابً مثال أسلوبً ،أنظري إذا أخطؤ بفعل سلبً و قال كالم قبٌح أعاقبه و إذا قا

 بسٌط . بشًءحفظ سورة أو شًء شبٌه لها أكافؤه و لو 

و  المكافؤةمن خالل هذه التصرٌحات ٌتبٌن بؤن بعض المربٌات ٌعتمدن على أسلوب 

ٌد أو كات جدٌدة فالطفل إذا قام بعمل مفالعقاب فً التنشئة اإلجتماعٌة لتعلٌم المنشؤ سلو

و تشجٌع لهذا العمل و إذا  كاستحسانلى مكافؤة تصرف أو سلوكات جٌدة فإنه ٌحصل ع

الصف فإنه ٌعاقب ففً  قواعدقام بتصرفات سلبٌة ال تتوافق مع معاٌٌر المجتمع أو 

بعض األحٌان تستخدم المربٌات العقاب الجسدي الذي ٌتنافى مع األخالق المهنٌة 

ى اسلوب لعقاب النفسً ،حٌث ٌعتبرهن هو أجدللمربٌة و بعض المربٌات تستخدمن ا



 الجانب المٌدانً                 الفصل الثالث                                                          

- ?= 

 

روضة  ،سنة مستوى جامعً ،عزباء >8مربٌة ،لتهذٌب الطفل ،حٌث صرحت المربٌة )

بالطبع عندي بعض األطفال العنٌدٌن و ٌتشاجروا مع صحابهم سٌدي علً ( :"الٌاسمٌن 

أنا منضربهمش بالعكس نكون ذكٌة معاهم و نحرمهم من الصوالح لً ٌبغوها كلعب 

 ما نؤذٌه" الكرة ،هنا رانً نعاقب فٌه بال 

عندي بعض االطفال العنٌدٌن و ٌتشاجرون مع أصدقائهم ،بالطبع أنا ال أضربهم 

بالعكس اكون ذكٌة معهم و أحرمهم من األمور و األشٌاء التً ٌحبونها كلعب كرة القدم 

 هنا أنا أعاقبهم لكن دون أن أضرهم . 

ئكة السالم مستوى جامعً ،متزوجة ،روضة مال ،سنة =8مربٌة،و أضافت المربٌة )

بصفتً مربٌة وواعٌة و أم تانً الزم ٌكون األسلوب تاعً ذكً و سٌدي علً ( :"

هادف ٌخرج بنتٌجة نتعامل معاه بطرٌقة نفسٌة ،مثال نقوله إذا زدت عاودت هذا شًء 

 "  تحبه ً نقول لماماك أو ال نحرمك من ذاك الشًء ل

للطفل من خالل حرمانه من من المربٌات من تعتمد على العقاب النفسً إذن هناك 

األمور و األشٌاء التً ٌحبها و تعتمد المربٌات بإن هذا األسلوب هو االجدى خاصة 

 الطفل دون ان ٌلحق به أذى .مع منع العنف الجسدي فهو ٌهذب 

هو توجٌهً مع  أسلوبًسنة ،مستوى ثانوي،عزباء( :" 99مربٌة ،و صرحت المربٌة )

ا و ٌحتاجو للتوجٌه أنا أوجه سلوكاتهم و مهارتهم علموراهم ٌتهوما راهم كبار و 

" 

أسلوبً توجٌهً هم أصبحوا كبار و هم ٌتعلمون و ٌحتاجون للتوجٌه أنا أوجه سلوكاتهم 

 و مهارتهم . 
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نعتمد مستوى جامعً ،عزباء(:"  ،سنة <8مربٌة،) المربٌةوأضافت فً نفس الصدد 

صارمة معاهم نعلمهم اإلنضباط بزاف على التوجٌه ،غٌر نعطٌهم أمر ٌنفدوه ألنً 

 بصح تعبت باه تسقمو و نضابطولً فً الصف" 

أعتمد كثٌرا على التوجٌه ،أعطٌهم أمر ٌنفذونه ألننً صارمة معهم و أعلمهم اإلنضباط 

 لكن تعبت حتى صاروا منضبطٌن و ٌسمعون أمري.

ي روضة مالئكة سٌد، متزوجة،جامعً  ىسنة ،مستو ?8،مربٌةو أضافت المربٌة )

عندي دراري عنٌدٌن و ما ٌسمعوش لكالمً و ٌدابزو و انا بصفتً علً ( :"

 مربٌة الزم نكون صبورة و نحل النزاع و نوجههم و نصالح مابٌناتهم"

ٌسمعون كالمً ،وٌتخاصمون فٌما بٌنهم و أنا بصفتً مربٌة  عندي أطفال عنٌدٌن و ال

 الح فٌما بٌنهم .ٌجب أن أكون صبورة و أحل النزاع .....و أوجههم و أص

سنة ،مستوى جامعً ،متزوجة ،روضة مالئكة السالم  99،ة ) مربٌو صرحت المربٌة 

أنا أستعمل معاهم أسلوب التوجٌه بصفتهم صغار الزم نبهم و ،سٌدي علً( :" 

 " نوعٌتهم ألن هذا شًء فً مصلحتهم

م ألن هذا أنا أستعمل معهم أسلوب التوجٌه بصفتهم صغار و ٌجب أن أنبههم و أوعٌه

 الشًء فً مصلحتهم. 

من بٌن أهم األسالٌب التً تتبعها المربٌة نذكر أسلوب التوجٌهات المباشرة حٌث نقوم 

 بتعلٌم السلوكات الحسنة و اإلتجاهات و المواقف بالتوجٌهات .

سنة ،مستوى ثانوي،عزباء ،روضة األطفال ،بسٌدي  99،مربٌةوصرحت المربٌة )

ا الطفل غلط و دار حاجة خاطٌة و ال قال حاجة مش أسلوب شوفً إذلخضر ( :"

و لو كان ملٌحة نعاقبه ،و إذا دار حاجة ملٌحة مثال حفظ سورة وال هاك نكافؤه 

 بحاجة صغٌرة"                                                                                
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ى جامعً ،عزباء ،روضة الٌاسمٌن سنة ،مستو >8المربٌة، حٌث صرحت: )            

"عندي بعض األطفال العنٌدٌن و ٌتشاجروا مع صحابهم بالطبع أن ،سٌدي علً( :

فعل األشٌاء اللً ٌحبوها  منضربهمش بالعكس نكون ذكٌة معاهم ونحرمهم من

                                                                                                               أنا رانً نعاقب فٌه بصح بال مناذٌه"كالكرة هنا 

من خالل هذه التصرٌحات ٌتبٌن بؤن بعض المربٌات ٌعتمدن على اسلوب المكافؤة و 

العقاب فً التنشئة اإلجتماعٌة لتعلٌم المنشؤ سلوكات جدٌدة فالطفل إذا قام بعمل مفٌد 

ى مكافؤة كإستحسان و تشجٌع لهذا العمل فإنه ٌحصل علأو تصرف أو سلوكات جٌدة 

و إذا قام بتصرفات سلبٌة ال تتوافق مع معاٌٌر المجتمع أو قواعد الصف فإنه ٌعاقب 

وفً بعض األحٌان تستخدم المربٌة العقاب الجسدي الذي ٌتفانى مع األخالق المهنٌة 

أجرى  للمربٌة ،وبعض المربٌات العقاب  تستخدم  العقاب النفسً حٌث تعتبره هو

 .أسلوب بتهذٌب الطفل 

 : األطوار المخصص للمربٌة -2

تختلف األطوار فً الروضة بإختالف أعمار التالمٌذ حٌث ٌجمع المتقاربٌن فً 

بطورٌن ،ومن  ور و فً بعض األحٌانكفل المربٌة بتنشئتهم فتتكفل بطالسن و تت

،مستوى  سنة 9:المربٌة ،ٌات ،صرحت )أجرٌناها مع المرب التًخالل مقابالتنا 

الطور الذي كنت  "كبار  5إلى  4الطور لً كنت حاكماتو من جامعً ،متزوجة ( :"

 سنوات .  ;إلى  :أتكفل به من 

سنة ،مستوى جامعً،متزوجة ،روضة مالئكة السالم  =8،مربٌةوأضافت المربٌة: )

 سنوات "  5و  4حاكمة الطور التحضٌري من رانً (:" 

 سنوات .  ;إلى  : حضٌري منالذي أتكفل به الطور التالطور 
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،عزباء ،روضة األطفال سٌدي  ثانويسنة ، مستوى  =8،المربٌة وصرحت )

 "  5إلى  4"الطور اللً رانً قاضبتو من لخضر (: 

 سنوات  ;إلى  :الطور الذي أتكفل به من 

،عزباء ،روضة األطفال سٌدي لخضر (  ثانويسنة ،مستوى  99مربٌة،و أضافت )

 سنٌن "  3و طور من عامً الى  5إلى  4ن نربً طورٌن م.."

 سنوات .  9سنوات و طور من سنتٌن إلى  ;إلى  :أربً طورٌن طور من 

،عزباء ،روضة األطفال بسٌدي سنة ،مستوى ثانوي  99مربٌة،)و كذلك المربٌة 

 سنٌن "  5سنٌن ل  4فالطور من مختصة لخضر مستغانم ( :"

 سنوات  ;الى  :مختصة فً الطور من 

سنة ،مستوى جامعً ،عزباء ،الروضة التربوٌة  >8،مربٌةأضافت إحدى المربٌات )و 

 سنوات"  5الى  4الطور لً نختص فٌه من الٌاسمٌن ،سٌدي علً ( : "

 سنوات .  ;إلى  :الذي أختص فٌه من الطور 

سنوات و هو أخر طور فً  ;إلى  :ت تهتم بها المربٌة من افمن بٌن االطوار الٌ

لها نظرا لكبر سن األطفال و إقبالهم على الحٌاة المدرسٌة ووعٌهم و الروضة و أسه

 إدراكهم بواجباتهم إتجاه المربٌة .

سنة ،مستوى جامعً ،متزوجة  98،مربٌةمن خالل مقابالتنا مع إحدى المربٌات )

سنٌن  4إلى  3قاضبة الطور من :"الروضة التربوٌة الٌاسمٌن ،بسٌدي علً ( 

 "سنوات . 4إلى  3،متكلفة بالطور من 
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سنة ،مستوى جامعً ،عزباء ،روضة مالئكة السالم (  ;8، :)مربٌةو صرحت المربٌة 

 الطور لً رانً مختصة فً تربٌته داخل الروضة من ثاللث سنٌن لربع سنٌن ":" 

 الطور الذي أنا مختصة فً تربٌته داخل الروضة من ثالث سنوات إلى أربع سنوات 

رانً حاكمة طور من سنة ،مستوى جامعً ،متزوجة (:" ?8مربٌة،و أضافت المربٌة )

 سنوات . :الى  9أنا متكفلة بطور من سنٌن"  4الى  3

سنة ،مستوى جامعً ،عزباء ،روضة األطفال  <8مربٌة،و صرحت إحدى المربٌات )

 سنوات . 9سنٌن "  3بسٌدي لخضر ( "

طوار فً الروضة أال إذن من خالل بعض المقابالت التً أجرٌنها تعرفنا على إحدى األ

و هو ابسط نوعا ما ألن مهام المربٌة هً توجٌه سنوات  :إلى  9وهو الطور من 

 االطفال أما معظم وقتهم فهو لعب . 

متزوجة ،روضة مالئكة  ،مستوى جامعً ،سنة  99،ة )مربٌو كذلك أجرٌنا مقابلة مع 

الذٌن سنهم  باألطفالأنا متكفلة رانً حاكمة لً عندهم عام حتى عامٌن " السالم( :"

 من عام إلى عامٌن . 

االطفال  روضةسنة ،مستوى جامعً ،عزباء ، >8المربٌة ،و أضافت فً نفس الصدد )

 سنٌن "  3بٌن عامٌن حتى رانً حاكمة ،سٌدي لخضر ( "

صغار السن من عام إلى عامٌن و حتى  باألطفالو هناك من المربٌات من هم متكفالت 

مربٌات لهن خبرة فً تربٌة األطفال خاصة الذٌن ٌتكفلون سنٌن و هذه تلزمها  9

 .بالطور من عام إلى عامٌن 
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  باألسرةالمحور الثالث : عالقة المربٌة 

 مدى إرتٌاح المربٌة لمهنتها : -1

لمهنتهن أبدٌن من خالل مقابلتنا التً أجرٌتها مع عدة مربٌات حول مدى إرتٌاحهن 

سنة ،مستوى جامعً ،عزباء  >8مربٌة،ٌة )ٌث صرحت المربحكثٌرا من اإلرتٌاح ،

وا ألنهم براءة ماٌعرف واه رانً مرتاحة مع األطفال،روضة الٌاسمٌن سٌدي علً( :"

 والو" 

 .مرتاحة مع األطفال النهم براءة و الٌعرفون اي شًء نعم أنا 

واه مربٌة سابقة ( :" ،سنة ،مستوى جامعً ،متزوجة 9:مربٌة،المبحوثة )و صرحت 

 معاهم" أكٌد أنا نرتاح مع الدراري و نحب نقضً كامل وقتً  هذا شًء

و أضافت ً معهم طفال و أحب أن أقضً كامل وقتنعم هذا شًء أكٌد أنا أرتاح مع األ

مستوى جامعً ،متزوجة ،روضة مالئكة السالم سٌدي علً ،سنة  ?8مربٌة،)المبحوثة 

 " عادي نوالفم راهم كٌم اوالدي بسكو دخلت والدي تانً( :"

ألنً أدخلت أوالدي معهم و أضافت المربٌة  أصبحوا مثل أوالدي  اعتدتهمعادي 

انا أكٌد سنة ،مستوى جامعً ،متزوجة ،روضة الٌاسمٌن سٌدي علً ( :" 98مربٌة،)

 مه لهم"دمرتاحة مع األطفال و هم صغار و الٌعرفون شًء و ٌنتظرون منً ما أق

سٌدي السالم متزوجة روضة المالئكة  ،سنة ،مستوى جامعً 99المربٌة ،)و أضافت 

األطفال و  معإنً مرتاحة "رتاحة مع األطفال  والفتهم بزاف واه رانً معلً ( "

 كثٌرا . اعتدتهم

 سٌدي روضة الٌاسمٌن،متزوجة  ،جامعًمستوى  ،سنة <8المربٌة ،)و صرحت 

 أكٌد أنا جد مرتاحة مع األطفال" "(:علً 
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روضة االطفال بسٌدي  ،،مستوى ثانوي،عزباءسنة =8مربٌة، وصرحت أٌضا المربٌة:)

صعوبة مع هذو البراعم باسكو عطٌتهم كل الحنانة حتى  مالقٌت واللخضر ( : " 

 مهم فً غٌابها" نمثلهمتعودوا علٌا ولٌت 

تعودوا علٌا  مع هإالء البراعم ألننً منحتهم كل الحنان حتى أنهم لم اتلقى اي صعوبة 

 غٌابها .  و أصبحت أمثل لهم أمهم فً

عزباء ،روضة األطفال سٌدي ،سنة ،مستوى ثانوي  99مربٌة،و أضافت المربٌة )

واه الوقت لً قضٌته مع دو دراري رائع" معندي و ال مشكلة فً التعامل لخضر ( "

 "مع هذو االبرٌاء 

هإالء  ع لٌس لدي أي مشكلة فً التعامل معنعم الوقت الذي أقضٌه مع األطفال جد رائ

 . األبرٌاء

المتشابهة ٌبدو أن كال من المربٌات مرتاحات لمهنتهن وال كل هذه األراء  فمن خالل

 شًء ،بل بالعكس هن سعٌدات بتعامل مع األطفال .  يٌزعجهن أ

 : المشاكل المواجهة فً التعامل مع األولٌاء -2

صرحت أغلب المربٌات أنهن ال ٌوجهن أي مشكلة مع األولٌاء بل األولٌاء متفهمون 

 المسإولٌة الملقاة على عاتق المربٌة .  لهذه

سنة ،مستوى جامعً ،متزوجة ،روضة الٌاسمٌن  98مربٌة،)حٌث صرحت المربٌة 

مالقٌت أي مشكل مع األولٌاء  "أنا المدة التً قعدتها فً الروضةسٌدي علً (:

 متفهمٌن مرتاحٌن معنا" 

هم متفهمٌن و مرتاحٌن ء المدة التً قضٌناها فً الروضة لم اتلقى اي مشكل مع االولٌا

 معنا. 



 الجانب المٌدانً                 الفصل الثالث                                                          

- 79: 

 

،عزباء ،روضة األطفال سٌدي ،مستوى جامعًسنة >8مربٌة،)وصرحت               

"ملقٌتش صعوبات مع لً باغو ،عالقتنا معاهم ٌسودها تفاهم و تعاون على لخضر(:

 جال تربٌة والدهم و تنشئتهم باه ٌكونو افراد وعٌن و ٌساهموا فً إزدهار المجتمع" 

اجه أي صعوبة مع األولٌاء عالقتنا ٌسودها التفاهم و التعاون من أجل تربٌة لم أو

 المجتمع . ازدهارأبناءهم و تنشئتهم لٌكونوا افرادا وعٌٌن و ٌساهمون فً 

،عزباء ،روضة مالئكة السالم سنة ،مستوى جامعً  ;8مربٌة،و صرحت المربٌة )

 مرتاحٌن معانا"  ماكان وال مشكل مع االولٌاء هما راهمسٌدي علً( :"

 فهم مرتاحٌن معنا .  األولٌاءال ٌوجد اي مشكل مع 

سنة ،مستوى ثانوي ،عزباء ،روضة األطفال سٌدي  99مربٌة،و صرحت المربٌة )

دهم وهوما قراب لٌا بزاف بالعكس لً باغو ٌقدرو مجهود لً تقدها لواللخضر (:"

ٌدٌرو شً صوالح فدار مرة ٌجو لً باغو ٌوصونً باه نؤمر ولدهم باه ،شعال من 

زعما كولو هذي...وهذا بحكم بالصتً عند والدهم حنا نتعاونو مع األولٌاء على جال 

 "هذا الطفل مالزمش ٌكون عائق بٌناتنا ،

بالعكس االولٌاء ٌقدرون مجهوداتً التً أقدمها البناءهم وهم متقربٌن منً كثٌرا ،فً 

ل بعض التعلٌمات ألوالدهم مثل أكل بعض األحٌان ٌؤتون األولٌاء و ٌوكلون لً توصٌ

أكلة معٌنة...و هذا بحكم مكانتً عند أوالدهم نحن نتعاون مع األولٌاء من أجل هذا 

 .الطفل ال ٌجب أن ٌكون بٌننا عائق

سٌدي ب ،روضة االطفالسنة ،مستوى ثانوي ،عزباء  99،مربٌة )و أضافت كذلك  

دمتنا تقوم على حوار مع األولٌاء و ال لٌس لدٌنا أي مشكلة مع األولٌاء خ لخضر( :"

معرفة ظروف كل طفل ،باش ٌسهل التعامل معاه و باه تلقو تقنٌات مناسبة باه ٌتؤقلم 

 فً الروضة " 

تقوم على الحوار األولٌاء و معرفة ظروف كل  نتهالٌس لدٌنا أي مشكل مع األولٌاء مه

 فً الروضة .  طفل ،لتسهٌل التعامل معه و إلٌجاد تقنٌات مناسبة لٌتؤقلم
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سنة مستوى جامعً ،عزباء ،روضة الٌاسمٌن سٌدي علً(  >8،مربٌةصرحت المربٌة )

 راهم مرتاحٌن و ٌؤمنونا على والدهم"  مانواجهو وال مشكل مع لً باغو:"

 أي مشكل مع األولٌاء هم مرتاحون و ٌإمنونا على أوالدهم .ال نواجه 

سٌدي ،عزباء ،روضة االطفال ب توى ثانويسنة ،مس =8مربٌة، )و أضافت أٌضا 

 .  "االولٌاء متفهمٌن و ٌقدرو صعوبة تاع ذي حاجة سٌرتو فً هذا الجلخضر( :"

لسن و فً نفس الصدد األولٌاء متفهمٌن و ٌقدرون صعوبة هذه المهمة خاصة فً هذا ا

الحمد هلل سنة ،مستوى جامعً ،متزوجة ،مربٌة سابقة ( :"9: مربٌة،:)  أضافت أٌضا 

 امل مدة لً خدمت فٌها فً الروضة مالقٌت أي صعوبة مع األولٌاء "انا ك

  الحمد هلل انا كامل المدة التً عملت بها فً الروضة لم أتلقى أي صعوبة مع األولٌاء

سٌدي ،متزوجة ،روضة المالئكة السالم ب سنة ،مستوى جامعً?8 مربٌة ،و صرحت )

الحمد هلل رانا متفاهمٌن وٌال تالقٌنا الال مكانش مشاكل تواجهنً مع االولٌاء علً( :"

 اي مشكل نحلوه غٌر بٌناتنا بال ما ٌنضر طفل "

مشاكل تواجهنً مع األولٌاء الحمد هلل نحن متفاهمٌن و إذا تلقٌنا أي مشكل ٌوجد ال 

 نبحث عن الحلول بٌننا دون أن ٌتؤثر الطفل .

حوار و تفاهم فٌما بٌنهم  و بتعاونالمربٌة ال تواجه مشكالت مع األولٌاء بل هم ٌعملون 

 جاهدٌن من أجل تربٌة و تنشئة الطفل تنشئة سوٌة.

 : إستخالص نتائج الدراسة– 9    

 من خالل الدراسة المٌدانٌة توصلنا إلى النتائج التالٌة : 

 المربٌة تحقق غاٌات الروضة المعرفٌة ،الخلقٌة النفسٌة ،اإلجتماعٌة . -

 التخصص كمعٌار فً إنتقاء المربٌات .عدم  إعتماد المستوى الدراسً و  -

تكوٌنهم ذاتٌا عن طرٌق اإلحتكاك بؤصحاب إنعدام التكوٌن الرسمً للمربٌات و  -

 الخبرة فً هذا المجال .
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لقٌة  ،نفسٌة من أهداف ختعدد أهداف األسر إزاء وضع أبناءهم فً الروضة   -

 ،إجتماعٌة ،سلوكٌة ،معرفٌة .

ثواب وعقاب ،فرض عقوبات صارمة  ئة منتنوع األسالٌب المعتمدة فً التنش -

 التوجٌهات المباشرة .و

 طالع األسر على اإلمكانات و المإهالت العلمٌة و المهنٌة للمربٌات .عدم إ -

تنشئة إجتماعٌة سوٌة و تربٌته حسب معاٌٌر  المربٌة فً تنشئة الطفل  تساهم -

 .وهذا حسب أسالٌبها فً ذلكالمجتمع 

ألسر من خالل تغٌراتها الطارئة على الطفل فً كل لدى اتعزٌز مكانة المربٌة  -

 الجوانب .

المشتركة و اللعب فً العالقات اإلجتماعٌة للطفل من خالل النشاطات المربٌة توسع  -

 الجماعً .

بما عجزت فً التنشئة السوٌة و القٌام المربٌة تكمل دور األسرة و تتعاون معها  -

 عنه.

و ضرورة خاصة مع التغٌرات الوظٌفٌة و  المربٌة حتمٌة الروضة و سرألا إعتبار -

 تقدٌرهم لمسإولٌة الملقاة على عاتقها . 

من خالل مقابالتنا التً أجرٌناها مع المربٌات و األسر الحظنا أن المهام التً تقدمها 

،سلوكٌة ،إجتماعٌة ،خلقٌة ،تربوٌة ،ونفسٌة تتالءم مع أهداف  معرفٌةالمربٌة للطفل من 

المهام هً نفسها هداف التنشئة اإلجتماعٌة و أٌضا هذه اخرى مع الروضة أو بعبارة أ

 هدافها إزاء وضع أبناءها فً الروضة .طموحات االسر و أ
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كما الحظنا من خالل تصرٌحات كل من األسر و المربٌات أن األسالٌب المتبعة من 

مع أهداف طرف المربٌة هً أسالٌب التنشئة اإلجتماعٌة ،فالمربٌة فعال اسالٌبها تتماشى 

 التنشئة اإلجتماعٌة . 

لألسر حول رأٌهم لفرضٌة "المربٌة تكمل دور األسرة" مقابالتنا من خالل و أٌضا 

حتمٌة ،وهذا ما أثبتته المربٌات من خالل  اعتبروهاو ،فؤغلبهم أكدوا هذه الفكرة 

 إلرتٌاح األولٌاء لهن وتفهمهم لعبء مهامهن الذي تحمله عنهم.  تصرٌحاتهن

راسة و التساإالت الفرعٌة و تكون الدراسة قد أجابت عن التساإل الرئٌسً للد و بهذا

 جمٌع الفرضٌات التً إعتمدنا علٌها . حققت 
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يًب الشك أٌ انزٔضت ْي انًؤسست انتزبٕيت انتي تهي األسزة يببشزة في تُشئت انطفم         

ٔ انتُشئت اإلجتًبعيت انسهيًت يٍ خالل أخالقيب نًب نٓب يٍ دٔر كبيز في تكٕيٍ انقيى األخالقيت 

ت إستخذاو انًُبْج انًالئًت انًٕجٓت يببشزة َحٕ انٓذف ٔكم ْذا تعًم عهى تحقيقّ انًزبي

قيى يجتًعّ ٔ يعذا نهحيبة انًذرسيت ،ٔيذركب نكم يب طفم يشبع بانتي تعًم جبْذة في إَشبء 

حٕنّ ،ٔيحبب نٕطُّ ٔ يحتزو غيزِ ،ٔيتصف ببنصفبث األخالقيت انحسُت ٔتكٌٕ تُشئتّ يذٔر 

تُشئت يٕافقت نًعبييز يجتًعّ ،ٔعهيّ يًٓت انًزبيت صعبت جذا ،فٓي تتحًم انًسؤٔنيت في 

ُٓتٓب تتطهب بذل يجٕٓداث اكبز، يتعهًّ انطفم بئعتببرْب يكًهت نذٔر االسزة ٔي كم يب

ت صفحت بيضبء ٔ انًزبيت ،ٔ يكٌٕ في بعض األحيبٌ بًثبببئعتببر ْذا انًُشأ ال يعي شيئب 

أٌ تًهك انزٔضت يزبيت يذركت نٕاجببتٓب  شيءيب تشبء ٔ عهيّ يجب أٔال ٔ قبم كم  تكتب فيّ

 قٓب يقع انعبء األكبز في انتُشئت اإلجتًبعيت . َحٕ انطفم فعهى عبت
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:جذول خبص ببنبُبَبث انشخصُت نهًربُبث    

ٍانذراصانًضخىي  انحبنت انعبئهُت  يكبٌ انعًم  جُشان انضٍ    انرقى اإلصى  

 10 فضُهت أَثً 30صُت يضخىي ثبَىٌ عزببء روضت االطفبل صُذٌ نخضر 

صُت33 يضخىي ثبَىٌ عزببء روضت االطفبل صُذٌ نخضر   10 َعًُت أَثً 

خضر روضت االطفبل صُذٌ ن صُت02 يضخىي جبيعٍ عزببء   13 َبدَت أَثً 

صُت  02 يضخىي جبيعٍ عزببء روضت االطفبل صُذٌ نخضر   10 َىال  أَثً 

صُت  02 يضخىي ثبَىٌ  عزببء روضت االطفبل صُذٌ نخضر   10 فبطًت  أَثً 

انروضت انخربىَت انُبصًٍُ 

 صُذٌ عهٍ

صُت  02 يضخىي جبيعٍ عزببء  12 أصًبء أَثً 

ت انخربىَت انُبصًٍُ انروض

 صُذٌ عهٍ 

صُت  02 يضخىي جبيعٍ يخزوجت   

 

 12 عبئشت  أَثً

انروضت انخربىَت انُبصًٍُ 

 صُذٌ عهٍ 

صُت 00 يضخىي جبيعٍ  عزببء  12 إًَبٌ أَثً 

صُت01 يضخىي جبيعٍ  يخزوجت    10 وهُبت أَثً 

انروضت انخربىَت انُبصًٍُ 

 صُذٌ عهٍ 

صُت30 يضخىي جبيعٍ  يخزوجت   01 غُُت  أَثً 

روضت يالئكت انضالو صُذٌ 

 عهٍ 

صُت00 يضخىي جبيعٍ   يخزوجت  00 خُرة أَثً 

روضت يالئكت انضالو صُذٌ 

 عهٍ 

صُت02 يضخىي جبيعٍ  يخزوجت   00 حُبة أَثً 

روضت يالئكت انضالو صُذٌ 

 عهٍ 

صُت 33 يضخىي جبيعٍ  يخزوجت   03 َبُهت أَثً 

 

 

 

 

 



ُت نألصر : جذول خبص ببنبُبَبث انشخص  

 انرقى  انجُش انًضخىي انذراصٍ انًهُت  انضٍ  يهُت انزوج )ة( عذد األطفبل

عبيم فٍ قطبع  10

 إدارٌ 

31 

 صُت 

 10 أَثً يضخىي جبيعٍ  يًرضت 

دونت  يهُذس  13   33 

 صُت 

ة طىر اصخبر

 يخىصظ 

 10 أَثً يضخىي جبيعٍ

 32 حبجر  10

 صُت 

يشرفت 

 حربىَت 

 13 أَثً يضخىي جبيعٍ 

 01   يبكثت فٍ انبُج  10

 صُت 

دركٍ 

 يخقبعذ 

 10 ركر يضخىي ثبَىٌ 

 31  يبكثت فٍ انبُج  10

 صُت 

عبيم فٍ 

شركت 

 أجُبُت 

 10 ركر يضخىي يخىصظ 

 02 حبجر  13

 صُت 

يبكثت فٍ 

 انبُج 

 12 أَثً يضخىي جبيعٍ 

أصخبر   10  30 

 صُت 

عبيهت فٍ 

 يكخبت 

 12 أَثً  يضخىي جبيعٍ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  دنُم يقببهت انًربُبث

   انشخصُت  انبُبَبث

:     االصى

:   انضٍ

 انًضخىي انذراصٍ :

 انحبنت  انعبئهُت :

 انًحىر األونً : أهذاف انروضت يٍ خالل انًربُت 

ِبهً حبٌزه اٌشخصٍخ ؟  -1  

ِب هى ِسزىان اٌذساسً؟ -2  

ِب هى اٌذافع اٌزي جعٍه رعٍٍّٓ فً اٌشوضخ ؟-3   

ٓ فً هزا اٌّجبي ؟هً رٍمٍذ رىىٌ-4  

ِع األطفبي ؟ ِب هً اٌصعىثبد اٌزً واجهزٍهب   -5  

هً ٌذٌه خجشح ِهٍٕخ فً ِجبي رٕشئخ اٌطفً ؟  -6  

 انًحىر انثبٍَ : إصهبيبث انًربُت فٍ انخربُت و انخعهُى و حُشئت انطفم إجخًبعُب 

؟ االجزّبعٍخثهب اٌزٕشئخ  ِب هً اٌجىأت اٌزً رهزٍّٓ -1  

أسبٌٍجه فً رٌه؟ِب هً -2   

ِب هى اٌطىس اٌّخصص ٌه ؟  -3  

 انًحىر انثبنث :عالقت انًربُت األصرة 

هً رىاجهٍٓ صعىثبد فً اٌزعبًِ ِع األوٌٍبء ؟  -1  

 

 

 

 



 دنُم يقببهت االصر : 

 انبُبَبث انشخصُت : 

 االصى :

 انضٍ :

:   انذراصٍانًضخىي 

:   انحبنت انعبئهُت

الل انًربُت انًحىر االول : أهذاف انروضت يٍ خ  

شثٍخ ؟ اٌزً رمذِهب اٌّ سأٌه فً اٌّهبَ ِب  -1  

هً أسجبة و أهذاف وضع طفٍه فً اٌشوضخ ؟  ِب -2   

أصجحذ اٌشوضخ ضشوسح؟ هً-3  

هً دخٍذ ٌٍشوضخ و إطٍعذ عٍى إِىبٍٔبرهب و شخصٍخ ِشثٍبرهب ؟  -4  

إجزّبعٍب إسهبَ ِشثٍخ اٌشوضخ فً رشثٍخ و رعٍٍُ و رٕشئخ اٌطفً  :انًحىر انثبٍَ   

 هً اٌّشثٍخ رمىَ ثزٕشئخ اٌطفً ِىافمخ ٌٍّجزّع ؟-1

 ِب هً أسبٌٍجهب فً رٌه؟-2

 ؟  اللبد إجزّبعٍخهً وىْ طفٍه ع-3

 ؟  هً واجهزً صعىثبد فً اٌزعبًِ ِع اٌطفً ثعذ اٌشوضخ-4

  ببألصرةانًحىر انثبنث : عالقت انًربُت 

 ؟ِب هى اٌفشق لجً وثعذ دخىي طفٍه ٌٍشوضخ-1

 ؟ األسشح ّشثٍخ رىًّ دوسهً اٌ-2

 

 

 

 



 

                                 تعريف بلدية سيدي لخضر :                                                    

سٌدي لخضر هً إحدى بلدٌات دائرة سٌدي لخضر لوالٌة مستغانم تبعد        

سٌار شرق غرب كلم عن عاصمة الوالٌة مستغانم وعن الطرٌق ال05بحوالً 

،سمٌت كذلك نسبة للولً  00كلم ،وٌمر علٌها الطرٌق الوطنً رقم  055بحوالً 

،وبتعداد  2كلم  045الصالح "سٌدي لخضر بن خلوف " تتربع على مساحة قدرها 

                             2552نسمة حسب إحصائٌات سنة  24602سكانً قرب 
1  

 : حعرَف بهذَت صُذٌ عهٍ

-0201سٌدي علً أوكاسانً كما كان ٌطلق علٌها نسبة لضابط فرنسً ) بلدٌة   

0200)                                                                                      

 0212تأسست سنة 
2

،وهً إحدى بلدٌات دائرة سٌدي علً التابعة لوالٌة مستغانم  

         "روضة مالئكة السالم " و  ٌاسمٌن"،وتوجد بها روضتٌن و هما "روضة ال

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 http.//ar.m.wikipedia.orgاٌّىسىعخ اٌحشح ووٍجٍذٌب -(1)

          ٔفس اٌّشجع اٌسبثك-(2)
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